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Değerli okuyucularımız, 

Yeni bir Umran'la sizleri selamlıyoruz. . 

Bu yeni sayımızla gerek muhteva, gerekse hacim itibariyle daha 
' bir beğeniyle karşılayacağınızı umduğumuz bir dergi sunmaya 

çalışıyoruz sizlere. 

Ağırlıklı olarak ele aldığımız konu önceki sayımızda da belirt-
tiğimiz gibi Türkiye'nin demokrasi macerası. Bir diğer deyişle 
Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin kuruluşundan ve özel-

• likle de çok partili siyasal hayata geçilişinden bu yana 
demokratikleşme yolundaki taahhütlerni yerine getirmeyişi. 
Demokrasi konusu elbette müslümanlar âçısındari teorik 
düzlemde tartışılağelen ve tartışılmasında gereken bir husus. 
Ancak biz burada konuyu bu yönüyle değil, Türkiye'nin 
pratiği açısından ele alıyor pe sistefni sorgulamaya yönelik 
çabalara bir katkıda bulunmak istiyoruzr 

Bu bakımdan kaleme alınan yazıların yanısıra gerçek-
leştirdiğimiz soruşturmanın da "sistemin ğ-emokrâsi 
6yunu"ndalcı sis perdesinin aralanmasında faydalı olacağı 
kanaatindeyiz. . - -, • 

Yine bu sayımızda aileden Habitat II tartışmalarına, Ortadoğu 
barış sürecinden, Çeçenistan'daki son gelişmelere kadar bir 
dizi konuyla ilgili deneme, incelerhe, söyleşi ve semineri 
okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz. ' , 

Yeni Umran'larda buluşmak dileğiyle, 
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Alaturka demokrasi ya da 
"Demoklesi" 

Abdullah Yıldız 

iyi Saatt¿ Olsunlar: "y^ıa- Demek ki, oıtık "müdohale" ve "dor-
^fah istemezjik. Anayol iste- zörluğunu gören etkili, yetkili 

:"" . ve zinde çevreler, bundan böyle "te-
24 Aralık 1995 genel seçim- menni" ve "telkinlerle yönlendirecek-

S i S ^ r S ' i S e S o t r l®rdisivasiho,ot,m,E,.Memletea 
tiği, 1996 ocak ve şubat ayının tom do uçuruiTiun kenorındo' İken . 
ilginç koalisyon arayışları ve kurtormaya Qİışık oİQn ' zinde güçler", 
t ^ ' v ^ S ^ L ' ^ ^ ' S . -küçük bir t eenn i ile, ülkeyi büyükbir 
muhtemeli, hatta kesin gözüy- felaketten daho kurtarmışlardı (!) 
le bakılanı, ANAREFAH oldu- . ' • . 
bitti derken; siyasal tablo bir-iki gün içinde adeta yıldı-
rım hızıyla değişiverdi: ANAYOL koalisyonu kuruldu. 
25 Şubat'ta sözbirliği etmişçesine "Anâyol'a dönüş" . 
başlığıyla sevinç çığlığı atan basın, ertesi gün "Anayol 
tamam" diyordu. 27 Şubat'ta Sabah, Anayol'un "süper 
programı"nı kamuoyuna duyuruyordu. 

Ne olmuştu da siyasal atmosfer, bir anda allak-bul-
luk olmuş; birbirlerine "yalı çetesi", korkak-kaçak" vb. 
gibi ifadelerle saldıranlar kameralara gülümseyerek 
poz verip el sıkışır hale gelmişti? Sanki gizli bir el, etkili 
bir irade, dengeleri değiştirivermiş, Anayol'u kotarmış-
tı. Kamuoyu, siyasi tabluyo tam tersine çeviren gizli 
güçleri merak ederken; aym gün (27.2.96) Ateş gazetesi, 
at nalı büyüklüğündeki harflerden oluşan şu manşetle 
çıkıyordu: "iyi saatte olsunlar". Gazete, başkentin iki • 
mektupla çalkalandığını yazıyordu: Bir profesörün De-
mirel'e yazdığı "refah gelirse zinde güçler devreye gi- ' 
rer" tarzındaki mektupla, Gn. Kurmay Bşk. Org. Kara-
dayı'mn Mesut Yılmaz'a iletmek üzere çiçeği burnunda 
Meclis Başkam Mustafa Kalemli'ye bıraktığı mektup... • 
/'Zinde güçler"in mahiyetini bilmeyen yoktu da, onlara . 
davetiye çıkaran esrarengiz profesör kimdi acaba? Ka-

' muoyû bu ismi öğrenmekte de gecikmedi. Anayol'un 
başbakanı Mesut Yümaz, 12 Mart 1996'da (gel de i 2 
Mart 1971'i hatırlama) Paris'e uçarken -gökyüzünde 
önemli açıklamalarda buluruna geleneğine uyarak- ba- j 
sın mensuplarına "Anarefah'a ordu müdahalesi değil, ' 
temennisi'nin engel olduğunu" açıklıyordu. 13.3.1996 

tarihli Milliyet gazetesinde Der-
ya Sazak şunu yazıyordu: "Yıl-
maz, •'ordunun etkisi oldu mu?' 
sorusuna şu ceyabı verdi: 'Ko-
mutanların Kalemli'yi ziyareti 
var; komutanlar orada temenni 
olarak Anayol'u dile getirmiş-
ler." Yılmaz, "mektup olayı" 
hakkında da şunu söylüyor: 
"Komutarüarm Kalemli'ye bırak-
tığı makale İ lhan Arsel'e ait. 
ü n ü da Demirel bana gösterdi. 
Askerlere atıfta bulunarak, Tür-

kiye'de köktendinci partilerle işbirliği halinde ordunun 
buna seyirci,kalanrıayacağı gibi görüşler var..." ' , 

Şimdi anlaşılmıştı "Vehbi'nin kerrakesi"! (Şu cilve-i 
Rabbani'ye bakın ki, tam Ararefah'tan Anayol'a dönül-
düğü gün ölen Vehbi Koç'un son arzusu da "Ana-
yor'muş! Tevekkeli değU, gözleri kapalı gitmişti adam-
cağız!) -

Demek ki, artık "müdahale" ve "darbe"nin zorlu-
ğunu gören etkili^.yetkili ve zinde çevreler, bundan 
böyle "temenni" ve "telkin"lerle yönlendireceklerdi si-
yasi hayatımizı.Memleketi tam da "uçurumun kenarın-
da" iken binbir zahmete katlanarak 10 yılda bir kurtar-
maya alışık ve hazır olan "zinde güçler", küçük bir te-
menni ile, ülkeyi büjKik bir felaketten daha kurtarmış-
larda!) "Köktendinci parti istemezük" deyu, namlunun 
,ucunu gösterdiniz mi, her şey bir anda değişiyor, işler 
yoluna giriyordu artık; he de olsa namlunun gerisi, de, 
tetik de zinde güçlerin elindeydi: 

Türk toplumu ve yöneticileri bu tür darbe ve te-
mennilere hiç te yabana değildi. Bırakın Cumhuriyet 
dönemini, devr-i Osmanî'den beri, bu millet, erbab-ı kı-
lıç'm nice kazan kaldırmalarına, nice komitacılık ve 
cuntacılıklarına, ihtilal ve müdahalelerine şahit olmuş-
tu. • • , 

"Saltanatın Bekçiliği"nden Frankeştaynlığa Os-
' manii Kapıkullannm Serüveni 

Osmanlılara gelinceye kadar, eski Türk geleneğinin 



Mülkün bekçileri, 
artık padişaha 

bile söz dinlete-
cek, hatta ddha 

sonraları, gerekir-
se boynunu bile 

vurrfiaktan 
çekinmeyecek-

lerdir. 

- bir devamı olarak gerek Selçuklular'da 
• • gerekse diğer müslüman Türk devletle-

rinde, "profesyonel ordular" dan, ziyade, 
devleti oluşturan bütün "anasır-ı İslami-
ye"niñ eli silah tutanlarından meydana 
gelen "millet ordusu" var olagelmiştir. 

' Hatta, Osmanlı'nın ilk yıllarında da du-
. rum böyledir. Ordu, abdal'ı, eren'i, alp'i, 

cavlak'ı, âhiyan'ı, bâcıyan'ı ile toplumun 
bütününden oluşur. Sistem, dayanışma, 
kardeşlik, ortak katılım ve paylaşıma da-
yanır. Bu 3mzdendir ki, Bizans'ın "ücretli 
askerleri" sıkıştıkları anda imparatorlan-
m bırakıp kaçarken, Selçuklu ve Osmanlı 
ordusu, tehlike büyüdükçe komutanları 
ve sultanları etrahnda bütünleşirler. Böy-
lece, silahı olanînr silahı olmayanlara ta-
hakkümü de kolay olmaz. 

Osmanlı da,"ordu millet" anlayışı et-
rahnda oluşturur silahh kuvvetlerini. An-
ca[k, Rum diyarında fütuhat ilerledikçe 
bölgeden devşirilen "Pençik 0ğlanları"nı, 
İslam terbiyesi üzere eğitip Sultan'm "hâs 
kullan."na dönüştürmek ve böylece Yerü-
çeri ocağını tesis etmek icab eder. Sıkı jjir 

• eğitimden geçirilerek "kılı boşlukta keser, 
keçeyi külahta biçer" hale getirilen bu taife-
i yeniçeriyân, ordunun bel kemiğidir ar-
tık. Padişahlarının has kulları olarak her 
türlü "iç ve dış tehlikeye" karşı onu ko-
rumakla görevlidirler. Sultan II.Murat 
belki de bu yüzden onları "saltanatın dire-
ği, mülkün bekçisi ve hazinenin sahibi" Uan 
eder^ (1) İşte Yeniçerilerin "kulluk"tan 
"efendi"liğe yükseliş süreçleri de böyle . 
başlar. Giderek egemeıüik de "bila kaydu 
şart" Yeniçerilerin yed-i vahidine geçer.. 

Mülkün bekçileri, artık padişaha bile 
söz dinletecek, hatta daha sonraları, gere-
kirse boynunu bile vurmaktan çekinme-
yeceklerdir. . ' 

Yerüçeriler sayesinde rakiplerini itaat 
altına almayı başaran ilk hükümdar Yıl-
dırım'dır. 1389'da Sultán I. Murad'm Ko-
sova'da şehit edilmesi üzerine, Rumeli 
askerlerinin hemen oracıkta "Sultan" ilan 
ettikleri Yıldırım Bayezit," kardeşi Ya-
kub'u has kulları Yeniçerilere boğdurtu-
verir. Anadolu askerlerini, ahileri ve di-

, ğerlerini de onların desteğiyle susturur. 
Ama kapıkullarmm gücü Timur saldırısı 
karşısında Yıldırım'ı kurtarmaya yetmez. 

Artık iktidar oyununun baş aktörleri 
Yeniçeriler, ve onlara hükmeden sivil ve 

. asker paşalardır. Dilediklerini,' tahta çıka-

rır, dilediklerini indirirler; dUediklerini de 
• doğrayıverirler. Örneğin, Nizametteiı Na-
zif'in dediği gibi, "Yıldırım'm sevgili oğlu' 
şehzade Mustafa'yı "Düzmece Mustafa" 
yapan da, sultan edip tahta çıkaran da, 
kardeşi Çelebi Mehmed'e satıp Gelibolu 
kalesinin bir kulesinde sallandıran da hep 
silah oyunu... ordu hüneri...dir" (2)" 

• Sultan II. Murat'm feragat ettiği tahtı-
na tekrar oturtulması da bir ordu marifeti-
dir: Murat, üstüste aldığı yenilgiler ve oğ-
lu Alaaddin ' in ö lümünden duyduğu 
üzüntü nedeniyle tahtmı 12 yaşmdaki oğ-
lu II. Mehmet'e bırakıp Manisa'ya çekilin-
ce, Haçlılar "nakz-i ahd" edip saldırıya ge-
çerler. Bu tehlike karşısında Vezir-i Azam 
Çandarlı Halil'in gayretleri ve ordunun 
baskısı ile Murat Edirne'ye döner ve ar-' 
dmdan Varna zaferini kazanır. Kazanır 
kazanmasına dâ, gene Manisa'ya dönmek 
isteyince. Yeniçeriler çocuk yaştaki padişa-
hı da, onun adına bastırılan akça'ja da be-
ğenmeyerek isyan ederler. Tarihe "Buçuk-
Tepe" vak'ası olarak geçen bu Uk yeniçeri 
isyanmdan sonra, maaşlarına "buçuk ak-
ça" zam yapılır ve II. Murat da ikinci kez 
tahta çıkarıhr.O) 

İpler giderek tamamen Yeniçerilerin ve 
ağalarının eline geçmeye başlamıştır. Dev-
let adamları da bütün siyasi tezgah ve ent-
rikalarını Yeniçeri faktörü üzerine kurar-
lar. Fatih Sultan Mehmet, Çandarii Hal in , 
Yeniçeri ağası yaptığı Gedik Ahmet Pa-: 
şa'ya tutuklatır ve Yedikule zindanında 
boğdurtur(4). Yavuz Sultan Selim, babası 
Veli Bayezit'i Yeniçerilerin desteğiyle gö-
revinden azledip tahta oturur. Lakin bu 
desteği sağlamak öyle sanıldığı gibi kolay 
olmamış, Yavuz 35 bin Yeniçeri'nin herbi-
rine önce 1000 akçe, daha sonra da 2000 
akçe cülûs bahşişi vadetmiştir; 3 akçelik 
terakki de cabasıdır. (5) Yeniçeriye tath ge-
lir, etekler dolusu bu altınlar..." 

Kanunî'nin yarım asırlık saltanatının 
sona erdiğini öğrenir öğrenmez cülûs bah-

. şişi için sabırsızlanan "kapıkulları" yeni 
padişaha II. Selim cenaze namazmdan he-
nüz otağına döndüğünde hep bir ağızdan 
bağırırlar: "Bahşişlerimiz nice olacak?!" 
Derhal, süvarilere 1000, yeniçerilere de 
2000 akçe cülûs bahşişi dağıtılır, ayrıca 

, yevmiyelerine "terakki"ler de ihmal edil-
mez.(6) 

' Bundan böyle Yeniçerilerin tek endişe-
si vardır; ulûfe, bahşiş ve ganimet... Önü-



ne gelen Yeniçeri olniak di-
ler, Ocağa rastgele kimseler . 
girmeye başlar. Rüşveti ' 
bastıran ocağa kaydolur , ' 
"oturak" ve "korucu", olup 

' cepheye gitmeyenlerin sayı-
sı arttıkça artar... Askere ne 
para yeter, ne de hazi-
ne...(7) artık "ocak devlet 
için" değil, "devlet ocak T 
için" vardır. 

Padişah Kelleleri, Yağlı ' 
Kementler ve "Hakimiyet 
Silaha Sahip Olanlarındır" 

Yeniçeriler iyice gemia 
zıya almıştır; çıkarlarına 
her dokunulduğunda veya 
küçük bir çıkar kokusu al- ^ 
dıklarında derhal kazan 
kaldırırlar: III.Murat'ın "zu-
yûf" (değeri düşük) akçe- -
lerden ulûfe dağıtılması pe- ^ 
kala isyan sebebi olur. İs- ' 
tenmeyen devlet adamları-
mn "kelle"lerini almak için , . ' 
saray kuşatılır. IV.Mehmet döneminde 
otuz kadar devlet adamımn kellesi istene-
rek Sultanahmet'teki Çınar ağaçlarına ası-
lır (Vak'ay-ı Vakvakiye). Dahası, padişah-
lann kellesi bile kurtulamaz azgın yeniçe-
rilerin yağlı kementlerinden..'. Zavallı 
Genç Osman, Yeniçeri Ocağı'nî ortadan 
kaldırma teşebbüsünün ve acemiliğinin 
bedelini feci, hem de çok feci biçimde 
öder. Bu aym zamanda asırlar örıce başla-
tılan yanlış uygulamaların da beHelidir. 

"De ki: Bü felaket, sizin kendi ellerinizle 
yapıp ettikleriniz yüzündendir." (Al-i İm-
ran:165) ' - , ' -

"Saltanatın direği ye mülkün'bekçisi" 
olsun diye kurulan Yeniçeri Ocağı, artık 
her ikisinin de gerçek hakimidir. Yerüçeri-
ler, kelimenin tam anlarmyla Devlef-i Ali-
ye'nin başbelası ve frankeştaynı haline gel-
mişlerdir. Marifetlerini cephede düşmana 
karşı değil, içeride "rakiplerine karşı sergi-
lemektedirler. Ne cepheye giderler, ne de 
yeni orduların kurulmasına müsaade 
ederler. III. Selim'in kurduğu İMizam-ı Ce-
dit ordusu Balkanlarda Ruslar'la kapışır-

• ken Yeniçeriler Kabakçı Mustafa öncülü-
ğünde isyan ederler. IlI.Selim de Genç Os-
man'ın akıbetinden kurtulamaz. 

"OE-MOlcRASi MCTSıR.? 

Nihayet II.Mahmut'un Yeniçeri Oca-
ğı 'na son vermesi hayırlı bir gelişnıe 
(Vak'ay-ı Hayriye) zannedilir, ama, yerine 
kurulacak olan "modern" ordular da kısa , 

.'zamanda "yeniçerileşirier<',' yaıü mülkün, 
ve saltanatın "bekçisi" değil "hakimi" hali-
ne gelirler. .• , • 

Batıdan uzmanlar, subaylar getirtilip 
Avrupa orduları örnek alınarak kurulan, 
asrî usullerle eğitilen ordu-yu hümayu-
nun, paşaları, sadece siyaseti yönleridir-
mekle kalmaz, yeni bir misyon daha üsle-
rürier: Medenileşme ve Batılılaşma çabala-
rına, ıslahatlara öncülük etmek, Batı'da ne 
varsa ayıien "iktibas ve isticlas etmek"..., 

Mithat Paşa'nin şu sözleri. Orduya da-
yanarak ıslahatlar ve reformlar yapmak is-
teyenlerin anlayış ve düşüncelerinin özeti 

'gibidir: 
: "Bizim millet gibi cahil bir millet arasında 

ciddi reformlar yapabilmek için_ askeri sınıfın, 
işbaşında bulunan devlet adamlarının elinde -
bulunması şarttır. Çünkü bu sınıf elde edile-

jneyincebirşeyyapılamaz.."(8) 
Tanzimat ve Meşrutiyet'in mimarları 

orduyu avuçlarının içine almakta gecik-, 
mezler. Ordu.emrinizde oldumu, süngü 
gücüyle yapmayacağınız iş yoktur. Mil-

• 2 

2 



"Soltonatıh direği 
ve mülkün bekçisi" 
olsun diye kurulan 

Veniçeri Ocağı, 
artık her ikisinin 

de gerçek hakimi-
dir. yeniçerileK 

' kelimenin tam 
anlamıyla Devlet-i 
flliye'nin başbelo-
. sı ve frankeştaynı 

haline gel-
mişlerdir. 

let'in tepkisi ise hiç önemli değildir; silah-
sız yığınlar Celali isyanlarmdan beri sin-
dirilmeye ve her olup biteni sineye çek-
meye alışıktır zaten. . ^ . 

İşin ilginç olan yam, bizde hala geçerli 
olan ordu-politika ilişkilerindeki birçok' 
teamül ve gelenek, Osmanlı'nın son dö-
nemlerinde "modern ordu"nun kurulma-
sıyla başlamıştır. Ordu desteğiyle reform-
lar yapmak, "gerici" devlet adamı ve pa-
dişahları safdışı bırakmak, "ilerici" cun-
talar oluşturmak, komitaalıklar tezgahla-
mak, "paşa"lıklarma güvenerek millete 
ve devlete rağmen gözü kapalı anlaşma-
ları bir çırpıda imzalayıvermek hatta ül-
keyi "ülkenin menfaati için" (!) savaşa 
sokmak... Tanzimat'tan beri süregelen or-
du marifetlerinden bazıları... 

Tarih "Teşabüh"ten İbarettir 

İbn Haldun, "geçmişler geleceğe, suyun 
suya benzediği kadar benzer" der. Ne kadar 
da hakhdır; insanlar ve olaylar ne kadar 
da birbirirün şibhi(benzeri)dir. ' » 

16 Ağustos 1838'de Mustafa Reşit Pa-
şa'nin Balta Limam'ndaki köşkünde im-
zaladığı Osmanh-İngiliz, ticaret Sözleşme-, 
si(9) ile, Kenan Evren'in 17 Ekün Î980'de' 
"asker sözü" ile Yunanistan'ın NATO'ya 
dönüşünü onaylamasının (10) anlamı ay-
nıdır. İki paşanm iki dudaklarmııı arasın-
dan çıkan bir çift sözün faturasını bu mil-
let hala ödemektedir. İngiliz Dışişleri Ba-
kanı Canning, antlaşmanın imzalı kopya-
sını Başbakan Lord Palmerston'a sunar-
ken; "İngiltere'i}in o güne kadar galibiyetsiz 
yapabildiği en mükemmel antlaşma" olduğu-
nu'söyler. Palmerston, metni inceledikten 
sonra "Çok enteresan" der; "Bu adam ya 
inanılmayacak kadar ahmak, ya da akılların 
alamayacağı ölçüde haini..." (11) 

Alî Paşa 'nm yönlendirdiği Dâr-ı Şu-
ray-ı Askerî başkanı Hüseyin Dâim Pa-
şa'mn "lüks ve sefahat içinde yüzen" pa-
dişahı devirmek için oluşturduğu ilk cun-
ta (11) Ue 27 Mayıs ve 12 Mart ihtilalleri 
arefesinde oluşan cuntalar gerekçeleri ve 
işlevleri bakımmdan ne kadar da birbirle-
rine benziyorlar! 

1876'da Sultan Abdülaziz'i tahttan in-
dirip. bilek damarlarını kestirerek intihar 
ettiren Jöri Türkler ve onların devamı 
olup II. Abdülhamit ' in istibdadına(!)' 
karşı mücadele eden İttihat Terakki 

Ceriıiyeti (12) ile 1960'da Başbakan Adnan 
Menderes'i Başbakanlık'tan ahp idam seh-
palarına götürenlerin sloganları da aynı: 
"Hürriyet, uhuvvet, müsavat!" 

1914'te, padişah'ın ve sadrazam'ın ru-
hu bile duymadan Ösmanlı İmparatorlu-
ğu'nu Almanya safında I. Dünya Sava-
şı'na sokan antlaşmayı tek başına imzala-
yan İttihatçı "führer" Enver Paşa ile, geç-
tiğimiz aylarda Meclis'in ve hükümetin 
çok soru-adan haberdar olacağı Türkiye-İs-
rail Askeri İşbirliği Antlaşması'nı imzala- ' 
yan Tjir "üst düzey askeri yetkili"rün tu-
tumlarını, bellerindeki silahlar ve omuzla-
rındaki apoletierden başka neyle izah ede-
biliriz? İki olay arasındaki fark ise sadece 

• şu: Enver Paşa, Meclis-i Mebusan'a çıktı-
ğında silahını kürsünün üzerine koyup • 
"Beyler, biz Harb-i Umumi'ye girmeye karar 
verdik. İtirazı olan var mı?" diye durumu 
izah(!) ederken, şimdi. Milli Savunma Ba-
kam dahil Bakanlar Kurulu ve milletvekil-
leri, "Bilgimiz yok, bu* konuda ordudan 
brifing alacağız" (13) demekle yetiniyor-
lar. 

Evet, özellikle yakın tarihimizde insan-
lar insanlara, paşalar paşalara, kurumlar 
kurumlara, olaylar olaylara ne kadar da 
benziyor. 

"Cumhuriyet döneminde, özellikle ço-
ğulcu demokrasiye ("Çoğulcu" mu, "te-
kelci" mi olduğu hala meşkûk) geçiş süre-
cinde sergilenen ordu-politika ilişkilerin-
deki şaşırtıcı benzerlikler ise dehşet verici-
dir! 

Tek Parti "Demoklesi"si: 
"Ein Volk, EinePartei, Ein Führer" 

Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazı 
üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriye-
ti'nin yetmişiki buçuk yıllık "demokrasi 
macerası" bir yandan insanı güldürecek 
ölçüde komik, ama ayni zamanda da dra-̂  
matik ve düşündürücü olaylarla doludur.' 

1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fu'-
kası'nın kuruluşuyla başlayan "çoğulcu 
demokrasi" teşebbüsleri, 1950'lere, hatta 
bugünlere kadar hep akim kalmış ve 
"devlet partisi" zihniyeti bir türlü aşıla-' 
mamıştır. Cumhuriyetin ilk ve "tek par-
ti"si Halk Fırkası'nın, bir kısmı "ebedi 
ş e f i n ilkelerinden bir kısmı da Mussoli- • 
ni"nin "fasces"i ve Hitier'in "ein volk, ei-
ne partei, ein führer" (tek millet, tek par-



ti, tek şef) 'inden menkul(14)" AltıOk"u, 
devletin resmi ideolojisi haline getirilmiş 
ve Arlayasa'nıri "dibacesine" eklenerek di-
ğer partilerin ve halkm tepesinde adeta 
"Demokles'in kılıcı" gibi 50-60 yıldır sal-
landırılıp durmuştur. Resmi ideoloji'ye 
karşı çıkanlar ise ya "gerici" ya da "komü-
nist" damgasıyla sindirilmiştir. 

Rakipleri mahkum edip susturmak 
için bahane bulmak ise gayet kolaydır. Ör-
neğin Kurtuluş Savaşı'na Mustafa Kemal 
Atatürk'le birlikte, hatta daha önce önder-
lik edenlerden Kazım Karabekir, Rauf Or-
bay ve Ali Fuat Cebesoy gibi komutanla-
rın kurdukları ilk muhalefet partisi olan 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh 
Said isyanı bahane edilerek ve "din istis-
marcılığı"yla suçlanarak ünlü Takrir-i 
Sükûn Kanunu mucibince İnönü imzalı 
Bakanlar'Kurulu Kararı ile kapatılmıştır. 
Gericilik ve din istismarcılığı'na dayanak 
oluşturduğu iddia edüen parti tüzüğün-
deki cümle ise aynen şöyledir: "Parti, fi-
kirlere ve dini inançlara saygılıdır." (15) 
Bu cümleden her türlü, düşünce ve inanca 
saygılı olmayı anlamanın dışında başka 
anlamlar çıkarmak için öküzün altında 
buzağı değil domuz yavrusu aramak gibi 

-bir acaiplik sergilemek gerekir. Ali Fethi 
Okyar bile bu acaipliğe şaşırıp, Anaya-
sa'ya göre "Devletin dininin İslam" ol-
duğunu hatırlatacak ve "beyler, içinizde di-
nî inançlara saygı beslemeyen var mı?" diye 
soracaktır, hayretle.(16)' 

İş parti'nin kapatılmasıyla da bitmez. 
"Üç Aliler" (Kel Ali, Kılıç Ali ve Necip 
Ali)'den oluşan İstiklal Mahkemesi, Mus-
tafa Kemal Paşa'ya karşı İzmir'de ortaya 
çıkarılan "başarısız suikast teşebbüsü" ile 
Terakkiperver Parti kurucuları arasında 
irtibat kurmakta çok mahir davramr. An-
kara'dan İzmir'e-hareket eden Mahkeme 
heyeti, önce tren garında aldıkları "kara-
kuşî " bir kararla Terakkiperver parti yö-
neticilerinin tutuklaıunasım emreder, son-
ra da yola koyulurlar. Mahkeme, suikast 
soruşturmasından çök,."Gazi'ye karşı 
olanlar"la hesaplaşmaya dönüşür; uzatü-
dıkça uzatılır, daha sonra Ankara'ya taşı-
narak "şahitsiz, itirazsız" yargılamalarla 
bol bol idam kararları verilir. Gerçi, Ka-
zım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Cafer 
Tayyar ve Refet Bele Paşalar mahkeme so-
lununu dolduran subayların gövde göste- , 
risiyle ipi boylamaktan kurtulacaklar-

dır,(17) ama böylece, "Gazi'ye karşı izinsiz 
muhalefet partisi kurmamn bedeli ödetile-
cek, muhalifler parti kurduklarına pişman 
edilecek ve bundan sonra parti kurmaya 
kalkışanlara da gerekli gözdaği'fazlası ile 
verilmiş olacaktır." (18) . 

Tek parti ve tek şefin dışında hiç bir 
aykırı'ses ve harekete müsaade edilmez. 
Yapılan, kelimenin tam anlamıyla bir he-
saplaşma ve tasfiye operasyonudur. M. 
Kemal Paşa'ya gör6 bir "hayat-memat 
kavgası" idi bu>. Onu dinleyelim : "Mille-
tin hayrına olarak rejimi ve kendimizi korumak 

• için en son şiddet derecesi ile tam bir tasfiye" 
yapmak vazifemiz olmuştur. Biz tasfiyeyi 
yapmazsak, onlar bizi yok edecekler!" (19) 

. Ertesi yıllarda (1930) "dünya siyaset ta- -
rihinde örneği olmayan bir parti kurma 
şekli" (20) ile Serbest Cumhuriyet Fırkası 
"kurdurulur". Laikliği, cumhuriyetçiliği 

.ve milliyetçiliğinden "emin" olunan Ali 
Fethi Okyar Bey, Halk Partisi'nden tek far-
kı "liberal ekonomi" aıüayışmı savunmak 
olan "icazetli" partiyi kurmaMa görevlen-
dirilir. Kendisine Ahmet Ağaoğlu ve Nurij 
Conker gibi mebuslar da yardımcı olacalc '̂' -
lardır. Parti kurulur ve halkm büyük ilgi-
siyle karşdaşır. 'Tek Parti" zulmünden "il- -
lallah" diyen halk, Ali Fethi Bey'i karşıla- . 
mak i^ere İzmir'e yığılır. "Fecr-r kazib"e 
a ldanan yüzbinler mit ing meydanına . 
akarken güvenlik güçlerinin açtığı ateşle 
yere yığılan evladını kucağına alan bir ba-
ba, çocuğu Fethi Bey'in önüne koyarak "îş- ' 
te size bir kurban! Başkalarını da veririzj yeter 
ki sen bizi kurtar" diye bütün bir milletin • 
hissiyahna tercüman olur. Ama bu yalancı 
fecir de uzun sürmez. Parti, kuruluşundan 
3 ay 5 gün sonra kendini fesheder. Fethi 
Bey, Serbest Cumhuriyet Fırkası Başkanı 
sıfatıyla yaphğı son konuşmasında-şöyle 
yakınır: - , -

"Son belediye seçimlerinde... reylerin arzu , 
edilen tarafa verilinediği görülünce... partili 
arkadaşlarımıza komiinistlik ve irtica gibi leke-
ler sürülmek istendi." (21) 

'Tek Millet, Tek Parti, Tek Şef" anlayı-
şının "güdümlü parti"ye bile tahammülü 
yoktu. Demokrasi "çok seslilik" demekti 
ama "Demoklesi" yani Alaturka Demok.-:' 
•rasi, "tek seslilik"ten ibaretti. Kim bu tek 
ve yegane resmi jdeolojiye karşı çıkarsa, o 
ya "komünist" ofabflir, ya da "gerici" ola-
bilirdi. Bu gibi yaftalar, rakiplerin tepesin-
de adeta Demokles'in küıcı gibi sallandın-

Ördu emrinizde 
oldumu, süngü 
gücüyle yopmo-
yocoğınız iş yok-
tur. Millet'in tepki-
si ise hiç önemli 
değildir; silahsız 
yığınlar Celali is-
yanlarından beri 
sindirilmeye ve 
her olup biteni 
sineye çekmeye 
olışıktırzaten. 



lıp durulmalıydı, ki, "Demoklesi" ideoloji-
si ayakta kalabilsin. • ' 

. İyi de Tek Parti'li cumhuriyetin ide-
olojisi var mıydı ki? ' 

' Kemalizm, Atatürk Kültü ve "Halka 
. Rağmen Halk İçin" Demokrasi 

İdeolojisizlik Tek Parti'nin en önemli 
handikapıydı. Ama ne yapıp edip bir ide-

- oloji icad edümeli, olmazsa bir yerlerden 
aşırılmalı, ekleme-saplama yeni bir "din" 
oluşturulmalıydı. 

_ Bu ihtiyacı en şiddetli biçimde dile ge-
tirenlerden biri olan Ağaoğlu Ahmet, 12 
Ocak 1931 tarihji Son Posta Gazetesi'nde-. 
ki hıakalesinde bakın ne diyor? 

"Cumhuriyet başlı baştm bir dindir, bir 
imandır. Fakat bu diriin henüz kitabı yazıia-
madı. Nefislerini unutarak bütün varlıklarını 

Cumhuriyet'e hasretmiş havariler çıkmadı..." 
(22) . 

1939 'a gelindiğinde hala bir şey değiş-
memiş, aym ihtiyaa bu kez Maıüsa Mebu-, 
su Kazım Nami Duru dile gettrmişti: 

"Kemalizm nedir?.... Yalnız bir kelimeden -
ibaret olduğu zannedilmek ihtimali vardır... 
Maatteessüf arkadaşlar. Bunun üzerine hiçbir 
kitap yazılmamıştır. Yalnız bir kitap yazılmış-
tır. Onu yazan da Tekin Alp (Möiz Kohen) is-
minde bir Musevi vatandaşımızdır... Kemaliz-
min bütün prensiplerini... izah ve tafsil edecek 
bir kitaba ihtiyacımız vardır." (23) 

'Kemalizm ideolojisi bir türlü oluşturu-
lamayacak, eni-boyu, derinliği olmayan 
hamasi laflarla tammlanmaya çalışılan bu • 
din-î cedîd, Atatürk'e mersiyeler ', methi-
yeler ve tapınmalardan ibaret bir "kaside 
edebiyatı"ndan öteye geçmeyecektir. 
. Kemalettin Kamu "i^be Arab'ın olsun / 

Bize Çankaya yeter" dizesiyle bu edebiyatm 
şaheserler inden birine imza atarken, 
1934'te Aka Gündüz, "Varsın! teksin! Ya-
ratansın! Sana bağlanmayanlar utansın" ifa-
desiyle yetinmeyecek "Elimizi yüzümüze; 

'Igönlümüzü özümüze kapatıyoruz. ¡Biz sana 
tapıyoruz!" diyerek erişilmez(!) bir şiir 
döktürecektir. 

. Artık Atatürk, karizmatik bir Uder, bir 
führer olmaktan çıkanimiş bir "ilah ve fe-
tiş" haline getirUmiştir. O hâmidir (koru-
yan), bânidir( kurucu), hâlaskâr(kurtancO ' 
mürşid(yol gösterici), mürebbi(yetiştiren) 
vâsi (denetleyen), pişûva(önder) ve layete-
zelzeKşaşmaz olan)dır. .. > • 

"İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp, O'na 
koştukları eşleri ilah olarak benimseyenler ve 
onları, Allah'ı severcesine sevenler vardır." 
(Bakarall65) 

"Gerçekten Kemalizm, bir milli kahra-
mana gösterilen saygının, duygusal bağlı-
lığın çok ötesinde bir 'lider kültü' , bir 
'kahramana tapınma' olgusudur. Bazı 
yörüeriyle değil, sorgusuz sualsiz her yö-
nüyle bir 'yüceltme kü l tü 'dür . " (24) 
"Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve halkçı-
lık"tan ibaret CHP ilkelerine 1931'de 
"Devletçilik, laiklik ve inkılapçıhk" ilkele- • 
rini de ekleyip "Altioklu flama"yı icad 

. eden Recep Peker'e göre, artık ideoloji de 
teori de bulunmuştur. "Kemalizm" Devlet " 
şekli zaten belliydi: "Parti-Devler (25) 

1936'da devletin Dahiliye Vekili ' 
CHP'nin Genel Sekreteri, Valiler partinin 
il başkanları haline getirilir. 1937'de "Altı 



ok" Anayasa 'nın dibacesine eklenir. 
1938'de de Atatürk, Parti'nin ebedi baş-
kanı", İnönü ise "değişmez başkanı" Uan 
edilir. 'Tarti" eşittir "devlet"; o da eşittir 
"toplum"dur; 

_ Parti-devletin "halkçılık"tan anladığı 
da Jakoben bir halkçılıktır ve "halkın halk 
için idaresini öngörür. Halk kendi ken-
diru idare edebilir mi? Terakkiperver Fır-
ka ve Serbest Fırka denemeleri göstermiş-
ti. ki; halk henüz kendini yönetme kabUi-' 
yet ve olgunluğuna erişememiştir. Hem 
halk için "iyi olanın" ne olduğunu halk . 
nerden bilsin!? İyiyi, doğruyu ancak Tek 
Parti, Şef ve kadroları bilir(!). Yapılması 
gereken, muüak doğru olan resmi ideolo-
jiyi'halka benimsetmekten ibarettir; hem 
de halka rağmen, halkın inanç ve gele-
neklerine rağmen. 

Böylece "ceberrut" bir devlet ve kibir-
li, halkını hor gören, onu geri ve ilkel bu-
lan, hatta ona düşman bir idare ortaya çı-' 
kıyordu.'Halk, bir "müstemleke yöneti-
mi"nden bile göremeyeceği muamelelere 
tabi tutuluyordu. Ezanlar Türkçe ökutu-• 

~luyor, camiler çeşitli bahanelerle kapatılı-
yor, Kur'an öğrerunek, öğrehnek yasakla-
nıyordu. Kıyafeti beğenilmeyen köylüler 
Başkent Ankara'ya alınmıyordu(26) Ya-
bancılar bu hırpanî kılıklı vatandaşlar 
hakkında ne düşünürdü sonra! Hükümet 
dendiğinde "jandarma" veya "tahsUdar" 
ya da Tek Parti bürokrasisi akla geliyor-
du. Halk."eU kırbaçh" yönetim tarafından 
horlanıyor, kovuluyor, itilip-kakılıyordu. 
Bunun adı da "halk'için" (!) dernokrasi 
oluyordu. ' . ' ' 

Zoraki Demokrasi ya da "Darbeli" 
"Temennili" Demokrasi 

Türkiye İkinci Dünya Savaşı'nda. ta-
rafsız kalmaya çalışmışsa da gerek Mütte-
fikler'in baskısıyla, gerekse Birleşiniş Mil-
letler'e girebilmek için Alnıanya ve Ja-
ponya'ya -sembolik de olsa- savaş ilan et-
miş, daha sonra da Rusya'nın Boğazlar 
üzerinde bazı isteklerde bulunması üzeri-
ne ABD ve NATO'nun himaye kanatları 
altana sığınmıştı. Ancak, iş bununla bitmi-
yordu. BM'ye girmenin de NATO'ya ka-
bul edilmenin de "bedeli" olmalıydı. 

İkinci Dünya SavaŞı, bir anlamda "to-
taliter" rejimlere karşı "demokrasi" taraf-
tarlarmm zaferi ile sonuçlanmıştı. BM'ye 

kabul edilme konusunu görüşmek üzere 
1945'de San Fransisko toplantisı'na davet 
edilen Dışişleri Bakanı Hasan Saka, "Bir-
leşmiş Milletler Antlaşması'nı imzalamak isti-
yorsanız Demokratik düzeni kabul etmelisi: 
•niz" dayatmasına olumlu cevap vermek 
zorunda kalmışti.(27) 

Öte yandan,'halk Tek Parti zulmünden 
iyiden iyiye bunalmıştı. Demokrasiye ge^ 
çümeliydi,'ama nasıl? Dizginleri elde tuta-
rak "demokrasicilik" oynamanın bir yolu 
olmalıydı. Bu arada Halk Partisi içinde de 
kıpırdanmalar başlamıştı. Nihayet 7 Hazi-
ran 1945'de Celal Bayar, Fuat Köprülü, 
Adnan Menderes ve Refik Koraltan'ın im-
zalarını taşıyan ve yönetimi "demokratik-
leşmeye" çağıran ünlü "Dörtlü Takrir" 
CHP Meclis grubu başkanlığına sunuldu.' 
Takrir CHP grubunca reddedilmekle kal-
madı, 4'ler par t iden kovuldular . 7-1-
1946'da aynı şahıslar Demokrat Parti'yi 
resmen kurdular. 

Temmuz 1946 seçimlerine "yeter, söz 
.milletindir" afişleriyle giren DP, özgürlü-
ğe susanuş halkın hislerine tercüman olu-
yor, geniş kalabalıklar topluyordu. Ancak 
"açık oy-gizli tasnif" yöntemiyle yapılan 
seçimler, CHP bürokrasisinin kata.kulle-' 
siyle bir kepazeliğe dönüştü; DP 66 millet-
vekUi çıkarabümişti: 1950'de, bu kez "gizli 
oy, açık tasnif" sistemiyle daha demokra-
tik bir ortamda gerçekleşen seçim,tam an-
lamıyla DP'nin zaferi ile sonuçlandı: DP 
%53,5 ile 408, CHP ise %39,9 ile .69 millet--
veküi çıkardı.(28) ' ' . 

.Demokrat Parti'nin zaferi, Türkiye'de 
"demokrasi"nin de zaferini mi ilan ediyor-
du? Hayır. Zaten DP, Milli Şefin "icazeti" 
ile kurulmuştu: Celal Bayar'dan laiklik ve 
dışpolitikada değişiklik olmayacağına dair 
" teminat" aldıktan sonra "-o ha lde 
tamam" diyebilmişti İnönü. Seçini 
propagandalarından yakınan- arkadaş-' 
larına da şöyle söylemişti: "Ben ihtilalci ve 
Kuvay-ı Milliyeci tsmet'im. Devleti,., üçbeş 
çapulcuya maskara ettirmeyiz. Yaptığımız bir' 
tecrübedir. Muvaffak olursak ne ala. Olmazsa 
vazgeçer birkaç sene daha eski usulde gideriz." 
(29) • • - , 

Evet Demokrat Parti iktidara gelmişti, 
ama devlet bürokrasisi v e ' resmi 
ideolojinin "bekçis i" ordu, hala M.illi 
Ş e f i n kontrolündeydi . ' Menderes 
hükümetinin dış politikada ABD çizgisin-
den sapma eğilimleri göstermesi (Rus-

Halk Fırkası'nın, bi-
razı "ebedi şefin 
ilkelerinden birazı 
da Mussolini"nin 
"fbsces"i ve Hit- , 
ler'in "ein volk, ei-
ne partei, ein .füh-
rer" (tek millettek 
parti,-tek şeO'in-
den menkul" Rltı 
Ok"u, devletin res-
mi ideolojisi haline 
getirilmiş ye Rna-
yaso'nın "dibacesi-
ne" eklenerek di-
ğer partilerin ve 
halkın tepesinde 
adeto-Demok-
leş"in kılıcı" gibi" 
50-60 yıldır sallan-
dırılıp durmuştur. 



İşin ilginç vonı; 
27/\/\ovıs 1960, 

12/\AQ!t 1971 V0 
i 2 Çylül 1980 dar-
beleri, gerekçeleri, 
sonuçları ve nitelik-

leri bakımından 
öylesine birbirinin 

benzeri idi ki, 
adeta tarih 

Türkiye'de "10 yıl-
da bir" tekerrür 

ediyordu. 

ya'yla ilişkiler vs), içerde ise "pozitivist-
dine müdahaleci laiklik" anlayışından 
taviz vermesi (Î.H.L ve İlahiyat Fakül-
telerinin açılması, Ezan'ın tekrar Arapça 
okunması ) " z i n d e güç le r i " hareke te 
geçirdi. 27 Mayıs 1960 darbesiyle görev-
den alınan Menderes ve arkadaşları. Üç 
Aliler Mahkemesi'ne taş çıkartan Salim -
Başol mahkemelerinde yargılanıp idama 
m a h k u m edi l iyor , par t i ler i de 
kapatıhyordu. 

Osman l ı ' dan beri o rdu g ü c ü n ü n 
nelere kadir olduğunu görmüş, sayısız 
siyasi-askeri entrikalar sonucu nice kelle-
lerin uçtuğunu öğrenmiştik- "Darbeli 
Cumhur iye t " d ö n e m i n d e n de öğ-
reneceğimiz daha nice şeyler vardı. Os-
manlı'da "saltanatın ve mülkün bekçisi" 
olan müsellah kuvvetler, (T.C. dönemin-
de Tek Parti İdeolojisi'nin bekçisi idi ar-
tık. Bundan böyle, Kemalizm İdeolojisi 
tehlikede görüldüğünde "zinde'güçler" 
derhal harekete geçecek, geçirilecek ve 
memleket i "komünis t " , "şeriatçı" , 
"bölücü" vs. bü tün şer güçlerden (!) 
temizleyecekti. İşin ilginç yanı; 27 Mayıs 
1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 dar-
beleri, gerekçeleri, sonuçları ve nitelikleri 
bakımından öylesine birbirinin benzeri 
idi ki, adeta tarih Türkiye'de "10 yılda 
bir" tekerrür ediyordu. Zinde güçleri 
görev başına çağıran, darbe için "fetva'.'-
1ar veren aydın(!), demokrat(!) yazar; 
çizer, bilim adamından tutun da özgür-
lükçü(!) basına ve hatta partilere kadar 
insanlar, olaylar ve kurumlar üç olayda 

• da öylesine birbirine benziyordu ki... ^ 
90'lı yılların tam ortasınl. idrak et-

tiğimiz geçen aylarda, "artık Türkiye'de 
darbeler devri kapandı" diye düşünür-
ken, ANAREFAH' tan ANAYOL'a 
dönülüverilmesiride "geleneksel" ordu 
marifeti tartışılmaya başlandı. Anlaşılan 
marifetin biçimi değişmişti; artık demok-. 
ras imiz için " d a r b e l i " s ı fat ını değil 
"temennili" veya "telkinli" sıfatını kul-
lanmak daha uygun olacaktı. 

Lakin, ordu temennisine "temannah" 
çakarak koal isyon kuran la r çok geç- • 
meden, ayyuka çıkan yolsuzluk dosyaları 
ve "örtülü ödenek" tartışmalarıyla sen-
delemeye, topallamaya ve teklemeye baş-
ladılar. Şu satırları yazdığımız sırada bir 
de Anayasa Mahkemes i ' nden da rbe 
yiyen koalisyonun eli kulağında gibi... 

• Zinde güçler yine yeni marifetler peşin-

de gözüküyorlar. Son temennilerini de -
basına sızdır ıyor ve adeta "RP'siz bir 
koalisyon formülü bulun da ne yaparsamz 
yapın" diyorlar . Devletin vfe siyasetin 
"dizginlerini", ellerinde tutmanın tadını • 
alan "güç odaklan", bu kadim alışkanlık-
lanm terkedeceğe pek benzemiyorlar. 

Ancak ne kadar çırpınılırsa çırpmılsın 
fosilleşmiş, insan fı trat ına aykır ı batıl 
ideolojilerin "dipçik zoruyla" yaşatılması 
mümkün olmadığı gibi, kokuşmuŞ/ 
çürümüş zulüm düzenlerinin de "dar-
beler", "temenniler" ya da çeşitli entrikalar-
la ayakta tutulması mümkün değUdir. 

"Küfür daim olabilir; ama zulüm asla 
dâim olamaz!" 
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demokrasi dersleri 

Mesut Karaşahan 

"Kendilerine farz hltnadtğımız 
înr ruhbanlık uydurdular; 

fakat ona da gereği gibi uymadılar." 
(Hadid:27) 

Bir Felakettir Halk İradesinin 
Siyasi İradeye Dönüşmesi 

"Yüzyüar boyunca padişahm 
kullan olarak yaşamıştık. KişUiği-
miz, hakkımız, hukuğumuz yok-
tu. Kadınlar ikinci sınıf insandı. 

Gün geldi. Anadolu'nun üze-
rinde bir güneş doğdu. Mustafa 
Kemal Paşa ve arkadaşları bizi 
kul olmaktan çıkardı, eşit haklara 
sahip vatandaş yaptı.. 

Kul idik, vatandaş olduk. 
Padişaha ait olan egemenlik, gerçek sahibi olan ulu-

sa, onun simgesi olan TBMM'ne devredildi." , 
Bu satırlar ilk anda akla gelebileceği gibi bir ilkokul 

ders kitabmdan aimnuş değil. BUakis yaşadığınuz ülke-
de halk egemenliğinin tahakkuku konusunda geçtiği-
miz seçim öncesi ve sonrası dönemlerde hayli ilginç ve 
büyük bir performans sergilemiş olan medyaya, kalem 
ve fikir erbapları zümresine mensup bir şahsa. Emin 
Çölaşan'a ait (Hürriyet, 23.4.1996). 

"Eğemenlik Ulusundur" başlığı altında Çölaşân'ın 
yazdıklan, 24 Aralık genel seçimlerinden bu yana yaşa-
nanlara bakıldığında her zamankinden daha da masa-
lımsı, inandırıcdıktan ve ciddiyetten daha da uzak şim-
di kimin kullan olduğumuzu unutturma gücünden da-
ha da yoksun görünüyordu. ı 

Medya bu dönemde olağanüstü bir performans gös-
termişti. Ama hep iddia edildiği gibi demokrasinin te-
mel garantilerinden, vazgeçilmez dayanaklarından biri 

• olarak değil, bilakis halk iradesinin "etkili bir takım 
' çevreler"in iradesi hüafma tecellisini önlemeye matuf 
bir mania olarak. 

24 Aralık Genel Seçimleri'nin ortaya koyduğu so-
nuçlar, daha düne kadar askeri darbelere, askerlerin ha-

N, zırladığı anayasa ve siyasal sisteme alabildiğine eleştiri-

Bu çevreler için, kerK:)! yaptıkları 
tercihe halkın da iştirak etmemesi. 

oy sandığının başında kendi 
, tercihini yapmaya kalkışması 

tasavvur ve tahammül olunabilir 
bir vaka değildil Halk iradesinin 

siyasi iradeye dönüşmesi 
felaketlerin en korkuncuydul 

ler yönelten çevrelerin bile birden-
bire bü yaklaşımlarından çark et-
melerine sebep oldu, maskelerin 
düşmesine, demokrasi oyununda 
gerçek niyetlerin ortaya çıkmasına 
yolaçtı. Sistemin sahiplerinin de-
mbkrasiden'rieyi murad ettiklerirün 
bir kez daha anlaşılmasmı sağladı. 

Demokrasiyi en şedid taraftar-
larımn gözünde bile istenmeyen re-
jiin ilan etmeye kadar varacak ge-

lişmeler, sisteme köklü eleştiriler getirdiği düşünülen 
bir partinin. Refah Partisi'nin Meclis çoğunluğunu sağ-
laması ve koalisyon hükümeti kurmaya yönelik normal 
şartlarda olağan karşılanması gereken teşebbüsüyle 
başladı. Öncelau hakkın kendisine verilip verilmeyeceği 
tartışıldı Hatta "hükümeti kurma görevini üstlensin de 
boyunun ölçüsünü alsm" dendi. Medyanın sözcülüğü-' 
nü yaptığı 'Tsazı etkili çevreler"in hadiseyi takdimi, ül-
kenin bir felaketle, düşman istilası veya başedilemez bir 
doğal afetle karşı karşıya olduğu intibaım-veriyordu. 

Refah Partisi koalisyon ortağı oluyor ve adeta ülke 
elden gidiyordu. 

Bu çevreler için, kendi yaptıkları tercihe halkm da. ^ 
iştirak etmemesi, oy sandığmın başında kendi bildiğim 
okumaya kalkışması tasavvur ve tahammül olunabilir 
bir vaka değildi! Halk iradesinin siyasi iradeye dönüş-
mesi felaketlerin en korkuncuydu! • 

Sabah gazetesinin, RP lideri Necmettin Erbakan'la 
. koalisyon ortaklığını görüşecek olan ANAP lideri Me-
sut Yılmaz'a yaptığı uyarı böyle bir ruh halirü yansıtı-
yordu: "Koltuk uğruna "laik Cumhuriyef i satma!"(Sa-
bah, 15.2.1996).- . ' ' " ' 

Aynı gün ayra gazetenin liberal ve özgürlükçü dü-
şünceleriyle tamnan yazan Mehmet Barlas da, herhal-. 
de ülkeyi bekleyen tehlikenin(!) farkına varmış olmalı 
ki, aynı kervana katılıyor ve koalisyon görüşmelerinden 



Müslümanlar 
temel kabul ve 

ilkelerinden taviz 
vermeksizin, sis-

' temin Lordlarının 
beğeni ve takdiri-
ni, onay ve icoze-, 
tini elde etmeksi-
zin, el-etek öpüp 
dizlerine kopan-
moksızın demok-

" rasi oyununa 
bütünüyle iştirak 
• "edemezlerdi. 

dolayı Yılmaz'ı ANAP'lı milletvekillerini 
ve hatta seçmenleri sitem eder bir üslupla 
tebrik -ve aslında tekdir- ediyordu: 

"Mesut Yılmaz'a ve onu bu noktaya 
kadar destekleyen ANAP'h milletvekille-
rine, binlerce defa bravo!.. 

İşte şimdi, hep birlikte, Eıi)akan'ı ikti-
dara taşıyorlar." 

Aynı Ydmaz'm seçim döneminde çok 
ağır ithamlarda bulunduğu DYP lideriyle 
daha sonra hükümet kurması ise ne ken-
disi ve milletvekilleri, ne de ona oy veren-
ler açısmdan böyle bir azarı gerektirecek 
bir vaka değildir. Demokrasi güzel işli-
yor, işler yolunda gidiyor demektir. 

Şimdilerde Yüce Divan yolcusu gibi 
gözüken sabık başbakan Tansu Çiller'in 
ikazı da hadisenin vehametini(!) tahmin 
etme imkanını veriyor, Yümaz'a seslene-
rek "kendini, partini ve ülkeyi karanlığa 
gömme.(...) Sakın ola, çocuklarınıza hesa-
bını veremeyeceğiniz bir desteğin içine 
girmeyin. Sonra tarih sizin yakanıza yapı-
şır" diye dostane uyarılarını sıralıyor-
du-(Sabah, 16.2.1996) Ancak Çiller'in uya-
rıları değerli dostu Yılmaz'ı ve biricik(!) 
vatanını düşündüğünden mi, yoksa ikti-
darı dönemindeki bazı icraatlarımn hesa-
bını vermek durumunda kalma korku-' 
sundan mı kaynaklandığım, onun litera-
türünde aydınlığın yolsuzluk, terör, enf-

^ lasyon, yoksulluk, sefalet ve huzursuz-
lukla, karanlığın ise dürüstlük, hakkani-

- yet, çalışkanlık, asayiş, refah ve huzuria , 
mı özdeş olduğunu, birkaç yılda bir şan-
dık başına gidip oyunu kullandıktan son-
ra köşesine çekilen vatandaş tam anlaya-

• mıyor, bu konuda ciddi biçimde kafası 
•karışıyordu. 

Dostum, Önce "İslam'ın da Tabiatına 
Yakışan Laiklik Temelli Demokrasi"ye 
İnanmalısm!" 

Sabah'm bir diğer "demokrat" yazan 
Hasan Cemal ise koroya dahil olanlar 
arasında görünmekten biraz içtinap eder 
gibidir. Bir taraftan "Yılmaz'ın.Hoca'yla 
dansını hem" kendi siyasal kariyeri, hem 
partisi, hem de Türkiye'nin istikrarı için 
tehlikeli bir oyun olduğunu" ilan ederken 
bir taraftarı da Refah Partisi'nin dışlanına-
ması gerektiğini, haddizatında iktidarına 
engel olmanın dışlamak anlamına gelme-

' yeceğini(!), "bir parti muhalefette yer alı-
yorsa, demokrasi oyununun dışında sa-

yılmayacağını, demokrasilerde bir parti, 
yüzde 21 oy aldı diye ille de iktidar olması 
gerekmediğini" söyleyerek yapılmak iste-
nenlere bir meşruiyet ve mazaret zemini . 
sağlamaya çalışıyordu. Toplumun belli bir 
kesimine "vebalı" muamelesi yapmanın, 
adeta karantina altına almanın aslında dış-
lanmadan başka birşey olamayacağını 
unutmuş görmüyordu. Terakkiperver Fır-
ka hadisesinden beri değişmeyen "ıriuvâ-
z'aa zihniyieti"mn yeni bir örneğini sergili-
yordu.(Sabah, 16.2.1996). 

^ Bazıları daha insaflı(!) davranmak ge-
rektiği düşüncesiyle hareket ediyor olıha-
hydı ki herhalde, RP'ye yine de hükümet 
etme imkamnm tamnabileceğinden bahse-
diyorlardı. Bu yaklaşıma sahip olanlardan 
mesela Güngör Mengi'ye göre bu amacm 
tahakkuku için belli temel şartlann yerine 
getirilmesi gerekiyordu. Bu şartlar yerine 
getirilmeksizin, "Refah iktidara gelirse de-
mokrasi ile İslam bağdaşabilir" düşünce-
siyle hareket edenler yanılıyo'rlardı. zira 
"rüşvetle hiçbir aşırılık doğru yola gir-
mez" di. Öyleyse "Refah önce islam'ın da 
tabiatına yakışan laiklik temelli demok-
rasiye inanır, ancak ondan sonra iktidara 
layık•olur"du(Sabah, İ7.4.1996) Müslü-
manlar temel kabul ve-ilkelerinden taviz 
vermeksizin, sistemin lordlarının beğeni 
ve takdirini, onay ve icazetini elde etmek-
sizin, el-etek öpüp dizlerine kapanmaksı-
zm demokrasi oyununa bütünüyle iştirak. 

.edemezlerdi. Hem demokrasiye, hem de 
"İslam'ın tabiatı"na neyin yakıştığına ken-
dileri değil, sistemin bu efendileri ve med-
yadaki sözcüleri karar verme hakkına sa-
hipti. 

Bazıları için yine de fazla endişeye ma- " 
hal yoktu. Askeri "darbelerin "alaturka de-
mokrasimize" yakışmadığını öne sürenler 
varsa da, bunlar bizde aslında bu kelime-
lerin zıt değil eşanlamlı olduğımun farkın-
da olmayacak kadar safdil kimselerdi. Öy-
leyse ordunun -Mehmet Altan'ın belirttiği 
gibi savunma dışmda hemen her konuyla 
ilgilenen ördunvm- olmayan demokrasiyi, 
nâmevcut laikliği ve muhayyel insan hak-
larını korumak için bu gidişata engel ol-
ması normal karşılanmalıydı. Tıpkı Can 
ataklı'nm son derece atak bir tavırla ihtar 
ettiği gibi: 

"... Başkent'te kulaklara 'Ordu Refah'ı 
isteımyor, bu nedenle Yılmaz uyarıldı'... fı-
sıldanıyor. Şimdi demokratik ya da değil, 
sistemin korunması için bazı uyarıların 



gelmesini normal karşılamalıyız. Bu ülke . 
70 yılı aşkın süredir laik ve demokratik • 
cumhuriyet temelleri üzerinde duruyor. 
'Ben bu sistemi değiştireceğim' diyen bir 
partinin 'törenle' karşılanacağım bekleme-
mek gerek" (Sabah, 19.2.1996) 

Can Ataklı'nm bu engin tarih bilgisi(!) 
sonucu vardığı kanaate göre herhalde 
namlulu ve postallı bir törenle karşılana-
.cağını beklemek gerek. Ve tabü açık sözlü 
yazarımıza sormadan da geçmemek ge-
rek: 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin han--
gi döneminde demokratik ve laik temel-
lere dayandı? Halkm iradesi ne zaman si- . 
yaseti gerçekten yörilendirdi? Gumhuri- . 
yet paşalar tarafından kurulur, siyasal ve 
sosyal sistemi onlar tarafından İjelirlenir-
ken mi? Bu sistem halk karşısında bir Le- . 
viathan haline getirilirken mi? Terakki-
perver ve daha sonra da Serbest Fırka'ya 
halkın teveccühüne mazhar oldu diye 
göz açtırümayıp derhal kapatılırken mi? 
Cumhuriyet Halk Fırkası'nın; altioku dev-
letin anayasasma saplanırken mi? Siyasi , 
iradeyi biçimlendirme gücü ve imkanı 
paşalarm elinden geniş halk yığınlarına 
kayıverme ihtimali belirir belirmez vatan 

, bu tehlikeden(!) askerlerce kurtarılır-
, ken(!)mi? ^ 

Kendisini, halk için en hayırlı olanı tes-
pit ve tavsiye makanunda gören kalem ve 
fikir erbabımızdan birdiğer "açık sözlü" 
şahsiyet, Ali Sirmen de paşa yâdigarı de-
mokrasimizin geleceğinden yana en ufak 
bir endişe ve korku du)Tnayan, bu konuda • 
sağlam güvencelered) sahip ojanlardan. 
Yine RP-ANAP koalisyon görüşmelerinin 
ciddiyetle devarn ettiği günlerde Milli,-
yef te yazdığı (16.2.1996) bir yazısında -da-
ha doğrusu verdiği" muht ı rada- önce 
RP'nin iktidardan uzak tutulabileceğini, 
bu konuda Fransız Komünist Partisi'nin 
benzeri engellemelerle karşılaşmış olması 
bakımından yeterli örneklik teşkil ettiğiıü 

, belirtiyor ve hatta Hitier'in 1933'te %33'le 
iktidara gelişinin de gösterdiği gibi bunım 
gerekli bile olduğunuO) vurguluyor, ardın-

. dan güvencesinin kaynağını gayet rahat 
bir üslupla ifşa ediyordu: . "" ' 
V ^ "Sakın kimse Refah iktidarından kork-
tuğumuzu sanmasın! Korkmuyoruz. ... ni- • 
ce güçlükleri aşmayı bilmiş, kendi cumhu-
riyetini çok daha güç koşullar altında kur- ' 
muş olan bu toplumun zinde güçlerine gü-
veniyoruz." 

Oktay Akbal da açıkça askeri darbe . 

Generaller diyor ki (4) 
Ankara'da Genelkurmay Başkanlı-

®'nın 2 numaralı kapjsından girip, 
tanıdık yüzlü koTk]orlzuxlan,' tanı-

dık resimlere bakarak geçtik.. Geniş bir 
odada, biklik koltuklara otunduk.. 

Generallerle uzun bir görüşmemiz d -
,dır.-. Türkiye'nin mesefelerine nasıl baktık-
lannı, Anlâra'daki toz dumanı, komptela-
n, "Flamingo Yolu" isimi! entrika dohı 
diziye (aş çıkartacak ayak oyunlannı nasıl 
izlediklerini anlamaya çalısük.. 

Kafalannın için! cumaya, beyin dalga-
lannın örtüştüğü noktalan yaMamaya 
uğr^k.. 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu iç 
ve dış ortarrKİanlüm memnun kl, gene-
raller memnun olsun.. 

"Biz arifeiiz.. Politika bidm işimiz 
değil" diyojbr.. Sonra, iğrenç kompk^ 
irdderken yüzlerinin bunış-' 
tuSpıgördük. • 

Bevlet snlanmn aya-
ğa dfifflrülmeaine ne 
kadar çok sinirlendik-
lerini ve bir dolandın-' 
cmm kahraman haline 
getirilme çalışmalannı 
ibretle izlediklerini far-
ketHk.. 

Ankara'da olmayan bir 
hükümetin içte ve dışta 
yarattığı sorunlann tümü 

Eğer kör değilseniz ve de eğer ihürasıhız 
aklınızın önüne geçmemişse, ki maalesef 
bunun tersi oluyor Ankara'da, "herke-
•in akhnı ba«ma toplaman konu-
sunda vaktin gelip de geçmekte ol-
duğu" o kadar açık seçik görülüyor ki.. • 

Ankara'da sivil'kurumlann hiçbirisi 
önünü göremiyor.. Türkiye'yi çok iyi tanı-
yan batılı diploniatlar da Türk^ için tah-
min yapamıyc^ar.. 

Bu badireden "Genç demokrasimi-
ze en ufak bir hasar venneden çık-
mak" zorundayız.. Atatüric'On kurdu-
^ laik demokrasiyi, daha da gfiç-
lendiretek yerii yerine oturtmak zo-
nmdayız.. Buna mecburuz.. B i lmm 
anlatabiliyor muyum? 

•Demirel ve Yılmaz'ın, "Ne ekersen 
onu biçersin", Rfizgar eken fırtına 

biçer" ve "etme bulma 
dünyası" gibi sözleri hatır-
laıtıalannda sayısız fayda 
var.. Bilmem kaç rakımlı te-
pelerda oturmak önemli de-' 
öildir.. Önemli olan orada 
hakkıyla" oturmakbr.. 
Komplolannipnde olmak 

marifet değiUir.; Sokaktaki , 
insan kimlerin hangi kömp>-~ 
Iplann Içirde okluğunu an-
lamaya başladı arfak. 

Marifet, PKK-yı, FKÖ ör-

- güvencesini/özlemini dile getirmese de 
"kimilerinin bir zamanlar 'cici' diye andığı 
demokrasinin artık ciciUkten çıktığını, kap- . 
kara birşey olduğunu", düşünüyordu . 
Mevcudiyeti ve dciliği kendinden menkul 
demokrasinin kapkara birşey haline gel-
mesinin sebebi de açıktı: "Halkm yüzde 
80'i laik, insan" haklarına, uygar yasalara, 
çağdaş uygarlığa, kısacası Atatürk ilkeleri-
ne bağlı bir'yaşam özleminde" Jken geri 
kalan yüzde 20 veya onları temsil eden bir ' 
siyasal partinin yöneticileri adeta cinnete 
tutulmuş bir halde akıl almaz şeylerin pe-
şinde koşuyor, "İran, Suudi Arabistan ko- . 
şullarım bu ülkede gerçekleştirmek istiyör-
lardi.(Milliyet, 15.2.1996). Öktay Bey .belki • 
de haklıydı: Kimbilir, belki de bu tekin ol-
mayan(!) insanlar, halkın huzur içinde, 
dertsiz, tasasız, müreffeh bir hayat sürdü-
ğü bu güzelim ülkede(!) herşeyi mahvet-
meye, enflasyonu ve terörü hortlatmaya 
genç nüfusunu işsiz, başıboş, bunalım için-
de kahvehane ve barlarda, alkol ve uyuş-
turucu batağında-heba ederken ihtiyarları-
nı savaş yılları Avrupa'sında olduğu gibi 
ucuz ekmek kuyruklarında bekletmeye 
kalkışabilirler, sağlık ve eğitim kurumları-
nı çilehane ye tımarhanelere dönüştürme-", 
ye, adalet sistemini tıkamaya, mafyaya 

V 



Bir grup mutlu 
azınlığın "muvöza-

alı demokrasi 
oyunu" olmaktan 
çıkıp demokratik-
leşme yolundaki 

taahhütlerini yeri-
ne getirmedikçe, 

sistem, siyasal ve. 
toplumsal anlam-
daki çözümsüzlük 

ve tıkanıklığına bir 
çıkış yolu bulomö-
. yocok, alnı açık, 

başı dimdik in-
sanların yaşadığı 
' bir ülkeyi ise 

hiçbir zaman 
voredemeyecektir. 

neşvünema ortamı hazırlamaya kalkışabi-
lirlerdi! • ; 

Kabustan Uyanış ve Bundan Sonrası 
İçin Alınacak Etkili Önlemler(!) 

Fakat bu korkular da şimdilik ertele-
' necek, son aşamasına geldiği düşünülen 
RP-ANAP koalisyon görüşmeleri aniden 
kesiliverirken yine aniden ANAYOL pro-
jesi pupa yelken devreye konacaktı. Sanki 
"sihirli bir naıiüu" dokunmuştu da ANA-
YOL'u gerçekleştiren liderlere, biribirleri 
hakkındaki bütün itham: ve elfaz-ı hakaret 
unutuluvermiş, samanlık seyran, azınlık 
hükümeti âsân oluvermişti. ^ 

RP'nin bir koalisyon ortağı olarak da 
olsa hükümette\yeralabilme imkamnm or-
tadan kalkması neredeyse düğün dernek 
eğlencelerle kutlanacak bir hadiseydi. 
. Şimdi bir Çiller Hanımefendi artık 

"ANAP-Refah koalisyonu ülke geleceği 
açısından çok sakıncalıydı. Yurt içinde ve 
dışında büyük bir kamuoyu bugün rahat 
bir nefes almıştır." diyebilirdi (Gerçi 
ANAYOL hükümeti sona erdiğinde bu 
sözlerini hatırlayacağı şüphelidir.)(Sabah, 
25.; 2., 1996). 

Hatta kimileri "bu bize ders olsun, bir 
daha böyle bir kabusa zinhar izin veril-
meye" üslübuyla birtakım mercileri hiç 
değilse bundan sonrası için bazı köklü 
önlemler almaya davet bUe edebilirlerdi, 
felaketin ucuz atlatıldığı (!) günlerde Coş-
kun Kırca'nm yaptığı gibi: 

"Sonuç şudur: ^ Anayasa Mahkeme-
si'nce temelli kapatılana kadar elbette ka-
nuni bir parti muamelesi görür. Fakat, bu 
partinin, temelli kapabiması gerektiği, ya-
sama ve yargı mercilerinin bu konudaki 
gecikmesinin hiçbir izahı olmadığı ve bu 
anlamda bu partinin siyasi planda meşru 
sayılamayacağı ortadadır.(...) Şu veya bu 
makamın şimdiye dek görevini yapmamış 
olması da, hiçbir kuruluşa siyasi meşruluk 
vermeye yetmez." (Y.Yüzyıl, 27.2.1996) 
Türkiye şartlannda yeşeren bir demokra-
sidemeşruiyetin kaynağının öyle ansiklo-
pedik tanımlıda belirtUdiği gibi halkta 
vs. aranmasının beyhude olduğunu Coş-
kun Kırca bize birkez daha hatırlatma lüt-
funda bulunuyordu bu vesileyle. 

Bütün bu yaşadıklanmız bize aslında 
yetmiş yıldır bu ülkede pek az şeyin de-

ğiştiğini göstermesi bakımından son dere-
ce öğretici hadiselerdi. Sistem, kurulduğu 
günlerde olduğu gibi bugün de halkına 
karşı kuşkulu, ona yabancı, uzak, duyar-
sız, ilgisiz veya hatta husumet dolu yakla-
şımından birşey kaybetmemiş, kendi çizdi- -
ği doğrultuda jöirümeye ruyetli olmadığı-

^ m görür görmez savunmacı ve müdahaleci 
tavrını takman, jakobence yöntemlerle onu 
değiştirip dönüştürme süreçlerine tabi tut-
ma arzusunu hâlâ taşıyan ceberrut sistem-
dir. Onun, sözcülüğünü yapar, "General-
ler Diyor ki" biçiminde başladıkları yazı-
larmda, her dönemde^ çıkar ortaklığı için-. 
de bulundukları mercilere övgüler düzüp 
halktan ziyade onlara kulak veren sözde 

• aydın, yazar, düşünür, profesör vs. de ay-
, m tavır üzredir ve yakın bir gelecekte de 

çifte standartlı tavırlanhdan vazgeçecek ve 
kendi dirüeri üzre, icat ettikleri ruhbanlık 
üzre sabit kadem olacak gibi gözükme-
mektedir. 

Eğitimden hukuka, sağlıktan ekono-
miye hayatın bütün alanlarmda karşılaşı-
lan devasa problem ve tıkanmalara, çö-
zümsüzlüklere rağmen iktidar gerçekten 
halkın tayin ettiği ellere, tabii bir süreç 
içinde teslim edUmediği sürece bu çöküş 
hızlanarak devam edecektir. Halkına,, 
genç nesillerine verecek hiçbir şeyi, gös-
terecek hiçbir hedefi, sunacak hiçbir reçe-
tesi kalmamış, ideolojik temelleri çoktan 
yıkılmış ve" meşruiyet erozyonuna uğra-
mış bir sistemin kendisine yeni ufuklar 
vaadeden ve halkmm teveccühüne maz-. 
har olan alternatif düşünüş ve eyleyiş bi-
çinüerine ısrarla kulak tıkaması, mukad-
der sonu hızlandırmaktan başka birşeye 
yaramayacaktır. 

Müslümanlar nezdinde demokrasinin 
, meşruiyeti hususu ciddi bir tartışma konu-

su olmaya devam etmekle birlikte, sistemin 
demokratikleşene yönündeki taahhütlerine 
sadık kalmaması sessiz kalmmaması gere-

. ken bir vakadir. Çıkarları uğruna yukanda 
özetleyegeldiğimiz kanaat ve tavırları be-
nimseyen bir grup mutlu azınlığın "muvâ-
zaalı demokrasi ojoınu" olmaktan-çıkıp de-
mokratikleşme yolundaki taahhütlerini ye-
rine "getirmedikçe, sistem, siyasal ve top-
lumsal anlamdaki çözümsüzlük ve tıkamk-
lığına bir çıkış yolu bulamayacak, alnı açık, 
başı dimdik insanların yaşadığı bir ülkeyi 
ise hiçbir zaman varedemeyecektir. 
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Demokrasi: Askerî 
bir hikaye 

. \ Cevat Özkaya 

Türkiye'de birkaç ay önce se-~ Türk iye 'de OSker İ ' da rbe gündeme gelen demokrasi hastalı-

o t o b u n u n Sözünü bile eJmeH g r î i r e o g S S 
laşımı ortaya çıktı. Doğrudan bir Oyiptir OedİğİmİZ bİr d ö n e m d e Se- şim tarihini özetleyerek bu hastalı-
iktidar oluşmadı. Bu oy dağılımı çimler SOnUCUndo Or taya ÇikmiŞ bir h bir parça teşhis etmeye gayret 
tek başma bir partiye iktidar im- edildiğini Ve . 

tabii olması gereken bir hadisenin 
bir başka biçimde tecelli 

ettiğini gördük. 

kam vermedi. Bu süreç içerisinde 
ancak !birisi RP olmak kaydıyla 
iki parti koalisyon yapabüirdi. 
40-50 gün yoğun geçen bir süreç 
içinde böyle bir oluşumun mey-
dana gelmemesi için olağanüstü 
stresli dönemler yaşandı. Belki 10-12 seneden bu yana 
telaffuz etmediğimiz, dolayısıyla pek de mümkün gör-
mediğimiz askeri darbe ihtimalleri de bu seçimlerin 
akabinde en fazla konuşulan könular arasına girdi. 

• Niçin askeri darbelerden bahsetmez olmuştuk? 
Çünkü, askeri darbelerin bizde on. yıllık pariyodları 
vardır. 1960, '71, '80 olmak üzere ortalama 10 yılda bir 
askeri darbe beklenir hale gelmişti. 1980'den '96'ya 
geldiğimizde bu on yılı geçmiştik. Artık Türkiye'de as-
keri darbe olmaz; bunlın sözünü bile etmek ayıptır de-
diğimiz bir dönemde seçimler sonucunda ortaya çık-' 
mış bir iradenin, âdeta bloke edildiğini ve tabiî olması 
gereken bir hadisenin bir başka biçimde tecelli ettiğini 
gördük. Burada elbette demokratik bir ülke olduğunu 
söyleyen Türkiye'nin demokrasisinin tartışılması soru-
nu ortaya çıkmaktadır. 

Demokrasinin pek çok tanımı, pek çok vazgeçil-
mezleri var. Ama asü olan şudur ki, bugün Türkiye'de 
uygulanan şekliyle seçimlerin gösterdiği irade îıalk ira-
desidir. Halk iradesinin olduğu biçimiyle idare erkine, 
yasamaya, meclise yansıması ise demokrasinin vazge-
çilmezlerinden biri olarak varsayılır. 

Halbuki bu en önemli şart bu dönemlerde dış mü-
dahalelerle engellenmiştir. Şu halde her on yılda bir 
gündeme gelen, tam da kalktı dediğimiz anda tekrar 

Türkiye'de Osmanlı İmpara-
torluğu döneminden başlayarak 
demokratikleşme sürecinin baş-
langıcı olarak alabüeceğinüz -gerçi 
demokrasinin bütün unsurlarını 
içermez bu dönemler- bir Tanzi-

mat Fermam, daha sonra Kanun-u Esasi ve Meşrutiyet, 
Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu ve Cumhuriyetin 
kuruluşu ile ilgili dönemlere kısaca bakmakta fayda 
vardır." Sonuç itibariyle Tanzimat Fermanı da. Islahat 
Fermam ve Kanun-u Esasi de hakimiyeti Allah adına 
mutlak olarak kullandığı varsa)alan padişahm hakimi-
yetini smırlandırma esasına dayanır. Padişah tebaasına 
bir takım taahhütlerde bulunur: Mesela mahkeme edil-
meden insan idam edilmeyecek veya ceza verilmeye-
cek, vergi, gücü olandan gücü oranında ahnacak, gücü 
olmayandan vergi alınmayacak. Bunlar Tanzimat Fer-
manı'nm iki önemli hadisesidir. • 

Kanun-u Esasi'nin fînemli bir boyutu, Avrupa'ya 
benzememiz gerektiği için, Avrupa devletleri anayasa 
ile idare ediliyor diye bizim de anayasaınız olsun man-
tığıyla ortaya konulmuş olmasıdır. 

1908 Meşrutiyeti'nde ise -ki 1877'de Kanun-u Esasi 
Abdülhamit tarafından rafa kaldırılmıştır- aşağı yukan 
demokrasinin unsurlarını, seçimleri ve partileri, "İtti-
hat ve Terakki" ile karşısındaki partileri görebiliyoruz. 

Ancak asıl unsur İttihat ve Terakki'dir. Diğer parti-
ler ise 4aha önce gizli, bir cemiyet olarak kurulmuş olan 
İttihat Terakki'den muhalefet ederek ajmlan unsurlar-
dır genellikle. İttihat Terakki'nin temeli ordudur. Kuru-
culan', mensupları, Talat Paşa gibi birkaç kişi hariç hep-



"Milli Şefi birdenbire demokratileştiriveren şey 
neydi? II. Dünya Savaşı'ında faşist yönetimlerin 

mağlup olması mı? 

si asker kökenli in-
sanlardır . İ t t ihat 
terakki ordu için-
den çıktığı gibi 
muhalifleri de or-
du içinden çıkmış 
kimselerdir. " 

A b d ü l h a m i t 
döneminde 33 yıl 
içinde Adriya-
t ik ' ten Yemen'e 
kadar korunmuş 
bir' İmparator lu-
ğun 1908'de başla-
yan bu dönemle 
beraber, ordunun 
bu boyutta siyase-
te girmesi de dahil 
olmak • üzere 
1918'lere kadar 
darmadağın edil-
diğini ve nihayet 
en son Sevr antlaş-
masıyla, koskoca 
i m p a r a t o r l u ğ u n 
Hititler'in sahibol-
duklarl toprakların 
sınırları içine ka-
dar büzüldüğünü 
biliyoruz. Şu halde 
demokratik saya-
bileceğimiz,"seçim-
le 'gelmiş parla-
mentosu olan bir 
meşruti idarenin 
bile Türkiye'de ilk 
defa askeri bir me-
kanizmayla kurul-
duğunu, bu meş-
ruti idarenin mec-
lisindeki asıl un-
surun askerlerden 
teşekkül ettiğini 
görüyoruz. • 
' Daha sorıraki 
dönemlerde de 

Cumhuriyet'in kuruluşu, tek parti, milli 
Şeflik ve Demokrat Parti döneminden 
bugüne kadar gelirken, askerlerin bu ge-
lişim içinde nasü tayin edici bir rol oyna-
dıklarını burada vurgulamak istiyoruz. 
Bu rol esasen İttihat ve Terakki'den ge-
lmektedir. 

Cumhuriyet döneminde bir tek fırka 
vardır: Halk Fırkası. Halk Fırkası da da-

ha öncekiler gibi İttihat ve Terakki'nin ka-
hntılanndan kurulmuş bir partidir. Büyük 
ölçüde İttihat ve Terakki'nin zaaflarım ve 
ideolojisini taşır. Bunun yanında bazı mu-
halefet partileri ihdas edilmiştir. Bizde 
seçkinci aydın tabakanın toplumu değiş-
tirmek üzere üstten yaptığı baskılarla si-
yasi hareketler belirlenmekteydi.. 

İttihat Terakkidler de tabii bir oluşum 
içinde halka itibar ederek, yönetmek iste-
dikleri tebaaya itibar ederek bir sonuca 
ulaşmış değillerdir. Onlara göre halk doğ-
ruyu bilmez. "Biz yetişmiş eğitim almış 
eUtler doğruyu biliriz ve empoze ederiz" 
mantığıyla hareket etmişlerdir. 

' ' ' İttihat ve Terakki'nin bu mantığı Cum-
huriyet Halk Fırkası'nda da aynen devam 
etmiştir. Halk, çerçevelenmesi gereken, 
tepkUeri denetim altına ahnması gereken, 
ama mutlaka entellektüelin, o günkü elitin 
ortaya koyduğu şeyleri onaylamak için ih-
tiyaç duyulan, -çtokü halk fiziki güçtür, -
onun onaylaması ile birşeyler yapabilirsi-

, niz- bir unsurdur. 
' Cumhuriyet Dönemi'nde Halk Fırkası-

'na muhalif olarak bir fırka çıkarıldı. "Biz 
. demokrat olmak zorundayız. Batı dühya-

smda kendimize bir yer seçtik. Batı dün-
yası ise demokrattır. Gerçi Almanlar öyle 
değildir biz her ne kadar Almanların 
yanında yer aldıysak da, yenenler Anglo ' 
Saksonlardı, onlarda ise kısmi bir demok-
rasi vardı, o halde biz de böyle olmalıyız" 
diyerek, mesela 1924'de Terakkiperver 
Fırka kuruldu. Ama çok kısa bir süre son-
ra da kapatıldı. Cumhuriyet Halk Fırkası-
'nın saltanatım, yönetimini eleştirebilecek 
herhangi bir şeye tahammül sözkonusu 
olmamıştır. 

1930'a gelindiğinde o günkü liderin 
yani Mustafa Kemal'in emriyle,-Serbest 
Fırka kurulur ve halktan olağanüstü bir il-
gi görür. Serbest Fırka'nm liderleri İz-
mir'de O'güne kadar cumhuriyet yöneti-

- minin görmediği bir ilgiye mazhar olur. 
Ve akabinde kurdurulması gibi kapatıl-
ması da bir emirle gerçekleştirilir. Ömrü 
ancak 92 gün sürmüştür. 

Burada Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki 
gibi bir demokrasiye sahip olmalıyız şek-
linde bir söylem geliştiriliyor. Tabii, bir ol-
guyu mitleştirdiğiniz, doğmatikleştirdiği-
niz zaman Cumhuriyet'in ilk yıllan dahU 
demokrasinin hiçbir şartının olmadığı or-

• tamları bile demokratik olarak nitelemek 



mümkün hale gelebiliyor. Demokrasinin 
şartlarından biri siyasal partiler ve serbest 
seçimlerdir. Halk iradesinin idareye yansı-
masıdır. Bunların çoğunun olmadığı bir 
ortam bile demokratik olarak nitelendiri-' 
lebiliyor. 

1946'Iara kadar süren tek -parti döne-
minde demokrasi aramak beyhude ola-
caktır. Haddizatında yönetenlerin böyle 
bir ciddi id'diası da yoktu. Sadece kabul 

^edilmek istediğimiz dünyaya makul gözü-
kebilecek ve onlara uygun gelebUecek bir 
takım düzenlemeler yapmak sözkonusuy-
du. 

1946 seçimleri şaibeli geçmiştir. Belki 
demokratik sürecin başlangıcı olabilecek 
bir hadise ise de, hâlâ şaibeUdir. Bü seçim-
lerde açık-oy gizli tasrüf yapılmıştır. Dev-
let sandığa doğrudan müdahale etmiştir. 
Bundan dolayı hi^kimse "Acaba o gün De-
mokrat Parti kazandı mıydı da elinden ik-
tidar ahnmıştı?" sorusunun cevabmı vere-
cek durumda değildir. 

Ama '46 ile '50 arasmda^geçen dönem 
bugün tarif edilen demokrasi kavramı için 
öneihlidir. Çok ciddi tartışmaların yapıldı-
ğı ve serbest piyasanın serbest seçimlerin 
devlet-özel sektöre dayalı gelişmenin kav- . 
galarinın çok yapıldığı bir dönemdir ve ne 
yazıktır ki, Türkiye'de yönetim bir ikinci 
parti kurulmasına kendisi karar vermiştir. 
Bunun için de denilir ki, İnönü'nün en bü-
yük tarafı kendisine rakip olabilecek bir 
partinin kurulmasına izin vermiş olması-
dır; bunun için de demokratik Bir kimse-
dir. Halbuki daha sonraki kaynaklarda^ 
gö rdüğümüz kadarıyla NATO.'ya ve 
BM'ye kabul edilişimizin bir faturası var-
dı. Bu fatura da en azından şeklî de olsa . 
bir demokratik idarenin kurulmasını gere-
ktiriyordu. Ve bu, o günkü yönetime da-
yatıldığı için adeta bir muvazaa şeklinde r 
ki Gelal Bayar'la İnönü arasmda ciddi bir 
muvazaa olduğundan hep bahsedilir- DP 
kurulur. Bu iki parHnin temel ilkelerde an-
laştıkları varsayılır. 

Fakat 1950'de pek ummadıkları bir 
gelişme yaşanmıştır. Demokratikleşmeye 
geçiş süreci içinde ister dıştan müdahale -
üe ister kendileri karar vermiş olsunlar, o 
karar verenlerin ummadıkları bir şey ol-
muştur. Beyaz ihtilal diyebileceğimiz, ça-
nklr köylü halkın elit tabakaya karşı kor- • 
kunç bir oy patlaması ortaya çıkmıştır. Ve 
o güne kadar cumhuriyeti kurduğu şöyle-

nen, o güne kadar idare etmiş olan Fırka, 
Meclis'te %20 oranında-bir sandalye ola-

'bildi ancak. Parlamento'nun büyük ço-
ğunluğu DP'liler tarafından dolduruldu. -
Tabii sistemin kendi unsurları içinde fark-
lı bir dönem başladı o andan itibaren. 3iri -
daha devletçiydi diğeri daha özel sektörfe 
önem veren ve küçük Amerika olmaya 
özenen, her mahallede bir milyoner arzu 
eden bir gelişme tarzını benimsediler. 

1950'den 60'a kadar .geçen dönem için-
de çok şiddetli siyasal tartışmalar oldu. _ 
DP mensupları tarafından bir Vatan cep-
hesi kuruldu. Onların karşısındakiler orta-
ya çıktı. Kıraathanelerin bile bölündüğü 
bir dönem yaşandı. 

Fakat o dönemde bir şey daha oldu: 
Bürokrat ve elit yöneticiler kendi.iktidar-
larının, altlarından kaymasını ve "nereden^ 
geldiği belli olmayan bir tüccar parçası"-
nm, köylünün rahathkla bir valiyle konu- • 
şabilmesird hazmedebilecek durumda de-
ğillerdi. Çünkü, Cumhuriyetin ve ondan 
önceki meşrutiyetin bu anlamda çok ciddi 
bir bürokratik geleneği vardı. Bürokrat 
devletin hem sahibi hem idarecisiydi. Peki 
halk neydi? Halk sadece hadimdi. Oysa 
şimdi o bürokratın o sahiplik unsuruna el 
•atan birileri ortaya çıkmıştı. Bu ciddi ra-
hatsızlık meydana getirdi. Elbette 1960 ih- . 
tilalirdn yapılmasına gerekçe olarak birçok . 
sebep gösterilebilir. DP yöneticilerinin de 
hep masum oldukları söylenemez, ama 
hiçbir zaman böyle idamlarla sonuçlanabi-
lecek"' bir suçlarının da o lduğu • 
söylenemez: 30 sene sonra olaya hangi açı-
dan bakarsak bakalım bunun sanki inti-

. kam alır gibi yapıldığını görinek çok da 
zor olmayacaktır. 

Bir başka önemli husus olarak da," oy-
larm bir kısmı hakiki oy bir kısmı da_ayıp-
lı oy şeklinde düşünülınüştür. Bü ne de- • 
mektir? DP'ye verilen oylar daima ajapli, 
öbürü ise, hakikidir; çünkü daha entellek-
tüel, daha aydın, daha bürokrasiyle ilişki-
leri olan, daha devlet yönetimiyle irtibatı 
olan insanlann verdikleri oylardır, birinci 
sınıf oylardır. Diğeri ise, "cahil-cühela ke-
sim"in verdiği, ikinci sınıf oy olarak rüte-
lendirildi. 

Aynı olayın birebir tekrarını bugün gö-
rüyoruz. Bugün yaklaşık 6 milyon 20 bin 
insanın oy verdiği bir parti adeta suçlu, 
hastalıklı, cüzzamlı, • ondan uzaklaşılması' 
gereken bir varlık şeklinde takdim edilme-

Dsmokratik so-
yabileceğimiz,. 
seçimle gelmiş 
parlameni:osu 
olan bir meşruti 
idarenin bile Tür-
kiye'de ilk dePa 
askeri bir meka-
nizmayla kurul-
duğunu, bu meş-
ruti idarenin 
medişindeki asıl 
unsurunun as-
kerlerden teşek-
kül ettiğini 
görüyoruz. 



Cumhuriyet 
her ne kadar 

gençlere emanet-
edilmişse de 

gençler arasıra 
yoldan çıkabilen 

insanlardır; 
halkın ise ne ya-

pacağı belli 
olmaz. Bundan 

dolayı daha çok 
askerler ve mute-

ber bürokratlara 
emanet edilmiştir 

bu rejim. 

ktedir. O partinin suçlan, o partinin eksi-
ği, o partinin idare edip edemeyeceği ta-

• mamıyle farklı bir konudur. Burada 
önemli olan, bir partiye oy vermiş, bir de-
mokratik geleneğin içinde üstelik mevcut 
kanunların sınırları içinde oy vermiş in-
sanların oylarının, demokrat olduğu söy-
lenen bir sistem tarafından ve demokra-
tik olduğu söylenen aydınlar tarafından 
adeta suçlu addedilmesi, oyun cezalandı-
rılması gibi bir durumla karşı karşıya ge-
linmesidir. 

Ama bu Türkiye'nin demokrasi tari-
hinde ilk defa yaşanmış bir olay değildir. 
1960 larda benzeri yapıldı. Bugün bir 
başka açıdan daha şedid biçimde yapılı-
yor. Bu konu üzerinde durup düşünmek-
te fayda var. 

Bugün Türkiye'de bir üst düzey aske-
ri yöneticiye bir gazeteci şöyle sorabili-
yor: "RP iktidara gelirse ne yapacaksı-
nız" Verdiği cevap: "iktidara gelemez." 
"Ya seçim yoluyla iktidara gelirse?" "O 
zaman bu seçim, düzgün yapılmış bir se-
çim olmaz." Seçimin kanununu da siz 
koyuyorsunuz, kuralları da. O kuralları 

• yargüama gücü de, uygulama veya uy-
gulamadan kaldırma gücü de size ait 
iken, bunu yapıyorsunuz ve düzgün bir 
seçim olmaz diyorsunuz. 

Burada tam bir çifte standart vardır: 
Halk bizim istediğimizi seçmek zorun-
dadır. Eğer bunu söylüyorsanız böyle 
bir rejimin ismine demokrasi diyemezsi-
niz. 

•Türkiye'de bir sendrom vardır. Baş-
langıçtan itibaren Cumhuriyetin sahibi 
askerlerdir. Cumhuriyet her ne kadar 
gençlere emanet edilmişse de gençler ara-
sıra yoldan çıkabilen insanlardır; halkm 
ise^e yapacağı belli olmaz. Bundan dola-
yı daha çok askerler ve muteber bürok-
ratlara emanet edilmiştir bu rejim. ^ • 

Dolayısıyla .mezkur kesimlerin bu re-
jimin, demokrasinin, devletin varlığı üze-
rinde başlangıçtan itibaren vesayeti oldu-
ğu çok açık bir biçimde görülebilmekte-
dir. Böyle bir vesayet varken sağlıklı bir 
demokrasiden ve özgürlükten bahsetmek 
çok zor hale geliyor. Bu, özgürlüklerimi-

- zin hepsinin kısıtlandığını ifade etmez 
ama, özgürlükleri çok rahat kullanabildi-
ğimiz anlamına da gelmez. Bir ülkede ya-

saklı oylar varsa, ayıplı oylar varsa, bu 
söylenebiliyorsa, bu ayıph oylarm olduğu 
yerde oyların bir kısmı birinci sınıf, diğeri 
ise ikinci sımftır.Nitekim Mesut Yümaz'm 
söylediği birşeyi hatırlamamak mümkün 
değildirı'Bize RP kabinenin çoğunu verdi 

. ama, biz de RP'nin meşruiyetini tasdik et-
tik.' Peki, siz kimsiniz? Eğer meşruiyetin 
kaynağı bugünkü söylemle halk ise Ve 
halk da bu siyasi organizasyonu meşru 
kabul edip 6 milyondan fazla oy vermişse 
sizin bu meşruiyeti temize çıkarma hakki-
niz nereden geliyor? Bu sorunun cevabı 
düzgün verilebilirse Türkiye'deki idare-
nin de demokratik olup olmadığının ceva-
bı daha kolay verilebilecektir. 

Türkiye'de bir de Milli Güvenlik Ku-
rulu vardır. Halkın yanhş yapabileceği 
varsayımı üzerine kurulmuş, o yanlışı dü-
zeltme, "o yanlışı engelleme mekanizması 
olarak çalışan bir kuruldur. Çoğunluğu 
askerlerden, azınlığı sivillerden müteşek-
kildir. Bu kurumun tavsiye kararı alan bir 

^ kurum olduğu söylenir. Yani zecrî yaptı-
rım gücü yoktur. Peki bugüne kadar Milli 
Güvenlik Kurulu'nun tavsiye edip de par-
lamentonun veya hükümetin böyle bir 
tavsiyeyi geri çevirdiği varid midir? Böyle 
bir şey hiç olmamıştır. 

Milli Güvenlik Kurulu'nun kurulma 
kanununda da parlamentonun yapması 
gereken bütün önemli görevler vardır. 
Eğitimin alacağı şekilden dış politikaya, 
ekonominin yönlendirilmesine kadar bü-
tün hepsiyle ilgili olarak yasaya göre 
MGK sorumludur. Eğer en büyük organ 
TBMM olaraknitelendiriliyorsa, ve bu bü-_ 
yük organa tavsiyeler yapabilecek yetki-
lerle donatılmış ve bu tavsiyeleri de asla 
geri çevrilmeyen bir kurum varsa acaba 
en büyük organ kim? 

Şu halde böyle arızaları olan, tarihsel 
süreç içinde arızaları süregelen bir de-
mokratik yapıya sahibiz. Eğer şu son dö-
nemde yaşananlar biraz daha az yoğun ol-
saydı belki böyle bir sorun gündeme gel-
meyebilirdi. En azından siyasal sistemin 
durumu iyiye doğru gidiyor denebilirdi. 
Ama bugün bunu söyleyemiyoruz. Ayrıca 
şunu belirtmekte yarar var: Demokrasinin 
teorik p landaki tart ışması bir bahs-i 
diğerdir; biz ise burada Türkiye pratiğini 
irdelemeye çalıştık. 



Somştumia: 
Türkiye ' de demokrasi 

Değerli okuyucularımız, 

24 Aralık Genel Seçimleri'nden bu yana yaşadığımız siyasî gelişmeler 
dolajasıyla bir kez daha yoğun biçimde tartışma gündemimize giren Türkiye 
Cumhuriyeti siyasal sisteminin ''demokratikleşememesi" veya daha doğrusu 

demokratik bir sistem olma yolundaki "taahhütlerini" yerine getirmemesi olgusunu, 
• bunun sebep ve sonuçlarını ve öngörülebilir bir gelecekte bu yönde kaydedeceği 

muhtemel gelişmeleri değerlendirmek üzere, herbiri konuyla ilgili değerli çalışma, 
inceleme ve görüşler ortaya koj^uş olan yazar, düşünür veya siyasî şahsiyetlere 

aşağıdaki sorulan yönelttik. Arkadaşlarımız Mesut Karaşahan ve Ramazan Ersoy'un 
' geçekleştirdiği bu soruşturmamıza cevap verme nezaketini gösterdiklerinden 

dolayı burada kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. 

1- Demokrasiye ilişkin genel geçer tanımları gözönünde bulundurduğumuzda 
Cumhuriyet'in kuruluşundan ve hatta çok partili hayata geçildiği günden bu yana 

Türkiye'deki siyasal sistemin bu tanımlara uygun düşmediği, bilakis halk iradesinin devamlı 
surette hor görüldüğü, dışlanmak istendiği gözleniyor. Sizce bütün demokratik olma 

iddialarına, bütün çok seslilik ve.özgürlükler söylemine rağmen sistem rieden bir türlü 
demokratikleşememiş ve halkın iradesi niçin siyasi iradeye dönüşememiştir? 

' \ • 2-Türkiye'de artık askeri darbelerin yoğun biçimde eleştirildiği, hu tür 
darbe ve müdahaleler çağının geride kaldığının söylendiği bir dönemde DYP-ANAP 

koalisyonunun kuruluş aşamasında da görüldü ki, askerler hâlâ "temenniler"\e siyaseti yön-
lendirebilmekte ve hatta Meclis'in dahi haberdar olmadığı uluslararası bir anlaşmayı imza-
layabilmektedir. Bugün siyasi iradenin bu denli parlarnento dışı kalması sizce neye bağlan-

- abilir? Türkiye'nin siyasal sistemi yakın bir gelecekte bu tür 
• . handikap ve nâkısalardan kurtulabilecek midir? 

• • Yoksa Türkiye'de hep "sivil ve asker paşalar demokrasisi" mi 
egemen olacak? 



Cenazesi 
artık kokuyor 

sistem 

PFof.Dr.Mehmet Altan 
Î.Ü. îkt. Fak. Öğr. Üyesi 

1 Çünkü TC'nin teme-
. linde halk iradesi yok-

tur, onun yerine ordu iradesi 
vardu-. O ordu iradesi bugün de 
devam etmektedir. Ordu iradesi-
^ yerini halk iradesi almadıkça 
Türkiye Cumhuriyeti demokra-
tikleşemez. Halk iradesinin ege-
men olduğu bir^ Cumhuriyet ha-
line dönüşemez. Bu temel çelişki 
bugto de sürüyor. Onun için de-
mokrasi nihayetinde halka gü-
venmektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti halkına gü-
venmiyor ve sürekli bizi korkulara boğarak bir askeri 
niteliği gözden saklıyor. 

Bundan evvel Türkiye'de halkın denetim altında.. 
tutulabilmesi için kitlelere koînüıdzmin geleceği söyle-
niyordu, şimdi şeriatın gelebileceği söyleniyor yahut 
bölünebileceğimiz söyleniyor. Halbuki nihayetinde 
çdk basit bir cetvele göre değerlendirmek lazım. Tür-
kiye'de halk komünizirün gelmesini ister mi? Türkiye 
halkı Türkiye'nin bölünmesini ister mi? Türkiye halkı 
bir din devletinden yana mıdır? Tüm bunları değerlen-
dirdiğimiz vakit, eğer halka güveniyorsanız ne komü-
nizirün gelmesinin, ne bölünmenin, ne de din devleti-
nin korkularının çok ciddiye ahnmaması gerektiğine 
inamrsmız. Aynca demokrasinin temel kurallârmı çiğ-
nemeden halkm ne istediğine saygı göstermek asıldır. 
Bu Türkiye'de yapdrmyor ve Türkiye Milli Güvenlik 
Kurulu tarafmdan idare edüiyor.'Onım için parlamen-
to var ama parlamentonun üstünde bir de MGK var. 

Aynca siyasi partiler yasası bir darbe yasası; ana-
yasamız bir darbe anayasası; seçim karıunlan gene Ge-
nel Kurmay'ın tercihlerini yansıtan türden. Bütün bun-
lara baktığımız vakit burdaki siyaset askeri zihrüyete 
endeksli bir siyâsettir. Ve Genel Kurmay'm savunduğu 
Ukeler altıok"'ilkeleridir. Bu, Kemalizmin savunucusu 
ordu -bunu söyleyince kızıyorlar, dava açtırıyorlar vs. 
ama- demokrasinin savunucusu değil. Demokrasi ke-

TC'nİn temelinde halk iradesi "meşinin yerini Türkiye'de Ke-

Votor, onun ,erine ordu Irodesi 
vardır. O ordu iradesi bugün de . rasiden anladığımız da Türki-

devam etmektedir. Ordu iradesinin, y^'nin kabul ettiği Paris Şartı üze-
Verini halk iradesi olmadıkça Türki- ^^ 
• ye Cumhuriyeti demokratikleş^-
mez. Demokrasi kelimesinin yerini 

Türkiye'de Kemalizm almıştır. 

Türkiye'nin sorunu hallolur ve 
buradaki askeri irade yerine halk 
iradesi kendi tercihini özgürce ya-
pabilir. Temelde kuruluş irade-
sinde halkın kendisi bulunmadığı 
için bu sakatlık düzeliyor demne-

sine rağmen hiç bir şekilde temelden hallolmuyor. 

2. Geçen günlerde yapılan Kuzey Irak hareka-
tından Savunma Bakam'nm haberi yoktu. Yi-

ne bjz İsrail ile bir antlaşma imzaladık. Bundan hiç • 
kimsenin haberi yok. Hem Milli Savunma Bakam'nm 
haberi yok, hem Parlamento'nun haberi yok. Savunma 

. Bakanı halkm seçtiği bir parlamentodan atanmıştır. 
Ama bir atanmış kişinin başında bulunduğu Genel 
Kurmay karşısında etkisizdir. Böyle bir demokrasi ol-
maz. Yani atanmışlann seçilmişlerden daha önemli ol-
duğu, Genel Kurmay Başkam'mn Milli Savunma Baka-
m'nm önünde yürüdüğü, protokolde Başbakan'a bağlı 
olduğu bir demokrasi olmaz. Zaten orada bir kuvvet 
dengesi kendisini gösteriyor. Genel Kurmay her tarafta 
var; YÖK'den sendikaya kadar. Antlaşma yapılıyor, 
bundan Parlamento'nun haberi yok. Yine bunun gibi 
birdiğer konu da hukuk.. Mesela eski .Genel Kurmay. 
Başkam tuttu "Bosna'ya silah gönderdik" dedi. Bu bir 
anayasal suçtur. Hiçbir savcı, bizim için harekete geçen 
savcıların hiçbirisi. Genel Kurmay Başkam'mn devlet 
sırrıru açıklaması karşısında harekete geçmiyor. Böyle 
bir hukuk devleti olmaz. Bu anayasal suçtur. Çünkü 
eğer böyle bir iş işlerseniz, bu sabit bulunursa milletve-
kili olamazsınız. Şimdi, yazarlara dava açdır. Genel 
Kurmay başkanlarına dava açılmaz diye bir hukuk 
devleti olmaz. Askeri uçak alımında rüşvet hadisesi 



. dünyanın her tarafında ortaya çıktı. Tür-
kiye'de ortaya çıkmadı. O zaman birtakım 
üniformalı kesimler hukuğun dışındadır 
ye denetlenemez dendiğinde devlet çök-
müş demektir. O hukuk devleti, parla-
menter bir devlet değüdir. Bugün hukuk 
devleti var ama MGK'nun tavsiyelerinin 
hiçbirine karşı oy kullanmış değU. 

. Yine eski Genel Kurmay Başkanı Türki-
ye halkmın oylanyla seçilmiş olan DEP'li-
leri "kızdım Meclis'ten ben attırdım." di-

""ye TGRT'de demeç verdi.. Bunlar dünya; 
mn hiçbir demokratik ülkesinde kabul edi-
lemeyecek büyük skandallar. Yargı tarihi-

• ne geçmesi gereken skandallar. Şimdi bıi 
böyle bir yapı. Bütün mevzuata, mesela 
MGK genel sekreterliğinin yasasına baktı-
ğınız vakit, buradaki esas gücün MGK ge-
nel sekreterliği olduğunu görüyorsunuz. 
Aynca savunma konuları tabu. Bizim hava 
savunma gücümüz nedir? Biz tanklarımızı 
Edirne'den Kars'a, Ardahan'a ne kadar bir 
sürede taşınz? Deniz kuvvetlerimiz. Hava 
kuvvetlerimiz yanında hava savunma gü-
cümüz nedir? Acaba artık profesyonel or-
duya geçip geçmememiz meselesini tartış-
ma zainarumız gelmedi mi? vs vs. Mesela 
nerdeyse Körfez Savaşı'nda ölen asker sa-
yısma yakın insan ölüyor, bir kerede 27 şe-
hit Verdik. PKK meselesi bir türlü bitmi-
yor. Biz hem vergilerimizi ödeyeceğiz hem 
bunları tartışmayacağız. Hem üniformalı-
lar sivillerden daha fazla vatansever ve bu 
ülkenin sahibi sayılacak, hem de emekli 
olup yaptıklarmdan hiçbir şekilde sorumlu 
tutulmayacaklar. Yani Türkiye'de sorumlu • 
ama yetkisiz askeri bir anlayışla, yetkili 
ama sorumsuz sivil idareden ibaret bir ga-

' rip yapılanma var. Bu devam, ettiği sürece 
askeri darbe ohnasına gerek yok ki. Asker-. 
ler zaten yönetiyorlar Türkiye'yi istedikleri 
gibi. ' • 

Askerlerin ben hiçbir zaman savunma 
' konuştuklarını görmedim. Askerler Türki-
ye'de sürekli siyaset konuşuyorlar. Laikli- , 
ği-antilaikliği konuşuyorlar. Bu askerlerin 
meselesi değil. Bu Türk halkmm meselesi. 
Eğer laildik yerleştiyse, laikliğin orduya ih-
tiyacıYerleşmediyse neden yerleşme-
diği sorusunun daha derin gündeme gel-
mesi lazım. Yerleşmişse endişeye mahal 
yok. Yerleşmediyse ö zaman 70 yıllık devri-'. 
>min zaaflarım tdcrar bir konuşmak lazım. ; 

Aynca laikliğin altm'a vurguyu/çizgi-
yi bu kadar sert çekince bir askeri zihniyet 

öne çıkı-
yor. Hal-
ka gü-
v e n m e -
d i k l e r i 
i ç i n , 
o n u n 
için de 
demokra-
si günde-
me ge-
I m i y o r . 
Yani laik-
lik Türki-
ye'de de-
mokrasi-
nin karşı-
tıymış gi-
bi kulla-
r ı ı l ı y o r . 
Bu garip-

, Uklerle biz hiç bir yere gideme)dz, gidemi-
yoruz daf Kim kalkıp da Birinci Cumhuri-
yef m başarüı olduğunu utanmadan tartı-
şabilir? Bu sistem halkı dışladığı için hal-
km refahım da, özgürlüğünü de gündem-
de tutmamış,' siyaset de, ekonomi de dev-
lette odaklaşmış. Devletin esas sahibi üni-
formalılar olmuş. ~ . ^ 

Siyaset milletin temsilciliğini değil, 
devletin sözcülüğünü yapıyor. Burada 
çürüyen sistemdir. İyi yönetim filan da 
bu devleti kurtarmaz. Birinci Cumhuriyet 
mantığında halk yok. Birinci Cumhuriye-
tin mantiğmda devlet var.|̂ .Ve devleti de 
elitler temsil eder.' 

- Daha popüler bir örnek verebiliriz: İb-
rahim Tatiıses'e herkes bayılıyor ama o 
hiçbir şekilde devlet sanatçısı değil. Sıma 
Kan devlet sanatçısı. İbrahim Tatlıses pro-
tokolde değil. İşte söz konusu olan bu 
mantıktır. Yani resmi vatandaş yaratına 
mantığı. Halka güvenmeme, onu aşağda-
ma.. İşteljizim devlet arayışımız budur, 
halkı küçümsemektir. Şimdi böyle devlet-
millet çelişkisi aşılmadan demokratikleş-
me söz konusu olamaiz. Bu devletin yeni-
den hâlkmdan korkmayan ve halkına hiz-
meti temel alan bir devlet yapılanmasına 
ihtiyaç var. Bu Birinci Cumhuriyet ' le ' 
mümkün değUdir. Bu, hiç bir şekilde git-
mez. Yaıü burada bir cenaze var. Fakat o 
cenaze kalkmıyor, kokuyor. 

Halka güvenme-
m®, onu aşağı-
lama.. -
İşte bizim devlet 
anlavişımız 
budur, Bu devle-
tin yeniden hal-
kından korkma-
yan ve haİkına 
hizmeti temel 
dlon bir devlet ' 
yapılanmasına 
ihtiyacı var^ Bu' 
Birinci Cum- " 
huriyet'le müm-
kün değildir. 
Vani burda bir 
cenaze var. 
Fakat o cenaze 
kalkmıyor,, 
kokuyor. 

\ 



Türkiye'de ordu demokrasinin 
yazgeçilmez bir unsuru 

DoçiDr. Davut Dursun 
Sakarya Û. İ.İ.B.F. Öğr. Üyesi 

1 Türkiye 1945'den 
• sonra çok partiU ha-

yata geçmiş bir ülkedir. Türki-
ye'nin 1945'den sonra çok par-
tili hayata geçmesi, iç politik, 
dinamiklerden kaynaklanan 
bir sonuç değil, dış dünyada, 
dünya sisteminde meydana 
gelen gelişmelerin Türkiye'yi 
getirip bıraktığı noktada Tür-
kiye'nin mecbur kaldığı bir yemliktir. Evvela hadiseyi 
böyle ortaya koymak lazım. Eğer Türkiye'deki 1945 
sonrasında' tek parti rejiminden çok partili düzene 
geçmeyi TC. sınırlan içerisinde yaşayan insanların ta-
lepleri sonunda siyasal sistemin vermiş olduğu olum-
lu bir cevap şeklinde aıüarsak yanlış başlamış oluruz. 
Başlangıcı yanhş yaptığımızda da sonuçlara da farklı 
vannz. Önce bunun altını bir çizelim. 

İkincisi, Türkiye siyasal sistemi, sadece Cumhuri-
yet dönemini değil en az son iki asırlık bir gelişmeyi 
dikkate aldığımız zaman şöyle belirgin bir ilkeye sa-
hiptir: Türk siyasal sistemi kendi iç çevresinden gelen 
taleplere değil, genellikle dış dünyadan, dış çevresin-
den gelen taleplere karşi duyarlı ve bu talepler bağla-
nımda kararlar oluşturan bir sistemdir. Bunu örnekle-
mek gerekirse, Türkiye'nin 1839'da Tanzimat Ferma-
nı'nı, sonra 1856'da İslahat Fermanı'nı ilan etmesi, 
1876'da I. Meşrütiyet'in, Kanun-ı Esasi'nin ilan edil-
mesi, 1908'de II. Meşrutiyef in ve ondan sonra Cum-
huriyetin ilanı hadiseleri hep iç çevrede, yani o siste-
min muhatap kıldığı insanlann talepleri sonunda si-
yasal çevrenin vermiş olduğu bir cevap değil, dış dün-
yada meydana gelen gelişmelerin sonucu olarak orta-
ya çıkmış değişmelerdir. 

1945'de çok partili düzene geçiş de budur, yani bu 
zincirin yeni bir halkasıdır. 1945'den sonra biraz daha 
gidecek olursak ileriye doğru. Türkiye'nin Avrupa 
Ekonomik Topluluğu'na müracaatı da böyledir. Tür-. 

II. Dünya Savaşı'ndan sonra 
savaşın demokratik ülkeler cephesi 

toraPındon kazanılmış olması, RBD'ye 
Türkiye'nin jhtiyoç duyması ve Sov-
yetler Birliği'nin Türkiye'yi tehdit et-
mesi, Türkiye'yi çok partili düzene 

geçmek mecburiyetinde bırakmıştır. 

kiye'nin NATO'ya girişi de bu-
dur; Türkiye'ıün bugün Avru-
pa Birliği ile imzalamış olduğu 
Gümrük Birliği anlaşması da 
aynı özelliktedir. Bundan son-
raki gelişmeler de benzer bağ-
lamda olacaktır. 

II. Dünya Savaşı'ndan son-
ra savaşın demokratik ülkeler 
cephesi tarafmdan kazanılmış 

olması ABD'ne Türkiye'nin ihtiyaç duyması ve Sov-
yetler Birliği'nin Türkiye'yi tehdit etmesi, Türkiye'yi 
çok partili düzene geçmek mecburiyetinde bırakmış-
tır. Türkiye böyle bir amaçla ççk partili düzene geçr 

^ ,ri^tir. Böyle bir amaçla Türkiye çok partili düzene ge-
çince Türkiye'nin siyasal, hukuksal yapısında fazla, bir 
değişiklik meydana gelmemiştir. 

Türkiye Î924 Anayasası ile hem tek parti düzenim 
yaşadı, hem çok partili hayata geçti. Türkiye'ıün 1945 
öncesinde hukuksal yapısı ve çatısı ne ise 1945'de de 
aşağı yukarı öyle. Değişen fazla bir şey olmadı. Bir iki 
ufak rötüş yapıldı. Siyasi partUer yasası, seçim kanunu 
değişti, siyasi partiler kanunu çıkarıldı vb. Öysa ki tek 
partili rejimden çok partili hayata/düzene geçiş son 
derece önemli yapısal değişikliği gerekli kılan bir ge-
lişmedir. Türkiye bu yapısal değişikliği gerçekleştire-
medi. Tek parti döneminin yapısal özellikleri çok par-
tili dönemde devam etti. O zaman şöyle bir sonuç çık-
tı: Çok partili düzenle birlikte tek parti döneminin ide-
olojisi ve mantalitesi devlet katında olduğu gibi de-
vam etti; •• 

1950 seçimlerinde DP kazandığı zaman seçiırüerin 
hemen sonrasında başlayan en önemli tartışma sadece 
"askeri darbe olacak mı?" tartışmasıydı. DP usturuplu 
bir manevra ile o dönemdeki askeri komutanlan, ge-
nelkurmayı emekliye ayırdı, yeni bir kadro oluşturdu. 
Bunu ordu hiçbir zaman kabul etmemiştir. 1960 dar-
besi 1950'deki bu emekliye ayırma operasyonunun bir 



hesaplaşmasıydı. 
İkincisi, İsmet İnönü Türkiye'yi fek 

parti tötaliterizminden nispeten yumuşak 
bir çok partili düzene geçirdi ama İsmet 
İnönü Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışm-
da bir başka muhalefet partisinin kurul-
masına müsaade ederken aslında ona bir 
gün iktidarı devrederim diye düşünmü-
yordu. Sadece Halk Partisi'nin karşısında 
bir "de uyduruk bir muhalefet partisi ol-
sun diye düşünüyordu. Fakat,uluslarara-
sı ^üşmele r , iç politikadaki gelişmeler 
İsmet İnönü'yü öyle bir noktaya getirdi ki 
kazanmış olan DP'ye iktidarı teşlim et- . 
mek mecburiyetinde kaldı. Fakat İsmet 
İnönü bunu hiçbir zaman kendi içine sin-
diremedi. Gerçi pek çok kişi İsmet İnö^ 
nü'nün ne kadar demokrat olduğunu va, 
yazarlar. Ben hiçbir zaman buna inanmi^ 
yorum. İsmet İnönü 1950'de halk tarafın-
dan iktidardan oyla alaşağı edilmesinin" 
tepkisini ve hıncım 1960'da askerlerle ih-
tilali gerçekleştirerek çıkarmıştır. 1960 

"sonrasmda kurulan Türkiye yeni bir siya-
sal yapılanmaya gitti. Yani 1960 öncesini 
bir siyasal, yapılanma diizeni olarak dü-
şünürsek, 1960 sonrasında Türkiye'de ye-
ni bir siyasal yapılanma, yeni bir anayasa 
yapıldı. Yeni anayasa yeni kurumlar ge-
tirdi, yeni oluşumlar söz konusu'oldu. 

. 1960'larda dünya da değişti. Sadece Tür-
kiye değil, dünyada da büyük gelişmeler 
oldu. Doğu-Batı çatışmasında bir yumu-
şama oldu. Detant söz konusu oldu vs. 
vs. 

1960'dan sonra devletin siyasal'çatısı-
nı çatan 1961 Anayasası ile Türkiye'de 
halkın temsilcilerinden oluşan ve ege-
menliği fiüen kullanmak gibi bir misyo-
nu bulunan meclisin yanında halkm ege-
menliğini paylaşacak yeni kurumlar oluş-
tu. Bu kurumların başmda Anayasa Mah-
kemesi gelir, bu kürumlarm başında Mil-
li Güvenlik Kurulu gelir ve diğer bir ta-
kım kuruluşlar, Ana.yasa Mahkemesi, 
MUli Güvenlik Kurulu vb. kurumlar 1961 
Anayasası ile yaratılan kurumlardır. Ve bu 
kurumlar halkta olduğu varsayılan, millet-
te olduğu varsayılan egemenliği Meclis'le 
birlikte kullanacak kurunilar şeklinde orta-
ya çıktı. Dolayısıyla 1961 sonrasındaki ya-
pılanma sistem içerisinde ordunun fonksi-
yonunun yeniden öne geçirilmesi yönünde 
bir "yapılanmadır. 

2B U -
• g ü n 

1961 Anayasa-
sı, 1971 müda-
h a l e s i n d e n 
sonra anayasa-
da yapı lmış 
olan değişik-
likler ve 1982 
A n a y a s a s ı ' n ı 
yanyana ko-
yup düşündü-
ğümüz zaman 
şöyle bir çizgi 
görüyoruz: Bu 
anayasa ve 
anayasalardaki 
değişikliklerde 
o r d u n u n sis-
tem üzermdeki etkinliğinin giderek arttı-
ğım gözlemliyoruz. Bu etkinlik nedir? İş-
te Meclis'in yanında, yani halkta var ol-
duğu kabul edilen egemenliği kullanacak 
olan halkın temsilcilerinden oluşan Mec-
lis'in yanında o egemenliği sınırlayan ve 
o egemenliğin kullanımına ortak olan ve 
belli şekülerde manipüle eden kurumlar-
dır. İşte bugün Meclis'te halkın egemenli-
ğinin ve haljbn siyasal iradesinin tam te-
zahür edememesi veyahut da tezahür et-

. mesi^karşısında yeni birtakım egemenlik 
alanlarının, etki alanlarının oluşmuş ol-
ması, kanaatimce 60'lardan sonra başla-
yan ordunuri siyaset üzerindeki etkinli-
ğinde aramalıdır, diye düşünüyorum. 

Siyasi irade, yani halkın, toplumsal 
iradesi parlamentonun dışmda değil, par-
lamentodadır. Fakat parlamentoda temer-
küz eden iradenin üzerinde iradeler var-
dır. Vatandaş seçime gidiyor, seçimlerde 
temsUdlerini seçiyor, bu temsUçiler parla-
mentoya geliyor, parlamentoda halkın 
iradesi tezahür ediyor.* Fakat bu iradenin 
üzerinde iradeler var, yani parlamento-
nun iradesi Türkiye'de tek belirleyici de-
ğil. Demin vurgulamak istediğim husus 
buydu. Dolayısıyla parlamentoya akset-
meyen halkın iradesi var. İşte seçim sis-
temleriyle oluşturulmuş olan %10'lu baraj 
vs. gibi birtakım yönlemlerle halkın ira-
desi, toplumun belli kesinüerinin iıadesi 
pariamentonun dışında tuiulüyor. Fakat 
toplumun büyük ekseriyetinin iradesi 
temsilciler yoluyla parlamentoya yansı-



Sosyolojik olorok, 
tarihsel olarak 

Türk ordusu di$er 
sistemlerdeki or-
dular gibi değil. . 
Türk ordusunun 
sistem üzerinde' 

düzenleyici, koru-
yucu ve bir vesa-
yet yetkisi vardır. 
Bu vesayet yetki-
sini tahmin edile-
bilir bir gelecekte 
de kullanacağını 

tahmin ediyorum. 

yor. Ne var ki parlamentoda halkın ira-
desi işlevsiz hale geliyor. Sorun burda. 

Neden Türkiye'de ordu sistem üze-
. rinde etkilidir? Bu soruyu cevaplamak 
gerekir. Burada şöyle bir açıldama yapa-
biliriz: Birincisi, sosyolojik olarak açıkla-
yabiliriz mesele^; ikincisi siyasal olarak 
açıklayabiliriz. Sosyolojik olarak açıkla-
dığımız zaman Türkiye'de, Türk toplu-
munda, Türkiye toplumunun tarihsel 
gelişmesinde ordunun son derece önem-
li bir yeri vardır. 600 sene Osmarüı Dev-
letini ordu idare etmiştir. Osmânh devle-
ti'nin kamu bürokratlarına onun askeri 
denmiştir. Bu anlamlı değil midir? Tür-
kiye Cumhuriyeti 'ni ordu kurmuştur. 
Tek parti döneminde ordu idare etmiş-
tir. 1961 Anayasası, '60 ihtilalinden son-
ra yapılmış olan anayasa Milli Birlik Ko-
mitesi'nin elinden çıkmışhr. Evet, temsil-
ciler meclisine sahipler ama, son, nihai 
merci Milli Birlik Komitesi 'dir ' 1982 
Anayasası Milli Güvenlik Konseyi'nin 
anayasasıdır. - ' 

Ordu bütün dizaynı yapmış, sistem 
üzerine belli bir etkisi sözkonusu. Şimdi 
diyoruz ki, ordu çekilsin kenarda otur-
sun rahat içinde, ne işi var siyasette? vs. 
Bu mümkün değil, yani sosyalojik ola-
rak, tarihsel olarak Türk ordusu diğer 

• sistemlerdeki ordular gibi değil. Türk or-
dusunun sistem üzerinde düzenleyici, 
koruyucu ve bir vesayet yetkisi vardır. 
Bu vesayet yetkisini tahmin ed^ilebilir bir 
gelecekte de kullanacağını tahmin ediyo-
rum. Yani bugünden yarına hemen or-

_ dunun sistem içerisindeki vesayet yetki-" 
sininden vazgeçmesi mümkün gözük-
müyor. Bu, bana mümkün gözükmüyor; 
tabii yanılabilirim, bu illa böyle olacak 
anlamında değil. 

İkincisi, siyasal olarak izah edUebilir. 
Mesela sosyolojik olarak böyle bir tarih-
sel perspektif çizebileceğimiz gibi siyasal 

"olarak demin ifade etmeye çalıştığım 
anayasayı ordu yazmıştır. Temel hukuk-
sal meseleleri ordu yapmıştır. Ayrıca 
Türkiye'de devlet çok güçlü^^Neden güç-
lü? Çünkü ekonomiyi denetliyor, kültü-
rü denetliyor, politikayı denetliyor, tica-
reti denetliyor vs. vs. Bütün bunlarda or-
dunun düzenleyici bir yetkisi vardır. Or-

du da siyasi bir aktör olarak sistemé mü-
dahale ediyor. Dolayısıyla güç kimde ise 
iktidarı da kendi lehine manipüle etmiş 
oluyor. Ordunun böyle bir misyonu da 
vardır. Şimdi bütün bunları topladığmız 
zaman da Türkiye'de ister siyasi parti ol-
sun, ister başka sivil siyasi oluşumlar ol-
sun ordunun bu özelliğirü d i k i t e ahnak 
zorundadır. 

Fakat Türkiye'de gizlenen şu: Ordu-
nun böyle bir rolü var. Türkiye'de ihtilal-
ler devri kapanmıştır. Doğrudur, ihtilal 
olmayabilir. Ama ihtilal olmasına gerek 
yok ki. Şimdi bu şuna benziyor: 1890'lar-
da İngiltere, Fransa ve İtalya bir sömür-
gecilik hareketine girişti. Afrika'yı, Gü-
ney Asya ve Amerika'yı sömürgeleştirdi-
1er. 1945'lerden sonra, 1950'li yıllarda bu 
sömürge altında tuttukları ülkelere ba-
ğımsızlık verdiler. Şimdi onların bağım-
sız bayraklan var; milli marçlan var; hü-
küriıetleri var vs. diye bunlar gerçekten 
bağımsız ülkeler mi? Bu ülkeler BM'nin 
üyeleri, milli marşları var, kendilerinin 
seçtikleri veya ihtilalle gelen yönetimleri 
var, bayrakları var, ulusal sınırları var. 
Ama gel gör ki, bu ülkeler eski sömürge 
ülkelere bağlıdır. Birtakım anlaşmalarla, 
bir takım manipülasyonlarla vb. Bağım-
sızlık nasıl ki eski sömürge ülkesinin üze^ 
rindeki hegemonik baskısiyı ortadan kal-
dırmıyorsa, Türkiye'deki demokratik ya-
pının varlığı da askerlerin müsaade etti-
ği kadardır. Bugün bir parlamento or-
duya ilişkin birşey tartişamıyor, orduya 
vermiş olduğu paranın nereye gittiğini 
soramıyor. Tabii ordii da çok nazik bir 
konudur. Ordu böyle gelişigüzel tartışll-
mayabilif. Fakat Parlamento bugün or-
duyla ilgili bir meseleyi tartışamıyorsa, 
Genelkurmay'la ilgili bir mesele3d tartışa-
mıyorsa, savunma plamyla Ugili bir mese-
leyi tartışamıyorsa, orada ihtUaller bitse 
ne olur, bitmese ne olur? 

Bizim böyle-bir sosyolojik ve sosyal 
bir profilimiz var. Bu siyasal profil içeri-
sinde bizim demokrasimiz de biraz bizim 
şartlarmiıza uygun bir demokrasi olmak, 
ordu faktörüyle beraber yürüyen bir de-
mokrasi olmak durumundadir. Bu böyle 
olmasın demek ayrı birşeydir; ama mev-
cut şartlarda ancak bu olabüiyor. 



Somn askerlerde değil, 
sivillerde 

DoçJDr. Şükrü Karatepe 
Kayseri Büyükşehir Bid. Bşk. 

• Cumhuriyet döneminde kurulan 
etkili sistem giderek demokratikleş-
memiştir. Çünkü bu rejimi kuranlar bir 

süre sonra rejimin nimetlerinden, 
rejimin rantlarından istifade etmeye 
başlamışlar ve bundan vazgeçmenin 

. zor olduğunu .görmüşlerdir. . 

1 Türkiye'de temsili 
* ' s isteme ülkenin 

başkentinde kurulan parla-
mento ile geçildi. Bu, temsili 
sistem geleneğine de, demok-' 
ratikleşme geleneğine de aykı-
rıdır. Esas olan taşrada ortaya 
çıkacak sivil güçlerin önce 
kendisini güçlendirmesi, ken-
disini örgütlemesi ve o bölge-
yi idareye başlaması, sonra da ülkenin başkentinde 
temsil edilme talebinde ortaya çıkması lazımdır de-
mokrasi. Bu Batı'dan almdıysa Batı'daki uygulamala-
rıran aslı böyledir. Yani demokrasi önce yerinde uy-
gulanmıştır. Bulunduğu köyde, kasabada, şehirde o 
şehrin yönetimine iştirak eden vatandaşlar ülkenin 
genel yönetimine katılmak için başkentteki iktidardan 
pay istemişler ve kralların üzerine gitmişler, krallann 
iktidarım sınırlamışlar, daha sonra da kralları yıkarak 
onların yerine parlamentoları açmışlardır. 

Bizde ise tamamen ülkenin başkentinde siyasi ikti-
dan eline geçiren bir azırüığın lütfü olarak ortaya çık-
mıştır bu durum. Öyle olunca da bir hakkı kim veri-
yorsa onun" dozunu da veren ayarlar. Nitekim Cum-
huriyet döneminde kurulan etkili sistem giderek de-
mokratikleşmemiştir: Çünkü bu rejimi kuranlar bir 

rın alınmasında etkili olan her 
türlü grubu, iktisadi, sosyal, si-
yasi, askeri çevreleri de.ifade 
eder ve bunların kesiştiği nok-
tada esasında ülkerün siyasi re-
jiminin niteliği ortaya çıkar.-
Meğer ki çok partinin şeklen 
ortaya çıkmasına rağmen sözü-
nü ettiğim gerçek iktidar sa-
hiplerinin zihniyetlerinde bir 

değişiklik olmamışhr. Aslında Türkiye'de siyasi re-
jimlerin demokratikleşmesi bir problem olarak ortaya 
da çıkmamıştır. "Çünkü parlamentoyu kuranların 
amacı gerçekten zannedildiği gibi halk iradesine 
uyan bir yönetim yapmak değildir. Tam tersine yan-
hşta olduğunu gördüğü halkı düzeltmektir esas bun-
ların amacı. Yani bizde haUc iradesinin parlamentoya 

; yansıması arzu bile edilmemiştir. Buna da işte biliyor-
- sunuz "halka rağmen halkçılık" deruniştir. Esasında 
halkm iradesine, halkm taleplerine göre bir yönetim 
uygulanmasmdan çok halkın değiştirilmesine, halkın 
zihniyet anlayışmm dönüştürülmesine yönelik bir si-
yaset uygulaması öne çıkmıştır. ' 

2. 
"süre sonra rejimin nimetlerinden, rejimin rantlarm-
dan istifade etmeye başlamışlar ve bundan vazgeç-
menin zor olduğunu görmüşlerdir. Böyle olunca da 
şeklen çok partili rejime geçitaesine rağmen ülkede 
bir çoğulcu siyasi kültür oluşamamıştır. ' 

Ayrıca iktidarı tek başma hükümet olarak ya da 
. parlamentoda tecelli eden çoğunluk olarak tanımla-
mak da yanlıştır. İktidar, o ülkede güçlü olan, kararla-

Böylesine bir yapılanma içinde benim kana-
atime göre hangi parti iktidara gelirse gel-

sin, parlamentoda ne tür bir çoğunluk ortaya çıkarsa 
çıksın, istenilen ideal manada bir sivilleşme ve buna 
bağlı olarak da halk iradesini yansıtan bir demokra-
tikleşme mümkün olmaz. Çünkü parlamenter siste-

.. min bu'nâkısaları Türkiye'ye has da değildir. Parla-
menter sistem dünyamn her tarafmda hastalanmıştır. 
Ortaya çıktığı İngiltere'de de bu hastalıklar nükset-
miştir, Fransa'da da bu hastalıklar vardır. Onun için 



İhtilal yapıldığında Türkiye'de şu sorulur: 
"HinrT yaptı? Ha. bizimkiler mi yaptı? Hoş geldi, 

seFa geldi, iyi etti. Boşkolon mı yaptı? 
Vay namussuzlar, militoristler." denir. 

parlamenter sistemden başkanlık siste-
mine kayış eğilimleri dünyanın heı;^tara-
fında vardır ve Türkiye'de bilindiği gibi 
bu hastalıklar tartışıldığında çözüm ola-
rak kendi içinde sistem şöyle olursa çalı-
şır teklifleri fazla cazip gelmemekte, bu-
nun yerine Türkiye'nin başkanlık siste-
mine geçmesi gerekir denilmektedir. 

Askerlerin olur olmaz yerde müda-
hale etmelerini de ben Türk subayları--
nm kahramanlıklarına, gözü peklikleri-
ne, ihtilal meraklısı oluşlarına bağlamı-
yorum. Tam tersine sivil siyasetçilerin 

•' ürkekliğine, korkaklığına, dirayetli bir 
şekilde almış oldukları görevi yürütme-
ki göstermiş oldukları basiretsizliğe 
bağlıyorum. Yani eh azından merhum 
Özal'ın yaptığı gibi böyle bir ihtimal 
gördüğünde tamamen kendi insiyatifin-
de olan yetkilerini kullanarak Genelkur-
may'da ya da üst düzey generallerde bir 
kaydırma yapsa, onlar bundan ürkerler 
ve bir daha yapmazlar. Ama böyle yap-

mayınca, askerlerin bu tür tutum ve dav-
ramşlanndan kendileri için eğer bir bek-
lenti içinde olurlarsa, bugün başkalarma 
ya da kendiler ine.bü silah dönebilir. 
Onun için Türk aydmı ve özelliİde siya-
setçisi ihtilaller konusunda m^lesef kö-
tü sınav vermiştir hatta sımfta kalmıştır. . 

• İhtilal yapıldığında Türkiye'de şu so-
rulur: "Kim yaptı? Ha, bizimkiler mi 
yaptı? Hoş geldi sefa geldi, iyi etti. Baş-
kalan mı yaptı? Vay namussuzlar, milita-' 
ristler."denir...Halbuki böyle değil, ger-
çekten halk iradesine inanıyorlarsa bi-
zimkiler de yapsa başkaları da yapsa va-
tandaşm iradesi ile seçilen bir yönetimin 
asker dipçiği ile zorla oradan indirilinesi 
her zaman yanlıştır. İlkesizlikten oluyor 
bütün bunlar. 

Türk siyasetçileri ilkesiz davramyör-
1ar. Bunun sebebi de Türkiye'de siyaset, 
rantları paylaşmak için yapılıyor. Niye 
rantları paylaşmak için yapılıyor? Çünkü 
devletin özellikle yönetim, sistemi tüm 
iktisadî rantları siyasetçilere sağlanacak 
imkanları Ankara'da topluyor. Eğer An-
kara'da toplanan bu yetkilerin bir kısmı 
illere, taşraya gönderilirse o zaman An-
kara'daki iktidarı ele geçirmek için bu 
kadar keskin mücade le yermeye de 
gerek kalmaz. .Yapılacak bir araştırma, 
askerlerin bu darbe dönemlerinde ik-
tisadi bakundan mâla mülke de ne kadar 
el koyduklar ın ı gösterecektir . Kendi 
şahıslarına demiyorum. Bakın burada 
Kayser i 'de , bizim belediyemizin av-
lusunda bulunan iki bina, hastanemiz ve 
şu an" vali konağı olarak kullanılan bina 
belediyenin mülkündedir ve 12 Eylül 
döneminde bunlar ın hepsinin tapusu 
ahnmış, askeriyeye devredilmiştir. Bütün 
bunlar »ranttır. Bu rantların hepsi An-
kara'da toplararsa, askerlere de siz göz 
kırparsamz, o zaman bu rantları elde et-
mek için gelirler, başkentte iktidarı ele 
geçirirler. Ben bunun baş sorumlusunun 
sivil iktidarlar ve siyasetçiler olduğunu 
kabul ediyorum. Askerler eğer imkan 
varsa kullanırlar. Dünyanın her yerinde 
kullanırlar. Ama imkan yoksa böyle bir 
şey yapıldığında bütün halinde siyaset-
çiler tepki gösterirlerse, askerler de bir 
daha da rbe yapma iht iyacı hisset-
meyeceklerdir ve yapamayacaklardır. 



Sivil-medya-asker üçlüsü: 
Ortak çıkar, ortak müdahale 

Fehmi Koru 
Zaman Gazetesi Başyazarı 

Bunalımdan beslenen egemen ve 65 seçimlerinde milletin CHP 
güçler var Türkiye'de ve bu egemen ^arşısmdaki partilere teveccühü 1 Cumhuriyef in ilk yd-

• lar ında demokrat ik ^ ^̂ ^ ^^^ « m ^ n 
olma gibi bir iddia yoktu. Al- ^"V'" ' ' veya 1980 12 Eylül'ü sonrasmda 
tiokun ilkeleri arasmda demok- 9UÇİ0r milletin egemenliğim kayıtlı yine CHP'yi dışlayan bir du-
rasi zaten yoktu. Bunu fazla Ve şartll hale getirmek için bu çabayı rum, bütün bunlar veya yakın 
eleştirel bir yaklaşım içerisinde gösteriyorlar. Güçlerİnİ de milletin • zamanla rda RP başta olmak 

egemenliğinin ve sorti, olma- r ^ h î d l M ^ ^ ^ S t 
Sindon alıyorlar. 1920'lörde oluşmuş olan şişleme 

' ters bakışmın birer sonucudur. 

olmadan da ileri sürmek müm-
kündür. • 

Çünkü zaten o dönemde de-
mokrasi dünyada moda olan 
kavramların başında gelmiyordu. Ancak altiokun 
varlığı Türkiye'ye daha sonraki dönemlerde de, dün-
yaya demokrasinin egemen olduğu dönemlerde de 
demokrasinin gelmesine engel oldu. Çok partili de-
mokratik sisteme de geçişimiz maalesef kendi iç dina-
miklerimizle olmadı. Soğuk Savaş'ın en zirvede ol-
duğu noktada dışarıda Sovyetler Birliği korkusu. 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni dünya 
düzeninin ayaklanmn belli olması, NATO'nun kurul-
ması, Dünya Bankası'nm, BM'nin ve IMF'nin kurul-
ması ve dünyamn iki kutuplu bir düzene doğru kay-
ması ister istemez Türkiye'yi de etkiledi. Demokratik 
Batı'nın sımrlan Türkiye'den başlayarak çizildi. Dola-
yısıyla da Türkiye'ıün demokratikleşmesi Batı Bloku 
içerisinde yer almasıyla eş zamanlıdır. Ancak bu bUe 
kolay olmadı. Türkiye'nin tam anlamıyla böyle bir 
blok içerisinde yerini alması için Sovyetler Birliği'nin 
Kars ve Ardahan gibi Türkiye hudutları içerisinde 
bulunan yerleri talep etmesi ve buna karşılık da An-
kara'nın sağlam geleceği NATO'nun kanatlan altına 
sığınmakta bulmasıyla Türkiye çok partili sistemi be-
nimsemiş oldu. 

Dolayısıyla Türkiye'de 1920'lerde oluşan sistemin 
kendi özellikleri gereği olarak demokrasiye bir şaşı 
bakış her zaman mevcut olmuştur. Ve bu^demokratik 
revizyon dönemleri diyebileceğimiz DP dönemi, 1961 

Bundan dolayı sistemi kuranlar ve bugüne kadar sa-
yılan, güçleri azalsa bile perde arkasındaki güçleri el-
lerinde tutanlar o bakımdan milletin daha fazla kendi 
egemenliğine sahip ölma arzularını kırmak için za-
man zaman müdahaleci tavırlarını ğösteayorlar . . 
Türkiye'de üç darbenin yaşanmış olması bu bakım-
dan sürpriz değil. Demokratikleşme süreçlerinin en 
yoğun yaşandığı dönemlerde basit kışkırtmalarla so-
kağa dökülen insanların sırhndan Türkiye'de darbe-
ler yaparak milletin hak ve özgürlüklere kavuşma 
mücadelesini boşa çıkarma çabşsmı gösterdiler. Bu-
gün de buna benzer bir dönemden geçtiğimiz görülü-
yor. Milletin sandıkta yaptığı tercih beğenilmiyor ay-
nı çevreler tarafından. Ve bu süreç başka türlü tersine 
çevrilemediği için demokrasi dışı yollarla durdurma-
nın çareleri araımyor. 

Türkiye'de egemenlik kavramı da değişik şekiller-
de yorumlanıyor. Egemenliğin millette olması demek, 
son sözü, milletin, demokratik haklarını kullanarak 
söylemesi anlamına gelir. Oysa egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir kavramının yerleştiği ve Meclis'in 
duvarlanna asıldığı dönemlerde, bu, bir tür bağımsız-
lık anlamına kullanılıyor ve yabancılara karşı işte. 
Türk milletinin elindedir anlamına kullanılıyordu. 
Aslında milletin kendi hak ve özgürlüklerine sahip 
çıkması-anlamını taşıması gerekiyordu. Kayıtlı ve 



şartlı bir egemenliği 
milletin kabul etmesi 
mümkün değildir. Bu, 
milletin üzerinde bir-
başka gücün egemen 
'güç olarak varlığının 
kabulü anlamına gelir 
ki, ister içeride, ister 
dışarıda bir güç olsun, 
kabul edilebilir birşey 

^ değildir. Bu bakımdan 
da g ü n ü m ü z ü gözö-
nünde tutarak şu söy-
lenebilir: Milleti dışla-
yan, insanlarımızı de-
mokrat ik denklemin 
d ı ş ında b ı rakan her 
tür lü formül , Türki-
ye'de iç karışıklıklarla 

birlikte hareket etmek zorundadır ve do-
layısıyla sıkıntı gibi gördüğümüz büyük 
bunalımlar, aslında milletin üzer inde ' 
egemenlik kurma sevdasındaki, sistem 
içinde veya dışında yeralan, ama kendi-
lerini demokrasiden güç alarak/milletle 
kajmaşarak bu durumlarını pekiştirme 
ihtiyacı duymayan güçlerin eseridir. 

Türkiye'de şöyle bir trend var: Önce 
içeride bunalımlar çıkıyor, kitle hareket-
leri oluyor, kanlar dökülüyor, ardından 
milletin egemenliğine ket vurmak için 
müdahaleler oluyor. Sonuçta o bunalım-
ları engellemek'için müdahaleler oluyor-
muş gibi gösterilen şey milletin egemen-
liğine vurulan bir darbenin ta kendisi-
dir. Yani bunalımdan beslenen egemen 
güçler var Türkiye'de ve bu egemen güç-
ler .milletin egemenliğini kayıth ve şarth 
hale getirmek için bu çabayı gösteriyor-
lar. Güçlerini de milletin egemenliğinin 
kayıtlı ve şartlı olmasmdan alıyorlar. . , 

Bu güçler asker veya sivil olabüir; bü-
rokrasi içinde veya dışında yer alabilir; 
siyaset içerisinde veya siyasi hayatın dı-
şında olabilir. Ancak bunlar şıkı temas 
imkanı bulan kimselerdir. Güç kullanabi-
lecek olan unsurlara sahiptir. Nitekim 
darbelerden sonra bu darbeleri gerçek-
leştirenlerin anılarından öğreniyoruz ki, 
daha ziyade siviller gidip onlara "niye 
hâlâ darbe yapmıyorsunuz?" diye soru-
yorlar. Türkiye 'de sisteme müdahale 
edebilecek tek güç olan ordu da bu arada 
medyanın kışkırtmalarıyla duruma mü-

dahale etme ihtiyacını hissediyor. 
' . Şu halde bir sivil unsur, onların sözcü-

sü durumundaki bir medya ve bir de esas 
sisteme müdahale edebilme gücünü elin-
de tutan ordu var. Bunlann üçünü birleş-
tiren şey, daha 1920'lerde Türkiye 'de 
oluşmuş olan sistemin devamında kendi 
çıkarlarım görme duygularıdır. 

Bu sivil-medya-asker üçlüsünün bir 
dördüncü ayağı da ekonomik kuruluşlar. 
Bunların bir kısmı kamu kuruluşlar ı , 
KİT'ler; bir kısmı da özel sektördür, özel 
sektör içinde yuvalanmış ve gücünü ger-

, çek anlamdaki ekonomik faaliyetlerden, 
sanayiden değil, sistemin bozukluğundan 
alan, zénginligini sistemin çarpıklığına 
borçlu olan ekonomik güçlerdir. Bunlar 
elele verdikleri zaman yapamayacakları 
şey yoktur. 

Mesela medyanm demokrasi dışı geliş-
melerden haz duyması, hedonizm dışında 
ancak şöyle açıklanabilir: Türkiye'de çar-. 
pik ekonomik yapıdan en fazla yararlanan 
kurum basındır, medyadır. Bunu mesela 
şu sıralarda çok yaygın olan promosyon 
ile sağlıyorlar. Devletin içerisinde böyle bir 
medyanm varlığından çıkar uman çevre-
ler, bu medyayı desteklemek için promos-
yonu neredeyse bedavaya getirecek, mese-
la KDV'yi kaldıran ucuz kredi sağlayan 
imkanları açıyorlar. 1995 yılında en çok sa-
tan, en çok hfediye veren gazete, aynı za-
manda en çok kâr eden gazetedir. Oysa 
çıplak gözle baktığımız zaman o gazetinin 
zarar etmesi gerekir. 

2 Türkiye'deki, çerçevesini çizdi-
• ğiniz bozuk sistemin en önemli 

unsuru sürekli düşman üretmesidir. Bu 
sistemin, zaman zaman mahiyet değiştire-
bilen düşmanları var: Bir dönem- bu, Ko-
münizm'di, şu anda İslamcılar ve Kürtler. 
Bu tür totaliter sistemler düşman üret-
mek zorundadurlar. Bu aynı durumu Nazi 
Almanya'sında ve Faşist İtalya'da görü-
yoruz. Onların da düşmanları olmak zo-
rundaydı. Keza Baasçı Suriye rejimi de 
kendisine hem İslamcüan hem de İsrail'i 
düşman göstermek durumunda. 

Bugüne geldiğimizde Türkiye'de de 
aynı durumu görüyoruz. Buradakiler de 
korkuyorlar, korku olunca düşman üreti-
yor, düşman üretince korkuları daha da 
büyüyor. Dolayısıyla da hak ve özgürlük-



lere saygılı, kat ı l ımcı bir s is temden 
mümkün olduğu kadar kaçıyorlar. • 
" Bunun en basit çözümü ise yukarıda 
da belirtildiği gibi sandıktan çıkan sonu-
ca saygı göstermektir. Mesela geçtiğimiz 
haftalarda Hindistan'daki seçimleri bu-

• güne kadar hor görülen ve hiçbir şekil-
de iktidara gelemeyeceği tahmin edilen 
bir ırkçı parti, Hindu Partişi kazandı; ço-
ğunluğu elde etti. Ve bugün onun lideri 
hükümetini kuruyor. Hindistan'da da 
hiçkimşe çıkıp "böyle bir partiye iktidar 
teslim edilir mi?" diye sormuyor. Çün-
kü demokrasinin doğası, sandıktarı kim 
çıkarsa çıksın o sonuca rıza göstermek-
tir- ' -

Eğer 24 Aralık "seçimlerinden çıkan, 
sonuçlar üzerinde korku ve endişelerden 
uzak, sağduyulu bir değerlendirme ya-

•pılsaydi; bugün. Türkiye'de yaşanan sı-
kmtüann büyük kısmı söz konusu olma-
yacaktı. Bunların en büyük sebebi zoraki 

' bir evliliği sonuna kadar götürmektir. 
Bu zoraki evliliği 4ayataıdann yeter 

ki bell i b i r kes im iktidara gelniesin, 
yeter ki onlar başarıh olmasın, bu esna-

' da millet ve memleket meseleleri geride 
kalsın, elimizdeki imkanları kaybede-
lim, işte bir dönem Adriyatik'ten Çin 
Seddi'ne diye bÜ5aik bir Kızıl Elma'mız 
vardı, onu tamamen terkedelim, Türki-
ye'yi üçüncü, beşinci sımf ülkeler dere-, 
kesine düşürelim, Ortadoğu'da küçücük 
bir ülke olan İsrail'in kuyruğuna taka-
lım, ABD'nin bir ileri karakolu haline 
getirelim, yaklaşımıyla bu tür durumla-
ra tahammül etmesi ve buna da sırf bir. 
başkası iktidara gelirse hayırlı hizmetler 
yapabilir ve böylece bizim "yaldızımız 
düşebilir endişesiyle yapması , 'kabul 
edilebUecek birşey değildir. • ' 

RP de iktidara gelmiş olsa bu siste-^ 
min bu şekilde devam etmesinin mem-' 
leketin yararına olmadığı kanaatinde-
yim. Sisteme yönelik çok ciddi eleştirile-
ri yapan bir kadro işbaşına gelmeli ve 
radikal, devrimci yöntemlerle değil, 
ama b i r süreç içer is inde bu sistemi 
A'dan Z'ye değiştirmeyi düşünmelidir. 
Bunun içerisine sosyal yapıdan siyasi 
yapıya, medeni kanundan Añayasa'ya 
kadar her türlü hukuki çerçeve de var-

dır ve bütün bunları bir uzlaşma arayışı 
içerisinde toplumun zinde kesimleriyle 
de dayanışarak gerçekleştirmek müm-
kündür , bunu yapabilecek olanlar ik-
tidara gelmelidir.' 

Her olaydan askerleri suçlamak da 
yanlıştır. Askerler netice itibarıyla bu 
t op lum içer is inde bir kesimiv o luş-
tu ruyor la r ve kend i baş la r ına suç-
lanabilecek çapta birşey yapmaları müm-
kün değildir. Dolayısıyla, her olumsuz 
ortama girilmesinde askerler belki bir 
parça rol oynayabilirlerse de, aynı şeyi 
sivil unsurlardan da bekleyebiliriz. 

Mevcut , h ü k ü m e t i n k u r u l m a s ı . 
sürecinde sivillerden kaynaklanan çok 
ciddi müdahaleler ölmüştür. Ülkemizin 
önde gelen büyük holdinglerinden bir 
tanesi fiilen işin içine girmiştir. TÜSİAD 
gibi örgütler de devreye girmişlerdir. 
Bütün bunları yanyana koyduğumuzda 
sivillerin -etkili sivillerin, güç odak-
larımrt- ve medyanm bu son oluşumlar-
da askerlerden çok daha fazla etkili ol-
duğu açıklıkla söylenebilir. Tabii bütün 
bunların olabilmesi için, bu tür etkilere 
açık bir siyasi ortam, siyasi partiler ve 
siyasi liderler olması gerekiyordu. \ 

As l ında . Türk iye 'de 1920' lerde 
kuru lan sistem sadece o d ö n e m için. 
demokrasiyi düşünmemekle kalmamış, 

-70-75 yıl sonra bile katalımcı bir sistemin", 
ülkeye gelmemesi için tedbirlerini almış- • 
tır. Sadece CHP'nin amblemindeki altı 
oku değil, devletin her kademesindeki. 
altıoklan ortadan, kaldıracak tarzda, ger-
çek anlamda demokratik bir süreç, bir 
hareket başlabimazsa Türkiye'de bugün " 
yaşanan s ıkınt ı lar ın o r t a d a n . kalk-
mayacağı kanaatindeyim. . . 

Türkiye'yi bir daha müdahalelerin ol-
mayacağı bir döneme götürmek istiyor-
sak, siyasi kadrolar, aydınlar, kendisini 
sorumlu hisseden her meslek ve meşrep ^ 
sahipleri olarak böyle bir şeyi arzuluyor-
sak, b u n u n yo lunun darbe le r i , ' 
müdaha le le r i imkansız kıl^n, şeffaf , 
katılımcı b i r s is temde o l d u ğ u a u bil-
memiz ve kendi beğenilerimiz ne olursa 
olsun, ortak noktanın ancak bu olduğu 
kanaatiyle, bunun faziletleri üzerinde 
durmamız gerekmektedir, . 

Bir sivil unsur, 
onlûnn sözcüsü 
durumundaki bir 
medya ve bir de 
esas sisteme mü-
dahale edebilme 
gücünü elinde tu-' 
tan ordu var. Bun-
ların üçünü birleş-
tiren şey, kendi 
çıkarlarını daha 
1920'lerde Türki-
ye'de oiuşrnuş 
olan sistemin de-
vamında görme 
duygularıdır. 



Askerlerin rolünü 
abartmamalı 

Besim Tibuk 
Liberal Demokrat Parti Gn. B§k. 

1 "̂ eii meİCT^emoS' ^umhuriyet'İ i^uronlor oslındo 
ile c u m h u r i y i r L v i a m r n ka- "hokirnivet koyıtsız şortsız milletin-
rıştırıimasmdan dolayı büyük dir", "köylü milletin efendisidir" gibi 
bir zihm karışıklığına yolaçmak- hep boş sloganlorlo kendi etkinlik-
tadır. İstiklal Harbi'nden sonra Q|t,ndQ bir idore kurdulor. Bu 
Cumhuriyet i kuranlar aslında _ , . . _ , , . . . -p . , " a " ' 
"hâkimiyet kaptsız şartsız mille- OOnemdekl rejim Tanzimat tan son- ^eket vardı. Arkasından ekono-
tindir", "köylü milletin efendisi- ro gelen podişohllk döneminden minin tamamen devletleştirilme-
dir" gibi hep boş sloganlarla doha Oğir bİr rejimdir. liberal hareketlerin yok edil-

mesi vardı. En ufak bir fikir ayn-

idi. '30'dan sonra örnek komü-
nist Rusya oldu. Zaten '30'dan 
sonraki Türk-Rus ilişkilerine ba-
karsanız gazetelerin Stalin'i nai-
sıl methettiğim göreceksiniz. 

Kadro hareketi diye devletçi-
liğin öncülüğünü yapan bir ha-

kendi etkinlikleri altında bir ida-
re kurdular. Bu bakımdan o süreja gerçek anlamda, 
iyice analiz etmek lazım. Ö süre tamamen tek parti, 
tek lidere dayanan, totaliter bir diktatörlüktür. Ve 
gerçek rejim açısından bakılırsa Tanzimat'tan sonra 
gelen padişahhk döneminden daha ağır bir rejimdir. 
Hürriyetleri daha da kısıtiayıâ bir rejimdir. Fakat biz 
tabü Cumhuriyet'i kuranlara karşı büyük bir sevgi ve 
saygı beslediğimiz için, bunları bir kenara bırakıp da-
ha ziyade meziyetiyle uğraşıyoruz. Ama halkın ya-
şantısına, politik müesseselere reel olarak baktığımız-' 
da bunu görüyorsunuz. 

1930'da bir Serbest Fırka denemesi vardı. Serbest 
Fırka denemesi, bildiğiniz gibi, rahmetli Atatürk'ün 
de isteğiyle olmuştur. Fakat o günlerde Halk Parti-
si'ndekilerin tedirgin olmasıyla, bilhassa İnönü'nün 
tahrikleriyle kapatılmıştır. Aslında Serbest Fırka ha-
yâfa geçirUnüş olsaydı, 1930'da Türkiye de çok deği-
şik bir ortamla karşılaşacaktı. Demokrasiye çok erken 
geçecekti. Atatürk'ün hakemliği altinda, gayet güzel 
bir şekilde iki parti sistemiyle demokratik müessese-
ler yerleşecekti. Aksine 1930'dan sonra totaliterlik da-
ha da artmıştır. 1923 ile '29 arasında gerek ekonomide 
gerek başka konularda bir liberalizm var. '25'e kadar. 
Terakkiperver Parti'nin kapatılmasına'kadar politika-
da bir çokseslilik var. Fakat 1930'dan sonra bir kabus 
gibi, totaliter, insanm her türlü hayatim kontrol eden 
bir sistem yerleşiyor. Burada örnek önce Faşist İtalya 

lığına imkan vermeyen müesseseler geliştirildi. Bazı 
kafası az çahşanların methettiği halkevleri tamamen 
halkın beynini resmi ideoloji. Şefin ideolojisi istika-
metinde -ki tek parti ideolojisidir bu- yönlendirmek, 
beyin yıkamak için, yani sanatı da-tam ellerine almak 
için, yapılmıştar. Zaten bugünkü devlet tiyatrolan> şe-
hir tiyahroları hep budur. Totaliter idarenin sanata bile 
devletin pençesinde tutma gayretleridir. Köy Enstitü-
leri de öyledir. Köy enstitüleri ile zavalh köylü bile 
tümüyle, herşeyi ile beyni yıkanarak, resmi ideoloji-
ye, onlarm ideolojisine yani baştaki adamm ideolojisi-
ne bağlanmak istenmiştir. 

Tabii burada İnönü'nün de kabızlığı, çapsız bir 
adam olması önemli bir rol oynamıştır. İsmet İnönü, 
kişüik itibanyla öyle karizmatik, kendine güvenen bir 
insan değildir. Totaliter idareleri de bilhassa bu tip in-
sanlar idare eder. İkinci Dünya Harbi esnasında ise 
bu idarenin harp mazeretiyle halkı daha da ezdiğini 
görüyoruz. Çok ilginçtir, 11. Dünya Harbi'nde Harb'e 
girmeyen bütün ülkeler zenginleşmişlerdir. Harb'e 
girmediği halde bîr tek ülke fakirleşmiştir. Bu da Tür-
Idye'dir. Dünyanın birçok ekonomi profesörünü bir 
araya toplasanız ve deseniz ki bu memleketi böyle ha-
tırın, batiramazlar. 

Fakat II. Dünya Harbi'nin sonunda Bati'daki geliş-
meye uyma, Rus tehdidi, Rus tehdidi karşısmda Bati-
hlann desteğim alma olayı İnönü'yü iki partili siste-



me yöneltmiştir. Tabii, İnönü 'nün iki 
partili veya çok partili sistenü kabul et-
mesindeki özellik nasılsa kendisinin se-
çimleri kazanacağı inancıdır; çünkü etra-
fmdaki yağcılar İnönü'ye "Sen bu nülleti 
kurtardın, senden başkası yok" diye diye 
o havaya girmiştir adamcağız. O niyetle 
kurmuştur. Yoksa ben seçimi kaybedece-
ğim, başka parti gelecek gibi bir düşün-
ceyle alakaşı yok. İnönü'nün bütün dü-
şüncesi iktidarım devam ettirmek. Kesin-
likle aksi bir gelişmeyi tahmin etmiyor-
du. Etrafında bir sürü bürokrat, yağcı 
mevcut, halkla hiçbir teması yok. 

İnönü'i)ün Cumhurbaşkara iken köşk 
defterini okuyunuz; hayatının bu yönü-
nü görürsünüz. Günde 2 saat briç dersi, 2 
saat kontrbas dersi, ondan sonra hipod-
roma yanş atlarım, yanşı seyretmeye gi-

- diş. Tabii o zaman Ankara'da bütün tra-
fik de kesiliyor. Milli Şef geliyor diye. 
Halk bu şırada trahom, verem, sıtma has-
talıklarmdah muzdarip, sürünüyor, ezili-
yor; üç kuruşluk memurlann elinde sefil, 
perişan; öbür tarafta bizim Milli Şef balo-
lar veriyor. Fraklı, smokinli, bütün Arüca-
ra'mn memurları.. Fakat Ayrancı'da, he-
men Dikmen 'de b ü t ü n çocuklar tra-
hom'dan gözleri kapalı. Su yok. Sıtma, 
verem.. 

Bazen büyükelçiler Ankara'da canları 
sıkıldığı için ava gidiyorlar. Ankara'ya 
yakın köylere gidiyorlar. Ankara içinde 
yaşantı öyle modern ki; "beş çaylan" var, 
ikid^e bir balolar var, herkes kravatlı, çok 
saygı değer monşerler. Adamlar da Tür-
kiye modem bir ülke diyorlar. Fakat ata 
binip de ava, Ayrancı'ya Dikmen'e gittik-
lerinde şok oluyorlar. Bu nasıl olur? An-
kara'nm daha 2-3 km yamnda -şimdi An-

. kara'nın içi oldu- çocukların gözleri ka-
p'^lı, bakıyorlar sakat, verem, su yok, 
elektrik yok. Toz, pislik... Dönüyorlar, 
Hariciyedekilere diyorlar ki: "Yahu, biz 
şuraya gittik, böyle bir gariplikle karşı-
laştık." "Orası bir özel yerdir , Türki-
ye'nin gerisi güzeldir" diyorlar, adamları 
uyutuyorlar. Bu yabancılardan 1930 ile 
'40'arası büyükelçilik yapanlann hatıra-
lan vardır. - " 

İki partili düzene geçişteki gaye tama-
men Batı'ya karşı dış politikada kendimi-
zi emniyete almaktır. Buna benzer olay 
1876'da yaşanmıştır.,1876'da Rusya baskı 

yap ıp da 
'93 harbi 
tam çık-
mak üze-
reyken, İs-
t a n b u l ' d a 
bir konfe-
rans top-

"1 a n d 1 . 
Konferans 
t o p l a n ı r -
ken bi r -
d e n b i r e 
Meşrutiyet 
ilan edildi, 
ve toplar 

, a t ı ldı . Ve 
konferans 
yarıda kal-
dı. Yaban-
cılar ne ol-
du d iye 
s o r u y o r -
lar: Meşru- •, 
tiyet ilan "edildi, diyoruz. O Meşrutiyet 
de bizi mahvetmiştir, 93 harbinin sebebi 
olmuştur. 

Bundan sonra, yani 1946'daki olay-
dan sonra Demokrat Parti'nin çok akılh 
bir muhalefetini görüyoruz. 46'dan sonra 
DP hiç taşkınlık yapmamıştır. Hiç Halk 
Partisi'ni tahrik etmemiştir; çok yumuşak 
tutmuştar. Onlar çok zorlamışlardır. De-
mokrat Parti bir hata yapsın da mazeret 
bulup şunu bir kapatalım, diye. En basit 
deklarasyonlarına bile, şikayet deklaras-
yonlarına büe, "milli husumet andı" de-
mişlerdir. Şimdi basında hâlâ bunların 

• takipçileri vardır. Adamların basit bir şi-
kayetlerirü deklarasyon halinde yayınla-
malarının adı milli husumet andı imiş. 
Hiç alakası yok bunun. 

Bu '46-50 arası sağduyulu bir muhale-
fetin en güzel örneğidir dünya tarihinde. 
Çünkü orada zaten bütön ipler Halk Par-
tisi'nin elindeydi. Milli menfaatler, kamu 
menfaati diye her an Demokrat Parti'yi 
kapatabilirlerdi. DP'yi kapatmak basit bir 
olaydı.. Evet, çok akıllı gitmişlerdir. Ve 
14 Mayıs'ta Halk Partisi büyük bir şok 
geçirmiştir. 14 Mayıs'ın seçim sonuçları 
onlar için bir şoktur. DP iktidarı ele al- . 
mıştır. Onun için benim gözümde Türk 
halkının devresi 14 Mayıs 1950'ye kadar 



1960 darbesin; 
den sonra muhtı-

ralarla Türkiye 
; dayak yiye yiye 
pişen bir ülke ol-

du. Bugünkü 
ortam bence çok 

demokratik bir or-
tamdır. Bir tek 

Güneydoğu yü-
zünden bazı ko-
nularda tabular 

veya sınırlamalar-
la karşı karşı-

VPyız-

ayrı bir dönemdir: Bu dönem totaliter, 
baskıcı, halkın ezildiği bir dönemdir. 
Herkesin sefil, perişan kaldığı bir dö-
nemdir. 1950-60 arası ise liberal, halkın 
adam yerine konduğu bir dönemdir. 
Türkiye'de ondan sonraki olayları bili-
yorsunuz. 1960 darbesi aslında bürokra-
sinin, Halk Partisi'nin ve maceracı bazı 
subayların intikamıdır.. 

Bürokrasinin -başta üniversite hoca-
ları- nasıl adice davranışlarla DP'ye 
haksızlık «ttiklerini iyi incelerseniz, gö-
rürsünüz. Asıl alçaklık, bu müessesele-
rin, başta üniversitelilerinki, 27 .Ma-
yıs'tan sonra ortaya çıkıyor. Devrilen bu 
idare büyük haksızlığa uğramıştır. İş-
kence görmüştür. Dünya tarihinin en , 
büyük alçaklığı ile' karşılaşmıştır. Fakat 
üniversitede bir tek cüız ses çıkmamış-
tır. Başka müesseseler de smıfta kalmış:^-; 
lardır: İstanbul Barosu'ndan adalet mü-
essesesine.. Çünkü hepsi, bürokrasi ge-
leneğinden gelmedir. Halktan sömür-

'^düklerini maaş olarak alan kitleler, buna 
alışmışlar. l95Ö'ye kadar kral gibi, '50-60 
arasmda ise halkm biraz kendine gelme-
sini bile hazmedememişlerdir. Bunun 
için bu müesseselerin bu yaptağı alçak-
lıkları ben affetmiyorum. Ve bunu bir 
leke olarak görüyorum. Mesela bugün-
kü Anayasa Mahkemesi nedir, biliyor 
musunuz? Basit bir kararnameyle Yassı-
ada Mahkemesinin Anayasa Mahkeme-
si'ne dönüşmesidir. 

İstanbul Barosu'nun nasü karar aldı-
ğım biliyor musunuz? İstanbul Barosu 
Yassıada Mahkemeleri başlarken bir ka-
rar almış: Bize üye olan bir adam dü-
şükleri müdafaa ederse onların vekalet-
namesini alırsa barodan atarız onları. 
Biliyor musunuz? Bu baro hâlâ hayatta. 
Dışişleri Bakanlığı ise ayrı bir konudur. 
Bir Fatin Rüştü Zorlu olayında Dışişleri 
Bakanlığı ayağa kalkması lazımdı. Öyle 
bir tepki de görmüyoruz. 

2 1960 darbesinden sonra muh-
. tıralarla Türkiye dayak yiye 

yiye pişen bir ülke oldu. Bunlarm hep-
sinin bedelini halkımız ödedi. Bugünkü 
ortam bence çok demokratik bir ortam-
dır. Yani şu andaki durumu ben çok de-

mokratik görüyorum. Bir tek Güneydo-
ğu 'dakr vaihşi terörizm olmasa Türki-
ye'nin demokratik durumu Avrupa'mn 
herhangi bir ülkesinden daha ileri dü-
zeyde olacak. Bir tek Güneydoğu yüzün-

" den bazı konularda tabular veya sınu-la-
malarla karşı karşıyayız. Güneydoğu ol-
masa bü tün bu kültürel haklar, etnik 
haklar, hepsi verilir. Türkiye'nin bunlar-
dan korkusu yok. Fakat genelde bugün-
kü politik durumu çok olumlu görüyo-
rum. En büyük katkmın da özel televiz-
yon ve özel radyolar tarafından verildi-
ğini düşünüyorum. Ben Türk tarihini, 
kitle Uetişim öncesi ve sonrası diye ikiye 
bölüyorum. İsa'nın doğuşu, İstanbul'un 
zaptı, Fransız İhtilali., bunların hepsi 
önemsizdir. Dünya tarihinde en etkin 
gelişmekitle iletişim araçlarıdır. İleride 
tarihçiler bunlan değiştireceklerdir. Kitle 
iletişim öncesi ve sonrası biçiminde. Büt-
le iletişimle milyarlan beyirüerinden ya-
kalayarak, gönüllü olarak etkiniz altina 
alabiliyorsunuz. Sezar'dan^ Kanuni'den. 
Cengiz Han'a kadar insanlar insanlara 
hükmettiler, kılıç zoruyla hükmettiler. 
Şimdi ise hükmetme gönüllü olarak olu-
yor, ikna ederek. Bu çok dehşetli bir 
olaydır.' 

Askerlerin etkinliğine gelince, her 
müessese kendi etkirüiğini arttırmak is-
ter. Çöpçü de çöpçülüğün çok önemli ol-
duğunu'ortaya koymak ister. Bir dişçiye 
sorarsanız yücudun en önemli uzvu diş-
tir. Askerlerin etkin olmak istemesi baş-
ka şeydir, bu etkinliğe boyun eğmek 
başka şeydir. Ben bugünkü durumda as-
kerlerin zannedildiği kadar etkin oldu-
ğunu düşünmüyorum^ Politikaalar işle-
rine bakacaklar. Ama bazı tedbirleri de 
almak gerekir ki, o ayrı meseledir. Fakat 
genelde askeri darbe tehlikesi olabilece" ' 
ğini hiç düşünmüyorum. Tek sebebi de 
özel TV ve radyolardır. 

Bugün askerlerin çok fazla suçlanaca-
ğı kanısında değilim. Bizim felsefemizde 
askerlerin kendi görüşlerinin dışında de-
meç vermesi bile sözkonusu değildir. Si-
yasete atilacaksa emekli olur, bir partiye 
girer, siyasete afalır. Bunun başka bir yo-
lu yoktur. Herkes sistem içinde kendi 
görevini yapmalıdır. 



G a z v i o l a y 1 a r ı b a ğ l a m i n d a 

Halkı sindirme operasyonları(*) 

Pröf.Dr. Burhanettin Can 

Gazi Olaylannm Düşün- Boşto RBD olmok Üzere tüm kopitolist lemez. Japon ve Alman eko-
dürdükieri- . , - blok "modem semıiı^orloröiijleı^se kork-

„ ^ j ken üstünlüğü elmde bulun-
İstanbul Gazi mahaUesin- SUnlOf montlğl İle her y e r d e ş idde t i , g e r i - , ¿uran ABD'riin mücadeleyi 

' d e vııkubulan olaylar, Türki- limi, İÇ Çekişmeleri körüklemiştir . RBD des- e k o n o m i k a l a n d a n asker i 
ye 'dek i iç mücade le veya tekÜ ¡¿fj^ yönet imler , bü bouuhduruÖÜ y ö - alana kaydırması ve dünyayı 

. "^^lert ülke holtaın bov̂  
ulaştığını göstermektedir , mek İçin ellerinden geleni yopçnişlordir. görevini sürdürmesi isteği 

Bu durum her ülkedeki iç tezatlann ön 
plana daha çok çıknnasına veya ' 

çıkarılmasına sebebiyet vermiştir. ~ 

Olayların nedenleri baş ak-
• törleri ve sonuçlan'elbet bir-

gün gün ışığına çıkartüacak-
tır. Ancak Gazi olaylarının 
önemli bir dönüm noktası ol- . 
duğu, bundan böyle Türkiye'nin çok gerilimli bir dö-
nem yaşayacağmı unutmamamız g;erekir. ' 

Gazi olaylanndan bu yana geçen dönem içerisin-' 
de olan olayları ve konuşulup yazılanları dikkatlice 
incelediğimizde iki bo3mtlu bir oyunun oynanmak, is-
tendiğini görebiliriz: Olaym birinci boyutu, güneydo-
ğuda var olan gerilim ortamını kentlere taşımak ve 
şiddeti tüm Türkiye'ye yaymak. Olajan ikinci boyu-
tuna gelince; İslami gelişmeyi durdurmak, uzlaşmaya 
zorlamak, pasifize etmek. Bu iki boyutu daha.sonra 
tartışacağız. • •. ^ • 

Komünist blokun dağılması, kapitalist blokla ko-
münist blok .arasında varolan soğuk savaşın bitişi ile 
kapitalist,blokun kendi iç tezatlan, ön plana çıkmışhr. 
Yeni dünya düzeni sloganıyla dünya patronluğuna 
sojoman ABD, gerek Avrupa gerekse güneydoğu As-
ya- Pasifik'te ciddi rekabetle karşılaşmıştır. Bölgesel 
muhalefetler, çekişmeler önem- kazanmıştır. Ekono-
mik bir durgunluk dönemine giren ABD'nin dünya 
pazarlarım ele geçirme savaşı veren Japonya ve Al-
manya'ya karşı ilgisiz kalması, Sovyet tehdidi ile ha-
kimiyet altında tuttuğu bölgeleri terketmesi düşünü-

bölgesel çatışmaların, geri-
limlerin belki de temel sebe-
bi olmaktadır. 

. Diğer t a r a f t an , Sovyet 
- ' • . bloku karşısında, özgürlük 

ve insan haklar ı kav ramla r ın ı b a y r a k ed inen 
ABD'nin, Sovyet blokuıiun çöküşü ile dünya insanlı-
ğma sunabüeceği ne mesajı vardır? ''İdeolojUer devri 
bitti" sloganı, Bâh Bloku'nun dünya i n s ^ ı ğ m a , onu 
korku altında tütmaktah başka hiçbir ciddi mesajnun 
olmadığım gösterir. Sovyet Bloku karşısında ön pla-
nda tutulan, barış, demokrasi, özgürlük, kardeşlik, 
insan hakları kavramları, Bosna'da, Çeçenistan'da 
toprağa gömülmüş oldu. Çifte Standard uygulamaya 
alışık bir Batı Bloku, dünyadaki halkların gözünde 
çok hızh bir değer kaybma uğradı. Medyamn yoğtm ; 
kampanyasına karşı bu gerçeği kitlelerin kafasmdan 
silmek mümkün olamamştır. ' 

Çok yönlü bir değer kaybına uğrayan başta ABD , 
olmak üzere tüm kapitalist blok "madem sevmiyorlar 
öyleyse korksunlar" mantığı ile her yerde şiddeti, ge-
rilimi, iç çekişmeleri körüklemiştir.' Batıya bağımh ha-
le getirilmiş tüm ülkeler bundan nasibini almıştır. 
ABD destekli tüm yönetimler, bu bo5mnduruğu yö-
nettikleri ülke halkının boynuna geçirebilmek için el-
lerinden geleni yapmışlardır. Bu durum her ülkedeki 
iç tezatlarm ön plana daha çok çıkmasına veya çıka-



Parlomento'don 
dışlanan, yargıla-

nan, elemanlan 
mahkum edilen 

bir partiyi HRDEP'i 
bu seçimlere 

hangi güç, hangi 
amaçla sokmuş-

tur? Rlevilerin de-
mokrasi, plotormu-
nu seçim meyda-
nına kim sürdü ve 

kim geri çekti? 

nlmasına sebebiyet vermiştir. Bağımlılık 
politikasına direnen yönetimler ağır be-
del ödemeye veya iktidardan olmaya 
mecbur kalmışlardır. Ufuk Güldemir'in 
Çevik Kuvvet ' in Gölgesinde Türkiye 
adlı kitabında bu konu çok güzel işlen-
miştir. ABD'den bir yetkilinin sözleri 
düşündürücüdür: "S.Dünya Ülkelerinde 
bizim en büyük sıkıntımız, iş başma ge-
tirdiğimiz yöneticilerin bir müddet son-
ra millici lider olmaları ve nalıncı keseri 
gibi hep kendi menfaatlarına çahşmala-
rıdır." Nitekim Henry Kissinger bu iş-
birliğinin çerçevesini şu şekUde açıkla-
maktadır: 

"Dostumuz olan ülkeler, Washington 
tarafmdan çizilen genel çerçeve içerisinde 
kalmak kaydtyla bulundukları bölgedeki çı-
karlarım kendileri hararetle takip etmelidir-
ler." 

Panama diktatörü bu çerçevenin dı-
şına çıktiğı için, demokrasi düşmanı ilan 
edilmiş ve askeri bir operasyonla düşü-
rülmüştür. Saddam Hüseyin İran'a karşı 
savaşırken demokrasi kahfâmânı, öz-
gürlüklerin savunucusu olarak nitelen-
dirilirken; "söz konusu çerçevenin dışı-
na" çıktiğı andan itibaren "cani", "ka-
til", "demokrasi düşmanı", canavar ve 
diktatör olarak nitelendirilebiliyordu. 
Özelde ABD'nin, gene lde Batı 'nın 
3.Dünya ülkelerinde demokrasi, insan 
haklan, özgürlük arayışı diye bir sorunu 
yoktu. Çerçeve içerisinde kaldığı sürece 
ister Suud kralı olsun isterse 12 eylülün 
generalleri olsun fark etmezdi. 

Tanımlanan çerçeve dışına çıkıldı-
ğında, o ülke yönetimlerinde her türlü 
operasyonu yapmak, her şeyi kullana-
rak hedefe varmak meşru hale gelebili-
yordu. Türkiye'deki bütün ihtilallerin 
arkasında bu anlayış yer almıştir. Çekiç 
Güç'ün süresinin uzatilması.söz konusu 
olduğunda Türkiye'nin büyük bir geri-
lim yaşamasının nedeni budur. Tehdid 
açıkhr: "Ortadoğu'da ve Güneydoğu'da 
işbirliğimiz son bulur." Sovyet bloku-
nun çökmesinden sonra "Sovyetierdeki 
ajanlarını Türkiye'ye kaydırdıklarını" 
açıkça ifade etmekten sakmmamaktadır-
1ar. Peki bu ajanlar Türkiye'de ne yapı-
yorlar, nerelerdedirler? Türkiye'yi yöne-
tenlerin bunlar hakkındaki bilgisi ne 
orandadır? 

Eşref Bitlis Paşa ve Cansever'in ölü-
müne ilişkin sis perdesi Özdemir Saban-
cı'mn öldürülmesi arkasındaki gerçek bir 
gün aydınlanacaktır. .O zaman Türki-
ye'deki ajanlar savaşının hangi boyutta 
olduğu daha iyi anlaşdabilecektir. 10 yıl-
dır kökünün kazmdığı söylenen PKK'nm 
varlığını Güneydoğu'da devam ettirebil-

. mesi ve kökiinün kazındığı iddia edilen 
bir çok sol örgütün Gazi olaylannda rol 
alması düşündürücü değil midir? Bun-
lar, gerçekten o bUinen ideolojik bir kav-
ga verdiğini söyleyen sol örgütler midir; 
yoksa onların adlarını ve elemanlarım 
kullanıp eylem yapan istihbarat örgütleri 

, midir? Sahi, bu kadar CIA ajanı, Mossad 
ajanı Türkiye'de nerededirler, ne iş ya-
parlar? 

Parlamento'dan dışlanan, yargdanan, 
elemanları mahkum edilen bir partifiin 
devamı olan HÂDEP'i bu seçimlere han-
gi güç, hangi amaçla sokmuştur? Alevile-
rin demokrasi platformunu seçim mey-
danına kim sü rdü ve kim geri çekti? 
TOBB'nin Güneydoğu Raporu hangi 
amaçla hazırlandı? Dublin'de yapılmış 
Kürt Liderler toplantısı ile arasında bir 
ilişki var mıydı? 

ABD elçiliği aracdığıyla Meclis Başka-
nı Hüsemattin Cindoruk'un ve Cumhur-
başkanı'nın tehdid edilmesi, Türkiye'yi, 

. Kissenger'in tanımladığı çerçeve içinde 
tutma girişiminden başka birşey değil-
dir. Türkiye tanımlanan çerçeve içinde 
kalacak ya da yeni bedeller ödeyecektir. 

Uluslararası kavgada dış ülkelerin bir 
başka ülkeye, Türkiye'ye her türlü kötü-
lüğü öngörmeleri mücadele hukuku açı-
sından, bir dış faktör olarak, normaldir. 
Bunda bir olağandışılık yok. Anormal 
olan, yadırganması gereken Türkiye'nin 
buna karşı bir önlem alamamasıdı r . 
Anormal olan iç şartiann her türlü tahri-
ke, her türlü kavgaya müsait bir ortam 
oluşturmasıdır. 

Dış faktörleri elbette küçüms'eyeme-
yiz, ama abartinamalıyız da. Sağlam bir 
toplumsal yapı yoksa, bir bütünleşme ve 
dayanışma yoksa, dış faktörler Türki-

- ye'de daima etkili olacaktir. 
•Türkiye'de siyaset kirlenmiştir. Top-

lum büyük bir toplumsal kirlenme süre-
cine girmiştir. Vurgun,soygun, talan, ya-
lan, fuhuş, u)mşturucu kumar yaygınlaş-



mıştır. Herşey yapanın yanına kar kal-
maktadır. Toplumun değişik kesimleri 
arasında diyalog yoktur. Bütün bunlara 
çözüm getirmesi beklenen siyasi partiler, 
birbirlerini yok' etme kavgası veriyor. 
Muhalefette söylenen sözler ile iktidarda 
söylenen sözlerin birbirini tutmaması, 
vaadlerin birer aldatma olduğunun halk 
tarafından anlaşılması, değişik bir top-
lumsal bilincin doğmasına neden olmuş-
tur.-Sistem felsefesini savunan partiler 
seçimi kaybetmiş, sisteme karşı çıkan RP 
kazanmıştır. Dahası son yüzjalda Uk kez 
Türkiye'de halk kurtuluşu İslam'da ara-
maya başlamıştır. Bunun için İslamî ce-
maatlere toplum büjmk bir teveccüh gös-
termektedir. 

Halk altıok felsefesinden, soğumuş, 
olmayan, uygulanmayan bir altıok anla-
yışını savunan partilere açık bir tepki 
koymuştur. Belediye seçimleri bunun ilk 
habercisi olmuş, son milletvekili seçimle-
ri ise bunun açık ilanı şeklindedir. Halk 
kirlenmeye karşı çıkmıştır. Halk altıok 
düşüncesine karşı çıkmıştır. Halk kişilikli 
bir yaşam, bir ülke ve bir yönetim istiyor. • 
Kamuran İnan'm deyişi ile..,"hayır diyebi-
len bir Türkiye" istiyor. Daha açıkçası 
halk, bağımsız bir Türkiye, özgür bir 
Türkiye, lider bir Türkiye, Kendi içinde 
bütünleşmiş bir Türkiye istiyor. Ve bu 
amaçla, Batı'ya ve yerli işbirlikçilerine 
hayır diyor. 

Halk bü çıkışı ve tercihi ile ABD'nin 
tanımladığı çerçevenin dışına çıkmış'olu-
yor. Öyleyse bu halk bunun bedelini öde-
melidir. Gazi olaylarını bu temel nokta-
dan değerlendirmek gerekir: Uluslararası 

' sistemin uyanan, başkaldıran bir ulusu-
susturma operasyonu. 
' Gazi olaylannm birinci boyutu Türki-

ye'de bir iç çatışmada kullaralabilecek bir 
potansiyel güç elde etme olayıdıi. Komü-
nist-Milliyetçi çafışmasımn objektif şart-
lan yok. Türk-Kürt çatışması oluşturula-
madı. Öyleyse kavga ettirilebilecek yeni 
bir toplum kesimine ihtiyaç yardır. Bu-
nun için aleviler seçilmiştir. Bir kahveha-
nenin taranmasının hemen akabinde, bir 
TV kanalında, ilk defa, "bir alevi kahve-
hanesi tarandı'; şeklinde yayın yapılmış-
tar. Böyle bir tabir bugüne kadar kullanıl-
mamışta. Nice kahveler taranmış, fakat 
duj^rulurken özel bir kimlik belirtilme-

mişti. Akabinde yapılan yayınlarda, "ön-
ce" İstanbul'un her bir tarafından Aleyi-
k r otobüslerle Gazi mahallesine gidiyor"" 
diye yayın yapılması ilginç değil miydi? 
Dahası "Türkiye'nin dört bir tarafından 
Aleviler İstanbul'a geliyor" yayınları ya-
pıldı. Bunların hangisi gerçekta. Kaldı ki 
böyle bir yayın, tahrik ve teşvik unsuru 
taşımıyor muydU? Araştaniması gereken 
bir konudur. Bu olaylarla beraber Türki-
ye'de alevilik gündemin başma yerleşti." 
Günlerce tartışıldı. Bütçeden pay vaadle-
ri alındı. Kavga ortamına sürülebilecek 
bir grup oluşturma girişimi mi idi bu ' 
olaylar?. , 

Gazi olaylarının bir başka boyutu; bit-
ti, tükendi demlen bir çok sol grubun Ga-
zi Mahallesi'nde önceden bilgileri varmış 
gibi çok hazırlıklı bir şekilde ortaya çık-
mış olmasıdır. Bu grupların aynı an^a 
böyle bir yerde hazırlıklı bulunmaları, 
kendi doğal dinamizmlerinin mi sonucu, 
yoksa bir başka ist ihbarat ö rgü tünün 
bunları der leyip toplaması mıdır? 12 
Mart ve 12 Eylül ihtalallerini yaşayanlar 
bu tür olaylara çok aşinadırlar. Dahası bu 
olay, sol örgütlerin bundan sonra sahne-
de aktif bir şekilde gözükeceğinin bir 
göstergesidir. Gazi olaylarının benzerle-
rine, üniversite ve sendikal heraketlerde 
rast lamak sürpr iz olmayacaktır. Gazi 
olaylannda polis boy. hedefi haline geti-
rilmiştir. Polis aciz düşürülmek istenmiş-
tir. İlginçtir ki Gazi olaylarında polis 
yuhlanırken, taşlanirken, kurşunlanır-
ken, asker alkışlanmıştır. 



Holh bu çıkışı ve 
terdhi ile RBD'nin 
tonınibdığı çerçe-

venin dışına çık-
mış oluyor. Öy-" 

leyse bu halk bu-
.nun bedelini öde-

melidir. Gazi 
olaylarını bu te-
. mel noktadan 
değerlendirmek 

gerekir: Uluslara-
rası sistemin uya-
nan, başkaldıran 

bir ulusu susturma 
operasyonu. 

Gazi olaylarının başka bir boyutu, .İs-
lami cemaat liderlerini ihtilal olabilece-
ğine dair ikna edip uzlaşmaya zorlama 
olabilir. 24 Temmuz 1995 tarihli Akşam 
gazetesinde bir cemaat liderinin ilginç • 
ve önemli bir açıklaması yayınlanmışhr. 
Cemaat lideri Gazi olaylarından 1.5 ay 
önce kendisine PKK'nm eylemlerine 
ilişkin özel bir istihbaratm geldiğini, bu-
nu da istihbaratçı bir dostu aracılığıyla 
üst düzey devlet görevlilerine ilettiğini 
söyler." 

"Aldığım haber/ Türkiye'de bazı hassas 
yerlerde Alevi Ocak ve bucakların kundakla::, 
nacağı, Alevilerden bazılarının vurulacağı 
ve bütün bunların sünnilere isnad edileceği, 
bu suretle Alevilerin ayaklandırılıp bir sün-
ni-alevi çatışması meydana getirileceği şek-
lindeydi. Olayların arkasında PKK ve Ab-
dullah Öcalan'm bulunduğu bildiriliyordu. 
Alevi 'olmadıkları halde Alevilik iddia eden 
birtakım ateistler, temelde din ve Atatürk 
düşmanı, dolayısıyla din ve vicdan hürriye-
tini garantiye alması gereken laikliğin düş-
manı .çevreler, Kemalizmin arkasına sığına-
rak, ateizm adına olaylara destek verdiler. 
Fakat aleviler de polis de oyuna gelmeyerek 
basiretli davrandı. Gerçi askerle polis karşı 
karşıya getirilmeye çalışılıyordu, ancak şer 
güçler bunda da muvaffak olamadı. Niyetle-
ri ülkeyi parçalamak, polisi yıpratıp askeri 
bir cuntaya gel demek, müslümanlart, mil-
lî ve dinî hizmet veren müesseseleri ez-
mekti. Ayrıca, yıllarca istismar-edilen Ale-
vileri yine aynı istismar çevrelerinin ağına. 
bir defa daha çekmek ve gerçekleri görerek bu 
ağdan kurtulmalarına fırsat tanımamaktı." 

. Devletin, alamadığı istihbarah; kim 
veyai hangi güç bu cemaat liderine olay-
lardan önce veriyordu. Amaç neydi? Ni-
çin aynı bilgi devlete veya devletle daha 
içli dışlı bazı siyasi parti liderlerine ve-
rilmiyor da, İslami bir cemaatın liderine 
veriliyordu? Ya kendisinden bir şey iste-
niyor ya da bir şeye ikna edilmek isteni-
yordu. Gerçekten de Gazi olayları gelen 
istihbarat istikametinde seyretmişti. Te-
levizyon ekranlarından herşey toplu- • 
mun gözü önünde ceryan etmişti. 

İstihbaratb verenler, cemaat liderin-
den • istediklerini almışlar onu ihtilal 
olacağına ikna etmişlerdi. Olaylar "Bir 
devin Düşüşü"n.de anlatildığı gibi Mak-

sim Gorki'nin ikna edilme operasyonu-
nun değişik bir görüntüsünü sergiliyor-
du. Ve gerçekten de söz konsu cemaat 
ciddi bir politika değişikliği yaparak 
"hoşgörü toplantıları" düzenlemeye baş-
lamış ve mevcut sistemin temel felsefesi-
ne kısmi destekler çıkılmıştır.' Dahası 
RP'nin politikalarına taban tabana zıt 
pekçok açıklama yapılmıştir. 

Ya RP'nin yükselişi engellenecek ya 
da ihtilal olacaktır. İhtilal olduğunda da 
istihbaratla gelen bilgiye göre "milli ve 
dini hizmet veren müesseseler yok edile-
cektir" Benzer bir uygulamanın Pakis-
tan'da Zülfikar Ali Butto zamanında ya-
şandığım gönnekteyiz: Mevdudi hareke-
tinin iktidara gittiğini gören Butto, Pakis-
tan'daki İslami Cemaat liderlerini toplar 
ve der ki "ya bu adamı durdurun ya da 
size tanınan imkanlar geri âlmacaktir." 
Mevdudi'ye karşı cemaatlar cephe alır-
lar. Hareketin yükselişi durdurulur. Ara 
seçimlerde uygulanan "Kilis Modeli" 
böyle bir arayışın ve amacm ürünüdür. 

Öyleyse Gazi olaylarmda, istihbaratı 
veren, olayları icra eden ve medyayı.ay-
m anda özel bir propaganda dili ile haire-
kete geçiren güç, niçin aynı güç olmasın? 
"Çerçevenin dışına çıkmak isteyen" bir 
milleti terbiye etme(!) ona haddirü bildir-
me (!)nin daha güzel bir yolu olabilir 
miydi? _ 

İnsardarın ölmesi, binalann yakılması 
• ve yikılması önemli miydi? İnsan haklan 
ölen başkaları olduktan sonra önemli 
miydi? İşte demokrasi oyunu, işte yerü 
dünya düzeni. 

Halkın Pasifize Edilmesi ve Islahı 

Vietnam Savaşı Amerikan halkının 
politize olmasına sebebiyet vermişti. İşin 

.aslının farkında olmayanlar bunu de-
mokrasi olarak isimlendirebilirler. Oysa 
Batılı düşünürler hastalığın farkındaydı-
lar ve mevcut^rahatsızlığı "demokrasi 
krizi" olarak teşhis etmekteydiler. Teda-
visini de halk kitlelerinin eski klasik ko-
numlarına çekilmesinde, tekrar pasifize 
edilmesinde görmekteydiler. Demokrasi-
nin OrweÎyen manada yoluna devam 
edebilmesi, yani ticaret erbabmca belir-
lenmiş kuralların kritik bile edilmeden 



kabul gördüğü, her türlü karan seçkinle-
rin verip, iş olsun diye halka da onaylat-
tığı, devletin politikasının oluşmasında 
halkm kesinlilde rol almadığı bir düzenin 
var olmağa devam edebilmesi için bu za-
ruri idi."(Chomsky , ABD Terörü, Pınar 
Yaymlan, S.43) 

Halkın pasifize edilmesinde, terör, 
yollardan biriydi; ama tek yol değildi. 
Terörün oluşturduğu korku atmosferin-
de kitleler otoritenin iradesine teslim olu-
yor meselenin bir an önce halledilmesi 
çin kendi istek ve ihtiyaçlarından vazge-

- çiyordu. İstemese bile o rdunun bû işi 
çözmesi için yönetime gelmesinde bir sa-
kınca görmüyordu. Nitekim, 12 Eylül ih-
tilali bu şekilde hazırlandı. 2. ordu konu-
tam Orgeneral Bedrettim Demirel'in deyi-

, şi ile "ihtilal şartiannırı oluşması için bir 
yıl bekle'nmiş"tir. "11 Eylül günü yakala-
namayanlar 13 eylül gecesi elleri ile ko-
nulmuş gibi toplanmıştır." 

- Halkın sesinin bastırılmasımn yolla-
rmdan biri de terördür. Halkın terör yo-
luyla susturulması ABD'nin tercihidir ve 
sopayla halkın üzerine yürüyen hükü-
metlerin_Washington'un gözünde itibari 
ve kredisi artmaktadır. 

Terör pek çirkinleştiği, yönetimi elin-
de bulunduranlar ne kadar pişkin olur-
larsa olsunlar, devletçe sahiplenilemeye-
cek kadar reziUeştiği zaman suçun meç-
hul odaklara, ABD tarafından destekle-
nen dımlı güçlerin başa çıkamadığı kay-
naklara pMmas ı gerekir. Marksist geril-
lalar, ölüm müfrezeleri günah keçisi ni-
yetine kullanılabilir. Hedeflere varıldı-
ğında, teröre artık gerek kalmadığında 
terörist eylemlere son verilip" Bizimkiler 
bu işi de başardı, terörün kökünü kurut-
tu diye öğünülebilir. Devlet terörü ile uy-
gım ortam oluşturulduktan sonra serbest 
seçimler yapılabilir." (ABD Terörü s.l62-

... 163) 
ABD ve onun yerli işbirlikçileri halkı 

sadece terörle ıslah etmiyorlardı. Halkı 
ıslah etmenin bâşka'yollan da vardı: De-
vanüı bir düşman ihdas etine, kurumlar-

• la uyuşturma, medya ile aldatma, eğlen-
ce ile uyuşturma, geçim derdi ile uysal-
laştirma, köşe dönmeci anlayışı ve ferdi- • 
yetçUiği teşvik, birbirine düşman kamp-
lara ayırma hakla -batılı karışt ırarak 

uyuşturma ve uzlaştirma. 
Halkı korkutup sindirmenin veya is-

teklerinden vazgeçirmenin yollarından 
biri, ülkenin veya mUletin büyük bir teh-
like Ue karşı karşıya bulunduğu düşün-
cesini işlemek ve bunu halka kabul ettir-
mek. Türkiye'de mUlet uzun yıllar Sov-
yetler Birliği tehlikesi ile korkutuldu, za-
man zaman İran, Irak, Suriye veya Yuna-
nistan büyük ve ciddi birer tehlike olarak-
sunulmuştur. Devletin yüksek, menfaat-
leri (!) için pek çok politika halka korku 
salınarak benimsetilmiştir. Medya aracdı-
ğıyla beUi periyodlarla bu tehlike hep ha-
tırlahlmışhr: 

Devamlı Bir Düşman İhdas Etmek 

"Halkın muhalif olduğu politikalar 
karşısında sessiz kalmasını sağlayabil-
mek için klasik bir yöntem vardır: Yürek-
lere korku salmak. Halk, mahran ve cam-
mn bir b ü ^ k düşmamn tehdidi altında 
bulunduğuna inandırılırsa, muhalif ol-
duğu programların uygulanması karşı-
sında sessiz kalmayı tercUı eder, yapdan-
lan hoş karşUamasa bile zaruri bulabUir. 
Yüreklere korku salabilmek için propa-
ganda sistemi çahştırıhr, o an için gün-
demde bulunan büyük düşman olabildi-
ğince abartılır."(ABD Terörü, s.221) . 

Türkiye'de medya'nın belli periyod-
larla elbirlUc yaparak belli konuları abar-
tilı bir şekilde gündeme getirdiği ve'bir 
ülkeyi bir ş'ahsı veya bir cemaatı hedef 
gösterdiğine çok şahit olduk. Bu bir ha-
zırlık dönemidir, arkasından birşeyler 
halka kabul ettirilecektir ya da halktan 
birşey gizlenecektir: 

"Üstelik bir de bizim medeni, gaynsı-
ran vahşi olduğu yolundaki iddialarımızı 
dinlemek mecburiyetindedirler.- İşlenen 
cinayet ne denli vahşiyane ve ne kadar 
barbarca olursa olsun, bizim eıntellektüel 
kültürümüzün boyacı dükkanında süsle-
nip-püslenip gelinlik kız görüntüsü ka-
zanabUmektedir. (ABD Terörü, s.87) 

Bu yoğun propagandanın baskısı ile 
halk paniğe kapılarak çok daha vahim 
sayılan şeylerin olmaması, ülkenin zarar 
görmemesi için muhalefet edemeyecek, 
muhalefet edenlere destek vermeyecek-
tir. -

Halkın pasifize 
edilmesinde, te-
rör. yollardan bi-
riydi .Terörün 
oluşturduğu kor-
ku atmosferinde 
kitleler otoritenin 
iradesine teslim 
oluyor, mesele-
nin bir an önce 
halledilmesi için 
kendi istek ve 
ihtiyaçlarindan 
vazgeçiyordu. 



İnsan havsalası, 
bu kadar kötülüğün 
nasıl işlenebildiğin! 
anlayannıvor. Belki 

de hatamız, şeytan 
ve onun çalışma 
tarzını gözönüne 

olmamaktır. Şeytan 
ve onun yolundan 

gidenler tarihsel 
süreçte hep aynı 

yöntemleri kullan-
mışlardır. 

"Halkı olup bitenlere karşı ilgisiz, 
yönetime, karşı itaatkar kılmak, gençle-
rin yoğrulduğu eğitim kurumlannda di- • 
siplihi restore etmek, kitle iletişim araç-
larmda yer göstermeğe başlayan muha-
liflerin sesini kesmek, seçkinlerin tayin 
ettiği yönetime karşı takınılacak tavrı 
daha kaynağından kurutmak, kaçınıl-
maz olmaktaydı."(ABD Terörü, s.43) 

"Meselenin Ahlaki boyutunu bir ya-
na bırakırsanız, terör kültürünün çizdiği 
çerçeve içerisinde değerlendirmenizi ya-
parsanız, bu gelişmelerin yadırganacak 
bir yaranın olmadığını görürsünüz^ Ger-
çekleri saklamak, olabildiğince çarpıt-
mak, basıra bir güzel yoğurup istenilen 
tarzda biçimlendirerek halkı uyutmasmı 
sağlamak terör kültürüyle yoğrulmuş 
sistemlerin sıradan faaliyetlerinden-
dir."(ABD Terörü, S.55) 

Medya Faktörü ve 
Halkın Aldatıl-

ması 
Ülkeyi yönetenler kitleleri sustur-

mak ve uyuşturmak için medyayı bir al-
datma a r a a olarak kullanırken bir cana-
var meydana getirdiklerinin farkında 
değillerdir. Bir müddet soraa kendileri-
ne tabi olan medyanın kendilerini kont-/ 
rol altına aldığının farkına varacakhr. 
Artik o andan itibaren ülkenin menfaati 
demek , bir kısım medya g r u b u n u n 
menfaati demek olacaktır. Son yıllarda 
partUerle medya gruplan arasmda mey-
dana, gelen çatışma bunun bir göstergesi 
değU midir? 

Gemi azıya almış bir medya uluslara-
rası organizasyonların, istihbaratların 
kontrolüne girdiği anda, o ülke için, o • 
halk için çok tehlikeli bir-'duruma gelmiş 
demektir. Tarih, Hitier'in Fransa'yı işga-
linde medyanm nasıl fonksiyonel bir bi-
çimde kullamidığıran önemli tanığıdır. 

Dışarıdan düşmanların yönettikleri 
'oyun ince ve şeytancaydı, fakat bu oyu-
na içeride paralan üzerine titreyenler, 
iktidara susayanlar, bütün çekemezler, 
kıskançlar, yeteneksizler ve alçaklar ka-
pddılar. . • 

"Bu ülke yıkıcılarıran kullandığı baş-
lıca silah, basın oldu. Demokratik bir re-
jimde basm yalan söylerse rejim de ölü-

me mahkum olur. Çünkü egemenliğe sa-
hip olan millet eğer doğru haber alamaz-
sa egemenliğini özgürce kullanamaz. Ni-
tekim Fransız basını baştan başa, o zama-
na kadar görülmemiş, ancak yenilginin' 
açığa vu rduğu bir rezalet derecesine 
ulaşmışta. 

"Politikacüar bu basma bağlıydılar ve 
yerlerinde onun evetiyle, mevkilerinde 
tutunabiliyorlardı. Yönetim mekanizma-
sı gazetelerin lütuf ya da kinciliğine bağ-
lanmıştı; ordu bile gazetelerin eleştiri ve 
övgülerinin esiriydi." (Lazareff, Fran-
sa'da Basın Rezaletleri, s.lO, 11) 

. Şeytanın Topyekün Savaş Açması 

İnsan havsalası^ bu kadar kötülüğün 
nasıl işlenebildiğini anlayamıyor. Ola-
maz diyor. Ne yazık ki tarih bu belgeler-
le doludur. Belki de hatamız, bu kadar 
vahşilik yapılamayacağım kabül etmek-. 
ten geçiyor. Belki de hatamız, şeytan ve 
onun çalışma tarzını gözönüne alma-
maktan Şöytan ve onun yolundan giden-
ler tarihsel süreçte hep ayra yöntemleri 
kullanmışlardır . Şeytan insan oğluna 
topyekün savaş açmıştır.Bu gerçek unu-
tulmamalıdır: 

Dedi ki: "Madem öyle, beni azdırdı-
ğından dolaja orüan (işardan saptarmak) 
için mutlaka senin dosdoğru yolunda 
pusu kurup oturacağım." 

"Sonra da muhakkak onlara önlerin-
den arkalarından, sağlarından ve solla-
rından kendilerine sokulacağım, onann 
çoğunu şükrediciler bulmayacaksın."(7 
Araf 16-17) 

Allah dedi ki: "Onlardan güç yetir-
diklerini sesinle sarsmtaya uğrat, atidann 
ve yayalarınla onların üstüne yaygarayı 
kopar, mallarda ve çocuklarda onlara or-
tak ol ve onlara vaidlerde bulun." Şeytan 
onlara aldatmadan başka birşey vadet-
mez. . 

"Benim kullanm; senin onlar üzerin-
de hiçbir zorlayla gücün yoktur." Vekil 
olarak Rabbin yeter.( 17 İsra 64-65) 

(*) Prof Dr. Burhanettin Çan'ın geçtiği-
miz Ramazan ayında Pınar Yayınları tara-
fından verilen iftar yemeğinde yaptığı konuş-
manın.gözden geçirilmiş metnidir. 
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"Zoraki koalisyon" 
rüzgâr gibi geçti 

"Pis pis kurulan kötü tuzağa ancak sahibi düşer." (Fatır, 43) 

Abdurrahman A. Emiroğlu 

Yeni Demokrasi Hareketi'nin 
sâbık lideri Cem Boyner'in de^ ; ̂  

, miyle "silah zoruyla" kürulan 
ANAYOL koalisyonu, tesadüfe 
bakm ki, tam' da 12 Mart 1996'da . 
Ecevifin DSP'sinin "çekinser" oy-
lanyla güvenoyu alıyor ve resmen 
göreve başlıyordu. Ve aynı gün 
Anayol'un başbakanı Mesut Yılmaz Paris'e çarken, 'İ3İr-

" ;denbire niçin Anarefah Anayol'a dönüldüğünün sırrını 
açıkhyordu. Yılmaz, gazeteci Ertuğrul Özkök ve Derya 
Sazak'a yaptığı açıklamada Anayol'un kurulrrıasmda "or-
du müdahalesi"nin değil, "ordu temennisi"nin etkili ol-
duğunu itiraf ediyordu (Bk. Hürriyet ve Müliyet, 13.3.96). 
. - Aslında, Refah Partisi ile bir ay bo3mnca flört halin-

de bulunan ve hatta nikah şekerlerini bile hazırlayan 
ANAP'm, şubat sonunda aniden DYP'ye yönelmesi, ve 
Anayol'un bir çırpıda kuruluveraıesi kamuoyunda çe-
şitli istifhamlara yol açmış ve herkes bu işin içinde bir 
"bit yeniği" olduğunu düşünmeye başlamıştı. Anarefah 

Mesele anlaşılmıştı; flnareah 
"talimatla" bozulmuş, finayol 
"emrivaki" ile kurulmuş, "jemret 

komutanım" anlayışıyla da 
göreve başlamıştı. 

yol'un asker gölgesmde" hatta "em-
rinde" kurulduğunu ifade ediyor-
du... ^ " 

Mesele anlaşılmıştı; Anarefah 
"talimatla" bozulmuş. Anayol "em-
rivaki" ile kurulmuş, "emret komu-
tanım" anlayışıyla da göreve başla-
mıştı: Ydmaz'm itirafı ise, zinde güç-

leri millete şikayet anlamına mı geliyordu; yoksa vazi-
yeti kurtarmak sadedinde bir açıklama mıydı? Doğrusu 
pek anlaşılamadı. Ydmaz'm Anarefah'ı bozarken RPlile-
ri "incetmem.eye" özen göstermesi ve onlardan övgüy-
le söz etmesi, sadece bir "siyasi centilmenlik" örneği 
iniydi? Bu da anlaşılamadı. 

Kısa Süren Pembe Günler 

Her neyse, olan olmuş, Anayol'un kuruluşu alelace-
le tamamlanmış ve "zoraki nikah" yddırım hızıyla kı-
yılmıştı. Ecevifin "çekinser" desteğiyle güvenoyu da ta-

görüşmelerinin bıçak gibi kesilmesinden bir gün önce mamd.ı.Artık "zinde güçler" rahat uyuyabilirlerdi. 
MHP lideri Alparslan Türkeş'in Erbakan'a yaptığı 
"sürpriz ziyaref', işin esrarmı büsbütün arhrmışh. An-,-
cak, bu gelişmelerin üzerinden henüz 24 saat geçmeden 
de esrar perdesi aralanmaya başlamıştı.' 

Ateş gazetesi " iyi saatte olsunlar" manşetiyle 
(27.2.96) .^arefah'ı onaylamayan "zinde ğüçler"e dik-
kat çekerken MHP Genel .Sekreteri Köray Aydın "As-
kerlerin RP'den rahatsız olduğu haberleri bize de geli-, 
yor. Genel Başkan (Türkeş), Erbakan'ı bu nedenle ziya-
ret etmiş olabilir." diyordu. Anap'ın, seçim müttefiki' 
BBP'nin lideri Muhsin Yaziaoğlu da, ';'M. Ydmaz bana 
bazı çevrelerin ye ordunun RP'den rahatsı^z olduğunu 
söyledi" açıklamasını yapıyordu. (Hürriyet^ 27.2.96) Er-
tesi günkü Zaman'da Fehmi Koru, siyasal dengenin de-
ğişmesini "şiddetli bü: depremin sismik işaretleri" ola-
rak değeriendiriyor; 29.2.96 tarihli Milliyef te ise Yalçın 
"Doğan "Gizli Mimar Türkeş" başlıkh yazısında "Ana-

Memleket büyük bir tehlikeden(l) kurtarılmıştı. Zinde 
güçleri her fırsatta "müdahale"ye çağıran iç ve dış güç 
odakları da rahatlarına bakabilirlerdi, ülkeyi "gerici 
RP"ye teslim etmemek için cansiperane bir mücadele 
veren laikperest basın, zaferini kutlayabilirdi: 

- İşte Sabah'm Anayol kararından bir gün sonraki 
(27.2.96) manşeti: "Süper program!" 

- Yine aym gazetenin iki gün sonraki (29.2.96) man-
şeti: "Reform hükümeti!" 

• - İşte Sabah'm entel gazetesi Yeni Yüzyıl'ın başlığı 
(4.3.96): "Anayol tek parti gibi!"Ertesi gün yine aym ga-
zete. (5.3.96): "Pembe başlangıç!" Yeni Yüzyd devam 
ediyor: "Anayol tamam, İBatı rahat." 

Ve... Hürriyet (19.3.96): Mesut Yılmaz, -"Tansu Ha-
riun tahminimden iyi çıktı..." 

Basm "pembe " rüyalar göredursun, Anayol'un liç 
de "tek parti" gibi olmadığı, birbirlerine içten içe dişjı-
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cirdattıklan çok geçmeden ortaya çıktı. 
Atamalarda sıkmtalar yaşandı. Ortaklar 
birbirlerini elenselerle yoklamaya başladı-
lar. 

ANAP içindeki homm:danmalar artık 
basına yansımaktaydı: Korkut Özal, "Bu 
hükümetin başarılı olamayacağını" daha 

. ' ilk günlerde söylemişti (Y. Şafak, 21.3.96). • 
Hürriyet yazarlanndan Bekir Coşkun, ko-
alisyonu "Dövüşümlü Başbakanhk Siste-
mi" olarak adlandırmakta haklıydı 

• (23.3.96). Ve 28.3.1996 tarihli Yeni Yüzyıl, 
"Balayı bitti" başhğmı ahyordu. Ortaklara-
rası kavga artık su yüzüne çıkmışh: Çiller, 
"Böyle götüriemeyiz" diyordu (Milliyet, 

• 30.3.96). Yılmaz da ÇUler'den* yakmıyordu, 
taha Akyo^ "Anayol tıkandı mı?" başlıkh 
yazısmda, Yümaz'm Çüler'e yapılan "bazı 
müdahaleler"den rahatsız olduğunu ve 
"maalesef Özer Bey de müdahale ediyor" 

- . • dediğini yazıyordu "Milliyet, 2.4.96). 
Koalisyon çabuk tıkanmışh. Zorla ev-

lendirUen karı-kocamn kavga etmesinden 
daha doğal ne olabilüdi. Zoraki hükümet-
teki çatlak büyüdükçe büyüyordu. 

Refah'ın Öldürücü Muhalefet Dar-' 
beleri ve "Hançerlenen" Koalisyon 

Koalisyon ortaklan birbirleriyle hırla-
şırken "Ana muhalefet", daha doğrusu 
"Tek muhalefet" misyonunu üstlenen ' 
Refah partisi de beklenenden çok daha 
başarılı bir performans sergUiyordu. Erba-, 

kan, Türkiye siyasetinin diz-
ginlerini eline almış, adeta ke-
dinin farelerle oynadığı gibi 
rakiplerine göz açtırmıyordu . 
RPnin Meclis gündemine ge-
tirdiği TED AŞ, JOF AŞ, "mal-
varlığı" ve nihayet, '.'örtülü 
ödenek" dosya ve tartışmalan 
ortalığı allak-bullak etti. He-
def tahtasmda sâbık Başbakan 
CYasemincesi Boşbayan) Çiller 
vardı ve iyiden iyiye bunal-
mıştı. Bu durum "Sağın bü-
yük patronu" olma çabasın-
daki Yılmaz'ın da işine geli-
yordu. Bu yüzdendir ki, 
ANAP lideri, "yolsiKİuk iddi-
alannın gereğini yapacağını" 
söylüyor, Refah'ın Çiller aley-
hindeki önergelerini destekle-
yeceğini ima ediyordu. 

Anlaşılan -Erbakan' ın 
meşhur ifadesiyle- "kadayıfm 

altı kızarmaya" başlamıştı. Koalisyonun 
mimarlarından DYP'li Yalım Erez, "JİP 
önergelerine ortağımızdan destek geUrse 
koalisyon biter" diyor ve ekliyordu: "Gere-
kirse RP ile koalisyonu gö:^ürüz!" (Müli-
yet, 9.4.96). Ortaklar birbirinin kuyusunu 
kazmaya başlamışlardı. DYP'li sızdirdıkla-
rmı" iddia ediyordu: "Beni bitiremezler!" 
(Milliyet, \5Â.%). DoğruSu ÇUler "ya bite-
cek, ya bitecek" noktasına gelmişti: Yüce 
Divan'a gönderilirse. Başbakanlığı sadece 
rüyasında görebilecekti artüc... 

D"VP lideri iyice köşeye sıkışmış ve hat-
tâ suçluluk'telaşı içine girmişti. İşin Uginç 
yanı. Başbakanlığı döneminde kredilerle 
beslediği basm da kendisini yalnız bırak-
maya başlamıştı. Çiller'in tek umudu kal-
mıştı: Karaoğlan... Derhal telefona sanlıyor 
ve ağlayarak "Beni kurtarm" diye yalvan-
yordu Eçevit'e... (Yalçın Doğan, Milliyet, 

• 19.4.96) Bülent Bey "çekinser" bir tavir ser-
gilemiş olmalı ki. Çiller son çareye başvu-
ruyor ve ertesi gün (22.4.96) Erbakan'ın 
ayağına gidiyordu. Ardından da, tükür-
düklerini yalarcasina "gerekirse RP ile ko-
alisyona giderim" tehdidim savuruyordu. 
Eh> Erbakan için de keyifli açıklamalar 
yapma zamanı gelnüşti: "Biz vaktiyle 'Bü-

• tün partiler'RP ile koalisyon kurmak için 
yanşacak' demiştik..." (Türkiye, 24.4.96) 

Ve 25 Nisan'da Ankara, koalisyon bi-
nasının çökmesiyle sonuçlanacak müthiş 
bir depremle sarsılıyordu: RP'nin Çiller 
aleyhinde verdiği TEDAŞ yolsuzluk öner-



gesi ANAP'lıların da desteğiyle 178 "ha-
yır" oyuna karşı 235 "evet" oyuyla Mec-
lis'te kabul ediliyordu. Mesut Bey, zevkten 
dört köşeydi. DYP'liler, kendi tabirleriyle 
"sırtlarından" hançerlenmişlerdi. Tansu 
Hanım'a da artık "gitmek mi zor, kalmak 
mı zor" şarkısmı mırıldanmak düşüyordu. 
DYP grubu, "her şeye rağmen koalisyona 
devam" kararı almıştı, ama ANAYOL'un 
iflah olmayacağı da ortadaydı. DYP kur-
maylarından Necmeddin Cevheri, durumu 
çok veciz ifade ediyordu: "Sizde evlat acısı, 
bizde kuyruk sancısı oldukça bir daha ba-
şaramayız." (Y.Yüzyıl, ieÂ.%) Her iki or-
tak da koalisyonu bozan iki taraf olmamak 
için, şimdUik beklemedeydi. Artık ortaklar 
arasmda "sinir harbi" başlamıştı. Yılmaz, 
Çiller'in pes edip ayrılması ve hatta 
DYP'nin bölünmesi için çaba sarfediyor. 
Çiller de Yılmaz'ı "yapıştığı" sandalyeden 
düşürmeye uğraşıyordu. 

14 Mayıs'ta Ankara'da bir şok daha ya-
şandı. Anayasa Mahkemesi, RP'nin başvu-. 
rusunu incelemiş ve ANAYOL için 12 Mart • 
1996'da yapılan güvenoylamasım, Anâ^a-
sa'nm 96. maddesine aykııi bularak "iptal" 
etnüşti. Artüc, Anayol "hukuken" de geçer-, 
sizdi... Ortalık iyice kanşmışh. Zaten fiilen' 
icraat yapamayan koalisyonun "iktidarsız-
lığı" Anayasa Mahkemesi'nce de onaylan-
mış oluyordu; Şirtıdi göbek atma sırası -
DYFlilere gelmişti. DYPliIerirî Adana Sey-
han ötelindeki "viskili" kutiaması uçakta 
da devam ediyor, kocaman kocaman (!) ba-
kanlar koro halinde şu şarkıyı söylüyordu: 
"Üç gün dedin, beş gün dedin, aylar oldu 
düşmedin." (Y.Yüzyıl,16.5.96) 

İktidarsız İktidarın Sonu ve Yeni Se-
naryolar 

Ankara'da siyaset toz-dumandı. Entri- ^ 
kalar, ayak oyunları, kumpaslar, suçlama-
lar, seviyesizlikler bu tozu-dumanı iyice 
çamurlaştırıyofdu. Çiller, "örtülü öde-
nek"ten 500 müyarı iç ettiği yolundaki id-
diaları "iki kere şerefsizlik" olarak niteler-
ken, ertesi günlerde de bu parayı çektiğüü 
kabul ediyordu. Yalım Erez, ANAP'lı or-
taklarım "kalleşlik"le suçluyor, "demokra-
si çaylaklan"ndan söz ediyordu. Yılmaz, 
"asü kalleşlik" diyordu; "vekaletini aldığı. 
halka ihanettir."(Y.Yüzyıl, 21.5.96) ÇUler, 
Yılmaz için ''çamur adam" tabirini küUam- ' 
yordu. ' . • • 

Evet, siyaset toz-duman ve çamurdu... 
"Dumanlı havayı sevenler" için artik ha-
rekete geçme zamanıydı. Kadıköy'deki 1 
Mayıs gösterilerinin kurşunlu-sopalı, kan-
h-bıçaklı ve'yakıcı-yıkıcı biçimde gerçek-
leşmesi, toza-dumana bir de tuz-biber ekle-
mişti. 19 Mayıs'ta Demirel'e yapUan "su-
ikast.^ t e şebbüsü" geçmişteki bu tür 
"başansız"(!) süikasÜeri hatırlatıyordu, is-
ter istemez. Bu gelişmeler, bir yandan ik-
tidarın "iktidarsızlığını" artırıyor, hatta 
"yokluğunu" kanıtlıyor, bir yandan da 
"yeni senaryolar" için zemin hazırlıyordu. 
12 Mart, 12 Eylül ve 27 Mayıs'lar gündeme 
geliyor, "da rbe söylent i ler i" fısıltı 
gazetesi'nden "matbu gazetelere" kadar 
yansıyordu. 

"Zinde güçler" ANAYOL sonrası for-
mülleri çoktan dillendirmeye başlarmşlardı 
bile: "Etkili çevreler Anayol 'un dağıl-
masının ard ından bir ' pa r t i l e rüs tü 
hükümet ' formülü için çalışmaya baş-
ladılar. Bu senaryonun birinci amacı DYP 
ya da ANAP'm ^ Ue koalisyon kurmasmı 
engellemek olsa gerek..." (Y. Yüzyıl, 
9.5.96). 

• . Koalisyonun dağılması an meselesiydi; 
ama dert edecek bir durum yoktu(!) Ne de 

' olsa "etkili ve yetkil i çevreler" mem-
leketin ve vatandaşm selameti için(!) gerek-
li olan tedbirleri almışlardı... Ya onlarm. 
"temenni' ' ve "telkinleri" ile bir "milli 
mutabakat" hükümeti kurdurulur, ya da 
olmazsa "devleti RP'ye teslim etmemek 
için" gereken "sivil" veya "askeri 
müdahaleler" düşünülebUirdi... . . 

Tesadüfe bakm ki, Tansu ÇUler, tam da 
27 Mayıs 1996'da ANAYOL'un "fiilen" bit-
tiğini ilan ediyordu. 12 Marf taki "meşkûk 
güvenoyu" ile göreve başlayan koalisyon 27 
Mayıs'ta sona ermişti. Artik raftaki senar-
.yolar masaya indirilip yürürlüğe 
konulabUirdi. Ancak bunun için de bir mik-
tar zamana ihtiyaç olabUirdi. Eh o zamanı 
kazanmak için oynanacak oyun ve tezgah-
tan çok ne vardı! Koalisyon tek yanlı sürr 
dürükbi l i r , hükümeti düşürmek için 
verileri "gensoru önergesi" reddedilebilir, 
olmazsa başka yoUar bulunurdu. Î Jede olsa 
"demokrasilerde çare tükenmezdi"; hele. 
"Alaturka Demokrasi" de hiç tükenmezdi... 

- Halkın iradesi, ne mi olacakti? 
- Hadi canım sen de! Halk kendisi için 

hayırlı olanın ne olduğunu "etkili çev-
reler"den daha mı iyi bilecekti? 

"€tkiii ve i;jetkili 
çevreler" mem-" 
leketin ve vatan-
daşın selameti 
için(!) gerekli' . 
olan tedbirleri 
almışlardı... Va 
onların "temenni" 
ve "telkinleri" ile 
bir "milli 
mutabakat" 
hükümeti kur-
durulur ya dd 
devleti RP'ye 
teslim etmem'ek 
için gereken sivil 
veya askeri 
müdahaleler 
düşünülebilirdi... 



Modemizm, kadın 
ve aile 

Abdurrahman Arslan 

^ Uzun bir zamandan beri 
giderek yaygm şekilde tartı-
şılmakta olan iki konu dik-
katleri üzer le r ine toplamış 
d u r u m d a d ı r l a r . Bun la rdan 
bir is inin ekoloji; d iğer in in 
ise k a d ı t u h a r e k e t i o l d u ğ u 
söy lenebi l i r . İlki ç ev ren in 
tahribi ile ortaya çıkan dola-
yısı ile endüs t r i devrimiyle 
sıkı bir ilişki içinde olan ta-
biatm kirlenmesi olgusudur, ikincisi ise insan ka-
d'ar eski olmasına karşılık, meselenin anlaşılması 
ve çözümünde yine endüstri çağına ait ölçü ve de-
ğerlerin belirleyici olduğu modern toplum içinde-
ki kadımn işlevi ve konumudur . 

M o d e m endüstriyel uygarhk, tabiatı -hatta bir 
yönü ile fabrikanın/üret im biriminin aracılığı ile-
ait olduğu kenf in "içinden"; insanı, yâni kadın ve 
erkeği ise ailenm dışına çıkartarak yeniden tanım-
ladı. Bir başka ifade ile hem tabiatı hem de insanı 
üretim ve üretim biriminin lehine yeniden değer-
lendirmeye tabi kılmıştır. Ne var ki bugün doğur-
duğu neticeler bağlanunda böyle bir değerlendir-
me ve tan ımlamanın yanlış o lduğu görülmekte; 
yapılan yanlışlığm temelinde ise insanm hem aile-
den hem de tabiattan bağımsız, yani onlarla karşıt-
lık içinde tanımlanmış olması yatmaktadır. Buna 
ilave olarak m o d e m toplumsallık "iş" ile "ev"i bi-
ribirlerinden son noktasına kadar ayırmayı esas al-

A/lodern düşüncenin eşitlik /eşitleştir-
me ideali neticede bütün farklılıkları 

aşındırarak herşeyi biribirleriyle 
benzer kılmaktadır. Ne var ki, top-

lumsallık bağlamında, diğer semavi 
dinlerde olduğu gibi, İslam açısından 
da toplumun en küçük biriminin birey 

değil de aile olduğu kabul edilir. 

dığından, ev ve kamusall ık 
biribirlerine karşıtlık ilişkisi 
üzer ine o tur tu la rak tanım-

, lanmış lardı r . Süreç ailenin 
aleyhine gelişerek, onu ve ic-
ra ettiği işlevini elinden ala-

, rak kendi değerlerini hakim 
kılmışt ır . Fakat ş imdi l e rde 
b u t o p l u m s a l l ı ğ ı n ü r ü n ü 
o l a r a k o r t a y a ç ıkmış m o -

^ dem/çeki rdek aile, görünen 
o ki, artık tarih sahnesinden çekilmeye başlamış 
durumdadır! 

Günümüzün hakim toplumsallık anlayışında, 
toplumu meydana getiren temel birimin "birey" 
o l d u ğ u v a r s a y ı m ı ö n e m l i b i r yer t u t a r . Diğer 
önemli bir husüs da Fransız devr iminden miras 
kalan ve uğrunda mücadele edilen eşitlik/eşitleş-
tirme özelliği sayılabilir. Bu iki özellikten dolayı 
kadm ve erkek eşit bireyler olmak üzere kendileri-
ni "ailenin dışına" çıkararak tanımlamaya çalış-
mışlardır. Bu çabanın tabii bir hasılası olarak hem 
aileran varlığı hem de cinsiyetin kendine has hu-
susiyetleri aşınmaya uğrayarak "bir-örnek" hale 
gelmiş d u r u m d a d ı r . Modern düşüncenin eşitlik 
/ eş i t l eş t i rme ideali ne t icede b ü t ü n farklıl ıkları 
aşındırarak her şeyi biribirleriyle benzer kılmakta-
dır. Ne yar ki topliimsallık bağlamında, diğer se-
mavi dinlerde olduğu gibi, İslam açısmdan da fop-
lumun en küçük biriminin birey değil de aile oîdu-



ğu kabul edilir. Aile ile insanın varlığı-
nı sürdürmesinin bir ve aynı şeyler ol-
d u ğ u n u s ö y l e m e k m ü m k ü n . İ n s a n 
uzun tarihi içinde savaşlan, çaresizliği, 
göç le r i , u m u t s u z l u k l a r ı " h e p a i l e 
"form'.'u içinde aşmıştır. Öte yandan 
aile kadm ve erkek ilişkilerinin tanzim 
edUdiği ilk "yer" olmak gibi bir özellik 
taşımaktadır. İslam ailenin "vejrili" bir 
kurum olduğuna; anne, baba ve çocuk 
rolleri ile " ak raba l ı k i l i şk i l e r in in" 
hem bu dünyaya hem de öbür dünya-
ya uzanan bir özelliği olduğuna vurgu 
yapmaktadı r . Toplumsal hayat ın her 
alanında o lduğu gibi b u ' ' fo rm" için-
deki kadın ve erkek arasındaki ilişkile-
ri de eşitlik değil, adalet üs tüne inşa 
etmiştir. Genelde varlığm özelde cins- . 
ler arasmdaki farklı hususiyetlerin an-
cak adalet ile korunup devam ettirilen 
bileceğini hatırlatmaktadır. 

Cinsler arasındaki farklılıkları ko-
ruma arzusu aynı zamanda cinsiyetten 
bağımsız rollerin olmaması gerektiği 
gibi bir d u r u m u da beraberinde getir-
mektedir. Çünkü kadınlığın hakiki ro-
lü iki sebepten dolaja ihmal edileme-
yecek kadar önemlidir. Bunlardan biri-
si kadın ın , i n s a n o ğ l u n u n geleceğini 
k e n d i s i n d e taş ıma yet is i ver i len ve 
Kur'an' ın "savunması sağlam bi r ka^ 
rar y e r i " o l a r ak t a n ı m l a d ı ğ ı " R a h -
mi"dir . Yani omm doğurmak gibi bir ' 
özelliğe sahibi olmasıdır. Rahim aynı 
zamanda yaratıcısmm sıfatlarından bi-

Voşanmaka olan bir hayatın kurgusuna, onun 
şekillendirdiği fizik dünyaya ve doloyısı ile "evV 
mimarisinden başlayıp kent'e kadar uzanan 
dokusuna, orada hakim olan toplumsal ilişkilere ve 
bu ilişkilerin rasyonel niteliğine itiraz etmeden, kadın 
ve erhek arasındaki ilişkileri, aileyi yok soyarak veya 
ailenin dışında tanımlamaya çalışmanın, mevcut • 
statükonun devamına bir.katkı olmaktan başka bir 
anlam taşıması zor görünmektedir. 

ridir. İkinci özelliği ise "akrabalık bağ-
lar ın ın" i r t ibat landır ıcıs ı , k u r u c u s u , 
çoğaltıcısı ve esas unsurudur . Bu Uişki-
lerin ve bağların önemi ise Kur 'an ' ın 
bir çok ayetinde zikredilir. M o d e m in-
sanın başta s iyasal o lmak üzere ' her , 
türlü iktidar karşısmda bu kadar güç-
süz ve bir t ü r lü k u r t u l a m a d ı ğ ı "ya- , . 
bancı laşma"smm kaynağında bu bağ- ' 
l an koparmasmın büyük pa ja o lduğu 
söylenebilir. - . ~ 

Yaşanmakta olan bir hayat ın kur-
g u s u n a , o n u n ş e k i l l e n d i r d i ğ i f i z ik 
dünyaya ve dolayısı ile "ev" mimari- ' 
s inden başlayıp ken t ' e kadar u z a n a n > 
dokusuna, orada hakim olan toplum-
sal ilişkilere ve b u ilişkilerin rasyonel 
niteliğine itiraz etmeden, kadm ve er- . 
kek arasındaki ilişkileri, aileyi yok sa-
yarak veya ailenin dışında tanımlama- ^ 
ya çalışmanın, meycut statükonun de-
v a m m a bir katkı o lmaktan başka bir • ' 
anlam taşıması zor görünmektedir. 



Habitat II ve biz 

Ayfer Erdun îpekoğlu 
Mimar. 

Gün geçtikçe artan dünya 
nüfusunun yansının gelecekte 
kentlerde yaşayacağı düşünce-
si konut sorununu ortaya çı-
karmıştır. Soruna çözüm ara-
mak ve konuyu incelemek için 

Konutlarda yaşovocak insanların Bölgeler ariasmdaki dengesiz 
düşünceleri ve istekleri incelenme- dayah yatmm anla-
, . - , ,-„ , ' , , yışı, İŞ imkanlarının ve sosyal 

den yapılan düzenlemeler o insanla- gereksinmelerin büyük kentier-
ra hitap edemeyeceğinden netice de toplanması kente göçü zo-

de sağlıklı olamaz. Sadece konutun - kümıştır. Bu da gecekon-
Haziran ayında İstanbul'da ko- • j du sorunu gibi önemli bir soru-
nut kongresi Habitat I I düzen-' SQV'SQİ eksikliğim giderici önlemlerle ^^^^^^^^ çfkarmıştır. Sonuç bül 
lenecektir. - SOrunU ÇÖZmeye çolişmok doğrU yük kentlerin yükünü arttırmış 

Konutun sadece barmak de- bir yokloşim değ^dİr. ve kent bunu taşıyamaz hale 
ğil, yaşanabilir çevre de olma ' ' , gelmiştir. Gecekondu alanları 
özelliği dikkate alındığında toplumun bütün katmanr şehire dahil edildikçe yıkılan gecekondular üzerine 
larının yaşantısı incelenerek "varılacak bir çözüm, kurulan apartmanlar hiç emek şarfetmeyen gecekon-
farklı kitlelerin sorunlanna yönelmeyi gerektirmekte- • 
dir. Bu kitlelerin kendi ihtiyaçlanna cevap veren me-
kanlarda yaşama istekleri konut tasarımlarında ve 
pofitikalarmda yerü düzenlemeler yapılmasını gün-
deme getirmektedir. Bu düzenlemeler dünün ve bu-
günün irdelenmesi sonucu ortaya çıkacak verilere gö-
re yapılmalıdır. Bunun mümkün olabümesi için tüm 
sivil kurumların katılımı gerekiyordu. Oysa bugün 
konu çok dar bir çerçeve içine qturtulmak istenmiştir. 
Kanada da 1976'da yapılan ilk konut kongresinde so-
runun çözümlenemeyiş nedeni merkeziyetçi yaklaşı-
mın çalışmalarının yeterli olmamasıdır. Zaten sivil 

. kurumlann duyarlı yaklaşımlan dikkate alındığında 
yapılacak çalışmalann meseleye çözüm getireceği dü-' 
şünüldüğünden Habitat Il'ye gerek görülmüştür. Ko-
nutlarda yaşayacak insanlann düşünceleri ve istekle-
ri incelenmeden yapılan düzenlemeler o insanlara hi- _ 
tap edemeyeceğinden netice sağlıklı olmaz. Sadece 
konut yapmak değil, konutta oturacak insanlann ihti-
yaçlanm en kolay biçimde gideren tasanmlann düşü-
nülmesi gerekir. Bu insanların fikri ahnmadan bu na-
sü mümkün olabilir? 

du sahiplerine daireler, yapsatçılara da paralar ka-
zandırmıştır. Büyük kentler özellikle İstanbul böyle 
yokolmaktadır. Ajmca bu bölgelerdeki arazileri par-
selleyen mafya, kazancına kazanç katmıştır. 

Bütün bu sorunlara bir de Güneydoğu'dan göç 
eden insa^ann sorunlan eklenmiştir. Türkiye'nin bir 
Güneydoğu sorunu vardır. Yerlerini yurtlanm terket-
mek zorunda kalan kitleler büyük kentlerin varoşla-
nnda kümelenmişlerdir. Bu insanlann sorunlan in-
celenmeden, dertleri dinlenmeden onlan uygun yer-
lere yerleştirmeden sadece konutun sayısal eksikliği-
ni giderici önlemlerle sorunu çözmeye çalışmak doğ-
ru bir yaklaşım değildir. Onlar kendi istekleri dışın-
da, sırf can kaygısı nedeni ile zorunlu olarak şehirleş-
me durumundaki insanlardır. Öncelikle ne tür yerler-
de rahat edecekler, hangi tür yerleşim düzenini özlü-
yorlar, üretime katkılan nasü olur? Bütün bû mesele-
ler tüm bojmtları ile incelenmelidir. 

Aynca, şehirleşen kırsal nüfustaki ahlaki çöküntü 
ve kültürel yozlaşmayı en az düzeye indirecek çahş-
malar ancak onlara kolay ulaşabilen' sivU kuruluşlar 
aracılığı Ue yapUabilir. Konu ile ilgili tüm kurumlara 



büyük görevler düşmektedir. , 
Değişen koşullar insanlari birbirine 

• tahammül edemez hale getirmiştir. Çar-
pıldık yaşantımızın tüm boyutlanm etki-
liyor.'Bu durumdan müslüman kimliğin-' 
deki insanlar da etkileniyor. Kongrede 
Türkiye'nin konut sorunu İstanbul ölçe-
ğinde incelenecektir." Çok katlı binalarla 
konut sorununu çözmeye çalışmak İstan-
bul'un tarihi kimliğine de aykındır. Ay-
nca Habitat Il'nin yaşaiıabilir çevre Uke-
sine ters düşmektedir. Herbiri farklı us-
talar tarafmdan farklı insanlar için yapı-
lan eski sokaklardaki evler, birbirlerine 
ve insanlara ne kadar saygdıydı. Elbette 
geçmişe bağlı olmak, geçmişi korumak ^ 
demek o dönemde mıhlanıp kalmak de-
mek değildir. Emeğe saygıdır kültüre 

- saygıdır, insana saygıdır. Geçmişte aUe 
ataerkil bir yapıya sahipti. Konutun bo- -
yu t lan aile bireylerinin sayısına göre 
azalır, ya da çoğalırdı. İçinde yaşanan ; 
odamn kuruluşu sarayda da, sıradan ev-
de de aynı idi. Bugün aileler bölündü. 
Ağır yaşam koşullarını gençler kaldıra-
inaz hale geldiler, bunalıma düştüler, 
yaşhlar yalmz ¡bırakıldıkları ve ihtiyaçla-
nnı karşılayamadıklan için yaşlılar yur-
du, huzurevleri gibi kurumlarda yaşa-

. mak zorunda kaldılar, ya da kendi evle-
rinde yalnızlığa itildiler. 

Düzensiz kentleşme şehirli Olmamn 
bir getirişi gibi görünse de ahlald çökün-

- tü ve yozlaşmânm bir sonucudur. Başka-. 
larının hakkına saygı göstermeme, hep 
daha fazlasını isteme egoları insanları 
böyle'ortamlarda yaşamaya mahkum et-
miştir. Nerede kaldı eski komşuluk iliş-
kilerimiz? Komşu hakkı kavramım ne de 
çabuk unut tuk . Başkalarının hakkına -
saygı gösterip kendi hakkını da en iyi bi-
çimde koruyan insan tipine sinema film-
lerinde rastlanır oldu. Hakem yerine ko-
nan adü ve birleştirici insanlar yokoldu. 
Her sorun hukuk sistemi ile çözülmeye ' 
çalışıldı. Neticede hukuk sistemi tikandı. 
Adalet mekanizması bu kadar )mkü kal-
dıramayınca, herkes kendi sorununu 

- ' kendisi ha l le tmeye çalıştı ve top lum 
anarşinin içine düştü. 

Aynca yüksek enflasyon gelecek en-
. dişesini getirmiş, sonuçta günü kurtarma 

yaşam biçimi oluvermişt i r . Kalite ve 
emeğe saygı ortadan kalkmış, düzensiz 

>" örgü ağı da ezen ve ezilen insan kitleleri-
ni meydana getirmiştir. Giderek zengin 
daha zengin, fakir de daha fakir olmak-
tadır. Büyük firmalar daha da'büjoimek-
te ve tüm mekanizmalan kendi yararlan 
doğrultusunda çahştırmaktadır. Bu ku-
ruluşlar insanlan her konuda istedikleri 
gibi yönlendirmektedirler. Sonuçta yoz-, 
laşıp yabancılaşan insanlar bunal ıma 
düşmektedirler. 

, Belli sloganların peşinden koşmak, 
. müslümanliğı sadece beUi kahplarla izah 

etineye çahşmak, İslamiyet'in ruhuna ve 
jmceliğine terstir. Zihin tembelliği, insan-

• lan mevcut olana nza gösterir hale getir-
miştir. 

Kadın-konut, çocuk-konut, yazlık- ' 
konut kavramlan etraflıca incelenmeli-
dir. insanımız hangi ortamlarda nasıl ya-
şamak istiyor? Hangi ortamda kendini 
daha, huzurlu, daha güvenli ve daha işe 
yarar hissedecek? Ev kadınını konuta 
mahkum eden mi, yoksa konutu saye-
sinde etrafı .ile Uetişim kurabilen bir ta-

' sarım mı isteniyor? Belli potansiyele sa-
hip ama çocuk yetiştirmek için evde bu-
lunmayı d o ğ r u bu lan kad ın , ev inde 
oluşturduğu bilgi sayarlı iletişim sistemi 
ile daha faydalı daha üretken olabilir 

• mi? Ya da evinde oluşturduğu çalışma 
şekli ile dış dünyaya açıhp dalıa verimli 

• olabilir mi? Oyuncak ve televizyon ara-
sında tercih yapmak zorunda kalan ço-
cuk sivil kurumlar ın o luş tu rduğu alt 
gruplar sayesinde evde tahribat yap-
maktan kurtari l ıp sportif olabilir mi? 
Yaşlılan dışlayan değil kucaklayan yarı 
serbest bir düzenleme ile aynı evde kala-
bilme imkanım sağlayan bir konut siste-

. mi tasarlanabilir mi? 
Geçmişte bu konular o günün ölçüleri-

ne göre çözülmüş. Bugün de güniimüzün 
ölçülerine göre çözülebilir. Ancak, aile 
kavramı zedelenmeden çözüme gitmenin 
yollan aranmalıdır. Herkes kendi ölçeğin-
de meseleyi incelemeli, fikirler üretmeli-
dir. Daha sonra da gönüllü kuruluşlar ara-
cıhğı ile üst mercilere ulaştirmahdır. Aksi 
takdirâe Habitat Il'nin yapUan diğer top-
lanhlardan hiçbir farkı kalmayacaktır. 

Herbiri forklı uŝ  
talar tarafından 
Farklı İnsanlar 
için yapılan eski 
evler birbirlerine 

• ve insanlara ne 
kadar saygılıydı. 

"Konutun boyut-
ları aile-bireyle-
rinin sayısına 
göre azalır ya 
da çoğalırdı. 
İçinde yaşanan 
odanın kuruluşu 
sarayda da sıra-
dan evde de . . 
aynı idi. 



Aile, saygı, sevgi ve kaybolan 
değerlerimize dair 

Münire Yarar ile söyleşi 

Toplumsal dejenerasyondan 
büyük ölçüde nasibini almış olan 
aile kurumumuzun mazisi, şu an-
ki hali ve geleceği üzerine, MÜSt-
AD Başkanı Erol Yarar'ın muhte-
rem valideleri Münire .Yarar Ha-
nımefendi ile Ümran adına Ayfer 
îpekoğlu'nun gerçekleştirdiği söy-
leşiyi okuyucularımızın istifadesi-
ne sunuyoruz. 

Kadir gecesi hristiyanlarin neşe- "babamız" derdi. Babam da an-
lenme günlerine denk gelirse o "^f!^ 
.. I 1 »rt Pakize ıdı, onu bir nevi sıfatlan-

gun eğlence yapmazlardı. Buğun temiz kalpli anlammda 
müslümanlarin ibadet günü, biz bu "pâk-i d i l" derdi. Amcalara be-
eğlenc'eden vazgeçeriz" şeklinde 
yaklaşimları vardı. Bu saygı Os-

manlının aşıladığı saygıydı. 

Ümran: Geleneksel aile düzeninde üç-dört aile 
birarada yaşayabiliyordu. Bu gün ne oldu da eşler 
bile birbirlerine tahammül edemiyorlar? 

M.Yarar: Bü)mk ailede en önemli faktör, saygı-
dır. Arada 1 yaş bile olsa, erkekse ağabey, kız ise 
abladır. Bugün kendinden 10 yaş bile büyüklere 
gençler isimleri ile hitap ediyorlar. Bunun adına da 
"demokra t ik dav ran ı ş " diyor lar . Bi l iyorsunuz, 
Amerikan sisteminde çocuklar babalarma bile isim-
leri ile hitap ederler. Biz henüz o dereceye gelme-
dik ama., bu olayı yadırgamaz hale geldik. Bazıları 
da henüz onlara erişemedik diye bir eziklik içine 
giriyor. Biz büyüğümüze ismi ile hitap etmek bir 
yana, söylediklerine ne derecede olursa olsun tepki 
dahi gösteremezdik. Bu tür hadiseler saygıyı ihlal 
eden faktörler olarak nitelendirilirdi. Bizde kan-ko-
camn birbirlerine olan davranışları da aynı idi. Ka-
dm, erkeğini ailenin reisi, çocuklannm babası ola-
rak görür, büyüğüne gösterdiği saygıyı ona göste-
rirdi. Şunu bir misal olarak verebilirim: Annem hiç-
bir zaman babama ismi ile hitap etmezdi. Beyefendi 
ya da efendi derdi. Bize de babamdan bahsederken 

yamca der, halalarınım isimleri-
nin yanına da hanım kelimesini 
ilave ederdi. Biz nineme hanım-
nine derdik. Hanımlık saygının 
inceliğini gösteren bir sıfattır. 

Bazı yerlerde kadm namına karı lafı kullanılır. 
Biz bunu edepten uzak görürüz ve hakaret olarak 
algdanz. Saygı hitabetle başlar, büyüğe itibarla de-
vam eder. Saygmın ifadesi olarak da hitabet deği-
şir. , 

Babaannem naklederdi: Dedem birgün oğlunun, 
yanında çahştırdığı birine ismi üe seslendiğini duy-
muş, (kendisi serasker meykiinde tanmnuş bir şa-
hıs), "Hanım, söyle ona bir insan ya efendidir ya 
ağadır ya da çavuştur. Hasan efendidir. Hasan ağa-
dır, Hasan çavuştur ya da Hasan beydir. Admı di-
rekt olarak söylemek o insana hakaret etmektir" di-
ye uyarmış. Tabii bu değerler bize süzüle süzüle 
gelmişti. Benim yetiştiğim ortamda bu derecede de-
ğildi ama biz de belli kaidelere riayet ederdik. 

Ümran: Geçmişi olduğu gibi bu güne taşımak 
mümkün değü. Ama biz unuttuğumuz, unuttukça 
da yozlaştığımız için bu değerleri olabildiği ölçüde 
bu güne taşımak ve yaşamak istiyoruz, bize ne öne-
rirsiniz? • 

M.Yarar: Söylediğim gibi, en önemli mefhum 
saygı. Benim ailemde babam, en büyük kardeşti. 



Ağabeydi. Kardeşleri ona baba saygısı 
gösterirlerdi. Mesela elini öperlerdi. Biz 
bu geleneği hâlâ sürdürüyoruz. Ben üç 
yaş büyüğümün bajnramlarda elini öpe-
rim. Bunun da bir sırasıyardı. Bayram-
larda babamın elini önce annem öperdi, 
sonra biz sıraya dizilirdik. Bunlar say-
gmın ifadesidir, saygmrn olduğu yerde 
sevgi gelişir. Sürtüşmeler de sevgiyi 
azaltır. Sevgi ve saygı edebin çerçevesi 
içine girer. Büyük ailenin yaşayabilme-
si için bunlar gereklidir. 

V Ümran: Acaba o dönemde bütün ai-
lelerde, yaşantı biçimi anlattığınız gibi ' 
miydi? Yoksa sizin ailenize has bir tu-
tum mu idi? 

M. Yarar: Bizim görüştüğümüz aUe-
lerde b u böyle idi. Arkadaşlar ımızla 

' plan ilişkilerimiz de b ü düzeyde idi. 
Öyle ki bu Osmanlı sistemi gayrimüs-
lim ailelerde de tesirifü göstermişti. On-
lar da anne-baBa ve diğer bü3mklerine 
bu şekilde saygüı idiler. 

Ümran: Bu olay Osmanlı kül türü-
nün gajn-imüslimler üzerindeki tesiri-
nin bir ifadesi olarak algılanabilir mi? 
Yani bir etkileşimden söz edilebilir mi? 

t 

M. Yaran Onlar Osmanlı kültürünün 
haj^anı idiler. Benim tanıdığım bildi-
ğim kâdan ile de öhu benimsemişlerdi. 

Ümran: Onlar sizlerden nasıl ayrıh-
yorlardı? . 

M.Yarar: En bariz özellikleri açık ol-
maları idi. Ama hepsi dindardı. Pazar 
günü kiliseye giderlerdi. Onlarm din-
darlıklannm ifadesi buydu. AjTica oruç 
gibi perhizleri vardı. Eğer Kadir gecesi 
h r i s t iyan la r ın n e ş e l e n m e g ü n l e r i n e 

' denk gelirse o gün eğlence yapmazlar-
dı. "Bugün müslümanlarm ibadet gü-
nü, biz bu eğlenceden vazgeçeriz" şek-
linde yaklaşımları vardı. Bu saygı Os-
manlmm aşıladığı saygıydı.' 

Ümran: îıisan beğendiği değerlere 
' saygı gösterir; buradan bunu çıkarabüir 

•mİ5dz? 

' M.Yara r : 
Saygının ol-
m a d ı ğ ı ' or -
t amda insan 
yaşama olan 
bağhlığmı yi-
tirir. 

Ü m r a n : 
B e ğ e n d i ğ i -
miz, ama ya-
şayamadığ ı -
m ı z b u de-
ğerlere yeni-
d e n kavuş - ' 
m a k iç in ne 
yapabiliriz? 

M.Yarar: Yeni bir kumaştan elbise 
dikmek kolaydır, ama eski kumaşa ,şe-
kil vermek zordur. Ancak, fazla müsa-
mahalı yaşam şekli yanlış bir yoldur. 
Anneler, demokratik davranış adı aİtm-
da çocuklarına çok müsamahalı davra-
n ıyor la r . Çocuk la r ın saygıya ayk ı r ı 
davrahışlannı anlayışla karşılayaniazsı-
nız. Bebek yaşta dahi olsa saygıyı aşıla- , 
mak lazım. Bunu anneler benimsemeli. 
Çocukluk yaşı 0-6 yaş, üisan eğitiminde 
en mühim yaş olarak bilinir. Bu devre-
de çocuğa rehber anne oluyor." Anne 
benimsediği değerleri muhakkak çocu-
ğa aşı lamalı ; bu k o n u d a m ü s a m a h a 
göstermemelidir." Disiplinle bu davra-
nış biçimlerini öğretmelidir. İşin zamkı 

' saygıdır. Bir fikre itiraz ettiğiniz zaman 
dahi o itirazı karşınızdakini kırmadan 
yapacakşmız. Beğenmediğiniz düşün-

• çeleri aradaki münasebet i bozmadan, 
zedelemeden düe getirmelisiniz. Böyle 
olursa çatışma ortamı doğmaz. 

Ümran: Bugün içinde bu lunduğu-
rnuz d u r u m müs lümanca yaşayama-
manın bir sonucu herhalde? 

M.Yarar: Zaten m ü s l ü m a n l ı k t a n 
uzaklaştığınızda saygı, azalıyor. Anne 
ve babanıza öf bile demiyeceks in iz . 
Yaşlandıkça insan çocuklaşır. Çocuk 7 



Anneler, demok-
Vatik davranış odi 
altında çocukları-
na çok müsama-

halı davranıyorlar. 
Çocukların saygı-
ya aykın davra-

nışlarını anlayışla 
karşılayamazsınız, 
flnne benimsediği 
değerleri muhak-
kak çocuğa aşıla-

malı; bu konuda 
müsamaha gös-

termemelidir. 

fikren henüz tekamül etmemiştir. Yaş-
lılarda da hareketler, istekler değişir. 
Tatbik edilemeyecek davranışlar iste-
yebilirler. Allah' ın gösterdiği yolda 
gitmelisiniz. 

^ m r a n : Anlat t ıklar ınızdan sonra 
aile yapınıza saygı duyduk. Biraz da 
köken itibariyle ailenizin nereye dia-
yandığmdan söz eder misiniz? 

M.Yarar: İs tanbulluyduk biz. Bü-
yükbabam seraskerdi. (Genelkurmay 
Başkanı) Harbiye açıldığı zaman Ana-
dolu'nun parlak talebeleri Harp Oku-
lu'na getirilmiş. Büyükbabam Balıke-
sir'in bir köyünden gelmiş. Gazi Os-
man Paşanın sınıf arkadaşı. Kızı yani 
babaannem, o hayatı yaşamış bir in-
san. Eşi de İsmail H a l ^ ı Paşaydı. Biz 
istanbul-terbiyesi, daha doğrusu İslam 
terbiyesi ile büyüdük. 

V " • •. 

Ümran: O dönemi bugünle 'karşı-
laştırdığımız zaman toplumda ne gibi 
bir ahlaki dejenerasyon görülüyor? 

M.Yarar: Anneler çocuklarını eği-
tirken şuurlu değiller. Geçmişteki de-
ğerleri bilmiyorlar. Saygımn ve edebin 
öneminin farkmda değüler. Bu düzen 
onlan Batı'ya hayran. Batı kompleksli 
insanlar haline getirmiş. 

Annem bize göz işaretiyle istika-
met verirdi. Bugün çocuğun en aykın 

, hareketi bile marifet gibi değerlendiri-
liyor. . _ " 

Ümran: Eğitim sisteminde de bo-
zukluk var. O dönemde yetişen çocuk 
ile bu dönemde yetişen çocuk arasmda 
kimlik oluşumu açısmdan ne gibi fark-
lılıklar gözlemliyorsunuz? 

M.Yarar : Tabii , b u r a d a y ine en 

önemU görev aileye düşüyor. Eğer siz 
ailenizden köklü, eğitim almışsanız o 
sizi kötülüklerden .uzak tutuyor. Ama 
zayıf olunca kayboluyor. Edebi edep-
sizden öğren diye bir tabir vardır. Ha-
talı t u t u m u mukayese ile anlıyorsu-
nuz. ' 

Bunalımlı gençliğin temelinde aile 
içi düzensizlik yatıyor diyebiliriz. 

Ümran: Bazı hareketlerin aüeyi dış-
l ad ığ ı göz len iyor . Ai leden raha t s ız 
olunmasmm temel sebebi nedir? 

M.Yarar: E>üşman güçlerin harekete 
geçirdiği fikirler var. Şimdi öğreniyo-
ruz ki Bosna-Hersek'te soykırım başla-
madan evvel Belgrad'da bir enstitüde 
yapüan bir toplantıda İslam camiasmı 
yoketmek için programlar yapılmış ve 
bu müs lüman yapıyı nasıl yokederiz 
demişler; sonuçta, bunlarda aile kuv-

. vetli; aileyi yokedelim, parçalayalım 
dei ımiş ve ai lenin en kuvvet l i f e rd i 
olan anneyi mahvetmeliyiz fikrine, va-
rümış . Bunun neticesi olarak da kadı-
nm namusu ve iffetine saldırılar başla-
tılmış. 

Tecavüz hadiseleri emirlerle vuku 
bulmuş. Namus ortadan kalkınca aile 
ç ö z ü l ü y o r . Ai leyi ç ö z d ü ğ ü n ü z d e o" 
milleti ele geçirmek çok kolaydır. Yu-
vayı yıkmak için önce hanımlarda tah-

> ribat yapılır. Psikolojik bunahma gir-
miş kadından cemiyette bir şey bekle-
nemez. '•' 

Yuvayı yapan dişi kuştur. Bu 3^z-
den kız çocuMarını yetiştirirken onlan 
bekleyen mesuliyetler anlatılmalıdır.. 

Ümran: Tecrübe ve görüşlerinizden 
i s t i f ade i m k a n ı ve rd iğ in i z için çok 
teşekkürler. 

M.Yarar: Ben teşekkür ederim. 



Tarih kendin bilmektir! 

Âbdülkadir Karaman 

Yunus Enu-e ünlü dizele-
rinde "ilim kendin bilmek-
t i r / Sen kendin bümezsen/ 
Bu mce okumaktu;!" diyerek 
ilmin merkezine inşam koy-
muştur/Yunus bu dizeleriy-
le insanm bizzat kendisini 
tamtmayan, ona yaramayan 
ilmin boşuna bir ga3Tet ol-
duğunu veciz bir şeldlde or-
taya koyuyor. İnsanm kensi-
ni tanıması kadar bir toplumun dâ kendisini tanı-
ması gerekir. Toplumları, toplumsal davranışları 
inceleyen sosyal bilimlerin merkezine de öncelikle 
içinde yaşadığıinız toplumü oturtmalıyız. Kendi 
kökenini, geçmişim, evrimini ve değişimini tanıma-
yan bir toplumun geleceğe dair tasarımlan da ger-
çekçi olamaz. ^ 

Toplumun kendini tamması için nfereye müraca-. 
at etmesi gerektiği sorusu somlunca karşımıza iki 
cevap çıkıyor. Bunlardan birincisi; medeniyetin tek; 
insanlığın ye toplumlann evrensel gelişim ve deği-
şim kanunlarmı öğrenmek için Batı toplumlarını, 
onlann sosyolojisini, dinini, tarihini, evrimini ince-
lemeniz, çıkardığmız sonuçlan kendi toplumunuza 
uygulamanız gerekmektedir. Bugün üniversiteleri-
mizde ve eğitim kurumlanmızda yapılan da budur! 
İkinci yanıtı kabul ettiğinizde" insanhğıri genel ev-
rensel gelişim ye değişim kanunlarmı araştıracağı-
nız gibi kendi toplumunuzun yapısmı, sosyolojisi-
ni, dinini, tarihini, değişim ve gelişim çizgisini, 
özelliklerini bümek zorundasınız! Bu sebeple tarihî 
ye sosyolojik araştırma ve incelemelerinizin merke-
zine keiıdi insanmızı ve toplumunuzu almalısınız! 

' Sürdürür. Bu, tarihi, sosyolojik ve ilmi 
bir tesbit değil, propagandadır. Bu te-
kelci bakış açısı Marksist ve Uberâlist 

toplumbilimcilerde de görülür. 

Batı uygarlığı, "kendisinin, insanlığın işte bu kendin bilmektir! 
evrensel gelişim ve evrim çizgisini temsil , , 

_, .7 „ I I ' ı_ı X " luklanmn çeşitliliği ve yaşa-
eden, en İlen tek uygorhğı Olduğu dıklan coğrafya üe sosyoio-

iddiosını ortaya atarak tekelci bir tavır - jik özeiiikierinm farklı oluşu, 
• tarihleri ve değişik tarihi ba-
kış açılarını or taya koyar.-
Tarih toplumların yaşadığı 
olayları, sebep sonuç'ilişkile-
rini inceleyen bir büim oldu-

. . ğundan tarihin merkezinde 
hep çeşitli toplum ve topluluklar olmuştur. O halde 
hem toplumlarm fiziki çevre ve fiziksel özellikleri-
nin farklı oluşu hem de tarihlerinin çeşitli olmasm-
.dan dolayı evrim ve değişim çizgileri de birbirlerm-
den farklı olacaktır. - " 

Batı uygarlığı, bu konuda genellikle "kendisinin 
insanlığın evrensel gelişim ve evrim çizgisini temsü 
eden, en üeri tek uygarbğı olduğu" iddiasmı orta-
ya atarak tekelci bir tavır sürdürür. Bu tavır. Batı 
dışındaki toplumlan ve uygarlıklan inkar eden ve 
küçümseyen bir bakış açısınm ürünüdür. Bu, tarihi, 
sosyolojik ve ilmi bir tesbit değil, propagandadır. 
Bu tekelci bakış açısı Marksist ve Liberalist toplum-
bUimdlerde de görülür. Marksistlere göre insanlık 
ilkçağdaki smıfsız toplumlardan sonra feodal, bur-
juva toplum anlayışlarmdan geçerek kapitalist aşa-
mayı tamamlayarak sosyalist ve komünist aşamaya 
gelecektir. Batı demokratları bu gelişim çizgisini 

. kabul etmekle birlikte son aşamaya itiraz ederler. 
Onlar için son aşama rekabete ve serbest pazara da-

, yanan, demokratik bir toplumdur. Bizdeki Batı kül-
türü .etkisi'altında kalan aydmlanmız da Batı top-
lumlannm geçirdiği bu evrim ve gelişim çizgisini 



Batı toplumlarını 
merkeze olarak 
ı^pılon bir tarih 

ve sosyoloji ince-
lemesi sonucunda 

ortaya çıkan ge-
lişme ve evrim çiz-
gisinin dünyadaki 

. bütün toplumlara 
uyduğunu veya 

uyacağını söyle-
mek bilimsellikten 
uzaktır. Türh top-

lumu Rlman toplu-
munun gelişme ve 
evrim aşamolorıy-

lo oçıklonamıyo-
coğı gibi Hristi-

yonlığın evrim çiz-
gisinin bütün din-

ler için de aynı 
olocağıriı ileri sür-

mek son derece 
yanlıştır. 

evrensel kabul ederek aynen kend i 
toplumumuza da uygulamaya kalkar-
İar. . 

Bu konudaki ikinci sorun, inceleye-
ceğiniz toplumun hangi niteliğini araş-
t ı rmanızın merkezine alacağınızdır . 
Araştırma ve incelemenizin merkezine 
bir kavmi ahrsanız, bir Türk, Alman, 
İngüiz, Fransız ulusundan ve onlarm 
tarihlerinden bahsederseniz. İnceleme-
nizin merkezine bu sefer toplumlarm 
dini inanışlarını koyarsanız, bir İslam, 
Hristiyanlık veya Budizm tarihi ortaya 
çıkar. Bir coğrafyayı merkeze alırsanız 
A v r u p a , Asya, A n a d o l u ta r ih inden -
bahsedersiniz. Buradan çıkaracağımız 
sonuç: Tarihin merkezine neyi koyar-
sanız, o nesne ile diğer nesnelerin iliş-
kUerini, ilişkilerin sebep ve sonuçlarmı 
inceler ve göreceli bir neticeye ulaşırsı-
nız! Bu sebeple bütün tarihe uygulana-
büecek genel gelişim ve evrim kuralla-
rı bulunabileceği gibi her toplumun, 
her dinin ve her kavmin kendine has 
özel bir gelişim ve evrim çizgisi oldu-
ğu da bulunabilir. 

Evrenselle özel olan arasmdaki bu 
ince farklıhğı iyi kavramak için bilim-
sel bir örnek ortaya koymaya çalışaca-, 
ğız. Bilindiği gibi ısman bütün cisimle-
rin hacminin artması fiziki bir kural-
dır. Yani genel kural olarak ısman bü-
tün cisimlerin hacminin genişlediğini 
tesbit edebilirsiniz. Bu evrensel bir ku-
raldır. Ancak su, bu kurala uymakla 
birlikte O derece ile +4 derece arasında 
farkl ı bir özellik gösterir ; ıs ındıkça 
hacmi küçülür. +4 Dereceden sonra yi-
ne genel ve evrensel kurala uyarak ge-

• nişlemeye devam eder. İşte bu sebep-
ledir ki deniz ler in üs tü donar ; b u z 
parçaları denizin üs tünde yüzer; de-
nizlerin altında +4 derecelik sularda, 
kutuplarda dahi hayat varolmaya de-
vam eder. Su kimyasal bir bileşiktir. 
İnsanlar ve toplumlar ise fiziksel ve 
kimyasal olayların çok ötesinde çok 
karmaşık varlıklardır. Sosyolojik ve 
psikolojik özellikler gösterirler. Bunla-
rm kanun «ve kuralları ise fiziksel veya 
kimyasal bUeşikler kadar basit ve sâde 

değüdir. İstisna ve çeşitlüikler çok faz-
ladır. Basit kimyasal ve fiziksel büeşik-
lerin bile yerine göre farkh bir gelişim 
ve değişim çizgüerinin olması gibi on-
lardan çok daha fazla karmaşık bir var; 
İlk olan insan topluluklannm bir hayü 
farkh gelişim ve değişim çizgüerinin ol-
ması doğaldır. 

Tarih ve sosyoloji k o n u s u n d a da 
açıklamaya çahştığımız özellik budur . 
Batı toplumlarmı merkeze alarak yapı-
lan bir tarih ve sosyoloji incelemesi so-
nucunda ortaya çıkan gelişme ve evrim • 
çizgisinin dünyadaki bütün toplumlara 
uyduğunu veya uyacağmı söylemek bi-' 
limsellikten uzaktır. Türk toplumunun 
gelişim ve evrim çizgisinin Alman t op - ' 
lumunun gelişme ve evrim aşamalany-
la açıklanamıyacağı gibi Hristiyanlığm 
evrim çizgisinin bütün dinler için hele 
hele İslam için de aynı olacağını ileri 
sürmek son derece yanlıştır. 

Bu kadar uzun bir girişi "devletin 
en üs t seviyesinde aynen Hris t iyan-
lık'ta o lduğu gibi İslam'da da bir re-
form hazırlığı yapıldığına" dair gelen 
haberler üzerine yapmak zorunda kal-
dık. Cumhuriyetin ilk yıllarmda da de-
nenen b u re formlar ın amacı İ s lam' ı 
doğru anlamak değü, kendi yaşayışla-
nna İslam'ı uydurinaya çahşmak, sta-
tükoyu müslümanlarm gözünde meş-
rulaştırmaktır . Batı taklitçisi aydınlar 
için İslam ile Hristiyanlık aymdır. Ma-
dem ki Batı Hristiyanlıkta reform yap-
mıştır, biz de İslam'da reform yapmalı-
yız. Ancak anlayamadıkları konu: İs-
lam üe halihazırdaki Hristiyanhğm ta-
mamen farklı olduğudur. Ünlü Alman 
Düşünürü Nietzsche, Türkçe'ye "Hris-
tiyanlığa Lanet" adıyla çevrilen eserin-
de: "Hristiyanlıkla İslam'ın tek ortak 
yanmm 'ahiret inancı' olduğunu " söy-
lerken büyük ölçüde hakhdır.( 1) Bu iİd 
din üahi kaynaktan gelmeleri sebebiyle 
köken bakımından aynı olmalarına rağ-
m e n , s o n r a d a n H r i s t i y a n l ı ğ m d i n . 
adamları eliyle tahrif edUmesi, ashndan 
uzaklaştırılmasından dolayı tamamen 
ayrı birbirine zıt iki inanç haline gel-
miştir. Ana hatlan itibariyle bir kıyasla-



ma yaparsak her iki din arasmda aşağı-
daki önemli farkhiıklar ortaya konabi-
lir: , • 

1. Hristiyanlık. doğaya ve fıtrata ne , 
kadar aykınysa, İslam doğa ve fıtratla o 
kadar u)mm içindedir. Hristiyanlık in-
sanm doğasmdaki cinselliği (2), maddi 
hayatı, zenginliğiO) ve hijyeni dışlar(4). 
İnşam kendi nefsi yani fıtratıyla bir sa-
vaş haline sokar. İslam ise cinselliği, 
zenginliği m a d d i refah ve mutluluğu 
d ı ş l amaz . İ n san l a r ın b u d ü n y a d a k i 
mutluluğunu da yaşamm hedefleri a ra - ' 
sma koyar ve adaletle düzenler. Temiz-
liği ise dinin esasları arasında sayar; 
kirliliği ve pejmürdeliği fazilet olarak 
görmez. 

2. Hristiyanlık insanm ve toplumun 
yaşantısını dünyevi ve uhrevi olmak 
üzere ikiye bölerken insan ve toplumda 
kişilik ve kimlik parçalanması yaratır. > 
Hristiyan öğretisine göre insan ve top-
lum, doğallıktan ve fıtrattan uzaklaştık-
ça, göklerin melekutuna girme ihtimali 
artar. Dünyayı Sezarlar, gökleri Tanrı 
temsil eder! Din yeryüzünden gökyü-
züne çıkanimalıdır! Din gökyüzü için- • 
dir! Yeryüzünde olan herşey kötüdür! 

• Yeryüzü Sezarlara aittir! Bu sebeple ya-
şamı bölünen insanlar önce "Tann'nın 
mı, yoksa Seza /m mı hakkml ödemele-
ri gerektiğini" d ü ş ü n ü r , "Tanrıya mı 
Sezarlara mı itaat etmeleri gerektiği" 
bocalamasma düşerler. . 

İslam ise tevhid ilkesiyle dünya ve 
ahireti birlikte bütünlük içinde düzen-
ler. Aralannda çelişki yoktur, kimlik ve 
kişüik bölünmesi yoktur. Kişüerin dün-

. ya ve ahiret anlayışlan parçalanmamış-
tır. İnsan ve toplum inanç dünyasmda 
tutarhdır. Doğa, fıtrat; din, bUim, sanat, 
toplum ve insan bir bü tün lük içinde 
birbiriyle uyum halindedir. Din gökyü-
zünden ziyade yeryüzü içindir. Yeryü-
zü hep kötü değildir. İjdler ve kötüler 
vardır. Hayat bunlarm arasmda tercihe 
dayanır. İnsan bu tercihlerinde hür ve 
sorumludur. Bu tercih sizin dininizdir. 
İslam bü tercihlerinizden dolayı sorum-
luluğu ve karşdığı kabul eder. 

3. Hristiyanlık ruhban smıfm idare-

sinde ve Onlarsız dini hayatı kabul et-
meyen bir düzenleme öngörür . (5) İs-
lam'da ruhban smıf yoktur. Bu, ilk ba-
kışta önemli değilmiş gibi görünmesine 
rağmen sonuçları itibariyle çok farklı 
yaşamsal sonuçlar doğuran ilkedir. Di-
nin kontrolünü elinde tutan bir ruhban 
sınıf, din ve Tanrı adına helal ve ha-
ramlar koymağa başlar. Dini ve ilkeleri-
ni istediği gibi değiştirir ve yorumlar. 
Dinî kitapları yorumlama ve açıklama 
yetkisi ve görevinin kendilerine, d in 
adamlarına, yani ruhbanlara ait oldu-
ğ u n u ileri sürer. Din adına konuşma 
yetkisi yalnız kendilerine aittir. Ken-
dinden farkh düşünenleri ve kutsal ki-
tabı kendisi gibi yorumlamayalanlar ı 
cehenneme gönderir! Dilediğinin gü^ 
nahlarmı affeder, düediğini afaroz ede-
rek dinsiz üan eder. İnsanlar da bu se-
beble din adamlarımn kölesi haline ge-
lir, mallarinı, akıUarmı oıüara devrede-
rek cenneti satm alma hevesine kapüır-
larl Yine kendilerinde ilahi yetki bulan 
ruhban smıf dünyayı, devletleri, bilimi 
ve siyaseti yönetmeye kalkar. Büim oiP 
lar ın doğ ru l a r ı n ı r e d d e d e r s e b i l im 
adainlarını da cehenneme gönderiri!) 
Ruhban smıfm temsüdleri diıi adamları 
net icede bir dedikleri iki edi lmeyen, 
kendüerine ibadet edilen bir ilah haline 
gelmeye başlar. ' 

Ruhbansız dini hayatta dinin esasla-
nnm.tahrif edilme ve değiştirilme tehü-
kesi azdır. İnsanm ve hayatm doğasmı 
en iyi büen Yaratan'm vahyettiği doğ-
rular her çağda ve her coğrayada insan-
lann dünya ve ahiret mutluluğunu sağ-
layacaktır. Ruhban sınıfm yokluğu se-
bebiyle, zengin fakir inananlar ın d in 
"adamlarının elinde oyuncak olup so-
yulma ve sömürü lme imkanı da kal-
maz. Kimse cenneti para karşılığında 
satm alamaz. BiUm ve siyaset, vahyin 
doğru istikametinde, özgür bir ortam-
da, içtihadlarla gelişme ve sorunlara ça-
re bulma vasıtası haline gelerek msan-
larm mutluluğuna hizmet ederler. İsla-
mi savunma ve koruma görevi bir smı-
fa değü, ümmetin tümüne verilmiştir. 
İnananların tamamı dinini öğrenmek 

Hristiyanlık do-
ğaya ve fıtrata 
ne kadar aykırıy-
sa, İslam do do-
ğa v® fıtratla o 
kadar uyum için-
dedir. Hristiyan-
lık insanın doğa-
smdaki cinselliği, 
maddi hayatı, 
zenginliği ve hij-
yeni dışlar. İnsa-
nı kendi fıtratıyla 
bir savaş haline 
sokar. 

\ 



• Batı'daki dini re-
form hareketleri 

Kur'anP İslam'ın din 
ve dünya görü-

şüne kısmen 
yaklaşmadır. 

Hristiyanlık bu' 
reformlardan sonra 

ruhban sınıfının 
tasallutundan 

kurtulmüş, münte-
siplerini özgürleş-
tirmiş, bilim, sonat 
' ve ekonominin 

önündeki engelleri 
kaldırmış ve Ba-
tı'nın gelişmesini 

sağlamıştı. 

ve korumakla görevli ve sorumludur. 
Din ve Kur'an kimsenin tekelinde de-
ğildir. Her mümin dini kaynağmdan 
okuyarak öğrenme ve öğretme yetkisi-
ne haizdir. Herkes Allah'a karşı şah-
sen sorumludur . Şefaat ve af yetkisi 
Allah'a ait olduğundan aracılara gerek 
yoktur. Kişi bağışlanmayı doğrudan 
Yaratıcısmdan talep eder. 

Al imler ve d i n d a r l a r t o p l u m u n 
. a y n bir sınıfı değü, onun içinde yaşa-

yan bir parçasıdır. Kimseye din adına 
bir imt iyaz ve r i lmediğ inden dinsel 
sömürü ve istismar da olamaz. Her-
kes dinini öğrenmek ve öğretmekte 
özgür olup bu yol ehil olan herkese 
açıktır. 

İslâm'ın yıldızının parladığı dö-
nemlerde Hristiyanlar ve Avrupalı ay-, 
dmla î büyük ölçüde İs lam'dan etki-
lendüer. Hristiyanlıkta reform taleple-
riyle'ortaya çıkan Batı aydmları esasen 
ruhbanhğa, teokrasiye (ruhban smıfm 
yönetimine) karşı çıkıyor, doğallığı ve 

.^büimi savunuyorlardı. Ruhban smıfm 
din adına konuşma yetkisinin sınırlan-
dınlmasmı, inananlarm küiseye değil 
doğrudan Tanrı'ya bağlanmasını, dini-
ni herkesin kendi dilinde aracısız İn-
cü 'den öğrenebilmesini arzu ediyor-
lardı. Hristiyanlıkta bu insanlarm yap-
tığı reformlar, ve protestanlık incelenir-
se görülür ki bu itirazlar İslam'm baş-
tan beri bütün tahrif edümiş ilahi din-
lere karşı yönelttiği eleştirilerle örtü-
şür. Batı'daki dini reform hareketleri 
Kur'anî İslam'ın din ve dünya görüşü-
ne kısmen yaklaşmadır. Hristiyanlık 
bu reformlardan sonra ruhban sınıfın 
tasallutundan kurtulmuş, müntesiple-
r ini özgür leş t i rmiş , bi l im, sanat ve 
ekonominin önündeki engelleri kaldır-
mış ve Batı'nın gelişmesini sağlamıştı. 
Batı tahrif ed i lmiş Hr i s t iyan l ık ' t an 
uzaklaştıkça, ruhban smıfm yetkilerini 
smırlandırdıkça, Hristiyanlığı toplum 
hayat ından uzaklaşt ırdıkça ilerleme 
hızlanmıştır. Avrupa 'daki din anlayı-
şmm bu değişikliğine, yukanda bah-
sedildiği gibi sadece ilmin gelişmesi 
değil, İslam'm din ve dünya görüşü-

nün -kendüeri inkar etse de- Batıh ay-
dınlarda yarattığı etki de en az onun 
kadar tesirli olmuştur. Batı, ruhbansız, 
doğaya ve fıtrata uygun dini, din-öz-
gürlüğünü, hijyeni, hastanejd, serbest 
ticareti, doğru aüe anlayışmı, bilimselîi-

• ği müslüman toplumlardan öğrenmiş-
tir- ' ^ -

Batı toplumları bu değişimi yaşar-
ken, İslam toplumları dinin aslından 
uzaklaşıyor, dini kendi elleriyle hurafe' 
bâtakhğmm içine çekiyor, Kur'an İsla-
mi yerine atalarının dinine yöneliyor-
lardı. Bunun neticesinde İslam toplum-
ları hastalıklı hale geldi. Tenkid ettikle-
ri Ehl-i Kitab'ın d u r u m u n a düştüler. 
Hristiyanlığm, yahudüiğin bütün has-
tahklan aynen müslümanlara da bulaş-
tı. İslam toplumlarmda problem Hristi-
yanlığm tersine gelişti. Dinin asimdan 
uzaklaştıkça gerileme Ve çöküş hızlan-
dı. Bizim işeri kalmamız İslam'm değil 
kendimizin deforme olmasındandır." Ó 
halde çözüm de Batı'nın. tersine ola-
caktır. İslam toplumlannm gelişimi, bi-
limin üerlemesi, doğallığa ve fttrata dö-
nüş, dinin kökenine dönmekle müm-
kündür. İslam'm reforma değil, doğru 
anlaşümaya ihtiyacı vardır. İslam'ı de-
ğil kendimizi, davranışlanmız ve anla-
yışlarımızı reforme e t m e y i z . KendUe-
rini Allah'la inananlar arasmda aracı, 
şefaatçi kûmaya çalışan neo-ruhbanlan, 
yatırcüan, mezheplerini din haline geti-
renleri, geleneklerden, atâlarmm örfün-
den helal-haram çıkaranları, dini dün-
yadan uzaklaştırıp mezarlıklara göm-
meye çalışanları , d inini parça parça 
edenleri reformé etmeliyiz! Hiç kimse 
bir harfi bile değişmeyen, Allah'ın ko-
rumasmda olan Kur'an'ı, İslam'ı refor-
me e tmeye kalkmasın, kendini veya 
Hristiyanlaşan ve Yahudileşen din an-

. layışını reforme etsin! 
Kaldı ki kişilerin veya herhangi bir 

k u r u m u n -bu devlet de olabilir- dini 
anlayış ve görüşünü resmüeştirerek di-
ğer insanlara tek inanılacak görüş ve 

. anlayış olarak sunması da dini hayatm 
• ruhbanlaştırılması yönünde biriadım-

dır. Halka, devletin içinde oluşturul-

\ • 



muş din anlayışmı tek doğru d in ola-
rak takdim etmek, devletin resmi din 
anlayışmm dışmda Olanları cezalandır-
mak, devletin ruhban sınıfın rolüne so-
yunmasıdır . Bir nevi laik-teokrasidir! 
Kur'an- tahrif edilmemiş olarak elimiz- . 
de mevcut olduğuna göre kimse kendi-
ni Kur 'an' ın yerine koyarak, Kur'an' ı 
eğip bükerek, Sünnet'e aykırı yorumla-
yarak yeni helal ve haramlar ortaya 
koymağa kalkmasın! Dinde ruhbanlık 
ihdası yerine, k e n d i dinimizi İslam'ı 
anlamaya çahşmak daha doğru olsa ge-
rek! 

Bu sebeple öncelikle kendi toplu-
m u m u z u , insanımızı , t a r ih i gelişimi-
mizi, kendi dini değişim ve evrim çiz-
gimizi anlamak ve tanımak zorunda-
yız. Doğaldır k i b iz im gelişim çizgi-
miz Hristiyanlığm gelişiminden farklı, 
olacaktır." İ s lam' ı Hr is t iyanl ık , -Türk 
milletini de İsviçreli, Alman, . İngiliz . 
zannedenlere b u n u anla tmak imkan-
sızdır. Batı tahrif "edilmiş Hristiyanlı-
ğm ve ruhba'nlann tasallutundan kur- ' 
tuldukça ilerlemiş özgürleşmiştir . Bir . 
zün top lumumuz ise İslam'a sarüdık-
ça özgür ve ileri toplum olmüştur-ola-
caktır. İslam'ın evrimi Hrist iyanlığm 
tersinedir. Bilim üerledikçe İslam geli-
şecek; hurafeler, tahrif edilmiş dinler 
or tadan kalkacaktır . İnsanlar doğayı 
tanıdıkça İslam'ı anlayacak; fıtratı keş-' 
fettikçe ona şarılacaklar. Nitekim'İs- , 
lam Dünyası ve Batı bilime sarılıp -bi-
limi ilahlaştırmadıkça- doğaja ve evre- _ 
ni daha iyi tanıdıkça, evlenin gerçek 
tanımı olan İslam yeniden uyanıyor ve 
gelişiyor! Bunu "insanlık yeniden din-
lere dönüyor" diyerek genellemek son 
derece yanl ış t ı r . İ s lam yükse l i rken , 
Batı 'da gerçek Hr i s t i yan l a r ın o ran ı 
artmıyor, büakis düşüyor . 

Dipnotlar 

. 1 Deccal Hristiyanlığa Lanet, Friedrich 
Nietzsche, Hil Yayınlan, 1987, shf.61. 

2 Hristiyanhk cinselliğe ilk günah ve suç 
olarak bakmış, hatta din adamlarına yasakla-
mıştır. Müslümanlık, KMstiyanlığı (cinsellik, 
konusunda) horgörüyorsa, bin kez haklıdır: 
Müslümanlık erkekleri varsayar..."Deccal Hı-
ristiyanhğa Lanet, Friedrich Nietzsche, Hil 
Yayınlan, 1987, Shf. 97 • ' / 

3 "Ve İsa şakirtlerine dedi: Bunun için siz-
lere diyorum: Ne yiyeceksiniz diye hayatınız 
için, ne giyeceksiniz diye bedeniniz için de 
kaygı çekmeyin...-Kargalara bakın; onlar ne 
ekerler, ne de biçerler, ne kilerleri ne ambar-
lan vardır; ve Allah onlan besler; sizler kuş-
lardan ne kadar çok değerlisiniz!... Zambakla-
ra bakm, nasü büyüyorlar; ne çahşıyorlar, ne 
de iplik eğmyorlar.." Luka mcili, 12 Bap, 22-
28 kısımlar, Kitab-ı Mukaddes", İstanbd, 1985 

Yine Muharref İrıcU: "Zenginlerin bütün 
mallarını satmasını tavsiye eder. Aksi takdir-
de göklerin melekutuna giremiyeceklerini be-
lirtir." Luka İncUi, 18. Bab, 22-26. 

.4 "Burada açıklık da yoktur; köşe,, bucak, 
karanlık hücre, Hıristiyancadır; burada beden 
horgörülür; hijyen duyusalhk diye reddedilir; 
Kilise kendisini temizliğe karşı bile korur. 

• Mağribiler (Endülüs Emevileri) İspanya'dan 
uzaklaştmidıktari sonra ahnan ilk Hıristiyan-
ca önlem, halka açık hamamlann kapatılması 
oldu; bunlardan yalnızca Cordoba'da 270 ta-
ne vardır.) "Deccal Hıristiyanlığa Lanet, Fri-

. ednch Nietzsche, Hil Yayınlan, 1987, shf. 
5 Muharref İncil'deki: '̂ Hz; İsa, havarileri-

ne: -Kutsal Ruh'u alıri. Her kimin günahlanni 
bağışlarsanız, onlar bağışlanmış olurlar; ki-
rilin günahlarını bağışlamazsanız, bağışlan-. 

. mamış kalu-lar dedi." mealindeki cümleye da-
yanarak ruhbanlar "günah bağışlama yetki-
si"nin havarilerin temsilcileri olarak ken-
dilerine ait olduğunu iddia ederler. Yuhanna," 
Bölüm 20, Cümle 23, Kitab-ı Mukâddes, İs-
tanbul, 1985 

6 Endüljans adı verilen bağışlama bel-, 
geleri Kiliselereye onların inşaatlarına yar-
dımda bulunanlara verilen, günahlarının bir 
bölümünün veya tümünün bağışlandığını 
•ifade eden küise kağıtlandır. . ' - , 

İslam'ı değil 
kendimizi refor-
me etmeliyiz. 

• Kendilerini Rl-
loh'lo İnononlor 
orasında aracı, 
şefaatçi kılmaya 
çolışon neo-ruh-
bonlorı, yatırcılo-
rı, mezheplerini 
din haline geti-
renleri, gelenek-
lerden, ataları-
nın örfünden he-
lal-horom çıka-
ranları, dini dün-
yadan uzakloştı-
np mezarlıklara 
gömmeye çolı-
şonlorı, dinini 

•parça porço 
edenleri reforme 
etmeliyizl 



Din, toplum ve insan 
üzerine 

Edip Sevinç 

Trabzon'da gerçekleştiri-
len Kur 'an sempozyumunu 
takip edenler, ya da b u tür 
düşünce üretimleri ile ilgili 
o l a n l a r f a r k e t m i ş l e r d i r . . . 
t e b l i ğ l e r i n h e m d ü z e y i , 
hem de içerikleri iki amaca 
yönelikti... 

İ lk i , b u d i n i n y a n i İs-
lam'm bilim-felsefe ve sos-
yal alanlardaki yeterlüiği ve 
üstünlüğü... 

İkincisi, inanç ve düşünce dünyamız ın arka 
planmdaki çelişkiler, uyuşmazlıklar... 

Bütün b u yaklaşımlar normal karşüanmalı... Bi-
raz da Batı'ya karşı içinde bu lunduğumuz yenilgi-
nin verdiği kompleksle adma ister savımma, ister 
rövanşı alma çabaları deyin bu tarz üst düzeyden 
düşünce üretimini, yani entellektüelizmi, olumlu 
bulmak gerekiyor. 

Öte yandan , b u tür düşünce , ideoloji, sosyal 
bilimler, hatta sistem karşıtı söylemler üretimi, is-
lam çerçevesi içinde süreklilik" gösteren değişim 
rüzgarlarmın da tabiî esintisidir. 

Peki, bun lann hepsi iyi, hoş da biz ne olacağız? 
Yani dinin esas muhatabı, aynı zamanda dini irşa-
dın da hedefi sokaktaki vatandaş ne olacak? 

Prof Dr. Nazif Şahinoğlu " İslam değişmez," de^ 
ğiştirir" dedi. Bu veciz ifade bizi şahsen fevkalade 
etküedi. 

Halbuki değişim kaçınılmazdır. Bizzatihi, dü-
şünce üret imi ve sosyal bilimler, değişimin tabii 
sonuçlarıdır. İslam düşünceyi dondurmaz. İslam, 

Dinin muhatabı insan... Dindar bir 
insanın hedefi de "din üzre olmdk" 
değil mi? Dine muhatap olmak için 

türlü volloro başvurduğunu varsaydığı-
mız sokaktaki insan değişim, sivil 

toplum, modernizm, post modernizm, 
çok kültürlülük vb. gibi bize göre 

önemli kavramlar ormanında 
yolunu bulabilir mi? 

insanlarm ve toplumlarm bir 
noktaya çakıhp kalmadıkla-
r ını , t o p l u m l a r ı n değ i ş im 
rotasının, onlarm kaderleri-
nin tayinindeki temel unsur 
o l d u ğ u n u ve değişimin sü-
r ek l i l i k a r z e t t i ğ in i i f a d e 
eder . Za t en değiş im doğa l 
bir kanun (şünnetııllah) ola-
rak belirmeşe, insanlar can-
sız varlıktan farksız olurlar 
ve ne ahiretin, ne de imtiha-

nın anlamı kalırdı. ' 
Ancak değişimin bir etken, b ü de edUgen fak-

törleri var. Değişen nedir? Değiştiren kimdir ya da 
nedir? Ya da değişenler ve değişmeyenler, değiş-
mesi gerekenlerle, değişmesi mümkün olmayanlar 
nelerdir? 

Bilgi değiştiği için düşünce de sürekli değişir. 
Değişiyor da. Peki ya değişmeyenin içinde kalmak 
veya halini ve düşüncesini değişmeyene göre de-
ğiştirmek nasıl olacak? 

İşte bize göre sokaktaki müslümanla, düşünce 
üreten müslümanın kesiştiği ve ortak bir zeminde 
bulunduklar ı yer de burası olmalı. Bunlar, dinin 
herkes için geçerli ve "olmazsa olmaz" ilkeleridir. 
Ve yine bunlar, düşünceden çok ahlakm, terbiye-
nin ve davranışın konusudur. 

Dinin muhatabı insan... Dindar bir insanm he-
defi de "din üzre olmak" değil mi? 

Dine muhatap olmak için türlü yollara başvur-
d u ğ u n u varsaydığımız sokaktaki insan değişim, 
sivil toplum, modern izm, post modernizm," çok 



kültürlülük vB. gibi bize göre önemli 
kavramlar ormanmda yolunu bulabUir 
mi? Ya da hepimiz kendi durumımtıu-
zu değişmeyenler karşısmda yemden 
nasü tanzim edebileceğiz? 

Düşünce üretenle sokaktaki adam 
arasmdaki köprü, din üzre bulunmak-
tadır dedik. Yani d indar bir insan ol-
mak. Dindar insanm avamı ile entel-
lektüeli fazla ayrışma göstermez. Zira 
dışa yansımaları farklı değildir. Üste-
lik bu aynılık tarihin her döneminde , 
değişmez bir çerçeve içinde kalmıştır. 

I>ünün entellektüeli üe bugününkü 
farkl ı l ık a rzedebi l i r . A m a b u g ü n ü n 
d indar ı ile d ü n ü n d inda r insanı hep 
aynıdır.-

Biz dindar ya da müs lüman insan 
denilince hep din üzre olan insanı anh-
yoruz. Peki nasıl din üzre kahnır? Bu 
k a v r a m K u r ' a n - ı K e r i m ' d e pek çok 
yerde, kimi zaman farklı izah ve ben-
zetmelerle, Rabb'e halis bir kul olmak, 
Al lah ' tan çok korkmak, iman- ibadet 
ve ahlakta en doğru ve en güzel hayatı 
yaşamak (konuşmak değil) şekl inde 
özetlenir. (Al-i İmran; 102, 103, 92; Ba-
kara; 177,115) • . ' 

"İslam düşünces i " akl ın konusu-
dui". Düşünce üretmek de akıl sahiple-
rinin işidir. Din üzre olabilmenin kri-
terleri de akıl sahipleri içindir. Üstelik 
Kur'an'a göre akü sahibi olmanm tanı-
mı da çok, ama çok basittir. Herkes ta-
rafmdan anlaşılabilir. Oysa bize göre, 
en azmdan bizim gibi düşünmeyenle-
rin akhndan şüphe edüir. 

Kuı;'an-:i Kerim, Rad Suresi 19-26. 
ayetlerde akü sahiplerinin özeUiklerini 
açık, net ve tartışmasız bir şeküde şöy-
le sırahyor; 

1- Allah'a olan ahdini yerine geti-
ren, ^ 

2- Verdiği sözü asla bozmayan, 
3- Allah'ın gözetilmesini emrettiği 

şeyleri gözeten, 
4- Rabbinden sakman ve kötü şey-

lerin hesabmdan sakman, 
5- Rabbinin nzasmı isteyerek sabre-

den, • 

Düşünce üretenle sokaktaki odam arasındaki köprü,, 
din üzre bulunmaktadır; yani dindar bir İnsan 
olmaktadır. Dindar insanın ovamı ile entellektüeli 
fazla oynşmo göstermez. Zira dışa yansımaları farklı 
değildir. Üstelik bu aynılık tarihin her döneminde 
değişmez bir çerçeve içinde kalmıştır. 
Dünün entellektüeli ile bugününkü farklılık arzedebilir. 
Rmo bugünün dindarı ile dünün dindar insanı hep 
aynıdır. 

. 6- Namazı dosdoğru kılan, 
7- Kend i s ine ver i l en r ı z ı k l a r d a n 

gizli ve açık Allah için harcayan, 
8-Kötülükleri iyüikle savmasmı ba-

•şarabüen. ^ • 
Şimdi bu prensipler, emirler, güzel- ~ 

likler, ibadetler ne derseniz deyiniz , 
politikada, iş aleminde, sokakta, kapı-
da-bacada geçerli olabüiyorsa, insan-
lar, düşünce üre tenler ve tüke ten ler 
hem akü sahibi olup, hem de din üzre . 
bulunabilirler. . 

Sadece bedeni ibadetlere, entellek- , 
tüel düşünce üret imine ve' siyasal fa-
aliyetlere tahsis edilmiş bir dini yaşan-
ta, hayatin sadece o yanını kapsar, din 
üzre olmayı değil. 

Birileri iyilik, güzellik gibi kavram-
lann ve ahlakm, dini emirlerden değü, • . ^ ; 
bizzatihi bu kavramlara muhatap obje 
ya da sujenin muhtev iya t indan kay-
naklandığı gibi mutezili görüşleri sa- ' 
vunabilirler. Hangi saikle olursa olsun 
insanlann bu davranış biçimleri içinde 
kahşı dışlanamaz. , ^ 

Şimdi b u biraz da, ezanın Türkçe 
okunmasmı isteyen bizim laücçÜerimi-
z in i ş i ne b e n z e r . O n l a r a ş ö y l e 
denebilir: "Hay hay. Bujrunm öyle ol-
sun; Eğer namaz kılacalâanız sizin gi-
d e c e ğ i n i z c a m i l e r d e T ü r k ç e e z a n 
okımsun." 

Efendim, ahlakm kaynağı din değü. 
f Aman efendim siz ahlaklı olun da kay-

nağını nereden bulursanız bulun. • 
Üstel ik akıl sahipler i için dinî ve 

" ahlakî kriterlerin zamandan zainana, 
hatta d inden dine fazla bir değişiklik 



Sod^e bedeni 
ibadetlere,'entel:^ 

lektüel düşünce 
üretimine ve siya-

sal Faaliyetlere 
tahsis edilmiş bir 
dini yaşantı, ha-. 
' yatın sadece o 

yanını kapsar, 
din üzre olmayı 

değil. 

göstermediğini de anlayamıyorsanız, 
varsm öyle olsun. 

. İşte On Emir... (Hz.Musa'ya Tur 
Dağı'nda inen ilahi emirler): 

1- Yalnız Allah'a ibadet edeceksin, 
2- Allah'ın adını boş yere ağzına 

almayacaksm, 
3- Cumartesi gününü kutsayacak-

sm, 
4- Ana babana hürmet edeceksin 

ki ömrün uzun olsun, 
5- İnsan öldürmeyeceksin, 
6-Zina etmeyeceksin, yani nikah-

sız ilişki kurmayacaksın, 
7-Hırsızlık yapmayacaksm, -
8- Yalan yere şahitlik etmeyecek-

sin, 
9- Kimsenin n a m u s u n a göz dik-

meyeceksin, 
10- Başkasının mahna , servet ine 

göz koymayacaksın. 
Bazıları d indar kavramını sevim-

siz b u l u y o r l a r . Bi lakis b i z d i n i n 
sürekliliği açısından fevkalade ilginç 
ve çekic i b u l u y o r u z . Ç ü n k ü H z . 
Adem'den b ü yana din hiç değişmedi 
k i • . 

Dinlerin, içine insan aklı karışan 
ideoloj ik ve sosyolojik yans ımala r ı 
değişti sadece. 

İşte sokaktaki adamla bü tün le ş -
m e k , İ s l a m ' ı n / d i n i n m e s a j ı n ı n et-

ra f ında bü tün leşmek , d a h a d o ğ r u s u 
Al lah ' ın ip ine topluca sarı labi lmek, 
din üzre olabilmek ancak böyle müm-

- kün olabilir. . 
N e d e n b a ş k a b i r ş ey d e ğ i l d e 

M u h a m m e d ' - ü l ' E m i n . . . B i r a z 
düşünebilsek... Daha doğrusu biraz da 
bunlan düşünebilsek.. 

- D ü ş ü n c e n i n çeşit l i l iği ne z a m a n 
zenginlik, ne zaman gevezelik olur? 

. Farklı düşünenler, aynı akli ve ah-
laki değişmez kriterler üzerinde fizik-
sel, yani davranış olarak bütünleştik-
ler inde düşünce farklılığı zenginliğe 
dönüşür. 

H e r h a l d e m u h t e r e m hocamız da 
"İslam değişmez, değişt ir i r" derken 
b u d i n a m i z m i n m o t o r u n u n değ i ş -
m e y e n l e r e s ıms ık ı y a p ı ş m a k ol-
duğunu anlatmak istemişti. 

Son sözümüz, sözlerin en özlüsü ve 
en tesirlisi Allah kelammdan, Al-i İm-
ran Suresi 102. ayet: 

"Ey iman edenler! Allah ' tan hak-
kıyla korkun ve ancak müs lümanlar 
olarak can verin" 

Bu he t e rodoks i m i d i r , o r todoks i 
midir, etik midir, epistomolojik midir 
ya da arkaik? midir 'bi lemeyiz. Ama, 
şu kısacık hayat ta akıl sahipleri için' 
değişmeyene göre değişmekten başka 
çare yok... 

T i m n a ^ ' c 

<fetU doátéamCo' i v ' 

m 

Abone olmak için abone bedelini 
AKBİM 141331 no'lu posta çeki hesabına 

yatırıp makbuzun fotokopisini ' 
göndermeniz yeterli. 



insanlığın yüzkarası 
kâradüzenler 

Serdar Özdemir 

Bütün v a h i y ' k a y n a k l ı kü l tü r l e re göre Hz. 
Adem'den başlayan insanlık tarihini üç ana devreye 
ayırmak mümkündür: 

Birincisi; insanlık tarihinde birer KARA SA"VTA 
olan, ' , : • 

müstekbirlerin, mücrimlerin, müfsitlerin hakim 
olduğu, 

mustazafların, müminlerin, masumlann mahkum 
olduğu; 

' adaletin yerine zulmün, 
inerhâmetin yerine.zorbalığm, 
doğrunun yerine yalamn, ^ 
haklının yerine haksızın, 
helalin yerine haramın, 

. , 'dürüstlüğün yerine üçkağıtçılığın, 
itibar gördüğü dönemler, zamanlar ve mekanlar-

dır. • • 
İkincisi; insanlık tarihinde birer iftihar tablosu 

olan; insanm insana kulluktan kurtulduğu, insanm 
sadece bir olan Allah'a'kul olduğu ve böylece gerçek 
özgürlüğüne kavuştuğu ' 

Zalim'in değil, mazlumun, . ' 
Zorbanm değil, kanunun 

. Hilenin değil, doğrunun, ' . 
Yalanm değil, doğruluğun, 
Talanm değil, boUuğun, 
Zenginin değil, yoksulun, 

- , el üstünde tutulduğu, 
itibar gördüğü, 
değerli olduğu dönemler, zamanlar ve mekanlar-

üçüncüsü ise, birinden'ötekine geçiş dönemleri 
olan, orijinal ifadesiyle "fetret" dönemi dediğimiz, 
ara dönemlerdir. 

Şüphesiz, yönetim tarzı ve şekli ne olursa olsun; 

İster krallık, ister sultardık, ister monarşi, ister de-
mokrasi, • 

ister meşrutiyet, ister cumhuriyet; hepsi birer KA-
RANLİK ODA yönetimi olan; 

herşeyin kaymağını yiyen, birbuçuk "yöneten", 
üçbuçuk "zengin" ve bir de bunlarm satümış KARA 
DİNLİ, KARA AĞtZLI ve KARA CAHİL yardakçüa-
n hariç, 

insanlann geri kalanının mutsuz, 
mazlum', garib ve huzursuz, 
özetle "KARA BAHTLI" olduğu, sadece pirami-

din tepesindeki üç-beş insanın AN-KARALARDA 
keyf içinde bir hayat sürdüğü, ama hiçbir zahmet ve 

" külfete girmediği; buna karşılık, çalışan, üreten, gay-
- ret eden, yaşama savaşı veren, ancak sıra paylanmaya 

gelince; zalimce bir pay dağıtımımn olduğu. Necip 
Fazıl'm, necip ifadesiyle: 

Allah'm on pulunu bekleye dursun on kul. 
Bir kişiye dokuz, dokuz kişiye tam bir pul! 
Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa! 

. Yaşasın, kefenimin kefili KARABORSA! 

diyerek, orman kanununu bile mumla aratacak 
kadar, nasü zalim bir paylaşım olduğunu ortaya koy-
duğu; bununla da kalmapp, piramidin tepesindeki-
lerin keyiflerinin ve lükslerinin eksilmemesi için, tür-

• İÜ adlar altmda haraca kesilen; 
"Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" teranesiyle 

vicdanlar sömürülürken, . i 
karın tokluğuna çalışan insana verdikleri iki ek-

, meğin birinin geri alındığı, ama iş kendüerine gelin-
ce, Türlü muafiyetlerle vergi kaçırmanm keyfini, KA-
RA PARALARIYLA çıkardıkları. Vergi şampiyonla-
rmm da, KARA MİZAHIN eşsiz timsali gibi, kazanç-
lannı milletin namusunu satarak elde eden genelev 



Rabbimiz, böylesi 
dönemleri Kitab-ı 

Kerim'inde, 
zulumat, yani 

karanlıklar alarak 
vasıflandırırken; 

•insanlan kendileri-
ne kul eden, zalim 
idarelerin tepesin-
dekileri tağut, yar-

dakçılarını 
mutrafin, kaymak. 

yiyen sömürücüleri 
de karun diye ta-
nımlamakta ve bi-
ze tanıtmaktadır. 

patronlanndan ya da patroniçelerinden 
Çiktığı> . 

Hele iş, ülkelerinin savunmas ına . 
Vatan uğrunda can vermeye gelince, o 
Üçbuçuk soysuzun kaçacak KARADE-
LİKLER aradığı, ama yine KARATA-
LİHLİLERİN, canlarım bile feda ederek, 
KARA BAĞIRLARINI düşmana siper 
ederek, KARA TOPRAĞA girerken, 

onların yollanm gözleyen, analann, 
babaların, nişanlıların, KARASEVDA-
LILARIN KARA HABERLERLE, GÜN-
LERİNİN KARARDIĞI, 

Mahkemelerin en adili olan kamu 
vicdanında bu durumun, halk deyişiy-

Yemen yolu çukurdandır 
KARAVANA bakırdandır 
Zenginimiz bedel verir 

' Askerimiz fakirdendir, 
diyerek yargıladığı, 
Aynca; bu KARA DÜZENLERE 
sess iz k a l m a k i s t e m e y e n , i syan 

eden, figan eden 
KARAGÖZLÜ yiğitlerin, satılmış, 

KARA VİCDANLI basm tarafmdan, tür-
lü çeşit KARA LEKELER sürü le rek , 

. KARALANDIĞI, KARANLIK hücrelere 
tıküdığı. 

Adaletin KARA CÜPPELİ mahke-
melerde değil, mafya adı verilen KA-
RANLIK MAHFİLLERCE sağlanmaya 
çalışüdığı, _ 
• birinci olarak ifade ettiğimiz işte bu 

dönemler, KUR'ANİ ifade ile insanlı-
ğın "KARANLIK" dönemleridir. 

Rabbimiz, böylesi dönemleri Kitab-ı 
Ker im' inde , "ZULUMAT" yani "KA-
RANLIKLAR" olarak vasıflandınrken; 
insanları kendilerine kul eden. Zâlim 
idarelerin tepesindekileri , "TAĞUT",. 
yardakçılannı " M U T ^ F İ N " , kaymak 
yiyen sömürücüleri de "KARUN" diye 
tanımlamakta ve bize tanıtmaktadır. 

Bakınız Rabbimiz, Kitab-ı Kerim'in-
de, bu hususu nasü tanımhyor: 

"Allah mü'minlerin velisidir, onları 
KARANLIKLARDAN, AYDINLIĞA çı-
karır, küfredenlerin velisi ise, Tağuttur. 
onları , AYDINLIKTAN KARANLIK-
LARA götürür. İşte onlar, ateş halkıdır-
lar, ve orada ebedi kalacaklardır." 

Bakara: 257 

"Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar , 
KARANLIKLARA gömülmüş, sağır ve 
dilsizlerdir. Allah kimi dilerse şaşırtıp-
sâptırır,.ve kimi düerse onu doğru yol 
üzerinde kılar." 

En'am: 39 • 
Elbette, Allah'ı dost tutan, oria güve-

nen, ona dayanan, 
doğru)aı, adaleti, hakkı hakkaniyeti 

arayan, "" 
kalbinin n u r u henüz sönmemiş in-

sanlar için. 
Çizmiş o lduğumuz bu KARA TAB-

LO, bizi KARAMSARLIĞA düşürmesin! 
Bu KARA DÜZENLER, insanlığın 

YÜZKARASI bu sistemler, 
• bir KARA YAZGI değildir! Üzeri-

mizde, değişmeyen bir Karatalih DE-
ĞİLDİR! 

Kullarını bir ana şefkat iyle seven, 
Rahmeti sonsuz, İnayeü nihayetsiz, 

Nüsreti davetsiz olan ALLAH! 
AKLA KARAYI 
seçmenin zor olduğu, KARANLIK-

i LAR içinde yollann kaybolduğu. 
İnsanların, AYDINLIĞIN, adaletin, 

doğruluğun, özlemiyle yanıp tutuştuğu, 
KARAGÖZLÜ yiğitlerin, ALLAH'm 

yardımı ne zaman? • 
d iye göz yaşlar ına b o ğ u l d u ğ u za-

man!.. 
iyi bil in ki! İŞTE O Z A M A N , AL-

LAH'IN yardımının yakın olduğu an! 
Firavun'un zulmü altmda inleyen İs-

raüoğullannın fedyadma, 
MUSA ile yetişen ALLAH! 
Nemrud 'un dayanılmaz zulmüne, 
İBRAHİMLE son veren ALLAH! 
Roma'nm ruhları bile yakan zulüm 

ateşini, 
İSA ile söndüren ALLAH! 
Ebu Cehillerin, Ebu Leheplerin zul-

müne 
MUHAMMED gönderen ALLAH! 
Arif Nihat Asya'mn haykırdığı gibi, 
Ebu Cehil ölse de, Ebu Leheb geberse 

de, 
Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin yer-

yüzünde cirit attığı. 
Yeryüzünde riya, inkar, hiyanet. 
Altın devrini yaşıyor. 
Diller, sayfalar, satırlar, 
Ebu leheb öldü diyorlar. 



Ebu Leheb ölmedi. Ya Rasulallah 
Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor, 
diyerek figan ettiği, 
adma AYDINLIK çağ bile deseler, bi-

zim yaşadığımız bu KARANLIK çağda. 
Z a n n e t m e y i n ki! Al lah Kul lar ın ı 

unuttu! Haşa! . " , 
Bize^de, KARANLIKLARDAN AY-

DINLIĞA kavuşmak için, 
KARANLIKLARDA doğru yolu bul^ 

mak için. 
Bir nur, bir ışık, bir rehber olarak, as-

la değiştirilemeyecek. 
Asla tahrif edilemeyecek, 
asla kaybedilemeyecek olan, KİTAB-I 

KERİMİNİ bıraktı!.. 
Ancak, bu KARA DÜZENLERİN ak-

laşması, 
KARANLIKLARIN, AYDINLIĞA ka-

vuşması. 
Bizim bu ışığa tabi olmamıza, O'nun 

aydmlatbğı, nurlu yolda, GÖZÜ KARA 
- yiğitler olarak, AYDINLIK YOLUNUN 

IŞIK ERLERİ olarak. 
Bıkmadan, usanmadan, korkmadan, 

yı lmadan, YOL ALMAMIZA BAĞLI-
DIR! ' 

• ' * • * * 

Elbette, af izinin it izine karışhğı, ki-
min elinin kimin cebinde olduğunun bi-
linemediği, AK İLE I p ^ Y I , ayırt etme-
nin zor olduğu bu dönemlerde, doğru 
yolu bulmanın, en doğru yolunu yine 
Rabbimiz göstermiştir! 

"Size Allah ' tan apaçık bir nur , ve 
apaçık bir kitap geldi." 

- Maide:15 . - . 
"Allah rızasına uyanlar ı o ki tapla 

kurtuluş yollarına ulaştinr ve onlan ken-
di izniyle KARANLIKLARDAN AY-
DINLIKLARA çıkarıp, oriları dosdoğru 
yola iletir." . , 

Maide:16 
"Andolsun ki, biz Musa'yı, toplumu-

nu KARANLIKLARDAN AYDINLIĞA 
çıkar, diye ayetlerimizle gönderdik. Şüp-
hesiz bunda, çok sabreden, çok şükreden 
herkes için sayısız dersler vardır!" 

İbrahim: 5 

"Bu bir kitaptir ki, indirdik saha,. 
, çıkarasm diye insanları, 

KARANLIKLARDAN AYDINLIĞA, 
. O güç lü ve övgüye layık o lan ın 
YOLUNA! 

İbrahiın:! 
"Ey iman edenler! Allah'ı çok zik-

redin. 
Onu sabah akşam, (KARANLIKTA 

VE AYDINLIKTA) teşbih edin. 
Odur ki, sizi KARANLIKLARDAN 

AYDINLIĞA çıkarmak için size Rahmet 
etmekte, 

melekleri de size dua etmektedir. 
O müminlerf çok esirgeyicidir." 
Ahzab:41-43 

\ ' "Sizi KARANLIKLARDAN AYDIN-
LIĞA çıkarması için kuluna apaçık ayet-
ler indiren. O'dur. Şüphesiz, Allah, size 
karşı e lbet te şefkat l i ve elbet te esir-
geyicidir." Hadid:9 

" İman ed ip de , sa l ip ame l l e rde 
.^bulunanları KARANLIKLARDAN AY-

DINLIĞA çıkarması için Allah'm apaçık 
ayetlerini size okuyan bir- peygamber 
gönderd ik . Kim iman ed ip de, sal ih 
amellerde bulunursa, Allah onu, ebedi 
kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar 
akan cennetine koyacakhr." 

Ta lak l l 
Sonuç o larak . U n u t m a m a m ı z 

• gereken bir gerçek de şudur: Bir Allah 
dostunun ifadesiyle; . 

"Karanlıkla mücâdele, KARANLIĞA 
lanet okuyarak , KARANLIĞA küf-
rederek yapılmaz." Ve bu yolla AYDIN-

, LIĞA kavuşulmaz! 
. Yapılacak olan şey, KARANLIĞA , 
KÜFRETMEK YERİNE KALKIP BİR 
MUM YAKMAKTIR! ve bir m ü j d e 
olarak bUmeliyiz ki! 

"KARANLİĞIN EN KOYU OL-
DUĞU ZAMANLAR, ' • 

ŞAFAĞIN EN YAKIN OLDUĞU 
ANLARDIR!" 

...VE KAFİRLER İSTEMESE DE, 
ALLAH N U R U N U TAMAM-

LAYACAKTIR! 

Karanlıkla 
mücadel®, 
karanlığa lanet -
okuyarak, 
karanlığa küf-
rederek yopıl-
moZf Ve bu yol-
la aydınlığa 
kovuşulmazl 
Vopılocak olan 
şey, karanlığa 
küfretmek yerine 
kalkıp bir mum 
yokmoktır. 



Toplumsal kirlenmeye Kur'anî 
bakışlar (Viıi) 

Burhanettin Can 

2.1.5-4 
Davranışlar 

Münker Olan 

Maruf ve münker kavram-
lan, iyi-güzel, kötü-çirkm an-
lamma gelen tüm kavramlan 
içermekte olduğunu, saf ve te-
miz aklın hakkında iyi-güzeL 
veya kötü-çirkin, takdir etme 
hakkına sahip bu lunduğunu 
daha önce ifade' etmiştik. Ay-
nca bu kavramlann bünyesin-
de bir miktar izafilik taşıdüdanm da belirtmiştik... 
Maruf ve m ü n k e r k a v r a m l a r ı genel o la rak , 
Ku^an'da şu davranış güzel, şu davranış çüküıdir 
şeklindeki açık ve net hükümlerden ziyade, hangi 
davranışlarm güzel olması gerektiği şeklinde kuUa-
mlmaktadır. Toplumu sarsacak boyutlu konular, 
fahşa, bağy, zulum, habis, seyyia gibi kavramlar 
içerisinde zikredilmiştir. Bu denli tehlikeli olma-
yan konularda karar,'bir ihtimal, inşana bırakıhruş-
tır. Bu açıdan Kur 'an 'da şu maruf veya şu mün-
ker'dir şeklinde açık hükümler çok fazla bulunma-
maktadır. Nitekim, maruf ile ügüi kısımda maruf 
olması gereken davranış lar tabir ini kul landık. 
Münker üe^ügili olarak da üç konu tesbit edebüdüs. 

Kur'an-ı Kerim'in münker (çirkin) diye niteledi-
ği üç davranış şudur: r 

. Haksız yere bir cam öldürmek 

. Çok yüksek sesle konuşmak 

.¿adırüanna ziharda bulunmak 
Haksız yere bir cam öldürmenin çirkin olduğu, 

Hz. Musa ile kendisine Allah'm özel Ijir ilim verdi-
ği şahıs arasmdaki konuşmada geçer. İlirh sahibi 

Toplumu sorsocok boyutlu konulor; 
Fohşo, boğy, zulum, hobis, seyyio 
gibi kovromlor içerisinde zikredil-
miştir." Bu denli tehlikeli olmoyon 

kçnulordo koror, bir ihtimal, insana 
bırakılmıştır. Bu öçıdon Kur'an'da 

şu maruf veyo şu münkerdir 
şeklinde açık hükümler çok 

fozlo bulunmamaktadır. 

olan, bir çocuğu öldürdüğün- , 
de; Hz. Musa, "Dedf ki: "Bir ca-' 
na karşılık olmaksızın, tertemiz 
bir cam mt öldürdün? Andol-
sun, sen kötü bir iş yaptın." [18 
Kehf 74] demiştir. 

Çok Yüksek. Sesle Konuş-
mak 

Münker olarak mtelendiri-
len diğer bir davranış; insanla-

rm çevresindeküeri horgören, onlara üstten bakan 
ve küçümseyen b ü anlam taşıyan konuşma tarzla-
rıdır. Kibrin ve böbürlenmenin bir tezahürü olan 
üst perdeden konuşma, mübalağa içeren komama, 
içinde fayda içermeyen konuşma, hoş olmayan, hoş 

' karşüanmayan bir konuşma tarzıdır. Hz. Lokman 
oğluna nasihatta bulunurken bu konuşma tarzmı, 
•merkebin sesi üe mıücayese etmektedir. 

"İnsanlara yanağım çevirip (büyüklenme) ve böbür-
lenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, her bü-
yüklük taslayıp da böbürleneni sevmez." • 

"Yürüyüşünde orta bir yol tut, sesinden de (yüksek 
. perdeleri) eksilt. Çünkü, seslerin en çirkin alam gerçek-

ten eşeklerin sesidir." [31 Lokman 18,19] 
Yukandaki 18. ayette böbürlenme ve büyüklen-

menin yanlışhğı üzerinde duruluyor. 19'da ise jm-
rüme ve konuşma tarzmm ortalamai bir tarz içerme-
si gerektiği belirtüiyor. Bu iki ayetin birleşiminde 
gerek yürüme gerekse konuşma tarzmm böbürlen-
me, büyüklenme taşımaması gerektiği anlaşılmak-
tadır. Bununla birlikte böbürlenme, kibir taşımayan 
yüksek sesli koııuşma çevreyi rahatsız etmesi, hatta 



tahrik etmesi açısmdan kötüdür. Belki 
de bir çoğumuzım dikkat etmediği bir 
konudur. Belki d.e başaramadığımız bir 
nokta. 

İslam, bireye verdiği önem kadar; 
topluma da önem vermektedir . Top-
lumsal dayanışmayı bozan, komşviluk, 
akrabalık y e ailevi iUşküeri bozan her-

" şeye karşı ç ıkmaktadır . Bunları kötü 
olarak nitelendirmektedir. Kibir, böbür-
lenme bu açıdan kötü-çirkindir. Böbür-
lenme içeren konuşma da çirkindir. 

Kadınlara Ziharda Bulunmak 

İçinde öfke taşıyan, mübalağa taşı-
yan konuşma tarzı, içinde düşünce ve 
düşündürme taşımayan konuşma tarzı, 
içinde mugalata taşıyan konuşma tarzı • 
da münker (kötü ve çirkin)dir. İnsanlar 
arasındaki en temel iletişim araçların-
dan biri olan konuşma, yukarıda ifade 
olunan yanlışları içerisinde bu lundu-
rursa, anlaşma imkanlarım ortadan kal-

• dınr. Nefsi-arzular, hakim olmaya baş- -
1ar. Bu ise, konuşma tarzmı daha da kö-
tüleştiriş Bu daha büyük anlaşmazlık-
lara ye sorunlara neden olur. Böyle bir 
konuşma tarzı da, aüe içerisinde yaşa-
nan ve kan koca iHşküerini çıkmaza so- . 
kan ziharda bu lunma olayıdır. Zihar " 
yapma eski bir Arap geleneği olup, ko-
canın kendi kansma "sen bana anamın 

, sırtı gibisin", "Sen benim anamsm" de-

mesidir. Böyle bir konuşma ile kadın ^ 
• boşanmış olmuyor, fakat kocasma ha-

ram sayılmış oluyordu. Böyle yanlış bir • 
anlayış ve gelenek İslam tarafindan or-
tadan kaldırılıyordu. Ancak aile içeri- . 

^ sinde böyle kırıcı, dökücü, incitici ko-
.' nuşmalarm yapılmaması, sorumsuz ko-

nuşmalârm olmaması, tarafla'rm düşün-
cesizce konuşup birbirlerini incitmeme-
si ve böylelikle de aüe içinde soğukluk . 
olmaması için belli yaptınmlar uygıüu-
yor İslam. Böylelikle aile ku rümunun , 
ciddiyeti, yuvanm alelade bir yapüamş " 
olmadığı, karşılıklı yapılan ahidin bir 
sorumluluk olduğu hatırlatılmış olu-
yor. İnsanlarm kendi menfaatlerine gel-
diği şekilde h a r e ^ t edip smırlar koya-
mayacağı belirtilmiş oluyon 

"Sizden kadınlarına zihar edenler, bil-
melidirler ki o kadınlar, onların anaları de-
ğildir. Onlarm anaları ancak kendilerini 
doğuran kadınlardır. Onlar çirkin (mün-
ker) ve yalan olan bir'söz söylüyorlar. 
Şüphesiz. Allah, affedici, bağışlayladır. 

Kadınlarına zihar edip sonra söyledikle-
rinden dönenler, karılanyle temas etmeden 
önce bir köleyi hürriyetine kavuştursunlar. 
Size öğütlenen hüküm budur. Allah yaptık-
larınızı haber almaktadır. 

^Buna imkan bulamayan, temaslarından 
önce aralıksız olarak iki ay oruç tutsun. Bu-
na da gücü yetmeyen, altmış fakiri doyur-
sun. Bu açıklama, Allah'a ve Rasûlürıe 
inanmanız içindir. Bunlar, Allah'ın sınır-
larıdır. Kafirler için acı bir azap vardır. 

All^ ve Rasûlüne karşı gelenler 
kendilerinden öncekilerin alçalftldtğt 
gibi alçalttlacaklardtr! Biz açık açık 
ayĞtler indirdik. Kafirler için küçük düşü-
rücü bir azab vardır." [58 Mücadele 2-5] 

Kansmı sen beıüm anamsm gibi de-
yişlerle' inciten, horlayan, üzen kocala-
rm ağır bedeller ödemesi gerekmekte-
dir; ya bir" köleyi özgür küacak, ya iki 
ay oruç tutacak ya da 60 fakiri dojaıra-
caktır. Böylelikle bir daha rastgele ko-
nuşmamayı, aüesini rahatsız etmemeyi, 
yuvanm temellerini zâyiflatmamaja, ai-
le kurumunun ulviHğini aşağüafnama-
yı, evlüiğin bir oyun ve eğlence"olmadı-
ğım öğrenmeyi idrak etmiş olacaktır. 

. Bu hüküınler Allah'm belirlediği sı-
nırlar olup bunlara karşı gelenler mut-
laka alçaltürmş^ rezil edilmiş olâcaklar-
dn. . - . - . 

Bugün Türkiye'de yaşanan rezilUk, 
Allah'm koyduğu sınırlann çiğnenmiş 
olmasmm doğal sonucu değil midir? 

Maruf-Münker ve İnsan Topluluk-
lan 

Yukarıdaki açıklamalardan şu orta-
ya çıkmaktadır: Kirlenme sorunu, özde 
şeytan ve taraftarlarma tabi olup olma-
ma sorunudur. 

Kur 'an-ı Kerim, kimlerin münker i 
savunduğu veya münkere karşı ilgisiz 
kaldığı; kimlerin de münkere karşı mü-
cadele ettiğini âçıklaniâktadır. 

Kur'on-rHerim'in 
münker (çirkin) 
çliye nitelediği 
üç davranış şu-
dur: Haksız yere 
bir cani öldür-
mek. Çok yüksek 
sesle konuşmak. 
Kadınlarına 
ziharda bulun-
mak. 



. Rlbh'ı ve flllöh korkusunu unutunlorın, 
• bu yüzden Allah'ın do kendilerini unuttuğu 

insanlann, münoFıklonn, kirliliğe karşı mücadele 
vermesi bir toroFo; bu insanlar kirlilikten, 

rahatsız do olmayacaklardır. Çünkü onlar kirli 
ortamlordon, bataklıklardan beslenir 

ve büyürler. 

Geçmişte İsrailoğullarmdan küfre-
denlerin isyan edip haddi aştıkları bu 
yüzden de lanetlendikleri i fade edil-
dikten sonra, 

"Yapmakta oldukları tnünkerden bir-
birlerini saktndtrmtyorîardt. Yapmakta 
oldukları şey ne kötü idi! Onlardan çoğu-
nun küfre sapanlarla dostluklar kurduk-

,, larım görürsün. Kendileri için nefislerinin 
takdim ettiği şey ne kötüdür.. 

Eğer Allah'a, peygambere ve ona 
indirilene iman etselerdi, onlan dost-
lar edinmezlerdi. Fakat onlardan çoğu 
fasık olanlardır." [5 Maide 79-81]., 

denmektedir. 
Burada üç temel olgu vardır: Birin-

. ' cisi, küfredenler münkerden birbirleri-
ni sakındırmazlar. İkincisi, küf re sa-
panlarla kurulan dostluklar kötüdür. 
Üçüncüsü de AUah'a peygambere ve 
peygambere indirilene iman. edenler 
küfredenleri dost edinmezler. Dolayı-
sıyla küfredenlerin dost edinümesi bir 
iman zaafı olarak ortaya çıkmaktadır. 
Öyleyse münkerden sakmdırıp sakm-
dırmama imanî bir sorundur. İman'm 
bir göstergesi olarak prat ik hayat ın 
tanziminde ortaya çıkmaktadır. 

Münafıklar Münkeri Emreder, 
Maruftan Sakındırırlar. 

- Yalnızca dil ile ifade edilen iman, 
kalp ve amellerle desteklenmedikçe 
nasıl bir anlam ifade edecektir? Kirlen-
m e d e n gerçekten rahats ız olmakla , 
olur gibi gözükmek, temelde imanın 
gücü kuvveti derecesine bağlı bir ol-
gudur. O açıdan münafıklar, münker-
den rahatsız olmazlar; ancak mecbur 
kalırlarsa olur gibi gözükürler: 

"Münafık erkekler ve münafık kadınlar, 
bazısı bazısmdandır; münkeri emrederler, 

- maruftan alikoyarlar, ellerini sımsıkı tu-
tarlar. Onlar Allah'ı unuttular, O da onla-
rı unuttu. Şüphesiz, münafıklar fıska sa-
panlardır." [9 Tevbe 67] 

AUah'ı ve.AUah korkusunu unutan-
lann, bu yüzden Allah'm da kendüeri-
ni unut tuğu insanlarm, münafıkların, 
kirhliğe karşı mücadele vermesi bir ta-
rafa; bu insanlar kirlüikten rahatsız da 
olmayacaklardır. Çünkü onlar küli or-
tamlarda, batakhklarda beslenir y e bü-
yürler. Bugün Türkiye'de ve dünyada-
ki kirlenmenin baş sorumluları bunlar 
değil midir? Öyleyse kirlenmeye karşı 
mücadele, yeni bir insan unsuru olma-
dan başarı kazanamaz. 

Müminler Marufu Emreder, Mün-
kerden Sakmdınriar. 

Bu insan unsuru, Kur'an'm ve sün-
net in m ü m i n diye tanımladığı insan 
unsurudur. Ancak bu insan unsuru sa-
hip olduğu, vasıflardan dolayı kirlen-
meye karşı mücadele eder ve "başarı ka-
zanır. O'nun için AUah onlan, Kur'an-ı 
Kerim'inde; _ 

"Mümin erlikler ve mümin kadınlar da 
birbirlerinin velileridirler. Marufu emre-
der, münkerden saktndtrtrlar, namazı 
dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah'a 
ve Rasûlüne itaat ederler. İşte Allah'ın 
kendilerine rahmet edeceği bunlardır. [9 
Tevbe71] ^ 

diyerek tan ımlamaktadı r . Dahası 
Allah müminleri, tüm insanlık için ör-' 
nek ve hayırlı bir ümmet olarak nite-
lendirmektedir. 

"Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir 
ümmetsiniz; maruf olanı ''emreder, mün-
ker olandan sakındırır ve Allah'a iman 
edersiniz. Kitap Ehli de inanmış olsay-

' dı, elbette kendileri için hayırlı olurdu. 
İçlerinden iman edenler vardır, fakat ço-
ğunluğu fıska sapanlardır," [3 Al-i İmran 
110] 

"Marufu emredip, münkerden sa-
kındırma" nm, bir yaşam biçimi, bir ah-
lak ilkesi, bir iman olayı olarak İslamî 



terminolojide ayn bir önemi vardır. 
Bu örnek insan, "örnek cemaat" ve 

örnek bir sistem için "olmazsa olmaz" 
ilkelerden biridir. Bu konu "Kirlenme-
ye Karşı Mücadele" başlığı altmda ayrı-
ca incelenecektir. 

Burada, mümin ve münafık iki fark-
lı insan unsurunun iyilik-güzellikle, kö- ' 
tü-çirkinlüc karşısmdaki tavrmm ne ol-
duğu gözler önüne serilmektedir. Kirli-
liğe karşı mücadelede nasıl bir insan 
unsurunun olması gerektiği ortaya ko-
nulmaktadır. 

İnsanın m a r u f u emred ip münker-
den sakmdırmayı bir ilke olarak kabul 
etmesi, gerek koşuldur, fakat yetmez. 
Böyle bir mücadelede bir "menfaat şe-
bekesi" bir "haramzâdeler" topluluğu 
ile karşı karşıya kalındığını, bunlarm 
hedefe varmak için kullanamayacaği, 

j s t i s m a r edemeyeceği hiç bir kavram 
kural ve değer sistemi olmadığmı bil-
mek gerekü. 

".. Borçlu olmanın bir vatandaşlık göre-
vi olduğunu düşünüyorum. " ' 

.: Bu bir vatani görevdir." ' • 

... "Geri zekalı herifler. Yahu ben borç 
kapatıyorum. Maharet kar yapmak, borçsuz 
olmdk değil, iş kurmak. Ben şimdi Türki-
ye'yi borç ödeyerek kazıklıyorum." 

"Dünyaya bakacağız, dünyayı anlama-
ya çalışacağız ve Türkiye diye bir mevzuyü 
fazla büyütmeyeceğiz.. Muhtemelen geçen 
seneki Financial Times bizim problemleri-
mizin çözüınünü'17. sayfasında yazıyordu. 

Bağımsızlık Çanakkale'de falan mühim-
miş. Fakat şu anda mevzu değildir. 

Benim pasaportum Türk, Müslümanım 
da evvel Allah. Fakat benim Türklüğüm 
ekonomik açıdan hikaye." ' ^ ^ . 

Halil Bezmen böyle konuşabiliyoi. 
Bu ü l k e p dolandırmayı bir görev ola-
rak telakki edip küreselleşen dünyada 
yeni dünya düzeninde yerini ahyor. [1] 
Bu sistem var oldukça daha nice Halü 
Bezmenler çıkacaktır. Kirlenmiş sistem-
lerde servetin nasıl kazanüdığı değü ne 
kadar olduğu önemlidir . Servetinizle 
orantıh olarak baş tacı edilir, itibar gö-
rürsünüz. Böyle bir sistemde yorulmuş 
ve yıpranmış hırsızlar, dinlenmiş hır-

Kirlanmiş sistemlerde servetin nasıl 
kazanıldığı değil, ne kadar olduğu önemlidir. 
Böyle bir sistemde yorulmuş hırsızlar, . • -
dinlenmiş hırsızlarla yer değiştirir. 
İnsanın unutma özelliği 
dinlenmiş hırsızların yeniden kurtarıcı olarak • 
kobul edilmelerine müsaittir.,̂  ' 

sızlarla yer değiştirir. İnsanın unutma 
özelliği d in lenmiş hırsızları yen iden 
kurtancı olarak kabul edilmelerine mü-
saittir. 

Taban tabana zıt partiler arasında 
dolaşıp duran milletvekillerini başka 
nasıl izah etmek gerekir. Daha bir ay 
önce oy verdikleri bir seçim tarihini, bir ' 
ay sonra, yüzleri kızarmadan, ülkenin 
zaranna dejdp iptal ettirmeye çahşmak ' ' 
kirlenmenin en ilginç ye en canlı örnek-
lerinden biri değü midir? Neyzen Tev-
fik şu dizeleri ile halkı değü midir: 

'•'Kime sordumsa seni, doğru cevap ver-
mediler. 

Kimi alçak, kimi hırsız, kimi deıjyus de-
diler: - " 

Künyeni almak için, partiye ettim tele-
fon, 

• Bizdeki kayda göre, şimdi o mebus dedi-
ler." • . -

O açıdan marufu emredip münker-
den sakmdırma, ayetlerde yalnız başına 
ifade edilmiyor. Tevbe 71'de namazın 
dosdoğru kümması, zekatm verilmesi, 
Allah ve Resulüne itaat edilmesi ilkeleri. j 
ile birlikte "zikrediliyor. Bu, hem konu-

_nun önemini artınyor; hem de mücade-
leye karar veren insanı, güçlü kılacak 
donanımları ortaya koyuyor. Al-i İm-
ran I lO 'da ise bu i lkenin a rkas ında , 
"Allah'a iman edersiniz" ifadesi y a r . : 
A l l ah ' a i m a n ' l a , " m a r u f u e m r e d i p , 
münkerden sakındı rmanın" yanyana 
gelişi bu ilkenin önemini artınr. Mümi-
ne; yapsam da olur, yapmasam da olur, 
tarzında bir tercih bırakmamış oluyor. . -
Nitekim ayetin devamında Kitap Ehli 
inanmış olsaydı, kendileri için iyi olur-
du denerek, dikkatlerimiz, tekrar iman ' 
olajona çekilmiş oluyor. Kitap Ehlinin 



Marufu emredip 
münKerden sakın-
dırma, ayetlerde 

namazın dosdoğ-
ru kılınması, zeka-

tın verilmesi, fil-'' 
loh ve Resulüne 
itaat edilmesi il-
keleri ile birlikte 
zikrediliypr. Bu, 
; hem konunun 

önemini artırıyor; ' 
hem de mücade-
leye karar veren 

insanı, güçlü kıla-
cak donanımları 
ortaya koyuyor. 

çoğunluğunun fıska- sapanlar olduğu 
çok az bir kısmının iman ettiği belirti-
liyor. _ ' 

Keza Al-i İmran 113'de "onlarm tü-
mü b ü değüdir. Kitap Ehli'nden ayak-
ta (namaza) duran bir ümmet vardır" 
dendikten sonra; bunların marufu em-
redip, münkerden sakındıracaklan ifa-
de ediliyor: 

"Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe 
ifnan eder, maruf olanı emreder, münker 

• olandan sakındırır ve hayırlarda yarışır-
lar. İşte bunlar salih olanlardır."[3 Al-i 
İmran 114] 

Bütün bunlardan çıkanlabüecek so-
nuç, ki r lenmeye karş ı mücadele bir 
iman olajadır. Ama Kur'an'm ve sün-
netin tanımladığı bir iman olayıdır. 
İman ettiklerini düleriyle söyleyip de 
kalpleri üe tasdik etmeyenler, eylemle-
ri ile teyid etmeyenler ne derece ve 
hangi oranda iman etmişlerdir? 
' "O gün onlar, imandan çok küfre daha 
yakındırlar. ' 

. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söy-
lüyorlardı." [3 Al-i İmran 167] 

Böylesi insanlar, tezat içindedür, is-
tikrarsızdır. Bir gün söylediği diğer 
g ü n ü t u t m a z . G ü n ü k u r t a r m a y a 
çalışır. Bunun içinde sık sık yalana baş 
vurur. Oysa, "yalanm menzüi yoktar." 
der Anadolu inşam. 

Evet yalanm menziH olmadığı için 
9 Kasım 1995 tarihli MiUiyet gazetesin-
de Hasan Pulur, "Öhh, ne âlâ mem-
leket!" başlıklı yazısında şöyle yaz-
maktadır: 

"Mesela kendileri Başbakan iken "Dış 
borçlar memleketin itibarını gösterir!" 
deyip, Özal iktidara gelince "Bu kadar 
borcu olan bir ülkeyi itibarlı görmek müm-
kün değildir." dediğini hatırlatamazsınız.. 

Mesela "Çankaya'ya çıkacağıma, dağa 
çıkarım!" dedikten sonra, Evren'den davet 
gelince, koşup huzura çıkmasını sakın ak-
lınıza getirmeyin!.. 

Mesela, bu defa Özal Cumhurbaş-
kanı'yken, "Ben Çankaya'ya çıkmarn, Çan-
kaya aşağı iner!" dedikten iki ay sonra 
"Devletin tepesinde kavga çıkarmam" 
diyerek Çankaya'ya gittiğini, rahmetli 
Özal'la halvet olduklarım da zinhar hatır-
latamazsınız... 

hiiesela 1991 seçimine kadar "Oyunuzu 
bir defalık bize ödünç verin" diyen siz değil 
misiniz diye sorun bakalım, ağzınızın 
payım alırsınız.: 

"Düne takılıp kalmayın, yarına bakın!" 
Kirliliğe karşı mücadele yalansız, 

dolansız, entrikasız bir mücadeledir . 
İhtiraslarına akıl ve iradeleriyle gem 
v u r a n l a r ı n , çok d ü ş ü n ü p ç ö z ü m 

. arayanların işidir. Düşüncesizce söy-
lenen sözler ve yapüan vaadlerin haÛa 
nasıl etkilediğini "zihinsel kirlenme" 
başlığı altmda aynca inceleyeceğiz. An-
cak burada Ümit Yaşar Oğuzcan'm şu 
taşlamasma yer vermeden edenieyece-
ğiZ: . • 

"Sadrazam hazretlerinin'sol kulağı 
kaşmir ' ; 

Kaşınır babam kaşınır 
Sadrazam dediğin bir ulu kişi 
Oturmuş da memleketi düşünür. 
Kaşınmak kulağın ödevi 
Düşünmek sadrazamın 
Gelgelelim bizde 
Sadrazam kaşmir 
Kulak düşünür." 

Dipnotlar ^ 

[1] Dündar , U., Alpay, Ş., Haram-
zade, AD Yaymcılık, İstanbul 



Bu, barış değil, 
savaş anlaşması! (*> 

Asaf Hüseyin 

O r t a d o ğ u ' n u n temel 
problemlerinden birisi banş ' 
anlaşmaları diye sözünü et-
t i ğ imiz ' şeyd i r . O r t a d o -
ğu'dan söz ettiğimizde Ba-
tı'nın yaptığı propagandayı 
ve bunun hem Batı'da.hem 
de İslam dünyasındaki etki-
sini kesinlikle küçümseme-
meliyiz, azımsamamalıyız, 
Çok önenüidir, öneminin bi-
lincinde olmamız gerekir ; 
Öylesine bir propaganda yapı-
yorlar ki sürekli kulaklarımıza 
şu kelimeler çarpıyor: Barış an-
laşmaları , barış anlaşmaları . . . 
Bunu söyleye söyleye artık bey-

" nimizin bir yerine yerleşiyor ki, 
demek Ortadoğu'da banş anlaş-
maları veya görüşmeleri sürege-
liyor, devam ediyor. Buna artık 
ikna oluyoruz. İşte bu. Batı pro-
pagandasımn nasü çalıştığını ve 
ne kadar etkiU olduğunu gösteri-

- yor. İşte burada Bati'mn bu prd-
pagandasmı nasıl yaptığını ve ne 
kadar başanh olduğunu göster-
meye çalışacağım, ki biz bu a)mı 
imkanlara sahip değiliz. Trajedi 
de şu ki, artık bu propagandanın 
sonucunda biz maalesef etkilen-
jhiş oluyoruz. Artık buna inan-
maya başlıyoruz. 
* Barış anlaşmalarından sonra 

,beiüm sormak istediğim soru şu-

Bu barış anlaşması değil, savaş ' " " söylüyoriar: Bunlar b a n ş 
anl05nnas,d,r. Dııo^on boh,ld,5,nda Z 
barış anlaşması' diye hazırlanan veya kıldığında b a n ş anlaşması 

söylenen bu şeylerin aslında perde arka- diye hazırianan veya söyie-
sında sahip oldukları gündemde ise bir "^n bu şeylerin ashnda gizü 
ilan edilen sovoşın söz konusu olduğunu 
J görüyoruz. Ve bu savaş, elbette ki 

İslam'a karşı bir savaştır. 

dur: Acaba gerçekten barış an- . 
l a ş m a l a n n d a n sonra Or t ado-
ğu'ya banş geldi mi? Acaba bü-
tün ihtiyaç duyulan şey sadece 
Rabin'le Arafat arasmda bir el sı- • 
kışma, bir tokalaşma ve bu man-
zaranın ortasında da Clinton'm 
mevcut olması mıydı? Yani aca-
ba bunların yapılmasıyla Orta-
doğu'ya banş gelecek miydi? Bu 

"soruyu sadece ben değil birçok 
akademisyen, hatta akademis-
yen olmayan bir çok insan da so-
ruyor: Or tadoğu 'ya gerçekten 
bârış geldi mi? 

Son zamanlarda Ü r d ü n ' d e 
bulunduğum sırada aynı soruyu 
onlar da soruyorlardı. Ortado-
ğu 'da birçok insanla konuştu-
ğumda onlardan edindiğim izle- ^ 
nim şudur: 

Or tadoğu 'daki barış anlaş-
malarının kendileri için birşey 
ifade ettiği bu insanlar şık sık şu-

k ı smında /pe rde arkasında 
sahip olduldarı acendada ise 
bir ilan edilen savaşın söz 
konusu o lduğunu gorüyo-
ruz. Madem bu barış anlaş-
malarıyla birlikte yapılmak 

istenen savaştı, öyleyse bu savaş 
neye, kime karşı? Savaş, elbete 
ki İslam'a karşı, savaştı. 

İşte sözünü ettiğimiz bu olay-
da sözkonusu olan üç ayrı strate-
ji 'den söz etmek istiyoruin: Bu 
barış anlaşmalarıyla elde edil-
mek i s tenen v e y a h u t t a takijS 
edümek istenen üç stratejiden il-
ki, bu barış anlaşmalarını e lde 
ettikten sonra bununla yapacak-

, lan savaş için elde hazır bir bel-
genin olmasını sağlamaktır. 

İşte bu strateji Oslo'da başla-
• dı ve Washington'da nihai ola-

rak imzaya kavuştu. 'Acaba bu 
barış anlaşmalarıyla halk mutla-
ka ilgili miydi? Halk takip edi-
yor m u y d u ? Hayır , kesinlikle 
hayır. Peki o zaman bu barış an-
laşmalarıyla kim ilgileniyordu, 
kim tertip ediyordu? Yaser Ara-
fat, Rabin, Clinton ve tabii ki on-



lan destekleyen profesörler. 
Bu "ilk strateji. Bu şekilde bir 

anlamda bir dokütnan ortaya çı-. 
karıyorsunuz. Bakın, işte bizim 
sözünü et t iğimiz bârış anlaş-
malarının kayıtlı olduğu belge 
diyorsunuz. Zaten barış anlaş-
malarının gereği elde bir dokü-
manın olmasını sağlamaktı. Ve 
bunu bu şekilde sağladılar.'Bu 
s t ra te j in in a rkas ında asıl var 
olan amaç ise şuydu: Füistirdileri 
bir anlamda dolduruşa getirmek 
için, onlara karşı "işte bakm biz 
bu belgeyi elde ettik. Bununla si-
ze barış gelecek." diyebilmek. 
Onları buna inandırmaya çalışfî-
ılar. 

Korka r ım ki Yaser Ara fa t 
A r a p o l d u ğ u ha lde , Or t ado-
ğu'da Arap tarihini okumuş de-
ğil, veya bilmiyor. Birinci Dünya 
Savaşı sırasında İngilizlerin Or-
tadoğu için planlan vardı. Ve bu 
planları ortaya koymuşlardı. Or-
tadoğu 'nun çoğu o zaman Os-
manlı ların el inde idir Fakat 1. 
Dünya Savaş ı 'ndan sonra Hi-
caz'da bulunan Şerif Hüseyin İn-

• gilizlerle bir anlaşmaya vardı. İş-
te bu anlaşma gereği, İngilizler 

ş u n u vaade -
d i y o r l a r d ı ; 
eğer Osman-
lı'ya karşı bi-
zimle işbirliği 
yaparsanız, o 
zaman biz si-
ze, Arap la ra 
bağımsız bir 

. devlet olma-
ları için top-
rak yereceğiz. 
Fakat ilginçtir 
ki aynı za-
manda bu İn-
gilizler Arap-
larla yap t ığ ı 

. bu anlaşmala-
rın d ı ş ında 
F r a n s ı z l a r l a 
da gizli anlaş-
ma yapmış -

lardı. Bu anlaşma gereğince ise 
"bizim Araplara vereceğimiz 
toprak yoktur. Dolayısıyla bu 
toprağı kendi aramızda paylaşa-
cağız." dediler Yine bu ikinci an-
laşma da gizli yapüdı. 

Dolayısıyla ^ r i f Hüseyin el-
de ettiği bü gizli anlaşma netice-
sinde oldukça memnundu. Çün-
kü el inde bir belge vardı . Ve 
Lawrens'le birlikte hareket etme-
ye başladı. Sonuçta ne oldu? Şe-
rif Hüseyin Ürdün'e gönderildi. 
Ve hiçbir toprak parçası da elde 
edemedi. Oğluna Suriye verildi,' 
yanlışlıkla. Çünkü İngilizler büi-
yordu ki o toprağı alamayacaktı. 
Gördü ki, 1920'de Fransızlar böl-
geye geldi ve Suriye'yi elde etti-
ler. Oğlunu da Suriye'den -kov-
dular. Peki toprağı kim elde et-
miş oldu? Toprağı Fransızlar al-
dı ve ikiye böldüler. Ve müslü-
man toprağı olan bu toprağın 
güneyini, bir kısmını Lübnan'a 
verdiler. Daha doğrusu Lübnan 
diye bir ülke yarattüar. Bunun 
sebebi ise oradaki hıristiyan olan 
Marunüere bir ülke yaratmaktı. 
İngilizler de Filistin'i elde etti. 
Bu topraklar için de İngilizlerin 

kendilerine göre bir planı vardı. 
Bu topraklarda yahudiler için bir 
devlet kurulacaktı ilerde. 

, Asl ında Filistin topraklar ı 
Osmanh hakimiyetirideyken, ya-
hudilerin yine buna benzer bir 
planı vardı. Oysa o zaman Os-
manlı yöneticileri onlara hayır 
dediler, Filistin'i kesinlikle Wm-
seye veremeyiz. Fakat maalesef 
l.Dünya Savaşından sonra tarih 
değişt i . Ve müs lümanla ra ait 
olan bu topraklarda bir İsrail 
devleti kurulmuş oldu. 

Burada demek istediğim şu-
dur:Arafat öyle aptal bir insan 
ki, tarihte böyle bir olay gerçek-
leştiği halde, hâlâ bugün bir an-
laşma yaparak anlaşmanın gere-
ği ilerde toprak elde edeceğini 
zannediyor. Oysa geçmişte ol-
madı, bugün de olamaz. Elbette' 
ki halk böyle bir ş e p kabul ede-
mez ve böyle bir şeyin olabüece-
ğini düşünemiyor la r . İşte bu 

"olayı kabul etmeyenler Müslü-
manlardır ve Hamas'la ilgili olan 
kimselerdir. 

Rabin'in bir projesi var: Banş 
karşılığında toprak projesi. Keli-, 
melere dikkatinizi çekmek isti-
yorum. Barış karşüığmda toprak 
kavramı farklıdır, barış karşıh-
ğında devlet kavramı farklıdır. 
Devlet devlettir. Toprak toprak-
tır. Çok farklı şeylerdir bunlar. 
Dolayısıyla Hamas karşı çıkti ve 
"bu Filistin halkına karşı yapılan 
büyük bir ihanettir. Cinayettir" 
dedi. 

Bu olay gerçekleştikten sonra / 
bu defa ildnci strateji geldi. İşte 
bu da Kahire 'de yapılan terör > 
zirvesi: Kahire zirvesi, dolayısıy-
la teröristlere karşı ilan edilmiş 
bir savaş. Kimdi bu teröristler? 
Hamas, İslami Cihad, Hizbullah, 
bölgede toprak isteyen hangi f 
ses, hangi grup olursa olsun. 

Kim olursa olsun, bölgede 
toprak isteyen hangi ses, hangi 
grup olursa olsun, bütün müslü-
manlar terörist olarak yaftalanı-



yor. Barış anlaşmalar ı süreci 
hiçbir zaman FilistinlUere toprak 
vermek amacıyla başlamış değil-
dir. Böyle bir düşünce kesinUkle 
İsrailli devlet adamlarının aklın-
dan bile geçmiş değildir. Bütün 
mesele şuydu: Komünizmin çö-
küşünden sonra Or t adoğu 'da 
yükselen İslami güçlere karşı na-
sü bir strateji takip edilmeli ki İs-

' lam tehlikesi ortadan kaldmlsm? 
Bazen devletler dışardan ba-

kıldığında göze öylesine güzel 
görünen planlar yaparlar ki, her-
kes bu devletin iyi şeyler yapa-
cağım zanneder. Fakat asıl niyet-
ler ise bambaşkadır. İslam soru-
nu sadece Filistindeki Hamas ve-
ya İslami Cihad sorunu değildir. 
Lübnan'da bulunan Hizbul-
lah sorunu da vardır. Bu aym 
zamanda Hüsnü Mübarek gi-
bi münafık kimselerin de so-
runudur. 

Kahire'deki toplantıda a ş ' 
lında yapüan İslama'a karşı 
savaş ilan etmekti. Artık elle-
rinde dayanak olarak bir banş . 
anlaşması vardı. Dolayısıyla 
bar ış an laşmas ı sadece bir 
platform teşkil ediyordu. İs-
lam'a karşı savaş ilan etmek 
için oluşturulan bir platform-
du bu. . 

Önce bir platform oluşturu-
yorsunuz. Sonra buraya dışar-
dan gelen kişiyi terörist üan edi-
yorsunuz. . Öldürebüiyorsunuz. 
işte bu Kahire zirvesinin hemen 
arkasından gelen ikinci strateji 
idi. Ne acı ki Müslümanlar büe 
buna inanmaya başladılar. Müs-
lümanlar şimdi Ortadoğu'da te-
röristlerin olduğuna inanıyor. 

Burada düşünmenizi istedi-
ğim bir husus var: Müslümanlar 
hakkında Batılı terminoloji kul-
lanma meselesi. Mesela, iyi müs-
l ü m a n f u n d a m e n t a l i s t t i r . Bu 
kavram İslami mi? Kesinlikle ha-
yır. Yine bazen müslümanı aşırı 
uç olarak da tanımlıyorlar. 

Bazen Hamas veya Hizbullah 

mensuplanna terörist veya fun-
damentalist olup olmadıklarını 
sorduğumda bu sorumu ardaya- ^ 
madüar. ' , 

Cl inton t a r a f ından Kahire 
zirvesine 100 milyon dolar veril-
di sadece myslümanları öldür-
mek amacıyla. Eminim ki israil 
ve Mısır da para yatırmıştır bu 
işe. ' 

Banş anlaşması ile tatbike ko- -
nulaiı üçüncü strateji, m ü s l ü -
manları öldürmeye başlamaktı. 
Kahire zirvesinden hemen sonra 
Arafat - korkunç bir baskı altına^ 
alındı, Arab'm Arab'ı öldürmesi 
için. Onun polisi Yahya Ayyaş'a 
ilıanet etti. FiUstin polisi İsrail'le 
işbirliği yaparak şehit edümesini 

Kahire'deki toplantıda 
oslındo yopılonlslam'a karşı 

sovoş ilon etmekti. Rrtık ellerinde 
dayanak olarak bir borışonloşması 
vardı. Dolayısıyla barış anlaşması 

sadece bir platform teşkil ediyordu, 
' Islom'o karşı sovoş ilcin etmek için 

oluşturulan bir platformdu bu. 

sağladı. Şu anda da eminim ki 
pekçok Filistinli müslüman Gaz-
ze ve Batı Şeria'da hapse tıkıİ-
maktadır. 

İşte böylece barış anlaşmala-
rının nasü yapıldığını. Kahire . 
zirvesinin ardından nasıl toplan-
dığını ve müslümanlarm nasıl 
öldürüldüğünü görüyoruz. 

Şimdi olaya farklı bir açıdan 
bakalım. Acaba Arafat bir Füis-
tin devleti elde etti mi? Size İs-
rail'in neler elde ettiğini söyleye-
yim. FKÖ'nün resmen İsrail'i ta-' 
mmasını sağladılar. Bu tanınma 
İsrail için oldukça önemlidi r ; 
1978'de kendisini, tanıyacak bir 
Arab ' ı nasıl da ar ıyordu! Bir 
münafık dışîîıda kimseyi bula-
madüar: Sedat. Mısır İsraü'i tanı-

yan ilk Arap devleti oldu. Peki 
sonra ne o ldu? M ü s l ü m a n l a r 
onu öldürdü. 

İsrail sizi topraklar ın ızdan 
edecek. Siz de onun k u r d u ğ u 
devleti tanıyacaksınız! Bu tanı-
ma ile Filistinliler adeta şunu 
demiş oldular: "Siz bizi toprak-
larımızdan attinız ve haklısınız." 

Mısırlılar tanımış olsaydı, bu 
o kadar önemli değildi. Çünkü 
Mısırlılar topraklanndan edilmiş 
değildi. , ^ -.. 

Bugyn milyonlarca Filistinli 
evsiz yur t suz . Siz Yaser Ara-
fat'ın Filistinlileri temsil ettiğini 
sanıyor musunuz? - O tamamen 
laik zihniyetli ve hatta müslü-
m a n olarak çağr ı lmaktan bile 

hoş lanmayan bir k imsedir . 
Sadece m ü s l ü m a n a r değil , 
gayri müslim Filistinlilar bile 
ona muhalefet etmektedirler. 
Edward Said, Hanan Aşravî, 
ve diğer pekçoklan gibi. Bu-
rada ben yeni bir şey söylü-
yor değilim. Pek çok Fiüstinü 
bunları söylüyor. 

Arafat 1967'de mücadele-
ye koyulduğunda belki milli-
yetçi bir kimseydi. Fakat bu-
gün hakkında çıkan haber ve 
yazılarda bozulmaya başladı-

ğı söyleniyor. Pek çok Arap ül-
kes inden parasa l des tek aldı . 
Muhtemelen bu paraları İsviçre 
bankalarına veya cebine aktardı. 

Peki 1967'den bugüne kadar 
yapılan mücadelenin amacı ney-
di? Sözkonusu bu banş anlaşma-
sı mıydı? 

. Rabin'in projesi barış karşılı-
ğ ı n d a t op rak p r o j e s i y d i a m a 
kendisi bir İsraüli tarafından öl-
dürüldü. Bir Yahudiyeaittopra-, 
ğın e lden ç ıkar ı lamayacağına 
ilişkin eski bir yahudi kanununa 
aykırı hareket ettiği için vurul-
du ; Peki bizzat yahudiler Banş 
anlaşmasına böyle yaklaşıyorlar-
sa, o halde kim kiminle imzalı-
yor bu anlaşmayı? 

Aslında Rabin'in öldürülme-



"Arafat müslüman olarak adlandırılmaktan 
bile hoşlanmaz." 

siyle barış anlaşmasının bizzat , 
İsrail içinden ortadan kaldırıldı-
ğı söylenebilir. Bunun üzerine 
ABD mayıs ayındaki seçimlerde 
Perez'i desteklemeye karar ver-
di. Perez iktidarda kalabileceği-
ni göstermek için Güney Lüb-
nan'da birtakım hareketlere gi-
riştL M a s u m çocuklar İsrail 
bombalarıyla öldürüldü. Acaba 
bu katliam Hizbullah ile savaş-
mak için mi yapıldı. 
• İsraü 1978'de İsrail'i işgal etti. 

Buna karşı koyarak savaşanlar . 
ise Müslümanlardır. Güney Lüb-
nan onlara aittir. Onlar oraya 
başka hiçbir yerden gelmiş de-
ği ldi r ler . Yüzyı l l a rd ı r güney 

Lübnan'da yaşamaktadır-
lar. Burada 1982'den sonra 
Hizbullah adında yeni bir 
grup oluşmaya başladı. Bu 
insanlar t a m a m e n kendi 
topraklarını kurtarmak için 
mücadele veriyorlar. 

Bir de Hamâs'a bakalım., 
O niçin savaşıyor? Hamas 
bir İslami gruptur. Bir İs-
lam devleti kurabilir. İşte. 
bundan dolayı terörist ola-
rak yaftalanmalıdır. Bunu 
kim söylüyor? İsrail. 

• Mesele şu: İslam devleti 
kuracağ ı için H a m a s bir 
terör is t ö rgü t se , b izza t 
yahudiler kendi dinlerine 
dayalı bir devlet kurmuş 
durumdadırlar. Yeryüzün-
de d ine daya l ı o larak 
kuru lmuş olan iki devlet 
vardır: Pakistan (1947) ve 
İsrail (1948). Ş u - h a l d e 
H a m a s ayn ı d ü ş ü n c e y l e 
hareket ettiğinde bu haktan 
niye mahrum ediliyor? 

Burada size üç senaryo 
sunnıak istiyorum. Mesela, 
niayıs ayındaki seçimlerde 
Peres'in seçilmediğini far-
zedel im. Likud Par-
t i s i ' nden N a t a n y a h u ik-
t idara gelecek. Bu a d a m 
Filistinlilere bir avuç bile 

. toprak vermek istemiyor. Peki o 
zaman barış antlaşması ne ola-

, cak? Likud'un popülaritesi böl-
gedeki yahudi yerleşimcilerden 
geliyor. Ki onlar da barış anlaş-
masına karşılar. Doğal olarak bu 
seçmenlerinden gelen büyük bir 
baskı a l t ında k a k c a k t ı r . Bu 
seçimlerde iktidara gelmese bile 
Peres öldüğünde veya birkaç yü 
sonraki seçimlerde iktidara gel-
me şansı var. Barış anlaşmasina 
o zaman ne olacak? 

Şimdi ikinci sena ryoya 
bakalım: Farzedelim ki Yaser 
Arafat öldü. FKÖ Uderliğini kim 
üstlenecek? İsraiüiler FKÖ'den 

başka kimseyi tanımadılar. Hat-
ta FKÖ içinde Arafat ' tan başka 
kimseyi de tanımadılar. Çünkü 
işbirlikçi olan, evet efendimci 
olan o idi.' Dolayısıyla Arafat öl-
düğünde de banş anlaması yine 
tehlikeye girecektir. . 

Devlet kurmak ciddi bir iştir. 
Halkın arzuları doğrultusunda 
bir yöne t im s i s temin in oluş-
turulmasını gerektirir. İsrail'in 
bu bakımdan Filistirüilere kendi 
dev le t l e r in i k u r m a imkanın ı 
vereceğine inanmak m ü m k ü n 
değildir. 

Dolayısıyla üçüncü senaryo 
şöyle çizilebilir: Demek ki yeni 
güçler ortaya çıkacak, ve Füistin 
devletini onlar kurmaya çalışa-
cak. İşte burada böyle bir devleti 
kurabilecek olan, İslami bir güç 
olacaktır. Bu Hamas olabiür, İs-
lami Cihad olabilir. Hatta bun-
lar sahneden çekilse bile birbaş-
ka islami güç ortaya" çıkabilir. 

Ne Batı ne de İsraü herhangi 
bir A r a p o r d u s u n d a n kork-
mamaktadır. Onlann korktukları 
tek güç İslamdır, dolayısıyla İs-
lami hareketlerdir. İşte bundan 
dolayı da Ortadoğu 'daki poli-
tikalarının hedefi bölgeyi tama-
men İs lam'dan temizlemektir. 
Bunu nasü yapacaklar? Yahya 
Ayyaş' ı öldürerek mi? Evet o 
şehit oldu ama karşılığında 60 
İsrailli de öldü. 

İşte bundan dolayıdır ki banş 
anlaşması gerçekten bir barış an-
laşması deği ldir , savaş anlaş-
masıdır. Eğer bölgede gerçekten 
bir barış sağlanmak isteniyorsa 
bu müslümanlar tarafmdan ger-
çekleştirilmeye mecburdur. Böl-
ge tarihi ile kültürüyle herşeyi 
ile İslamî iken barış anlaşması 
için bir laik, a te is t ç a ğ ı n l ı p 
muhatab ahnamaz. 

Asaf Hüseyin'in son Türkiye zi-
yareti esnasında AKV'de yapmış ol-
duğu özel sohbetten özetlenmiştir. 
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Çeçenistan: 
Zafere doğru... 

Mehdi Nüzhet Çetinbaş 

K a f k a s . V a k f ı ' n m 
"Kurbanlarımızı Kafkas-
ya'da Keselim" kampan-
yas ında görev l i o l a rak 
b a y r a i n d a K u z e y Kaf -

yor. Otların üzerine ört-
tükleri 'bezlerle oluştur-
duklar ı yataklarda yor-
gansız olarak yaitıybrlar. 
En ilginci, hiçbirinin jöi-

Dudayev'in şehit olmasından dolayı teessü-
rümüzü ifade ediyoruz. Voşlı bir nine sözü-
müzü kesiyor: "Dudoyev ölmedi. O hoçco 

gitti. Şimdi orada dua ediyor" diyerek muka-
kasyayı dolaşma imkanı - belede bulunuyor. Dudayev Çeçenistan'da ' Zünde en ufak bir yügm-
bulduk. • kırklara karışmış. Artık insanların gözünde bir ^e bezginlüc emaresi 

A s h n d a çok k ü ç ü k ^ ^ ^ bir evliyo. Cenozesi törensiz olorok bir Kampta b ü y ü k bir 
sayüabılecek bu organı- , • y , ^ , disiplin altında hayatla-

koç mücobit tarofındon defnedildiği için onun n m s ü r d ü r m e y e çahşı-
öjümünü halka kabul ettirmek oldukça zor. yorlar. 

Yaşlı b i r kadın ,^ya-

zâsyonun oradaki özerk 
cumhuriyet lerde ne ka-
dar b ü y ü k bir heyecan 
m e y d a n a ge t i rd iğ in i gözleri-
mizle gördük. Bütün dünya ta-

• rafmdan kaderine terkedilen yi-
ğit insanlarm gözler inde yine. 
de hatırlanmanın mutluluğunu 
farkettik. 

- Ruslann Çeçenistan'a saldır-
dığı a n d a n ber i K a f k a s y a ' d a 
bu lunan cumhuriyetler büjrük 

• bir ekonomik sıkınt ının içine 
düşmüş vaziyetteler. Bir kısmı 
Çeçen mül tec i le r i bar ınd ı r ı r - " 
ken, bir kısmı da kendisine da-
hi yetmeyen ekmeğin i Çeçen 
kardeşleriyle paylaşmak zorun-
da kalıyor. 

En vyüksek maaşın 70-80 do-" 
1ar civarında o lduğunu gördü-
ğümüz Kakasya'da, 300 gr. ek-
mek 25 bin lira,-1 kilo patates -
120 bin lira. Velhasıl hayat pa-
halıhğı almış başmı gidiyor. Ta-

bi bu söylediğimiz gerçekler sa-
• dece orada yaşayan müslüman 

halkı değil, aynı zamanSa Rus-
asülüarı da aynı şekilde etkili" 
yor." ~ 

Çeçen savaşının etkilerinin 
ilk olarak Kafkasya 'da hisse- . 
dilmesi doğal b i r sonuçtur. Ay-
nı etkilerin yavaş yavaş bü tün 
Rusya Federasyonunu da etkisi 
altına alması kaçmümazdır. Yo-
ğun b ü seçim ekonomisi uygu-
lanmasına rağmen büyük sıkın-
tüar yaşayan Rusya'ja seçimler 
sonrasında daha da b ü y ü k sı-
kmhlar bekliyor. 

Savaşm en fâzla hissedildiği -
yer hiç şüphesiz İnguş bölgesi. 
Buralarda kadınlar ve çocuklar-
dan oluşan binlerce mülteci bir 
tren is tasyonunda kullanılma-
yan vagonlar ın içinde barinı-

nmda gelini ve 12-14 yaşlarında 
iki torunu ile birlikte yolumuzu 
kesiyor. " İk i oğlum cephede şe-
iı i t oldu. Bunlan da savaşa gön-
dermek istedim. Yaşları küçük 
o lduğu için almadılar" , diyor. 
Bunlar ı söy l e rken ' s e s inde en 
ufak b ü titreme yok. 

. Dudayev ' i n şehit o lmasın- • 
dan dolayı teessürümüzü ifade 
ediyoruz. Yaşlı bir n ine sözü-
m ü z ü kesiyor." "Dudayev öl- • 
medi. O hacca gitti. Şimdi ora-
da dua ediyor" diyerek muka-
b e l e d e b u l u n u y o r . D u d a y e v 
Ç e ç e n i s t a n ' d a k ı rk la ra kar ış- • 
mış. Artık insanlarm gözünde 
bir ermiş, bir evliya. ^Cenazesi 
törensiz olarak bir kaç mücahit 
t a r a f ı n d a n d e f n e d i l d i ğ i iç in 

. onun ö lümünü halka kabul et-
tirmek'oldukça zor. 
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Dudayev'in şahadeti Çeçen müslümanlart zafere 
götürüyor.. 

Daha sakin düşünen le r in 
söyledikleri Çeçen direnişinin 
bü kadar uzun soluklu oluşu-
n u n gerekçesini ortaya koyu-
yor. "Dudayev bir gün zaten 
ölecekti. Evet o bir semboMü. 
Ama bizim davamız şahıslara 
bağlı olarak yürüyen bir dava 
değildir. Çeçenistan'da binler.ee 
Dudayev var ." Ö lümü bu ka-
dar büyük b ü tevekkülle karşı-
layan topluma ne yapabilirsi-
niz? 

D u d a y e v ' i n y e r i n e geçen 
Selimhan Yandarbiyev, Çeçen 
bağımsızlık meşalesini ilk ya-
kan i n s a n . Çeçen m u h a l e f e t 
cephes in in k u r u c u s u , D u d a -
yev'i Estonya'dan getirip hare-
ketin başma otur tan isim. Çe-
çen h a l k ı b u g ü n Y a n d a r b i -
yev ' in e t r a f ında kene t lenmiş 
vaziyette. ı 

Çeçen savaşı kısa vadede bi-
t eceğe b e n z e m i y o r . En az 
50.000 Çeçenin hayatmı kaybet-

tiği, içinde oturulacak vazi-
yette hiçbir evin kalmadığı 
Çeçenistan'da Ruslarla Çe-
çen le r in iç içe y a ş a m a s ı 
bundan sonra çok zor. Rus 
askeri ölümün soğuk nefe-
sini her an ensesinde hisse-
derek Çeçenistan'da ne ka-
dar kalabilir. İşin gerçeğini 
söylemek gerekirse Çeçen 
halkmm Ruslarla bir prob-
lemi de yok. Hatta savaş-
tan sonra gidecek yeri ol-
mayan ve Çeçenlerin ara-
s ında kalan yaşlı Ruslar ı 
da Çeçen le r bes l iyor l a r . 
Eğer Çeçenler sivil halka 
zarar vermek isteseler, bir 
gece içinde binlerce Rus'u 
öldürebiUn Çeçenistan sını-
rmın hemen yanmda bulu-
nan Rus köylerinde bugü-
ne k a d a r b i r tek R u s ' u n 
b u m u bile kanamamıştır. 

. Yeltsin Haziran ajanda 
yapüacak başkanlık seçim-

leri için b ü y ü k sıkıntıya düş-
müş tür . Çeçenistan'da devam 
eden savaşta, çocuklarını kay-

• bedenler her mitingde kendisi-
ni rahatsız etmektedirler. Rus 
halkı, bu savaşm bitmesini iste-
mektedir. Bunları gören Yeltsin 
son çare olarak Yandarbiyev ile 
Kremlin 'de görüşme zorunda 
kalmıştır. 

B u g ü n e k a d a r as i o l a r a k 
g ö r d ü ğ ü Ç e ç e n i s t a n D e v l e t 
B a ş k a n ı ' n ı m u h a t a p o l a r a k 
onunla görüşmesi Yeltsin açı-
sından bir geri adımdır. 31 Ma-
yıs akşamı yü rü r lüğe g i rmek 
üzere imzalanan ateşkesin so-
nuçlar ını h e p birUkte görece-
ğiz. 

Bağımsızlıklarını ilân ede-
rek yola çıkan Çeçenlerin geri 
adım atması kesinlikle beklene-
mez. Kaldı ki Yeltsin'in o rdu 
üzer indeki otoritesi de tartış-
maya açıktır. Çeçenistan'da de-

vam eden savaştan büyük bir 
- r a n t e l d e eden, k o m u t a n l a r ı 

kontrol edecek bir siyasi otori-
tenin Rusya'da iş başma gelme-
si uzak b ü ihtünaldü. 

Gerilla savaşı veren Çeçen 
mücahit lern kısa sürede mağ-
lup edümesi m ü m k ü n görün-
müyor . Rus ekonomisinin de 
bu savaşı çok uzun süre kaldı-
ramayacağı aşikardır. Bu savaşı 
bitirecek tek güç vardır. O da 
Batı dünyasıdır. Batı Rusya'ya 
açtığı kredi musluklarını kıstığı 
anda b u savaş kendi l iğ inden 
bitecektir. 

Bu savaşı bitirecek diğer bir 
faktör de İslam dünyasıdır. İs-
lain dünyas ı yekvücut olarak 
bu vahşete karşı sesini jrüksel-
tirse hem Batı hem de Rusya 
ge r i a d ı m a t m a k z o r u n d a _ 
kalacaktır. 

Yel t s in i le Y a n d a r b i y e v 
arasmda imzalanan ateşkesten, 
b e n ş ahsen u m u t l u değ i l im. 
Yeltsin oy oranın ı bir miktar 
arttırmak için böyle bir manev-
raya baş v u r m u ş t u r . Yandar-
biyev ise kendini Yeltsin'e dev-
let başkanı olarak muhatap kü-
makla diplomatik bir zafer elde 
e t m i ş t i r . R u s y a b u a n d a n 
i t i b a r e n b a ğ ı m s ı z l ı k savaş ı 
veren mücahitleri ve komutan-
lan asi olarak ilan edemez. 

. Bir diğer önemli husus da 
27 M a y ı s 1996 , t a r i h i n d e n 
i t i b a r e n , R u s l a r t a r a f ı n d a n 
seç i len D o h u Z a g a y e v ve 
hükümeti de fülen bitmiştir. 

. Y a n d a r b i y e v , Ye l t s in ' i n 
o y u n u n a ge lecek k a d a r saf 
değ i ld i r . Bağımsızl ığa g iden 
yolda Çeçenler, ağır ama emin 
adımlarla ilerliyorlar. Bu belki 
çok zor olacak, daha binlerce 
şehidin kanına mal olacak, ama 
sonuçta gerçek şudur ki, "Allah 
va'dini tamamlayacaktır; kafü-
1er istemese de." 



Alıntı ve değimler.. 
i ' . 

^ Haz. İlhan Gündoğdtt-Savaş Yayh 

Fmncılar, Refah'tan rahatsız 

Geçen gün Ankara'ya gittim bir 
geceliğine, böyle siyasetin karıştığı 
günlerde görüştüğüm devletin tepe 
noktalarmdaki bir iki tanıdıkla bir-
likte yemek yedik, başkentten ülke 
nasü gözüküyor, seçimlerin sonucu 
ne olacak, bu sonuçlar ne tür dalga-
lanmalar yaratacak, bunlardan ko-
nuştuk. 

Söylediklerine göre, fırmcılar bir 
kamuoyu araştırması yaptırmışlar. 
Anadolu'nun her yanındaki fırıncı-
lardan da, müşterileri ne söylüyor, 
seçimler konusundaki görüşleri ne-
dir, diye sorup, bu iki araştırmanm 
sonuçlarmı birleştirmişler. Bu araş-
tırmaya göre. Refah birinci parti çı-
kıyormuş. , . 

Fırıncılar derneğinin yönetim 
kurulu, Refah'ın önünü Tansu ÇU-
ler'in kesebileceğinden pek emin • 
değilmiş artık, geçtiğimiz yülarda 
Çüler'e bel bağlamışlar ama, son za-
manlarda başbakana olan güvenle-
rirü kaybetmişler. " 

ANAP'lâ DSP'nin yapacağı bir 
koalisyonun, Refah'ın gelişmesini 
engelleyebileceğini düşünüyorlar-
mış ve böyle bir koalisyonu gerçek-
leştirmek için hareketlenmişler. 

CHP'nin önde gelen isimlerinin 
DSP'ye geçmesini sağlamışlar. 

, Radyo Televizyon Üst Kurulu 
denilen o tuhaf kurula da baskı ya-
pıp, Çiller'i destekleyen TRT genel 
müdürünü görevden aldırmışlar. 

Ayrıca, tam seçimlerin öncesin-
de firmalar demeğindeki Refah eği-
limlileri saptayıp demekten atâcak-
larmış. 

O akşam yemeğinde benim dev-
letin zirvesinden aldığım izlenimler 
böyle. 

Fırıncılar, Refah'tan çok rahat-» 
sızmış. 

Tabii biraz akh olan herkes "fi--
nncılara ne oluyor" diye soracaktır, 
ne hakİa TRT'nin genel müdürünü 

attırdıklarmı, bir partiden başka bir 
partiye siyasi transferleri nasıl yap-
tıklarını merak edeceklerdir. 

Fınnalarm böyle bir şey yaptığı 
yok elbet. 

Bunlar benim son zamanlarda 
gazetelerde okuduğum yazıların bir 
özeti, o yazılarda fırıncüarm yerine 
"ordu" ya da ordunun sinonimi ha-
line gelen "devletin zirveleri" söz-
cükleri bulunuyordu. 

Böyle bir yazı okuduğumda "fi-
rmalara da ne oluyor" diye soracak 
bir çok insan, aynı yazıda "fırıncı-
lar" sözcüğünün yerinde "ordu" 
sözcüğünü görünce aynı tepkiyi 

. göstermiyor, "orduya da ne oluyor" 
diye sormuyor. • 

Ordunun siyasete karışması, bir 
siyasî  partinin gelişmesinden rahat-
sız olması, bunu engellemek için çe-
şitli siyasi varyasyonların içinde yer 
alması, o partiden bu partiye trans-
ferlar yaptırması, televizyon yöneti-

- mini değiştirebilmesi insanlara çok 
doğal geliyor. \ -

Fırıncılar, siyasi transferleri 
ayarlayabilseler, 'TRT genel müdü-
rünü işten attırabilseler, herkes bu-
na çok şaşardı. 

Ordu yaptı deyince kimse şaş-
mıyor? Niye? Fırıncıların sahip ol-
madığı bir hakka ve güce ordu nasıl 
sahip olabiliyor? • 

Üstelik, fınncüar derneğinin bir 
sivU toplum kuruluşu olarak seçim-
leri etkileyebilmek için kendi ağır-
lıklarını koymaları demokrasilerde 

(doğaldır,'ama ordunun, kendisine 
sınırları korumak için verilmiş bir 
gücü devlet yönetimini belirlemek 
için kullanması ne doğaldır ne de 
meşru. 

• Biz, normal olam anormal, anor-
"mal olanı da normal karşüayan bir 

çarpıklığın içine düşmüşüz. Ordu-
nun siyasete bulaştığına dair her-
gün yazüar çıkıyor ama kimse "or-
du siyaset kulislerinde nasü dolaşır, 
bir sivü devlet görevlisini nasü gö-

İki Aym 
Satır Aralarından 

* ABD'den Bosna'ya koşullu 
yardım: "İranlı uzman ve askerleri 
gönderin." (Cumhuriyet 15.5.96)" 

* Türkiye İsrail'le Gümrük Bir-
liği Antlaşması imzaladı. (Zaman, 
İS.3.96) 

- * Asaf Hüseyin: "Küreselleşme, 
emperyalizmin ikinci ad ıd ı r / ' 
(Y.Şafiık, 17.^.1996) 

" F r o t Oktay'Sinanoğlu: 'Tür-
kiye'de yabancı dille eğitimin Önü-
ne geçilmezse bir nesil sonra Türk-
çe bitecek." (Türkiye, 18.3.%) , 

* Arafat; "İsrairdeki terör ey-
lemleri için' emri Tahran verdi." 
(Y.Yiizyıl, 18.3.96) 

- * Soljenitsin: "Bağımsızlık Çe-
çenlerin hakkıdır ." (Y.Şafak, 
t$.3.96)' - ' 

* Türkiye'de sigaraya başlama 
yaşı 11 oldu- (Y.Yüzyil, 19.3.96) 

* Felç olan Aydın Menderes: 
"Her zorlukla beraber bir kolayhk 
vardır" dîye bir surede iki ayet var> 
Bu bir zorluktur, ama buradan da 
bir kolaylık çıkacaktir. Bu Allah'ın 
vaadidir.;. Vatandaşlar dua eder-
lerse kolaylık çıkacaktır . Buna ına-
myorvim/'(Sabııh,2t.3.96) ' 

, ' * Bu ne tesadüf: Vaman Törü-
nér'in bakan olduğu gün, eşi Alev 
Hanım şirket kurdu. (Hürriyet 21. 
3.96) ' 

^Başbakan Mesut Yılmaz: " 
Ncvruz'un temelindeki Ergcnokon 
ve Kava destanında atalarımızın 
dağlan delme pyküpü var. Bugün 
de kafalanmızdakı dağları devir-
mek gerekiyor " (Hürriyet 22,3,96) 

* Ali Kırca Nevruz'un "devlet 
bayiramı" haline geldiğini yazdı ve 
ünlü Ankara valisi Nevzat Tando 
ğan'ın şu sözünü haörlaft*: "Mem-



lekcte komünizm gerekliyse, merak 
etmeyin onu da biz getiririz." (Y. 
Yvzyıl,22.3.96) 

- * Genel Kurmay başkanlı-
ğı'ndan ibadet talimatı: "Yeni cami 
yapılmciyacnk Bidon minareler yı 
kılacak. Mescidlero rütbeli personel 
girmeyecek. Hoparlörle ezan okun-
mayacak. Askeri İmamlar er kıyafe-̂  
tiyle görev yapacak, Tarikat yayın-
lan mescide sokulmayacak," (Hitir-: 

* BekirCoşkuft'un koalisyon tâ-
nunlaması; "Dövüşümlü başbakan-
hksiştemf' (Mrrh/ei, 23-3S&) 

* Erbakan: "Belediyeleri arpalık 
olmaktan çıkardık/ ' tZman^ 
25.3:15%) , . , 

* İstanbul Barosu Başkanı Tur-
gut Kazan, îzmif te yaptığı konuş-
mada masayı yumruklayarak^ 
İmam Hatip Liselerine ve bu lisele-
rin çoğalmasına goz yuman 12 Ey-
lül paşalarına ateş püskürdü: 
"Atatürk ilke ve inkıldplarma en 
büyük zararı paşalar verdiler."i 
(Y.ŞapK26,&.1996} 

* Dış ticarette karadelik büyü-
yor: İthalat patladı: 35 milyar do-
lar. İhracat ise düştü: 21 milyar do-
lar, Açık 14 milyar dolar. Dış ticare-
tin yarısını Avrupa ile yapan Tür-
kiye'nin artık gümrük yükselterek 
ithalatı kısma gansı yok.' (Y.Yüzytî, 
27,3.96) • -

* Ordudan sert çıkış: İbadet ge-
nelgesini eleştirenlere üst düzey 
komutanların yanıti:'"Gericî takı-
mv iğrenç dillerini Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ne uzatıyor/' (MiUîyet, 
27,3.96) 

"Besim Tibuk: "Ordu demeç 
vermemeli. Ben başbakan olşam, 
demeç veren kişiyi derhal görev-
den ahrun/' (Zaman, 28.3.96) 

•^RP'li Bahri Zengin: "Ordu du-
kalık haline geldi." (Y.Yüzyil, 
22.3.1996) ~ , 

'•Demirel ABI^de "Şeriat düze-
ni gelmez" dedi, (Milliyet, 
3Û.3.1996) - -

Fas Kralı Hasan, ülke ekono 
misine olumsuz etkilerinden dolayı 
kurban kesilmemesini istedi. (Hür-
rhjet, 31.3.96) 

* Demirel "Türkiye'de herşey 

revinden attırır, bir siyasi partiye 
nasıl olur da sanki o parti bir düş--
manmış gibi davranır" diye sormu-
yor. 

Soruyu herkesten önce sormala-
rı gereken siyasiler ağızlarını bile 

. açmıyorlar. 
Sanki ordu "bizim" ordumuz 

değü de, "biz" ordunun halkıyız. 
• Sanki ordu bu ülkenin gizli sa-

hibi. Bir ülkenin, halkından başka 
sahibi yoktur ve o ülkedeki bütün 
devlet kuruluşları halka aittir, hal-
kın seçtiklerinin emriyle hareket 
eder. 

Bu tabloyu tersine çevirmeye 
kalkmak da önce hukuka aykındır. 

' Fınncılar, Refah'tan rahatsız ola-
büirler ve oiıun önünü kesmeye ça-
lışabilirler. - ' 

Çüıikü fırincüar maaşlarım dev-
let hazinesinden almıyorlar, aksine 
devlet hazinesine para veriyorlar. 
Siyaseti de hazineye para verenler 
belirler, hazineden para alanlarm^si-
yasete karışma hakkı yoktur. 

• Bizde siyasete kanşmaya hakfa 
olanlar siyasete karışamıyor da, 
hakkı olmayanlar karışıyor. 

Onuti için de fırıncıların değil 
de ordunun rahatsızhklanm okuyo-
ruz hep. 

Ahmet Altan, Yeni Yüzyıl, 12 Ara-
lıkl995 _ . 

«ıfıf 

Hangi Demokrasi 

^Değerli bir okur. Dr. Banu Ha-
nım şu eleştiriyi üetti: 

'̂ Yazınızda ("öcü geliyor" yazı-
sı) demokrasi kavrammı kafanızda 
tam oturtamamış olduğunuzu açık-
ça görebUiyorum. Eğer bu kavramm 
bilincine varmış olsaydınız yazüan-
nızla demokrasi düşmanlarının ek-
meğine yağ sürmezdiniz. Demokra-
si adına demokrasiyi yok etmek is-
teyenlere hizmet etmezdiniz. Belki 
siz de bir gün Refah Partisi'nin kad-
rolaşmasının bizi yüz yüze bıraktığı 
tehlikeyi yaşayarak göreceksiniz. O 
zaman hangi demokrasiden söz 
edeceksiniz, merak ediyorum." 

Açıkçası, ben de merak ediyo-
rum... Biz bu ülkede bugüne kadar 
"hangi demokrasi"den söz ettik ve 

. ileride "hangi demokrasi"den söz 
edeceğiz? 

Dualarımız, acil şifa dileklerimiz 
Menderes'le.. 

Ömürler, "halk" partilerinin 
halkı gözetmesini, "demokrat" pati-
lerin demokrat olmasını, "Adalet'' 
partilerinin adaleti sağlamasını, 

. "Anavatan" partUerinin anavatana 
sahip çıkmasmı, "doğru Yol" jjarti-
lerinin doğru olmasını, "Sosyal De-
mokrat" partilerinin sosyal ve de-
mokrat davrarunasını Umut etmekle 
geçti. -

Daha kırkını bile bulmamış bir 
ömüre "demokrasi adına" yapılan 
üç askeri darbe sığıverdi. 

Bireysel-yaşamlarımızı iyi kötü 
bir geürle kazasız belasız idame et-
tirmeyi "demokrasi" sanmakla ye-
tindik. Bize dokunmayan yılanlar 
bin yaşadı ve ülkenin her tarafını 
yUanlar, yalanlar kapladı. 

Çok hakhsmız sayın okur... 
Birileri, ''demokrasi adına" de-

mokrasiyi yok etmek isteyebilir. 
Ama "hangi demokrasi"yi? 
Onca işkence, onca kayıp, onca 

faUi meçhul, bunca insanm yoksul-
luğu, yoksunluğu "demokrasi"miy-
di? Bütün bunlara "demokrasi di-
ye" katlanan, ses çıkarmayan, uy-
sallıkla, oylarla ödüllendiren "biz" 
değü miydik? 

Bir ülkenin zihninin, benliğinin, 
potansiyelinin, geleceğinin yağma-



, Üsküdar'da Farklı 3ir Gece 

19 Nisan 1996 Cuma gecesi, Üsküdarlılar için 
farklı bir geceydi... , • 

Araştırma ve Kültür Vakfı Üsküdar Şubesi ve 
Pınar Yayınları işbirliği ile, Altunizade Kültür 
Merkezinde düzenlenen "Karanlıktan aydınlığa" 
adlı gece, bu tür faaliyetlerin, farklı bir örneği 
olarak başanyla gerçekleştirildi. 

Açihşın güzel bir multivizyon gösterisiyle ya-
püdlğı gece, kapanışını da bir slayt gös'terisiyle 
yaptı. . - .. 

Karanlık sistemler ve her türlü çarpıklıkları, 
canlı örnekleriyle gözler önüne serilirken, ilahi 
vahyin ışığında aydınlığa çıkış, konuşmacılar 
Serdar Özdemir ve Prof. Dr. Burhanettin Can ta-
rafından dile getirildi. 

Gecenin diğer bölümlerini konuşmaların ara-
smda heyecanla dinlenen iki şiir ve bu tarz prog-
ramlarda ilk kez uygulanan, halk müziğinden 
sunulan örnekler teşkil ediyordu. Belki de gece-
nin en çok ilgi uyandıran yönü, aslında geleneği-
mizde var olan, ancak bizim dünyamızda nutu-
lan aşık atışması bölümü idi. 

Başarıyla tertiplenen b u faaliyetlerinden do-
layı AKV Üsküdar şubesindeki arkadaşlarımızı 
ve geceye emeği geçenleri kutluyor, daha nice 
başanh faaliyetlerini beklediğimizi belirtiyoruz 

sına da bu yüzden hiç şaşırmıyo-
rum. -

Neşe Düzel, Y. Yüzyıl, 1 Nisan 
1996 Pazartesi -. _ • 

»»» 

j Engin Civan iyi ki keçi çalmadı 

Derya Ayanoğlu hapisten'çıktı. 
Güzel kraliçe alt tarafı iki gemi do-
lusu eroin işi yapmışh. Ergun Göknl' 
çok şanssız, çürikü gelecek yıl çıka-
cak. İstanbul Milli Eğitim Müdürü 
Naci Akay mahkum oldu, ama he-
men serbest-bıraküdı. Bülent Şemi-
1er tutuksuz, yargdanıyor. Engin Ci- ' 
van önceki gün tahliye oldu. Tril-
ypnlUk gayrim'enkullarm alacakldai-
nndan ve vergi dairelerinden kaçan 
Banker KastelU bu kez suçüstü ya-
kalandı, ancak üç ay hapse mahkum 
olup cezası iki milyon lira para ce-
zasına çevrildi. Ayni, olayda rüşvet 
alan Kadıköy İcra Müdürü bir yıl 
hapse mahkum oldu, onun cezası 

da paraya çevrildi. 
Rüşvetçi hırsızla-

rm hiçbirinin servet-
lerine el konulmadı. 
Şimdi İsparta'da ya-
yınlanan Akdeniz 
Gazetesi'nin 21 Mart 
Perşembe tarihli nüs-
hasının birinci sayfa-
smdan ahntı yopıyo-
rum: 

"İsparta Merkez 
İlçe'ye bağlı Ali-
kö/ünde Süleyman 

. Tatlı adh vatandaşın 
keçilerini 12 Mayıs 
1995 günü silah zo-
ruyla zapteden 5 ki-
şi Ağır. Ceza Mahke-
mesi tarafından ağır 
hapis cezalarına 
çarptırıldı. Mahke-
me Heyeti Halil Av- • 
cı, Tahir Yavuz ve 
Hüseyin Çil'i gasp 
suçundan 13 yıl 9 
ay. Arif Demir ve 
Tuncay Gülbu'yu 
ise gaspa iştirakten 6 
yıl 10 ay ağır hapis 
cezasına çarptırdı.", . 

Yıldırım Çavlı, 
Hürriyet,. 4 Nisan 
1996 Perşembe. 

Durum budur 

Demokrasi şampiyonluğunu or-
du düşmanlığı'na vardıran , çünkü • 
silahlı kuvvetlerle Askeri Yenitimi 
birbirine kariştıran o kafa, muhtıra-
ya ancak kendi muhâtapsa rahatsız 
oluyor... başkası muhatapsa sevinç-
ten göbek ahyor. 

Türk aydırunın. Refah konusun-
da verdiği şmav. Refah olgusu'ndan 
daha vahim. 

. - Ben varsam demokrasi vardır, 
yoksam yoktr. 
"" Buyrun. ^ 

Demokrat falan değil, tes-
limiyetçi sivUler bunlar. 

12 Eylül sabahı yerlere eğilip 
selam duran, ama kışlasına dön-
dükten sonra da_Ordu'ya*kafa 
tutan, şimdi Refah'a çattığı için tek-
rar alkışlayan, şaşkınlar grubu; 

• RaufTamer, Sabah 28.3.1996 

yorum. Yoksa bu aleme ve strese 
dayanamam." (Hürriyet, 20.4.96} 

* Ecevit: "Koruculuk sistemini 
ortadan kaldırmak, Osmanlı'da Ye-
niçeri Ocağı'nın lağvedilmesi ka-
dar problemli." (Türkiye, 2,1.4.96) 

* İstanbul Emniyet Eski Müdü-
rü Orhan Taşanlar. "İstanbul'daki 
kumar mafyası benimle çok uğraş-
tı, Çok paralar döndü. Sonunda be-
nim buradan alınmamı sağladılar." 
(Sabah, 22.4.96) 

* M, Şevket Eygi; "... Berfbioge-
netiğe inanıyorum.. Osmanlı'nın 
başarısı devşirmeciliğe dayanır 
Bugün biz, Türkler, Kürtler, Lazlâr 
kaldık. Bunlarla bu iş olmaz, Os-
manlı zihniyetiyle kelle avcılığına 
çıkmamız lazım,.. Ben müslümanh-
ğrseçmiş Avrupahlann çocukları» 
ıra iki senede İstanbul Türkçesi öğ-
reterek İslami keşime yeni kadro 
getirmek istiyorum." (Meşe Düzel'in 
rSporta}mdâ)Y.Y(lzy{l22.4.m • ' 

^ Cengiz Çandan "Türkiye'nin 
Ortadoğu politikası İsrail'e verü-
miş bir ''karşıhksız çek" ten başka 
birşefde^ûr (Sahah,23A.96J ; 

* Interstrateji Morı Araşhrma 
Kuruniu'nun anket sonuçlan: RP; 
%24, DSP: %18, ANAP: %16, DYP; 
%16, CHP: %1D, MHP: %9, HA-
DEP; %5. (Ertuğrul Özkök, Hürriyet, 
25.4.96) 

* Cevher Dudayev'in şehit ol-
duğu doğrulandı. Dudayev'in yeri-
ne Selimhan Yandarbiyev getirildi, 
(Y. Şafak, 25.4.96) 

* Ali Bayramoğlut Mil,H Savun-
ma Bakanı Oltan Sungurlu Türk-İs-
rail Askeri Antlaşması hakkında 
"Anlaşmanm gizlilik derecesini bil-
miyorum. açıklama yapamam, Za-
ten anlaşmanın içeriğinden de ha-
bersizim" diyor. Bû  siyasanm as-
keri otorite tarafından üretilmeye 
başladığım gösteriyor." (^-Yüzyıl, 
25.4.96) 

* Hizbullah'ra İkinci adamı 
Şeyh Naim çl-Ka$ım: "İsrairin elin-
deki modem süahlar, bizim K a ^ -
şa roketlerimizin düzenli olarak İs-
rail'e düşmesini önleyemedi- Şu, 
İsrail yönetimini çılgına çeviriyor." 
(Milliyet;25,4.^6) ' - ~ 

Yekta Güngör özden: Daha 



fazla vicdan hürriyeti istenmesin-
den rahatsîz oluyorum.'^ (Xarkix/e 
26.4.96) 

* Röger Garaudyt "Hizbullah, 
direniş kahramanıdır." (Y.Şafnlc, 
27.4.96) 

* N. Erbakan- "Cuma namazm-
dan... başörtüsünden... İmam-Ha-
tıp Lisolermden... Refah partism-
den korkuyorsunuz Öyle mî? Kor-
kunuzdan geberin inşal lah/ ' 
(Y Yuzıjıl, 1.5.96) 

* Uyuşiumöı Raporu; İstanbul 
emniyet Müdürlüğü Narkotik Şu-
besi tarafendan yapılan operasyon-
larda 6 ayda 1 trilyonluk eroin ele 
geçirildi, milliyet, 2,5.1996) 

* Ecevit: " ba/ı politikacıları-
mız maalesef askeri darbe tehditle-
rinde bulunuyor." (Milliyet, İ.5.96) 

* Necati Doğru; 1 Mayıs göste-
rilerinin halkm tepkisine yol aça-
cak biçimde yapılmasıra "Demok-
rasi'yle olmuyor" dedirtmek ve 
sıkı bîr rejime elverışU ortam ha-

murlamak" olarak değerlendirdi. 
(Sabah, 3.5.96) 

* Doğu Pcnnçek 'Turk bayra-
ğına saldıranlar... ikinci defa her-
hangi bîr denize dökülecektir." 
(Ttııhye, 3 5 96) 

* Mahir Kaynak: "1 Mayıs olay-
larında önüne geleni tahrip eden 
gençlerin yaptılı^nyla bir yere var-
mayı ummaları doğaldır. Ancak va-
rılan yerin, onlann hedefi olmadığı 
açıktır. Eylemcilerin rolünün alan 
temizlemekle sıntrh olduğunu anlı-
yoruz, üstelik olaylar bîr kıvılcımm 
sebejî olduğu yangına da benzemi-
yor,-Üniformalar ve sopalar, birşey-
İerin önceden hazırlandığını ankh-
yoT." (Y.Yüzyil, 4.5.96) 

. * Zülfü Livaneli; "Sistemi eleş-
tiren tek parti; Refahî "( Milliyet, 
7.5.96) -

*Devlet Bakanı Yaman Törü-
,ner: 'Irak'a BM ambargosu Türki-
ye'ye 2Û milyar dolara patladı." 
(Y. Yüzyd, S.5.96) 

* Etkili Çevreler", Anayol'un 
dağılması'halinde "partiler üstü 
hükümet formülü" için çalışmaya 
başladı!',. Amaç RP île koalisyon 
kurulmasını engellemek " (Y.Ytız-
yıl,9.S.96) 

İsparta AKV'de Fotoğraf Sergisi 
Yeryüzünde zulmün kol gezdiği 

şu günlerde zulmü, zalimi lanetle-
mek ve şehitleri anmak maksadıyla 
Araştırma ve Kültür Vakfı İsparta 
Şubesi tarafından 6-13 Mayıs 1996 
tarihleri arasında Bosna'dan Çeçe-" 
nistan'a adlı fotoğraf sergisi açıldı." 

Fotoğraf sergisi Müftü Vekili 
Halil İbrahim Ertuç'un duası ve 
Cumhuriyet Savcısı Musa Tür-
kay'm kurdelayı kesmesiyle açıldı. 

Açılışa ayrıca Kültür Müdürü 
Mehmet Oruç, Çevre İl Müdürü: 
Orhan Ünal, Hakim Burhan Kafa-
loğlu, kalabalık bir halk topluluğu, 
çeşitli vakıf, parti ve dernek temsil-
cileri de kahidılar. 

Basilim ve televizyon kanalları-
nın temsilcilerinin ilgiyle izlediği 
açılışta Dünya'nm her yerinde zul-
mü haketmemiş insan toplulukları-
na reva görülenler kınandı. 

Sergiyi günde ortalama 750 kişi 
ziyaret ederken yine sergi hakkın-
daki, ziyaretçilerin duygularını öğ-
renmek İçin konulan deftere 250 ki" 
şiye yakın görüşlerini yazanlar or-, 
tak bir mesajı veriyorlardı. Adeta 
"Zulme uğrayan kardeşlerimiz; bir 
gün mutlaka zalimler yaptıklannm 
cezasını çekecekler. Sizlerin yanı-
nızda 'olamamak bizlere verilebile-
cek en büyük cezadır. Sizleri şerefli-
ce ölüme giderken görüp sadece 
kendi halimize ağlıyoruz.'Zalimler 
bir gün hiç beklemedikleri zaman 
göreceklerdir. Küfürle ayakta kalı-
mr ama, zulümle asla!" 

Ünivesiteli ve liseli öğrencilerin 
daha çok ilgi gösterdikleri sergide. 
ayrıca günde mutad olarak 3 defa, 
fakat kalabahğın yoğun olmasından 
dolayı kimi günler 7-8 defa Bos-
na'dan Çeçenistan'dan adlı slâyt 
gösterileri yapıldı. 

Serginin bir başka ilginç yönü 
de İsparta'nın en merkezi yerinde 
açümış olmasıydı; bu mekan asker 
ziyareti, gezi vs. sebeplerle gelenle-" 
rin de görmelerine sebep oldu. 

İsparta dışından katdanlar ken-
di memleketlerinde de bu serginin 
yapılmasım, hiç kimsenin tahmin 

edemediği zulmün boyutlarının 
gözler önüne serilmesini istediler. 

Sergi sebebiyle adeta görücüye 
çıkan Araştırma ve Kültür Vakh İs-
parta şubesi dışa açıllnun Uk dene-
yimini pek çok takdir ve tebrikle 
birlikte kapattı. 

Yerli basında her gün mutlaka 
sergiyle ilgili bir yazımn yer, alması 
serginin etkisini göstermesi açısın-
dan da bir başka önem arzetmekte-
dir. 

İsparta'nın en önemli yerel basın 
organlarından olan Gülses Gazetesi 
yazarlarından Ahmet Faruk "Para-
lar Borsaya Dua'Iar Bosna'ya mı?" 
diyerek gözümüzden kaçan bir ko-
nunu altını çiziyordu adeta. Aİynı 
gazetenin usta kalemlerinden M. 
Doğan, İsparta halkmı, adeta gelebi-
lecek tehlikelere karşı tedbir alma-
ya, zulme karşı koyuşun belgesi 
olan sergiyi mutlaka gezmeye davet 
ediyordu. 

İsparta 'da fotoğraf sergisi ve 
slayt gösterilerinin yanında kitap 
satışları da büyük ilgi gördü. 

Kafkas Vakfı yöneticilerinden 
Mehdi NUsret Çetinbaş'ın konuş-
maları île katıldığı söyleşide zulüm 
bir kez daha bizzat görüp-gelen bi-
risi tarafından da aktarılınca sergi 
asıl amacına ulaşmış oldu. 

Pınar yayınları yöneticilerinin 
de, misafir olarak katıldığı sergi bir 
hafta sonunda nihayete erdi. , 

Ajo-ıca A.K.V. İsparta Şubesi 5 
Haziran Dünya Çevre Günü kutla-
malarıyla bağlantılı olarak İspar-
ta'da çevre bilincini aşılamak gaye-
siyle çevre güzell iği veya 
çevre kirl i l iğiyle ilgili ödül lü 
fotoğraf • yarışması açmıştır. 
Birinciye 10.000.000TL., ikinciye 
6.000.000TL., Üçüncüye 4.000.000 
TL ödül olarak verilecektir. Yarış-
ma' İspar ta Gülses gazetesi ve 
AvK.V. İsparta Şubesinden temsilci 
ve S.D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğretim üyelerinin de katılacağı 
bir jüri tarafından değerlendirile-
cek, 5 Haziran'da ödül dağıtım tö-
reni yapılacaktır. 



Kitap dünyası... 

imanı Yaşayarak Öğrenmek 

" İnsan zihnine ve düşüncesi-
ne yöneük bir faaüyet olan ya-
yıncılık; ü lkemizde, genellikle 
belirli bir yaşın üzerindekilere 
ve eıîtellektüel çevreye bir üre-
tim faaüyeti olarak devam ede-, 
geldi. Fakat sonjzamanl'arda ni-
hayet çocuklar da farkedi lmiş 
olacak ki bu alana dönük güzel 
ve yararlı eserler neşredilmeye 
başlandı. İşte bunlardan bü i İşa-
ret Yaymlan tarafmdan gençlik 
dizisinin ilk kitabı olarak yaym-
lanan "İbrahim İmanı Öğreni-
yor" adü eserdir. 

Daha kitabı okumaya başla-
dığmız ilk sayfadan itibaren yol-
cu luğunuz başlıyor. Her satır _ 
gerçeklere götüren b ü yol ve her 
sayfa hakka, ilahi olana açılan 
bir kapı oluyor. Size düşen o ka-
pıdan içeri adımmızı atmak olu-
yor. . -

Yazar Altmtaş insanı, evreni, 
yaşamı bir bütün olarak hayatı 
anlamlı kılan sorular soruyor: 
Hayat nedir? İman nedir? İslam 
nedir? 

İnsan neden dünyaya gönde-
rildi, bu varhk aleminde gayesi 
nedir? 
-- Yazar bu ve benzeri sorulara 

insanın ğöı^lünde, aklında, zih-.. 
nüıde anlamlı yanküar bulan ce-
vaplar veriyor. Adeta insan ken-

dini yeniden keşfe çıkıyor, aşkın 
olana adım adım yaklaşıyor. . 

Bugünün .^felsefi, ekonomik, 
ideolojik kapanlarmdan ve buh-

ran la r ından rahmet çıkışım arı-
yor. O çıkışa Kur'an ve sünnetin 
ışığında Ve peygamberlerin reh-
berliğinde ulaşılabilir, kitap bu 
mesajı veriyor. 

Altuntaş teşbih sanatını çok 
ustalıkla kullanıyor. Benzetme-
ler zihninizi müşahhas ye olum-
lu çağrışımlara yönlendir iyor . 
İman gül fidanıdır. Peygamber-

,1er o fidana su dökerek.yeşertir-
ler, büyütürler . O iman fidanı-
nın büyiimesi ise doğru bÜgiyle 
olur. b bilgiyi "peygamberler ge-

tirmişlerdir; yani imânı yeşer-
ten suyu: " Ve sujoı sunan Pey-
gamber l e rd i r . On la r bize Al-
lah'a nasıl iman etmemiz gerek-
tiğini öğret ir ler . He r bir pey-
gamber, insanın gönül derinlik-
lerinde zaten var olan o gül fi-
danına İjereketü su dökerler." 

Kitabın i ler leyen sayfa lar ı 
bizleri- peygamber kıssalarım o 
büyüleyici ve müdr ik edici at-
m o s f e r i n e g ö t ü r e r e k n u r d a n 
ışık damlaları döküyor idraki-
mize. ' ' 

. Hz. İbrahim için o kavurucu 
ateşi 'serin ve güverıilir' kılan 
"Allah bir şeyin olinasım düedi-
ği zaman ona sadece ol der, o 
.derhal o luve r i r " ve Hz . Mu-
sa 'nın karşısında Firavun zu l - ' 
münü ve bütün hilelerini, ülüz-
yonlarmı boşa çıkaran Allah'm 
sonsuz kudret in in örneklerini 
canlı tablolar hahnde bizlere su- ' 
nuluyor. Ashnda o örnekler mü-
cadele inşanmm direnç abidele-
ridir. Bu düenç ilk olarak genç 
ve dinamik beyinlerde başlar. 

Yazar bu ki tapta o direnci 
ustalıkla örüyor "düşünce ve tar 
vır binamıza. Kitabı okurken di-
rencinizi buluyorsunuz. Düşün-
ce dünyanızın ilk kuruluş aşa-
masındaki o heyecanı ve aradı-
ğınız o imanı buhnanm.verdiği 
sevinç çığlıklarmı yeniden yaşı- ' 
yor gibisiniz. , —. 



"... i m a n dey ip geçmeyin , 
îman mutlaka doğru bilgi üzere 
kurulmal ıd ı r . Vahye mutab ık / 
onunla çakışık olmahdır.. 

/ İman, hayatımızın anlamıdır 
sevgili gençler; bu sebeple bu» 
anlamı kalbimizin ve zihnimizin 
ortaklaşa katkısıyla doğru öğre-
n ip iyice kavra r sak , ne güze l 
olur, değü mi? 

Okumaya başladığınızda gö-
receksiniz; İbrahim, Zeynep, Se-
lim, Rıza, Ali ve Haluk; onlar da 
sizlerden birileri., hatta siz on-
larsınız... Kendinizi okuyun. . . 
Bizim görevimiz size en güzel 
projeyi tamtmak. Kendinizi inşa 
etmek sizin çabanıza kalmış.:. 
Unutmayın, iman çaba ister..." 

Evet yeniden kendimizi ger-
çek imanla kurmak zorundayız. 
Hepimiz çağıinızm Musa'ları ol-. 
maya gayret etmeUjoz. Unutma-
yınız ki, her Musa 'nm b ü Fira-

- v u n u va rd ı r . İ b r ah im o lmak , 
Musa olmak bedel ister,iman is-
ter, iman ise çaba gerektirir. 

İbrahim İmam Öğreniyor, Hü-
seyin Altuntaş, İşaret, 176 s.-

- Lokman Yıldırım 

Kur'an'da Toplumsal Değiş-

Kur 'an 'da toplumsal değiş-
me ad l ı ça l ı şma sosyolo j in in , 
önemli kavramlarmdan biri olan 
' T o p l u m s a l D e ğ i ş m e n i n 
K u r ' a n ' d a N a s ı yer a ld ığ ın ı , 
hangi esaslara dayandığını ve 

'hangi kavramlarla ifade edildi-
ğini tesbit etmeye çalışılmakta. -

Çalışma iki bölümden oluş-
makta. Birinci bölümde ^toplum-
sal değişmenin kavramsal çerçe-
vesini, faktörlerini, şartlarını ve 
bu konudaki farWi teorüerle bü-
likte'din ve toplumsal değişme 
ilişkilerine dair değerlendirme _ 
bulunmakta. İkinci bölümde ise 
Kur'an'da" toplumsal değişmeyle 
ügüi çerçeveye dahil edebilece-
ğimiz kavramlar ele ahmnış. 

Celaleddin Çelik, İnsan Yayın-
lan, 163 s. . • . 

İzzeti Yanlış Yerde Aramak 

"Müminleri bırakıp da kafir-
leri dost edinenler, onların ya-
nmda izzet mi arıyorlar? Büsin-
1er ki bü tün izzet yalnızca Al-
lah'a aittir.(Nisa; 139) 

Yeni'bir yaymevi daha yaym 
h a y a t ı n a baş l ad ı . İ lk o la rak 
Mehmet Pamak'ın İzzeti Yanlış 
Yerde'Aramak adh kitabını çıka-
rarak yaym hayatına yeni bir so-
luk getirme çabasında Selam Ya-
yınları. 

İzzeti Yanhş Yerde Aramak 
adh Mehmet Pamak'm kitabı çe-
şi t l i k o n u l a r d a n o l u ş m a k t a . 
Bunlardan bazüan: Tağutu tanı- ^ 
mak, izzeti yanlış yerde aradık-
ları için zillete düşenler, laik sis-
temle ortak paydası olan kesim-
lerle aşın beraberliğin yol açtığı" 
yanlış, "Velayet iüşkisi" gibi bö-

lümlerden oluşmakta. 
. Selam Yayınlarına yeni ya-
yın hayatında başarılar diliyo-
ruz. 

"Allah üe birlikte başka üah-
1ar edinme, yoksa kmanmış ve 
kend i başına bırakılmış olur-
sun. Seni Rabbin Yalnız kendi-
sine kulluk etmenizi emretti." 
(17/22-23) 

Mehmet Pamak, Selam Yayın-
ları, 440 s. 

Derin Devlet ve Muhalefet 
Geleneği, . ^ 

Türkiye'nin toplumsal yapı-
sı üzerine siyasi perspektif ten 
yapılan bü tün analizler belirli 
önyargılara sahiptir. Siyasetin 
e k o n o m i n i n , k ü l t ü r ü n ya da 
toplumsal bilimlerin diğer alan-
lannln bir şeküde tartıştığı top-
lumsal değişim, gelenek, mo-
dernite, poUtika, insan haklari, 
iktidar, muhalefet , kimlik, de-
mokrasi'dir. Hukuk gibi konu-
la r ın , son t ah l i l de ideo lo j ik 
amaçlann dolaylı vasıtaları ola- , 
rak anlam kazandığı bir ülkede, 
böyle bir ahşkanüğın dışına çı--



k a r a k d ü ş ü n m e y e b a ş l a m a k 
önemlidir. , 

Derin Devlet ve Muhalefe t 
Geleneği adh ki taptaki yazüar 
daha önce Değişim ve Haftaya 
Bakış dergi ler inde yayınlandı. 
Okujoıcuya daha derli toplu ve 

, bütüncül bir muhteva içerisinde 
sunabilme ve böyle önemli bir 
konu ekseninde başlatüacak bir 
t a r t ı şma z e m i n i h a z ı r l a m a k 
amaayla kitaplaştırümış. ' 

• Ahmet Özcan, Bengisu Yayın-
lan, 173 s. 

En Kolay Tefsir. . 

Mektup Yayınları tarafmdan 
yayınlanan "En Kolay Tefsir"in 
müellifi , . Mesçid-i Nebev i 'n in 
vaizi olan Ebubekü Câbü el-Ce-
zairî. Büyük boy, on cilt olârak 
çıkarılan tefsir allşüagelenlerden 
farklı b ü sistematiğe ve özelliğe 
sahip olması bakımından ülke- ' 
miz m ü s l ü m a n l a r ı n ı n İ s lâmî 
k ü l t ü r haz ines ine öneml i b i r 
katkı. 

En Kolay Tefsir , Ebubeki r 
Câbir el-Cezairî, Mektup Yayın-
lan. 10 cilt 

Pmar'dan 100. Kitap 

"Onlar filizini çıkarmış, onu 
kuvvet lendi rmiş , kal ınlaşmış, 
gövdesi üzerine dikilmiş, ekinci-
lerin hoşuna giden ekin gibidir-
ler. Âllâh böylece bunlan çoğal-
tıp kuvvetlendirmekle inkarcıla-
n öfkelendirir. Allah inanıp sa-
lih ameller işleyenlere bağışla- ' 
ma ve büyük ecir va'detmiştü." 
(Fetüı/29) 

İlk kitabını 1981'de yaymla-
yan Pmar, bugün 1996'da eliniz-
deki eserle 100. kitabım da ya-
ym hayatımıza kazandırmış bu-

lunuyor. 
Evet...l5 yüda 100 kitap... 
Yüce R a b b i m i z e ne k a d a r 

hamd ve sena etsek azdır. 
" Geriye dönüp baktığımızda 
"daha fazla olamaz mıydı?" di-
ye düşündüğümüz oluyor. An-
cak yaymcılıkta istikrarı, uzun 
soluklu olmayı, ükeli hareket et-
meyi ve kahteyi esas alan b ü ya-
ymevi için, yüzlerce eser arasm-
dan siz değerü okurlanmız için 
özenle seçtiğimize inandığımız 
100 eser hiç de az değil...'^ 

Seçmeyi ve eleştirmeyi b>ilen 
bir okuyucu kitlesine sahip 0I7 
mak bahtiyarlığına erişen Pmar 
yaymevi, baş ından beri seçkin 
eserler yaymlamaya gayret etti.,. 

Kitap yajanlamış olmak için 
değil, düşünce ve kültür hayatı-
mızda önemli bir boşluğu dol-
duracağına inandığımız, nitelüdi 
ve y a y ı n i l k e l e r i m i z e u y g u n 
eserler sunmayı tercih ettik... 

Böylece P ına r , Rabb i în ize 
hamd olsun, İslâmi yaymcıhkta 
bir ekol olarak nitelenmeyi hak 
edecek bir olgunluğa erişti. 

. Yüce Kur 'an'dan ahntüadı^-
mız yukar ıdaki ayette, gelişim 
seyri sürekü olgunlaşan b ü bit-
kiye benzetilen tevhidi hareket-
lerin izlediği merhaleleri, Pına-

rın emin adımlarla katettiğine 
inanıyoruz. . 

..:Ve 80 ' le rden b u g ü n e Pı-
nar 'm ısrarcısı oldüğu: 

-Bidat ve hurafelerden arın-
mış bir İslâm anlayışma ulaşma 

-Kuran ve sünnet temeline 
dayalı selef geleneğini ihya et-
me 

-Kuran'ı asrm idrakine sun-
ma ve geleceği bu geleneğe gö-
re inşa etme • 

-İslâm düşüncesinin canlılık 
ve dinâmiz;m kazanmasına ve 
günümüzün sorunlarına cevap 
verecek bir seviyeye ulaşmasma 
katkıda bu lunma . 

-İslâmi gerçekleri, marufu ve 
hayrı yayma 

-İslâm dünyasmm sorunlan-
nı gündeme getirme, tanıma ve 
tanıtma 

- M ü s l ü m a n l a r ı n ve h a t t a 
tüm insanlığm baş belası bir ya-
şama modelini (modem Batı'yı) 

- yargılâmağibi temel yaym ilke-
llerinden taviz vermediğine ina-
myoriiz. . . 

Yine Pmar'm her türlü yapı-
cı eleştiri ve uyarılara aÇık, ha-
talarmı kabule ve tashihe hazır 
olduğunu b ü kez daha iİan ede-
rek okuyucu la r ımızdan hakkı 
ve sabrı tavsiye gibi sorumlü-
luklan çerçevesinde bizden tav-
siye ve tenkitlerini esirgememe-
lerini is tüham ediyoruz. 

Ve inanıyoruz ki. Pınar Ya-
yınları Allah ' ın lü t fü , inayet i , 
okuyucular ın ın gönü l desteği 
üe nice seçkin 100 kitaplara ula-
şacak ve İslâmî düşünce hayatı-
mıza d a h a kali tel i , öZgün ve 
seçme eserler kazandımaya de-
vam edecektir. 

"Rabbimiz bizden kabul bu-
yur; şüphesiz Sen işiten ve bi-
lensin." (Bakara/127)' 

"Rabbimiz n u r u m u z u ta-
mamla, bizi bağışla, çünkü Sen 
her şeye kadirsin." (Tahrim/8) 



Tozlu raflardan... 
Demokras i Bizim Neyimi-

ze? 
Buhranlarımız'dan (Said Halim 

Paşa) Alıntılar • 

"..Meşrutiyetimize daha hür 
bir mahiyet vermek, onu daha 
d e m o k r a t i k b i r ha le k o y m a k 
sevdası ile, bu usıüün doğru ve 
samimiyetle tatbik olunmasını -, 
i m k a n s ı z k ı ld ık d e m e y e l i î n 
a m a - p e k f az l a güç l e ş t i r d ik . 

- Çünkü b m m kabul eylediğimiz 
parlamentarizm usulü -ki teşrii 

I ~jcuwetin üstünlüğü esasma da-
; yamr- ancak milli'birliğin kuv-
' vetle küru lmuş-bu lunduğu bir 

memleke t te ta tbik olunabi l i r . 
Milliyet -meselesi ise b izde ne 
yazık ki başka şekildedü. Ayn-
ca bu usul mütecanis b ü cemi-
yet a rasmda tatbik olunabilir-
ken, bizde o da mevcut değüdir. 

Elhasü, parlamentarizm usu-
I \ İÜ, bizde varlığı iddia edileme-

yecek olan birtakım hasletlere, 
isdidat ve alışkanlıklara bağlı-
dm 

.rAvrupa' müesseselerine gös-
terdiğimiz aşın bağlılık, Kânun-
u Esâsî 'mizde değişiklik yapıl-
masmda bizi pek garip hatalara 
düşürdüğü gibi Meclis-i Mebu-
san'm faaliyetine dair olan teş-
kilatın k u r u l m a s ı n d a dah i iyi 
bir tesü icra etmemiştü; 

Fakat batüı üstadlanmız bize 
öğrettiler ki: Bir mületin siyasi 
hürriyeti," çeşitli fırkaların dik-
katli ve şiddetli rekabetleri ol-
madıkça devamlı olamaz. ^ 

Biz de , b u gibi f ı rka la r ın 
• y o k l u ğ u n u n meş ru t i ye t imize 

zarar vereceğini zannederek he-
men bunları kurmaya kalkıştık. 
Başka bir şey yapamayacağımız 
için de birbirine düşman grup-

1ar teşkil ettik.- Husumet ve re-
kabet insanlar arasında daima 

- mevcut olduğundan, kolaylıkla 
muhaüf cereyanlar meydana çı-
kardık. 

Bu isteklerimiz de yerine gel- . 
d ik t en sonra "s iyasi f ı rka la r ı 
k u r d u k , endişeler imize sebep 
olan noksanımızı giderdik" san-
dık. Siyasi'hürriyetimizle bera-
ber meşrutiyet usulünü de tak-
v iye e d i p s a ğ l a m l a d ı ğ ı m ı z a 
inandık, işin sonunda bu fırka-
lar ileri memleketlerde olduğu 
gibi kavga döğüşe başlayınca 
memnun olduk. Muhterem me-
buslarımızm Meclis'te birbüleri-

. ne ka r ş ı gös te rd ik le r i b u ' z - ü 
. adavete, meşrutiyetimizin şeref 

ve h a y s i y e t i n i y ü c e l t i y o r ve 
Mecüs'in faaliyetini daha verim-

_ li k ı l ı y o r m u ş gibi s a f d i l a n e 
memnun olduk. 

Fakat şu sUaUer gayri ihtiyari 
olarak aklımıza geliyor: Acaba 
meşrutiyetin kabul edildiği her 
yerde siyasi faaliyetler sadece 
bu bölücü şeküde mi cereyan et- • 
meye mahkûmdur? 

Garp'ta cereyan eden hadise-
lerin daima faydah ve güzel ol-

, duğu zannında bulunanlarca, -
ki aydınlarımız arasında bu fi-
k i rde bu lunan l a r pek çoktur-
dostluk ve yardımlaşmaya da-
yanan bir siyasi faaliyet düşün-
mek ham hayal gibi görülmek-
tedir. 

Avrupa'nın bugün bizce ma-
lum olan siyasi durumun başka 

. bir 'şekilde bulunmaması, uzun 
bir müddet boyunca derebeylik 
nizamı al tmda gelişmeye mec-
bur kalmış olmasındandır. Bunu 
zaruri bir netice sajnmak gerekir. 

Siyasi fırkaları b u eşitsizlik 
ve keyf i i d a r e d o ğ u r m u ş t u r . 

Meşrutiyet usu lünü de asırlar-
ca devam eden bu çalışmalar-
dan sonra bu firkalar kurmuş-
lardır. . _ . 

Böylece Garp'taki siyasi par-
tÜer esas itiban Üe meşrutiyetin 
en tabii dayanakları olduklarm-
dan Avrupa 'hm siyasi haya tm- ' 

; da müstesna bir önem kazan-
mışlardır. ' " • 

Bizde de aynı sebepler mev-
cut olsaydı, partiler aynı rolü 
şüphesiz oynarlardı. Fakat bu 
sebepler olmayınca, ne olursa 
olsun, sözde siyasi partiler icat 
etmeye kalkıştik. Böylece haküd 
bir serbestÜk ve dostlukla dolu 
olan mazimizin ve bugünkü ha-
limizin icaplarını görmeyerek 
geleceğimizi de tehÜkeye attık. 

Dolayısıyla şü şartlar içinde 
vücuda gelen partilerden, aynı 
m a k u l "neticeleri b e k l e m e k , 
Garp'taki partüerden.elde edi-
len iyilikleri ummak , çocukça 
bir şey olacağı gibi, partüerimi-
zin Osmanh siyasi hayat ve fa-
aliyetleri içinde aynı üs tün ve 
mühim mevkii alacaldanm ha-
yal etmek de boşunadır. 

Bugün memleketimiz insan 
düşüncesinden çıkmış ne kadar 
içtimai nazariye ve usul varsa 
hepsine birden geniş bir hayat 
alanı olmuştur. Bunlarm hepsi, 
hayret verici bir inanç üe tatbik 
sahasına konmaktad ı r . Tür lü 
türlü ve tehlikeli derecede bü -
birinden farklı ruh halleri orta-
ya çıkıyor. Dışarıdan gelen bu 
nazariyeler güdabı, Osmanh ce-
miyetini öyle bir meçhule sev-
kediyor ki, bütün umumi ve iç-
timai gayeler yok plarak yerle-
rine, içt imai bir fetret demek; 
olan kozmopolitizm geçmekte-
dir. ' . 

Buhranlarımız, Said Halim Pa-
şa, Tercüman 1001 Temel Eser, s. 
8 1 - 8 8 . ' ' 


