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Değerli Okuyucu,

Türkiye, sık sık tarihin, hem de yakın tarihin “te
kerrürüne” şahit oluyor. 1925’te Tarakkiperver, 
1930’da Serbest Fırka’nm kapatılması gibi Millet 
Partisi’nin de 50’li yıllarda “siyaseten” kapatılması 
karşısında Osman Bölükbaşı’nın haykırdığı şu kah
redici soru, 2000’e 2 kala yine gündemdedir: “Mah
keme, icrây-ı adalet mi yapıyor; yoksa icrây-ı siyaset 
mi?”

Evet Türkiye’nin gündemine bir karabasan gibi 
çöken, insanımızın umudunu kıran, elini kolunu 
bağlayan sorun işte budur: Siyasetin her alana mü
dahale etme eğiliminin trajik bir sonucu olarak “Hu
kukun Siyasallaşması”. Görünen o ki, siyasetin 
emrine girmiş bulunan hukukun, OsmanlI’daki çok 
eleştirilen “Siycuseten k a tV  uygulamasına benzer 
biçimde “Siyaseten  tasfiye"  m ekanizm asına dö
nüşmesi, tamiri imkansız sorunlara yol açacaktır.

Umran’ın değerli yazarları, bu sayımızda, söz ko
nusu vakıaya çeşitli cephelerden yaklaşarak, sizlere 
geniş bir perspektif sunmaya çalışıyorlar. Cevat Öz- 
kaya 28 Şubat süreciyle başlayan siyasal krizi ta
nımlamaya çalışıyor ve giderek siyasallaşan huku
kun, sadece siyaseti değil bütün kurumlan ve alan
ları tıkayacağına dikkat çekiyor. Mustafa Aydın, ya
zısında iktidarların meşruluk sorununu aşmak için 
din ve hukuk alanına müdahalesinin doğurduğu 
olumsuz sonuçlara sosyolojik açıdan ışık tutuyor. 
Mesut Karaşahan totaliter sistemlerde nasıl bir hu
kuk anlayışı ve uygulaması olduğunu ortaya koya
rak Türkiye’deki sorunlan anlamada pratik ipuçları 
sunuyor. Abdullah Yıldız ve Celaladdin Vatandaş’ın 
yazıları ise iktidar-muhalefet ilişkileri açısından 
Cumhuriyet Türkiyesi’nde dünden bugüne nelerin 
değişip değişmediğini anlamamıza yardımcı oluyor. 
Ahmet Baydar’ın büyü ve büyücülükle ilgili yazısı bu 
sayıda sona eriyor.

Ayrıca Temel Hazıroğlu’nun “ileri demokrasi”ye 
çağıran yazısı, Haluk Burhan’ın “ahlak” ve “etik”in 
tefrikine yönelik denemesi dergimize zenginlik ka
zandırıyor.

Ümran, tanıdığınız imzalar ve özlediğiniz bölüm
lerle yine karşınızda.

Selamlar.
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İCRAYI ADALET MI? 
İCRAYI s iy a s e t  Mİ?

KAPAK

lağanüstü dönemden geçen ülke- 
^imizde, olağandışı şeyler olmaya 

devam ediyor. Refah yol hükü
metinin kurulmasıyla başlayan, 28 Şubat 
MGK kararları ile açığa çıkan ve Refah 
yol iktidarının devrilmesiyle doruk nok
tasına varan post-modern darbe süreci 
kelle almayı sürdürüyor. Bir plân dahilin
de gerçekleştirildiği izlenimini veren, 
Türkiye’yi ve özgürlüklerin alabildiğine 
kısıtlandığı bir duruma götürmeyi amaç
layan olaylar birbirini takibediyor.

Türkiye’nin en büyük partisi RP kapa
tılıyor, Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı görevinden alınıyor, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanma, hukuk 
zorlanarak ceza veriliyor. Eğitim dünya
sında baskılar artırılıyor. İmam-Hatip- 
1er’in orta kısmının kapatıldığı yetmiyor
muş gibi, başörtülü öğrencilerin okullara 
girmesi engelleniyor. Başörtülü memur
lar ceza tehdidine maruz kalıyor. îş 
adamları sindirilmeye çalışılıyor. MÜSİ- 
AD üyesi iş adamları sabaha karşı apar 
topar toplanıyor, ne idüğü belirsiz gerek
çelerle evlerine baskınlar yapılıyor ailele
ri rahatsız ediliyor. DYP’nin genel başka- 
nına yüce divan yolu açılıyor.

Bu arada, başarılı bir operasyonla (!) 
“kıskıvrak” yakalandığı bildirilen Şem- 
din S akik’m ifadeleri temel kabul edile

rek birtakım yayın organları ve yazarlar 
suçlanıyor. Hatta bazılarının yazı yazma 
imkânları ellerinden alınıyor. Mehmet 
Ali Birand ve Cengiz Çandar gibi ülkenin 
önde gelen gazetecileri asla ülke yararına 
olmayan uygulamalara karşı çıktıkları 
için işlerinden oluyorlar. Ve yayınladığı 
bir belgeden dolayı Akit Gazetesi yazarı 
Yaşar Kaplan 50 güne yakın gözaltında 
tutuluyor.

Bunlar elbette normal bir Türkiye’nin 
manzaraları değil. Ancak kendisini tek ve 
yegane gerçek kabul eden bir gücün ken
di dışındaki tüm güçleri ve kişileri yok et
meye dönük faaliyetleri olarak nitelemek 
mümkündür bu tür davranış ve eylemleri. 
Bu güç, maalesef milleti temsil etme vas
fı epeyce aşınmış bulunan bir Meclis’i ve 
onun çıkardığı sanal iktidarı da kullana
rak, Meclis’e bir seri kanunlar sevket- 
mektedir. İnsanımızın özgürlük alanını 
daha çok kısmaya dönük ve bugün yaşa
nan olağanüstü hali, kanuni olarak ola
ğanlaştıracak düzenlemelerin yapıldığı 
yasa tasarıları Meclis’te kabul edilirse, 
Türkiye Tek Parti Dönemi’nin karanlıkla
rına doğru bir adım daha yaklaşmış ola
caktır.

Topyekün bir savaş üslubuyla devam 
ettirilen ve “mürteci” olduğu kabul edi
len, birtakım insan ve kurumların imhası-
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nı hedefleyen mücadele Milli Askeri Stratejik Kon- 
sept’in irticayı iç tarihi düşman olarak belirlemesinin 
bir sonucudur. Düşman seçimini içten yapan bir anla- 
yışm, birtakım insanları bölücülük, kışkırtıcılık yap
tıkları gerekçesiyle suçlaması da doğmsu kara mizah 
örneğidir. Milletin bir kısmını düşman ilân edeceksi
niz ve siz bölücü tahrikçi olmayacaksınız, ama yet
miş seksen yıl önce yazılmış bir şiiri okuyan bölücü, 
tahrikçi sayılıp cezalandırılacak. Doğrusu hukukun 
ve hak kavramının sınııiarmı çatlatacak kadar zorla
yan bir anlayıştır bu. Hukukun gücünden ziyade, gü
cün hukukunu ifade eden ve hukuku alabildiğine ze
deleyen, güçsüzleştiren bu anlayışın günümüz Türki
ye’sinde güce hakim olanlar tarafından futursuzca 
uygulanması esef verici vahim bir durumdur.

İC R A Y I A D A L E T  M İ?  İC R A Y I SİY A SET M İ?

Devleti elinde bulunduran güçler bazan gerçekten 
bir tehlike ile karşı karşıya kalırlar, bazan da bir teh
like icad ederek toplum mühendisliğine tevessül 
ederler. Böyle dönemler adaletin siyasileştiği, huku
kun gücün emrine itaat etmeye zorlandığı dönemler
dir. Bu dönemlerde “Siyasi Adalet” kavramı ortaya 
çıkar. Bu kavramı normal adaletten ayıran bazı husu
siyetler vardır.

Öncelikle, “Siyasi Adalet” normal dönemlerin de
ğil, olağanüstü dönemlerin uygulamasıdır. İkinci 
olarak, “Siyasi Adalet”in kararlarında gücün etkisi 
belirleyicidir. Üçüncü olarak, normal adalete bulaş
maması gereken, tutkular ve öc alma duygusu “Siya
si Adaletin” kararlarında kendisini açık bir biçimde 
hissettirir. Dördüncü olarak, “Siyasi Adalet’in suç 
saydığı eylemler normal adaletin suç saydığı eylem
lerden daha şedid bir biçimde cezalandırılır. Ve son 
olarak “Siyasi Adaletin” kararları asla kamuoyunun 
genel tasvibine mazhar olmaz.

Gerek dünya gerekse Türkiye tarihinde “Siyasi 
Adalet” kararlan hep varolagelmiştir. Sokrates, Jean 
Dare, Dreyfüs, Galile dünyadan örnek verilebilecek 
“Siyasi Adaiet”in, gadrine uğramış bazı isimlerdir.

Türkiye’de ise örnekler haylice boldur. İstiklal 
mahkemelerinde yargılanan Kâzım Karabekir Paşa, 
Rauf Orbay, Cavit Bey ve benzeri bir sürü insan. Ve 
yine milletin hafızasında tazeliğini koruyan 27 Ma
yıs ihtilâl mahkemelerinin idama mahkum ettiği. 
Zorlu, Polatkan ve Menderes “Siyasi Adaletin” zul
müne uğramış mazlumlardan bazılarıdır.

“Siyasi Adaletin” kararları o günün hakim güçle
rini rahatlatmış gibi görünselerde uzun vadede ne

kararı verenlere ne de kararın müsebbibi olan güçle
re bir fayda sağlamamışlardır. “Dünya dönüyor”, di
yen Galile “Dünya sabittir” diyen Kilise’nin yani o 
günün siyasi adaleti”ni harekete geçiren gücün hış
mına uğramıştı ve dünyanın sabit olduğu “hukuken” 
tescil edilmişti. Ama “hukuk” (!) böyle tescil etti di
ye dünya dönmesini durdurmadı. Galile’yi mahkum 
edenleri kimse hatırlamıyor, hatırlasa bile hayırla ya- 
detmiyor. Ancak, Galile insanlığın derin hafızasında 
yaşamaya devam ediyor.

Yine Kazım Karabekirleri, Rauf Orbayları Mah
kum eden “Siyasi Adalet”in aktörleri Kel Ali, Kılıç 
Ali, ve Necip Ali’yi kim hatırlıyor, kim hayırla yade- 
diyor, kim onurla savunabiliyor. Ama Karabekirler, 
Rauf Orbaylar milletin hafızasında yerlerini almış 
dürümdalar.

Adnan Menderes, Polatkan, Zorlu’yu mahkum 
eden, ve “sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor” di
yerek “İcrayı Adalet” değil, “İcrayı Siyaset” yaptığı
nı itiraf eden savcı ve hakimleri kim hatırlıyor. Men
deres, Zorlu ve Polatkan’a iade-i itibar yapılarak, 
mezarlarının nakledildiği törende yıllar sonra yüz- 
binler yürüdü. 27 Mayıs ihtilâlini yapanlar ve Men
deresleri mahkûm edenlerin mezarları başlarına biri- 
1 erini çağırsak kaç kişi gelir acaba?

Görüldüğü gibi “Siyasi Adalet”in mahkûmiyet 
kararları ne milletin sevgisini ortadan kaldırabiliyor, 
ne de tarihin akışını engelleyebiliyor. Sadece ve sa
dece ülke insanlarının huzursuzluğunu artırıyor, bazı 
insanları tarifsiz acılara ve ıstıraplara garkediyor, ne 
yazık ki ülke insanlarının huzuru için sarfedilmesi 
gereken enerjinin, bir hiç uğruna heba olmasını sağ
lıyor, geçici bir süre için de olsa.

O L A Ğ A N Ü ST Ü  D Ö N E M L E R , 

O L A Ğ A N Ü ST Ü  Y A SA LA R

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana Türkiye’nin 
olağanüstü dönemlerde yönetildiği süre neredeyse 
olağan dönemlerden daha fazladır. Tabiidir ki, olağa
nüstü dönemler, normal yasa ve uygulamaların ih
mal edildiği, olağandışı yasa ve uygulamaların ha
kim olduğu dönemlerdir. Bu uygulamalara devletler 
ara sıra ihtiyaç duyabilirler. Kendilerini tehlikede 
gördükleri anda, tehlike geçene kadar, kamuoyunun 
da genel tasvibini alarak kısa ve geçici bir süre bu tür 
uygulamaları yapabilirler. Gerçekten varolan tehlike 
geçtikten sonra normal duruma dönerler. Bunda abes 
olan birşey yoktur.

ÜMRAN



Ancak olağanüstü dönemler, devamlı olup, bir yö
netim biçimi haline getirilirse ülke yönetiminde cid
di bir sıkmtı var demektir. Genellikle bir dış tehli- 
ke’ye karşı ilan edilen olağanüstü haller, bizde oldu
ğu gibi halkı hizaya getirmek için devletin güç gös
terisinde bulunması şekline dönüşürse, sıkıntının bo
yutu büyür.

Maalesef bugün ülkemizde yaşadığımız olağanüs
tü hal, devlet gücünü kullanan birtakım odakların 
halkın bir kesimini sindirmeye dönük operasyonları
nı gerçekleştirme arzusundan kaynaklanmaktadır. 
Bu operasyonun gerçekleşebilmesi için milletin ge
neli rencide edilmekte, hukuk zorlanmakta, ülke 
kaynakları heba edilmekte, milletin devlete duyması 
gereken güven zedelenmektedir. Devlet gücü en ka
ba biçimiyle milletin bir kesimine karşı kullanılmak
ta ve küskün bir insan unsuru meydana getirilmekte
dir.

Bu ortamda konumu gereği milletin temsilcisi ol
ması gereken parlamento devre dışı bırakılmıştır.

Sistem gereği “Egemenliğin kayıtsız şartsız, kay
nağı” olan, milletin temsilcileri olması gereken mil
letvekilleri, gayet kayıtlı şartlı ve kıpırdayamaz du
rumdadırlar. Milletin hukukunu koruması ve milletin 
özgürlük alanlarını genişletmesi gereken parlamen
to, bugünlerde milletin özgürlüğünü kısıtlayacak 
olağanüstü dönemin yasalarını görüşmeye hazırlan- 
maktadır. Ve görülen odur ki, bir sürpriz olmazsa bu 
yasalar M eclis’ten çıkacaktır.

Oysa, M eclis’ten beklenen Türkiye’nin olağanüs
tü dönem ürünü olan Anayasasını ve yasalarını ola
ğan döneme uygun hale getirmektir. Zaten yeteri ka
dar sıkıştırılmış vatandaşı biraz daha sıkıştıracak, bi
raz daha özgürlük alanını daraltacak yasalara onay 
verenler, nasıl milletin temsilcisi olduklarını iddia 
edeceklerdir. Milleti dikkate almadan bazı güç odak
larının kuvvetli bir şekilde telkin ettiği yasaların 
onay mekanizması olmayı içine sindirirlerse bu mil
letvekilleri milletin karşısına nasıl çıkacaklar ve mil
lete ne söyliyeceklerdir.

Şunu çok açık bir biçimde belirtmekte yarar var. 
Bu, milleti hizaya getirmeye dönük olağanüstü yasa
lar, bu yasaları isteyenlere de uzun vadede bir güç 
sağlamayacaktır. Restorasyon dönemi Fransa’sında 
1824’le 1830 arasında Meclis Başkanlığı yapmış 
olan Royer Collard’ın olağanüstü yasalarla ilgili 
sözlerine katılmamak mümkün değildir. Şöyle diyor 
Collard: “Olağanüstü yasalar, aşın faizle borç ol
mak gibidir, iktidarı zenginle§tirecek görünürken , if

lâsa götürür Hükümeti korumak için bunlardan el
den geldiği kadar kaçınılmalıdır, bir kötü davranış
tan, bir düzensizlikten kaçınır gibi”

Görüldüğü gibi kısa vadeli menfaatler için kon
sensüs oluşturulmadan, bir tepki olarak ortaya çıkan 
olağanüstü yasaların, millete yararı olmadığı gibi, 
yasaları isteyenlere de bir yararı yoktur. Buradan do
ğan zararı ise bütün millet çekmektedir.

”” ” ”  H İÇ B İR  İK T İD A R  K A M U O Y U N A
M EY D A N  O K U Y A M A Z

İktidarlar, yasayı öne sürerek güçlerini gösterirler. 
Yasaya karşı gelenler bu gücü, yoğun bir şekilde his
sederler. Ancak yasaların güçlerini sürdürebilmeleri 
için, yasa yapıcının, yasanın uygulanacağı toplumu 
dikkate alması zorunluluğu vardır. Yani yasanın bi
zatihi güçlü olabilmesi için, toplumun o yasayı hak- 
h görmesi lâzımdır. Yasa koyucu, iktidar gücünü de 
kullanarak o yasayı topluma dayatıyorsa, toplumda
ki insanların da uygun bir şekilde yasaya karşı tepki
lerini koymaya hakları vardır. Ünlü düşünür Alain 
bunu bir trafik polisi örneği ile açıklar.

“Ama trafik polisinin kolları oynatışında pekâla gö
rebilirsiniz bunu. Çünkü bir yönden gelen arabaları 
durdurup, öbür yönden gelenlere yol verme kararı 
kesin olarak doğru olmayabilir. Polis bir inada kapıl
mış, ya da dalmış olabilir. O zaman açılan yoldan 
birkaç araba geçerken, kapanan yolda bir sürü araba 
birikir. Bununla birlikte acelesi olan yolcu yargıç 
olamaz yine de.
“Bu ömek fena değil. Çünkü bir yalınlığı var. herşe- 
yi açıkça göz önüne seriyor. Hatta bu örnekte kamu
oyu da, polisi uyaran korna sesleriyle kendini göste
rir. O zaman bu polis tam bir bakan gibi davranır, 
Yani önce kamuoyuna karşı davranmışken, hiçbir 
şey olmamış gibi ona boyun eğer. Hiçbir iktidar ka
muoyuna meydan okumamıştır.”

Sonuç olarak ülkemizde, dörtyol ağzını tutan ve 
birilerine geçiş üstünlüğü sağlayıp, diğerlerine yol 
vermeme inadını devam ettirenlerin bu örnekten al
ması gereken esaslı dersler vardır. Bu inadı devam 
ettirenler uzun süre o yolu tıkayacaklarını zannedi
yorlarsa fena halde yanıldıklarını bilmelidirler. Bu 
inada maruz kalanlar ise, meşrûiyet sınırlan içinde 
korna çalmaya, yani kamuoyunun gücünü gösterme
ye devam etmek zorundadırlar. Çünkü hiçbir iktidar, 
uzun süre kamuoyuna meydan okuyamaz. ■
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JKAPAK
Dü n y e v il ik  k a v g a s in in

d in i  t e m e l l e r i
s iy a s a l  m e ş r u iy e t

VE is t is m a r  s o r u n u

Mustafa
AYDIN

onuyu tanıtabilmek için, önce, 
son zamanlarda basmda da yer 
alan ve dolayısıyle de herkesin 

bildiği bir kaç vakıayı hatırlatalım, sonra 
bu çerçevede ülkemizde y’irütülmekte 
olan bir “dünyevilik” kavgasının kendi
sini din ile nasıl temellendirmeye çalıştı
ğını görelim. Buradan hareketle de sos
yal ve özellikle de siyasal her türlü hare
ketin önemli bir sorunu olan meşruiyeti 
ve bu meşruiyetin tersinden kullanımı 
demek olan istismar’ı açıklamaya çalışa
lım. İşte söz konusu olan vakıalardan 
birkaçı:

- Refah partisi için kapatma davası 
açan Y. Cumhuriyet Başsavcısı Vural Sa
vaş "'Şeriatçı çalışmaların odak noktası 
haline gelen bu parti ile hukuki bir mü
cadele yürüteceklerini, bu dinci, şeriatçı 
parti ile mücadelelerinde de en büyük 
yardımcısının Allah olacağım” belirt
mişti. Tabi burada RP’nin ne derece bir 
şeriatçı, dinci parti olduğu tartışılabilir 
ama bu bizi ilgilendirmiyor, çünkü sayın 
savcı böyle bir ayırım yapmıyor; İslami, 
şer’i olduğunu kabul ettiği bir harekete 
karşı, Allah’tan yardım dileyerek hareke
te geçiyor.

- Ünlü Sivas Davası’nda, Devlet bü- 
venlik Mahkemesi, “Anayasal düzeni de
ğiştirmek için harekete geçtiklerini” ileri 
sürdüğü 33 kişiye, dinci, şeriatçı olduk
ları gerekçesi ile idam cezası veriyor. 
Kararını temellendirirken, bunu huku
kun yanında îslami motivlerle de destek

lemeye çalışıyor ve bu kararın ''İslam' m 
insanları diri diri yakmaya karşı olan ta
rihi insanseverlik misyonuna da uygun 
düştüğünü” belirtiyor.

- Bilindiği gibi son zamanlarda özel
likle kamu kurum ve kuruluşlarında ba
şörtüsüne karşı kararlı bir mücadele ve
rilmekte, ani baskınlar, enselemeler, so
ruşturmalar, cezalar ve hatta kapıdışarı 
etmeler sürmektedir. Bu kararlı (!) tutu
mu dile getiren Ankara M.E.Müdürü M. 
Yılmaz’m sözü ilgi çekicidir. “Bu müca
delede gerekirse şehit vereceğiz”, yani 
başörtüsü ile verilen kavga, Allah için 
verilen bir savaştır ve bu uğurda ölen şe
hittir.

- Nihayet Başbakan Mesut Yılmaz’ın 
sözleri. Ülkeyi tepesinden alıp sürükle
yen bir tavrın siyasal aktörü olan Başba
kan bir sömürge yönetimine benzeyen ve 
her geçen gün toplumsal huzur ve barışın 
dinamitlendiği, toplumun en temel ku
rumsallaşmalarına müdahale eden, ina
nanların süründürülmesini amaçlayan 
yasaları meclisin önüne dizen bir yöne
tim şeklinin aktörü olan Yılmaz, bu hak
lı gidişte (!) kararlı olduklarını belirtir ve 
“güneşi sağ elime ayı sol elime verseler 
bu yürütmekte olduğum mücadeleden 
vazgeçmeyeceğim” der; içeriği bir hayli 
ters olan eylemini peygamberâne bir ta
vırla desteklemeye çalışır.

Aslında bütün bunlar (din dışı) bir 
dünyevilik kavgasının meşruiyet sıkıntı
sını yansıtmaktadır. Yani bunlar, yapılan-
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maların toplum katlarında tasvip görmediğini bilen 
bir hareketin eylemlerine, dinin kutsallıklarıyla meş
ruiyet kazandırma, destek sağlama girişimleridir. 
Halbuki aşağıda belirtileceği üzere dünyevilik kav
gası meşruiyetini yalnızca yasalardan alır. Mesela 
kamusaldaki başörtüsü mücadelesi dayanağını yasa
lardan alır (veya öyle iddia edilir), dinin bir unsuru
na karşı dinsel temellerle pekiştirilmek istenmesi bir 
istismar olduğu kadar, dünyevi meşrulaştırım yolla
rının yetmezliği anlamına gelir. Gerçekten de görü
leceği üzere meşrulaştırım yollan da sonuç itibariyle 
halk çoğunluğunun kabul, katılım ve içine sindirme 
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

M E Ş R U İY E T  P R O B L E M İ VE DİN

Günümüzde siyaset sosyolojisinin önemli tartışma 
konularından birisi olan meşruluk (veya meşruiyet) 
sosyal ve özellikle siyasal olgu ve eylemlerin kendi
ni dayandırmak zorunda hissettiği bir temel duygu
dur. Kısaca meşruluk, bireyin salt zora değil, bir hak
ka dayanması, dolayısıyle de saygıya layık olması, 
siyaset açısından, halkın bir şeyi itaata layık bulma
sıdır. Bu bakımdan siyasal iktidarlar için meşruiyetin 
büyük bir önemi vardır. Toplum nezdinde yüksek bir 
meşruluğa sahip siyasal hareketler anlamlı, tutarh ve 
kalıcı olmuşlardır. Onun için de her türlü iktidar, her 
türlü rejim bir meşrulaştırma çabası içinde olmuş; 
bir darbe ile gelmiş nice krallar, total rejimler, elinde 
bulundurdukları güçlerinin yanında en kısa zamanda 
meşrulaşabilmenin yollarını aramışlar, bu işin salt 
güçle gidebileceği vehmine kapılmamışlardır.

Bu anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere meşru
iyet, öncelikle siyasal hareketler için gerekliyse de 
onun muhatabı halk’tır. Çünkü saygıya layık bulacak 
olan odur. Dolayısıyle de siyasalın kendisinin meşru
iyetini iddia etmiş olması yeterli değildir, bu iddi
anın halk katlarında tescili de gereklidir. Bu ise meş- 
rulaştırım yollarının iyi işlemesine bağlıdır.

Geçmişten günümüze belli meşrulaştırım yolları 
var olmuştur; İdeolojik, karizmatik, kişisel, gelenek
sel, yasal yollar, bunlardan ilk akla gelenlerdir. Bu ve 
benzeri meşrulaştırım yolları kanaatimizce iki ana 
noktada toplanabilir.

1) Toplumsal aşkın, yani bir başka deyişle dini 
meşrulaştırım yolu.

2) Toplumsal içkin bir yolla, ideolojisi, yasal dü
zenleme vb. gibi dünyevi bir tarzda meşrulaştırım 
yolu.

Şüphesiz yüzyıllarca din insanlığın en önemli 
meşrulaştırım yollarından birisi olmuş, nice eylem

ler onunla kutsanmaya, iktidarlar onunla anlam ve 
değer bulmaya çalışmışlardır. Esasen dinin diğer 
fonksiyonlarının yanında en önemli görevi, insanla
rın bu dünyada kendilerini konumlandırması, top- 
lumların var oluşlarını tanımlaması, içinde bulun
dukları durumları açıklayıp bir meşruiyet kazandır
masıdır. Din bu meşruiyeti en üst düzeyde gerçekleş
tirebilen, yani geniş kitlelerin ortak görüşü olabilen 
bir kurum, bir mekanizmadır. Onun bu görevi aşkın 
(ilahi) bir temele dayanmış olmasıyla ilgilidir. Çün
kü bir düşünce ve eylem biçimi ne kadar toplumsal 
içkin hale gelirse o kadar genel olmaktan çıkar, bir 
grubun veya zümrenin çıkarını yansıtır; ne kadar 
toplumüstü hale gelir ve aşkınlaşırsa o kadar geniş 
kitleleri içine alır. Meselâ Tek Allah inancı hiçbir 
grubun veya zümrenin yararına ya da zararına değil
dir. Ama toplumsal içkin yapılar (ki bunların en mü
kemmeli hukuk sistemidir) yerine göre bir kesimin 
lehine, genel halk katlarının aleyhine işleyebilir.

Gerçekten de yüzyıllardır din, toplumlarda en 
önemli meşruluk yolu olmuş; krallar, imparatorlar 
eylemlerini sırf mevcut dine uygun hale getirmekle 
yetinmemişler, bu tür bir meşruiyetin kaynağına ya
kın olduklarını iddia etmişlerdir. Bu çerçevede ken
dilerini kutsal ilan etmişler, Tanrının oğlu, kızı, yer- 
yüzündeki temsilcisi, vb. olarak göstermekten çekin
memişlerdir. Bunlar şüphesiz yanlış olsa da, meşru
iyet arayışının nasıl önemli olduğunu gösteren bel
gelerdir.

İnsanlığın en köklü ve yaygın meşrulaştırım biçi
mi olan dinî yol, günümüze kadar süregelmiştir. Mo
dern zamanlarda etkisi azalmakla birlikte (aşağıda 
söz konusu edileceği üzere) diğer meşrulaştırım yol
larının yanında varlığını sürdürmektedir. Batı dünya
sında seçilmişlerin İncil üzerine yeminle göreve baş
lamaları vb. buna örnek gösterilebilir.

D Ü N Y E V İ M E Ş R U L A Ş T IR IM  Y O LU  

_________ V E  B U N U N  B A ŞL IC A  S O R U N L A R I_________

İkinci bir meşrulaştırım yolu, dayanağını toplumsal 
içkin mekanizmalarda bulan dünyevi meşrulaştırma
dır. Dünyevi meşrulaştırma genel olarak aşkınlıkla- 
rın içkinliklere indirgenmesi, yani bunun topluma 
veya herhangi bir unsuruna dayandırılması halidir ve 
modern dönemlerde bu yolun öncelik kazandığı söy
lenebilir. Modern meşrulaştırmanın en belirgin olgu
su ise ideolojilerdir.

Bilindiği gibi ideolojiler Batı’da son bir kaç yüz
yılın toplumsal gelişmesine, bu arada eski örgütsel 
yapılann yıkılıp, yeni sosyal unsurların oluşmasına
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dine bağlı değer kalıplarının çözülüp içkin kıymet 
ölçülerinin belirmesine dayalı olarak ortaya çıkmış 
yapılardır. Yani ideolojiler, bir bakıma yeni bir top
lum anlamları haritası olarak belirmiş, modern döne
min belli sosyal gelişmelerine denk düşmüştür. Me
selâ sınıf mücadelesi, etnik sorunlar, kültürel eşitsiz
likler, nesiller arası çatışmalar, sanayi kirlenmesi, 
kadın-erkek mücadelesi, eğitimdeki bunalımlar, şe
hir hayatındaki çelişkiler, vb. ideolojilerin var olma
sını gerekli kılan sosyal şartlardan bazılarıdır. Bu 
çerçevede marksizm, faşizm, ulusçuluk, feminizm, 
yeşilcilik, vb. bu olgulara denk düşen bazı ideoloji
lerdir, ve fonksiyonları da (al
tını çizerek belirtelim) dayan
dığı sosyal olguyu, grubu ve 
zümreyi öncelemek, ne kadar 
genelleştirilirse genelleştiril
sin, o grubun çıkarlarını, top
lum çoğunluğunun önüne ge
çirmek ve meşrulaştırmaktır.
Sözgelimi marksizm bir sını
fın, ulusçuluk bir ırkın, fa
şizm bir seçkinci grubun var- 
bk kavgasının dünyevi meş- 
rulaştırım araçlarıdır.

Günümüz modern
ulus/devlet yapılarında, top
lumsal uzlaşmayı ifade eden 
hukuk ve seçimler gibi içkin 
ama bir yere kadar toplum 
genelini kapsayan meşrulaştı- 
rım yolları vardır. Ne var ki 
bunlar açık veya gizli yapılar, 
toplumu vesayeti altında tu
tan seçkinci mekanizmalar ta
rafından ipotek altına alına
bilmektedir. W. Mills,
ABD’de bile halkın seçtiği si
yasal e litle r’in asıl iktidar 
elitleri’nin ancak (Pentagon ve Wall Street’in yanın
da) üç ayaktan sadece birisini oluşturduğunu belirtir. 
Söz konusu seçkinler ise kendilerini, dile getirdikle
ri biçimiyle halkın katılmadığı veya en azından ka
yıtsız kaldığı ideolojilerle meşrulaştırmaya çalışırlar. 
Türkiye’de çağdaşlaştırma, laiklik, vb. şu anda seç
kinlerin (daha doğrusu seçkincilerin) yükledikleri 
anlamlarıyla böylesi birer meşrulaştmm yoludurlar. 
Ne var ki tahmin edileceği üzere bunlarla sağlanmak 
istenen meşruiyet, limitleri hiçbir zaman sağlayama
maktadır. Çünkü meşruiyetin muhatabı, saygı duya
cak ve itaat edecek olan halktır, bunları yalnızca an
lamlı bulacak olan seçkinin kendisi değil, kitledir.

Türkiye^ d̂e çağdaşlaştırma, 
laiklik, vb. şu anda seçkin

lerin (daha doğrusu seç- 
kincilerin) yükledikleri an

lamlarıyla böylesi birer 
meşrulaştırım yoludurlar. 

Ne var ki tehmin edileceği 
üzere bunlarla sağlanmak 
istenen meşruiyet, limitleri 
hiçbir zaman sağlayama
maktadır. Çünkü meşru

iyetin muhatabı, saygı du
yacak ve itaat edecek 

olan halktır, bunları yal
nızca anlamlı bulacak olan 
seçkinin kendisi değil, kit

ledir. Ama ortaya çıkan 
tablo seçkinciyi de, meşru- 
laştırım ölçeklerini de "ke
rameti kendinden menkuP"̂  

hale getirebilmektedir.

Ama ortaya çıkan tablo seçkinciyi de, meşrulaştırım 
ölçeklerini de “kerameti kendinden menkul” hale ge
tirebilmektedir.

Esasen modern meşrulaştırım yolu (belki içkinliği 
ve bir kesimi öncelemesi nedeniyle) hep sorunlu ol
muş ve yetersiz kalmıştır. Bunun için de dini meşru- 
laştırım yolunu da kullanagelmiş ve böylece dinin is
tismarı olarak nitelenebilecek bir sorun ortaya çık
mıştır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için modern 
yapıların doğasına ilişkin kısa bir açıklamada bulu- 
nahm.

Bilindiği gibi modern yapılar, ulus/devlet, kapita
lizm, ulusçuluk gibi ideolojiler, 
din ile bağdaşma düzeyleri, 
gerçekleştirim seviyeleri fark
lılık gösterse bile genel olarak 
seküler (dünyevi) karakterlidir
ler. Bütünüyle din karşıtı olma
salar da dindışılık onların te
mel özelliğidir. Dolayısıyle de 
kullandıkları meşrulaştırım 
yolları yukarıda söz konusu et
tiğimiz şekliyle dünyevidir. 
Söylemine göre titizlik göster
diği şey dinsel meşrulaştırım 
yollarını dışta tutmasıdır. Me
selâ seçim sistemi, hukuk siste
mi varken bir siyasal eylemin, 
dinden ödünç alınan kutsama 
işlemleriyle yürütülmesi kural- 
dışıdır. Yüzyıllar boyu dini ve 
dünyevi meşrulaştırım yolları
nın paralel yürümesi, dünyevi
liğin bütünüyle din karşıthğına 
oynamaması nedeniyle normal 
karşılanabilirdi. Ancak bu pa
ralellik modern tavırla bağdaş- 
tınlamaz, böylesi bir şey istis
marın dışında bir yolla da açık

lanamaz.
Esasen modern tavır dinin bu kutsallıklarını kul

lanma yoluna sıkça başvurmaktadır. Vatandaşlığı se
küler bir siyasallık gören anlayış, daraldığı yerde di
ni, bir birlik unsuru olarak görmekte; devlete gelir 
toplamakta sıkıntıya düştüğü yerde vergisi verilmiş 
serveti “kutsal” saymakta; vatan sevgisini mübarek, 
uğrunda ölmeyi şehit, kalanı da bir din savaşından 
sağ çıkan anlamına gazilik ile taltif etmektedir. Şüp
hesiz bunlar, birlik, vatan sevgisi, vergi vermek, vb. 
bir toplum için hayati işlerdir, olmazsa olmaz türün
den ameliyelerdir. Bizim eleştirimiz seküler/lâik bir- 
meşrulaştırım mantığına göre kutsallaştınlamaya-
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Gaklarıdır. Toplum nezdinde dünyevi 
yolla beklenen saygınlıklarına ulaştı- 
rılamayınca veya ekstra pekiştirmek 
üzere dinle kutsallaştırma yoluna baş
vurulmakta o zaman da şöyle veya 
böyle bir istismar söz konusu olmak
tadır.

Bu gelinen noktada altını çizebile
ceğimiz önemli bir sonuç vardır. Gü
nümüzde sekülerizmin (dünyeviliğin) 
iddia ettiği gibi din ve kutsallık çök
memiş, Tek varlığa ait olan aşkınlık 
parçalanarak bir yığın nesnel varlığa verilmiş, pek 
çok olgunun altına bir kutsallık payandası sürülmüş
tür. Kutsallık, yegâne sahibi olandan alınarak ortak
çı (müşrik, pagan) bir dünya inşa edilmiştir.

Bu konuda dikkat çeken bir başka nokta da kutsal 
sayılan şeyin, o kesimin o noktada kabul ettiği en 
üst olgu olması ve bir bakıma Tanrı’nın yerine kon
muş bulunmasıdır. Bu nokta ulusçuluğa göre ırk, 
sosyaliste göre işçi sınıfı, faşiste göre devlet, kapita
liste göre kâr getiren bir şeydir. Tabi buna bağlı ola
rak faşist için devletin yaptığı her şey kutsal, milli
yetçi için ırkın her türlü icraatı mübarek, sosyaliste 
göre emek kutsaldır, ve bunların her biri uğruna ölen 
şehittir, vb. Sonuç olarak dünyevi olgular dinin kut
sallıklarını gönüllerince kullanmaktadırlar. Böylece 
de dinin kullanımıyla ilgili önemli bir soruna, “istis
mar” konusuna gelmiş bulunuyoruz.

d i n i n  K U L L A N IM IY L A  İL G İL İ

b i r  S O R U N : İS T İS M A R

Önce hemen belirtelim ki dinin t>ir meşrulaştırım va
sıtası olarak kullanılması problemsiz değildir. Yani 
bu kullanım, masumâne olabileceği gibi bazen laik 
söylemin sıkça kullandığı gibi bir istismar da olabi
lir. Ancak bu kavramın ve ona denk düşen eylemin 
çok iyi analiz edilmesi gerekir. Çünkü inanç ve niyet 
üstüne kurulu bir dünyanın üstünkörü bir nitelemesi, 
telâfisi imkânsız problemler doğurur.

İstismar genel olarak bir rolün, bir eylemin, doğa
sının dışında bir amaçla kullanılması ve buradan ak
sine bir yararın sağlanmış olması durumudur. Mesela 
buna göre bir memurun, görevi zaten vatandaşın işi
ni yapmak iken bunu para karşılığında yapması; bir 
amirin, koltuğunu kullanarak bir bayan memura sar
kıntılık etmeye kalkışması, bu görevlerin birer istis
marıdır. Bu açıdan bakıldığında da yalnız dinin de
ğil, her şeyin istismar edilebildiğini söyleyebiliriz. 
Sözgelimi belli bir mevkiye gelebilmek veya bir yer

•

İstismar genel olarak bîr rolün, bir eylemin, 
doğasının dışında bîr amaçla kullanılması ve 
buradan aksine bîr yararın sağlanmış olma
sı durumudur. Meselâ buna göre bir memu
run, görevi zaten vatandaşın işini yapmak 
iken bunu para karşılığında yapması; bir 
amirin, koltuğunu kullanarak bir bayan me
mura sarkıntılık etmeye kalkışması, bu gö
revlerin birer istismarıdır.

lerde tutunabilmek için, ayrıcalık tanıyabilecek biri- 
lerine şirin görünebilmek amacıyla Atatürkçü geçin
mek, naiv bir duyguyu çıkara alet etmek bakımından 
bir istismardır.

Şüphesiz her şey gibi din de istismar edilebilir, 
onun da bir plastitesi vardır, bükülmez değildir. Yani
o da insanların anlayış ve algılayışlarıyla hayat bulur 
ve bu her zaman sağlıklı olmayabilir. Esasen dinin 
bizzat kendisi, kendi ibadet ve motivlerinin bir baş
ka amaçla kullanılmasına razı olmamaktadır. Riya 
(gösteriş) adı verilen bu eylem biçimini bir istismar 
olarak suç saymaktadır.

Bununla birlikte şüphesiz dinler tarihi bize, özel
likle de meşrulaştu'ima bağlı olarak, dinin istismarı
na ait ilginç örnekler vermektedir. Kralların, impara
torların kendilerini Tanrı’nın yeryüzünde temsilcisi, 
oğlu veya kızı olarak takdim etmeleri, gerçekle ve 
dinin doğası ile ilgili bulunmayan, aksine tacı-tahtı 
sağlamlaştırmak için başvurulan istismar örnekleri
dir. Siyasal hayatta dinin, nesnel bir ahlak ve hukuk 
mekanizması olmasının dışında devleti veya başın
daki otoriteyi kutsal sayan teokratik yapılar genelde 
birer dinsel istismardırlar. Günümüze kadar istisma
rın daha etkin biçiminin kişisel olmaktan çok örgüt
sel ve siyasal olduğunu belirtmeliyiz.

Kişisel veya kurumsal, dinin istismarının iki ka
naldan geldiği görülür: Bunlardan birisi, doğrudan 
dini yaşayışla ilgisi bulunmayan bir istismardır, İkin
cisi ise bizzat dinin yaşanması süreci içinde ortaya 
çıkabilecek bir istismardır. Birincisi üzerinde durma
yı gerektirmeyecek kadar açıktır. Esasen ferdi olarak 
dine inanmayanların kişisel hayatlarında dinin istis- 
manna (düşmanlığına değil) ender rastlanır. Bu alan
da dinin istismarı, siyasalın istismarı olarak karşımı
za çıkar. Doğası gereği seküler olduğunu iddia eden 
siyaset dinin yerine oynayarak, onu siyasallaştırarak 
bir müdahalede bulunduğu gibi, en seküler sayılan 
olguların altına birer kutsallık payandası sürerek di
ni istismar eder. Ülkemizde de bunun örneklerine 
bolca rastlanır. Yazımızın başında verdiğimiz örnek
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vakıalar bu nokta ile ilgiliydi. Meselâ Y.C. Başsavcı- 
s ı’nın söz konusu dava da dahil her işinde Allah’tan 
yardım dilemesi (böyle bir niyet taşıması) müslüman 
olmanın gereğidir ve buna kimsenin bir diyeceği ol
maz, ama kendi söylemi içinde bütünüyle seküler bir 
hukuk işlemi için özel olarak kamunun önünde Tan
rı’yi yardıma çağırması, bir istismar, uğraştığı huku
ki işlemin yetişmediği yerde hukuka bir dini daya
nak bulmaktır. Diğer olaylar da bu çerçevede birer 
istismar örneği olarak değerlendirilebilir.

İkincisi ise bizzat dinin kendi alanında, onun pra
tikleriyle bağlantılı olarak ortaya çıkabilen istismar
dır. Belirtildiği gibi buna dinin kendisi karşı çıkmak
tadır, gösteriş için ibadet yapmak örneğinde olduğu 
gibi. Manevi yaptırımlarıyla ilk müdahaleyi de yine 
dinin kendisi yapmakta, mümini bir veballe muhatap 
kılmaktadır.  ̂ ,

Şüphesiz ilkece, kamuya yönelik ve başkalarına 
zai'ar verebilecek bir istismar, dinin kendine veya bir 
ilkesinin özüne yönelik bir düşmanlığa dönüştürül- 
meksizin önlenebilir. Ancak burada bir kesimin hak
kı gözetilirken bir diğer kesimin (dindarın) hakkının 
ihlal edilmemesi esastır.

Dindar kişinin hayatındaki istismara karar vere
bilmek, fevkalade hassas davranmayı gerektirir. 
Çünkü bir dini davranış her şeyden önce bir inanç ve 
eylem alanıdır ve eylemin kendisinden hareketle bu 
niyeti kestirmek her zaman mümkün değildir. Sözge
limi, elde tersini ispatlayacak açık bir karine bulun
madığı sürece bir kimseye, kıldığı namazın bir gös
teriş (istismar) olduğu söylenemez. Yani “dini istis
mar” olarak nitelendirilebilecek bir olayuı önemli bir 
kısmı Allah ile kul arasmda kalan bir şeydir. Kamu 
düzenini ilgilendiren yönü ise ancak suç olarak ta
nımlanabilecek bir eylem ile ilgili olabilir.

Ne var ki ülkenin tepesinde sallanan resmi söy
lem, bir dini eylemin şekline bakarak ona gönlünce 
niyet ve amaçlar izafe etmekte ve bütün bunları “si

yasal İslâm” klişesi altında toplayıp mahkûm etmeye 
çalışmaktadır. Yani buna göre İslâmî tavır ve sem
boller, onun doğasının dışında siyasal amaçla kulla
nılmış olmaktadır.

Son zamanlarda yaygın hale gelen ve sanki ispat
lanması bile gerekmeyen bir gerçek gibi sunulan İs
lâm’ın siyasallaşması tezi şüphesiz ayrıca ele alın
ması gerekli bir konudur. Ancak biz burada bu içe- 
riksiz iddianın tutarsızlığını bir örnek üzerinde kısa
ca göstermeye çalışalım:

Sıkça dinlediğimiz bir iddiaya göre “başörtüsü 
kullananlar bunu bir siyasal (sembol veya) simge 
olarak takmakla ve bununla anayasal düzeni yıkma
yı ve yine bununla bir başka düzen kurmayı amaçla
maktadırlar”. İşin gerçeği böylesi sofistike bir öner
meye düşünce tarihinde ender rastlanır. Gerçekten 
bir seri yargı taşıyan bu önermenin içinde tek doğru 
olanı, başörtüsünün bir sembol olduğudur. Esasen 
beşeri dünyamız bütünüyle sembol ve simgelerden 
kurulu bir dünyadır; dil, hatta davranışlar, nesnel 
gerçekliğin kendisi olmanın ötesinde bir semboldür
ler. Sosyal, siyasal, her alanın kendine özel sembol
leri olduğu gibi dinin de sembolleri vardır ve tabii ki 
başörtüsü İslam’ın bu sembollerinden birisidir. Bu 
sembolü kullananların kendisi bunu dini amaçla kul
landıklarını söyleyip dururken ve sosyal olayların 
değerlendirilmesinde aksini düşünmeyi gerektirecek 
açık bir karine olmadığı sürece sosyal aktörün beya
nının esas alınması gerekir. Esasen başka türlüsü ola
yı saptırmak, siyaseten istismar etmek demek olur.

Sosyal aktörün beyanı doğru bulunmadığı takdirde 
(ki birileri doğm bulmuyor), başörtüsünün nasıllığına 
bir siyasallığın aleti olduğu gösterilebilmeli ve mese
lâ şu sorular açık bir şekilde cevap bulabilmelidir: 
Başını örtenlerin dini bir amaç taşımadığının argü
manı nedir, bu niyet nasıl tespit edilebiliyor? Böyle 
yaygın bir delil var mıdır? Başörtüsü hangi siyasal 
partinin simgesidir ve bu nasıllığına onun malıdır? 
Bir siyasal hareket ondan nasıl yararlanıyor ve yine 
buna bağlı olarak diğerleri başörtüsünden nasıllığına 
zarar görüyor? Başörtülü-başörtüsüz normal taraftar
lığın dışında bu sembollerle sağlanan ekstra avantaj 
nedir? Bir sembol bir simge olarak başörtüsü bir sis
temi nasıl sarsar? Başörtüsü suç sayılabilecek hangi 
eylemin ölçeğidir, ve eğer varsa niçin böyle bir ey
lemden bir sembol sorumlu tutuluyor? vb. Ben şah
sen bu ve benzeri soruların aklı başında bir cevabına 
rastlamadım. Ancak falan vakfın yurdunda kalan ba
zı öğrencilerin başlarını örttükleri gibi iddialar ileri 
sürülmektedir ki bunların yukarıdaki hiçbir soruya 
cevap teşkil etmediğini söyleyebiliriz. Çünkü İslâm 
bir kurumsallaşma işidir, arkadaşların veya tebliğci-
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lerin birbirlerini etkileyerek 
bazılarının başlarını örtmele
rine sebep olmalarının iddia 
edilen siyasallıkla ilişkisi hep 
açıkta kalmaktadır.

îşin gerçeği başörtüsüne 
takınılan tavrın asıl nedeni, 
dindarın onu siyasal amaçla 
kullanması değil, bizzat dini 
amaçla takmış olmasıdu'. Va
kıa 1989’da çıkarılan ve “bir 
dini vecibeyi yerine getirmek 
amacıyla başörtüsü takmak 
serbestir” diyen bir yasayı iptal eden Anayasa Mah
kemesi gerekçeli kararında özetle “başörtüsü hir 
başka amaçla takılabilir, ama dini bir gaye ile kulla
nılamaz” denmektedir. Resmi ideolojinin mantığı 
budur ve karşı oluş onun siyasal kullanımına değil, 
bizzat dini amaçla takılmış olmasındadır. Böylece 
onun siyasal bir simge olduğu iddiası da bir demago
jiden ibarettir. Belki aksi söylenebilir ve denebilir ki 
dini bir simge olduğunda şüphe bulunmayan başör
tüsü, müslümanı kamu alanından kovmak için veri
len mücadelenin bir siyasal aracı (sembolü) olarak 
kullanılmaktadır. Yani bu işin asıl aktörü din değil, 
siyasallıktır ve bu işi bir belirsizlik içinde sürdürme
yi yeğlemektedir. Esasen bu belirsizlik “ilticayla 
mücadele” stratejisinin tabiatını belirlemektedir: 
mümkün olduğunca geniş bir kitleyi tehdit ve töhmet 
altında tutmak, meşruiyetin sınırlarıyla karşılaşınca 
hedefi daraltmak...

Başından beri hemen halkın büyük bir kesimini 
hedef tahtasına yerleştiren irtica stratejisi, bir meşru
iyet sınırını hissetmiş olmalıdır ki müslümanı kendi 
içerisinde samimiyetli” ve “samimiyetsiz” müslü- 
man olarak ikiye ayırma ihtiyacını duymuştur. Müs- 
lümanı samimi- samimiyetsiz olarak ikiye ayıran bu 
tema meşruiyet ve istismar konularıyla yakından il
gilidir, onun için de üzerinde kısaca durmamızda ya
rar vardır.

S A M IM I “ M Ü T E D E Y Y İN ”

V E s a m i m i y e t s i z  d i n d a r  n e  d e m e k ?

Önce hükümetin irtica ile mücadele projesinde yer 
alan, sonra da M GK’nın kararına yansıyan “samimi 
müslümanın rahatsız edilmeyeceğine” ilişkin yargı, 
genelde bütün inananları tehdit eden bir paranoya
nın, genel geçer bir mantık düzlemiyle irtibat kurma 
niyeti olarak yorumlanmış ve kitlelerde insanca ya
şama umudu belirmiştir. Ne var ki samimi ya da sa

Dini bir sîmge olduğunda şüphe bulunmayan ba
şörtüsü, müslümanı kamu alanından kovmak için 
verilen mücadelenin bir siyasal aracı (sembolü) 
olarak kullanılmaktadır. Yani bu işin asıl aktörü 
din değil, siyasallıktır ve bu işi bir belirsizlik içinde 
sürdürmeyi yeğlemektedir. Esasen bu belirsizlik 
"irticayla mücadele^  ̂ stratejisinin tabiatını belirle
mektedir: mümkün olduğunca geniş bir kitleyi teh
dit ve töhmet altında tutmak, meşruiyetin sınırla
rıyla karşılaşınca hedefi daraltmak...

mimiyetsiz müslümanın tanımı ortalarda gözükme
mektedir. Böylece de içeriği boş, muhtevası kulla
nanların keyfince doldurulabilecek bir (iki) kavram 
daha türetilmiş olmaktadır.

îlkcce doğru gözüken bu “samimiyetli-samimi- 
yetsiz” ayrımı uygulama örneklerinde hiç de anlam
lı gözükmüyor. Sebebi de bunlardan herhangi birinin 
tanımlanmamış, dolayısıyle de pratiklerde örneklen
dirilmemiş olmasıdır. Meselâ samimi müslüman ta- 
nımlanabilseydi, samimiyetsiz müslüman için, bu
nun tersi özellikler taşıyan kimsedir denebilirdi. An
cak böylesi bir açıklama bulunmadığı gibi samimi
yetsiz müslümanın (yani mürtecinin) imkânları ifade 
edilirken, sıradan müslümanın bütün potansiyel gü
cü, maddi ve manevi varlığı sayılmaktadır.

Bu çerçevede meselâ hem hükümetin irticayı izle
me komitesinin hem de BÇG’nin raporlarında “irti
caın varlığının sayısal ifadesi” klişesiyle verilen bil
gi bunun en somut örneğidir. Hatırlanacağı üzere 
açıklanan bu raporlarda irticaın ortalama 1300 vakfı, 
850 özel okulu, 1200 özel yurt ve pansiyonu, 3000’i 
aşkın çoğu kurs ve camilerle ilgili derneği, 6.500 ca
misi, 400’ün üstünde ekonomik girişimi, vb. bulun
maktadır. Bunların bü ülkedeki toplumun bütün dini 
toplumsal varlığının tamamı olduğu ve aralarında 
“şu tür faaliyetlerde bulunanlar” diye bir ayırımın 
yapılmadığı düşünülürse samimilik kavramının orta
da kaldığı görülür. Bir başka deyişle bir dinin yüzyıl
lar boyu süregelen varlık şartı olan kurumsallaşma
larını suç saydığınız zaman samimi müslüman bul
manız mümkün değildir. Çünkü ülke insanının orta
lama yüzde sekseni bir biçimde bu kurumsallaşma
larla yakından ilgilidir. Bu ölçeğin dışında samimi 
müslüman, müslümanlığının farkında olmayan veya 
belki daha doğru bir deyişle ölmüş bulunan müslü- 
mandır.

İşin gerçeği resmi söyleme baktığımız zaman sa- 
mimiyetli-samimiyetsiz ayrımının müslümanlıkla il
gili olmadığını (dinsel değil) siyasal olduğunu görü
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rüz. Meselâ buna g^re 
tüsü takan bir kamu gömvİM, 
enselenmesi gerekli samimi= 
yetsız bir müslümandu*. Bunu 
ise kimsenio iddiaya hakkı 
yoktur, bu işlem öncCİJkle 
onun İslâmi duyarlılığıyla il
gili bir durumdur. Dolayısıyle 
de bu yargının doğrusu, olsa 
olsa bu kişinin U m  syrülen 
vatandaşlık standartına uyma
da samimi olmadığıdır. Yani 
bu vatandaşlık modelini tar
tışsak da buna uymayanın si
yasal bir samimiyetsizlik ol
duğu mantıksal olarak söyle
nebilir, ama bu müslümanm 
samimiyetinden kimsenin 
şüpheye hakkı yoktur. Yine 
müslüman, kurbanının derisini siyasal otoritenin iste
diği bir yere (mesela THK’ya) verirse samimi, ama 
kurbanın mütemmimi olan cami veya kursuna bağış
larsa samimiyetsiz müslüman sayılacak, (kurban de
risi irticaın en önemli mali kaynağı gösteriliyor), bir 
mürteci olarak savaşılacaktır. Çıkarılması tasarlanan 
yasalarla kamu görevinden tarddan, müebbet hapse 
kadar verilebilecek cezalarla haddi bildirilecektir. Bu 
örnekler, işin ne denli siyasal olduğunu göstermeye 
yeter.

Şüphesiz bu çerçevede dindarca tutumun bazı 
olumsuzluklarının bulunması da mümkündür. Me
selâ cami derneği adına toplayıp zimmetine geçir
mek, olmayacak bir şey değildir. O zaman da devlet, 
sosyo-ekonomik hayatın tüm alanlarında olduğu gi
bi buradaki istismarcıyı da bulmak ve tecsiye etmek
le görevlidir. Ama bir hukuk devletinde (asgari genel 
geçer bir mantık düzleminde) müdahale suça yönelik 
olabilir, bir sosyal düzlemin doğasına değil.

SO N U Ç

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, ül
kemizin en önemli sorunu halk ve devlet etosları ara
sında bir farklılığın bulunduğudur. Devlette etkin 
olan seçkinler, ideoloji olarak farklı kavramlarla ifa
de edilse de bir dünyeviliği temsil etmekte, halk ise 
kendini îslâm ile var kılmaya çalışmaktadır. Bu dün
yevilik ve dinilik, her türlü sistem gibi bir meşrulaş- 
tırım sorununa sahip bulunmakta; halk kendini İs
lâm’ın sembol ve simgeleriyle; seçkinler ise çağdaş
lık, laiklik gibi seküler ideolojilerle meşrulaştırmaya

İşin gerçeği fU anda ülke- 
j^ p y ıg n  sprMii/ İf- 
şiy^şgjlgfişifisıridan 

çok, siyıışşfjı^ ^jıı$eneşi|içsî, 
siyasetin, dinin yerine 
.«T̂ asıdır. Yani ülkenin önce-* 
iikli samimi olma

yan dindar değil/ samimi ol
mayan siyaset adamıdır. İşin 

bilincinde oteayan parla
menterden, halkla 
değilmiş gibi hareket eden 

hükümete ve diğer partilere 
kadar siyasal öğeler, bu 

yargının açık örnekleridir.

çalışmaktadırlar.
Seçkinler, kendi mekaniz

malarını sürekli kılmak için 
halk etosu olan İslâm’a kar,şı 
jboyutlan bir hayli belirsiz bir 
Jkş.vga vermekte, sözün kısası 
bir meşruiyet alanım meşru
iyet dışı sayma çabası içinde
dir. Ne var ki bunu öylesine 
geniş tutmaktadır ki kendi da
yandıkları meşruiyet temelle
rini de tehlikeye sokmakta- 
dıi;lar. Meselâ toplumun en 
temeı ’̂̂ ''^vaçlarını meşruiyet 
dışı sayan ve bunuı7İ^ örtüş- 
mediği ilan edilen bir kosko
caman kitleyi bir muhayyel 
irtica suçuyla nitelemeye da

yanak teşkil edecek türden bir laiklik tanımı, birile- 
rini meşrulaştırmaya, çok geniş bir halk kesimini (ve 
değerlerini) ise meşruiyet dışı saymaya yetmez, 
uzun vadede bu, ülkenin her kesimine zarar verir. Bu 
iş tonajının üstünde ağırlıkları tartmaya çalıştığımız 
teraziye benzer, yere oturur ve tüm fazlalıkları aynı 
gösterir, ağırlığı ölçmüş olmayız, sadece kendimizi 
kandırırız.

En ilkelinden en gelişmişine kadar bütün toplum- 
larda düzen sağlamanın yolu suçu lokalize etmek ve 
marjinalliklerde' tasfiye etmektir. Toplum genelini 
potansiyel tehlike saymak ne ilkel ne de çağdaş (ras
yonel) bir mantıkla bağdaşabilir. Şüphesiz din de is
tismar edilebilir. Ama bunun, dinin sınırları dışında 
suç sayılabilmesi fevkalade dikkat isteyen bir şeydir. 
Yoksa bu çerçevede samimi-samimiyetsiz müslüman 
nitelemesi bile, yukarıda belirttiğimiz gibi kendini 
siyasallıktan kurtaramaz.

İşin gerçeği şu anda ülkemizde yaşanan sorun, İs
lam’ın siyasallaşmasından çok, siyasetin dinselleş
mesi, siyasetin, dinin yerine oynamasıdır. Yani ülke
nin öncelikli sıkıntısı samimi olmayan dindar değil, 
samimi olmayan siyaset adamıdır. İşin bilincinde ol
mayan parlamenterden, halkla muhatap değilmiş gi
bi hareket eden hükümete ve diğer partilere kadar si
yasal öğeler, bu yargının açık örnekleridir. Şüphesiz 
kalıcı olan toplum ye onun özlük alanı olan değerle
ridir; onun iradesine bağlı olarak var olan örgütsel 
yapılar, belli partiler, parlamenterler, vb. değil. Unu
tulmamalıdır ki meşruiyet ölçeğinin adı ve kaynağı 
ne olursa olsun, muhatabı ve yegâne yansıma alanı, 
hesaba katılmayan ve hor görülen bu halktır. ■
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t o t a l it e r  s is t e m l e r d e
HUKUKUN MANİPÜLASYONÜ

KAPAK

^  otaliter rejimlef, İflganm doğa
sının değiştirilebileceği düşün
cesiyle yola çıkan, belli bir ide^ 

öİoji veya inanç sisteminden hareketle 
ve yoğun propaganda bombardımanla
rından polisiye tedbirlere kadar elde 
mevcut bütün imkanlar seferber edile
rek, geniş halk kitlelerinin tepki ve mu- 
hâM iti hesaba katılmaksızın, yeni bir 
insan ve toplum tipinin ortaya çıkarıla
bileceği varsayımıyla hafek©t eden siya
sal sistemlerdir. Bu ideolojiyi çoğunluk
la kendi despotizmlerini haklılaştırma- 
nın basit bir aracı olarak kullanan totali
ter elitlerin keyfi iradeleri doğrultusun
da kendi halkını topyekün cendere altı- 
n.a almaya çalışan yönetim biçimleridir.

İdeolojinin faşist veya sosyalist sıfa
tını taşıması, totaliter elitin Nazi veya 
Komünist Parti sekreteryası ve liderliği 
gibi değişik dünya göı-üşü ve örgütlen
me biçimlerini temsil etmesi önemli de
ğildir. İster tarihin diyalektik mantığı 
mucibince insanlığı emek sömürüsünün 
ortadan kalktığı sınıfsız bir topluma 
ulaştırmayı hedefleyen, isterse post-mo
dern bir çağda hâlâ kendi halkını “çağ
daş uygarlık seviyesi”ne çıkarma iddia 
ve projelerinısrarla sürdürmeye çalışan 
bir siyasal sistem olsun, eğer temelleri 
halkın gönüllü itaat ve rızasına dayan
mıyorsa, baskı ve cebir, terör ve tedhiş

kaçınılmaz olacaktır. Adı farklı ideoloji 
ve sistemler otoriter ve totaliter yöntem
lerde buluşacaktır, İnsanlar gelecekte 
gefçekleşeceği vaadedilen yüce idealler 
ve yeryüzü cennetleri uğruna halihazır
da cehennemi tecrübe edecektir.

Derin bir meşruiyet î<Tİzi yaşayan 
böyle bir sistem kendi halkına karşı ko
nuşlanmış bir örgütlenme g^örüntüsü ve
recektir. Ki burada “kendi halkı” tabiri
nin doğruluğu dahi sorgulanmaya açık
tır; zii'a bu türden totaliter sistemler, 
hükmettikleri insan topluluklarına karşı 
adeta bir işgal ordusu edasıyla yaklaşır
lar ve böyle muamelede bulunurlar. Gö
nüllü veya gönülsüz, isteyerek veya ce
birle itaat ettirmeye, boyun eğdirmeye, 
boyunduruk altına alm aya çalışırlar.
Eğer olağanüstü propaganda mekaniz
ma ve teknikleri, halktan “vatandaşlar” 
devşirmede yetersiz kalırsa, polisiye 
yöntemlere başvunnakta tereddüt et
mezler.

Totaliter devletin vatandaşları resmi 
ideolojiyi benimsemiş -veya öyle gö
zükme gayreti içinde bulunan- kimse- 
lerdk. Bu konuda gereken yetenek ve 
uyumu sergileme de “başarıh” olmuş 
kimseler olarak bu insanlar devlet terö
ründen yana daha az endişeli, sistemin 
nimet dağıtım ve paylaşım şebekesin
den yana daha fazla umutlu olabilirler. KAJR.AŞAHAN

Mesut
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Ali Bulatov VII Simavi Karikatür Yanşmas

Fakat yine de unutmamak gerekir ki, totaliter sis
temlerin örgütlenme biçimi Alexander Korchak’m 
tanımlamasmda da vurgulandığı gibi, “gangokra- 
si”, yani çete-yönetimidir ve “vatandaşlar” çete
ye/totaliter elite mensup sayılmadıklarından kendi 
hallerine bırakılıp sefalete mahkum edilir. Bu tota
liter elit toplumun bünyesinde bir parazit, bir asa
lak mesabesindedir ve “asalak canlı”nın, kendisine 
evsahipliği yapan “konak canh”nın durumundan 
habersiz oluşu gibi, bu elit de “vatandaşlar”ın yüz- 
yüze bulunduğu yoksulluk ve sefalete karşı ilgisiz
dir (Korchak, s. 104).

* * *

Vatandaş sayılmayanlara gelince... Onlar resmi ide
oloji ve propagandanın masallarıyla uyutulması 
mümkün olmayan, hiçbir eğitsel aşılama ve yumu
şak ikna metoduna olumlu tepki vermeyen, sürü- 
leştirme süreçlerine direnen ve birşeylerin insanca 
ve hakça yükümediğinin farkında olanlardır. “Mu
h a lif’ damgasını hakeden insanlardır. Gerçi yine 
unutmamak gerekir ki, olağan şartlarda halk deste
ğini elde etmekte ve meşruluğunu kanıtlamakta 
güçlük çeken totaliter yönetim bu handikapı aşabil
mek için sürekli bir olağanüstü hale, bir savaş ve 
seferberlik haline ve dolayısıyla “muhalifler”e 
mutlaka ihtiyaç duyacaktır. Yukarıdaki vasıfları ha

iz, gerçekten de m uhalif olanlar yoksa -vetabir ca- 
izse- “siyaseten muhalifler” ihdas edecektir. Bu ne
denle ya âri Alman ırkmın üstün özelliklerini sergi
lemesine engel olan “Yahudiler”, ya proletarya dik
tatörlüğüne giden yolda engeller çıkaran “halk düş
m anlan” ya da çağdaş uygarlık”a ulaşma hedefin
den alıkoyan “irticacı/mürteci/gerici” birileri (!) 
her zaman bulunabilmelidir.

Totaliter sistemin muhalif tanımına uygun düşüp 
hedef tahtasına oturtulmak pek de zor bir şey değil
dir. Anayasadan kanun ve yönetmeliklere kadar in
sanlara takdim edilen şey adeta bitip tükenmek bil
mez bir suçlar listesidir; totaliter devletin vatandaş
larını hayati tehlikelerle dolu tekin olmayan bir ül
kede, bir mayın tarlasında yaşamaya mahkum eden 
bir yasaklar, suçlar ve cezalar tarifesidir. Bu tarife 
her vatandaşın her an herhangi bir suçtan dolayı 
polis nezaretini veya hapishaneyi boylamasını 
mümkün hale getirecek şekilde düzenlenmiştir. 
Tıpkı Aleksander Solzenitsin’in eski Sovyetler 
Birliği yasalarını tarif edişinde olduğu gibi: “Kim 
ki yasadan söz ediyor, suçtan söz etmektedir.” 
(Macciocchi, s.287)

Bizzat insanın doğasıyla çatışan ve düşmanını 
kendi halkı arasından seçen bir rejimde “hukukun 
siyasallaşması” adı verilen hadisenin yaşanması 
pek tabiidir. Siyasi suç kategorisi son derece geniş 
tutularak, alabildiğine esnek ve muğlak suç tanım
larına dayanan ceza yasaları ihdas edilerek sivil ey
lemin alanı olabildiğince daraltılır, yargı sistemi si
yasileştirilir ve rejimin siyasal amaçları sözde hu
kuk normları haline getirilir.

Rejimin muhalif ve hasım olarak tespit ettiği ke
simler için yasalar özel olarak düzenlenir, Türki
ye’de olduğu gibi eğer devletin tehdit kaynağı ola
rak algıladığı zilmiyet, ideoloji ve halk kesim
lerinin önceliği öncelikler zaman zaman değişebili- 
yorsa, mesela bir dönm “komünistler” en büyük 
tehdidi oluştumyorken, bir süre sonra birinci sırayı 
“İslamcılar” alabiliyorsa, ceza yasalarının suç ta
nımlamaları ve mukabilinde öngörülen cezaların 
ağırlık ve şiddeti de tekrar gözden geçirilir, o gün 
için sistemin ihtiyaçlarına uygun hale getirilir.

Bu noktada dikkati çeken husus, rejimin mutlaka 
bir meşruluk görüntüsü sergilmeye karşı duyduğu
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ihtiyaç ve eğilimdir. Korc- 
h ak ’m tanım lam asındaki 
“gangokrasi” parazit misali 
beslendiği “konak can- 
lı”nın, yani ülke halkınm 
dummuna ve olan biten kar- 
şısmdaki tepkilerine pek al- 
dırmasa da, kamuoyundan 
yükselebilecek hoşnutsuz
luk ifadesi homurtu ve sız
lanmalara kulak tıkasa da, 
uyguladığı baskı ve terörü 
kamu vicdanında haklılaş- 
tırma telaş ve endişesini ta
şıması pek muhtemeldir. 
Yukarıda bahsedilen yasal 
düzenlemelerin başlıca se
beplerinden biri de bu du
rumdur. Herhalde burada 
“yasal” ile “meşru” kav
ramları arasmda bir ayrımı 
ısrarla gözönünde tutmak 
gerekmektedir.” Zira böyle

Adaletin devletin çıkarı bağla
mında, devletin çıkarının ise 
idari hiyerarşinin tepesindeki 
dar bir örgütlenmenin menfaat- 
lan bağlamında tanımlandığı 
ve belirlendiği bir siyasal sis- 
temde, devlet mekanizmasının 
bütün birimleri gibi yargı or
ganları da geniş halk kitleleri
nin, küçük bir azınlığın tahak
kümüne boyun eğdiriiebilmesi 
ve sürüleştirilmesi ameliyesinin 
gerektirdiği manipülasyon va
sıtalarından bir tanesi haline 
gelecektir. Polis devletinin halk 
arasında korku ve dehşet y a 
ya ra k  insanları sindirmesine 
katkı sağlayacaktır. Rejimin in
sanları tabi tuttuğu adaptasyon 
süreçlerine veya kayıtsız şartsız 
teslimiyete direnenlerin berta
raf edildiği muhalif öğüten 
çarklara dönüşecektir

s. 177-8). Şu halde yine aynı 
dönemde Nazi Adalet Baka
nı Thierack’m “yargıçların 
yasaların bekçisi değil, ama 
hükümetin yardımcısı” ol
duğunu vurgulamasına şaş- 
mamalıdır( M ichel, s.62; 
David, S.72).

İtalyan Faşizminin ege
men olduğu bir yargı meka
nizması da elbette farklı bir 
görünüm sergilemeyecekti. 
M ichel’in kelim eleriyle
“diktatörlük, kamu esenliği 
anlayışının yerini alacak bir 
meşruiyet adına devlet ay
gıtlarını ve partizan ideoloji
yi karıştıracaktır. Devlet bir 
polis devleti, adalet onun 
emirlerine bağlı olacaktır; 
avukatların, savcıların, yar
gıçların işlevleri birleştirile
cektir; çünkü suçlu, eylem-

totaliter devlet terörünün 
haklılaştırılmasını hedefleyen düzenlemeler “ya
sal” sıfatını taşıyabilse de, mutlaka hak ve hukuk 
gözeten çerçeveler sunmazlar. Böylesi suç ve ceza 
tanımlarının “yasaya uygun hale getirilmesini” bel
ki “kitabına uydurmak” olarak yorumlamak daha 
isabeth olacaktır. Kitabına uydurulan vahşice ve 
gayri insani baskı,terör ve polisiye tedbirler bütü
nü, totaliter sistemin kurbanları üzerine artık daha 
fütursuz ve arsızca musallat olabilecektir.

Gerekli yasal düzenlemeler de gerçekleştirihnce, 
artık, Nazi Almanyası’nda yargı mekanizmasının 
ve mahkemelerin terör organlarına dönüştüğü aşa
maya gelinebilir. Rejimin totaliter özeüiklerini bir 
hayli kemale erdirdiği bir dönemde, 1940’ların ba
şında bir “Nazi hukukçusu” hukukun/yargının si
yasallaşması hadisesinin nasıl ve hangi boyutlarda 
gerçekleştiğini şöyle özetleyecekti: “Suçları önle
me konsunda yargıç artık yalnızca adalet dağıtmı
yor. Onun... faaliyeti bir idare memurununkine 
yaklaşıyor. Yalnız adalete önem vermekle kalmı
yor, zaruretlere göre de hareket ediyor. Yargıç ve 
idareci, yargı organları ve pohs, çoğunlukla... aynı 
amaçlar peşindedirler” (Friedrich ve Brzezinski,

lerinden çok niyetleri ve 
‘politik ahlakı’ açısından yargılanacaktrr; faşist 
mahkeme, geçmişte engizisyonun sapkmlar için 
yaptığına benzer bir biçimde, ulusal pisliklerden 
arınmayı sağlayacaktır” (s. 10). Yani faşist İtalya’da 
mahkemeler, totaliter sistemin “ulusal pislikler” 
olarak gördüğü muhalifleri bertaraf etmenin basit 
bir aracı haÜne gelmiştir.

Sisteme muhalif kalabilenler için tuzaklarla dolu 
olan ceza yasaları ve suç tanımlamaları, totaliter 
polis devleti adına işlenen hukuk ihlallerini içer
mez. Ne sistemin kendi halkına karşı taahhütlerini 
içeren anayasanın, ne de altına imza atılan ulusla
rarası anlaşmaların en temel maddelerinin devlet 
eliyle çiğnenmesi yargının harekete geçmesi için 
yeterli sebep teşkil etmez.

Akıl almaz işkenceler, insanlık dışı uygulamalar, 
insan hayatının her alanında gerçekleşmesi muhte
mel her türlü mağduriyet, hakların ihlali ve gaspı 
bu tuhaf hukuk anlayışının kapsamına girmez. 
Böyle bir sistemde kişinin uğradığı haksızlıkların 
telafi yollarını aramak maksadıyla hukuki mercile
re başvurması dahi yeni mağduriyetlere yol açabi
lir ve böyle bir girişim pohs nezaretinde veya ka-
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yip kişi ilanlarında son bulabilir. Böyle bir hu- 
kuk(suzluk) düzeninde ne fail-i meçhul cinayetle
rin izitakip edilip hesabı sorulabilir, ne de totaliter 
hiyerarşinin tepelerinde gerçekleştirilen soygun ve 
talanın dava konsu edilmesi sağlanabilir.

Fakat böyle b ir hukuk(suzluk) sisteminde reji
min sahiplerince işlenen cinayetler sonradan çıka
rılan yasalarla ve geçmişe dönük olarak aklanıp 
paklanabilir. H itler A lm anyası’nda olduğu gibi: 30 
Haziran 1934’te Hitler, bu tarihten önce ve sonra 
pek çok kez tekrarlandığı gibi, “fesatçı” olmakla 
suçlanan pek çok insanı sözde bir komployu bastır
ma bahanesiyle öldürtür. Olaydan bir süre sonra çı
karılan yasalarla söz konusu cinayetlere güya bir 
meşruluk görüntüsü kazandırılır ve totaliter sistem
lerde sergilenen hukuk maskaralığına traji-komik 
bir örnek daha eklenmiş olur. (Aron, s.343).

Totaliter eliti ve soygun düzenni korumakla gö
revli bir zırh işlevi gören böyle bir hukuk ve yargı 
mekanizmasının asıl faaliyeti, elbette, en küçük bir 
eleştiri veya tashih talebini bile tehdit olarak algıla
yan sistemin muhalif ve düşman listesinde yer alan
lar üzerinde odaklanacaktır. İtalyan Faşizminin 
1920’lerde gerçekleştirdiği gibi, bu amaçla olağa
nüstü yasalar çıkarılacak, muhalefet susturulup mil
letvekilleri bile tutuklanabilecek, “rejime karşı suç
ları cezalandırmak için özel mahkemeler” oluşturu
lacaktır (Macciochi, s.41).

Bu özel mahkemelerde ise M ichel’in vurguladı
ğı gibi yasalar “rejimin ruhuna uygun olarak” yo
rumlanır ve zaten yeterince esnek ve behrsiz ifade
lerle formüle edilmiş olan ceza yasaları muhalifle
rin icabına bakmak için pervasızca kullanılır. Özel- 
hkle entellektüellere yönelik suç isnatları için bu 
gayretlerin yoğunlaştığı görülür. Ignazio Silone’un 
kelimeleriyle “herhangi bir kitabın şurasından bu
rasından ayrı ayrı cümleler almak ve bunları usta
lıkla biraraya getirmek suretiyle işinize yarar bir 
hale sokmak güç bir iş değildir. Kitab-ı Mukaddes 
bile bundan kurtulmaz. Herhalde meşhur cümleyi 
biliyorsunuz: ‘Bir kitaptan bana tek bir cümle veri
niz, yazarını perişan edeyim .’ Aynı metodla basın 
hürriyetini de kaldırabilirsiniz.” (s.59-60)

En temel insan haklarını çiğneme esası üzerine ku
rulmuş bir totaliter rejimde hukuk sistemi adı veri
len mekanizmadan insan hak ve hukukunu koruma

ve kollama görevini yerine getirmesini beklemek 
beyhude bir uğraş olacaktır kuşkusuz. Adaletin 
devletin çıkan bağlamında, devletin çıkarmm ise 
idari hiyerarşinin tepesindeki dar bir örgütlenmenin 
menfaatları bağlamında tanımlandığı ve belirlendi
ği bir siyasal sistemde, devlet mekanizmasının bü
tün birimleri gibi yargı organları da kitlesel mobili- 
zasyonun basit birer aracına dönüştürülecektir. 
Yani geniş halk kitlelerinin, küçük bir azınlığın ta
hakkümüne boyun eğdirilebilmesi ve sürüleştiril- 
mesi ameliyesinin gerektirdiği manipülasyon vası
talarından bir tanesi haline gelecektir. Polis devle
tinin halk arasında korku ve dehşet yayarak insan
ları sindirmesine katkı sağlayacaktır. Rejimin in
sanları tabi tuttuğu adaptasyon süreçlerine veya ka
yıtsız şartsız teslimiyete direnenlerin bertaraf edil
diği muhalif öğüten çarklara dönüşecektir (Buch- 
heim, S.94).

Yargı mekanizmasının bu tür bir manipülasyon 
vasıtasına dönüşebilmesi için en başta hukuk kav
ramının ve insanoğlunun vicdanında sarsılmaz bir 
yere sahip olan “hak-hukuk gözetme” duygusunun 
manipülasyon sürecine tabi tutulması gerekir. Yu
karıda değinilen, totaliter rejimin tatbik ettiği baskı 
ve terörü hiç değilse “yasal” kılma gayretleri bu 
çerçevede düşünülmelidir. Bu çabaların toplum 
vicdanı nezdinde başarılı ve etkili olacağını, zul
mün haklılaştırılabileceğini düşünmek ise büyük 
bir hata olacaktır. İnsanoğlunun tarih boyunca tanık 
olduğu baskıcı ve despot yönetim ve uygulamalar
dan bugüne kalan eğer unutulmak değilse nefret, 
beddua ve kötü şöhrettir. İnsanlık ancak böylesi re
jimlere karşı özgürlük mücadelesi vermiş bihnç 
sahibi ve cesur insanları sevgi, minnet ve iyilikle 
hatırlamaktadır. ■
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HÜRRİYET KASİDESİ’nden
Besâlet-i Osmaniyye ve Hamiyyet-i İnsaniyye

Namık KEMAL

Görüp ahkâm-ı asrı mıınharıf sıdk ü selâmetten 
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükümetten

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten 
Mürüvvel-mend olan mazlûma el çekmez i’ânelten

Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma 
Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıyametten

Vücûdun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır 
Ne gam râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten

Muini zalimin dünyada erbâbı denâettir 
Köpektir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetten

Durur ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i millette 
Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilaf-ı re’y-i ümmetten

Eder tedvîr-i âlem bir mekînin kuvve-i azmi 
Cihan titrer sebât-ı pây-ı erbâb-ı metanetten

Değildir şîr-i der-zencîre töhmet acz-i akdamı 
Felekte baht utansın bî-nasib erbab-ı himmetten

Biz ol nesli kerim-i düde-i Osmâniyânız kim 
Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı şehâdeten

Biz ol âlî-himem erbâb-ı cidd ü içtihadız kim 
Cihângirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyyette 
Bize hâk-i mezâr ehven gelir hâk-ı mezelletten

Ne gam pür-ateş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyyet 
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

Kemend-i can güdâzı ejder-i kahr olsa cellâdın 
Müreccahtır yine bin kerre zencir-i esâretten

Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin 
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten

Müberrayım recâ vü havften indimde âlidir.
Vazifem menfaatten hakkım ağraz-ı hükümetten

Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ey bîdâd 
Erir şemşîr-i zulmun ateş-i hûn-i hamiyyetten

Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yı hürriyet 
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyyetten

Ne cfsünkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyet 
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

Ne yâr-ı cân imişsin âh ey ümmîd-i istikbâl 
Cihan-ı sensin âzad eyleyen bin ye’s ü mihnetten

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar 
Uyan ey yâreli şir-i jiyân bu hâb-ı gafletten

k e l i m e l e r ................................ .................................
Ahkânı-ı asr: Zamanın hükümleri; Münharif: Ayrıl
mış, sapmış; İzzet: Ululuk; İkbal: Mutluluk; bâb: Ka
pı; mürüveet-mend: İyilik, mertlik sahibi; İânet: Yar
dım; hamir-i mâye: Hamur mayası; hâk: Toprak; râh: 
Yol; erbab-ı denâet: alçak ruhlu; main: yardımcı; 
sayyad-ı bî insaf: İnsafsız avcı ahkâm-ı nusret; Zafer 
hükümleri; ittihâd-ı kalb-i millet: Milletin gönül birli
ği; âsâr-ı rahmet: İyi eserler; ihtilâf-ı rey-i ümmet: 
Ümmetin (halkın fikir ayrılıkları; tedvir-i âlem: Alemi 
çevinnek, idare etmek; mekîn: Temkinli; sabât-ı pây-
I erbâb-ı metânet: Metin kimselerin ayak diremesi; 
şîr-i derzencir: Zincire vurulmuş arslan; töhmet: Ku
sur, suç; akdâm: Ayaklar; nesl-i kerim-i dûde-i osma- 
niyân: Osmanlı boyunun, ulu soyu; muhammer: Ha

mur haline gelmiş karışmış; serâpa: bütünüyle; hûn: 
karı; âli-himem: Yüce, hamiyetli; erbab-ı ciddü içti- 
had: Çalışkan ve güçlü kişiler; ulvi-nihâdân: Yüce ya- 
ratılışlı; ehven: Daha iyi; mezellet: korkaklık alçaklık; 
pur-âteş-i hevl: Korku ateşiyle dolu; kemend-i can 
güdâz: Can alıcı kement; can gûdâz: Can yakan; ej- 
der-i kahr: Kahır ejderi; müreccah: Üstün tercih edi
lir; esbâb: Sebepler; müberrâ: kurtulmuş; recâ vü 
havf: Yalvamıava korku; Ağrâz: Garazlar; Civan- 
merdân: Genç yiğitler; hazer: Çekin (!) bidâd: Ada
letsiz: ateş-i hûn-i hamiyet: Mertlik kanının ateşi; di- 
dar: güzel yüz; kilab-ı zulm: zulüm köpekleri; nazen- 
de: Güzel; Şîr-i jiyan: Kükremiş, kızgın aslan
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İNCELEME
ir t ic a ’IN SERÜVENİ -VI

“Tek Partimden “Çok Parti”ye 
Değişmeyen Gündem 

İRTİCÂ

Daha önceki bölümlerimizde, “İrticâ" söyleminin ortaya çıkış serüvenini incelemiş 
ve “irtica nöbetleri” adını verdiğimiz 31 Mart Vak’ası, Terakkiperver Fırka ve Ser
best Fırka olaylarını ele almıştık. Bu sayımızda Tek Parti döneminden Çok Partili 
sisteme geçerken “irticâ” ın niçin gündeme getirildiğini, bu kavramın iktidar müca
delelerinde nasıl bir “araç” olarak kullanıldığını göreceğiz:

Abdullah
YILDIZ

“T E K  p a r t i , t e k  ŞEF, T E K  M İL L E T ”

Tek Parti iktidarı, bir yandan Terakkiper
ver vc Serbest Fırka biçiminde ortaya çı
kan kontrollü ya da kontrol dışı muhale
feti “irticâ” bahanesiyle bertaraf eder
ken, Öbür yandan da bir “resmi ideoloji” 
üretmeye çalışıyordu; Kemalizm. Hedef 
ise, geçmişin yeni kuşaklar üzerindeki et
kisini yok etmek, îslam ve Osmanhcılı- 
ğın yerine Türk ulusalcıhğını geçirmekti.

1930’lardan itibaren dünyada ulusalcı 
Tek Parti rejimleri revaçtaydı. Özellikle 
Faşist İtalya rejimi, Halk Parti kurmay
ları için cazip bir alternatif oluşturuyor
du. Kurtuluş Savaşı yıllarında kısmen 
“sempatik” karşılanan Bolşevizm ise, sı
nıf çatışmalarına yol açacağı endişesiyle 
Türkiye şartlarına uygun bulunmuyordu. 
Feroz Ahmad’m ifadesiyle, “Faşizm, 
Ankara’nın ideolojik ihtiyaçlarına uy
gun görünüyordu. Ulusalcılık aşkı ve 
ulusa sadece bölünme ve zarar getirece
ği düşüncesiyle lanetlenen smıf mücade
lesine duyulan nefret, Faşizm ve Kema
lizm’de ortaktı. Ayrıca Faşizm, İtalya’da 
bir kriz döneminde başardı olmuştu ve 
bu nedenle kendi krizinden geçmekte

olan Türkiye için bir örnek oluşturuyor
du. Faşizm’in cazibesi, fikirlerden çok 
pratik ve örgütlenme alanındaydı; fa
şizm, tek partinin yönettiği devletin ön
celikli rolünü meşrulaştırıyordu ve Ke- 
malistler de bu yönde hareket ediyorlar
dı.” '

Tek Parti iktidarına yakın aydın kesim 
de o yıllarda moda olan totaliter rejimle
ri savunuyordu. Örneğin resmi ideoloji
nin kalemşörlerinden Falih Rıfkı, açıkça 
Faşizm’in ve Tek Parti rejimlerinin fazi
letinden dem vuruyor, “Faşizm., bir mil
leti kuvvetli yapar” ̂  diyordu.

Mustafa Kemal Atatürk, bir dizi dev
rim gerçekleştirmesine rağmen, bir 
“doktrin” oluşturamamıştı. Şevket Sü
reyya’ya göre, “Atatürk doktrinden da
ima çekinirdi. Halk Partisi kurulurken 
ona: '-İyi ama paşam, bu partinin dokt
rini yok!’ diyen Yakup Kadri’ye: '-El
bette yok çocuğum; eğer doktrine bağla
nırsak, inkılabı dondururuz,’ diye karşı
lık veriyordu.”-̂ Ancak, Halk Partili elit
ler,halka yukarıdan aşağıya benimsetile
cek bir doktrin ve ideolojiye ya şiddetle 
ihtiyaç duyuyorlardı. Bu ihtiyacı en kes
kin biçimde ifade edenlerden biri Ağa-
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oğlu Ahmet’ti. 12 Ocak 1931 tarihli Son Posta’da 
şunları söylüyordu: “Cumhuriyet başlı başına bir 
dindir, bir imandır. Fakat bu dinin henüz kitabı yazı- 
lamadı. Nefislerini unutarak bütün varlıklarını Cum
huriyet’e hasretmiş havariler çıkmadı.”

Demek ki, ihtiyaç duyulan şey, “ideoloji”den de 
öte bir “din”di ve bu dinin “havarileri” dahi yetişti
rilmeliydi. Böylece, yapılan tepeden inme devrim- 
lerle halk, geleneksel dini inançlarından koparılırken 
bir ideoloji/doktrin boşluğuna da düşülmemeliydi. 
Feroz Ahmad’ın ifadesi ile ''1930’larda partiye ege
men olan militan laikler”\  bir yandan “İslam’ı mo
dern çağa uygun hale getirmek için” reformlara giri
şirken, öbür yandan da İtalya ve 
Almanya rejimlerini örnek ala
rak yeni bir “ideoloji” yaratmaya 
koyuldular. Ve kısa zamanda, bir 
kısmı “Ebedi Ş e f’in ilkelerinden, 
bir kısmı da Mussolini’nin “fas- 
ces”i ve Hiller’in “ein volk, ein 
partei, ein führer” (tek millet, 
tek parti, tek şef) anlayışından 
oluşan'' bir ucube “resmi jdeolo- 
j i ” icad edildi.

1931’e kadar “cumhuriyetçi
lik, milliyetçilik ve halkçılık”ian 
ibaret olan CHP ilkelerine “dev
letçilik, laiklik ve inkılapçılık" il
kelerini de ekleyerek “Altioklu 
f'lama”yı icad eden Recep Pe- 
k er’e göre, ideoloji de, teori de 
bulunmuştu: “Kemalizm!” Dev
letin şekli ise, Almanya ve İtal
ya’dan aşırdan “Parti-Devlet" 
modeliydi.’

Ardından, hemen kollar sıvana
rak Parti-Devlet modeline bir çırpıda geçiverilir; 
ama adı konulan ideoloji/doktrin’in içini doldurmak 
öyle kolay bir iş değildir. Nitekim, 1935’te Alman
ya’daki Nazi örneğini izleyen CHP, parti ile devletin 
birleştirilmesini öngören bir tasarıyı kabul eder; Ge
nel Sekreter, İçişleri Bakanlığı görevine getirilirken, 
partinin vilayet örgütlerinin başkanları da kendi vila
yetlerine vali olarak atanırlar. Böylece, Tek Parti dik
tatörlüğünü oluşturmak için son adım da atılmış 
olur."

Kemalizm ideolojisi ise, bir “kaside edebiya- 
tı” ndan, yani methiye, mersiye ve tapınmadan öteye 
geçemeyecekti. Kemalettin Kamu, “Kâbe Arab’ın 
olsun i Bize Çankaya yeter” derken, Aka Gündüz hı
zını alamayacak; “Varsın! Teksin! Yaratansın! / Sa

Recep Peker

na bağlanmayanlar utansın” tarzındaki methiyesine 
“Elimizi yüzümüze; / Gönlümüzü özümüze kapatıyo
ruz. / Biz sana tapıyoruz!” dizelerini ekleyecekti. 
Artık Atatürk, karizmatik bir lider ve milli kahraman 
olmaktan çok, bir “ilah ve fetiş”i\. O hâmî(koruyu- 
cu), bânî(kurucu), halaskâr(kurtarıcı), mürşid(yol 
gösterici), mürebbi(terbiye eden), vâsî(denetleyen), 
pîşuvâ(önder) ve lâ-yetezelzel(şaşmaz olan) idi.’ 

Kapatılan Türk Ocakları’nın yerine kurulan “Halk 
Evleri” de bu yeni ideoloji/dinin “havariliğini” üs
lenecekti.

1937’de Halk Partisi’nin “Altı ok” la sembolize 
ettiği ilkeleri Anayasa’ya konuldu. Bu vesileyle bir 
konuşma yapan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Kema

lizm ideolojisinin din ve laiklik 
konusundaki yaklaşımını şöyle 
ifade ediyordu: " ... Dinler vic
danlarda ve mabetlerde kalmalı, 
maddi hayatın ve dünyanın işle
rine karışmamalıdır.” '̂̂

1938’de Atatürk ölmüş, 
“Ebedi Ş e f’in yerini “Milli Ş e f’ 
almıştı. Fakat Kemalizm hâlâ içi 
boş bir kavramdan ibaretti. Ma
nisa mebusu Kazım Nami Duru, 
bu boşluğu 1939’daki Parti top
lantısında yaptığı bir konuşmada 
şöyle dile getiriyordu: “Kema
lizm nedir?... Yalnız bir kelime
den ibaret olduğu zannedilmek 
ihtimali vardır... fAaatteessüf ar
kadaşlar, bunun üzerine hiç bir 
kitap yazılmamıştır. Yalnız bir 
kitap yazılmıştır. Onu yazan da 
Tekin Alp (Moiz Kohen) isminde 

bir Musevi vatandaşımızdır... Ke
mal izmin bütün prensiplerini... izah ve tafsil edecek 
bir kitaba ihtiyacımız vardır.”

Ertesi yıllarda CHP kurmaylarının, Parti-Devlet 
sistemini oturtmaya öncelik tanıyıp bunu büyük 
oranda başarmalarına karşın ideoloji/doktrin boşlu
ğunu doldurma konusunda bir arpa boyu bile yol ka- 
tedemedikleri, Kemalizm, İnönizm, Faşizm, Nazizm 
ve Bolşevizm arasında bocalayıp durdukları anlaşıl
maktadır. 40’lı yıllara gelindiğinde değişen, sadece 
paraların-pulların üzerindeki ve devlet dairelerinin 
duvarlarındaki resimlerdi: Atatürk’ün fotoğrafları 
gitmiş, yerine İnönü’nün fotoğrafları gelmişti.

Öte yandan, halkın dini yaşam tarzı ve inançları
na karşı tam anlamıyla “yasakçı” ve “despotik” bir 
uygulama sözkonusuydu: “Türkiye’de din dersi ve-
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ren tek

ismet İnönü

m üssesese 
o l m a d ı ğ ı  
gibi, hiç bir 
okulun ders 
programın
da da din 
h a k k ı n d a  
öğrencilere 
v e r i l e c e k  
bir bilgi 
yoktu. Her
kes hayatta 
b u l u n a n  
imamlar ve 
hocalar, yaş 
icabı ihti
yarlayarak  
ö l d ü k t e n  
sonra, ce
nazelerinin

nasıl kalkacağını merak ediyordu. Köylü bu mahru
miyetten kurtulmak için, çocuklarına gizli din ders
leri aldırtmaya uğraşıyor, fakat bunlar da şiddetle 
bastırılıyordu. Buradaki gidiş tam Sovyet sistemi idi. 
Ananeye ve dinine bağlı birçok memur, cuma günle
ri kimse görmeden gizh gizli camilere giderdi. Aslın
da ibadet yasağı yoktu. Fakat öyle bir hava yaratıl
mıştı ki, namaza, duaya gidenlere adeta suçlu gözüy
le bakılıyordu.”*̂

Halk Partisi’nin, dinî gelenek ve inançlar üzerin
de ideolojik baskı olarak uyguladığı lâiklik, kitlele
ri bunaltmış ve patlama noktasına getirmişti. Tek 
parti yönetimi, zoraki modernleştirme ve lâikleştir
me girişimlerinde sadece dini hedef almakla yetin
medi. Meşruluğunu İslamiyet’ten alan her türlü gele
nek, âdet ve gündelik yaşantı lâikleştirme’den payı
nı aldı. Halkın yaşam biçimine, giyim-kuşam tarzına 
müdahale öyle bir hal aldı ki, hırpani kıyafetli fakir 
ve köylü halk kesiminin, başkant Ankara’nın işlek 
sokaklarından, özellikle de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin bulunduğu caddeden geçmesi yasaklan
dı.*̂

Tek Partici elitler, uzun süredir İslâmi temele da
yalı toplumsal yapıyı tamamen değiştirmeye yönelik 
olumsuz bir tutum içine girmişlerdi. Tekkelerin ka
patılması, alfabe ve eğitim düzeninin değiştirilmesi
ne ilaveten Ezan’ın Türkçe okutulması, “eski harfle
rin” yasaklanması, geleneksel kıyafetlerin yasa dışı 
ilan edilmesi gibi düzenlemelerle yaşayan kurumla- 
rmı kaybeden İslamiyet, tamamen hayatın dışına itil

di.‘̂  Yapılan düzenlemelere karşı çıkan kesimler, 
dindar olsun-olmasın, aynı suçlamalara muhatap ol
dular: “Çağ dışı”, “devlet düşmanı”, “gerici”... 
Mesela, Bursa’da Ulu Cami’den çıkan halkın Evkaf 
M üdürlüğü’ne gidip “niçin Türkçe ezan okunuyor?” 
diye sorması, “gerici ayaklanma” olarak değerlen
dirilmişti.'^ Ankara Belediyesi’nin “Hacı Bayram 
M eydanrnm  adını "Ogüst Meydanı” olarak değiş
tirmesini eleştiren CHP Antalya mebusu Rasih Kap
lan, Dahiliye Vekili Recep Peker tarafından “geri
lik ”le suçlanmıştı.'*

T E K  p a r t i  d e s p o t i z m i n i n  SO N U N A  D O Ğ R U

1945’lere gelindiğinde Tek Parti yönetimi, artık mil
leti canından bezdirmişti. Mahmut Goloğlu’nun ifa
de ettiği gibi, “Aynı tek partinin uzun süre iktidarda 
kalmış olmasının doğurduğu bıkkmhğa, Milli Şef 
döneminin yarattığı özgürlük özlemi, hayat pahalılı
ğı ve geçim zorluğunun sıkıntıları, adam başına 
günde 125 gram ekmeğin aile sofrasında paylaşıla- 
mamasının ve ölüye kefen bezi bulamamanın üzün
tüsüyle İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’yi de etki
leyen bunalımları eklenmişti. Özetlemek gerekirse, 
aleyhteki şartlar öylesine hep bir araya gelmişti ki; 
tüm ulus, ne olursa olsun Halk Partisi’ni iktidardan 
uzaklaştırmak hevesine kapılmıştı.””

Tek Parti yönetiminin çeşitli bahanelerle sürdür
düğü baskılardan sadece halk değil, basın da “illal
lah” demişti. Tasvir gazetesi, 19 Mayıs 1945 tarihli 
nüshasında o günlerin manzarasını şöyle tasvir edi
yordu: “...Zaferi kazandıktan sonra, bir seri inkılap
lar içine girdik. Burada icra kuvvetini hakim bir 
mevki almış olarak karşımızda bulduk. Memlekette 
taassubu yıkarken, isyanları tenkil ederken, tekkele
ri kaldırırken, Takrir-i Sükun Kanunu’na belki ihti
yacımız vardı. Fakat şunu da kabul etmek lazımdır 
ki, bir müddet ikilaplar yüzünden, sonra bu inkılap
ların gerçekleşmesi maksadıyla istediğimiz gibi ko
nuşamadık... Derken İkinci Dünya Harbi koptu, bu 
sefer de fevkalade ahval dolayısıyla ağzımızdaki laf
ları üflemeden ve kırk defa boğazımıza kadar inme
den meydana çıkaramadık. Bu baskıdan faydalanan
lar, biraz rahatça konuşmak isteyenlere, zamanın 
moda ithamları ne ise onları yüklemekte beis görme
diler; Mürteci dediler, komünist dediler, bozguncu 
dediler, faşist dediler...”

Hükümete yönelik bu tür eleştiri yazılarının gide
rek çoğalması karşısında Tek Particiler sağa sola teh
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ditler savuruyor, baskılarını artırdıkça artırıyorlardı. 
Ali Fuat Başgil’in 1945’te yazdığı “Despotizmin 
Felsefesi” başlıklı yazısı, bizzat İnönü’den şöyle bir 
uyarı almasına neden oluyordu: “Bir müddetten beri 
basında bize karşı sert tenkitler ve şiddetli hücumlar 
yapılmaktadır. Bu beylere, vaktiyle şeyh Said isyanı 
sırasında tenkitte bulunanları, asileri ayaklanmaya 
teşvik ettikleri için, elleri bağlı olarak İstiklal Mah
kemelerine sevkettiğimizi hatırlatmak isterim.”

Bu yıllarda “demokrasi ve özgürlük”ten söz et
mek bile “vatan hainliği” 
ile eşdeğer görülüyordu. Ör
neğin, Vatan gazetesinde 
“geniş bir demokrasi” iste
yen başyazılar yazmaya baş
layan Ahmet Emin Yal
man’ı, müfrit Tek Partici 
Ulus başyazarı Falih Rıfkı 
Atay, “samimi” olmamakla 
suçluyor; kimi eski yazıları
nı gazeteye aktararak bir za
manlar İngiliz ve Amerikan 
mandasını savunduğunu öne 
sürüyor ve ağır sözlerle Yal- 
man’a saldırıyordu.^" Bu 
bağlamda Tek Parti iktidarı
nın “faşizan icraatını” eleş
tiren Sabiha Sertel de Tan 
gazetesinde Halk Partisi’ni 
“mürtecilik”le suçluyor
du.-*

Kısaca, Tek Parti yönetiminin süngüsünü etinde, 
kemiklerinde ve hatta iliklerinde hisseden halk, pat
lama noktasındaydı. Eğer, bu zulüm ve baskılar de
mokratik bir yöntemle ortadan kaldırılmazsa, vahim 
sonuçlar doğabilirdi. Nitekim İsmet İnönü, Türki
ye’de çok partili demokrasiye geçmenin 1945 yıhn- 
da artık kaçınılmaz bir hale gelmiş olduğunu, aradan 
çeyrek asırlık bir zaman geçtikten sonra yaptığı bir 
konuşmasında (TBMM’nin Aralık 1969 tarihli otu
rumundaki konuşması) gene kendisi açıklamıştı: 
“1945 ve 1946’da demokratik rejimi getirmeseydik, 
asıl kanlı ihtilâl o zaman olacaktı..."

D E M O K R A T  P A R T İ’N İN  D O Ğ U ŞU

1945’lerde sona eren İkinci Dünya Savaşı, sadece 
Almanya, İtalya ve Japonya’nın askeri yenilgisini 
ilan etmekle kalmıyor, aynı zamanda Faşizm ve Na
zizm gibi moda ideolojileri de bir anda dünya siya

Aslında, "irficâ" silahı ve "Di
ni siyasete alet ediyorlar" suç
laması, Tek Parti iktidarının^ 
hem dini hayatı, hem de siya
si hayatı baskı ve kontrol al
tında tutmasını sağlıyordu. Eş
ref Edib, bu gerçeği o yıllarda 
şöyle ortaya koymuştu: "'Dini 
siyasete alet' sözü, yirmi beş 
senedir Halk Partisi'nin dîn 
üzerindeki baskısını yürütmek 
için öne sürdüğü paslı bir si
lahtır. Din perdesi altında si
yaset değil, siyaset perdesi al
tında dinin kolu kanadı sımsı
kı bağlanmıştır..."

set sahnesinden siliyordu. Artık Batı’dan -özellikle 
ABD’den- esen “demokrasi rüzgarı”, doğal olarak 
Türkiye’nin siyasal iklimini de etkisi altına alıyordu. 
Savaşın galibi Müttefik Hür Devletler Bloku, Cemi- 
yet-i Akvâm’ın yerine Birleşmiş Milleder’i oluştur
mak amacıyla Amerika’nın San Fransisko kentinde 
bir konferans toplamış, Türkiye de bu konferansa da
vet edilmişti. Birleşmiş Milletler ailesine kabul edi
lecek devletlerin ise “demokratik bir yönetime” sa
hip olması gerektiği yönündeki Batılı devletlerin, 

bilhassa ABD’nin empoze
leri sözkonusu idi. Bu yüz
den Konferans için ABD’ye 
giden Hariciyc Vekili Ha
san Saka’nın boynu biraz 
eğik ve mahçuptu. Zira Tür
kiye’de Tek Parti-Tek Şef 
sistemi egemendi ve muha
lefet partisi yoktu. Bu şart
lar altında Birleşmiş Millet
ler’e girmek zor olabilirdi.^’ 

Hasılı, bir yandan iç şart
ların olumsuzluğu ve patla
ma noktasına gelen halk, di
ğer yandan da dış şartların 
dayatması, Türkiye’de çok 
partili hayata geçmeyi ve 
bir muhalefet partisinin ku
rulmasına imkan vermeyi 
zorunlu kıhyordu. Salim 
Burçak’ın ifadesi ile, “İnö

nü, demokratik düzene, iç olayların olduğu kadar 
dünya şartlarının da tesir ve baskısı altında girmeye 
kendisini mecbur hissediyor ve Tek Partili diktator- 
yal idareye son verirken memleket güvenliğinin an
cak demokratik devletler topluluğu içerisinde sağla
nabileceğine inanıyordu. Türkiye’nin Tek Parti’den 
Demokrasi’ye geçişi üzerinde birinci derecede etkili 
olan faktör bu idi. Türkiye, rejimini demokratlaştır
ması için şu veya bu devletin belki açıktan bir baskı
sı karşısında kalmadı; ama dünya şartlarının pek aşi
kâr olan tesir ve baskısı altına girmiş olduğunda da 
şüphe yoktu. Savaşın sonlarında, Sovyet Rusya ile 
aramızda baş gösteren gerginliği, memleketimizin 
içine düşmüş olduğu tehlikeli yanlızlıktan kurtul
mak için Birleşik Amerika’ya yaklaşma çabalarını, 
Avrupa’da faşist rejimlerin kanlı akıbetlerini gözö- 
nünde tutmadan bizdeki rejim değişikliğini gerçekçi 
bir açıdan izah etmek kabil değildir.

İşte tam da bu sıralarda. Halk Partisi içerisinde
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küçük bir muhalif grup oluşmaya başlamış, 25 Ma
yıs 1945’te Şükrü Saraçoğlu hükümetine 7 milletve
kili (Hikmet Bayur, Recep Peker, Emin Sazak, Celal 
Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuat 
Köprülü) güvensizlik oyu vermişti. Bu Tek Parti ik
tidarı için sürpriz bir gelişmeydi.

Haziran ayına gelindiğinde, muhalif bir partinin 
kurulacağına dair haberler basında yer almaya baş- 
mıştı bile. O arada, Halk Parti yönetimi, muhalif mil
letvekillerini yatıştırmaya ve iknaya çalışıyordu. En 
çetin muhaliflerden gözüken Recep Peker en çabuk 
ikna edilenlerden oldu (sonraki 
yıllarda da Başbakanlığa getiril
di). Muhaliflerin sayısı 4 ’e ka
dar indirildi. 12 Haziran’da mu
halif dört milletvekili (Bayar,
Menderes, Koraltan ve Köprülü) 
ünlü “D örtlü  T a k r ir” lerini 
CHP Meclis grubuna sundular.
“Ulusal egemenlik prensibinin 
tam uygulanmasını ve parti ça
lışmalarının demokratik temelle
re uydurulmasını” öngören tak
rir reddedildi. Parti içinde İnö
nü’nün teşvik ettiği bir görüş, bu 
grubun partiden ayrılarak ayrı 
bir parti kurmalarını ileri sürü
y o r d u Celal Boyar

Ertesi aylarda sırasıyla Men
deres, Köprülü ve Koraltan CHP’den ihraç edildi, 
Bayaı- ise milletvekilliğinden istifa etti. Yeni parti 
söylentileri iyice yoğunluk kazandı.

Dörtlü Takrir sahiplerinin, görünürde “parti içi de
mokrasi” talebiyle öne çıktıkları söylenebilirse de, 
İnönü’nün ifadelerinden, ""yeni bir parti kurmak'' 
amacıyla harekete geçtikleri veya görevlendirildikle
ri anlaşılmaktadır. Milli Şef İnönü, 1 Kasım 1945’te 
Meclis’te yaptığı konuşmada, ''Bizim tek eksiğimiz 
hükümet partisinin karşısında bir parti bulunmama
sıdır.'''' diyerek yeni parti kuracakları açıkça cesaret
lendiriyordu.

B ay ar’m yeni bir parti kuracağına dair ilk haber
ler, 1945 yıh Aralık ayı başından itibaren basında yer 
almaya başladı. 3 Aralıkta CHP’den istifa eden Ba
yar’ı Cumhurbaşkanı İnönü 4 Aralık günü yemeğe 
davet etti ve kendisiyle görüştü. Milli Şef’in onayını 
alan kurucular 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’yi 
resmen kurdular. (Partiye “Demokrat Parti” adını 
öneren, 3. 12. 1945 tarihli Vatan gazetesindeki yaza- 
sıyla Ahmet Emin Yalman’dı.)

Partinin kuruluşundan önce İsmet Paşa’yı ziyaret

eden Bayar, program hakkında bilgi vererek onayını 
almıştı. Çankaya’da yapılan İnönü-Bayar görüşme
sinde, ağırlıklı olarak “laiklik” ve “dış politika” üze
rinde durulmuştu. ‘İnönü sordu:

- Terakkiperverlerde olduğu gibi ‘itikadât-ı dini- 
yeye riayetkarız’ diye bir madde var m ü

- Hayır Paşam, laikliğin dinsizlik olmadığı var.
- Ziyam yok. Köy Enstitüleriyle, ilkokul seferber

liğiyle uğraşacak mısınız?
- Hayır
- Dış politikada ayrılık var mı?

-Yok.
O halde tamam.”

Böylece Demokrat Parti, so
ğuk savaş yıllarında İsmet Pa
şa’nm ruhsatıyla ve Halk Partisi 
tarafından Serbest Fırka rolünde 
kullanılmak üzere, bir “m uva
zaa partisi” olarak doğmuş ol
du. Nitekim, CHP’nin sözcüsü 
sayılan Hüseyin Cahit Yalçın, 
Bayar’ın parti kuracağı haberleri 
basında yer aldığı zaman, yeni 
partinin bir “kontrol partisi” 
olarak kurulmakta olduğunu 5 
Aralık 1945 tarihli Tanin’de şöy
le ifade ve itiraf etmişti: ‘'...Bu
nun için en iyi çarenin, mevcut 

fırka içinden, bazı zatların ayrı
larak, esas programda müttehit kalmakla beraber, 
bir kontrol partisi vücuda getirmeleri olacağım söy
lemiş ve bunun çok faydası görüleceğine inanmıştık. 
İşte şimdi bu yeni partiyi biz, böyle bir kontrol parti
si mahiyetinde telakki ediyor ve doğuşunu istikbal 
hakkında bir müjde gibi görüyoruz...

C H P ’D EN  i r t i c a  S U Ç L A M A L A R I, K A R A L A M A  

K A M PA N Y A LA R I V E  ZA Tİ SU N G U R  O Y U N L A R I

İktidar nimetini elden bırakmak istemeyen Tek Parti
ciler, “kontrollü” de olsa bir muhalefet partisinin 
doğmasından ve halkın bu partiye kaymasından kor
kuyor, bu korkularını da “ irtica” kelimesi ile perde
leyerek yeni partiye karşı hücuma geçiyorlardı. Halk 
Partili müfritler, bir yandan Demokrat Parti’nin de 
Serbest Fırka gibi “geçici” ve “gerici” bir parti oldu
ğunu söyleyerek, irtica’ya davetiye çıkaracağı şimdi
den belli olan böyle bir partiye girmenin kimseye ya
rar sağlamayacağı, aksine zarar vereceği fikrini yayı
yor, öbür yandan da tam “milli birlik ve beraberliğe”
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ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda ''ikilik" çıkarmanın 
vatana ihanetle eşdeğer olacağını savunuyorlardı.

Bu arada, Demokrat Parti’nin “Rusya’dan parasal 
yardım aldığı” ve “memleketi Ruslara satacağı” 
propagandaları yapılıyor, bu yüzden de partiye “Di- 
mitrof Partisi” ismi layık görülüyordu. CHP’nin 
hızlı yazarlarından Falih Rıfkı, Demokrat Parti’yi 
destekleyen bir yazısından dolayı Ahmet Emin Yal
man’a ateş püskürüyor ve '''Böyle üslupsuz, kafasız, 
zevksiz bir yazıcı değil, Fransa’nın başlıca ediple
rinden Charle M auras’ın bu gibi makalelerinden 
dolayı, hür ve demokrat Fransa’da ebedi hapse atıl- 
dığınr  hatırlatıyor, açıkça onu tehdit ediyordu.^’ 
Çeşitli mülahazalarla çok partili rejimi ve demokra
tik hayatı tehlikeli bulan Şükrü Saraçoğlu bile, daha 
işin başında îsmet İnönü’ye, “İrticaa gidecekler
dir; ben irticâdan korkarım” diyerek tahammül
süzlüğünü ortaya koyuyordu.-^*

Aslında, “irticâ” silahı ve “Dini siyasete alet 
ediyorlar” suçlaması, Tek Parti iktidarının, hem di
ni hayatı, hem de siyasi hayatı baskı ve kontrol altın
da tutmasını sağlıyordu. Eşref Edib, bu gerçeği o yıl
larda (SebilüiTeşad, 1948, c.2, s.28) şöyle ortaya 
koymuştu: “'Dini siyasete alet’ sözü, yirmi beş sene
dir Halk Partisi’nin din üzerindeki baskısını yürüt
mek için öne sürdüğü paslı bir silahtır. Din perdesi 
altında siyaset değil, siyaset perdesi altında dinin 
kolu kanadı sımsıkı bağlanmıştır..''

Halk Partililerin, muhalefete tahammülsüzlükleri, 
sadece söylemlerine değil uygulamalarına da yansı
yordu. Demokrat Parti’ye milletin itibar etmediğini 
kanıtlamak amacıyla CHP Meclis grubu, Eylül ayın
da yapılacak olan Belediye seçimlerinin 1 Mayıs 
1946’da yapılmasına ilişkin kanunu, seçim tarihin
den tam dört gün önce (26 Nisan’da) kararlaştırıp 
Meclis’teki çoğunluklarına dayanarak da 30 Ni
san’da kabul ediyorlardı. Ertesi gün yapılacak se
çimlere Demokrat Parti’nin katılması imkansızdı. 
Yeni partiden bir kaç haftalık bir süre bile esirgen
mişti. Bu arada, Halk Partililerden "Elimizde selahi- 
yet var; istediğimiz anda Demokrat Parti’yi kapata
biliriz”, “İcap ederse kanunların üstüne de çıkarız”̂  ̂
tarzında tehditler geliyor, yurdun çeşitli yörelerinde 
parti şubelerinin açılması için yapılan çalışmalar en
gelleniyordu.

Esasen, Halk Partili elitler, kendilerini -Osman 
Bölükbaşı’nın ifadesi ile- "bu milletin başına gökten 
indirilmiş bir vâsi” olarak görüyor, halka da “bir tür
lü büyüyemeyen çocuk” nazarıyla bakıyorlardı.-’̂  
Onlara göre, bu “cahil halk”ı kendi reyi ile başbaşa

ismet İnönü CHP'nIn İlk kongresinde

bırakmak yanlış ve tehlikeli idi. Henüz rüşdüne ere- 
meyen bu insanlar, birileri tarafından kolayca “kan- 
dınlabilir” ve ülkenin geleceğini belirleyecek bir se
çimde oylar muhaliflere; hacılara, hocalara, softala
ra akabilirdi. Nitekim CHP’li Cevdet Kerim İnceda- 
yı, bir konuşmasında açıkça şunları söylüyordu; 
"...Memlekete demokrasinin gelmesini istiyorlar Biz 
de istiyoruz. Ancak, bilhassa seçim günlerinde jan
darma tedbirleri almazsak, cahil halk reylerini Ha- 
so’ya, Memo’ya verir. Büyük Millet Meclisi’ne Ha- 
soların, Memoların dolmasına sizin vicdanınız razı 
olur mu?”^̂

Belediye seçimlerinde oynanan oyun, Ekim 
1947’de yapılması gereken Genel seçimlerin Tem
muz 1946’ya alınması suretiyle bir kez daha sahne
lendi. Seçim kanununun değiştirilmesiyle “İki dere
celi” sistemden “Tek dereceli” sisteme geçilmesi, 
demokrasi açısından iyi bir aşamaydı, ama doğrusu 
Demokrat Parti yine hazırlıksız yakalanmıştı. Bir ara 
DP seçime girmemeyi bile düşündüyse de, bu tutum 
CHP’hler tarafından neredeyse “vatan hainliği” ola
rak nitelendirildi ve kapatma tehditleri savuruldu. 
DP şaibeli olacağı her halinden belli olan seçimlere 
girmek zorunda kaldı ve CHP’h Meclis Başkanı Ka
zım Karabekir’in tahmin ettiği(!) gibi “60-70 millet
vekili” çıkarabildi.^'* 1946 seçimleri adeta bir “ /îoA:- 
kabazlık şaheseri’’  ̂idi. "Açık oy, gizli tasnif’ esasına 
göre icra edilen ‘46 seçimlerini İzmir’de izleyen 
Cumhuriyet gazetesi sahiplerinden Doğan Nadi, 
çektiği anlamlı telgrafta şu fıkraya yer veriyordu:

“Meşhur hokkabaz Zati Sungur İzmir'den gitmiş. 
Ayol ne oldu? Güzel güzel temsiller verirken neye 
birden bire kaçtı ? Merak ettik. Telgraf çektik, şu ce
vap geldi: Rey sandıklarının başında yapılan numa
raları gördükten sonra, İzmir’da bana iş kalmadı.
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C H P ’N İN  İK T İD A R  T E L A Ş I V E D İN İS T İSM A R I

Cumhuriyet Halk Partisi, 1946’da gerçekleşen “mu
allel” (illetli) seçimlerde çevirdiği “Zati Sungur 
oyunları” ile (66 D P ve 8 bağımsız milletvekiline 
karşı) 395 milletvekili çıkarmıştı. Oysa Demokrat 
Parti’nin kendi teşkilatı vasıtasıyla elde ettiği bilgile
re göre DP 279, CHP 186 milletvekilliğini kazanma
lıydı.-’̂  Sandık hileleriyle iktidarını muhafaza edebi
len CHP, önünde bulunan 4 yıllık dönemi artık de
ğerlendirebilirdi. Bu dönem Halk Partisi’nin, bir 
yandan yeni filizlenen muhalefeti sert eleştiri ve teh
dit bombardımanına tutarak sindirmeye çalıştığı (Ör
neğin, 1947 bütçe görüşmelerinde Recep Peker, hü
kümeti eleştiren M enderes’in görüşlerini “Maraz 
bir psikopat ruhun ifadesi” olarak tanımlarken, ay
nı yıl Kemal Satır Ankara’da yaptığı bir konuşmada, 
“Biz istersek, Demokrat Parti’yi kapatırız” tehdi
dini savuruyordu)^’, bol bol muhahf gazeteci tutukla
tarak, halka karşı dipçik ve cop kullandığı; öbür yaı - 
dan da demokratik ortama ayak uydurup muhalifle
rinin ellerinden bazı “kozları” almak için yoğun bir 
çaba harcayarak, gerek partiyi ve gerekse rejimi libe
ralleştirme yönünde ardarda adımlar attığı bir dönem 
oldu.

Şemsettin Günaltay hükümeti ise, seçimlerin eşi
ğinde bu tedbirlere, daha göze batan din ve vicdan 
özgürlüğüne ilişkin yeni düzenlemeleri eklemekte 
gecikmedi: Mayıs 1949’da İstiklal Mahkemeleri 
Kanunu’nu yürürlükten kaldırdı. İlkokullara ihtiyarî

ismet İnönü Kırşehir'de

Din dersi koydu. İmam-Hatip okullarını açtı. 31 
Ekim 1949 günü İlahiyat fakültesini kurdu. Tam gü
venilir bir seçim kanunu çıkardı. Hatta, 1 Mart 1950 
tarihinde kabul edilen bir kanunla, 30.11. 1925 tarih
li tekke ve türbelerin kapatılmasına ait kanun yürür
lükten kaldırılıp Türk büyüklerine ait türbelerin açıl
masına izin verildi.^"

İnönü de, o yıllarda yapılan bu tür değişikliklerin, 
halkın “moral ihtiyacına” cevap vereceğine ve "ül
kede geniş bir ferahlık ve sempati havası estireceği
ne” inanıyordu. Ona göre bu ferahlık sağlanmazsa, 
çok tehlikeli gelişmeler olabilirdi: “Kamu vicdanı
nın, geçti sanılan he? ^ne, bir yargısı vardır Onları 
hep içine atar; birikir, birikir sonunda kızgınlık olu
şur Kızgınlıklar toplana toplana, günün birinde çığ 
halinde öyle bir patlar ki!... 1946 seçimlerinde, ben
ce her yerde bunun belirtileriyle karşılaştık. Kamu
oyunu yönetmek için, güvenlik subaplarma gerek 
vardır; ara sıra soluk aldıracaksınız.” '̂-’

Artık CHP, dini hayata yönelik bu düzenlemeleri 
oy’a tahvil etmenin hesaplarını yapabilirdi. Gazete
lerde, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde bazı din 
adamları ve vaizlerin “Halk Partisi etrafında birlik 
olmanın fazilet ve zaruretine” ilişkin vaazlar verdik
leri haberleri yer alıyordu-^*" Buna karşılık, kendile
rinin dışında birileri “dinden-imandan” söz etmişse 
veya dini bir icabı yerine getirmişse hemen “mürte
ci” diye damgalanıyordu. Mesela, o sıralarda hükü
mete muhalif Millet Partisi’nin fahri başkanı iken 
ölen Mareşal Fevzi Çakmak’ın cenazesini tekbir ge
tirerek elleri üzerinde Eyüp’e kadar taşımak isteyen 
gençlerden birçoğu “Dini irticâya alet ettikleri” ge
rekçesiyle tutuklanmıştı.'^'

Oysa, asıl “din istismarcılığı” yapan, Din’i kendi 
çıkarları için kullanmaya çalışan bizzat CHP iktidarı 
idi. Osman Nuri Çerman ‘a göre, Tek Parti iktidarı
nın son günlerinde yapılan değişiklikleri gerçekleşti- 
renler CHP içindeki “silindirli softalar” dı ve bu uy
gulama düpedüz bir ‘Hrticâ*  ̂ idi.

D E M O K R A T  PA R T İ İK T İD A R IN A  D O Ğ R U

Şaibeli 19460 seçimlerinden sonra cn çok tartışılan 
konu, seçim güvenliğinin sağlanması ve dürüst ve ta
rafsız bir seçimin yapılıp yapılmaması sorunuydu. 
Demokrat Partililer, demokratik bir seçim kanunu çı
karılmadan ve seçim güvenliği sağlanmadan seçime 
girmemek kararmdaydılar. Başbakan Recep Peker, 
demokratik tedbirler almak yerine, “seçime katılma
nın muhalefetin görevi olduğunu” söylüyor ve “İs
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tiklal mahkemelerinin daha kaldırılmadığmı” ha
tırlatarak DP’yi tehdit ediyordu."*’ 1949’da yapılan 
DP Büyük Kongresi’nde “Demokrasiye aykırı ya- 
salarm değiştirilmesi, seçimlerin hakim güvence
sine dayandırılması” isteniyor, -1946’da olduğu gi
bi- oylara müdahale edilmesi halinde “vatandaşla
rın yasal haklarını savunmak durumunda kala
cakları” hatırlatılıyordu. Kongrede kabul edilen 
“Milli Teminat Yemini”nde “vatandaşları bu duru
ma sokan yönetim de milletin husumeti ile karşı
laşacaktır” cümlesine yer veriliyordu. Halk Partili
ler, bu kararlan “Milli Husumet Yemini” olarak ad
landırıp Demokrat Parti’yi eleştiri ve tehdit bombar- 
dımamına tuttular.

Yapılacak demokratik ve tarafsız bir seçimde, 
“Tek Parti” zulmünden bıkan halkın Demokrat Par
ti’ye koşacağı kesindi. Sık sık yapılan hükümet deği
şiklikleri (Şükrü Saraçoğlu, Recep Peker, Haşan Sa
ka, Şemscddin Günaltay kabineleri), halkı tatmin et
mekten uzaktı. Aslında CHP yönetimi halktan tama
men kopmuş bulunuyordu. Günaltay kabinesinin 
programı görüşülürken Behçet Kemal Çağlar ‘m 
yaptığı konuşma durumu çok iyi tasvir ediyordu: 
“Artık halkı tatmin edemeyecek halde bulunuyo
ruz. İnkılaplar yaptık, milleti İkinci Dünya Har- 
bi’ne sokmadık, diye halkın altından heykelimizi 
dikeceğini sandık. Bir de baktık, halk bizi sevmi
yor. Çünkü halk, düne değil bugüne bakıyor. Bu
gün öyle durumdayız ki, şef sistemine dönemeyiz. 
Tekrar şef sistemine dönmek imkansızdır. De
mokrasiye gitsek, iktidarda kalamayız. Tek çare 
hemen seçimlere gitmektedir.”^̂

Demokrat Parti açıkça, din ve inanç özgürlüğü 
getireceğini söylemeyecekti, ama gelenekçi ve din
dar kesimler D P’nin daha hürriyetçi olacağını sezi
yorlardı. Bu nedenle Halk Partisi’ne karşı Demokrat 
Parti’yi destekleyecekti...

DİPNOTLAR

1) Feroz Ahm ad, M odern T ürk iye’nin Doğuşu, çev. Y. 
A logon, Sarmal y., İ s i /1995, s.91.

2) Fal İh Rıfkı Atay, M oskova-R om a, s. 86 ve 107. (Tekin 
E rer, T ü rk iy e ’de Parti K avgaları, T icaret Postası m at., 
İst/1963, s.83’ten naklen)

3) Şevket Süreyya, İkinci A dam , Remzi kil., İsl/1969, c.2, 
S.35İ.

4) Oğuz Ünal, T ürk iye’de D em okrasi’nin Doğuşu, M illi
yet y., İst/1994, s.46.

5) F. Alımad, a.g.e., s. 93.
6-7) Bkz. O. Ünal, a.g.e.. s. 78-92 ve 85.

8) F. Ahm ad, a.g.e., s. 94.
9) O. Ünal, a.g.e., s. 103
10) Gotthard Jaschke, Yeni T ürkiye’de İslamlık , Çev. H. 

Örs, Bilgi y., İst/1972, s.97.
1 1 )0 .  Ünal, a.g.e., s.46-47.
12) Tekin Erer, Yasakçılar, Toker mat., İst/1965, s. 57.
13) Nadir Nadi, Uyarmalar, C um huriyet y., İst/1961, s.33 

(21.3.1951, Cum huriyet). Nadir Nadi, sözkonusu yazısında 
şöyle bir hatırasını nakleder: “Sekiz-on yıl oluyor, bir gün 
A nkara’da Ulus m eydanından yürüyerek istasyon doğru ini
yordum. Ankara P a las’m bahçesine köşe yapan sokağı geçtik
ten sonra arkam da bir gürültü duydum . Polis mi jandarm a mı, 
şimdi hatırlayam ıyorum , herhalde düzen koruyucu bir vatan
daş, fakir giyimli bir köylüye çıkışıyor, Ulus m eydanına gide
ceğini söyleyen biçareyi “Buradan olmz, dolaşacaksın!” diye 
sokağa doğru itiyordu. Ortalıkta bir tören hazırlığı filan da 
yoktu. Bana dokunm ayan polis m em urunun köylü vatandaşa 
reva gördüğü m uam eleyi em ir vermek sevdasına yordum ve 
geçtim. Zaten köylü de fazla ısrar etm em iş, “ lâ havk: ’ çeker 
gibi ellerini kaldırarak gerisin geriye arka sokağa dönmüştü. 
Polis m em urunun ukalâlığı tuhafım a gittiği için hadiseyi, ilk 
rastladığım  dostlara anlatm aktan çekinm edim . M eğer polisin- 
ki ukalâlık falan değilm iş. Fakir ve hırpani kıyafetli vatan
daşların Türkiye Büyük M illet M eclisi önünden geçm ele
ri yasak edilm iş imiş. Orada vazife gören polis memurlarına 
v e  jandarm alara bu hususta sıkı emir verilmiş imiş...

“ ...Sahte bir gösteriş hevesini doyurm ak için vatandaş 
haysiyetini zedeleyici em irler verm ekte m ana var m ıdır?”

14) Şükrü Karatepe , Darbeler, Anayasalar ve M odernleş
me, İz y., İst/l 993, s .211.

15) Neşet Çağtay, T ürkiye’de Gerici Eylemler, AÜİFY, 
A nk/ 1972 s. 34-35.

16) Faik  A hm et B arutçu, S iyasi Anılar, M illiyet y, 
İ s t / l977, s. 266.

17) M ahm ut Goloğlu, Milli Şef Dönem i /1939-1945, Ka
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19) Ali Fuat Başgil, 27 M ayıs İhtilali ve Sebepleri, Çeltüt 
mat, İ s t / l966, s.49.

20) Ulus, 23 ekim  1945. (A. Kabacalı, a.g.e., s. 181.)
21) Tan, 15 kasım  1945. (A. Kabacalı, a.g.e., s. 181, 182)
22) Salim  Burçak, Dem okrasiye Geçiş, s. 55.
23) Fikri Karanis, Koltuk Değnekli Dem okrasi, İst/1994, 

s. 223-225; T  Erer, T ürkiye’de Parti Kavgaları, s. 69-70.
24) S. Burçak, a.g.e., s. 41,42.
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y e ’de her m anasıyla h ilafetç i, saltanatçı, ırkçı, ihtilalci (faşist 
ve kom ünist) partiler kurulam az. Bu hudutlar Büyük Millet 
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de birbirinden tali noktalarda ayrılm ış, geniş ve gayrimüteca- 
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marifeti yapanlar -Paşa, C evdet K erim ’e değiniyordu- bugün 
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41) A .g.e., s. 267. Tek Particilerin  bu olay karşısındaki 
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43) F. Ahmad, a.g.e., s .3 1.
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TÜRKİYE’DE “İKTİDAR” 
VE SİYASİ “MUHALEFET İN  

DEĞİŞMEYEN KADERİ

INCELEMi

‘Bu memlekette muhalefet, ihtilâl demektir.’ 
(ismet İnönü)

i k t i d a r  v e  D Ü ŞM A N L A R I

erşeyin, varlığını isteyerek ve
ya istemeyerek üzerinde de
vam ettirdiği bir zemini vardır. 

Bu tespiti, bilhassa toplumsal olgular ve 
olaylar için söylemek daha kolay ve hat
ta gereklidir. Dolayısıyla, Türkiye’de 
son birkaç yıldır ve özellikle de son bir 
yıldır gündeme gelen/getirilen problem
lerin mahiyetini anlayabilmek, açığa çı
kan sorulan cevaplayabilmek için, önce
likle ‘"zemindi iyi belirlemek gerekmek
tedir. Zemin; ''resmi ideoloji” ve resmi 
ideolojinin dışında yer alan her türlü 
söylem, fikir, inanç ve İslam’dır. Bu ze
min üzerinde kendine özgü özellikleriy
le en azından bir asra yakın süredir de
vam eden bir “iktidar” ve “muhalefet” 
ilişkisi vardır. Resmi ideoloji “iktidar”ı, 
resmi ideolojinin dışındakiler ise genel 
anlamda “m uhalefef’i simgelemekte ve 
aralarındaki ilişkinin mahiyeti hiç değiş
meden aynen devam etmektedir. İlişkiyi 
şekillendiren asıl unsur ise “iktidar”ın 
“muhalefef’i değerlendiriş tarzıdır. Bu 
değerlendiriş tarzındaki anahtar kavram 
ise “düşman”dır. Zira resmi ideoloji, 
kendi dışında yer alan her söylemi, dü
şünceyi ve yorumu, kendi varlığını yok 
etmeye yönelmiş bir tehdit unsuru/po
tansiyel tehlike olarak görme psikolojisi
ne sahiptir. Esasen belki bunda pek hak

sız da değildir. Çünkü resmi ideoloji, 
başkalarını yok etmeyi kendi varlığının 
tek şartı olarak belirleyince, ister istemez 
kendi dışındakileri de bu tavrının gereği
ne uygun olarak değerlendirmektedir. 
Böylelikle, sürekli tedirgin, sürekli kor
kan ve bunların etkisiyle saldırganlığı 
ayrılmaz parçası kılmış, nevi şahsına 
münhasır bir ideoloji açığa çıkmaktadır. 
Bu yönüyle de diğer ideolojilerde pek 
görülmeyen bir çok özelliklere sahip bir 
ideoloji oluşmuştur. ''Kararsızlık” ise, 
onun en önemli ayırıcı vasıflarından bi
risini teşkil eder. Zira, kendisini ve özel
likle de düşmanını bir türlü açıkça ta- 
nımlamamaktadır. Kendisinin veya düş
manının kim ve ne olduğunu açıkça söy
lerse tepki göreceğini, “me^/'w”luğunu 
kaybedeceğini düşünmektedir. Bu ne
denle de tedirgin ve meşruluğunu içine 
sindirememiş bir halde yaşamaya çalış
maktadır. Yaşantısını ise muhalifleri
ne/düşmanlarına karşı geliştirdiği ve he
men hemen hiç değişmeyen bazı yön
temlerle sürdürmeye çalışmaktadır. Bu 
yöntemlerin değişmeyen özelliklerini bir 
asra yakın süre içerisinde gerçekleşen 
uygulamalarından hareketle şu şekilde 
belirleyebiliyoruz:

Düşmanı olduğu kavramları, ideoloji
leri, fikirleri ve dini kendisine göre an
lamlandırarak, onları asıl mahiyetlerin
den farklı bir şekle ve muhtevaya bürün-

Celaleddin
VATANDAŞ
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dürmek.
Asıl anlamlarını ve fonksiyonlarını çarpıttığı kav

ram, ideoloji, fikir ve dini, tahrif ettiği haliyle dost 
edinmek ve hatta onlara destekçi görünümüne bü
rünmek.

Görünürdeki dostluk veya hoşgörüsüne rağmen, 
söz konusu kavram, ideoloji, fikir ve dinin aslına 
olan düşmanlığını kesintisiz sürdürmek.

Kitlelere, yaşanılan huzursuzlukların, sıkıntıların, 
zulümlerin, bozuklukların... nedeni olarak ''düş- 
marC'ım gösterip, onları yok etmenin mücadcIesi içe
risinde olduğunu, eğer onları yok ederse, halka ilk 
gününden bugüne kadar bir türlü veremediği huzuru, 
rahatlığı, zenginliği bahşedebileceğini dile getirmek.

Bunların ve özellikle de sonuncu aşamanın somut 
delili; resmi ideoloji tarafından sürekli gündeme ge
tirilen ancak kimliği hiçbir zaman tam açıklanma
yan “milleti, birlik ve beraberliğe her zamankinden 
daha muhtaç kılan iç ve dış düşman mihraklar” söy
lemidir. Türkiye’de her yaş grubundan herkes, ha
yatlarının her yılında ve hatta her ayında bu ifadele
ri duymuş ve duymaya devam etmektedir. Ne var ki, 
“milli birlik ve beraberliğe her zamankinden daha 
muhtaç olunan günler”in sonu bir türlü gelmemekte, 
“iç ve dış düşman mihraklar” bir türlü yok olmamak
tadır. Bu da bilinçli ve değişmeyen bir yöntemin ge
reği olmuştur. Zira, belirttiğimiz üzere, “iktidar” 
olan “resmi ideoloji” varhğının devamını, kimliğini 
açıkça ortaya koymadığı düşman(lar)a borçludur. 
Açıkça tanımlamadığı/belirsiz düşman(lar)ı sayesin
de gündemi kendi lehinde tutmayı ve korkulu gün
dem içerisinde kendi otoritesini devam ettirmeyi de
ğişmez yöntem olarak seçmiştir. Sık sık saldırıya ge

çerek, net bir tanımını yapma
dan ilan ettiği düşmanının bazı 
uzantılarını “yok ederek”, “eze
rek” otoritesinin ne kadar alter
natifsiz olduğunu ispatlama 
gayretini de değişmez özellikle
rinden kılmıştır. Hatta öyleki, 
alternatifsiz olmak için bazan 
kendi çocuğunu dahi yemekten 
çekinmemiştir. Bunun örnekleri 
ise pek çoktur; Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası, Serbest 
Cumhuriyet Fu'kası, Demokrat 
Parti isimleri ilk anda akla gelen 
ve resmi ideolojinin yandaşı ve 
ürünü olmalarına rağmen, resmi 
ideoloji tarafından harcanan/ye
nen siyasal teşekküllerdir. Di

ğerleri bir yana, sadece resmi ideolojinin yandaşı ve 
ürünü olan bu siyasal teşekküllerin kaderleri dahi, 
Türkiye’deki “zemin”i anlamayı kolaylaştıracak, on
dan da öte resmi ideolojiyi ve düşmarnnı doğru de
ğerlendirme imkanı sağlayacak özelliktedir. Bu aynı 
zamanda, son birkaç yılda yaşananları sebep ve so
nuçlarıyla değerlendirmede değeri küçümsenemez 
ipuçları verecektir.

Konumuz “İktidar” ve bu iktidar tarafından ta
nımlanıp takdim edilen “düşman” dır. Daha çok da, 
"iktidar'” ile “düşman” arasındaki ilişkinin, resmi 
ideoloji tarafından oluşturulan biçimi ve muhtevası
dır. Fakat, bu konuyu araştırmaya geçmeden önce, 
bir noktayı açıklığa kavuşturmakta yarar var: Yazı
mız dahilinde kullandığımız ve sıklıkla kullanacağı
mız “resmi ideoloji” ile sadece, belirli bir şahsın adı 
etrafında oluşturulmuş ve Türkiye’nin son 70 yılına 
damgasını vurmuş mahiyeti belirsiz bir ideoloji kas- 
dedilmemektedir. “Resmi ideoloji” ile, söz konusu 
ideolojiyi de kapsayacak şekilde daha genel bir zih
niyet söz konusu edilmektedir. Bu, oluşumu ve geli
şimi Osmanlı dönemine uzanan bir zihniyettir. Os- 
manlı döneminde sadece askerî alanda yaşanan sı
kıntıların çözümü için Batı’ya yönelmenin bir müd
det sonra Batı’yı bütün özellikleriyle model olarak 
alma sürecine geçiş aşamasında oluşan ve kendisin
den başka hiç bir düşünceye hayat hakkı tanımama
yı en doğal durum olarak değerlendiren zihniyettir. 
Bu zihniyetin karşısına aldığı “düşman”ları ise pek 
çoktur. “Düşman”ların neler ve kimler olduğunu an
lamak içinbir sınıflamaya gidilecek olursa, yumuşa
tılmış bir ifadeyle üç esas “muhalefet”ten bahsetmek 
mümkün olabilecektir;
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Genel, yaygın ve derin 
muhalefet (İslam),

Kitlesel muhalefet (Halk),
Alternatif muhalefet (Siya

sal partiler ve eğilimler)
Elbetteki bu “muhalc- 

fe f ’lerin her biri başlıbaşma 
araştırmaya değer önemde
dir. Hatta önem sırası sırala- 
madakine göredir. Bu neden
le de Türkiye’deki “ikti
dar/resmi ideoloji” ile “mu
halefet/düşman” ilişkisini 
araştırırken, “ iktidar/resmi 
ideoloji” tarafından “İs- 
lam”ın değerlendiriliş biçi
mini ele almak büyük önem 
arzetmekte ve bunun diğer 
“muhalefet”lerin anlaşılma
sında da önemli ölçütler su
nacağına inanmaktayız. Fa
kat buna rağmen (bir eksiklik 
olacağını bilmemize rağmen) 
biz bu araştırmamızda, diğer
lerini başka yazılarımıza bı
rakarak, daha aktüel olduğu 
ve “bugün”ün bazı politikalarını değerlendirmede 
daha yararlı olacağına inandığımız için, üçüncü grup 
muhalefeti ele alacağız. Bunun için ise öncelikle 
“iktidar”m oluşum şartlarını bilmekte yarar var.

t a r i h s e l  z e m i n  v e  ‘̂İK T İD A R IN ” O LU ŞU M U

OsmanlI sistemi, XVIL yüzyılda, daha önce tanık ol
madığı bir kısım problemle karşı karşıya kalır. Bun
lar; İdarî, malî ve askerî olmak üzere, özellikle üç 
farklı alanda açığa çıkan ve sarsıcı etkilerini gün 
geçtikçe artıran problemlerdir. Dolayısıyla bunlar, 
sistemin normal işleyişini temin açısından acilen çö
zümü gerekli olan problemlerdir. Osmanlı devlet 
adamları hemen harekete geçerek İdarî ve malî prob
lemlerin çözümünü sistem içi tedbirlerle sağlanmaya 
çalışırlar. Ancak, askerî problemlerin çözümü için 
izlenen yöntem farklı olur. Osmanlı devlet adamları, 
askerî alandaki problemlerin çözümünün Batı’ya yö
nelişle sağlanacağına inanırlar. Bu yönelişin gerek
çeleri ise tamamıyla pratik nedenlerden kaynaklanır. 
Şöyleki: Osmanlı için zor günleri ve kötü bir gelece
ği oluşturmaya başlayan askerî yenilgiler, daha çok 
Batı ülkelerinin ordularıyla yapılan savaşlarda yaşa

''İktidar" olan "resmi ide
oloji'  ̂ varlığının devamını, 
kimliğini açıkça ortaya koy
madığı düşman(lar)a borçlu
dur. Açıkça tanımlamadı
ğı/belirsiz düşman(lar)ı sa
yesinde gündemi kendi le
hinde tutmayı ve korkulu 
gündem içerisinde kendi 
otoritesini devam ettirmeyi 
değişmez yöntem olarak  
seçmiştir. Sık sık saldırıya 
geçerek, net bir tanımını 
yapmadan ilan ettiği düş
manının bazı uzantılarını 
"yok ederek", "ezerek" 
otoritesinin ne kadar alter
natifsiz olduğunu ispatlama 
gayretini de değişmez özel
liklerinden kılmıştır.

nır. Önceleri, savaşlardan ga
lip çıkan taraf olacakları ko
nusunda herhangi bir tered
dütleri olmayan Osmanlı 
devlet adamları, XVI. yüzyıl
dan itibaren. Batı ülkelerinin 
orduları karşısında bu güven
lerini büyük oranda kaybe
derler. Güvenlerini yeniden 
kazanmanın ve savaşlardan 
galip çıkmanın çözümü ola
rak da, o günün şartlarında 
galip tarafı teşkil eden Batılı 
orduların savaş tekniklerini 
almayı gerekli bulurlar. Bu 
kanaat ve karar Batı’ya yöne
lişi sağlar. Bu yöneliş, dozajı 
geometrik artışla büyüyen bir 
etkilenime yol açar. Askerî 
alandaki problemlere çözüm 
arayışı, toplumsal, kültürel, 
ekonomik, siyasal olarak da 
Batı’ya yö iliş biçiminde ge
lişip, şekillenir.

XIX. yüzyıl Osmanlı dev
let adamları ve özellikle de 

aydınlan için gündemi oluşturan en önemli problem, 
''Batı’nm nelerim alalım T  sorusu etrafında oluşup, 
gelişir. Bu, aynı zamanda “Batı’nın nelerini almaya- 
lım/almamalıyız?”ı da bünyesinde barındıran bir so
rudur. Zihinler bu soruları en uygun tarzda cevapla
maya ve verilen cevaba göre Batılılaşma sürecini 
kontrollü bir şekilde yürütmeye odaklanır. Söz konu
su soru, tamamen yaşanan problemlerle ilgilidir. 
Çünkü, o ana kadar pek farkedilmeyen bazı prob
lemler XIX. yüzyılda açık-seçik görülmeye ve ger
çekleştirilen uygulamalar toplum tarafından tepkiyle 
karşılanmaya başlamıştır. Osmanlı devlet adamları 
ve aydınları görürler ki Batılılaşma sürecinin “topye- 
künleşme”siyle geleneksel değerlerle çatışmalar 
oluşmaktadır. O günün geleneksel değerlere büyük 
oranda bağlı devlet adamları ve aydınlar tarafından 
teşkil eden elit tabaka, Batı’nın birşeylerini alma eği
limlerine karşılık birşeylerini ise almama konusunda 
hemfikir gibidirler. Acaba neleri? Bu soru etrafında 
şekillenen problem uzun bir süre çözüme kavuşturu- 
lamaz. Çözüm sağlamaya yönelik en kapsamlı ve 
sistemli cevap XX. yüzyılın başlarında Ziya Gö- 
kalp’ten gelir. Ziya Gökalp, değiştirilecek; yani ter- 
kedilip, terkedilenlerin karşılığı olarak Batı’dan alı
nacakları “medeniyet” terimine, değiştirilmeyecek

MAYIS 1998 ■ 29



ve dolayısıyla B atı’dan alınmaması gerektiğini sa
vunduklarını ise “kültür” terimine dahil eder. Böyle
likle konu sistemli ve teorilc düzlemde tutarlı bir 
cevaba kavuşmuştur. Ne var ki, uygulama 
teoriyle parelel gitmez. Batılılaşmanın ne
den olduğu değerler çatışması aşılamaz.
Bunun üzerine, geleceğin Türkiye’sin
de de geçerli olacak yöntem 1908 
devrimini takiben Jön Türkler’den 
gelir: “Türkiye topyekün modernleş- 
melidir”. Bu cevapla, yoğun olarak 
yaşanan “Batı’nın nelerini alalım” 
tartışmaları elit tabaka için büyük 
oranda biter ve Batı’nın herşeyini al
mak gerektiği kanaati, ülkenin yöneti
mini üstlenmiş (ele geçirmiş) sivil ve as
ker bürokratlar açısından genel kabul gö
ren bir kanaate dönüşür. Cumhuriyet Türki- 
yesi’ni teşkil edecek projeler de, XX. yüzyılın 
ilk çeyreğinde etkin olan Osmanlı asker ve sivil bü
rokratların sahip olduğu bu düşünsel miras üzerind^ 
oluşup, gelişir. Cumhuriyet Türkiyesi’nin zihins( 1 
ve toplumsal değişim projelerinin hedefini teşkil 
eden ve “Batılıla§ma'\ ''Asrîleşme'' veya “Muasır 
medeniyet düzeyine çıkma" gibi isimlendirmelerle 
ifade olunan yöneliş, Osmanlı’dan beri devam eden 
sürecin gereğine uygun bir şekilde gerçekleştirilir. 
Bu yönelişin ilkeleri ise şu şekilde belirlenir;

“Batılılaşarak” modern olma ideali.
Zihinsel ve toplumsal yapıyı “topyekün” modern 

kılma ideali,
Modernhği “ani” ve “yukarıdan aşağıya” bir et

kiyle gerçekleştirme ideali.
Pratikte hissedilen problemler nedeniyle, batılı

laşma süreci öncelikle askerî alanda/kesimde başla
dığı ve bu kesim konumu itibarıyla “güç”ü elinde 
bulundurduğu için, Osmanlı döneminin sonlarına 
doğru sivil bürokratlar büyük oranda pasifize edilir
ler. Artık, iktidar askerler tarafından temsil edilmek
tedir. Hareket Ordusu, ordunun, tarihsel misyonunu 
geri plana atıp, yeni misyonunu fiilen üsdendiğinin 
en açık göstergesi olacaktır. Bu tarihten itibaren 
“düşman” dışarıda değil içeride aranacak, “iktidar”ın 
gözleri dışarıya dost bakışlar gönderirken, içeriye en 
sert ve tehditkâr nitelikte yönelecektir. İçeriye “ba- 
kış”la ilgili sayısız örneklerden birisi ve muhtemelen 
Türkiye’de tarihin kırılmasını sağlayanlardan en 
önemlisi ise 26 Kasım 1922 tarihinde gerçekleşir. 
Şöyleki: TBM M ’yi oluşturan ve Milli Mücadele’yi 
yönetmek, ülkeyi işgalden kurtarmak amacıyla An
kara’ya toplanmış milletvekilleri, iki yılı aşkın süre

Ziya Gökalp

içerisinde amaçlarına büyük oranda ulaşırlar. Bu ara
da geleceğe yönelik projeler de oluşmaya başlar. 

Özellikle Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey, 
Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey gibi şahsi

yetlerin düşünceleri önemli bir bilgi biri
kimine dayanmaktadır. Onların düşün

celerine dayanan projeler, Meclis’te 
genel kabul görür hale geldiği ve bu 
durum asker kökenlilerin etkisini 
azaltmaya başladığı bir zamanda, 
Gazeteci Yunus Nadi'mn 26 Kasım 
1922 tarihli Yenigün gazetesinde ''Ye

ni Bir Cidal Devri" ismiyle bir yazısı 
yayınlanır'. Yazı, geleceğin Türki

ye’sini inşa etmeye yönelik projeler ge
liştiren ve askerî güce sahip olmayan 

mebusları tehdit etmekte ve gidişata son 
vermelerini istemektedir. Böylelikle sözko- 

nusu yazı aracılığıyla asıl “iktidar”ı elinde tu
tanların kimler olduğu açıkça ilan edilir ve herkesin 
haddini bilmesi istenir, hatta emredilmiş olur.

İKTİDARIN ZİH NİYETİ_________

Osmanlı döneminin sonlarına doğru, çoğunluğunu 
askerlerin oluşturduğu “batılılaştırmacı elit” yukarı
da belirtiğimiz üç ideali "ku tsar  bir gaye olarak be
nimser. Bu idealler doğrultusunda zihinsel ve top
lumsal değişimi her ne pahasına olursa olsun gerçek
leştirme arzusu taşır. Fakat bu arada, geleceğin Tür
kiye’sine rengini verecek ilginç bir zihniyetin oluşu
mu da gerçekleşir. Elit, “kutsal” bir idealin sahibidir. 
Bu ideal için vardır. Fakat, kendisini böylesine “kut
sal” bir görevin misyoneri gibi görmesi bir müddet 
sonra kendisinden başka herkesi “düşman” olarak 
görmesine neden olur. Çünkü, değiştirmeyi düşün
düğü halktan ilgi görmemektedir. Bu nedenle de 
halktan yalıtılmış bir hayatın mensubu olur. Hemen 
hiçbir zaman yalnızlıktan kurtulamaz. Herşeyi halk 
adına ve halk için yapma kararlılığı içinde oldukları 
iddialarına karşılık, halkı hiçbir zaman yanında bu
lamaz. Mücadelelerini hep büyük bir yalnızlık içeri
sinde yürütür. Meşrutiyet hareketleri ve o ortamda 
gerçekleşenler, bu yanlızlığm açık delili olur. İlk 
“Anayasa” ve “Meclis” için yapılan mücadeleler bu
nun ilk örnekleridir. Bu mücadelelerde, örnek alınan 
Batı’daki gibi aristokrasiye ya da krala karşı kendi 
menfaatlerinin mücadelesini veren burjuvalar, daha 
fazla ekonomik bağımsızlık arayan şehirler, burjuva
zinin yanında yer almış halk yığınları yoktur. Meşru
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tiyet mücadelesi, ''Merkeze" karşı çevredeki toplum
sal güçlerin verdiği bir mücadele olmaz. Gerçekle- 
şenler; “Merkez”in, “Merkez”i oluşturan devlet bü
rokrasisinin, kendi “iç mücadelesi”nden başkası de
ğildir. Birinci Meşrutiyet, çok özet ve genel çizgisiy
le, imtiyazsız memurların imtiyazlılara karşı yürüt
tüğü hareket olur; İkinci meşrutiyet ise çağdaş bili
min etkisine girmiş yenilikçi ve asker niteliği ağır 
basan bürokrasinin, tutucu ve gelenekçi bürokrasiy
le kavgası olur.^ Bu nedenledir ki, bürokratik aydın 
geleneğinin siyasal örgütü olarak İttihat ve Terakki, 
1908 Meşrutiyet’iyle İktidar’a geldiği zaman, Dev
let’i ele geçirmenin, Toplum’u ele geçirmek olmadı
ğını anlayacaktır.-’

Sahip olduğa idealleri ve bu idealleri gerçekleştir
mek için verdiği mücadeleleri düşündüğünde, halkın 
“ilgisizliği” elit için affedilmez suçtur. Bu aynı za
manda “düşm an''^  kimliğini gösterir önemli bir du
rumdur. İsmet İnönü’nün, Sakarya Savaşı öncesinde, 
cephe gerisine kaçan subaylara dediği gibi; aralarına 
karıştıkları halk, dost değil düşmandır"*. Değiştiril
mesi ve istenilen biçimin verilmesi gereken bir mu
haliftir. Fakat, elit için tek düşman halk değildir. Hal
ka yakın olan herşey kötüdür, değiştirilmesi gere
kendir, irticadır, eskimiştir, pörsümüştür, kokuşmuş
tur.... Dolayısıyla, “elit” tabakaya mensup fakat po
pülist politikaların taraftarı olan kişiler de “düş- 
man”ın bir bölümünü oluşturur. Özellikle onlar, “ik
tidar”! temsil eden elit için, sınırlanamaz kinlerin ve
silesi olur. Bu nedenle de iktidarın düşmanlığı her iki 
kesime de; “kendileri için yapılan değişiklikleri an
layamayan cahil” halka ve popülist politikaları yön
tem olarak benimsemiş yoldaşlarına yönelir. "Kan”, 
“ölüm”, “ezmek” iktidar’ın kavram haznesinde hep 
ön planda yer alan ve hemen hemen hiç değişmeyen 
terimlere dönüşür. İttihat Terakki ise bu durumun ön
cülüğünü üstlenir. Muhalefeti siyasal yapının bir ge
reği olarak değil de ''vatan hainlîğr, "vatan-millet 
dü§manlanmn gizli eli” gibi görme alışkanlığı, İtti
hat ve Terakki döneminden başlayan bir geleneğin 
temel unusuru olur. İtihatçılar, kendileriyle aynı ide
allere sahip kesimlerden dahi gelen en ufak eleştiri
leri kabullenmez ve muhaliflerini çok iyi bildikleri 
komitacılıklarıyla susturmayı veya yok etmeyi "va
tanı kurtarma'' ideallerinin gereği olarak görürler. 
Düşüncelerince; İttihatçılık sadece bir gizli cemiyet 
ve parti üyeliği olmayıp, “milletin kaderine hükmet
me” inancını sağlayan karizmatik bir misyonu ve 
ideolojiyi benimsemektir. “İttihatçılık şiarı” olarak 
ifade edilen bu ideoloji ve misyona göre, İttihat ve

Terakki memleketi kurtaracak tek güçtür. Herkes on
lar gibi inanmak, onlar gibi düşünmek ve onları 
onaylamak zorundadır. Bu konuda rakipleri ve söy
lediklerinin alternatifi yoktur. Karşı iddiada bulu
nanlar ise “hain”dir. Bu nitelikleriyle İttihatçılar, 
Cumhuriyet “iktidar”mm öncülüğünü yaparlar.^ 

İttihatçılar, düşüncelerini dile getirmekle yetin
mez, uygulamaya da aktarırlar. Kendi düşünüp yap
tıklarına karşı çıkanları hain ilan eder, hatta öldürür- 
türler. Bunun bir çok örnekleri vardır. Şunlar ise sa
dece bir kısmıdır: Türkiye’de yerinden yönetim ve 
bireysel girişim anlayışım savunan Prens Sabahat
tin’e benzer bir çizgiyi sürdüren, “Serbest”in başya
zarı Haşan Fehmi, 6 Nisan 1909’da Galata Köprü
sü’nün üstünde öldürülür. Bunu, yine aynı çizgideki 
“Sada-yı Millet” başyazarı Ahmet Samim’in 9 Hazi
ran 1909’da Bahçekapı’da vurulması izler. Ölüm sı
rası, “Mizan” ve “Serbest”teki yazılarında, İttihatçı- 
lar’ın bir milli merkez bankası oluşturma tasarılarına 
karşı çıkan Zeki Bey’dedir. Osmanh dış borçlarını 
yöneten Düyun-ı Umumiye’de çalışan Zeki Bey, Ba
kırköy’deki evine dönerken 10 "’"emmuz 1911’de öl
dürülür. İttihatçılar, çizgi dışı görüş ve siyasal tepki
lere duydukları hoşgörüsüzlüğü, kendi aralarından 
gelen muhaliflerinden de esirgemezler. “Silah”, 
“Bomba” gibi adlarla yayınladığı gazetelerde, baş
langıçta yanyana olduğu îttihatçılar’a gittikçe ağır 
eleştiriler yönelten Haşan Tahsin Bey, ya da yaygın 
adıyla Silahçı Tahsin, Birinci Dünya Savaşı’nın ilk 
yıllarında boğdurularak susturulacaktır. İttihatçıla
rın, denetimi elden kaçırmamak için korku ve terör 
estirdikleri böyle bir ortamda Anayasa’nın uygulan
masını beklemek ise safdillik olur. 1909 ve 1912 se
çimlerinde uyguladıkları baskıyla muhaliflerini yıl
dırırlar. Muhalefet 1914 seçimlerine katılma cesare
tini bile gösteremez.

“İktidar”ın oluşumunu ve zihniyetinin temel özellik
lerini genel batlarıyla ifade eden bu açıklamalardan 
sonra, araştırmamızın eksenini oluşturan konuya ge
çebiliriz: Konumuz; Cumhuriyet dönemi muhalefet 
anlayışı ve “İktidar”ın siyasal muhalefeti susturma
ya, hatta yok etmeye yönelik girişimlerinin ilk dö
nem tarihidir. Konu dahilinde, Terakkiperver Cum
huriyet Fırkası ve potansiyel siyasal muhalefeti teş
kil eden eski İttihat Terakki mensuplarının “İktidar” 
karşısındaki durumları ele alınacaktır.
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c u m h u r i y e t  D Ö N E M İ

_______V E  i l k  R E S M İ SİY A SA L M U H A L E F E T

17 Kasım 1924, Cumhuriyet dönemindeki ilk muha
lefet partisinin kuruluş tarihidir. Parti’yi kuranlar Ra
uf Bey (Orbay), İsmail Bey (Canbolat), Dr, Adnan 
Bey (Adıvar), Refet Paşa, Kâzım Karabekir Paşa, Ali 
Fuat Paşa ve Bekir Sami Bey gibi şahsiyetler olup, 
bunlar “İktidar” olan Halk Fırkası’ndan istifa eden 
ve Milli Mücadele yıllarında ismi hep ön planda ge
çen bazı aydınlar ve ordu mensuplarıdır. Parti’nin is
mi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olarak karar
laştırılır. Partinin programında yer alan öncelikli ko
nular, Halk Fırkası’run “halk için halka rağmen” for
mülüyle ifade olunan ideolojisinden farklı nitelikte
dir.*'’ Bu ise kuruluş amacıyla bağlantılı esas özellik- 
tiı.

Bu parti niçin kurulmuştu ve neyi amaçlamaktay
dı? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kişisel çe
kişmeler sonucu doğduğu kanaati yaygmdır. Prof. 
Suna Kili, TCF için “kuruluşunda bu parti ile CHP 
arasında bazı konularda görüş ayrılığı yanında her 
iki partinin üyelerinin bazıları arasında da, kaynağı 
Milli Mücadele dönemlerinden gelen bir “şahsiyet 
mücadelesi” de vardı’” demektedir. Samet Ağaoğ- 
lu’nun inancı ise, bu partinin “geniş ölçüde Atatürk 
çevresindeki iktidar rekabetinin sonucunda doğdu- 
ğu”dur.* Bu kanaatleri de destekler mahiyette olmak 
üzere, dönemin başbakanı olan İsmet İnönü’nün, Te
rakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluş nede
niyle ilgili açıklamaları önemlidir; “ Terakkiperver 
Fırkayı teşkil ettiler. Kendilerini bu yola sevk eden 
ve sonra ihtilafa vardıran endişeyi şöyle izah ediyor
lardı: Cumhuriyetin ilanını bize sormadan, danışma
dan yaptınız, aceleye getirdiniz. Olmaz! Bundan 
sonra neler yapacaksınız, rejimi hangi istikametlere 
götüreceksiniz, bilmiyoruz. Birçok reformlar yapa
caksınız, ıslahat yapacaksınız ama bunların hepsini 
bir günde, üç senede, beş senede yapmak şart mı?.. 
Hani beraberdik diyorlardı. Evet, beraber olduğu
muz zamanlar icraatı beraber yaptık. Şimdi beraber 
olmadığımız zaman geldi, ayrı yapıyoruz.”^

TCF’yi kuranların niyetlerini, Batı standartlarına 
göre kurulmuş olan Türkiye’nin bu ilk partisinin'" 
programından ve kurucularının beyanlarından da an
lamak mümkündür. Parti’nin kurucuları amaçlarını 
yayınladıkları bir bildiriyle kamuoyuna ilan ederler." 
Buna göre; öncelikle, o zamana kadar “asrîleşme” 
adına gerçekleştirilen devrimler onaylanmaktadır. 
Bu konuda herhangi bir muhalefetleri sözkonusu de
ğildir. Ancak, iktidarın yaptıkları tepeden inmeci

Kazım Karabekir

olarak değerlendir
mekte ve bu yöntemi 
uygun bulmamaktadır
lar. Mustafa Kemal’i 
devirip yerine kendi 
hükümetlerini kurmak 
gibi bir düşünceleri 
sözkonusu değildir.
Bunu açıkça ifade 
ederler. İktidarı sürekli 
konti'ol eden bir muha
lefet partisi olmayı ar
zulamaktadırlar. Halk 
Fırkası’nın ismen sa
hip olduğu, ancak, fik
ren ve uygulama ola
rak muhalif olduğu halk otoritesini, birinci derecede 
öneme sahip bir esas olarak dile getirirler. Egemen
liği o güne kadarki uygulamalarıyla teorik olarak 
halka veren ve yasal bir muhalifi olmadan iktidarda 
oulunan bir parti karşısında, halk egemenliği ilkesi
nin pratiğe de yansımasını isterler. Buna bağlı olarak 
da batılılaşmaya yönelik uygulamaların halkın onayı 
alınarak yapılması gerektiğini savunurlar.'^ Basının 
hiçbir keyfi kontrol mekanizması sözkonusu olma
dan görevini serbestçe yapmasını, otoriter rejime gi
dişi önlemek için Cumhurbaşkanı’nın partiler üstü 
olmasını, parti içi muhalefetin “normal” bir durum 
olarak algılanmasını ve parti toplantılarının açık ya
pılmasının çağdaş siyasal sistemlerin gereği olduğu
nu savunurlar. Bütün bu görüşleriyle de iktidardaki 
Halk Fırkası ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in 
konumuyla ilgili önemli tartışmalara zemin hazırla
mış olurlar. Çünkü, Mustafa Kemal iktidar partisinin 
mensubu sıfatıyla Cumhurbaşkanıydı. Dolayısıyla 
partiler üstü bir konuma sahip değildi. Ayrıca, Halk 
Fırkası o zamana kadar parti içi muhalefeti hiç bir 
şekilde hoş karşılamadığı gibi, toplantıları da gizli 
yapıyordu. TCF’nin “iktidar”ınkinden farklı özellik
lerinden birisi de, ekonomi alanında ilk defa sistem
li bir program öneriyor olmasıdır. Serbest girişime 
ağu-lık veriyor ve yabancı sermayenin ekonomik ya
rarlarına değiniyordu.

Terakkiperver Parti’nin kuruluşu İktidar çevrele
rinde büyük bir şaşkınlığa, halta sarsıcı bir gelişme
ye neden olur. Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa gibi 
Milli Mücadele’nin ünlü paşalarının bu partide yer 
almaları ve orduyla irtibatlarını keserek sivil politi
kacı olmayı tercih etmeleri. Halk Fırkası tarafından, 
sarsıcı bir muhalefetin oluştuğuna yönelik ilk işaret
ler olarak algılanır. Mustafa Kemal de, TCF’yi ken
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di otoritesine karşı girişilmiş “büyük bii‘ komplo”'̂  
olarak değerlendirir. Halk Fırkası’nın diğer ileri ge
lenleri ise, zamanla gelenekleşen bir yaklaşımın ilk 
örneklerini vererek, bu meşru muhalefeti “irtica" 
yanlısı olmakla suçlarlar. Bu yeni partinin “İttihat ve 
Terakki” adına faaliyet yürüteceği iddiaları da suçla
maların bir diğer örneğini oluşturur.Ö zellik le ba
sında yürütülen yıpratıcı propogandanm dozajı gün 
geçtikçe artar, fakat yönü sürekli değişir. Daha önce 
“irtica” yanlısı olmakla suçlanan Parti, bu sefer de 
sosyalist olmakla suç lan ır.F ak at, yıpratma kam
panyasının basındaki lideri olan Cumhuriyet gazete
sinin yazarları, çok geçmeden bu yeni parti ile Halk 
Fırkası’nın programı arasında “farklı bir nokta-i na
zarın” olmadığını kabul etmek zorunda kalırlar.''* El
bette farklar vardır, ancak bunlar aynı idealin ayrın
tılarını teşkil etmektedir.” Ancak buna rağmen. 
Cumhuriyet gazetesi uzun bir süre demogoji niteliği
ni aşmayan ve kelimelerle oynayan eleştirilerine son 
vermez.'* TCF mensupları ise vargüçleriyle iddiaları 
cevaplamakla meşgul olurlar. Kendilerini anlatmaya 
fu-sat bulamadan, iftira ve eleştirileri cevaplamak zo
runda kalırlar: “Aramızda saltanatçılıkla itham edile
bilecek tek bir fert yoktur. Yalnız size şunu izah ede
yim ki, saltanat yalnız hanedanlar tarafından değil, 
şahısların tahakküm ve istibdatları ile de teessüs ede
bilir. İşte biz bu şekilde bir saltanatın, bir tahakkü
mün vücud bulmasından korkuyoruz. Biz saltanatın 
aleyhinde bulunduğumuz gibi, Meksika’daki cum
huriyet gibi bir cumhuriyeti de istemiyoruz. Bizim 
istediğimiz milletin irade ve arzusunu hâkim kılan, 
onun emeli dairesinde hareket eden bir cumhuriyet
tir. Bu şekilde hâkim olan meclis, fert değil, yalnız 
millettir.” '’ “îttihat ve Terakki demek vaktile İttihat 
ve Terakki Fırkası’na girmiş vatandaşlar demek ise 
bunların memlekete nafî ve fırkamızın programına 
muvafık olanları ile teşrik-i mesaiye hiç bir mani 
yoktur. İttihat ve Terakki erkânının bir haylisi Cum
huriyet Halk Fırkası içinde bulunuyorlar. Binaena
leyh bir çoğu da bizim fırkamıza girebilirler.” ”̂ 

Terakkipeı-ver Cumhuriyet Fırkası, iktidardaki 
Halk Fırkası’nı sadece fikren sarsmakla kalmaz, ay
nı zamanda sayısal olarak da yıpratır. Partinin kuru
luşunu takip eden ilk beş gün içerisinde Halk Fırka- 
sı’nda önemli bir erime görülür. 32 milletvekili isti
fa eder ve bunlardan 28’i TCF’ye geçer. Halk Fırka
sı gerekli önlemleri hemen uygulamaya koyar. İlk 
uygulama. Fırka’nın ismiyle ilgili olur. Zira, yeni 
partinin ismi önemli bir mesaj taşımaktadır. Bu me
saj oldukça caziptir. Bu nedenle Halk Fırkası “Cum
huriyetçiliği” yeni partiye “kaptırmamak için” '̂ elini

çabuk tutarak ismine “Cumhuriyet”i ek le ri Bu ara
da, İktidar’m Muhalefet’i değerlendirişine felsefî bir 
nitelik kazandırılmaya çalışılır. Muhalefeti “gayri 
meşru” gören anlayış, felsefî bir nitelik içerisinde 
gün geçtikçe güçlendirilir. Cumhurbaşkam’nm 7 Şu
bat 1923 tarihinde Balıkesir’deki konuşmasında si
yasî partilerle ilgili görüşleri bunun en önemli örnek
lerinden olur: “Bu milletin fırkalardan çok canı yan
mıştır. Şunu arzedeyim ki, memaliki sairede fırkalar 
behemahal İktisadî maksatlar üzerine teessüs etmiş 
ve etmektedir. Çünkü o memleketlerde muhtelif sı
nıflar vardır. Bir sınıfın menfaatini muhafaza için te
şekkül eden siyasi fırkaya mukabil diğer bir sınıfın 
menfaatini muhafaza maksadıyla bir fırka teşekkül 
eder. Bu pek tabîdir. Güya bizim memleketimizde de 
ayrı ayrı sınıf varmış gibi teessüs eden siyasî fırkalar 
yüzünden şahit olduğumuz neticeler malumdur. Hal
buki Halk Fırkası dediğimiz zaman bunun içinde bir 
kısım değil, bütün millet d ah ild ir.A y rıca , Terakki
perver Cumhuriyet Fırkası’nm kuruluşunda “gizli el- 
ler” "̂* olduğu gündeme getirilir. Cumhuriyet sözcü
ğünü söylemekten bile çekinenlerin; cumhuriyeti da
ha doğduğu gün boğmak isteyenlerin kurdukları par
tiye “Cumhuriyet” hem de “İlerici (Terakkiperver) 
Cumhuriyet” adını vermeleri “komplo” teorisiyle^^ 
açıklanmaya çalışılır. İlginçtir, bu komplo teorisi, 
sonradan ancak şu şekilde izah edilerek savunulma
ya çalışılacaktır; “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
kendisi gerçekten cumhuriyet ve devrimlerden yana 
olma konusunda içtenlikli olsa bile, varlığı ve gücü, 
cumhuriyetin ve devrimlerin karşıtlarını güçlendiri
yor, cumhuriyete karşı çıkmaya özendiriyor, devrim- 
lere karşı direnişlere cesaret veriyordu.” Fakat bu 
açıklama, delili olmayan bir yorum niteliği arzeder. 
Acaba bu yorumu haklı kılacak delil var mı? Bunun 
cevabını ise yorumun devamında buluyoruz; '''Özel
likle Başkanı Kazım Karabekir'in dindar kişiliği ve 
bir ölçüde tutucu dünya görüşü, kimi çevrelerde, 
kendisinin hiç bir zaman onaylamamış olduğu bi
çimlerde yorumlanmak isteniyordu.”-̂

s i y a s î  M U H A L E F E T S İZ  D Ö N E M İN  

__________________İL K  İŞ A R E T L E R İ____________________

Cumhuriyet Halk Fırkası, siyasî muhalefete sahip ol
manın hazımsızlığını yoğun olarak yaşadığı bir gün^’ 
muhalefetten kurtulmanın araçlarını sunacak önemli 
imkana fazlasıyla kavuşur. Bir gün, Doğu’dan önem
li bir haber gelir: İsyan çıkmıştır. 13 Şubat 1925’te 
Şeyh Said önderliğinde, doğrudan rejimi hedef alan
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Fethi Olcyor

bir isyan patlak 
verir. Her ne ka
dar, bu isyanın bir 
Kürt hareketi veya 
İngilizlerin kış
kırtmalarıyla pat
lak veren Türkiye 
Cu mh u r i y e t i ’ne 
yönelik bir prova- 
kasyon hareketi 
olduğu söylentile
ri yaygınlık ka
zanmışsa da^ is

yan liderinin ve 
mensuplarının İslâmî devlet teşekkülü dışında bir ta
lepleri sözkonusu olmadığı ve isyanlarında “dış mih
rak” teorisinin de geçersiz olduğu bugün açıkça bi
linmekte. Bu konuda, dönemin başbakanı olan îsmet 
İnönü’nün açıklamaları konunun en önemli delilidir: 
“Şeyh Sait, harekât esnasında dini kurtarmak davası
nı açıktan ortaya atmış bulunuyor, “Hilafet kalkmış
tır, din tehlikededir. Dini kurtarmak lazımdır." Da
vaları hu. Şeyh Sait, isyan hareketini, böylece bütün 
memlekete milli bir hareket olarak değil, bir din ha
reketi olarak gösteriyor... Şeyh Sait İsyanı’m doğru
dan doğruya İngilizlerin hazırladığı veya meydana 
çıkardığı hakkında kesin deliller bulunamamıştır''^'^ 

İlk günler, bir grup eşkiyanın yağmacılık niyetiy
le başlattığı bir hareket^" olarak takdim edilen isyan, 
özellikle Mustafa Kemal’i çok tedirgin eder, İsmet 
İnönü’nün bildirdiğine göre isyanın yayılmasından 
çekinmektedir^*. Hemen hiç vakit geçirmeden askerî 
tedbirler alınır ve uygulamaya konur. Ancak bizim 
araştırmamızı ilgilendiren asıl yönü, bu isyanın, mo
dern siyasetin gerektirdiği çok parti!iliği. Terakki
perver Cumhuriyet Fırkası’nın şahsında kabul ede
meyen İktidar’ın eline önemli bir imkan vermesidir. 
İsyan çıktığı zaman Başbakan, Fethi Bey’dir. Fethi 
Bey, olayın isyan bölgesinde sıkıyönetim ilanıyla çö
zülebileceğine inanmaktadır. Ancak İktidar’ın sertlik 
yanlıları, isyanı tamamıyla karşı-devrim olarak de
ğerlendirir ve isyanda açığa çıkan muhalefetin daha 
komplike olduğunu savunurlar. Dolayısıyla bütün 
“muhalifleri” kapsayacak tarzda kapsamlı ve sert 
tedbirler alınması gerektiğini dile getirirler. Onlara 
göre isyanın kolları sadece Doğu’da değil, başta An
kara ve İstanbul olmak üzere yurdun her tarafında 
aranıp bulunmalıdır. Bu, ismen belirtilmese bile, Te
rakkiperver Cumhuriyet Fırkası’m hedef alan bir gö
rüştü. Gelişmeler de bunu doğrulayacaktır. Halbuki,

TCF yöneticileri isyana karşı idiler ve isyanı bastır
maya yönelik askerî tedbirleri içtenlikle destekliyor
lardı, Kazım Karabekir bu konuda Parti’nin görüşü
nü dile getirmiş ve Hükümet’i desteklediklerini açık
lamıştı: “Bu vatanın evlâtları her vakit yekvücut bir 
kitle halinde tehlikenin karşısına dikileceklerdir. Hü
kümetimize bütün kuvvetimizle müzaheriz.”̂ ^

Halk Fırkası’nın bünyesinde gelişen isyana yöne
lik tedbirlerle ilgili görüşlerden sertlik yanlılarının 
yukarıdan onay almalarıyla, Fethi Bey istifa eder ve 
İsmet İnönü Başbakan olur. Böylelikle de Cumhuri
yet talihinin ayrıcalıklı özelliklere sahip bir dönemi 
başlar. Hemen bazı hukukî düzenlemelere gidilir ve 
“dini bir görüntü altında ayaklanmanın ve dinin si
yasete alet edilmesinin vatana ihanet suçu olduğu" 
ibaresi Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na eklenir. Ayrıca 
daha da önemlisi Takrir-i Sükûn Kanunu yürürlüğe 
konur. Bu kanuna göre hükümet, gericiliği, ayaklan
mayı teşvik eden, memleketin sosyal düzenini, huzur 
ve sükûnunu bozan kuruluşları ve yayınları, cumhur
başkanının onayını aldıktan sonra, İdarî bir kararla 
yasaklayabilecektir.

SİYASÎ MUHALEFETİN FESHİ

Türkiye’nin batılılaşma sürecinde Takrir-i Sükûn 
Kanunu’nun özel bir yeri vardır. Çünkü “O güne ka
dar ve bütün milli mücade boyunca bu kadar şümul
lü ve hükümete bu kadar kesin yetkiler veren bir ka
nun çıkarılmamıştı. Kanun, geçici ve olağanüstü yar
gı organları olarak gene İstiklâl mahkemelerini geti
riyordu, Verdiği yetkilerle de hükümete geniş takdir 
hakları tanıyordu. Bu kanun, iki taıafı keskin öyle 
bir kılıçtı ki, hükümet ve rejim onu, ya inkılapları 
yerleştirmek için olağanüstü bir dayanak olarak kul
lanacak, yahut bizzat hükümeti sert bir diktatörlüğe 
sürükleyecekti,,. Yeni Türkiye’de çok partili rejimin 
ve Anayasa’nın ruhuna hâkim olan demokrasi hava
sı, artık uzunca bir zaman için ortadan çekilecek
tir.””

Gerekli hukuki düzenlemeleri takiben İstiklal 
Mahkemeleri faaliyete geçirilir. Ancak, Takrir-i Sü
kûn Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri Meclis’te sert 
tartışmaların konusu olur. Çünkü, alınan tedbirlerin 
boyutuyla İsyan’ın oluşturduğu tehlike arasında şa
şırtıcı bir oransızlık vardır. Oransızlığın en önemlisi
ni Takrir-i Sükûn Kanunu’nun yürürlükte kalacağı 
süre ve sertliği oluşturuyordu. Başbakan Fethi 
Bey’in de ifade ettiği üzere bir/iki ay içerisinde zor
lanılmadan çözülecek bir problem için böylesi sert
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yasalar çıkarmak ve üstelik bu yasayı iki sene yürür
lükte tutmak garipti. Bu nedenle, Meclis kürsüsün
den şu düşünceler yoğun şekilde dile getirilir; “İstik
lal Mahkemeleri, adından da anlaşılacağı üzere İs
tiklal harbi zamanına aittir. Biz Şeyh Said’e kar§ı İs
tiklal Harbi mi yapıyoruz? İsmet Pa§a, İstiklal Mah
kemelerini istediği ıslahatı yapmak için bir alet ola
rak kullanmak istiyorsa pek ziyade yanılıyordur” '̂ 
Ancak, İktidar, Takrir-i Sükûn Kanunu gibi olağa
nüstü nitelikte bir kanunla da yetinmez. Meclis’e ge
tirilen bir kanun teklifiyle, İstiklal Mahkemeleri’nin 
verdiği idam kararını uygulamak için Meclis onayı
na gerek olmadığı, Hü
kümet onayının yeterli 
olacağını savunur. Bu 
teklif kanunlaşarak “İkti- 
dar”a yeni sorumsuz ve 
sınırsız yetkiler tanınır.

Takrir-i Sükûn Kanu
nu dahilinde ilk uygula
ma, İstanbul’daki, İkti
dar’ın sesi olmayan ga
zeteleri kapamak olur.
Aralarında “Tevhid-i Ef
kâr”, “Son Telgraf”, “İs
tiklâl”, “Sebil’ür Reşat” 
ve “Aydınlık” olmak üze
re 14 gazeteden 8’i süre
siz kapatılır. Altı gazete
nin kapatılmama nedeni 
ise çok ilginçtir. Bunlar, 
hükümeti her düşünce ve 
uygulamalarında kayıtsız 
şartsız desteklerler. Halta 
iş “dalkavukluk” niteliği
ni fazlasıyla aşar. Bunun
la ilgili bir örnek olarak;
Hür Fikir gazetesinin
Başyazarı Hakkı Bey’in Takrir-i Sükûn Kanunu’nu 
desteklemekle yetinmeyip, iktidara sunduğu teklif 
oldukça anlamlıdır: “İsmet Paşa Hazretleri hana se
yahatim hakkında intihalarımı sordu. Kendisine de
dim ki: “Eseriniz olan Takrir-i Sükûn Kanunu bir 
mucizedir ki, Mesih ibn-i Meryem’in mâruf ekmek ve 
balıklarından ziyade halkı doyurmuştur Bu mucize
vî kanunun sayesindedir ki, Türk vatanı, bugüne ka
dar görmediği asayişe nail olmuştur. Dört sene daha 
uzatılmasını rica ederim"^^ İsmet İnönü ile yapılan 
bu röportaj, kapatılmayan gazetelerin altısında bir
den yayınlanacak (18 Temmuz 1925) ve böylelikle

ilginç bir gazetecilik örneği verilecektir.
Sert askerî tedbirlerle isyan bastırılır. İsyan sade

ce 62 gün (13 Şubat-15 Nisan 1925) sürmüştür. İs
yancılar yakalanır ve İstiklal Mahkemesi’nde yargı
lanarak idam edilirler. Ancak daha da önemlisi Te
rakkiperver Cumhuriyet Fırkası mensuplarının İstik
lal Mahkemeleri’nde yargılanması olur. Bu süreç şu 
şekilde oluşup gelişir: Takrir-i Sükûn Kanunu çık
madan önce, zamanın Başbakanı Fethi Bey, muhale
fet fırkası ileri gelenlerine kendi kendilerini feshet
melerini önerir. Ancak bu kabul edilmez.^*' Bunun 
üzerine muhalefet partisinin ileri gelenleri Şeyh Sa

id isyanıyla irtibatlana-
^^Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
efkâr ve itikadat-ı dîn iyeye hürmet
kardır" maddesi/ Şeyh Sait isyanını 
körükleyen bir sebep gibi yorumlanı
yordu. Halbuki zaten Anayasaya gö
re de devlet bir "İslam devleti" idi. 
Yani o zaman yürülükte olan 1924 
Anayasasına g[öre, devletin bir dini 
vardı. Bu din "İslam dini" idi. Bu ka
yıt Anayasalda yer almıştı. Bu duru
ma göre Terakkiperver Fırka'nın ken
di programına dini fikir ve inançlara 
saygı göstereceği şeklinde bir madde 
koyması yadırganmayabilirdi. Ama 
önce sataşkan dedikodular şeklinde 
başlayan mırıltılar, pek çabuk fiili bir 
müdahale hareketine döndü. İstiklal 
mahkemesinde sonuçlar çok çabuk 
belli oluyordu. Çünkü "bu mahkeme
lerde avukat bulundurulması, hatta 
şahit dinlenilmesi gibi usullerle vakit 
kaybedilmiyordu."

rak İstiklal Mahkeme
si’nde yargılanırlar. Bu 
gelişmeleri Şevket Sü
reyya’dan takip edelim: 
“...daha isyan başlar baş
lamaz, Mecliste ve çev
resinde TCF’ye karşı he
men hücumlara geçildi. 
Halbuki Terakkiperver 
Fırkası’nın isyan bölge
lerinde teşkilâtı bile yok
tu. Parti elemanlarının 
isyanla uzaktan veya ya
kından ilgisini gösteren 
hiçbir belirti tesbit edile
memişti. Ama fırka 
programındaki; “Terak
kiperver Cumhuriyet Fır
kası efkâr ve itikadat-ı 
diniyeye hürmetkârdır” 
maddesi, Şeyh Sait isya
nını körükleyen bir se
bep gibi yorumlanıyor
du. Halbuki zaten Ana
yasaya göre de devlet bir 

“İslam devleti” idi. Yani o zaman yürülükte olan 
1924 Anayasasına göre, devletin bir dini vardı. Bu 
din “İslam dini” idi. Bu kayıt Anayasa’da yer almış
tı. Bu duruma göre Terakkiperver Fırka’nın kendi 
programına dini fikir ve inançlara saygı göstereceği 
şeklinde bir madde koyması yadırganmayabilirdi. 
Ama önce sataşkan dedikodular şeklinde başlayan 
mırıltılar, pek çabuk fiili bir müdahale hareketine 
döndü. İstiklal mahkemesinde sonuçlar çok çabuk 
belli oluyordu. Çünkü “bu mahkemelerde avukat bu
lundurulması, hatta şahit dinlenilmesi gibi usullerle 
vakit kaybedilmiyordu.” ’̂
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Gelişmelerden anlaşılan o ki, İsyan, Meclis’teki 
Terakkiperverlerin teşkil ettiği muhalefeti susturmak 
için “iyi bir bahane” *̂ idi. Parti’nin kendisini dini 
inançlara saygılı olarak nitelemesi ise önemli bir 
bağlantı noktasıydı. “İstanbul’da, üye kaydı için dini 
politikaya alet ettikleri ileri sürülen iki partili yaka
landı. Partinin Beykoz şubesinde yapılan aramada 
bazı belgeler yakalandığı bildirildi. Ve bu olaylar, 
hazırlanan mizansenin uygulanması için İstiklal 
Mahkemeleri’ne yetti de arttı bile.” ’̂ Gerçi bu saç
malıklara Fethi Bey karşı çıkar ve 1924 Anayasa
sı’ndaki hüküm gereği, İslam’ı devlet dini olarak ka
bul etmiş bir ülkede bunun gayet tabiî olduğunu 
açıklar. Ayrıca sorar: “İçimizde, dini inançlara saygı 
beslemeyen bir ki§i var mı?” Fakat O, bu sözleriy
le, bizzat kendi partisinden bir milletvekilinin silahı
nı çekmesine neden olur. Eğer diğer bazı milletvekil
leri durumu farkedip engel olmasalardı, Fethi Bey’e 
yönelmiş silahın patlayacağı kesindi.''" Hazırlanan 
mizansen bir yana, esasında, bütün araştırma ve ça
lışmalara rağmen Terakkiperver Fırkası üyelerinden 
hiç kimsenin İsyanla irtibatı kurulamaz,'" Zamanın 
Başbakanı olan İsmet İnönü’de bunu teyid eder: 
“Doğu isyanı ile Terakkiperver Fırka’nın doğrudan 
doğruya bir ilişkisi çıkmadı meydana.”''̂  Ancak iki 
kişinin “dini siyasete alet etme” suçunu işlemiş ol
maları, iktidar için muhtemel bir ilişkiyi gösteren 
önemli bir delildir.'^^ Bu delil gayet iyi değerlendiri
lir. Vakit geçirmeden M eclis’teki muhalefeti teşkil 
eden bazı mebuslar tutuklanır ve yargılanırlar. Böy
lelikle TCF gibi bir muhalefetten kolayca kurtulunur. 
“Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası denilen muzır te
şekkülü siyasi”'̂ '* 3 Haziran 1925’te İstiklâl Mahke
mesi tarafından kapatılır.

IK T ID A R ’IN  D Ü N D EN  B U G U N E 

~  D E Ğ İŞ M E Y E N  Z İH N İY E T İ

Bizzat İnönü’nün ifadesiyle de, TCF’nin kapatılışın
da, Fırka’yı kapatma gayesine yönelik zorlayıcı yo
rumlar etkili olur."*̂  Ancak Türkiye’nin geleneksel 
“İktidar” zihniyeti, hiç değişmeden o günlerden bu 
güne kadar gelir. “İktidar”ın, ilk zamanlar, muhalif 
partiyi Cumhuriyetin bir gereği olarak gördüğünü 
ifade etmesine karşılık, hemen sonra, tam aksi istika
mette bir tutum takınması günümüzün de ilgi konu
su olmuş ve bunun gerekçeleri değişmeyen “iktidar” 
mantığıyla tesbit edilmeye çalışılmıştır. Ahmet 
Mumcu’nun görüşü konunun örneklerinden birisini 
teşkil eder. O, “4 Mart 1925’e kadar her türlü de

mokratik harcketleri(n) büyük bir hoşgörü ve anla
yışla” karşılandığını “ama, demokratik özgürlükler 
hep, yapılan ilk devrimlerden geri dönüşü destekle
mek ve nihayet kanlı bir ayaklanmayı çıkarmak için 
kullanılınca, devrimlerin selâmeti için demokratik 
ya§am kısıtlandığını”*̂ belirtir. Toktamış Ateş ise, 
“Cumhuriyetimizin başlangıç yıllarında, 1920’lerde, 
1930’larda, belli baskılar yapıldığını da kabul etmek 
durumundayız” dedikten sonra şu açıklamayı yapar: 
“...demokratik olduğunu ileri sürmemiz mümkün ol
mayan uygulamalar yapılmıştır. Bugün de bu uygu
lamaları “övmek” mümkün olmadığı gibi, yermenin 
de fazla bir anlamı yoktur. Bir ihtilal ve yeni bir dev
letin kuruluş döneminde böyle şeyler yazık ki olur.”'̂ '' 
Sonra da bunun gerekçesini bulmaya çalışır: “Aslın
da o günlerde günümüz anlamında çağdaş bir refe
randum yapılsa, padişaha bağlı kitlelerin geniş bo
yutlara ulaşabileceğini tahmin edebiliriz. Zaten 
1924-25 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 1930 
Serbest Fırka deneyimleri bu görüşü doğrular.” 
Ancak bunu derken, her iki Fırka’nın da liberalist 
karekterli oluşunu, bunu ise öncelikle ve ısrarla 
programlarında dile getirdiklerini unutmuş görün
mektedir. Taner Kışlalı ise tespit edebildiğimiz kada
rıyla sadece kendisinin dile getirdiği bir iddiayı, İk- 
tidar’ın. Terakkiperver Fırka’ya karşı olumsuz tutu
munun gerekçesi olarak ifade eder: “1924 yılında da 
Atatürk’ün eski silah arkadaşlarından bir grup, Te
rakkiperver Cumhuriyet Fırkası’m kurdular. Bu par
ti ne istiyordu? Neyin muhalefeti idi? Daha çok de
mokrasi, daha çok özgürlük, daha hızlı atılımlar is
tediği için mi kapatıldı? Hayır. Gerek hareketin ön
deri olan Rauf Orbay ve Kâzım Karabekir gibi isim
ler, gerekse partinin programı, gerçek amacı sakla
mak gereğini bile duymamışlardır. Amaç, daha çok 
geç olmadan “saltanatı ve halifeliği geri getir
mek” tir. Devrimi ve dolayısıyla demokrasiye gidişi 
önlemektir.” Şevket Süreyya’nın Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası’yla ilgili tespiti ise şöyle: ‘' ‘İstı
rapların ve hürriyetsizliklerin doğurduğu çocuk’ de
mektense, vakitsiz doğan, yaşama kabiliyeti olmayan 
bir çocuk demek daha doğru olur. Nitekim bu çocuk 
ömürlü olmadı. 17 Kasım 1924’de kurulan parti, 3 
Haziran 1925’te, yani siyasi varlığı henüz 6 ayı dol
durmadan, İcra Vekilleri Heyeti kararıyla kapatd- 
d ı ”^̂  ̂ Şevket Sürayya’nın Muhalefeti temsil den 
TCF’nın yasal konumunu ifade eden açıklamaları ise 
şöyledir: “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bir ba
kışta normal şartlar içinde doğdu. Çünkü 1924 Ana
yasası, bir normal devir anayasasıydı. Bu anayasa 
içinde tek partili rejimden çok partili rejime yöneliş 
gayet tabiîydi. Zaten Mecliste en şuurlu görünen in
kılapçılar bile inkılap heyecanı ile demokrasi hasre
tini beraber haykırıyorlardı.” '̂
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P O T A N SİY E L  SİY A Sİ M U H A L E F E T İN  Y O K  E D İL İŞ İ

“Siyasal muhalefet” 1925 yılı içerisinde Şeyh Sait 
isyanı vesilesiyle büyük oranda yok edilir veya sin
dirilir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapa
tılmasıyla, rakipsiz bir siyasi alana tekrar kavuşulur. 
Ancak “iktidar” açısından halâ bazı problemler var
dır. TCF kapatılmıştı, fakat bu partiye mensup me
buslar partisiz olarak M eclis’teydiler. Ayrıca, Musta
fa Kemal’e muhaliflikleri İttihat Terakki üyeliği gün
lerine kadar eskilere uzanan bazı şahsiyetler de me
bus olarak Meclis’teydiler. Kısacası; muhalefet halâ 
vardı, ancak “yer altına” inmiş haldeydi. Bunun ya- 
nısıra, İstiklal Mahkemeleri’nin “keyfi kararlan” da 
önemli bir muhalefet oluşumuna zemin hazırlamış- 
tı.‘̂  ̂ İktidar’m bunlardan da bir şekilde kurtulması 
gerekiyordu. Ama nasıl? Fırsat çok geçmeden doğar. 
İzmir Suikastı olarak tarihe kaydolunan girişim, 
Meclis’teki muhalefetin kökünü kazımak için 
İktidar’a eşi bulunmaz bir fırsat sağlar. Şu 
veya bu şekilde suikastla irtibatlandınlan 
bütün muhalifler ya idama mahkum edi
lir ya da siyasî hayatına tamamıyla son 
verilir.”

Mustafa Kemal 14 Haziran 1926’da 
Ankara’dan ayrılarak Ege bölgesini 
kapsayacak bir geziye çıkar. Gezinin uğ
rak noktalarından birisi olan İzmir’e gel
meden bir gün önce, bir suikast girişimi açı
ğa çıkarılır. Tespit edildiğine göre, Lazistan 
mebusu Ziya Hurşit, Trabzon mebusu Ali Şükri 
Bey’in öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Mustafa 
Kemal’i öldürmek için iki fedai kiralamıştır. Gerçi 
böylesi bir suikast aylarca önce düşünülmüş ve An
kara’da uygulamaya konulmak istenmiştir. Ancak,

belirli nedenlerden 
dolayı gerçekleştirile- 
meyince suikastın İz
m ir’de uygulanması
na karar verilmiştir. 
Suikastla irtibatlı 
olanlardan birisi de 
Miralay Arif Bey’dir. 
Önceleri Mustafa Ke
mal’in yakın arkadaş
larından olan Miralay 
Arif, Mustafa Ke
mal’in onayıyla Eski
şehir mebusu seçilmiş 
birisidir. Fakat daha

Ali Fuat Cebesoy

sonraları Mustafa Ke
m al’le bazı kişisel ne
denlerden dolayı ara
sı açılmış ve gözden 
düşmüştür. Bu neden
le Mustafa Kemal’i 
politika basamakla
rında ilerleyememesi- 
nin en önemli engeli 
olarak görmekte ve 
Mustafa Kemal’e 
karşı büyük kin bes
lemektedir. Suikastla 
irtibatlı diğer birkaç Ahmel Ağaoğlu

Kel Al

kişinin de durumu bunlardan farklı olmayıp, esas iti
barıyla suikast girişimi '‘tamamıyla kişisel nitelikte
dir.” Suikastçıların problemi sadece Mustafa Ke

mal’ledir. Ortada “rejim” problemi yoktur. Ama 
ne var ki bu suikast girişimi İktidar tarafın

dan "büyük ölçüde siyasi bir komplo gibi 
ele almak daha uygun görülür.” Muha
lefetin son artıklarmı da temizlemek 
için “bu kaçırılmayacak bir fırsattır" 
İsmet İnönü, yıllar sonra kendisiyle ya
pılan bir röportajda “Bir iddiaya göre 
İzmir suikastından sonra yapılan mu

hakemeler Atatürk’ün siyasi rakiplerini 
tasfiye halini almıştır. Dolayısıyla İzmir 

suikasdı olayı bu maksatla istismar edilmiş
tir. Bu iddia doğru mudur?” sorusuna verdi

ği cevap, konunun esasını açıklar mahiyette olur: 
“Şimdi benim hatırladığım, İzmir suikasdı olduğu 
zaman ihtilaf halindeki arkadaşları ayrılıp bir fırka  
teşkil etmiş bulunuyorlardı. Terakkiperver Fırkası 
âzası idiler Onlar dâvâya arızî olarak sonradan ka
tıldılar. Asıl büyük mesele İttihat ve Terakki’den ka
lan azâlann davaya karışmaları ile çıktı. Ötekiler 
arızî olarak girmişlerdi ve sonunda beraat ettiler.”^̂' 

Suiakast girişimi açığa çıkar çıkmaz, İstiklal 
Mahkemesi heyeti özel bir trenle hemen İzmir’e 
gönderilir. Mahkeme heyeti, daha İzmir’e gelmeden, 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyesi olmuş bü
tün milletvekillerinin, dokunulmazlıklarına bakıl
maksızın tutuklanması emrini verir‘'\  Tutuklananlar 
arasında Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy gibi 
Milli Mücadele’nin ünlü paşaları da vardır. îsmet 
İnönü, Kâzım Karabekir’in tutuklanmasına karşı çı
kar, fakat bu kararıyla da kendisi tutuklanma tehlike
siyle karşı karşıya kalır. Hemen İzmir’e çağırılır ve 
Mustafa Kemal’le görüşmesinin sonrasında görü
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şünden vazgeçer.^" “Hakiki gaye, bunların [Paşa’la- 
rın] nnillet nazarında itibarını düşürerek siyaset saha
sından silmekti.” ’̂ Bu açıdan Basın da üzerine düşen 
görevi fazlasıyla yerine getirir. Halk Fırkası’nın sesi 
durumundaki Hakimiyet-i Milliye gazetesi suikast 
girişimini bir rejim problemi olarak sunmaya devam 
eder. Falih Rıfkı ve Ağaoğlu Ahmet Beyler suikastın 
önemine değinerek, rejimin devrilmesinin amaçlan
dığını, makalelerinin tek konusu haline getirmiş du
rumdadırlar®. Mahkeme heyeti hiç gecikmeden ça
lışmalarına başlar. Mahkemenin seyri daha tutuklu- 
lar dinlenmeden ve deliller araştırılmadan belli ol
muştur. Mahkeme başkanı Kel Ali, basına verdiği 
demeçte Terakkipervercilerin suikasta katılmakla 
suçlanacağını ve bazı İttihatçıların da aynı konumda 
olduklarını açıklar.* '̂ Tutuklular avukat tutma ve ka
rarları temyiz etme hakkına sahip değildirler; “Suç
suzluklarını isbat edemezlerse suçlu bilinecekler
d i . A n c a k  suikastıların sorgulanmasında başta Pa- 
şa’lar olmak üzere İttihatçılarla, Terakkiperver Fır- 
ka’nın mensuplarını suçlayacak hiçbir ipucu buluna
maz,®̂  buna rağmen tutuklanırlar. Mustafa Kemal, 
duruşmalar sırasında Çeşme’de ikamet eder ve ada
letin bağımsız olduğunu, mahkeme heyetine etki 
edilmemesini sürekli açıklar. Fakat ne var ki, mah
keme üyeleri ve diğer bazı nüfuzlu kişiler kendisiyle 
sürekli görüşürler.^ Bu ise sözkonusu “bağımsızlığı” 
araştırmaya değer kılan bir durum olur. Mahkemenin 
feshi de, sözkonusu bağımsızlığın niteliğini açığa 
vurur mahiyettedir. Şöyleki: Bir süre sonra, yaşanan 
bazı korkular nedeniyle, Paşa’ların affı ve İstiklal 
mahkemesinin feshine karar verilir.^ Muhaleti sus
turma veya yok etme işini başarıyla yerine getiren İs
tiklal Mahkemelerinin feshi şu şekilde gerçekleşir; 
“Bir akşam, Çankaya’da bir toplantıda Gazi, lâf ara
sında Kel Ali’ye: “Senin mahkemeyi kaldırmaya ka
rar verdim” dedi. “Artık gereği kalmadı.” Kel Ali, 
sorunu inceleyeceğini ve raporunu, Gazi’ye sunaca
ğını söyledi.” “Rapor mu?” diye bağırdı Gazi, “Ne 
raporu? Sorunu ben kendim inceledim. Senin mah
keme yarın kalkmış olacak.” Çünkü “Artık “terör 
devri” sona e^miş[ti]”®̂ “Yasakçılar memlekette is
tedikleri korku ve terör havasını fazlasıyla temin et
miş bulunuyorlardı” .̂ ^

İzmir’deki duruşmalar üç hafta sürer Ölüm ceza
sına çarptırılanların infazı hemen yerine getirilir 
“[Yürürlükteki 1924] Türkiye Anayasası’na göre 
mebusların mahkeme edilebilmeleri için, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından oy çoğunluğu ile 
teşriimasûniyetlerinin [dokunulmazlıklarının] kaldı

rılması lâzımdı. Halbuki İzmir suikastinde tevkif 
edilen sanık mebuslardan hiçbiri hakkında böyle bir 
usule riayet etmek kimsenin aklından geçmemişti. 
İzmir suikastı davası 13 Temmuzda bitti ve 13 kişi
nin idamına karar verildi.”*̂* Fakat buna rağmen da
ha büyük garip gelişmeler sonradan yaşanır. Arala
rında Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy’un bu
lunduğu bazı tutuklular beraat etmesine rağmen 
Mahkeme salonunun altındaki bir depoda tutulmaya 
devam edilirler Onlarla birlikte hapis cezası almış 
iki milletvekili daha vardır Bunlar mahkeme kararı
nı temyiz etmeyi düşünmektedirler Depoya gelen 
bir görevlinin, karan temyiz etmek isteyenlerin ken
disiyle gelmelerini bildirmesi üzerine depodan çıka
rılırlar ve ertesi gün bu iki milletvekili de idam edi- 
lir'̂ '̂  Bunlar İstanbul mebusu İsmail Canbolat Bey’le, 
Sivas mebusu Halis Turgut Bey’dir Böylelikkle “ 13 
kişinin idamına karar verilmiş olmasına rağmen 14 
Temmuz 1926 gecesi 15 kişi asılır”™

İzm ir’deki duruşmalar sonuçlanıp kararlar veril
dikten sonra mahkeme heyeti Ankara’ya döner ve 
suikastla irtibatlandırılan eski İttihatçıların duruşma
larına devam edilir Bu duruşmaların “amacı da, Ga- 
z i’nin geri kalan düşmanlarını, İttihat ve Terakki 
üyelerini ortadan kaldırmaktı... Gazi, İttihatçılar büs
bütün ortadan silininceye kadar, tam bir güvenlik 
duygusuna kavuşamayacaktı.”'" Mahkeme heyetinin 
gözünde İktidar’ın teşkil ettiği hükümeti destekle
memiş olmak dahi suçlu bulunmak için yeterli delil
d ir’  ̂ “İstiklal Mahkemesi, eski ittihatçılara geçmiş 
dönemin hesabını da sordu. Bu, siyasal kadrolar ara
sında bir hesaplaşma olarak değerlendiriliyordu.’”  ̂
Bu duruşmalar da idam ve hapis kararlarıyla sonuç
lanır “İttihatçıların defterleri d ü r ü l ü r V e  böylelik
le 1930 yılındaki güdümlü Serbest Fırka’nın plan
lanmış oldukça kısa süreli muhalefeti istisna edilirse, 
1946 yılında dış baskılarla çok partili hayata geçin
ceye kadar “İktidar” için, hiç bir siyasî muhalefetin 
olmadığı dönem başlamış olur

Not:
Türkiye’deki '‘iktidar", “muhalefet" ilişkilerini 

ve özellikle de muhalefet anlayışıyla ilgili gelenek
leşmiş eğilimlerin oluşumunu araştırırken Serbest 
Fırka bağlamında gerçekleşenleri dikkate almamak 
büyük eksiklik olacaktır. Çünkü, tespit edebildiğimiz 
kadarıyla; Jön Türkler’den devralınan Cumhuriyet 
dönemi muhalefet anlayışı, Şeyh Said isyanı ve İzmir 
Suikastı bahane edilerek uygulamaya aktarılır. Te- 
rakkiperverciler ile eski İttihat Tertakkiciler bu uy
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gulamaların ilk kurbanları olurlar. Ancak, muhalefet 
anlayışının sistemleşmesi için Serbest Fırka’yı bek
lemek gerekecektir. Serbest Fırka bağlamında ger- 
çekleşenler öylesine değişmez ilkeler halini alır ki, 
ondan 65 yıl sonra dahi süreç aynen işler. Bu neden
le, Türkiye'deki muhalefet anlayışının temel özellik
lerini tespit araştırmalarında Serbest Fırka deneme
sinin muhakak dikkate alınması gerekmektedir. An
cak buna rağmen biz bu araştırmamızda Serbest Fır- 
ka'yı araştırma dışında bıraktık. Bunun başlıca iki 
nedeni var: 1 - Serbest Fırka denemesi daha önce ay
rıntılı olarak araştırılıp elimizdeki bu dergide yayın- 
landı^\ Aynı konunun burada bir daha ele alınması 
tekrar olacaktı. Bu tekrardan kurtulmak için, konuya 
bir daha değinilmedi. Fakat, bu araştırmanın konu
suyla ilgilenenlerin Serbest Fırka ile ilgili sözkonu- 
su araştırmayı okumalarının yararlı olacağı kana
atindeyiz. 2- Tekrar olsa bile. Serbest Fırka deneme
sini, konunun bütünlüğü açısından burada tekrar ele 
alabilirdik. Ancak bu sefer de bu araştırmanın hac
mi, bir dergide yayınlanacak yazıların alışılmış bo
yutunu fazlasıyla aşacak ve kitap konusu haline ge
lecekti. Sonuç itibarıyla, bizce “makûl” bulunan bu 
nedenlerle Serbest Fırka konusu araştırma açısın
dan bir eksiklik olmasına rağmen konu dışında bıra
kıldı. u
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ik i b elg e

I '  1st. B.ş. BI. Bşk. Recep Tayyip Erdoğan’ın mahkunn edildiği davanın 

tutanaklan, Erdoğan’nm konuşma metni 

2" Avrupa üllcelerinin, kılıl<-l<ıyafet ve  ibadet özgürlüğüne ilişkin resmi 

kurum ve  okullardaki uygulamalan

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın. Tayyib Erdoğan’ın bize göre 
haklı olmayan nedenlerle ve hukuk alabildiğine zorlanarak verilmiş olan mah
kûmiyet kararına sebep teşkil eden konuşma metnini, savcının iddianamesini, 

mahkeme kararını ve hukuk adamlarının karara ilişkin mütalaalarını tarihe bir 
• -  belge olsun diye yayınlıyoruz.

Umuyoruz ki, hukukun siyasete alet olduğu izlenimini veren bu karar yargı- 
tay tarafından düzeltilsin. Ve yine umuyoruz ki, olağanüstü dönemlerin tabiatı 
icabı olağanüstü yasalar çıkararak milletin özgürlük alanı daraltılmasın. Tabi
idir ki, bu olağanüstü yasa ve kararlar, birgün hepimize lazım olacak olan hu

kukun yolunu tutarlar Yine bu yasalar yasayı çıkarana da hayır getirmezler 
uzun vadede. 1824’den 1830'a kadar Fransa’da millet meclisin^ başkanlık 

yapmış olan Royer Collard’ın dediği gibi “Olağanüstü yasalar aşırı fa izle  borç 
almak gibidir. İktidarı zenginleştirecek görünürken, iflasa götürür. Hükümeti 

korumak için, bunlardan elden geldiği kadar kaçınmalıdır, bir kötü davranıştan
bir düzensizlikten kaçınır gibi”.

Ayrıca, Türkiye Büyük M illet M eclisi’nin en çalışkan ve gayretli üyelerinden 
BBP Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Recep 

K ırış’m  hazırladığı, çeşitli Avrupa ülkelerinin, kılık-kıyafet ve ibadet 
özgürlüğüne ilişkin resmi kurum ve okullardaki uygulamalarını araştıran 

'İnsan  H a k la n ” soruşturmasını yayınlıyoruz. Bu soruşturmanın, Türkiye'deki 
uygulamalarla ilgili mukayese ve değerlendirme imkanı sunacağını umuyoruz.

Ümran ek 1



Recep Tayyip Erdoğan'ın Konuşması» 
6/12/1997-Silıt ' '

a ;i;

"Minareler süngü, kubbeler miğfer;
camiler kışlamız, mü'minler asker"

Birşeyier bizi sindiremez. Gökler yerler açılsa, üzeri
mize tufanlar, yanar dağlar saçıisa, biz oyuz ki imanıy
la övündüğümüz ecdadımız titretici şeylere hiçbir gün 
diz çökmemiş, zaferlerin kapusu, Anadolu'nun tapusu, 
Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye imanın geçilmez kalesine 
kadar ecdadımızı zaferden zafere koşturan şey şu anda 
Siirtli hemşehrilerimin içinde bulunduğu bu inanç birli
ğidir. Siirt'in bu güzel insanlarına, bu çilekeş insanları
na şu anda en kalbi duygularımla Allah'ın selamı, rah
meti, bereketi hepinizin üzerine olsun diyerek sözleri
me başlıyorum.

"BÖLGEMİZE HOŞ GELDİNİZ. BATMAN'A
DA BEKLERİZ." RP İL TEŞKİLAfl (Pankarttaki Yazı)

Mümkünse, mümkünse pankartı şöyle ya kenara ya 
arkaya alalım ki arkadaki kardeşlerimizin görüntüsünü 
engellemesin. Çok teşekkür ederim.

Kardeşler, kardeşler! sözlerime başlarken birşeyin al
tını çizerek, özellikle hatırlatarak gerçekleri sizinle ko
nuşmak istiyorum. Bu kardeşinizin muhatabı şu veya bu 
kişi değildir. Ben bugün burada ne Sayın Yılmaz'ın, ne 
Sayın şu veya bu bakana, ne Sayın Ecevit'e ne bir 
diğerini muhatap alarak konuşacak değilim. Zira, zira 
bizim derdimiz, bizim meselemiz şu veya bu kişi değil
dir. Bizim meselemiz, bizim derdimiz bu ülkede zihni
yetlerdir, kafa yapılarıdır. Yıllarca bu ülkeyi yanlış zihni
yetlere mahkum edenlere karşı biz mücadelemizi kişi
lerle değil, zihniyetlerle sürdüreceğiz. Kardeşler, biz de 
faniyiz, bugün varız yarın yokuz, ama zihniyetler baki
dir, devam edicidir. Öyleyse kulların peşine takılmakla 
bir yere varmak mümkün değil. O kul, yolda giderken 
ölüverir! Ne yapacaksın? Atalarım ne güzel söylemiş; 
"Ağaca yaslanma çürür, yıkılır. Desteksiz kalırsın. Kula 
yaslanma fanidir, ölür kılavuzsuz kalırsın. Allah'a yaslan 
ki ayakta kalasın" İşte bu noktadan hareketle konuşuyo
rum. Bu anlayıştan hareketle konuşuyorum. İçinizde dü
ne kadar şu veya bu partiye oy vermiş olanlar olabilir. 
Şu veya bu kişiyi sevdiği için onun peşinden gidenler 
olabilir. Ama ben diyorum ki; gelin bu gidişe bir nokta 
koyalım; Acaba Siirt niye aç? Siirt niye işsiz? Siirt niye 
terk edilmiş? Bunun hesabını başımızı iki elimizin arası
na alarak düşünelim. Kardeşler, soruyorum sizlere ve 
sizden cevap istiyorum. Samimi olarak konuşalım. Siirt'i 
Ankara'dakiler mi böyle yaptı? Hayır ben katılmıyorum

bu düşüncenize. Siirt'i biz böyle yaptık. Biz böyle yap
tık. Neden? Toplumlar layık oldukları idareyle idare olu
nurlar. Biz kimi istersek başımıza onlar geliyor... Ve bi
zim vekalet verdiklerimiz bizi çamura mahkum ediyor, 
bizi yokluğa mahkum ediyor, bizi işsizliğe mahkum edi
yor. Kardeşler, bizi işsizliğe mahkum edenler bizim oy
larımızla gelmedi mi? Peki biz bunlara tekrar vekalet 
verdik. Niye biz bunlara haydi devam dedik? Niye biz 
bunlara sizden razıyız dedik? Meydanlarda ağladık, 
oyumuzu yine gittik onlara verdik. Kardeşler, diyorum ki 
bu dönemi kapatalım.

Sizler Siirtliler olarak bugüne kadar inanıyorum ki; 
çok asil davrandınız, çok şerefli davrandınız, çok haysi
yetli davrandınız ama biliniz ki bitmedi bu mücadele. 
Yine devam edecek. Nereye kadar? Ben her zaman bir- 
şey söylerim: "Biz yüzmetre koşucusu değiliz, biz uzun 
mesafe koşucusuyuz, biz maraton koşucusuyuz ama bi
zim maratonumuz kırkiki kilometre değil.

Vadandaş: Ölümüne kadar:
Recep Tayyip Erdoğan; Hemen söyledi arkadaş. Evet 

bizim maraton son nefesi verdiğimiz an bitecek. Şimdi 
bizim başımıza gelenler Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ba
kanlar, başımıza gelenler, gelene kadar kapımızdan ay
rılmazlar. Ama geldikten sonra selamı sabahı da keser
ler. Kardeşler şimdi bu kardeşimizin size bir ifadesi var: 
Ben Siirtli kardeşlerimi seviyorum. Ama ben sizler, ben 
sizleri Siirtlilerin bir eniştesi bir damadı olarak değil be
ni yaratan Allah sizleri de yarattığı için seviyorum. Bu
nun için seviyorum. Ve bizim sevgimiz pazara kadar de
ğil, bizim sevgimiz Ankara'ya gidene kadar değil, bizim 
sevgimiz ölüm ötesine kadar.

Geçenlerde bana bir açıklamadan dolayı sordular: 
Diyorsun ki "benim referansım İslam'dır." Evet göğsümü 
gere gere söylüyorum: "Benim referansım İslam'dır" 
Kardeşler bunu söyleme hakkına ben sahip değilsem o 
zaman insan olarak yaşamamın en anlamı var? Eğer ben 
insansam, eğer ben bir torna makinasından çıkmış bir 
demir parçası değilsem, inancımı rahatlıkla koruyama
yacaksam, söyleyemiyeceksem, bu şehitler ülkesi Türki
ye'de benim ne işim var? Kardeşler, Amerika'da Clinton: 
"Benim referansım incÜ'dir" diyor. Amerika'da bu olun
ca güzel oluyor da, geçenlerde İstanbul'a kızılderiÜler 
geldi. İstanbul'un Belediye'ye ait CRR Konser Salo- 
nu'nda ayin yaptılar. Biz getirdik biz yaptırdık. Yuh çek
meyin. Niye? insanlarımız tanısın, "bak kimler ne yapı
yor, nasıl yapıyor" bunu görsün ve bu kızılderililer ayi
ni yaparken kızılderililerin başındaki liderleri bir konuş
ma yaptı. Dedi ki: "Salonunuz çok güzel, çok modern
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ama biz bu modern salonlarda yaşamak istemiyoruz" 
dedi. Adam çıplak, çırıl çıplak. Hayvan derisinden falan 
kilodu var. Üzerine yine hayvan derisinden paramparça 
şöyle birşeyler var. "Ben" dedi. "Ben modern salonlarda 
yaşamak istemiyorum" dedi. "Ben hür yaşamak istiyo
rum" dedi... ve bütün salon alkışlamaya başladı. Ben şa
şırdım "Allah Allah bunu çıplak kızılderililer söylediği 
zaman bunlar alkışlıyorlar da Tayyip Erdoğan yıllardır 
meydanlarda söylüyor acaba bizi niye alkışlamıyorlar?" 
diye merak ettim. Neden? Neden illa biz bu meydanlar
da kızılderilileri mi getiripte konuşturacağız. Bu milletin 
evladı olarak biz konuştuğumuz zaman niye anlaşılamı- 
yoruz? İşte bunu aşmaya mecburuz.

Ezan mı okunuyor? Yalnız dağılmıyacağız. Hep be
raber dağılmayacağız. Şu anda yaptığımızın ne kadar 
anlamı olduğunu biliyorsunuz. Sağ olasınız. (Ezan için 
ara verildi)

Evet bir ezanı bitirdiğimize göre kafidir. Kardeşler, 
kardeşlerim diyor ki; bu ezanlar susmayacak. Bundan 
endişeniz mi var? İstiklal Marşımızın içinde ne yazıyor? 
İstiklal Marşı iki kıta değil, on kıta. Bu kıtadan bir tane
sinde ne diyor?

"Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli 
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli" 

diyor. İstiklal Marşı'nın içerisinde böyle yazacak, ezanı 
susturacaklar. Ben öyle yiğit daha görmedim. Çıkmaz 
bir öyle yiğit, mümkün değil, susturamazlar. Yanar dağ 
oluruz, yıldırım oluruz, ezanı susturanların karşısında 
patlarız. Bu işin lamı cimi yok. Biz bunun için varız, is
tiklal şairimiz İstiklal Marşını meyhanede yazmadı, ker
hanede yazmadı, barda yazmadı, pavyon da yazmadı. 
İstiklal Marşını Taceftin Dergahı'nda yazdı ve... ve Ta- 
cettin Dergahı'nda yazılan İstiklal Marşının şu mısraları 
çok anlamlıdır:

"Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda 
Şüheda fışkaracak, toprağı sıksan şüheda 
Cânı cânânı bütün varımı alsında hüda 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada Cüda"

Kardeşler, İstiklal Marşı bizim manifestomuzdur. İs
tiklal Marşı bu. Bu işin hiç lamı cimi yok. İstiklal Marşı
nın ruhundan alıyoruz kuvvetimizi. Orada ne diyor: 
"Hakkıdır hakka tapan milletimin İstiklal" Dikkat edin 
orada: "Hakkıdır kula tapan milletimin İstiklal" demiyor. 
Biz kula kul olmadık, olmayacağız. Evet biz hakka kul 
olduk, kalubeladan beri, hakka kul olacağız, kıyamete 
kadar böyle devam edecek bu yolculuk.

Şimdi değerli kardeşlerim burada bir gerçeği size ha
tırlatmak istiyorum. Bu ülke bir geçiş yaşıyor. Hani yo
kuşta araba bazen patinaj yapar. Şu anda Türkiye bir pa
tinaj yaşıyor. Ama bu patinaj da araba geriye de gidebilir. 
Ama toparlar ileri de gider. Biz diyoruz ki Allah'ın izniy
le biz geri gitmeyeceğiz. Toparlayacağız ve kaldığımız 
yerden aynen devam edeceğiz. Kardeşler, biz, şunu bilin 
ki; altı asır nasıl üç kıta, yedi iklime hükmettiysek Al

lah'ın izniyle yeniden üç kıta yedi iklime hükmedeceğiz. 
Bu millet bu millet asildir, bu millet şereflidir, bu millet 
haysiyetlidir. Allah'ın izniyle haysiyetsizliğe hiçbir za
man pirim vermeyeceğiz. Değerli kardeşlerim bazı olay
lar oluyor, olabilir. Bak birşey söylüyorum dikkat edin. 
"Kutlu doğumlar sancılıdır." Her kutlu doğumun öncesin
de sancı vadır. Ama biliniz ki o sancılı doğumdan sonra 
bir kutlu dönem vardır, inşaallah bu dönemler o kutlu do
ğumun sancılarıdır ve inşaallah aydınlık bir dönemin 
başlangıcı olacaktır. Hiç endişeniz olmasın.

Ben burada birşey sormak istiyorum. Bakınız şu an
da ben bir Belediye Başkanı olarak bazı konularda illal
lah diyorum. Neden zam, zam, zam, zam, zam. Bütün 
bu zamlar yapılırken bir Belediye Başkanı olarak ben 
zam yaptığım zaman hemen bu malum medya Tayyip 
Erdoğan da zam yaptı. Tayyip Erdoğan zam yapmanın 
sorumlusu değil ki. Zam sorumlusu Ankara, Ankara ma
zota zam yaparsa ben Belediye otobüsüne zam yapma
yacak mıyım? Batayım mı yani? Halkımı taşıyamayacak 
hale mi geleyim? Bunun hesabını Tayyip Erdoğan'a 
soramazsın. Ankara'ya soracaksın.

Bakınız ben size birşey söyleyeyim: Una... una... 
una... una... un... Una zam geliyor. Bir yere kadar daya
nıyoruz. Ama bir yerden sonra bizde ekmeğe zam yapı
yoruz. İstanbul'da sivil fırınlar da satılan ekmek 225 gr. 
kaça satılıyor biliyor musunuz? 35.000 lira. Bizim ek
meğimiz belediyenin 280 gr. Biz ise bu ayın birinden iti
baren 20.000 lira yaptık. Yirmibinden satıyoruz. Şimdi 
değerli kardeşlerim yirmibin liraya satıyoruz 50 gr. faz
la ekmeği diye bu bir kısım medya "Belediye zam yap
tı". İnsaf! İnsaf yarı fiyatına ekmek satıyoruz. Utanma
dan sıkılmadan "Bak Erdoğan zam yaptı". Batayım mı? 
Hayır biz bu yalan iftira kampanyalarının provakatörle- 
rine pirim vermeyeceğiz. İnandığımız doğruda kim ne 
derse desin. Hangi tekelci sermaye ne derse desin, biz 
yolumuza devam edeceğiz.

Biz bu güne kadar bilerek katiyen halkımıza zulüm 
etmedik ve zulüm ettirmeyiz. Ve kardeşler şunu samimi
yetle söylüyorum. Elhamdülilah biz nasıl Belediye aldık 
biliyor musunuz? Siz bilirsiniz, işçi maaşını alamıyordu, 
İstanbul'da su yoktu. Kerbela'ya dönmüştü, meydanlar 
çöp dağlarıyla dolmuştu hava kirliliğinden birbirimizi 
göremez durumdaydık İSKİ skandallar kurumu olmuştu, 
hala Genel Müdür hapiste... Ve biz böyle bir Belediye'yi 
aldık. İSKİ'nin aylık geliri neydi biliyor musunuz? 200- 
250 milyar. Şimdi... Şimdi ise İSKİ'nin aylık geliri 5 tril
yon 100 milyar ve değerli kardeşlerim 1 milyon dolar 
borç almak için Dünya Bankası'nm kapısında duran İs
tanbul Büyükşehir Belediyesi... Şimdi ise Dünya Banka
sı borç vermek için geliyor. İhtiyacımız yok teşekkür 
ederiz diyoruz. Peki yaptığımız tüm yatırımlar, ki yakla
şık şu ana kadar İSKİ 140 trilyonluk yatırım yapmıştır. İs
tanbul'da 4 yıl içinde ve bunu da tamamen kendi 
kasamızdan yaptık. Niye? Elhamdülillah.

Akif ne diyor Akif: "Sa'ye sarıl, hükmüne ram ol. Yol 
varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol" Neden ayırıyo-
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ruz, bak çok enteresandır, çok enteresandır. Şu anda İs
tanbul'da zaman zaman biliyorsunuz bir iki sel olayı ol
du, bayram yaptılar bazıları. Geldi diyor ki: "Bak RP'ye 
oy verdiniz, sel oldu". Hey Allah'ım ya rabbim ben me
rak ettim. Merak ettim. Demek ki selin sebebi RP'li ol
mak. Ha Amerika'da demek ki RP'li, orada da sel var, Al
manya'da sel var, orası da RP'li, Ispanya'da sel var, ora
sı RP'li. Ayıptır ayıp! El-insaf, el-insaf... ve Türkiye'de 
anayasa var, Türkiye'de anayasaya dayalı bazı kanunlar 
var. Bu kanunları açtığınız zaman sel afetlerine karşı ted
bir almak değerli kardeşlerim Devlet Su İşleri'nin görevi
dir, belediyenin görevi değildir. Buna rağmen biz dereler 
ıslah ettik, yirmiye aşkın dereyi ıslah ettik ve evini su ba
san 41 aileyi ordan çıkardık, birer tane daire verdik, on
ları yıktık. Şimdi orayı park bahçe yapıyoruz. Ama bun
ları medya yazmıyor niye? Korkuyor, korkuyor yazarsa 
bütün İstanbul RP'li olacak diye. Kardeşler önemli değil 
yazsınlar. Yap hayrı, at denize, balık bilmezse Halik bi
lir. Mesele bu kadar basit. Biz biz kimseye diyet borcuy
la gelmedik. Bizim tekelci sermayeye borcumuz yok, bi
zim çıkar çevrelerine borcumuz yok, bizim bir kısım 
medyaya diyet borcumuz yok, bizim hakka ve halka 
borcumuz var. Bunu söylemek için geldik.

Şimdi bir şey soracağım sizlere. Kardeşler Siirt'te bir 
simit kaç para? 25.000. İyi burası ucuz. İstanbul'da 
40.000 lira. Gramajdan demek, gramı küçük, tamam. 
Şimdi o grama vurdun mu Siirt'te simit 40.000 lira ol
ması lazım. Normal olarak Siirt'te bir evde kaç çocuk 
vardır? Kaç? Beş-onbeş Allah ziyade etsin. Şimdi neyse 
biz yine bir ortalama alalım, beş olsun. Peki şimdi an- 
ne-baba ile 7 .7x40 ne yaptı 280.000 Ortalama 300.000 
diyelim. Günde 3 öğün 900.000 diyelim 1 milyon lira. 
Ay 30 gün. Ortalama ne yaptı? 30 milyon. Sayın Millet
vekili asgari ücret net kaç para? 23 milyon lira. Kardeş
ler bakın asgari ücret 23 milyon, bir simite bile yetmi
yor. Hale bak, bir simite bile yetmiyor. Bu 23 milyona 
çıkışta Refahyol hediyesi. Bu da yetmiyor... yetmiyor ve 
arada 7 milyon açık var. Ne yapacaksın? Bu millete bir 
simiti bile layık görmüyorlar. Siz Ankara'yı nasıl layık 
görüyorsunuz? Kardeşler, 54. hükümet emekliye, dula, 
yetime, öksüze zam üstüne zam yaptı. Evet ve bu hükü
mete dayanmadılar, tahammül edemediler ve Türki
ye'de gücün geçici bir zaman için nrreye kaydığını dü
şünün. Yeniden gücünüzü elinize almaya mecbursu
nuz. Halk olarak, millet olarak bu güç milletindir, millet 
bu gücünü hiçbir yere devretmemelidir.

Ben bunu hatırlatmak istiyorum. Kardeşler bakınız! 
Bakınız düne kadar farklı siyasi partilere oy vermiş ola
bilirsiniz. Ama doğrularda gelin birleşelim. Zihniyetiniz 
ne olursa olsun, düşünceniz ne olursa olsun ama doğru
larda bütünleşelim. Bir olalım, beraber olalım, bütün 
olalım ve ülkemizdeki bu yanlışlıkları def edelim. Bun
da hemfikir miyiz? Bunda hemfikir miyiz? Şimdi kardeş
ler sizinle bir şey daha konuşmak istiyorum. Bugüne ka
dar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yaptım 
ve bu dönem içerisinde hamdolsun İstanbul önceki dö

nemleri katladı. Onların 5 yıllık hizmetlerini katlamış 
vaziyetteyiz. Daha fazla yatırım yaptık. İşçimizin maaşı
nı alamama diye bir derdi yok. Bak şu anda biz İstan
bul'da 27.500 öğrenciye eğitim yardımı yapıyoruz. Ba
kınız şu anda şehit, yetim, dul, yoksul... bunların yavru
larına; ortaokul öğrencilerine ayda 3 milyon veriyoruz. 
Üniversite öğrencileri 20 bin öğrenciye ayda 5'er mil
yon veriyoruz. Lisans üstü eğitim yapan bir öğrenciye 
10'ar milyon veriyoruz. 500 öğrenciye de doktora öğ
rencisi, ayda 15'er milyon veriyoruz. Niye veriyoruz? 
Siz bize böyle dediğiniz için veriyoruz, sizin paranız 
bu. Tayyip Erdoğan'ın parası değil. Halkın parası kime 
gidiyor tekrar halka gidiyor. Şimdi bir şey daha soruyo
rum kardeşler. Biz bayramlarda otobüsleri bedava yapı
yoruz. Bize kalktı CHP'liler... kalktı dediki: "Nasıl ya
parsın" Ben birşey söyliyeyim mi? Yuh demekle hükü
met devrilmiyor. Peki neyle devriliyor? Gelin bunları 
reylerimizle sandıkta yuhlayalım. Kardeşler, bu CHP şu 
anda biliyorsunuz dayamalı ve dayatmalı hükümetin ar
kasında duruyor, bir taraftan eleştiriyor böyle olmaz di
yor, böyle yürümez diyor, yok ben işte Yaşar Topçu'yu 
artık bende kurtarmam diyor. Ama öbür taraftan kalkı
yor yine RP gelmesin diye, yine hükümetin yanında yer 
alacağım diyor. Neden? Çünkü çıkar hesaplarını biz 
bozdukta onun için... Hortumların ucu kesildi onun 
için... Vanalar kapandı onun için. Ama zulm ile abad 
olunmaz. Alma mazlumun ahım çıkar aheste aheste. 
Kardeşler, bakınız ülkede sıkıntılarımız var. Nedir bu sı
kıntı? Sadece aş, iş mi? Aynı zamanda evet evet inanç
larımıza saygısızlık var. Eğer bugün bu ülkede benim 
başörtülü bacım üniversiteye rahatlıkla giremiyorsa be
nim üniversitedeki bacıma kazandın ama bu başörtüyü 
çıkarmadıkça okuyamazsın deniyorsa bu ülkede zulüm 
vardır. Bakınız bundan bir ay kadar önce İngiltere'dey
dim. Onların davetlisi olarak gittim. Orada tam da Reg
aip Gecesiydi. Müslümanların, işçilerimizin olduğu ye
re gittim. Oradaki bir iş adamı İstanbullu bir iş adamı ne 
dedi biliyor musunuz? Başkanım buraya geldim dört ay 
önce. Düşündüm kızımı nasıl okutacağım? Çünkü kızı
mın başı örtülü. Kaydını yaptırdım. Fakat hala düşünü
yordum. Kızım müdüre çıkmış demiş ki: "Müdür Bey 
ben Müslümanım. Fakat benim günlük ibadetlerim var. 
Ders saatlerimle çakışıyorlar. Benim bu ibadetleri yap
mama yardımcı olur musunuz?" dedim diyor. Müdür 
bey demiş ki: "Ne kadar zaman lazım sana?" "Beş-on 
dakika yeter hocam" demiş. Öyle deyince müdürün ifa
desine bakın. "Odamı size tahsis ettim" demiş. Ara
dan... aradan... aradan üç, beş gün geçiyor Müdür bey 
bu kızı tekrar çağırıyor. "Şu odayı senin için hazırlattım" 
diyor. "Bundan sonra ibadetlerini bu odada yapacaksın. 
Eğer sana herhangi bir laf söyleyen olursa beni haberdar 
edeceksin" dedi, diyor. "Şu anda kızım bu şekilde oku
luna devam ediyor" diyor.

Kardeşler, bir İngiliz okulunun müdürü bu anlayışı 
gösteriyor da benim ülkemdeki rektörlere ne oluyor da 
başörtülü bacılanmıza bu kadar kin, bu kadar nefretle.
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"Elhamdülillah Müslümanım" demek suretiyle karşı çı
kıyorlar. Değerli kardeşlerim bu var ya bu Türkiye'nin 
demokratik bir hukuk devleti olmasına, laik olmasına, 
sosyal devlet ilkelerine aslında terstir. Bunlar Anayasa 
suçu işliyorlar, bunlar insan hak ve hürriyetleri noktasın
da suç işliyorlar. Ama suç işlemelerine rağmen bu anda 
boruları ötüyor. Neden? Niçin? Çünkü kesinlikle bu si
yasi partiler de demokrasiye inanmıyor ve yalan konu
şuyorlar. Ne olursa olsun bu sel böyle devam etmeye
cek. Bu kervan böyle yürümez. Eninde sonunda hak te
celli edecek. Hiç merak etmeyin. Ama biz birşey istiyo
ruz: "Tek başımıza iktidar, tek başımıza iktidar"

Bakınız bizi, bizi İstanbul'a tek başımıza iktidar yap
tınız. Ama Mecliste yapmadılar. Yani Belediye Meclisin
de yapmadılar. Biz azınlıktaydık ve ilk yıl, bunu iyi din
leyin! ilk yıl Anavatan Partililer bizi komisyonlara alma
dı. Gittiler diğer siyasi partilerle ortaklık yaptılar ve ben 
muhalefette kaldım Mecliste. Tek başıma muhalefet yö
netimiyle idare ettim İstanbul'u bir sene. İkinci sene 
Anavatan Partililere dedik ki: "Sizinle bir koalisyon ya
palım" Tabii ben bunlara her yılbaşı diyorum ki: "Her si
yasi parti gücüne göre komisyonlarda yer alsın" De
mokratlar ya... ah yine kabul etmediler. İkinci yıl Anap- 
lılarla bunu yaptık. Üçüncü yıl gene teklif ettim. Celin 
her parti gücüne göre komisyonlarda yer alsın. Değerli 
kardeşlerim, gene kabul etmediler. Fakat bu defa... söy
leyeyim. CHP Genel Başkam'na telefon açtım. Dedim 
ki, "partinizin meclis üyelerine bir emir buyursanız si
zinle bir koalisyon yapalım. Bazı yanlışlıklar oluyor. Bu 
yanlışlıklara tahammül edemiyorum" dedim. Bir vefa 
gösterdi, aramızda geçen bir olay, dedi herhalde. On
dan dolayı CHP çekimser kaldı ve bu defa komisyonla
rın tamamı bize düştü.

Geldik dördüncü yıla. Dördüncü yılda, eh mecliste 
denge sağlanmıştı. Sayısal olarak diğer partilerden bize 
geçenler oldu ve tekrar söyledim: "Her parti gücüne gö
re gelsin bu işe katılsın". Çoğunluktayız ya. Bağımsızlar
la birlikte çoğunluktayız. İstesek hiç alamazdık ama fa
kat ben demokrasi dersi vermek istiyordum kendilerine. 
Dedim ki "Bak şu anda size ihtiyacım yok. Ama demok
rasinin gereği olduğu için, demokrasi sadece sandıkta 
halkın iradesi tecellisi değil. Aynı zamanda yetkilendir
medir, denetimdir. Bu denetimden dolayı ben sizin de 
komisyonlarda yer almanızı istiyorum" dedim. Anava
tan partisi ile CHP kabul etti. Bu defa onları ben komis
yonlara aldım. Şu anda komisyonlarda onlar da var. Ve 
önümüzdeki yıl artık çoğunluk tamamen bize geçti. Ge
ne teklif edeceğim. Niye yapıyorum bu teklifleri? Yarın 
milletin karşısına çıktığım zaman demokrasi dersini 
bunlara nasıl verdiğimizi anlatmak için. Biz İstanbul Bü- 
yükşehir Belediye Meclisi'nde bunlara bu dersi verir
ken, bunlar Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 
ellerinden gelse Refah Partili Milletvekilleri'nin kökünü 
kazıyacaklar. Güçleri yetmez o ayrı mesele. Ellerinden 
gelse diyorum. Tahammül edemiyor. Dayanamıyor, ne
den? Çünkü Refah'ın orada olması demek, yolsuzlukla

rın bitmesi demektir. Refah'ın orada olması demek, sö
mürünün bitmesi demektir. Refah'ın orada olması de
mek, vahşetin bitmesi demektir. Onun için istemiyorlar.

Ve kardeşler, sözlerimin artık sonuna geliyorum. Di
yorum ki, diyorum ki kardeşler, bir şeyi iyi yakalayaca
ğız. Nedir o? Bakınız biz beraber olmaya mecbur mu
yuz? Sesleniyorum, mecbur muyuz? Bitti. Bizim aramız
da Türk-Kürt, Laz-Çerkez, Arap-Beyaz, Doğulu-Batılı, 
Kuzeyli-Güneyli ayırımı olabilir mi? Bitti. Bizi birbirine 
bağlayan bağlarımız var mı? Var. Bu bağlar... Şimdi ak
lıma ne geldi biliyor musunuz? Üniversitede okuyoruz. 
Bana diyorlar ki "Sen Rizelisin. Sen Lazsın." Diyorum 
ki; "Laz değilim" "Olur mu ya Lazsın" diyorlar bana. 
Ben de tabi "Laz olsam Lazca bilirim, bilmiyorum". Bu 
kadar ısrar edince gittim babama dedim ki, Allah rah
met eylesin, "Baba yahu" dedim "biz Laz mıyız, Türk 
müyüz, neyiz" dedim. Babam da dedi ki "oğlum ben de 
sordum, ben de bilmiyorum." "Peki baba hiç dedeme 
falan da sormadın mı" dedim. "Çok küçüktüm" dedi. 
Büyük dedeme, yani babamın büyük dedesine, o da 
molla bir zattı. Dedeme sormuş, o büyük dedeme. De
de demiş, "biz Laz mıyız, Türk müyüz?" demiş. O da o 
yaşlı haliyle mübarek demiş ki; "Torunum yarın ölece
ğiz" demiş. Allah bize soracak.

- "Men Rabbuke"
- "Vemen nebiyyüke"
- "Ve ma dinüke"
"Torunum Allah bize-vema kavmüke- diye bir soru 

sormayacak" dedi. Ne demek bu? Yarın öleceğiz, Allah 
biie "Rabbin kim. Nebin kim, dinin ne?" Bunları sora
cak. Ama bize "kavmin nedir?" diye bir soru sormayacak. 
"Torunum sana sordukları zaman" demiş "Elhamdülillah 
Müslümanım" de, geç" demiş. Olay bu kadar basit.

Öyleyse kardeşler biz birbirimizi seviyoruz. Demin 
söyledik. Önce niçin seviyoruz? "Allah için seviyoruz" 
Niye? "Eser müessiri ile değerlidir." Selimiye'ye 
baktığımız zaman Edirne'de, Sinan'ı hatırlamamak 
mümkün mü? Süleymaniye'ye baktığımız zaman Sinan'ı 
hatırlamamak mümkün mü? Öyleyse insana baktığımız 
zaman Allah'ı hatırlamamak mümkün mü? Bir göz ki in
sana bakıyor. Allah'ı göremiyorsa o gözden birşey ol
maz. Bir kulak ki, Hakk'ı duyuyor ama duymazlıktan 
geliyorsa o kulaktan birşey olmaz. Bir dil ki, Hakk'ı de
ğil hep batılı konuşuyorsa o dilden birşey olmaz. Ancak 
onların kalpleri mühürlüdür.

Kardeşler, biz bu toplumda yetmiş milyonu ayırt et
meksizin seveceğiz ve seviyoruz. Bizim ortak olduğu
muz değerler var. Ve hepimiz Türkiye Cumhuriyeti va
tandaşıyız, öyle mi? Bitti. Ama inançlarımıza kimse mü
dahale etmeyecek, etmemeli. Bitti. Fikre, düşünceye 
kimse müdahale etmemeli ve etmeyecek. Bizim için 
780 bin km^'lik vatan birdir, bütündür, parçalanamaz.

Değerli kardeşlerim ve sözlerimin sonuna geliyorum. 
Bak şunu dikkatle dinleyin. Dünyada yeniden yapılanma 
dönemi başladı. Türkiye'de de yeniden yapılanma döne
mi başlayacak. Herkes daha hür olacak. Herkes fikrinde.
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düşüncesinde hür olacak. İnancında serbest olacak. Bu 
ülkede, bu ülkede en az azınlıklara tanınan tüm haklar 
bu ülkenin gerçek sahiplerine de tanınacak. Kardeşler, 
ben size dünyadan bir örnek vereyim. Biliniz ki her dev
rin Firavunlar'ı vardır. Her devrin Nemrudlar'ı vardır. 
Ama biliniz ki her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Ama bi
liniz ki her Nemrud'un bir İbrahim'i vardır. Durum böy
le olunca bizler bir kutlu yolculuktayız. Bu yolculukta 
engelleri aşa aşa gideceğiz. Bütün kötülüklerin üzerine 
bir gece olacağız. Allah'ın izniyle. Pislik dolu önümüz
deki yolları, caddeleri biz temizleyeceğiz. Bunlar insan
ların gönül yoludur. Biz mide ve aşağısına hitap eden bir 
zihniyetle gelmiyoruz. Biz gönülleri ve kafaya hitap 
eden bir düşünceyle geliyoruz. Asıl olan gönülleri fethet
mektir, kafaları fethetmektir. Mide nasıl olsa hallolur.

Kardeşler, öyleyse ben diyorum ki bu ülkede biz be
raber bütün kula kul olmayan, Hakk'a kul olan bir zih
niyeti iktidar kılmaya hazır mıyız? Sizin bu sesinizi, si

zin bu sesinizi, sizin bu sesinizi, velaye duymaz. Burda 
kimler velayeli, bir göreyim bakayım. Hani velaye (Siirt
li)? Hani velaye yahu, arkalardan el kalkmıyor. Burada 
velayeli olmayanlar da var. Benim bildiğim velayeliye 
soruyorum. "Kula kul olmayan, Hakk'a kul olan bir, be
raber bütün barışa, sevgiye, kardeşliğe dayalı bir Türki
ye'yi kurmaya hazır mıyız?" Maşallah. Öyleyse durmak 
yok, tamam mı? Çalışacak mıyız, kapı kapı dolaşacak 
mıyız? Öyleyse son cümle Üsdad Necip Fazıl'dan:

Mihraptan ilahi kelam geliyor 
Yere dipsiz gökten selam geliyor 
Ne para, ne pul, ne makam, ne mevki 
Savrulan kalplere adil düzen geliyor

Gününüz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun 
diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ıs
marladık. Şiirlimizin güzel insanları.

Savcı^nın Mütalaası^

Sanık vekilleri. Av. Hayati Yazıcı, Av. Zeki Hacı İbra- 
himoğlu, Necdet Bayraktaroğlu, Av. Faik Işık ve Av. Ilyas 
Solak geldiler, yerlerine alındılar.

Açık duruşmaya başlanıldı.
C. Savcısından, esas hakkındaki görüşü soruldu; esas 

hakkındaki görüşümüzü bildireceğiz, dedi.
ESAS:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Tayyip 

Erdoğan hakkında 6.12.1997 tarihinde Refah Partisi Si
irt İl Başkanlığının tertiplediği açık hava toplantısında 
yapmış olduğu bir konuşmadan dolayı 11.2.1998 tarih
li bir iddianame düzenlenerek ve bu iddianamede, ka
patılan Refah Partisi vasıtasıyla dinin siyasallaştırılarak 
İslamcıların kamusal hayattaki etkinliklerinin artırıldığı 
muhalefetteki Refah Partisi'nin anlayışı ile iktidardaki 
Refah Partisi'nin farklı olduğu, Şer'i nizam için demok
rasiyi araç olarak kullandığı, parti yöneticilerinin ina
nanlar ve inanmayanlar diye ülke insanlarını ikiye böl
düklerini bu suretle toplumsal barışı bozduklarını,
28.2.1997 tarihli Milli Güvenlik Konseyi'nde alınan ka
rarlara muhalefet ederek Türk Silahlı Kuvvetlerinin kam
plaşma ve çatışma içine çekildiğini, Anayasa Mahkeme
sinde Refah Partisi'nin kapatılma davasının açılmasın
dan sonra Demokratik ve Laik Rejimin bazı kurum ve 
kuruluşlarıyla çatışmaya girilmekten çekinilmediği, 8 
yıllık eğitim ve İmam Hatip Liselerinin kapatılmasının 
mecbur edilmesini din elden gidiyor bahanesiyle kitle
sel gösterilere çanak tutulduğu ve nihayet muhavver 
olarak Doğu Roma İmparatoru Diojen'in esir düşmesin
den sonra Kur'an'ı, Kabeyi, minare ve kubbeleri yıktır
mak gerektiğini ifade eden sözlerine karşılık Selçuklu 
Hükümdarı Alparslan'ın minareler süngü, kubbeler.

miğfer, camiler kışla, müminler asker, şeklinde şiirsel 
olarak verdiği cevabı okumasından dolayı halkı din ve 
ırk farklılığı gözeterek kine ve düşmanlığa açıkça tahrik 
ettiği iddiasıyla kamu davası açıldığı anlaşılmaktadır.

Konunun anlaşılabilmesi için isnad edilen suçun su
çun unsurlarını oluşup oluşmadığı tayin ve tespit bakı
mından davaya teşkil eden konuşmada zikredilen dik
kat çekici bazı noktalar üzerinde durmak gerekmekte
dir, davanın açılmasına sebep olduğunu düşündüğümüz 
ilk nokta, Hıristiyanlığın İslam'ı yeryüzünden silmeye 
yönelik düşüncesine şiirsel olarak Sultan Alparsan'ın 
vermiş olduğu cevaptır. Müminlerin asker, kubbelerin 
miğfer, camilerin kışla, minarelerin süngü şeklinde sem- 
bolleştirilerek verilen bu cevap müslümanları gelebile
cek tehlikelere karşı uyanık olmaya çağıran İslam düş
manlarına karşı caydırıcı nitelik taşıyan bir cevaptır. 
Türklerin İslam'ı kabul etmesinden Batı'ya doğru yayıl
maya başlamasından itibaren başlamış olan Hıristiyan- 
lık-Müslümanlık çatışması günümüzde de eski devirler
de olduğu kadar olmasa da devam etmekte oluşu karşı
sında silah ve teknolojiye karşı İman'ı vatan sevgisini 
milleti ve vatanı korumaktaki kararlı tutumu sergileyen 
bir cevap niteliğindedir. Siyasi bir mitingde böyle bir ce
vabın yeri varmıdır diye düşünülebilir. Batı'nın ve Hıris
tiyanlık aleminin İslamiyet ve müslümanlar için potan
siyel bir tehlike olarak algılandığı sürece bu veya buna 
benzer cevaplar verilmesinde kanaatimizce hiçbir sa
kıncanın olmaması gerekir.

ikinci mesele; İslam'ın refarans olarak algılanıp ifade 
edilmesidir. Bilindiği gibi İslamiyet doğruluğu, dürüstlü
ğü sosyal adaleti ahlaki çalışkanlığı insanlığa zarar vere
bilecek her türlü davranıştan kaçınmak gibi bir çok gü
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zel hasletleri tavsiye eden bir elindir, insanlık bu tavsiye
leri dikkate almalı, özellikle İslam mensuplan davranış
larında, ilişkilerinde, eylem ve işlerinde manevi sorum
luluklarını, her an, her zaman teemmül etmelidirler, O 
zaman toplumdaki birçok mesele kendiliğinden ortadan 
kalkacak konsensüs sağlanabilecek, toplumlardan karşı
lıklı sevgi, insanların birbirlerinin hak, menfaat, ve hür
riyetlerine saygılı olma söz konusu olabilecektir. Sanık 
referansının İslam olduğunu söylemekle söylenilen böl
genin özelliği de dikkate alındığında sevgiye ve saygıya 
dayalı bir toplum özlemi içinde olduğu izlenimini ver
mektedir, böyle bir özlemin de suç olmadığı açıktır.

Hitabetten çıkan üçüncü mesele; İslami kavramların 
konuşma bütününde yer yer kullanılmış olması nedeniy
le kullanılıp kullanılamayacağı meselesidir. Bilindiği 
üzere Türkiye halkının %99.9'u müslüman olduğu bir 
ülkedir. Yüzyıllardır Türkler İslamiyetle içiçe yaşamak
tadır. Adeta Türklük ve İslamiyet özleşmiş bir hale gel
miştir. Hal böyle olunca siyasi platformlar da dahil ol
mak üzere her platformda İslami kavramların kullanıl
ması doğal karşılanmalıdır. Her İslami söylemde siyasal 
bir rejim, hukuk ve hukuk düzeni ile ilgili bir talep ol
madıkça suç unsuru aranmamalıdır. Rejim ile ilgili tale
bi olmayan dindar, devletine, milletine bağlı insanlar, 
şeriatçı, radikal, İslamcı, irticacı, gibi ifadelerle de ren
cide edilmekten kaçınılmalıdır. Aksine davranışların 
toplumda huzursuzluk ve gerginliği artırabileceği düşü
nülmelidir. İslamcıların da benzer davranışlardan kaçın
maları gerekmektedir. Bu noktada devletin görevi vatan
daşına en doğru sade ve anlaşılabilir şekilde dinini öğ
retmek, dolayısıyla da insanların İslami ne derecede bil
diği, amacının ne olduğu, şüpheli bilinmeyen tarikat ve 
şeyhlerin ellerine düşmekten kurtarmaktır.

İddianamede serdedilen düşüncelere de bir göz at
makta mülahaza edilmektedir. İddianamede en çarpıcı 
biçimde Refah Partisi'nin Şeriat Düzeni için Demokrasi
yi araç olarak kullandığı iddia edilmektedir. Böyle bir id
diayı ortaya atabilmek için meseleyi bilmek gerektiği 
her halde izahtan varestedir. Meseleyi bilmeden ortaya 
atılan iddiaların her zaman yanlışlığının olabileceği dü
şünülmelidir. Bilindiği gibi dinin kaynağı Kur'an, hadis 
ve içtihadlardır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde İslam top- 
lumlarının mutlak suretle dini kurallarla idare edilmesi 
gerektiğini ifade eden bir mecburiyetten bahsedilmemiş
tir. İslam alimleri arasında bu mesele tartışılmış, genel 
olarak mecburiyet bulunmadığı kabul edilmiştir. Biz bu 
konuda kabul görmüş İslam alimlerinden devlet düşün
cesinin tetkikinin bilinmesini tavsiye ediyoruz. Her ge
çen gün değişen toplum dinamikleri karşısında böyle bir 
mecburiyetin getirilmesi zaten mantıksız ve mesnetsiz 
olurdu. İslam'ın mecburiyetleri bellidir. Bunlara farz de
nilmiştir. Farzlar arasında da şerî idare sayılmamıştır. 
Mecbur olmadığına göre şerî nizam tesisi için bir parti 
veya mensubunun çalıştığını, demokrasiyi araç olarak 
kullandığını söylemek ne derece doğru olur. Bu husus 
tartışmaya açıktır. Zaten Hz. Ömer zamanında şerî ni
zam büyük oranda terk edilmiş, genel olarak da İslam

toplumlarmda şeriat kurallan büyük ölçüde uygulanma
mıştır, günümüzde uygulanması hiç mümkün değildir. 
Bunu herhalde Refah Partisi mensupları da bilir. İddi
anamede göze çarpan ikinci husus; İmam Hatip okulla
rıyla 8 yıllık eğitim için yapılan gösterilerin organize 
edilmesi meselesidir. Cami cemaatinin özellikle cuma 
namazını kılmakta hassasiyet gösteren vatandaşları Re
fah Partili olarak algılamak yanlış bir düşüncedir. Her 
Camiye giden Refah Partili olsaydı bu partinin ekseriyet
le iktidar olması gerekirdi. Son seçimlerde %22 oy aldı
ğına göre bu düşüncenin yanlış olduğu gayet açıktır. 
Kaldı ki sanığa izafe edilen suçla bu meselelerin ilgisi
nin olmadığı açıktır. Bu meseleler adı geçen Parti'nin 
kapatılmasına gerekçe yapılmış ve Parti'nin kapatılması
na karar verilmiş ve bu parti Türk siyasi tarihinde veba
liyle sevabiyle yaptıklarıyla, yapamadıklarıyla yerini al
mıştır. İnsanlarımızı, Laik-antilaik olarak ayırmanın hiç
bir faydası da yoktur. Laik olanlarla laik olmadığını söy
leyenler birlikte yaşamayı öğrenmelidir. Hangi düşünce 
olursa olsun, insanlarımız birbirine saygı duymayı öğ
renmelidir. Yanlış olduğu fikirlere karşı, fikirle cevap 
vermeli, toplumda gerginlik yaratacak davranışlardan 
kaçınmalı, İslam ve demokrasinin bağdaşır olduğu, bir
birlerine ters düşen müesseseler olmadığını, devlet va
tandaşına izah etmeli, vatandaş da devletine itaatin di
nen de bir mecburiyet olduğunu bilmelidir.

Sanığa izafe edilen suçun unsurları itibariyle oluşup 
oluşmadığı meselesine gelince; bu konuda sanığın men
subu olduğu siyasi görüşe karşı olduğu bilinen ve bu se
beple de objektif olduğundan şüphe duyulmayan Sulhi 
Dönmezer, Çetin Özek, Uğur Alacakaptan gibi kendile
rini kabul ettirmiş hukuk adamlarının dosyada mevcut 
mütalaaları, konuyu aydınlatmaya kanaatimizce yelerli- 
dir. Bu ilmi mütalaaları karşısında bir düşünce serdetme- 
miz herhalde söz konusu olamaz. Bu bakımından tahrik' 
dışında suçun unsurları üzerinde fazla durmak istemiyo
ruz. Tahrik genel olarak menfii veya müsbet bir şekilde 
kişileri bir eyleme, bir davranışa yöneltebilmek için sar- 
fedilen sözlü veya yazılı bir eylem biçimidir. Ceza huku
kunda ise kişileri suç işlemeye yönlendirme maksadına 
matuf bir eylem şekli olarak tarif etmek mümkündür. Sa
nık Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının bir bütün ola
rak ele alındığında tahrik unsuru taşımadığı açıktır. İddi
anamede hangi sınıf veya hangi din mensuplarının tah
rik edildiği konusunda herhangi bir sarahat da mevcut 
değildir. Kimlerin tahrik edildiği belirlenmemiştir. Söyle
nen şiir itibariyle müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında 
tahrik yaratabileceği düşünülse de kanun da böyle bir 
suçun da tarifi yapılmamıştır. Ana teması itibariyle İslam 
dininin de verdiği önemden atfedilerek insanları birlik 
ve beraberliğe çağıran davaya esas teşkil eden konuş
mada netice itibariyle herhangi bir suç unsuruna tesadüf 
olunamamıştır. Bilimsel mütalaalarda da açıklandığı gi
bi dava konusu konuşma, herhangi bir suç unsurunu 
içermemektedir. Bu sebeplerle sanık Recep Tayyip Erdo
ğan'ın müsnet suçtan beraatine karar verilmesi kamu 
adına talep ve mütalaa olunur, dedi.
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Karar p i

Esas hakkındaki mütalaaya karşı diyecekleri ve savun
maları sanık vekillerine ayrı ayrı soruldu.

Av. Hayati Yazıcı; İddia makamı, gerçekte çok engin bir 
tahlil yaparak neticeyi ortaya koymuştur, mütalaaya aynen 
iştirak ediyoruz. Müvekkilin beraatine karar verilmesini ta
lep ediyoruz, dedi. İki sayfa meslektaşları Necdet Bayrakta- 
roğlu, Zeki Hacı İbrahimoğlu ve Faik Işık'la birlikte hazır
ladıkları bugünkü tarihli yazılı savunmayı verdi, alındı, 
okundu, dosyaya konuldu.

Av. Zeki Hacı İbrahimoğlu; biz de iddia makamının esas 
hakkındaki mütalaasına katılıyoruz ve biraz önce meslek
taşımın verdiği, birlikte hazırladığımız yazılı savunmayı 
tekrar ediyoruz, iddialar subuta ermemiştir, müvekkilin be- 
raatini talep ediyoruz, dedi.

Av. Necdet Bayraktaroğlu; iddia makamının ayrıntılı 
mütalaasına katılıyorum, yazılı savunmamızda açıkladığı
mız esasları da tekrar ediyoruz, müvekkilin beraatini talep 
ediyorum, dedi.

Av. Faik Işık; takipsizlikle sonuçlanması gereken bir da
vanın bu aşamaya gelmesinden dolayı üzüntü duyuyorum, 
birlikte hazırladığımız savunmalara aynen iştirak ediyo
rum. Sayın C. Savcısı'nm görüşlerine de noktasına kadar 
katılıyorum, müvekkilin beraatini talep ediyorum, dedi.

Av. İlyas Solak; iddia makamının mütalaasına katılıyo
rum, meslektaşlarımın yazılı ve sözlü savunmalarına da ay
nen katılıyorum. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum, 
dedi.

Dosya incelendi.
Duruşmaya son verildi.

CD/Gerekçeli kararda açıklanacağı üzere

Sanığın "halkı din ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düş
manlığa açıkça tahrik etmek" suçunu işlediğini kanaatine 
varıldığından TCK'nun 312/2. maddesi uyarınca suçun iş
leniş özelliği ve sanığın kişiliği gözönüne alınarak takdiren 
BİR YIL SÜREYLE HAPİS CEZASIYLA VE 860.000 TL AĞIR 
PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki hali, mahkemeye karşı tavrı lehi
ne hafifletici neden olarak kabul edildiğinden verilen ceza 
TCK'nun 59. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirilerek 
ON AY SÜREYLE HAPİS VE 716.666.666 TL AĞIR PARA 
CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geçmişteki hali ve suç işleme eğilimine göre ve
rilen cezanın ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Verilen cezanın paraya çevrilmesi halinde etkili olma
yacağı ve sanığın kişiliği nazara alınarak sanığa verilen ce
zanın PARAYA ÇEVRİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Toplam yargılama gideri ( ) TL'nin sanıktan alı
narak hâzineye gelir kaydına.

Dair, sanığın yokluğunda sanık vekilleri Av. Hayati Ya
zıcı, Av. Zeki Hacı İbrahimoğlu, Av. Necdet Bayramoğlu, 
Av. Faik Işık, Av. İlyas Solak'ın yüzüne karşı C. Savcısı Ab- 
durrahim Yaman'ın huzuruyla İsteme aykırı üye hakim Yu
nus Karabıyıkoğlu'nun aykırı görüşüyle oy çokluğuyla yar- 
gıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup 
usulen anlatıldı. 21.4.1998

Başkan 21026 Üye 1979 Üye 26059 Zk. 74

Bilirkişi Değerlendirmeleri

Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN

1- Bu konuşma suç olarak değerlendirilerek, özellik
le Sn. Dönmezer ve Özek'in son derece objektif, kanıt
lara dayanan ve ikna edici bilimsel görüşlerine karşın 
böyle bir davanın açılmış oinnası Hukuk Devleti İlkeleri 
ile ve düşünce özgürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Dev- 
leti'nin temelinde yatan Laiklik ilkesi ile bağdaştırılam- 
az. Zira, her şeyden evvel Anayasa Mahkemesi'nin Re
fah Partisi'ni kapatırken verdiği ve 22 Şubat 1998 gün ve 
23266 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararda da 
belirtildiği gibi (sh. 257) "demokratik ve Laik Devlet bi
reyler arasında ayırım gözetmez, herkes dinini seçmek
te, inançlarını açıklamakta, din ve vicdan özgürlüğü sı
nırları içerisinde serbesttir. Laik bir toplumda, bireyin is
tediği dine ve inanca sahip olması yasa koyucunun her 
türlü etkisi dışındadır. Devletin dinlerden birini tercih

fikri, ayrı dinlere bağlı yurttaşların yasa önünde eşitliği
ne de aykırı düşer. Laik ülkelerde gerçek vicdan özgür
lüğünden söz edilebilmesi de laikliğin bu özgürlüğün de 
güvencesi olduğunu göstermektedir... Düşünce ve 
inanç özgürlüğü kişileri ve toplum kesimlerini birbirine 
güven ile bağlayan, uluslaşmayı sağlayan, ulusal daya
nışmayı da güçlendiren, özgür düşünce ve inanç, ulusal 
yaşamda önemli aşamalardır. Laikliğin, insana, dine say
gıyı, dini kendi yerinde tutan anlayışı, akla, bilime, sa
nata, çağdaş yönetim biçimine ve tüm uygar gereklere 
kapıyı açmıştır..."

Öte yandan sanık Erdoğan'ın sözlerinde T.C.K'nun 
312. Maddesinde belirtilen din, mezhep farklılığı göze
terek halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik eden bir dav
ranışın unsurları da yoktur. Sanık bir politikacı sıfatı ile
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bir politikacı gibi davranarak kendi ideolojik yaklaşım
ları ve inançları çerçevesinde çeşitli sorunlarla ilgili gö
rüşlerini ortaya koymuştur. Ve genelde halkı barışa, sev
giye ve dostluğa çağırarak bu platformda hür düşünce
nin hüküm sürdüğü bir Türkiye'yi oluşturma çabasına 
davet niteliğinde bir konuşmadır bu... Kuşkusuz bu ko
nuşmanın kişisel olarak katılmadığımız bir çok yanları 
vardır; ama bu da demokrasinin vazgeçilmez bir gere
ğidir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çeşitli ka
rarlarında açıkça ve inatla belirttiği gibi düşünce ve ifa
de özgürlüğü Demokratik Hukuk Devleti'nin temel taşı 
ve olmaz ise olmaz bir unsurudur. Sadece hoşumuza gi
den ve kolayca paylaşacağımız düşünceler değil ede
bildiğimiz ve hoşgörü ile bakabildiğimiz ölçüde De
mokrasinin gereklerine ve çoğulculuk ilkesine uygun 
davranmış oluruz.

Bu vesile ile iddianamede büyük Türk Düşünürü Zi
ya Gökalp'ın eserinden alındığı belirtilen Romanos Dı- 
ogenos- Alparslan atışmasının yani yaklaşık bin yıl geri
de kalan muhayyel şiirsel bir çatışma ile Milli Marşımı
zın bir bölümünün suç unsuru sayılmasından duydu
ğum şaşkınlığı da belirtmek isterim. Belli metin ve dü
şüncelerin bir ağızdan çıktığında meşru, bir başka ağız
dan çıkması halinde suç sayılmasında gösterilen bu 
aceleciliğin ve itina yoksunluğunun hukukla bağdaştı- 
rılmasına olanak yoktur.

2- Böylece iddianameyi okur okumaz gözüme çar
pan ikinci bir anomaliye temas etmenin zamanı gelmiş 
oluyor. İddianameye hakim olan hukuk anlayışı şöylece 
özetlenebilir. Recep Tayyip Erdoğan Refah Partilidir. 
Onun listesinden Belediye Başkanı olmuştur, hatta çoğu 
kimse ve çevrelere göre partinin genel başkanı Prof. 
Necmettin Erbakan'm veliahtıdır. Refah Partisi kötü bir 
partidir. Toplum içinde kamplaşmaları tahrik etmiş, ça
tışma ve savaş ortamı yaratmıştır. Bu yüzden Milli Gü
venlik Kurulu 28 Şubat'ta R.P.'nin sebep olduğu gidişa
ta müdahale etmek gereğini duymuş, Refah Partisi'nin 
yöneticilerinin aymazlığı buna karşın sürüp gitmiş so
nunda partinin kapatılması davası açılmıştır. Böyle bir 
partinin üyesi olduğuna göre parti yüzünden toplumsal

barışın kritik bir döneme girdiği sırada partinin düzen
lediği bir toplantıya katılması ve orada konuşma yap
ması onun iyiniyetli olmadığını gösterir. Son cümlenin 
son kısmı bu açıklıkla dile getirilmiş olmakla birlikte id
dianameye hakim olan mantığa göre parti üyesi, hatta 
partinin ileri gelen bir üyesi, partisinden farklı olamaz 
ondan farklı amaçlar taşıyamaz. Bu sebeple hareketleri
nin hukuksal değerlendirmesi yapılırken partinin çizmiş 
olduğu çerçeve tayin edici faktör olur.

Bu muhakeme tarzı. Çağdaş, Ceza Hukuku İlkeleri
ne ve bundan esinlenen Anayasamıza aykırıdır. Anaya- 
sa'mızın 38. Maddesinde Ceza Sorumluluğunun kişisel
liği ilkesini koymuştur. Bunun ilk anlamı, başkasının fi
ilinden sorumlu olmamak ve sadece yaptıklannın hesa
bını vermek zorunda bulunmaktır. İddianamedeki man
tığa uyulduğu takdirde sanık Recep Tayyip Erdoğan 
mensubu olduğu parti yüzünden tecrim ve tecziye edil
mek durumunda olacaktır. Başka bir deyişle yaptığı fi
il, örneğin manevi unsurun bulunmaması yüzünden suç 
teşkil etmese bile partinin mensubu olması yüzünden 
bir ceza tehditi ile karşı karşıya kalabilecektir.

Oysa gerek benim kaleme aldığım bu mütalaada ge
rek değerli hocam Dönmezer ile değerli meslektaşım 
Özek'in raporlarında belirtildiği ve altı çizildiği gibi sa
nığa yüklenen eylemde, ne T.C.K.'nun 312 Maddesinde 
ne de bir başka Ceza hükmünde yer alan suçun unsur
larına rastlanmamıştır. Sanığın iç dünyasında neleri dü
şünüp hangi amaçlar ve hedefler için planlar yaptığını 
bilemeyiz. Ve bilemediğimiz sürece de ona hukukun 
müdahalesini anlayışla karşılamamıza, daha doğrusu 
tasvip etmemize imkan yoktur. Anayasalara suçsuzluk 
karinesi sebepsiz konmuş değildir.

Bütün bu nedenlerle müvekkilinizin davaya konu 
teşkil eden eyleminde bir suçun unsurlarına rastlamadı
ğımı saygı ile arz ederim.

Prof. Dr. Uğur Alacakaptan 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, 

Galatasaray Üniversitesi Ceza Hukuku Öğretim üyesi.
10.3.1998

Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER

2- Kaldı ki, konuşma TCK nın, bugünkü halinde, suç 
teşkil edebilecek herhangi bir unsuru da içermekte de
ğildir.

3- Hukuk kuralları dışında sosyal anlamda konuşma
nın irticai nitelik arzedip etmediği kişileri, üstü örtülü 
de olsa irticaa tahrik edici veya bu maksada yönelik 
davranışları övücü nitelikte olup olmadığına gelince:

Sosyal bilim bakımından irtica "Karşı devrimci- 
lik"dir. Mürteci genel olarak değişmeye, özellikle sosyal 
ve siyasal değişmeye karşı olan, gerektiğinde cebir ve 
şiddete de başvurmak suretiyle yenilgiyi ortadan kaldır
maya çalışan, bu maksatla örgütlenebilen en azından

yeniliğe uymamak için elinden geleni yapan kişidir. İr
tica en basit, yeniliğe karşı olan tutumları ifade eder. 
Türk toplumunda daima din alet edilerek yeniliğe karşı 
çıkılmış bulunulduğundan irtica kelimesi, dini alet edi
ci dinin elden gittiğini öne sürerek yeniliği bozan zor
la ortadan kaldırma çabalarını ifade etmiştir. Bugün de 
aynı anlamda kullanılmaktadır. Günümüzde Türk Ana- 
yasa'nın kabul ettiği ve Atatürk inkılaplarının en başta 
gelen ilkesini oluşturan laikliğin ve laik devlet düzeni
nin yıkılarak veya zaman içinde aşındırılarak ve bu 
maksatla ağır ağır ve fakat derinden çalışılarak devlet 
düzeninin şeriat hukukuna uydurulması, şeriata dayalı
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devletin esaslarını oluşturan hukuk kurallarının yeni
den hayata geçirilmesi için gerçekleştirilen çabalar ir- 
ticayı ifade eder. TCK 163. maddesinin kaldırılmasın
dan sonra irtica maksadıyla girişilen hareketler, eylem
ler, propaganda cebir ve şiddet veya terör yoluyla yü
rütüldüğünde ceza kanununun cebir ve şiddetle veya 
kuvvet kullanılarak yahut insanlar propaganda yoluyla 
cebir, şiddet ve kuvvet araçlarını kullanarak harekete 
tahrik ve teşvike yöneltildiğinde, bu eylemleri ne mak
satla olursa olsun cezalandıran, hükümlerine göre me
netmek mümkün olabilir.

Cebir ve şiddete başvurmaksızın veya bu yolu tavsi
ye etmeksizin devletin hukuki düzenini ve başta anaya
sanın esaslarını İslam şeriatının hukukuna uydurmak 
üzere yapılan telkinler, mesela laikliğin inkarı, kötülen
mesi 163. maddenin kaldırılmasından sonra suç ol
maktan çıkmış ve bu nevi propaganda normal fikir ve 
düşünce hürriyetinin kullanılması şekline dönüşmüştür.

Konuşmacının yukarda (1-7) paragrafta özeti yapı
lan konuşmasında kişiler, İslam şeriatının hukuk esas
larına uygun, laiklik ilkesini kaldırmaya yönelik propa
ganda niteliğine delalet eden herhangi bir unsurun ve
ya özelliğin mevcut bulunduğu kanaatında değiliz.

Konuşmacının dayandığı kavramlar, vurguladığı fi
kir ve düşünceler, öne sürdüğü misaller, elbette ki, tar
tışmaya açıktır. Ancak hukuk çerçevesinde bunların 
böylece ifade edilmesinin ceza mevzuatına ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin ikinci 
fıkrasına aykırı olmadığı ve sosyal bakımından da, 
kökten dincilik karşılığı kökten laikçilik ikilemine dü- 
şülmediği takdirde, irticai bir faaliyet telakki edileme
yeceği açıklanmalıdır.

Keyfiyet saygıyla arzolunur.

Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer
31.12.1997

Prof. Dr. Çetin ÖZEK

b) 312/3 madde, "ayrımcı" davranışlarla, "halkı kin 
ve düşmanlığa açıkça tahrik" eylemini suç saymıştır. Bu 
suç tipinin gerçekleşmesi için, failin özel kast ile hare
ket etmesi gerekir.

Normun önlemek istediği "tehlike", "halkın kin ve 
düşmanlığa tahrik" edilmesidir. Bu durumda, suçun iş
lenmesi, failin özel kastla, değinilen tehlikeyi yaratma
ğa uygun "ayrımcı" hareketler yapmasına bağlıdır.

c) Belirtilen hukuksal kurallar ışığında değerlendiril
diğinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu mısraların 
suç oluşturması:

aa) Okunan "Mısraların", "halkı kin ve düşmanlığa 
tahrik" etmeğe uygun olmasına,

bb) Okunan mısraların "ayrımcı" nitelikte olmasına 
ee) Konuşucu'nun, "ayrımcı" davranışlarla, halkı kin 

ve düşmanlığa tahrik özel kastıyla hareket etmesi gerekir.
d) 312/3 maddesindeki suç tipinin ihlali için unsur

ların hiçbiri Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında

yoktur. Diğer bir deyişle konuşucunun sözleri, hiçbir 
suç tipine uygun değildir.

Gerçekten,
aa) Konuşucu, yukarıda da belirtildiği gibi, tüm ko

nuşmasında ayrımcılığı eleştirmiş, her türden zihniyetin 
uzlaşarak Türkiye için hizmet etmesini telkin etmiştir. 
Bu açıdan, konuşucu, suçun oluşması için gereken özel 
kasıt ile hareket etmemiştir.

bb) Okunan mısralarda, diğer din ve mezhepleri 
kötülemeye yönelik bir ifade yoktur. Bu açıdan, "din ve 
mezhep farklılığı gözeten tahrik" eylemi yoktur:

cc) Belirtilen nedenle, Recep Tayyip Erdoğan'ın, "bir 
şiirden iki mısra okuması" eylemi, "halkı kin ve düş
manlığa tahrik" etmeğe uygun değildir.

Sonuç olarak: Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt konuş
masında suç teşkil ederi bir husus bulunmadığı kanaati
ne vardığımı bilginize sunarım. Saygılarımla

Prof. Dr. Çetin Özek

Prof. Dr. Doğan SOYASLAN

Nitekim Adalet Bakanlığı adına hazırlanan yeni Türk 
Ceza Kanunu tasarısı 289. Maddesinde (Bugünkü T.C.K. 
md. 312) Sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge fark
lılığına dayanarak insanları birbirine karşı kamu düzeni
ni bozma ihtimalini ortaya çıkaracak surette düşmanlı
ğa ve kin beslemeye tahriki cezalandırmaktadır.

Türk Ceza Kanunu'nun 312/2 maddesinde düzenle
nen suç bir tehlike suçudur. Söz konusu tehlike halkı 
oluşturan sınıflar arasında ırk, din, mezhep veya bölge 
farklılığına dayanarak birbirlerine karşı husumet ve kin 
doğurmaktır. Tayyip Erdoğan'ın konuşması halkın sınıf

larını birbirine karşı tahrik etmemekte aksine müslü- 
manlıkta herkesi birliğe, ayırımı ortadan kaldırmağa da
vet etmekte, ancak siyasi muhaliflere de bu memlekette 
inanç özgürlüğü bulunduğunu kimsenin bu, özgürlükle
ri ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceğini söyle
mektedir.

Sonuç: Yukarıda belirtilen nedenlerle Tayyip Erdo
ğan'ın fiilinde herhangi bir suç unsuru bulunmamaktadır.

Bilgilerinize saygılarla sunulur.

Prof. Dr. Doğan Soyaslan
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Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK

Sonuç
Yukarıda yapılan açıklamalar açıkça göstermiştir ki, 

takibat konusu konuşmada TCK m. 312/2 de düzenle
nen suçun hiçbir unsuru yoktur.

Konuşmacı, kovuşturma konusu konuşma ile Anaya- 
sa'da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ve Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu ile Divanın kararlarından şe
killenen en temel insan haklarından olan düşünce ve 
din ve vicdan özgürlüğünü idrak etmiş ve bir siyasetçi 
olarak eleştiri hakkını kullanrnıştır.

Konuşmada, yukarıda açıklanan sınırlar da aşılmış, 
ihlal edilmiş değildir.

Yargıtayımızın istikrarlı içtihatlarına göre de, düşün
ce özgürlüğü ve eleştiri hakkı sınırları içinde kalan dav
ranışların cezalandırılabilmesi mümkün değildir.

(Yaı^CGK. 12.2.1990 8-374/15, İçelA'enisey, Karşı
laştırmalı ve Uygulamalı Ceza Kanunları, Ankara 1994,. 
s. 635; Yar 8 CD. 3.4.1985, 872/1682, Savaş-Molla- 
mahmutoğlu, Ankara 1995, c. 2. 2783 vd.)

Türk İnsanı, Türkiye'de doğmuş ve yaşamakta olma
nın bir CEZA, KÖTÜ BİR KADER veya ALINYAZI olma
dığını, kendi hakkının, kendi haysiyetinin Dünyanın 
başka yerlerinde doğan ve yaşayan insanlardan hiç de 
az olmadığını özgürce haykırabilmeli; düşüncesini kor
kusuzca açıklayabilmelidir. İşte bunun için, hukuk dev
leti ilkesi vardır.

Prof. Dr. Bahri Öztürk 
D.E.Ü.Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

17.3.1998

Prof. Dr. Emin ARTUK- Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÖKÇEN- Arş. Gör. Ahmet CANER YENİ DÜNYA

4. Sanığın hareketinde, halkı ırk, din farklılığı göze
terek kin ve düşmanlığa tahrik suçunun kasıt öğesi de 
gerçekleşmemiştir. Konuşma bütünü ile değerlendirildi
ğinde R. Tayyip Erdoğan, belirli bir din ya da ırka men
sup kimseleri, başka bir din ya da ırka mensup kişilere 
karşı, kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi düşünmemekte 
ve istememektedir. Netice itibariyle, manevi unsur oluş
madığından, iddianamede yer alan halkı ırk din farklılı
ğı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik suçu ger
çekleşmemiştir.

Sonuç olarak, inceleme konusu dosyada TCK. m. 
312/2'de yer alan suçun unsurlarının gerçekleşmediği

kanaatine varılmıştır.
Saygıyla arz olunur. 23.3.1998

Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza 

Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi 
Yrd. Doç Dr. Ahmet Gökçen 
Marmara Ün. Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul 

Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Arş. Gör. Ahmet Caner Yenidünya 
Kocaeli Ün. Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hu

kuku Anabilim Dalı Öğr. Elemanı
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 
GENEL MERKEZİ

Sayı : 691

Konu : insan Haklan

OÜYÜKELÇtLİK MAKAMI.VA 

AVKARA

Sayifi Büyükelçi,

İnsan Hakları konusunda yapmakta olduğumuz b i r  incelcme i l e  i l g i l i  

olarak  ülkenizle i l g i l i  de b i l g i l e r e  ihtiyacımız vardır.

Du i t i b a r l a  aşağıdaki s o ru la r ı  y a z ı l ı  olarak cevaplan dır ır  ve b iz -  

l e r i  b i l g i le n d i r i r s e n iz  memnun o lacağız .

En i y i  d i lek lerim le .

Recep KIRIŞ ^—  

Kahramanmaraş M i l l e t v e k i l i  

Büyük B i r l ik  P a r t i s i  

Cenci Başkan Yardımcısı

SORULAR It/ıIZ :

1. Ülkenizde resmi kurum ve k u r u l u ş l a r d a  k ı l ı k  ve  k ı y a f e t  konusunda 
n a s ı l  b i r  uygulama v a r d ı r ?  Öme^jin e r k e k l e r i n  sakal  vo b ı y ı k  bı r akrmla r ında 
yasak lam ala r  söz konusu nrudur?

Ö z e l l i k l e  Hanım I /ermr lar  i ç i n  zorunlu b i r  k ı y a f e t  va r  mıdı r? 
I4islünnn olan b i r  bayan inancı  ge r e c i  b a ş ın ı  örtmek i s t e r s e  ona bu hak 
v e r i l m e k te  mid i r?

2. (.îalışiTH s a a t l e r i  düz en len i rken  nüslürmn o l a n l a r ı n  narmz v a k i t l e r i n d e  
natrnz k ı i mt ı l a r ına  inkan v e r i l i y o r  mı? Bu durum d ik k a te  a l ı n ı y o r  mu?

3. Gerek de v l e t  ge rekse  özel  o k u l l a r d a  ö ğ r e n c i l e r  i ç i n  ( Ü n i v e r s i t e l e r  
dalıi 1) zo run lu  k ıy a f e t  uygularrası  v a r  mıd ı r ?

Aynı ş e k i l d e  nüslüırtın o lan k ı z  ö ğ r e n c i l e r  i n a n ç l a r ı  g e r e ğ i  b a ş l a r ı n ı  
örtmek i s t e r l e r s e  on la ra  bu hak t a n ı n ı y o r  mj? Din ve v icd an  h ü r r i y e t i n i n  
t a b i i  ge re ğ i  olan bu konuda hukukî me vzu a t ın ı z  ( y a s a l a r ı n ı z )  ve uygulam:i- 
l a r ı n ı z  n a s ı İ d i r ?

Konuyu in c e l e t e r e k  t a r a f ı m ız a  tüm a y r ı n t ı l a r ı y l a  b i r l i k t e  en 
k ı s a  za/randa gündennenizi  b e k l e r ,  i l g i n i z e  şimdiden t e şe kk ü r  eder im.
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ALMANYA FEDERAL İDARİ MAHKEMESİ BASIN BİLDİRİSİ

No:21/1993, 25 Ağustos 1993

Müslüman kız öğrencilerin kız-erkek karışık beden derslerinden

Kuzey-Ren-Vesfalya ile Bremen eyaletlerinde açılan iki dava  ̂

dolayısıyla Almanya Federal İdari Mahkemesi, raüslüman Türk kız 

öğrencilerin ve ailelerinin, inançları doğrultusunda devlet 

okullarında kız-erkek karışık beden derslerinden muaf tutulmayı 

isteyip isteyemeyeceklerine karar vermek durumundaydı.

Gerekçeleri, Kuran-ı Kerim'e göre yüz ve eller haricinde 

bedenlerini örtmek ve erkek öğrencilerle bedensel temastan 

kaçınmak zorunda oldukları, ayrıca açık giysili erkek öğrencilere 

de bakamayacaklarıydı. İnanç özgürlüğü ile resmi eğitim ve 

öğretimin öngördüğü beden dersleri arasındaki çelişkinin, bu 

öğrencilerin beden derslerine bol kesimli kıyafetlerle ve 

başörtüsüyle katılmaları ve uygun olmayan hareketlerden muaf 

tutulmalarıyla çözümlenebileceği şeklinde okul yönetimince 

getirilen öneriyi de, bunun inanç ve vicdan çelişkisini ortadan 

kaldıramayacağını söyleyerek reddetmişlerdi.

Kuzey-Ren-Vesfalya ve Bremen eyaletleri yüksek idari 

mahkemelerinden birisi beden derslerinden muaf tutulma isteğini 

reddederken, diğeri kabul etmiştir. Bu durumda Federal İdari 

Mahkemesi 6. Dairesi devlet okullarından, öğrencilerin kabul 

edilemez bir inanç ve vicdan çelişkisi içerisine düşürülmeden 

beden derslerine katılabilmelerini sağlayabilme olanaklarını 

(beden derslerinin ayrı yapılması gibi) araştırmalarını ister. 

Bunun mümkün olmaması halinde kız öğrencilerin karışık beden 

derslerine katılmama hakları vardır. Karara varılan her iki davada 

da kız öğrenciler içerisinde bulundukları inanç çelişkisini 

yeterince ortaya koymuşlardır. Okul yönetimi buna kabul edilebilir 

bir çözüm getiremediğinden, muafiyet yönünde karar alınması 

gerekmiştir.



.ALMANYA FEDERAL 

CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ 

ANKARA 
Pr 312.28 E

Ankara, 11,1.0.1993

Atatürk Bulvarı 114 
P.K. 54 Çankaya 
Tel.: 426 54 65 
Fax : 427 89 27

Bie/çor

Sayın

Recep Kırış

EBP Milletvekili

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Ankara

Sayın Milletvekili.

telefon görüşmemizde sözünü ettiğiniz karara ilişkin Berlin 

Federal İdari Mahkemesi'nce yayınlanan basın bildirisini ilişikte 

gönderiyoruz. Sözkonusu basın bildirisi tarafımızdan Türkçeye 

çevrilmiştir. Kararla ilgili ayrıntılı gerekçe şu anda bizde 

mevcut değil, ancak arzu ederseniz karar gerekçesini de 

memnuniyetle size gönderebiliriz.

Saygılarımla

Michael Bierhoff 

(Basın Müşaviri)

BE3S5Z5T



Mi?.
ü> r~i -M T3*M

fO ^  C  rH Kİ

(£ (0 co GD s:

^ w t: I< Q o I

•H 01 OJ ra .H
m ıH TJ ^

Qi -rs c  .p4 Oi

)0) £ fH CT

CEVAPLARIMIZ

1. Ülkemizde  r e sm i  kurum ve k u r u l u ş l a r d a  k ı l ı k  ve k ı y a f e t  konusunda  

h e r h a n g i  b i r  uygulama y o k t u r ,  a y r ı c a  e r k e k l e r i n  s a k a l  ve b ı y ı k  b ı r a k 

m a l a r ı n d a  y a s a k l a m a l a r  söz konusu  d e ğ i l d i r .

Baz ı  ö z e l  ş i r k e t l e r d e  hem e rke k  hem de bayan memur la r  i ç i n  ü n i f o r m a  

g i y i l m e s i  ş e k l i n d e  z o r u n l u  k ı y a f e t  uygu lam as ı  o l a b i l i r ,  e ğ e r  b i r  bayan 

memur i n a n c ı  g e r e ğ i  b a ş ı n ı  ö r tmek i s t e r s e  bu h a k k ı  e n g e l l e n e m e z -  F a k a t  

J a p o n y a ' d a  b ö y l e  ö r n e k l e r  h i ç  d u y u l m a m ı ş t ı r .

2.  Ülkemizde müslüman s a y ı s ı  çok az  o lduğu  i ç i n  ç a l ı ş m a  s a a t l e r i  d ü ze n 

l e n i r k e n  namaz v a k i t l e r i  d i k k a t e  a l ı n m a m a k t a d ı r .

3.  ü lk e m iz de  b a z ı  o k u l l a r  h a r i ç  g e n e ld e  o r t a  ve l i s e l e r d e  z o r u n l u  

k ı y a f e t  m e c b u r i y e t i  v a r d ı r .  İ l k o k u l  ve ü n i v e r s i t e l e r d e  k ı y a f e t  s e r b e s t i s i  

u y g u l a n m a k t a d ı r .

Aynı ş e k i l d e  müslüman o la n  k ı z  ö ğ r e n c i l e r  i n a n ç l a r ı  g e r e ğ i  b a ş l a r ı n ı  

ö r tmek  i s t e r l e r s e  o n l a r a  bu hak t a n ı n ı r .  Anayasamıza g ö r e  h e r k e s  d i n i  

i n a n ç l a r ı n d a  s e r b e s t t i r .
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AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ROYAL NETHERWNDS 
EMBASSY 

H o l la n d a  B ü y ü k  Elçiliği 
U ğ u r  M u m c u  C addes i  16 
G a z io s m a n p a ş a  -  A n k a ra

N o.  2677 A n k a ra ,  26.11.1993

H o l la n d a ’dak i  resmi ku ru luş la rda  gö rev  yapan  m e m u r la r  i le ö ğ ren c i le re  m ütea l l ik  k iy a fe t  
m e v z u a t i  k o n u s u n c a  so ru lar  ih tiva  eden  14.10.1993 ta r ih  ve  686 sayili  m ek tu b u n u z a  c e v a b e n ,  
so rm u s  o l d u ğ u n u z  so ru la r in  cev ap la r in i  asagida b i lg in ize  s u n u y o ru m  :

1. Ü lk e m iz d e k i  resmî k u ru m  ve k u ru lu ş la r la  ki lik ve k iy a fe t  uygu lam asi  k o n u su n d a  
h e r h a n g i b i r  ku ra l  yoktu r.  E rk ek le r in  sakal ve biyik  b i r a k m a la r in a  ilişkin bir  yasak y o k tu r .  
Bayan  m e m u r l a r  için zorunlu  b ir  k iy a fe t  yo k tu r .  Basini ö r tm e k  is teyen bayan m e m u re le re  bu 
h ak  i şv e ren  ta ra f in d a n  ve r i leb i lm ek ted i r .

2. Ç a l i sm a  saat lar i  s irasinda nam az  k i lm ak  is teyen m e m u r la r a  bu  hak talebi üze r ine  işve ren  
t a r a f i n d a n  ver i leb i lm ek ted i r .

I

3. G e r e k  dev le t  oku l la r ind a .  gerekse  özel o k u l la rda  (ü n iv e rs i te le r  dah i l )  zo run lu  k iy a fe t  
u y g u la m a s i  yo k tu r .  M üslüm an  kiz ö ğ renc i le r  inanç la r i  ge reg i  bas la r in i  ö r tm ek  is terlerse  bu 
hak  o n la r a  t an inab i lm e k ted i r .  Din ve v icdan  h ü r r iy e t i  A na y a sa m iz in  6. m add es inde  
d ü z e n le n m iş t i r .  Bu m add en in  İngilizce m e tn i  ilişikte s u n u lm u s tu r .

S ayg i la r im la .
B ü y ü k  Elçi a.

L.  E ve nhu is ,  
B aşkât ip

Ü m ran ek 15



17 Kasım 1993

Sayın Recep Kiriş 
Büyük Birlik Partisi

British Embassy 
Ankara

Schiı E rsan C addesi 46 /A  

Ç an kaya  

A n k ara

T e lep h o n e : 127 .43 .10 /14  

T e lex : 942320 ( a / b  942320 PRODTR) 

Facsim ile: 168 3214

Sayın Kiriş,

Büyükelçimize gönderdiğiniz ve Birleşik Krallık'daki 
müslümanların geleneklerine göre giyinme hürriyeti konusunda 
bilgi talep ettiğiniz 14 Ekim tarihli mektubunuz için teşekkür 
ederiz. Büyükelçi benden mektubunuzu cevaplamamı rica etti.

Genel olarak tüm İngiliz vatandaşları istedikleri gibi giyinme 
hürriyetine sahiptirler: bu nedenle okullarda ve üniversitelerde 
kız öğrencilerin başlarını örtmeleri konusunda herhangi bir 
kısıtlama yoktur. Devlet hizmetinde çalışanların bulundukları 
mevkiye uygun bir tarzda giyinmeleri gerekir. İstenirse sakal, 
bıyık bırakılabilir ve peçe takılabilir. Silahlı kuvvetlerde 
sakal ve bıyık bırakma konusunda bazı kısıtlamalar mevcuttur 
(ekteki yazıya bakınız). Bildiğimiz kadarıyla, hiçbir silahlı 
kuvvetler mensubu peçe takmak için izin talep etmemiştir.

Zamanla ilgili yasal hükümler konusunda daha fazla bilgi 
iletebileceğimi ümit ederim.

Kate Holgate 
Basın Ataşesi
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TARIHÇE-I SERPUŞ* YA DA
KAFALARIN DIŞINA TAKANLAR

TARİH

u topraklarda, insanların kılık-kı- 
yafeti ve kafalarının dışını örten 
başlıklarla uğraşma geleneği, - 

inceleyebildiğimiz kadarıyla- ilk olarak 
Lâle devrinde başlar.

OsmanlI yöneticileri, 1683 Viyana 
Bozgunu’ndan itibaren süregelen yenil
gilerin etkisiyle, kısa zamanda kendile
rine güvenlerini yitirmiştir. Kendine 
güvensizlik, ordu başta olmak üzere 
devlet kurumlannı, giderek eğitim sis
temini, hukuk sistemini, hasılı kılık-kı- 
yafet dahil tepeden tırnağa herşeyi Av
rupa standartlarına göre yeniden dizayn 
etme ihtiyacmı da beraberinde getir
miştir. O sm anlI’nın son dönemi ve 
Cumhuriyetin ilk yıllarında ise ''güven 
bunalımı”, giderek Avrupa karşısında 
''kendini aşağı ve zelil görme", hatta 
kendinden (kendi halkmdan) "iğrenme” 
psikozuna dönüşecektir.

Lâle devrinden itibaren bilhassa 
XIX. yüzyılda yönetici elitler, bize has 
olan herşeyi "ilkel ve geri”, Avrupa’dan 
gelen herşeyi de "asri ve ileri” görme 
eğilimindedir. İlk önce köşklerin, sa- 
raylarm bahçe tanziminden mobilyala
ra kadar Avrupa taklitçiliği başlar. Zev
ke, eğlenceye, parklara, bahçelere 
önem veren Osmanlı yöneticileri, sade
ce bahçeleri Fransız usulüne göre dü
zenlemekle kalmaz, sonraki yılllarda 
ordusu ve eğitim kummlarım da Avru

pa’dan gelen “uzmanların” tavsiyeleri
ne göre ıslaha girişir. Kont dö Boneval, 
Barön do Tot, İngiliz Mustafa (Cam
bell) vb. ordumuzu Avrupa usulüne gö
re yenilemekle görevlendirilir. Bu ara
da yeni kurulan askeri birliklerin kıya
fetleri de "Avrupai” hale getirihr. III. 
Selim’in Fransız uzmanlara kurdurttu- 
ğu Nizam-ı Cedid ordusunun sadece ta- 
hm usulleri değil, silahlarından kıyafet
lerine, serpuşlarına kadar herşeyi Fran
sız’dır. Kimbilir, belki de Frenk gavu
runun askeri başarılarınm sırrı sırtlarına 
geçirdileri bu elbiselerde ve kafalarının 
dışına taktıklan bu başhklarda saklıdm! 
M oltke, Türkiye m ektuplarında II. 
Mahmut döneminde oluşturulan Os- 
manlı ordusunu bir "operet ordusuna” 
benzetecektir. “Rus Ceketleri, Fransız 
talimnameleri, Belçika tüfenkleri, Türk 
serpuşu, Macar eyerleri, İngiliz kılıçla
rı ve her milletten öğretmenleriyle” Av
rupa örneğinde zavallı bir ordu...

İşin ilginç yanı, Osmanlı yönetici
leri ordudan başlayarak (II. Mahmut 
döneminde görüldüğü gibi) memurlara 
ve giderek halka bazı kıyafetleri (fes, 
ceket, pantolon) zorunlu tutup bazıları
nı da (sarık, uzun sakal) yasaklarken; 
şimdilik paradoksal olarak kadın kıya
fetleri konusunda İslami geleneği koru
maya özen göstermişlerdir. Ancak, ya- 
saklamacı mantık (ya da kafaların “içi-

Abdurrahman
EMİROĞLU
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ni” değil de “dışını” düzene koyma mantıksızlığı) 
burada da kendini gösterecektir. Halkın nasıl giyi
neceğine bile yöneticilerin karar verdiği bu “müda- 
halec-r tutum, zamanla tamamen tersine dönecek, 
bugün olduğu gibi bu kez îslami geleneği yasakla
maya, engellemeye, buna karşılık Batılı giyim-ku- 
şam tarzını ise özendirmeye dönüşecektir.

OsmanlIlarda kadın giyimine ilişkin ilk sınırla
ma Lale devrinde vücut hatlarını belli eden “nevzu- 
hur” feracelerin yasaklanması ve bazı kıyafetler 
için standartlar konulması şeklindedir. 1725 tarihli 
fermana göre, “devlet savaşlarla uğraşırken, bazı 
yaramaz kadınlar bunu fırsat bilip aşırı süslenme
ye, yeni biçimlerde çeşitli eşarplar yaptırmaya, hı- 
ristiyan kadınlan tak
lit ederek başlarına 
acaip serpuşlar geçir
m eye” ve böylece 
“halkı baştan ç ıkar
maya” başlamışlardır.
Dolayısıyla “bundan 
böyle kadınlar bir ka
rıştan ziyade büyük 
yakalı ferace ve üç de
ğirmiden fazla baş ye
menisi ile sokağa çık
mayacaklardır. Fera
celerde süs olarak bir 
parmaktan daha enli 
şerit kullanılmayacak
tır. Bu yasakları dinle
meyecek olan kadm- 
lann sokakta yakaları
nın kesileceği ve esvaplarının yırtıla- 
cağı ilan olunsun”

Osmanlı yönetiminin bu “yasak- 
çı” ve bir anlamda “kolaycı’'' yaklaşı
mı III. Osman zamanında (1754- 
1757) öyle bir noktaya gelmiştir ki, 
kendisinin saraydan çıktığı, haftanın üç gününde 
kadınların sokağa çıkıp dolaşmalarını yasaklamış
tır. Zorunlu olarak sokağa çıkanlar olursa, onlar da 
yüzlerini kalın ve siyah bir peçe ile örtmeliydiler.

III. Selim devrinde (1789-1807) bir yandan ka
dınların “açık renk ve ince ferace giymeleri” yasak
lanırken, diğer yandan da ilk kez sarayda ecnebi 
hanımların oynadığı dans hayranlıkla seyredilecek
tir. II. Mahmut (1808-1839) döneminde ise saraya 
opera, bale ve dans girecektir. Keza, bir yandan ka
dınların “sarı, pembe veya buna benzer açık renk 
ferace giymeleri” yasaklanırken, diğer yandan da 
memurların ''resmi serpûş’’’ olarak kullandıkları

''kavuk'" yerine aslında Yunan Başlığı olan "fes'' 
kullanmaları zorunlu tutulmuştur. Hatta fes uğruna 
bir hayh kan dökülmüştür. (İlginçtir ki, Deli Petro 
da Rusya’da “kalpak” yerine “şapka” giydirmek 
için M oskova’nın etrafını topçu bataryaları ile çe
virmişti.)

Kafaların “içini” değil de “dışmı” değiştirerek 
kestirmeden çağdaşlaşıvermek biçiminde özetlene
cek bu tepeden inmeci yaklaşım, bu uğurda kan 
dökmeyi bile göze alabilmektedir artık. Kılık kıya
fet değiştirme işleminin "tepeden inmeci” karakte
rini yansıtması bakımından, II. M ahm ut’un saray 
adamlarından bazılarını yeni kıyafetlerle sokağa 
salıp bir yandan halkın tepkisini ölçerken diğer

yandan da “göz ahşkan- 
lığ ı” oluşturm a çabası 
dikkat çekicidir. Aslında 
III. S elim ’in yakın 
adam larından birinin 
sarfettiği şu sözler, hem 
bu tutumu hem de "ka- 
buksal Batılılaşma'' öz
lemini yansıtması bakı
mından calib-i dikkattir.

“Padişahım, şapka 
giyip, ‘Frenk olduk’ 
deyip, sokağa yürü
mekten gayri çare yok
tur.”

A rtık Tanzim at’tan 
itibaren kadın kıyafetin
de görülen Avrupa kay
naklı değişikliklere de 

müsamaha gösterilmeye başlanacaktır. 
1881’de “ince yaşm ak”la dolaşan ka
dınlar hakkında polislerin “rapor tutma
ları” ve amirlerine bildirmeleri istenir
ken, 19. yüzyılm ikinci yarısından itiba
ren İstanbul’da giderek yaygınlaşan 

Arap-Fars kökenli çarşaf’m (çarşeb)** “açık ve ka
labalık yerlerde giyilmesinin yasak olduğu ama 
tenha sokaklarda ve misafirlikte kullanılabileceği” 
ilan edilir. II. Abdüüıamit, 1889’da feraceyi saray 
mensuplarmın dışındaki halka yasaklar. 1892’de 
ise güvenlik gerekçesiyle (çarşaf giymiş dört erke
ğin V. M urat’ı kaçırma girişimi ve bazı erkeklerin 
çarşaf giyip hırsızlık yapması üzerine) ve “matem 
tutan hıristiyan kadmlarma benzemesi” dikkate alı
narak yasaklanır.

O arada Tanzimat ve M eşrutiyet dönemlerinde 
Paris’ten, Viyana’dan getirilen dekolte elbiseler, 
möbleler sarayda arz-ı endam etmeye başlamıştır.
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Batılılar, bizimkilere “ilkel” kıyafetlerle Avıupalı- 
laşamayacağımızı empoze ederken Osmanlı aydm- 
ları da asrileşmemizin ve Batı uygarlığmı yakala
mamızın ''olmazsa olmaz” koşulu olarak kıyafet 
değişikliğini görmektedir. Abdullah Cevdet, ''Pek 
Uyamk bir Rüya^'sım bu sıralarda görecektir: “Fes 
kalkacak, yerine yeni bir başlık kabul edilecek... 
Kadınlar, israfa kaçmamak üzere istedikleri gibi gi
yinecekler... vs...”

Som-a, yıllar yılları, yeni kıyafetler de eski kıya
fetleri kovalayacak. Birinci Dünya Savaşı ve Cum
huriyet dönemlerine gelinecektir. Önce "torba çar- 
§aflarm” yerini kısa etekli "tango çarşaflar", kalın 
ve siyah peçelerin yerini enseden bağlanan "sıkma- 
ba§lar'' alacak, sonra da Cumhuriyet devrinde son 
moda tayyörler, roplar, tuvaletler, manto, kesik saç 
ve şapkalar revaç bulacaktır. Erkek kıyafetine ge
lince, II. M ahm ut’la başlayan "resmi kisve” belirle
me mantığı bu yıllarda da sürmektedir. Bir ara En
ver Paşa’nm düşündüğü "fesin yerine kalpağı milli 
başlık kabul ve ilan etme'' önerisi Büyük Millet 
M eclisi’nin 29 Nisan 1920’deki oturumunda tartış
maya açılacaktır.

Milli M ücadele yıllarında “fes-kalpak tartışma
sını” gereksiz bulan Mustafa Kemal Paşa, 1924’te 
Halifeliği kaldırdıktan sonra 1925’te Kastamo
nu’da ilk kez şapka giyerek “kıyafet devrimi”ni 
başlatmıştır. Şapka Giyilmesi Hakkmdaki Kanun 
25.11.1925’te M eclis’ten geçirilerek “şapka” giy
mek zorunlu, diğer başlıkları giymek ise yasak kı- 
İmmıştır. Şapka giymeye karşı çıkmak, “dini kı
yam” ve “irtica” olarak görülmüş, kanuna uyma
yanlar İstiklal Mahkemelerince idam dahil (İskilip
li Atıf Hoca gibi) birçok cezaya çarptu-ılmıştır. (Sa
dece 2.5 ay içinde idam edilenlerin sayısı 57’dir) 
Böylece memleket "cehil, gaflet ve taassup alame
ti'' olan başlıklardan kurtarılmış, uygarlık savaşın
da (!) önemli bir aşama daha katedilmiştir.

Kadın kıyafeti için ise, muhtemel tepkiler dik
kate ahnarak herhangi bir kanuni sınırlama ve ya
sak getirilmemiş, ama, Batıh giyim-kuşam ve ya
şam tarzı “yukarıdan aşağıya” özendirilmiştir. Dev
let ehyle düzenlenen “cumhuriyet baloları”, güzel
lik yarışmaları, vb. ile alafranga hayat yaşamaya 
başlayan bir "cumhuriyet sosyetesi” türetilmiştir. 
Artık Türk kadını dünya güzellik yarışmalarında 
derece alabilmekte, plajlarda, parklarda, spor sa
lonlarında “özgürce” arz-ı endam edebilmektedir.

Milli Şef döneminde, çarşaflı kadınlarını köylü 
kıyafetindeki insanların başkent Ankara başta olmak 
üzere şehirlerde dolaşmaları yasaklanacak, böylece 
yabancı ülkelerden gelen devlet adamları ve elçiler

karşısında gülünç olmaktan(!) kurtulacaktık.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra, tüm dünyayı etki

si altına alan “demokratikleşme” rüzgarları Türki
y e ’de çok parti h hayata geçişte etkili oldu ve De
mokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle başlayan öz
gürlük ortamı, inançlı halk çoğunluğunun dini eği
tim kurumlarına yeniden kavuşmasını, bu arada kı- 
lık-kıyafete ilişkin müdahalelerin de yumuşamasını 
sağladı. Hatta bu yüzden Demokrat Parti, "kasket
lilerin ve çarşaflıların partisi” olarak adlandırıla
caktı. 27 Mayıs 1960 ihtilali, diğer gerekçeleri bir 
yana, Demoki'at Parti iktidarının irticaya prim ver
diğini ileri sürerek memleketi irtica tehlikesinden 
kurtarmak(!) amacıyla yapılacaktı. Milli Birhk K o
m itesi’nin en büyük hedeflerinden biri de "kara 
çarşafla mücadele” idi. M BK Başkanı Cemal Gür
sel’e göre “kara çarşaf Türk kadını için bir yüz ka
rası” (Cumhuriyet, 16.7.1960) Ertesi günlerde ise 
“kara çarşafla mücadele haftaları” düzenlenecek, 
törenle çarşaflai' çıkarılıp yerine mantolar giydirile- 
cektir.

Bundan sonra, her askeri darbe döneminde kı- 
lık-kıyafet sorunu yaşanacak, ara rejim iktidarların 
önemli icraatlarından biri de, halkına "tek tip elbi
se” giydirme mücadelesi olacaktır. Ancak müslü- 
man halkın, yaklaşık yüzelli yıldan beri yukarıdan 
aşağıya dayatılan batılı yaşam tarzına ve simgeleri
ne karşı gösterdiği tepki, bu kez yine simgesel ola
rak başörtüsüne sahip çıkmak biçiminde kendini 
gösterecek, üniversite gençliğinin İslami direnişi
nin en önemli göstergelerinden biri olacaktır. 12 
Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997’de ya
pılan modern, post- modern darbeler döneminde 
başörtüsüne karşı yürütülen sistemli mücadele, gö
rünürde kısmi mesafe kazanmış görünse de müslü- 
man gençliğin başörtüsüne daha çok sahip çıkma
sıyla sonuçlanmış ve adeta “sistemin “öncelikli so
runu” haline gelmiştir. M GK ’dan Cumhurbaşkanlı- 
ğ ı’na, Bakanlar Kurulu’ndan YÖK’e, Parleman- 
to ’dan basına kadar son aylarda en çok tartışılan 
konu nedir, diye sorulsa; herhalde sokaktaki vatan
daşın bile düşünmeden vereceği cevap “başörtü
sü/türban ve irtica” olacaktır. Aslında bu durum, 
egemen güçlerin, “türban” örtüsü altında müslü- 
man, onların deyimiyle “samimi dindar” halka kar
şı bitmeyen savaşlarının son aşamasıdır. Muktedir
lerin halka karşı verdikleri mücadelede başarılı ol
duklarına ise henüz insanlık tarihi tanık olmamıştır.

*  Serpuş: Farsça bir kelime olup “başa örtülen şey” demektir.
** Çarşaf (çarşeb): Aslı Farsça olup (çıhâr-şeb), “dört köşeli örtü’ 

demektir.
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EKONOMIZM DIŞI
ALANIN İNŞASI

Haluk
BURHAN

hlâk idealine bağlanmış in
sanların geliştirdikleri müca
dele bilinci toplumsalın kur

tuluşunun ahlaki olmaktan ekonomik 
olm aya döndürüldüğü yere (umuda) 
ait değil. Yani ahlak toplumu gibi bir 
kavram la işaret edilen toplumsal yapı 
ahlakîliğin gerekçesi ve ekonomik te
meli değildir. Ahlak, bir kanıtlama bi
çimi, bir başarm a biçimi, bir üstünlük 
biçim i şeklinde gelmez. Ahlak, salt ah
lak olarak neticeleri önemli ve kendine 
m ünhasır bir alanda eylem-biçim hali
nde kurulabilir. Bu yönelim  evvel 
em irde biricik olan bireye indirilmiştir. 
A m a biricikliğini algılamış insanın ah
lak ilkelerini tatbike koyulması onun 
bu ilkelerle toplumsalı tanzim etmesi
ne kapı açmaz. Buna göre ahlak toplu- 
m una etik kanıtlam am ızı başardığı
mız, tez savunmamızı iyi yaptığımız 
için geçilmez. Bilakis etik sebatında 
direnenlerin bölüştüğü yer-zamanda 
toplum sallık uç verir. Ahlak toplumu 
bir gelişme toplumu da değildir; yani 
sosyal tekamülün ulaşabileceği vasatı 
aramaz. Bu anlamda örneğin marksiz- 
m in etiğinde rastlanan “komünist in
san toplumuna etik olarak doğruluğun
dan değil, toplumsalın nedensel olarak 
üretilmiş olması sebebiyle geçilecek
tir” şeklinde bir yargıya kuşkuyla ba

kılmalıdır. M arksizm  hem gelecekçi 
(tekamülcü) toplum  talebi ile ameli 
ahlak ilkelerini erteliyor, hem  de pro- 
leteryanm toplumsalın ezici çoğunlu
ğu olm asıyla burjuva kaişısında yeni 
bir kategorik im peratif (emredici buy
ruk) dizgesi edinip diğer sımflarm ah
laksızlığının belli olacağını düşünü
yordu. Böylece özellikle sosyalist pro
leter salt ezilm işliğinden dolayı ahlak 
adamına dönüşüyor; ahlaki edimi de 
sosyalist topluma geçme mücadelesine 
indirgeniyor. Ahlak toplumu da komü
nist toplum  gibi bir nedenselliğin ar
dında tasarlanarak, sınıfların kalktığı, 
sınıf uzlaşm azlıklannm  aşıldığı top
lum salda öngörülüyor.

Yukarıdaki metin yalmz marksist 
düşünceyi kritik etmek için kaleme 
almmadı. Ahlak ideali; 1) ekonomik 
yeryüzü kurtuluşu ütopyası, 2) ahlak
dışı kesim lerin elde edemediği başarı, 
3) politik taleplerin ileri sürülmesine 
bir katkı... vasıtası değildir. Tıpkı 
m aiksizm  gibi diğer Batı düşünceleri 
de ahlak (buraya aşkın ahlaktan söz 
ediyorum) ilkelerini ütopik sosyal sis
tem lerin üzerinden ya da gelişmiş bü: 
özgürlük/zenginlik düzeyi içinden çı
karak tatbik edilebileceğine kaniler. 
Böylece marksizm ezilen proleterya- 
nm üzerinden gelişen etike yaslanır-
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ken, Kant “özgürlük yoksa ahlakilik de yoktur” 
diyor ve kapitalizm  zenginliğin herkese teşmil 
edilebildiği bir politik toplum da insanlarm  aşkm 
bir alılaJca göre yaşam larm m  mümkün olacağmı 
savunu]/or. Buna göre ‘vazife ahlakı’ yaklaşımmı 
yalnızca K ant’ın ele aldığı bir mesele olarak 
görmek: doğru değil. Çünkü hali hazırda hiçbir 
felsefi sistem yaşayan insanın salt ahlaka ait tu
tumlar içinde hareketinin nasıl tezahür edeceğini 
problejıı edinmiyor. Böylece bütün politik sistem
ler bireye ‘vazife ah lak ı’ 
yükle},^en norm atif yapılar 
geliştirerek ahlak ihtiyacm ı 
karşılam aya çalışıyor. Bura
da şimdi bir ayırım a gitmek 
istiyorum: Aşkm  ahlak, salt 
ahlak, ahlak ideali, vs. gibi 
kavram ların yerine “alılak” 
terimini kullanm ayı sürdü
receğim. Fakat “vazife ahla
kı”, belirli bir sm ıfm  ahlakı, 
vs. ^;ibi kıstırılm ış, züm rele
rin/ sınıfların/ m eşreplerin 
hare;ket ilkelerine indirgen
m iş ahlaktan bahsederken 
“e tik ” terim ini kullanaca- 
^pm.

Etik ilkeler şartlı tutumlar 
şekhnde gehşiyor. Yani etik
ten ahlaka çıkm ak için sos
yal bir değişim  bekleniyor, 
yaslında bu beklenti ekono
m ik  “bir şey”dir. D iğer de
ğ işle etik; somut, elle tutu
lan , hesabi yapıda gehşiyor veya böyle bir yapıyı 
ç alıştırıyor. M uhataplarına karşı vazifeyi aşan bir 
s orumluluk hissiyle (merhametle) yaklaşan insi- 
y atifi kullanamıyor. Etik sayesinde “vazifeli” ada
m ın  kendine bırakılmış “ahlak alanı” ya çok dar 
y a  da hiç kalmamıştır. Bu konuya şu örnekle açı
lım  sağlayabiliriz. Çocuklarım  parka götüren ba
b a  patlamış mısır görüp satıcıdan talep eder. Satı- 
cıı kese kağıdmı tepeleme doldurup ücretini alır. 
Fiikat adam için b ir problem doğmuştur. Çocuk
la ıın ikisi de kese kağıdını kendi elinde tutmak is
tem ekte ve baba tek bir çocuğunun eline vermek

Nebiler, ekonomik kurtu
luşların ya da iktisadi sis
temlerin inşasıyla vazifeli 
ahlak yargıları getirme

mişlerdi. Ama ahlak yargı
ları, getirdiği bütün ameli 
biçimleriyle ekonomik ya
pıları çözüyor, sermayeyi 
bireyler arasında döndü

rüyordu. Bu, bireylerin 
kendilerini belirgin, yega

ne bir meslekle tanım
lamamış olmasından geli
yordu. Kimsenin topluma 
karşı gelişmiş, toplumun 

dayanışmasından kopmuş, 
başkalarının yoksullaşma
sı nedeniyle kendinde bi
rikmiş bir zenginleşme te

mayülü yoktu.

gibi bir tercihte bulunsa bile çocuk kese kağıdını 
baş edemeyip mısırları dökmektedir. Bunun üze
rine dönüp boş bir kese kağıdı daha rica eder. Sa
tıcı bunun m üm kün olmadığını, çünkü patronun 
tahsilatı önceden sayarak verdiği kese kağıdına 
bağlı olarak yaptığını belirtir. Kese kağıdının bo
şu da dolusu da aynı bedeldir. Görüldüğü üzere 
burada satıcının dürüstlüğünün yahut “iyi”liğinin 
karşılığı olan eylem kendisiyle m uhatap olan in
sanların müşkülleri değil, patronuna ve müşterile

rine tezgâhın hakkı olan dav
ranışları (yüküm lülükleri) 
ortaya koymaktır. Bütün po
litik toplumlar insan ilişkile
rini ekonom ik vurgulu ola
rak kabul ediyor. Sadece bu 
doğrultunun “araçları” üze
rinde ihtilaflar yaşanıyor. Ör
neğin m arksizm  söz konusu 
doğrultuda “aşkın alanı” ka
pitalizmin bastırmasını arzu
layarak kurm aya çalışıyor. 
Yani kapitalizmin bastırması 
ile proleteryanm  birikmesi 
m üm kün olacak, burjuvazi 
azınlıkta kalacağından hiye
rarşi bozulacaktır. K apita
lizm  ise yoksullaşm ış ve 
em ek gücü haline gelmişle
rin çoğalması metodu değil 
toplumsalın birhkte genişle
mesi metodunu işliyor. Boş 
zamanm artması, sağlık-eği- 
tim-ulaşım  imkanlarımn de

m okratikleşmesi ile bireyin kendini gehştireceği 
ve tekamül göstereceği söyleniyor. Toplumsallık 
bu tezlerde ertelenmiş bir m addi oluşumun üze
rinde “ahlak” düsturlarmm yükseleceğine dair bir 
umuda itiliyor. Bugün, hemen, şimdi ablaklık is
teyene ise m evcut kategorik imperatiflerden baş
ka bir seçenek sunulmuyor. Oysa ahlakın inşa et
m ek istediği alan ekonomik veya hayati feragati 
düzenleyerek gelişiyor. Yani ahlakiliğin neticesi, 
bireyin mal varlığı tehdit yiyor. M esela Kitap şöy
le diyor: ''Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe 
asla iyiliğe (birr) eremezsiniz'’ (3/92). Keza bir
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başka yerde şöyle deniyor: ''Onların mallarından  
sadaka al, bununla onları temizlemiş, arındırmış 
olursun” (9/103). M ala  gelen tehditi ahlaktan ge
len bir tehdit olarak düşünm ek gerekse de aslında 
bu yanıltıcı bir konum . Çünkü zekat emri ile te
m izlenmek fiili b irlik te zikıediliyor. M alım zekat 
niyetiyle eksilten aslında malını değil kendini ha
fifletmiş oluyor. Yani ahlak değerini artırmış olu
yor. Bunlar kategorik im peratif tezlerin yanaşm a
dığı insan m ünasebetleri. Örneğin kayıtlı ekono
mik sistemler, diyelim  bir 
lokantacının m uhtaçlara  
ekmek arası yiyecek sarıp 
göndermesine pek razı de
ğil. Çünkü kayda alım nış 
vergi sisteminde her türlü 
bağış dahi kayıt-dışı eko
nomik faaliyet şeklinde ge
lişmez. Eğer birisine gönül 
hoşluğu ile mal, em tia, ihti
yaç m addesi transferinde 
bulunuyorsanız ve vergi 
kontrolleri de bunu tesbit 
etmişse söz konusu tasarruf 
m ah suçtur. Vergi cezası ta
hakkuk edilir. Oysa ahlak 
bu noktada “sağ elin verdi
ğini sol elin bilm eyeceği” 
ilkesinden hareketlenir.

Etik, ekonom ik denetim  
m ekanizm aların ın  y an s ı
masıdır ahlak ise tem el in
san ilişkilerinin, m erham e
tin. Bu alanda geçm işin kavimlerinin nebilerden 
sözlerinin doğruluğuna daiı- bekledikleri icazın 
sebebi daha anlaşılır durumdadır. ''Sen de bizim  
gibi bir insansın. Eğer doğrulardan isen bize bir 
mucize getir” (26/154). "De ki: ‘Ben size A llah’ m 
hâzineleri yanım dadır demiyorum. Gaybı da bil
mem; size ben meleğim  de dem iyorum ’..." (6/50) 
Burada ahlakın herhangi bir illiyet bağı yok. Yani 
başkalarının ahlak-d ışılığ ı ahlak adam ının 
ahlakhiığm ı engelleyem ez. Bu hususa iki örnek 
vermek istiyorum. Biri, Victor H ugo’nun “Sefil
ler” romanında, Rahibin, Jan Valjan’a kapısmı 
açıp sofrasında yem ek yedirmesi. Rahip, sefil

Kitap şöyle diyor: "Sevdiği
niz şeylerden infak etme

dikçe asla iyiliğe (birr) ere- 
mezsiniẑ "̂  (3/92). Keza bir 
başka yerde şöyle deniyor: 
"Onların mallarından sada
ka al̂  bununla onları temiz
lemiş, arındırmış olursun" 

(9/T 03). Mala gelen tehdidi 
ahlaktan gelen bir tehdit 

olarak düşünmek gerekse 
de aslında bu yanıltıcı bir 
konum. Çünkü zekat emri 

ile temizlenmek fiilî birlikte 
zikrediliyor. Malını zekat ni
yetiyle eksilten aslında ma
lını değil kendini hafifletmiş 
oluyor. Yani ahlak değerini 

artırmış oluyor.

adama hem yemek verir, hem de yemeği gümüş 
takım lar içinde sunar. Gece de konuk eder serse
riyi. Oysa Jan Valjan uyumayıp gümüşleri çalma 
niyetindedir, yapar da. Lâkin polis Jan Valjan’ı 
yakalayıp rahibe yüzleştii'mek için gelince “ta
kım lar benim değil, onun” der rahip. İkinci örnek 
İfk hadisesi dolayısıyla karşım ıza geliyor. Ebu 
Bekir, M ıstah’a fakii'liği ve kurbiyeti dolayısıyla 
infak ederken İfk vûkû bulur ve yalanı ağızlarına 
dolayanların arasında M ıstah da vardır. Bunun 

üzerine Ebu Bekir verdiği 
nafakayı keser. Fakat Ebu 
Bekir hakkında bir âyet nâ- 
zil olarak m ü’minleri, arala
rında birbirlerini bağışlama
ya davet eder: "Sizden fazi
let ve servet sahibi kimse
ler, yakınlığı bulunanlara, 
yoksullara, Allah yolunda  
göç edenlere, vermekte ku
sur etmesinler, affetsinler, 
geçsinler” (24/22). Her iki 
örnek de ahlakın, ekonomik 
bencilliğ in , servete m alik 
gibi davranmanın, iktisadi 
hırsın dışında bir alanda bu
lunduğuna işaret ediyor. 
Nebiler, ekonom ik kurtuluş
ların ya da iktisadi sistemle
rin inşasıyla vazifeli ahlak 
yargıları getirm em işlerdi. 
Ama ahlak yargıları, getir
diği bütün ameli biçimleriy

le ekonomik yapıları çözüyor, sermayeyi bireyler 
arasında döndürüyordu. Bu, bireylerin kendileri
ni belirgin, yegâne bir meslekle tanımlamamış ol
m asından geliyordu. K im senin topluma karşı ge
lişmiş, toplumun dayam şm asm dan kopmuş, baş
kalarının yoksullaşması nedeniyle kendinde birik
miş bir zenginleşme tem ayülü yoktu. Servet halk
tan değil H ay’dan gelir ve dönüşü de H u’ya olur
du. Bii'eyler meslek çıkarları etrafında zümreleş- 
memişti. Hatta bunu istem ek toplum-dışılıktı. 
Herkes için tek bir m eslek (seyr-i sülük) vardı, o 
da ahlaktı. Ahlak toplum unda yahut ahlak-dışı 
toplumda da olsa muhatabı biricik olan bireydi. ■
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NASIL b ir  s o s y a l

g ü v e n l ik

ANALIZ

ek çok salıada, büyük çarpık- 
P lıkların, garipliklerin yaşandı

ğı ve “Bir kişiye dokuz, dokuz 
kişiye bir lokma” özdeyişinin, devletin 
yazılı ekonom ik politikası olm asa da 
fiilen yaşanan ekonomik politikası ha
line geldiği bir ülkede yaşıyoruz. Eko
nomi, politika, din, kültür, ahlak ve pek 
çok konuda görüşlerin sloganik olarak 
beyan edildiği ve çok sığ seviyede tar- 
tışmalarm  yaşandığı bir ülke; Türki
ye!...

Demokratik yaşamm vazgeçilmez 
unsurları olarak belirtilen siyasi parti
ler, Türkiye Cum huriyeti’nin nitelikle
rinden kendi idolojilerine uygun olan
larını ön plana çıkararak, özellikle bu 
konularda vurgu yapmaktadırlar. Bazı 
siyasi partiler insan haklarm ı esas ka
bul ederken, bazıları Atatürk M illiyet
çiliğini esas kabul etmektedir. Aynı şe- 
kiLde, kimileri dem okrathğa vurgu ya
parken kimileri laikliğe vurgu yap
maktadır, kimileri de hukuk devleti ol- 
m a vasfm a vurgu yapmaktadır. Türki
ye; Cumlıuriyeti A nayasası’nm 2. mad
desinde ifade edilen cum huriyet nite- 
liklerinden; insan hakları, A tatürk mil

liyetçiliği, demokratlık, laiklik ve hu
kuk devleti, sıfatlarım sahiplenme ko
nusunda yoğun çaba sarfeden siyasi 
partiler yine. 2 . madde de belirtilen 
“A dalet”  ve “Sosyal Devlet” olguları
nı sahiplenmeyerek öksüz bırakmışlar
dır. M evcut sistemin, adalet ve sosyal 
güvenlik unsurlarmdaki çöküşün temel 
nedeni de budur.

“Sosyal Devlet”in sosyal güvenlik 
boyutu ise, yine Anayasa’nm 60 ve 61. 
maddelerinde açıklanmaktadır. Devlet, 
60. madde ile herkese sosyal güvenlik 
hakkmı tanıyarak her türlü sorumlulu
ğu üzerine alırken, 61. madde ile de; 
yaşlı, sakat ve çocukları sorumluluğu 
altma almaktadır.

M evcut anayasayı uygulamak üzere 
iktidara gelen hüküm etler, devletin 
sosyal güvenlik boyutu ile ilgili özelli
ğini hep gözardı ederek, Anayasa’nın 
kendilerine yüklemiş olduğu sorumlu
lukları yerine getirmemişlerdir. H ükü
metlerin, zengini daha zengin, fakiri 
daha fakir yapan bu hatalı uygulamala
rı gelir dağılımındaki dengesizliği, sa
bit ve dar gelirlilerin aleyhine daha 
fazla artırmıştır. Sosyal güvenceden

Ahmet
TUNBAK
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yoksun, işsizliğe ve se
falete m ahkum  ed ilen  
milyonlar, devletin var- 
lığm ı hissedem ez o l
muşlar ve anarşi m aya 
tutmaya başlamıştır.

Enflasyonun, terörün, 
işsizliğin; Ü lkenin b ir 
numaralı gündemi hali
ne gelmesinde en büyük 
rolü oynayan siyasi p a r
tilerin, sosyal güvenliğe 
bakış açıları pek çok çe 
lişkiyi içerisinde barm - 
dırmaktadır. 150 y ıllık  
Avrupalılaşma m eceram ızın he
defini teşkil eden Avrupa Toplu
luğu ülkeleri ve diğer gelişmiş 
ülkelerde, sosyal güvenlik prim 
lerinin ödemelerinde üç unsur 
vardır; Devlet, îşçi ve İşveren. 
Türkiye’de ise iki unsur vardır; 
îşçi ve İşveren. Gelişm iş batılı 
ülkelerde, sosyal güvenlik har
camaları bütçe dahilinde, temel 
giderlerin başını çekerken, Tür
kiye Cumhuriyeti bütçesinin te
mel giderini faizler oluşturur
ken, sosyal güvenliği destek har
camaları, açık olarak ifade edil
mektedir.

G elişm iş batılı ü lkelerde, 
devletin sosyal güvenliğe olan 
katkısı sürekli olarak artarken, 
Türkiye’de bu doğrultuda hiçbir 
çalışma yoktur. Özellikle, sosyal 
güvenlik pirim lerin in  sürekli 
olarak artması ve devletin bu 
pirime direkt olarak katkıda bu
lunmaması, işçi ve işverenleri 
olumsuz olarak etkilerken; işve
renleri, sosyal güvenceye sahip 
olmayan insan çalıştırm aya it
mektedir. Devlet olarak, kendi
mize örnek seçtiğimiz Avrupa 
Topluluğu ülkelerinde, devletin

sosyal güvenlik primlerine kat
kısı ortalama % 40 ’lari bulur
ken, ülkemizde bu katkmm sıfır 
düzeyinde olması çok dikkat çe
kicidir.

Ülkemizde, sosyal güvenlik 
pirim lerine devletin katkısmm 
sıfır olması yamnda, devlet büt
çesinde; Sosyal güvenlik ku- 
rumlarmm açıklarının kapatıl
ması adı altında takdim edilen 
ödenek ile ilgili çarpıcı bir nok
tayı da kısaca ifade edelim. Pet- 
rol-İş Sendikası tarafından yapı
lan bir araştırmaya göre 1996 yı
lında devletin SSK. ’ya katkı ola
rak bütçeye koyduğu 144.4 tril
yon liranın sadece 69.7 trilyon 
lirasmın katkı olduğu, aradaki 
74.7 trilyon liralık farkın; 
K İT ’lerin ve belediyelerin 
SSK’ya olan prim borçları ile 
sosyal yardım zamlarından kay
naklandığı belirtilmektedir. Yine 
aynı araştırma 1997 bütçesinden 
SSK ’ya (Ağustos ayı sonu itiba
rı ile) 273 trilyon lira aktarıldığı, 
bu paranın tamamını K İT’lerin 
ve belediyelerin SSK ’ya olan 
gecikme zammı ile sosyal yar
dım zammmdan ibaret olduğu 
belirtilmektedir.

D iğer taraftan özelleştirm e 
adı altmda, bizlerin vergileri ile 
kurulm uş olan m üesseselerin, 
iktidar sahipleri tarafından ha- 
raç-mezat satılması, devletin ye
tersiz olan sosyal güvenlik vasfı
nı daha fazla erozyona uğrat
maktadır. Biz çalışan kesimin si
yasilerden beklentisi, devletin 
sosyal güvenlik vasfına daha 
fazla vurgu yapılarak, devletin 
bütçesinde yer alan faiz ödeme
lerine gösterilen hassasiyet ve ti
tizliğin, sosyal güvenlik ödeme
leri konusunda da gösterilmesi
dir. Devlete karşı her türlü so
rumluluğunu yerine getiren in
sanımız, sosyal güvenlik şemsi
yesi adı altm da kendini her türlü 
tehlikeden koruyacak uygula
malara kavuşturulmalıdır. Dev
leti yönetm eye talip  olanlar, 
IM F’nin dayatmaları ve rantiye
cilerin güdümünde karar almak
tan vazgeçerek, devlet adamlığı 
ciddiyetine yakışır bir şekilde, 
bütçe rakam larm ı çarptırmadan 
sosyal güvenliğe gerçek anlam
da katkı sağlamalı ve öncelikle
rini, nüfusun büyük çoğunluğu
nu oluşturan sabit ve dar gelirli
den yana koymalıdır. ■
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b ir  s ü r e ç  o l a r a k
il e r i  DEMOKRASİ

azdıklarımızın belli bir istikamet
te olması ve bunun yanı sıra, 
Müslümanların belli bir yakla

şımla yeni tavır alışlarını izah etmeyi he
def alması dolayısıyla, bir kısım insanın 
kafasında oluşabilecek istifhamları gider
mek ve yaklaşımın arka planını ortaya 
koymak için bir hatırlatma yapmakta fay
da görüyoruz.

Gerçekten, İslam şu anda varolan tek ila
hi kaynaklı dindir. Ve bu din herhagi bir ila
veye ihtiyaç duymadığı gibi, atılacak her
hangi bir fazlalığa da sahip değildir. Müs
lümanların bütün insanoğluna sunmaları ge
reken din de İslam’dır. Bunlar çok açık ve 
net gerçeklerdir. Böyle yaklaşımı olanlarla 
bu konuda hiçbir ayrılığımız yoktur.

Ancak bizim derdimiz başka. Biz şu 
“yakıcı ve can alıcı soruları”n cevabını arı
yoruz:

Müslümanlar İslam’ı saf, arı ve duru bir 
şekilde insanlığa sunabilecek bir ortam ya
ratabilirler mi? İnsanlıkla diyalog kurabile
cek “müşterek bir dil”, “yeni bir yaklaşım”, 
“yeni bir üslup” geliştirebilirler mi? Bu çer
çevede İslam’ın ve müslümanların önünü 
açacak; değişen ülke ve dünya koşullarını 
gözeten, özü ve mahiyeti itibariyle İslami, 
görüntü ve ifade kalıpları itibariyle insani 
olan bir tarz, bir üslup oluşturabilir miyiz? 
Yeni ve özgün bir “Tarz-ı Siyaset” yakala
yabilir miyiz? İşte sorun budur.

Başka bir ifadeyle Necip Fazıl’larla, 
Sezai Karakoç’larla, Seyyit Kutup’larla, 
Mevdudi’lerle, Ali Şeriati’lerle cevabı aşa
ğı yukarı verilen “Ne yapmalı?”nın arka
sında “Nasıl yapmah?”nın da cevabını bu
labilir miyiz? Bu üstadların bize bıraktığı 
bayrağı daha ileri taşıyabilir miyiz?

Bu arayışlar hep ona dönük. İnanın ar
kadaşlar tek derdimiz o. Bunu çok önemsi
yoruz. Bunun cevabını yakalayıp gereğini 
de yerine getirebilirsek o zaman gerçekten 
“dini Allah’a has kılmış” olacağız.

Bu duygularla yola çıkarken, “acaba, 
insanlığın kazanımı olan bazı evrensel de
ğerlere sahip çıkıp onlardan İslami Hare
ket sürecinde istifade edebilir miyiz?” diye 
düşündük. “İstifade etme” olgusunu, bun
ları kullanmak, istismar etmek ve sonra işe 
yaramaz bulup atmak olarak görmüyoruz. 
Aksine, “bu insani değerleri yaşamak, da
ha ötesini arayarak yaşamak” olarak görü
yoruz. İşte bundan dolayı da, demokrasi ve 
insan haklarını bir süreç olarak savunmalı
yız, yaşamalıyız dedik. Yoksa biz asla de
mokrasi ile İslam’ı, demokrat ile müslü- 
manı aynı gömtıedik. Tam tersi, bu anlayı
şın hep karşısında olduk. Daha önceki ya
zılarımızı dikkatle okuyan bir göz bunu 
hemen fark eder.

Biz “İslami demokrasi” veya “İslam’da 
demokrasi var” demiyoruz. Böyle bir de
yişin saf ve net İslami anlayışı bozacağını, 
onun evrensel ve tarihi özelliklerini zede
leyebileceğini söylüyoruz. Aslında biz bir 
“süreç’ten bahsediyoruz. O “süreç” de Hz. 
Muhammed’in peygamber olmadan önce
ki dönemde yaşadığı “Eminlik Süreci”dir. 
Yani peygamber peygamber olmadan önce 
“Emin” idi. Kısaca peygamberlik “Emin
lik Süreci”nden sonra gelmiştir. Bunun te
sadüfi olmadığını düşünüyor ve bunu çok 
önemsiyoruz.

Bu girişten sonra, bu konuyu biraz daha 
ayrıntılı olarak izah etmeye çalışalım.

İslami Hareket’in bizzat önkoşulu ve 
zorunlu süreci olarak gördüğümüz, İnsani

Yasin T. 
HAZIROĞLU
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Hareketin öne çıkarması gereken 
değerler olarak teklif ettiğimiz ve 
kısaca DİHÖB dediğimiz, demok
rasi, İnsan Hakları, Özgürlük ve 
Barış gibi insanlığm kazanımları 
olan değerleri, özel olarak da anah
tar kavram niteliğindeki Demokra
siyi biraz daha etraflıca ve derinli
ğine tartışmakta fayda olacağını 
umuyoruz.

Önce kavramsal düzeyde De
mokrasiyi ele alalım. Bilindiği gibi 
ve ansiklopedilerde tanımlandığı 
üzere, en genel anlamda Demokrasi 
“halk idaresi” demektir. Yunanca 
demos=halk, kratos=idare kelime
lerinin birleşmesiyle oluşmuş bir 
kavramdır. Bu çerçevede kavramsal 
düzeyde tanımlarsak, Demokrasi; 
halk idaresi, halkın kendi kendini 
yönetmesi, halkın özgür iradesini 
yönetime yansıtması, egemenliğin 
halktan kaynaklandığı yönetim bi
çimi demektir. Yani Millet Egemen
liğinin bir şekli demektir.

Bu tanımlamalara çeşitli gerek
çelerle itiraz edilebilir. Fakat felsefi 
ve marijinal tartışmalar bir tarafa 
bırakıhrsa. Demokrasi, tanım ola
rak üç aşağı beş yukarı bu anlamlar
dan başka bir şeyi ifade etmez.

Konunun daha net olarak ortaya 
çıkması için “Millet Egemenliği” 
üzerinde biraz daha durmak istiyoruz.

M İL L E T  E G E M E N L İĞ İ

Millet Egemenliği, halk egemenliği 
demek; bir toplumu yönetenlerin, 
yönetme gücünü bizzat yönettiği 
halktan alması, bu konuda tek ege
men gücün halk olması demektir. 
Yani bir tür Cumhuriyet veya De
mokrasi demektir.

Egemenliğin halkta olması Al
lah’ın hükümranlığı ile çelişmez; 
aksine, külli iradenin bir parçası 
olan “cüzi irade” açısından bakılır
sa, bunlar birbirini tamamlar, izah 
eder.

Toplumun her bireyinin sahip ol
duğu “cüzi irade” doğrultusunda,

“özgür seçim hakkı”nı kullanarak 
istediği hayatı tercih edip yaşaması 
aslında Allah’ın hükümranlığının 
bir tecellisidir. Çünkü bu tercih so
nucu iki şıkla karşılaşabiliriz:

1) Kişinin seçtiği hayatın Al
lah’ın istediği bir hayat olması. Bu 
durumda zaten bir mesele yoktur. 
Zira Allah’ın hükümranlığı bu ter
cihle bizatihi gerçekleşmiştir.

2) Kişinin seçtiği bu hayatın Al- 
lah’m yasakladığı bir hayat olması. 
Bu durumda da söz konusu yargı 
değişmez. Zira Allah insanlara, 
kendisini dahi inkar hakkını bizzat 
kendisi vemiiştir. Dolayısıyla, so
nucu olumsuz olan bazı hakların 
kullanılması, “imtihan” ve “öteler” 
açısından düşünüldüğünde Allah’ın 
hükümranlığının bir parçasıdır. 
Çünkü “imtihan” ve “öteler”, 
“Mülk Allah’ındır” umdesinin ayrı
lamaz birer parçalarıdır.

Burada şunu açıkça söyleyebili
riz; bir bireyin kendi hayatına ege
men olması ile Allah’ın hükümran 
olması ayrı ayrı şeylerdir ama çeli
şik şeyler değildir.

İşte “Mülk Allah’ındır” umdesi
ni böyle bir “okuyuş” gerçekten uf
kumuzu açacaktır.

Sonuç olarak. Demokrasi şu an 
için Millet egemenliğinin en uygun 
şekli gibi gözüküyor. Maalesef, o 
kadar ihtiyaç duyulmasına rağmen 
onu aşan bir yöntem, bir şekil henüz 
üretilmedi. İnsanlığın bu güne ka
dar taşıdığı tartışmalardan çıkan so
nuç ancak budur. Çok üzülerek be
lirtmek gerekir ki, Müslümanlar ne 
Demokrasiyi aşan bir yönetim şekli 
üretebilmişler, ne de tarihten günü
müze kadar devam eden bu tartış
malara yeterince katkıda bulunabil- 
mişlerdir.

Şimdi düşünelim, “siz nasılsanız 
öyle yönetilirsiniz” anlayışıyla bu 
tanımlamaların çelişkisi mi var, 
yoksa parallelliği mi var? Tabii ki 
parallelliği değil mi? İşte biz de bu
nu söylüyoruz. Ve hemen şunu ilave 
ediyoruz bu paralellik yetmez. Bu 
paralellik demokrasinin İslami ol

duğunu göstermez. Bu çerçevede 
demokrasiyi İslami bir değer gör
mek İslami demokrasi demek ne 
kadar hata ise, bu paralelliğe rağ
men İslam’ı demokrasinin karşıtı 
gibi görmek de o kadar hatadır.

Ö Z G Ü N  Y A K LA ŞIM

Önceki yazılarda belirttiğimiz gibi, 
yaratılış mecrasından uzaklaşan, fıt
rattan kopan insanların tekrar fıtrata 
dönme çabaları, bir bakıma fıtrat di
nini yani İslam’ı arama çabalarıdır. 
İyiyi, doğruyu ve güzeli bulmak için 
yola çıkanlar, belki de fıtrat dini olan 
İslam’ı aradıklarının farkında bile ol
mayabilirler. Ama kendilerine en uy
gun yaşam biçimini ararken en doğal 
olarak fıtrattan gelen sesin etkisiyle, 
fıtrat dini olan İslam’ın özüne dönük 
talepleri dillendirmekte ve ona en 
yakın hayatı tarif etmeye çalışmakta
dırlar. Bir bakıma bunalımlardan ve 
krizlerden çıkmak isteyen insanoğlu
nun iyiyi, doğruyu, güzeli arama 
çabalarının ürünü olan DİHÖB de
ğerleri aslında insanlığın kazanımla- 
rı, insanlığın birikimleridir. Başka 
bir ifadeyle bu değerler insanlığın 
nabzının ve vicdanının yansıttığı de
ğerlerdir. Aslında kısaca “DİHÖB” 
dediğimiz Demokrasi, İnsan Hakla
rı, Özgürlük ve Barış; fıtrattan kopan 
insanlığın tekrar fıtrata yani İslam’a 
dönmek için geliştirdiği ifade kalıp
larıdır. Ama şunu asla unutmamak 
lazım. Bu değerler İslami değerler 
değil İslam’a götürücü insani değer
lerdir. Gerekirler ama asla yetmezler. 
Bu değerleri daha ileri taşımak ve 
bunların daha ötesini aramak gerekir.

Demokrasi, insan haklan, özgür
lük, barış ve adaleti tarihsel süreç 
içinde böyle bir “özgün yaklaşım” 
ile okumak, sanırız devrimci bir ki
lometre taşıdır. Zira böyle bir yakla
şımın iki büyük faydası olacaktır.

1) Tuzağı Bozmak ve Maskeleri İn
dirmek:
Bu değerleri istismar eden, bir mas

5 0  ■ ÜMRAN



ke olarak kullanan batı ve batıcıla
rın maskeleri düşecek “Büyük Tu
zak” bozulacak, müslümanların do
ğal devrimci oldukları gibi aynı za
manda doğal demokrat ve doğal öz
gürlükçü de oldukları iyice açığa çı
kacaktır. Bu durum da inançları ge
reği, kültürleri gereği yukarda bah
sedilen değerlere asla yakm dura
mayacak olanların sahtekârlığını 
iyice gözler önüne serecek, maske
lerini indirecektir.

2) Yetmezlik Bilinci ve Özgünlük 
Arayışı:
İnsanlığın kazanımlar! olan bu de
ğerler yetmezliği vurgulanarak ve 
daha ilerisi aranarak savunulacağı 
için, müslümanlar daha çıkarken bir 
adım önde ve avantajlı çıkmakla 
kalmayacak, aynı zamanda orijinal 
değerlerin üretilmesine de olanak 
sağlamış olacaklardır. Zira “yet
mezlik bilinci” özgünlük ihtiyacını 
kamçılayacak, o da İslam’ın özgün 
kavram ve değerlerinin üretilmesi 
için uygun bir zemin yaratacaktır.

Bu “ortayolcu yaklaşım”a itiraz 
eden iki eğilim vardır: Uzlaşmacı 
eğilim, tutucu eğilim.

U Z L A ŞM A C I E Ğ İL İM

Bu eğilim, “İslam’da demokrasi 
vardır, İslam’da insan hakları var
dır”, diyerek mevcut kavram ve de
ğerlerle İslam’ı bugünle sınırlandı
rır, bugünle daraltır. Böyle bir eği
lim, evrensel ve çağlar üstü olan İs
lam’ı bugün mahkum etmekle kal
maz, aynı zamanda İslam’ın kendi 
özgün kavram ve değerlerinin üre
tilmesine, epistemolojisinin yaratıl
masına da engel olmuş olur. Buna 
ilaveten iddiasız, coşkusuz, özür di
leyici, yalvarıcı ve sığınmacı şahsi
yetlerin oluşmasına da neden olur.

O yüzden biz “İslam’da demok
rasi var, İslam’da insan hakları var 
veya İslami demokrasi, İslami insan 
haklan” gibi yaklaşımları son dere
ce tehlikeli buluyor ve bu eğilimi

uzlaşmacılık olarak değerlendiriyo
ruz. Zira bu anlayış, sanki İslam’da 
bir eksiklik var da onu tamamlıyo
ruz intibaını uyandırıyor. Oysa “ed 
Din” olan İslam’ın herhangi bir ek
sikliği yoktur. Yegâne bozulmamış, 
tevhidi din odur. Müslümanların 
onu daha iyi anlamaya, daha iyi 
kavramaya ihtiyaçları var. Ona gö
türücü bir sürece ihtiyaçları var.

O yüzden bu değerlerle İslam’ı 
meczetmeye çalışmayı, demokrasi 
ile İslam’ı birleştirmeye çalışmayı 
son derece hatalı ve tehlikeli bulu
yoruz. Bu değerleri İslami değerler 
olarak değil de İslam’a giden süre
cin değerleri olarak görmenin daha 
uygun olacağını düşünüyoruz.

T U T U C U  E Ğ İL İM

Bu eğilim, İslami hassasiyetten kal
karak başkalarının kavram ve ter
minolojisine sahip çıkmanın kendi 
referanslarımızdan uzak düşmek 
olacağını savunur. Bu tavrı anlıyor 
ve diyoruz ki, bu değerler herhangi 
bir zümre veya kesimin değil insan
lığın ortak değerleridir. Müslüman
lar dahil bütün insanların faydasına 
olduğu sürece onlardan istifade et
mek maslahat gereğidir. Kaldı ki, 
bu değerleri ilk savunması gereken
ler şuurlu müslümanlar olarak zaten 
bizleriz.

Daha sert bir eğilim de, “İs
lam’da demokrasi yoktur. İslam’da 
insan hakları yoktur”, gibi yakla
şımlarla negatif tanımlamalar üre
tip, insanlığın bütün sorunlarını çö
zecek yegâne sistem olan, İslam 
hakkında totaliter, baskıcı ve zorba 
bir sistem gibi bir intiba uyandırı
yor. Bu yaklaşım bazen, “İslam’da 
demokrasi yok, insan hakları yok, 
özgürlük yok. Abd demek kölelik 
demektir. Asıl olan Allah’a kölelik 
yapmaktır. İnsan hakları, özgürlük 
batılı hümanizmanın ve Allah’a is
yanının ürünleridir. O yüzden İs
lam’da özgürlük yok, kulluk var, 
kölelik var” gibi kesin hükümler

verecek boyuta geliyor ki, insan o 
zaman gerçekten hayrete düşüyor.

“İnsan-Allah” ilişkisinde bu yak
laşımın doğru olduğu kuşku götür
mez. Ancak görev ve sorumlulukla
rın incelendiği bütün dinlerden 
farklı olarak, İslam’ın “insan-Al- 
lah” ilişkisinde dahi haklardan bah
setmesi son derece düşündürücü de
ğil mi? Bu noktada bu dinin mensu
bu olarak, “insan-insan” ilişkisinde 
“hak ve özgürlükler dili” yerine 
“görev ve sorumluluklar dili”ni kul
lanmanın kime ne yararı var? İnsan 
hakları ve demokrasiye bir de bu 
eksenden bakmakta çok büyük fay
da var. Şimdi “insan-AlIah” ilişki
sindeki bu görev ve sorumluluğu 
önceleyen yaklaşımın “insan-insan” 
ilişkisinde de aynen düşünülmesi
nin ne kadar tehlikeli ve antitebliğ- 
ci boyutlar içerdiğini düşünebiliyor 
musunuz? İnsanın insana kulluğunu 
kaldıran, kula kullukla savaşan bir 
dinin mensubu olarak insanlara bu 
yaklaşımla gitmenin zararını tah
min edebiliyor musunuz? Egemen 
güçlerin, zalimlerin boyunduruğu 
altında inleyen insana, “İslam’da 
özgürlü yok, insan hakları yok, de
mokrasi yok, kulluk var, kölelik 
var” demek ne anlama gelir? Bu 
söylem İslam’ın tebliği mi olur, 
yoksa egemen güçlerin ekmeğine 
yağ sürmek mi olur?

Son zamanlarda bu yaklaşımla
rın daha da ötesine geçip, Batıdaki 
ne idüğü belirsiz marjinal kişilere 
yaslanarak üretilen, “İslam’da kül
tür de yok, medeniyet de yok” gibi 
sözleri duyunca insan gerçekten 
çok şaşırıyor. “İslam’da demokrasi 
yok, insan hakları yok, özgürlük 
yok, kültür yok, medeniyet yok” di
yerek neredeyse İslam bu çağda 
yaşanmaz izlenimini uyandırmak 
İslam’a karşı yapılmış çok büyük 
haksızlıktır. Bektaşi’nin dediği gibi, 
bu çağda yaşanabilir bir İslam yok, 
diyecekler de dilleri varmıyor. İs
lam’ı çağdaş ve reel dünyanın dışı
na iten bu tutucu, hatta gerici yakla
şımlarla mücadele etmenin zamanı
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gelmiştir artık.
Düşünebiliyor musunuz? İnsan 

haklarmı batılı hümanizmanın, Al
lah’a karşı isyanın bir ürünü gören 
insan hakları derneği başkanına 
dünyanın değil tarihin neresinde 
rastlarsanız? Yine düşünebiliyor 
musunuz? Dünyada ve ülkemizde 
müslümanlar zalimlerin baskı ve 
zulümleri altmda inlerken “hak ve 
özgürlükler dili” yerine “görev ve 
sorumluluklar dili”ni kullanmak İs
lam’a ihanet değil de nedir? Hem 
muhalefette olacaksın hem de “ikti
dar dili”ni kullanacaksın. Barbar 
Batı Medeniyeti’ne karşı muhale
fette olan uygar İslam Medeniye
ti’nin bir mensubu olarak bu tavır 
bizi son derece rahatsız ediyor.

Evet, Batı’nın bu değerleri utan
madan istismar ettiğini, tükettiğini 
biyoruz. Ve hatta bu değerleri kir
letmiş olduğunu, içlerini boşaltmış 
olduğunu da biliyoruz. Ama bu de
ğerler Batı’nm değil insanlığm or
tak değerleridir. Batı çıkarı için 
bunları istismar ediyor. Kaldı ki bir 
fikri, bir düşünceyi onu üretenin 
kimliğine bakmadan, ondan bağım
sız olarak tartışmanın daha doğru 
olduğunu düşünüyoruz. Şeriat dev
leti olduğunu söyleyen bugünkü 
Arabistan’a bakarak İslam’ı değer
lendirmek ne derece doğru? Hatta 
daha da ileri giderek bugünkü müs- 
lümanlara bakarak İslam’ı değer
lendirmek ne derece doğru?

D E M O K R A S İ  N E  A R A Ç T I R ,
N E  A M A Ç T I R .

D E M O K R A S İ  B İ R  S Ü R E Ç T İ R ^

İşte biz bu iki eğilimin dışında 
üçüncü ve “ortayolcu bir süreci” 
teklif ediyoruz. Bu da: “Fıtrattan 
kopan insanlığın tekrar fıtrata dön
mek için giriştiği arayış sürecindeki 
çabalan desteklemek; bu çerçeve
de, demokrasi, insan hakları, özgür
lük ve barışın yetmezliğini vurgula
yarak savunmak. Yani demokrasiyi 
yaşanması gereken bir süreç olarak

savunmak. Bu arada da Batılı ege
men güçlerin ve yerli işbirlikçilerin 
bu değerleri istismar ederek, çıkar
larına alet ederek gerçek yüzlerini 
örten bir maske olarak kullanmala
rına engel olmak.”

Bu noktada demokrasiyi “İs
lam’a götürücü bir süreç” olarak sa
vunmak ve hatta daha da ilerisini is
temek bizim temel siyasetimiz ol
malı. Bu çerçevede demokrasiyi ne 
kullanıp atılması gereken bir araç, 
ne de ulaşılması gereken bir amaç 
olarak görmek doğrudur. Demokra
si ne bir araç ne bir amaçtır. De
mokrasi bir süreçtir. Demokrasi bir 
halk idaresi olarak, bir yönetim şek
li olarak şu ana kadar bulunabilmiş 
en iyi yöntemdir. İyiyi, doğruyu, 
güzeli arayış sürecindeki bir meka
nizmadır. Demokrasiyi, İslami bir 
değer olarak değil de, “İslam’a gö
türücü bir süreç” olarak görmek, 
özgün ve İslami değerlerin üretil
mesini engellemeyeceği gibi, “daha 
ötesi, daha ilerisi” olan İslam’ın ve 
müslümanlar dahil bütün insanların 
önünü açacaktır. “İleri Demokrasi” 
dediğimiz de budur.

İ L E R İ  D E M O K R A T B İ L İ N Ç

Halihazırda, demokrasi anlayışları 
teoride sığ ve dar yaklaşımlar içer
mekte, pratikte ise doğal olarak il
kesiz, çifte standart özellikler gös
termektedir. Genelde herkes sadece 
kendisine demokrat olmaktadır. 
Oysa bu yaklaşımlar yetersiz yakla
şımlardır. Demokradık, karşımıza 
çıkan kişi ve olayların niteliklerine 
göre takınılacak bir tutum değildir. 
Aksine bütün bunlardan bağımsız 
objektif bir tavır alıştır. Bugün ülke
mizde ve dünyada reci yaklaşım ve 
uygulamalar, başka bir tabirie çağ
daş demokrasi anlayışları maalesef 
çok geri ve ilkel anlayışlardır. O 
yüzden “daha ileri ve daha öte” de
mokrasi anlayışları üretmek ve pra
tikte yaşatmak zorundayız. İşte bü
tün bunları derinliğine sindiren ve

bünyesinde taşıyan bilinç “İleri De
mokrat Bilinç”tir.

İnsanlığın mevcut kazanımlaına 
sahip çıkarak onları daha ileri taşı
mak, demokratik arayışları daha ile
riye götürmek İslami hareketlerin 
önünü açacaktır. Çünkü bizim dini
miz eşit koşullarda tüm dinlere kar
şı tartışılmaz üstünlük sağlayacak
tır. İslam’a götürücü bir “ileri De
mokrasi Süreci” oluşturulabilirse, 
Allah indinde üstün olan bu din in
sanlar nezdinde de üstün olacaktır. 
Zira kula kulluğun kalktığı, özgür 
iradelerin serbest kaldığı bir süreçte 
insanlık doğal olarak fıtrat dini olan 
İslam’a yönelecektir.

Sonuç olarak, peygamber pey
gamber olmadan önce Muham- 
med’ül Emin idi. Yani “Muhamme- 
dün Rasulullah’tan önce “Muham- 
medül Emin”lik süreci yaşanmıştır. 
Biz bunu tesadüfi görmüyoruz. Ak
sine çok anlamlı buluyoruz.

O halde soru şudur: Biz de İsla
mi Harcket’te “Eminlik Süreci”ni 
andıran bir süreç tanımlayabilir mi
yiz?

İşte bu arayışla beraber diyoruz 
ki, İnsani hareket, İslami hareketin 
zorunlu sürecidir ve tüm insanhğın 
buna ihtiyacı vardır. İnsani hareketi 
hiçbir ayrım yapmaksızın tüm in
sanlık için istiyoruz. İslami hareket 
ise zorunlu değil, bir teklif, bir ter
cihtir.

Tasarianan ve öncelenen bu İnsa
ni hareketin temel özelliği, insan 
hakları ve hukuk ekseninde olması 
ve insanlığın kazanımları olan de
mokrasi, insan haklan, özgürlük ve 
barış gibi evrensel değedere sahip 
çıkması ve bunları yeterli görmeyip 
daha da ileri taşımasıdır. İnsanlığın 
nabzını tutup vicdanına seslenmek, 
egemen ve zalim güçlerin maskele
rini indirip gerçek yüzlerini açığa çı
karmak suretiyle marijinalleştirmek 
için böyle bir yaklaşımın zorunlulu
ğu aşikar. Müslüman, kafir, şedid 
ayrımını yapıp, halk düşmanı şedid- 
leri yok etmek için bunun en gerçek
çi yol olduğunu düşünüyoruz. ■
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üç BÜYÜK DİN Mİ?
b ir  t e k  b u y u k  d in  m i?
‘‘BU d in  Bü y ü k  d İn l e r

ARASINDA” MI?

M. Said ÇEKMEGİL

uradaki söz konusu büyüklük, kemmiyet (nicelik) 
için mi, değilse keyfiyet (nitelik) için mi düşünül
müştür? Bilemiyoruz; net bir açıklık da yok.

Büyüklük, büyük bir hedefe yönelten; büyük bir 
keyfiyet taşıyan davalarda aranır. Behaimi kalabalıklar 
arzeden kemmi niceliklerde büyüklük olacağmı veh
metmek küçüklerin işi olsa gerek.

Din, büluğa ermiş akıl sahibi kişilerin, beğenip seç
tiği ve üzerinde emin adımlarla yürüdüğü bir yoldur. 
Bu yol vahyin aydmlattığı yol da olabilir, kişi oğlunun 
kendi heva ve hevesinin kararlığı yol da olabilir. İn
sanın kendi seçtiği yol ve işlediği iş karşılığında alaca
ğı ceza manasına da din denmiştir (1/4). Müşterek da
va hedefleri yönünde bir araya gelen insan kümelerine 
de millet manasında yine din denmiştir. (2/120, 3/95)

Din, yaratıcmm açtığı bir “Cadde-i kübra” değil de, 
halkın hakka rağmen kendisinin saptığı çıkmazlan res
mediyorsa, işleklikleri olmayan tıkanıkların sebebi bâ- 
tılasını gösterir.

Halka değil de, Hakka dayalı ise din, ufku geniş, önü 
açık, işlek ve ulaştıncı yolu temsil eder. Bu yol vahyi 
ilahinin aydmlattığı ışıklı bir yoldur, ki insanımızı sa
adete yöneltir. Fonksiyonunu icra etmeyen aklın aç
mazlarındaki girdaplarda çırpınıp duran insan, “Gaffar- 
ül-zünup” olan ‘Et-Tevvab’m rahim bağışlayıcılığına 
sığmmayacak olursa, karanlıklarında körlükleriyle ka
lırlar, ki ulaştıncı yolu seçmezler.

Vahyi İlahilere muhatap oldukları halde; kevni ve iç
timai ayetleri müşahede ettikleri halde bunlan düşünüp 
umursamadan, zan ve samlannın arkasında yuvarlanıp 
duranların yolu çıkmazlarda atıl ve batıl kalır. Ebedi ol
duklarına bir türlü inanmadıkları için, onlann davaları 
fani, hayatları külhanidir.

Hakkın hak dini, sahibi gibi, hiçbir senteze tenezzül 
etmez. Hiçbir beşerin seküler diniyle koalisyona razı 
olmaz. Sametdir (112/2); Hatemenebiyle (33/40) mü
kemmeldir (5/3). Katıntısı olmayan bu halis din Al
lah’ındır (39/3) Onu bütün peygamberler; mesela Hz. 
Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa gibi İslam pey

gamberleri ve nihayet son ve mükmil nebi Hz. Muham- 
med (33/40) tebliğ etmiştir. (42/13, 2/136, 4/163) Bu 
yegâne ulaştıncı dinin adını bizzat yaratıcısı koymuş
tur: Müslüman (22/78) Allah indinde din ancak İs
lâm’dır (3/19). Ondan başka din arayanlar red olunur
lar (3/85).

Bütün nebiler ve müminlerinin hepsi de müslümanız 
demişlerdir (2/133, 136). Mesela Hz. Musa kavmine.. 
“eğer müslümansanız” diye tebliğ yapmıştı (10/84). 
Hz. İsa’nın Havarileri de müslümandı (5/111). Hz. İb
rahim, geleceklerinin dahi müslüman olmaları için ni
yazlarda bulunmuştu (2/128). Hz. Süleyman çağırdık
larına “müslüman olunuz” demişti (27/31). Hz. Nuh 
müslüman olmakla emrolunduğu gibi (10/72), her talip 
insana da “halis müslüman” olmakla emrolunmuştur 
(27/91).

Bu rahim dinin kaynağını oluşturan, orijinalleriyle 
beraber, ilahi vahiylerdir. Onları insanlığa taşıyan Tev
rat, Zebur, İncil ve suhuflardır, ki onlan özü ve esasla- 
nyla bizlere sunan Furkan-ı Hakim’dir. Bu mücmel ve 
mufassal kitap, muhkem ve müteşabihleriyle beraber 
elimizdedir. Rasih ilim sahiplerince, Allah katından ol
duğu ilan edilmiştir (3/7). Bunda şüphe yoktur; mutta- 
kiler için doğru yolu gösterir (2/2). Yegane hatasız bir 
Kur’an olarak korunmuştur (15/9)

Bu mahfuz kitaba, temiz olmayan hiçbir kimse do- 
kunmamıştır (56/79). Temiz ellerle gelmiş olan mecid 
Kitab’ın mübelliğleri, müminlerin yaşayabileceği güzel 
örneklerdir; büyüklüklerin büyük modelleridir. (33/21, 
60/4) Büyüklükleri temsil ederler. Onlann tebliğ ettiği 
din, diğer beşeri dinlerin arasında değil, üstünde aranır. 
Çünkü keyfiyyet bakımından başka büyük din aramak 
bilmezlik ifade eder.

O halde ‘üç büyük din’ değil, bir tek büyük vardır; o 
da ‘büyük dinler (!) arasına sığmaz. O kadar yüce, o ka
dar büyüktür. Selam size. ■

*  Yukarıda, “iki lırnak arasında" su n duğum uı sözler, halen rektör  
olan hir pro fesörün ve popüler o ln u q  eshak bir vaizin 1998 baharın 
da yayın lanm ış bulunan ifadelerinden a lınm ıştır
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İHCELiME
Modem Şehirlerin Geleneksel Bir Sapması

BÜYÜCÜLÜK -III

Ahmet
BAYDAR

7- Kur’an-ı Kerim, Kalp Hastalıkla
rına Şifa Verir.

Hastalık deyince ilk akla gelen organik 
rahatsızlıklardır. Bu cins illetlerden kur
tulmak genel ilaç ve metodlarla tedavi 
olmakla mümkündür. Nitekim, K ur’an 
bu rahatsızlıklara ilaç olan baldan söz 
ederken, inansın inanmasın genel olarak 
bütün insanlara ondan şifâ vardır der.

“Onun karıncıklarından, renkleri çe
şit çeşit bir içecek çıkar ki, insanlar için 
onda şifa vardır”'̂*

K ur’an, kalblerdeki cehâlet hastalığı
nı ve yine hastalık sayılması gereken, 
ahlak edinilmiş kötülükleri gideren bir 
nasihat olması nedeniyle, kendisini or
ganik hastalıkları tedavi eden ilaca ben
zeterek Şifa diye nitelemiştir. Ancak şi
fa deyiminin mecaz taşıdığı bu beyan
larda, onun gönüllerdeki hastalıklara şi
fa olduğu belirtilmiştir.

“Ey insanlar! Rabbinizden size bir 
öğüt ve gönüllerde olana şifa, inananla
ra doğruyu gösteren bir rehber ve rah
met gelmiştir.”

Buna benzer bir başka ayette, 
K ur’an’ın inananlara şifa olduğu, inan
mayanların ondan nasiblenemeyecekle- 
ri açıkça belirtilir.

De ki: "Bu, insanlara doğruluk reh
beri ve şifadır. İnanmayanların kulakla
rında ağırlık vardır ve onlara kapalıdır; 
sanki bunlara uzak bir mesafeden sesle
niliyor da anlamıyorlar”̂ '̂

Bedensel hastalıklardan şifa bulmak 
niyetiyle okumak, okunmak ve muska 
yazdırmak gerektiğini savunanlar, başka 
bir yerde geçen ‘Şifa’ kelimesini, gerçek 
anlamda alarak, mesleklerine ruhsat ve
ren bir delil sayarlar"*' Ayetin anlamı

şöyledir.
“Biz Kur’an’dan, inananlar için şifa 

ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. 
Ama bu zalimlerin yıkımım artırmaktan 
başka katkı sağlamıyor.”'''̂

Bu yorum, Şifa kelimesinin, tama
men bedensel hastalıklardan kurtulma 
anlamına tahsis edilmesinden doğar. 
Oysa yukarıda belirtildiği gibi, ruhsal 
hastalıklarından kurtulmak da, şifa bul
maktır. Ruhsal hastalıkların yeri de 
kalbdir.”  Kur’an’da, müminlerin kalble- 
rinden acı ve ızdırabın giderilmesi için 
savaşmanın şifa olduğu belirtilmekte
dir.” Kaldı ki, ayette şifa ile birlikte bir 
de rahmetten söz edilmiş, bu ikisinin 
inananlar için olduğu da ayrıca açıklan
mıştır.

Bizce önemli olan şu husus da asla 
gözden kaçırılmamalıdır. K ur’an, ruhsal 
hastalığı olanların vahiyle tedavi olma
larını ister. Bunun yanında, bedensel 
hastalığı olanlara dini görevlerini kolay
laştırır.

“Ey inananlar! Oruç, sizden önceki
lere farz kılındığı gibi, A llah’a karşı gel
mekten sakınasınız diye, size sayılı gün
lerde farz kılındı. İçinizden hasta olan 
veya yolculukta bulunan, tutamadığı 
günlerin sayısınca diğer günlerde tutar 
Oruca zorlananlar, bir düşkünü doyura
cak kadar fidye verirler.”

Yalnız bir hususa değinmekte yarar 
vardır. K. Kerim, bir kimsenin Allah’a 
sığınarak, her türlü müşkili için dua et
mesine, sadece izin vermekle kalmaz, 
aynı zamanda emreder. Kişinin tedavi 
olduktan sonra, bedensel iyilişmesi için 
Allah’a dua etmesini de bu cümleden 
sayabiliriz.’'* Çünkü onu yaratan, yedi
ren, içiren hasta olduğunda, ilaç gibi ve-
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şilelerle şifa verecek olan yine Allah’tır.” Bunu, 
Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’in hayatında örnek
lendiren dualardan seçerek ya da istediği başka du
alarla da yapabilir. Bu bir kulluk gereğidir. Ancak, 
elbette bu kulluğuna büyü kuşkusu karıştırmaması 
esastır.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bir kimsenin, 
kendisini başkasına okutması, Allah’a sığınmak ve 
dua etmek için başkasının aracılığını dilenmesi, di
nen istenen birşey değildir. Allahu Teâlâ duâ kapısı
nı herkese açtığı, ona herkesi çağırdığı, herkesin 
doğrudan kendisine yönelmesini istediği, ve şirk şâ- 
ibesini kabul buyurmadığı halde, O ’na doğrudan 
doğruya ibadetle sığınmayı bırakıp da, ben o kapıya 
gidemem, ne isteyeceğimi de bilemem diye duâ del- 
lalı aramaya ve onun nefesinden medet ummağa kal
kışmak diyânetin icâbı değil, câhiliye âdetidir.**''

8- Harut ve M ârufun Halka Öğrettiği Ak Bü
yü, İnsanlara Zarar Vermek İçin Kullanılmama
lıdır:

Yahûdîler, Süleyman (a.s)’ın peygamber olduğuna 
da inanmazlardı. O ’nun siyasi gücünü ve kuşlarla ko
nuşmadaki maharetini büyüyle elde ettiğini zannedi
yorlardı. O ’nu diğer padişahlardan biri olarak görür
lerdi. Hayatın zorluklarını büyüyle yendiğine inan
dıkları Kral Süleyman gibi, maişetlerini ucuz yoldan 
temin etmek, istedikleri kadınları kocalarından ayar
tarak onlarla sefa sürmek için büyü öğrenmeye me
rak sarmışlardı. Bu durumun hikaye edildiği Bakara 
Sûresi’nin 102. âyetinde şöyle denmektedir.

“Sıdeytnanın mülkü hakkında, şeytanların telkin 
ettiklerine uydular”

Ayetin bu bölümünde astrologların, Hz. Süley
man’ın mülkü hakkında yanlış şeyler bildikleri, Ya- 
hudilerin de bu yanlışlara uydukları anlatılır. Ayet 
şöyle devam eder:

“Oysa Süleyman kafir değildi. Ama insanlara bü
yü öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı.”

Astrologlar, Hz. Süleyman’ın adını kullanıp O ’nu 
vesile edinerek, halka büyü öğretmişlerdi. Oysa Sü
leyman kâfir değildi. Yani büyüyle bir alakası yoktu.

“Bahirde, iki melek Harut ve Marut’a bir şey in- 
dirilmemişti”

Hârut ve Mârut hakkında kaynaklarımızda sıhhat
li bir haber yoktur. Ayette onlardan söz eden ‘Mele- 
keyn’ kelimesini ‘M elikeyn’ biçiminde okuyan âlim
ler de vardır.”’' Bu nedenle bazı kaynaklarda bunların 
iki melek olabileceği gibi,‘“ melek ruhlu iki insan, 
iki padişah,’"̂  hatta iki azgın şeytan*"’ olabileceği de 
nakledilmektedir.

Onlar iki melek ya da iki kişi olsa da onlara birşey 
indirilmemiştir. Fakat öyle görülüyor ki bunlar kesb

ve gayretleriyle diğer insanların kavrayamayacağı 
bir takım olayların kanunlarını keşfetmişlerdir. Bazı 
illüzyonlar yapabilmişlerdir. Bunları da talebelerine 
öğretirken, kötüye kullanmamalarını söylemişlerdir. 
İşte onların yaptıkları böyle basit bir olay dahi Me
zopotamya insanları arasında büyü gibi görülmüş
tür. *®‘‘

Bu ikisi: “Biz sadece imtihan ediyoruz, sakın in
kar etme” demedikçe kimseye bir şey öğretmezlerdi.

Ayetin bu kısmı, büyü karşısında insanın ahlaki 
bir sorumluluk taşıması gerektiğini dile getirmekte
dir. Çünkü büyüde, Allah’ın koyduğu tabii düzenin 
işleyiş kanunlarını hafife alan yöntemler ve olumsuz 
amaçlar bulunmaktadır. Harut ile Mârut’tan büyü 
öğrenenlerin amaçları da ahlaki olmayan bir şeye 
ulaşmaktı. Onlardan aile bağlarını koparacak, koca 
ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı;

“Halbuki onlardan, koca ile karısının arasını ayı
racak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah’ın izni ol
madıkça onlar kimseye zarar veremezlerdi. Kendile
rine zarar verecek, faydalı olmayacak şeyler öğreni
yorlardı.”

9- Felak ve Nâs Sûrelerinde Bahsedilen Büyü:
Bazı haberlerde anlatıldığına göre, Hayber Sava

şından sonra hicretin yedinci yılında, Yahudilerin is
teği üzerine, müslümanlığı şeklen benimsemiş olan 
Lebid adında birisi, peygamberin saç-sakal artıkları, 
kullandığı tarak ve hurma çiçeklerinin kapçığı ile 
Hz. Peygambere büyü yapar. Sonra bu malzemeleri 
bir kuyuya atar. Hz. Peygamber büyünün tesiri ile 
bazı işlere gücü yetmediği halde yapabildiğini zan
neder hale gelir. Bu durum, kırk gün yahut altı ayla, 
bir yıl kadar devam eder. Daha sonra Cebrail ve Mî- 
kâil gelerek durumu kendisine anlatır ve büyü mal
zemelerinin yerini haber verirler. Bilâhare büyünün 
tesiri geçer ve Hz. Peygamber o kuyuyu kapatır. Yi
ne bu söylentilere göre, Felâk ve Nâs Sûreleri bu bü
yü olayı üzerine nâzil olmuştur.

Bu haberler, isimler zinciriyle Hz. Peygambere 
dayandırılmış olsa da, temel bilgi oluşturabilecek 
güçte değildir. Hz. Peygamber’in bir süre bile olsa 
ne söylediğini bilmeme durumu ise hiç şüphesiz, 
inançla ilgili temel bir meseledir.

Bu haberlerin içerikleri de müfessirlerce tenkid 
edilmiştir.'®* Çünkü bu söylentilerin doğru kabul 
edilmesi halinde, inkara şartlanmış olanların, Hz. 
Peygamber’e ‘Sihirlenmiş’ demeleri'*'' doğrulanmış 
olmaktadır.'®" Bu ise K ur’an’a imanla ilgili bir sorun 
oluşturur. Zirâ, K ur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’in 
sihirlenmiş bir kimse olduğu inancını müşriklere nis- 
bet ederek onları kınamaktadır.

Büyünün Hz. Peygambere zarar verdiği iddiası da
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yüce kitabımızın peygamberlik konusunda söyledik
leriyle uyuşmamaktadır. Peygamberler konuştukları 
ve yaptıklarıyla, ümmetleri için güzel örneklerdir. 
Allah bütün insanların arasından seçtiği bir peygam
berini, bazı hokkabazlık ve şarlatanlıklar karşısında, 
pasif duruma düşerek, onların örnekliğine negatiflik 
bulaşmasına izin vermiş olamaz.

Eğer Hz. M uhammed’e bir sihir yapılsa ve bunun 
etkisi olsa, bu durum da bir yıl sürseydi, O’nun diğer 
söylediklerinin de bir ehemmiyeti kalmaz, yaptıkla
rının örnekliğinden şüpheye düşülürdü. Böyle bir ol
guya ihtimal vermek, sadece iddia edilen belli bir sü
re için değil, bütün peygamberlik 
süresinde O ’nun kişisel örnekliği
ne kuşkuyla bakılması sonucunu 
doğurabilirdi.

Felâk Sûresinde şöyle buyuru
lur.

De; “Felâkın Rabbine sığını
rım. Yarattıklarının şerrinden.
Çöktüğü zaman vekabın şerrin
den. Düğümlere üfleyenlerin şer
rinden. Kıskandığı zaman kasetçi
lerin şerrinden...”

Felâk, aydınlığın karanlığı ya
rıp çıktığı andır. Vekab da karanlı
ğın aydınlığa çöktüğü an. Gün do
ğuşu ve batışı olan bu vakitlerde 
alaca karanlık olur. Yani eşya ol
duğu gibi farkedilemez. Bu iki va
kit göz yanıltmasından dolayı bü
yülü gibidir.

Bu sûresinin ilk üç ayetinde eş
yanın her türlü yanıltma ve aldat
masından Allah’a sığınılması islenir. Dört ve beşinci 
ayetlerde ise insanların şerrinden söz edilir. Onlar
dan bir grup da düğümlere üfürenler’dir.

Dilimize düğüm olarak çeviren kelime ukad'dix. 
Kelime bu biçimiyle sadece bu surede geçer. Bu ke
limenin tekili olan ‘Ukdet’ ise K ur’an’da üç defa 
kullanılmaktadır. Birisi Hz. Musa’nın bir duasında 
bulunur. Hz. Musa, diündeki ukde’nin çözülmesi 
için Allah’a dua eder. Kelime bu duada, konuşma ile 
ilgili bir tutukluk halini anlamlandırmaktadır. Diğer 
ikisi ise evlenme akdi anlamında kullanılmaktadır.*®^

Yani, kelimenin K ur’an’daki kullanımların hep
sinde ipe atılmış somut bir düğüm değil, soyut dü
ğümler anlamlandırılmaktadır. Hatta K ur’andaki bu 
kökten olan, diğer kullanımların tamamında da alış 
veriş ve yemin akdi gibi soyut bir bağlamayla ilgili
dir. Acaba Felak Sûresindeki Düğümler’den maksat 
nedir? Üfürenler kimlerdir? Bunu tesbit edebilmek 
için ayetin öncesi ve sonrasında sözün akışına bak

Kimse, İlahî kanunlar 
olan sebeplere baş
vurmadan bir iş ya

pamaz. Büyücüde, ya 
da emir verdiği iddia 
edilen gizli varlıklar
da, ilahi kudretin te
celli ettiği nedenleri 

aşan bir güç olduğu
na inanmak tedavi 

edilmesi gereken ev
rensel bir insanlık so

runudur. Konu, 
Kurban açısından da 

akaidle ilgili problem
ler oluşturmaktadır.

mak gerekli olacaktır.
Sûrenin girişinde eşyanın yanıltmasından Allah’a 

sığınılmasının istendiğini görmüştük. Sonunda Ha- 
setçiler’in yanıltmasından söz edilir. K ur’an, Hz. 
Peygambere gelen vahyi kıskananlardan söz ettiği 
iki yerde daha Hased kelimesini kullanır."" Yani ba
sed, kıskançlıktan doğan kalbi bir duygudur. Dedi 
kodu ve laf getirip götürme ve iftira ile açığa çıktığı 
zaman da şerre dönüşür.*"

en-Neffâsât, üfürenler demektir. Bu sözcük, dil
bilgisi açısından dişil bir kelimenin çoğuludur. Oysa 
söylentilere göre Hz. Peygambere büyük yaptığı id

dia edilen Lebid bir erkektir. Di
ğer bazı söylentilerde -bu nedenle 
oluşan sorunu gidermek için ola
cak- büyü yapanın Lebid değil, 
onun kızları olduğu iddia edil
mektedir. Öyle görülüyor ki, büyü 
yapanlar hakkında nakledilen bu 
söylentiler de, büyünün Hz. Pey
gambere yapıldığı iddiası gibi çe
lişkilidir.

Bizce ‘Neffâsât’ la kasdedilcn- 
1er, mutlak anlamda kadınlardır. 
Özellikle de insanlar arasındaki 
muhabbet ve sevgiyi hile ve desi
seleriyle dağıtan kadınlardır. Bun
lar, güzelliklerini sunarak erkek
leri fitneye düşüren, bütün hilebaz 
kadınlardır."^ Onların şerri ise, er
keklerin yüreklerine işleyen cazi
belerinin tesiri ile, kurulmuş yu
vaları dağıtmalarıdır. O halde 
ukad kelimesine tercih ettiğimiz 

mana ile birlikte anlam; dişiliklerini ön plana çıkara
rak, en geniş anlamıyla da, laf getirip götürerek"’ ya 
da bir gerçekliği olmayan büyü korkuları yayarak, 
erkeklerin rey ve kararlarını değiştiren, eşler arasın
daki sevgi ve nikah bağlarına üfüren dişiler, anlamı
na gelir.

Felâk Sûresindeki ukad sözcüğünü, eğer ‘Nikah 
bağları’ yahut kan koca arasındaki ‘Sevgi bağları’ 
anlamında alırsak, üfürenlerden kaynaklanan şerrin, 
karı koca arasını açacak bir bozgunculuk olduğu or
taya çıkar ki, Harut ve M ârut’la ilgili âyette bahse
dilen büyünün de koca ile karısının arasını açacak 
şeyler olması, tercih ettiğimiz bu tefsiri destekle
mektedir.

Burda şöyle bir soruyla karşılaşabiliriz. Eğer üfü
renler’den maksad erkeklerin kalbini çelmeye, nikah 
bağlarını bozmaya çalışan kadınlar demekse, bu su
renin muhatabı öncelikle Hz. Peygamber olduğuna 
göre, O ’nun kalbini çelmek, nikah bağlarını bozmak
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isteyen bazı kadınlardan söz edilmiş olacağı söyle
nebilir mi? Bu olabilir. Ancak unutmamak gerekir ki, 
Peygamberler, Allah’ın samimi kullarıdır. Onlar, bu 
cins kötülük ve fenalıklardan da korunurlar. Böyle 
bir sorunun cevabı, Hz. Yusuf ile O ’na gönül veren 
Züleyha’nın hikayesini anlatan şu ayettedir.

“And olsun ki kadın Yusuf'a karşı istekli idi; Rab
bin'den bir işaret görmeseydi Yusuf da onu isteye
cekti. İşte ondan kötülüğü ve fenalığı böylece engel
ledik. Doğrusu o bizim çok samimi kullarımızdan- 
dır.” '̂̂

Netice itibariyle bu sûreden çıkarabilecek sonuç, 
iddia edilen gizemli bir büyünün 
gerçekliği olamaz. Bu kelimelerle 
kastedilen bir büyü olduğunu sa
vunan kimse bile bu ifadelerden 
onun gerçekliğinin olduğu ve etki
sinin bulunduğunu çıkaramaz."’ O 
zaman, şayet gizemli yollarla ya
pılan büyülerin gerçekliği yoksa, 
kimse kimseye bu yolla zarar ve
remeyecekse, neden ayette üfü- 
renlerin şerrinden Allah’a sığınıl
ması isteniyor? biçiminde bir soru 
akla gelebilir.

Bu sorunun cevabı da şudur.
Büyünün gerçekliğinin K ur’an’da 
açıkça reddedilmesine rağmen, bu 
tür uygulamalardan Allah’a sığı
nılmasının emredilmesi, bununla 
uğraşanlar için zihinsel bir tehlike 
taşıdığının duyurulması içindir."*
Yani bu sûrede kendisinden Al
lah’a sığınılması istenen şey, bü
yünün gerçekliğinden dolayı oluşan şerri değil, o 
şerri doğuran büyü korkusunun kendisidir. Onunla 
oluşabilecek tek zarar, büyü isminin insanlara saldı
ğı korkudur. Bu konuda günümüzde de süregelen en 
büyük kötülüğü buradadır.

Nâs Sûresine gelince. Sûre mealen şöyledir.
De: “İnsanların Rabbine sığınırım, insanların yö

neticisine insanların ilahına. Kıvrılıp saklanan, sinip 
gizlenen o sinsinin şerrinden, insanların göğüslerine 
kuşkular sokar; Cinlerden de, insanlardan da."

Bu sûrede insanların gönlüne kuşku düşüren ins 
ve cinlerin şerrinden Allah’a sığınılması öğütlen- 
mektedir. Cinler, gönüllere vesvese verdiği halde sa- 
iki gizli kalan her şey ve herkesdir. Onların görünür
de yapabilecekleri bir şey yoktur. Ancak, kalblere 
saldıkları korkularla, benlikleri büyüleyerek etki al
tına alabilirler. Burada nitelikleri verilen ve insanlar
dan da olduğu belirtilen şer kaynağının; halkı, büyü, 
kehânet ve fallarıyla yanıltan ve korkutan kimseler

Allah'ın isimlerîyie ve 
Kur'an'dan bazı ayet
lerle muska yazanlar^ 
ebcedle oluşturulan 
vefklerle, ısıtma, so- 
ğutmâ  ̂ bağlama ve 
çözme yapanlar(l), 

bazı tesbihatı bir ara
ya getirip yazarak  

koruyucu ve kurtarıcı 
kalkanlar oluşturan- 

lar(!), eğer cahillikleri
ni kabul etmiyorlarsa, 
ticaret gayelerini her 
çeşit inancın üstünde 

tutan kimselerdir.

olduğu düşünülebilir. Cinler gibi onların şerrinden 
de, ancak Allah’a sığınan kurtulabilir.

10- Kur’an-ı Kerîm Göz Değmesini
Onaylıyor mu?
Bazı haberlere göre Hz. Peygamber, göz değmesi

nin gerçek olduğunu behrttiği"’ ve nazar nedeniyle 
hastalanan kimselerin okunmasını emrettiği rivayet 
edilmiştir.'*’* Bu haberlerden birisi de, nazarı değen 
kimseye abdest alması, sonra da onun abdest suyuy- 
la nazar değen kimsenin gusletmesinin tavsiye edil
mesidir."’

Kur’an’ı Kerim’e gelince ilahi 
kelâmda göz değmesiyle ilişki- 
lendircbilecek tek ayet vardır. 
Söylentilere göre, bu ayet nazarla 
ilgili bir olay üzerine inmiştir.

Esedoğulları arasında gözü 
keskin kimseler vardır. Bunların 
içinde de öyle birisi vardır ki, iki 
üç gün aç kaldıktan sonra, kendi
sine gösterilen deve yahut koyun
lar için “Bundan daha güzelini 
görmedim” deyince hayvanlar bi
raz gittikten sonra hemen yere 
düşmektedir. Mekke müşrikleri 
işte bu kişinin Hz. Peygambere de 
keskin gözleriyle bakmasını ister
ler. O da gidip Hz. Peygamber’e 
bakar. Fakat O’na bir zarar vere
mez. Bunun üzerine de. Kalem 
Sûresinin ellibirinci âyeti nazil 
olur.‘“

"Küfre sapanlar. Kur'an’t işit
tiklerinde sana yiyecek gibi baksalar, ‘bu tam bir 
mecnun deseler de...”

Ayette ‘Sana gözleriyle yiyecek gibi baksalar’ bi
çiminde meal verilen k ısm a ,b a şk a  anlamlar da ve
rilmiştir. Bunlardan biri de ‘az kalsın gözleriyle seni 
devireceklerdi’ şeklindedir. İşte bu anlama binâen 
göz değmesi ile ilişki kurulabilmektedir.

Yukarıdaki rivayete ve daha önce göz değmesi 
hakkında naklettiğimiz diğer söylentilere bakılırsa 
nazar, insanın bir şeyi güzel bulmasından, ona beğe
nerek bakmasından kaynaklanmaktadır.’̂ * Oysa, 
müşrikler Hz. Peygamberi beğenmek şöyle dursun, 
O ’ndan nefret etmekte ve O’na düşmanlık beslemek
teydiler. Yiyecek gibi bakmaları da, zâtına duyulan 
bir kinden değil, onlara okuduğu Kur’an’dan kay
naklanıyordu. Yani, iddia edildiği gibi gözleri dehşe
te düşüren değil, kulak vasıtasıyla kalblerde düşman
lık oluşturan bir durum söz konusuydu. Nitekim bu 
olayın iniş sebebi olarak gösterilen âyetin sonunda,

MAYIS 1998 ■ 5 7



O ’na Delirmiş’ dedikleri bildiril
mektedir. Bu söz herhalde beğen
mekten değil, aksine aşağılamak 
isteğinden doğar.

Kaldı ki, bu âyet eğer sözün 
yukardan akışı içinde okunursa, 
böyle bir problem de doğmamak- 
tadır. Bundan üç âyet önce, Hz.
Peygamberin Yunus (a.s) gibi ol
maması, her halükarda olaylar 
karşısında sabırlı olması ihtar edi
lir. Peygamberin sabrı toplumun 
beğenmesine değil, hiç şüphesiz 
düşmanlığına karşı bir direnme
dir. O zaman sözü yukarıdan oku
yarak geldiğimizde anlam şöyle 
olur;

“Artık Rabbinin hüküm verme
si için sabret. Balığın dostu Yûnus 
gibi olma! Hani o, hıçkırıktan bo- 
ğuhır bir halde yakarmıştı. Eğer ona, Rabbinden bir 
nimet ulaşmasaydı, horlanmış bir halde cascavlak 
bir yere atılırdı. Fakat Rabbi onu seçip yüceltti ve 
salihlerden yaptı. O küfre sapanlar, Kur an ı işittik
lerinde seni gözleriyle yiyecek gibi baksalar da “Bu 
tam bir mecnundur" deseler de (sabret)”

Hz. Peygamber’in uyarılarına karşı düşmanca 
davranan ve deli diyen kimselerin, O ’na ‘Yiyecek
miş’ gibi bakmaları, kin ve nefret dolu nazarla bak
maları anlamındadır. Göz değmesi olan nazar ise 
bundan çok başka bir iddiadır. Bu nedenlerle bizim 
tercihimiz ayetin göz değmesine delâlet etmediğine 
dair olan tefsirdir.

_________c- h a d i s l e r d e  b u y u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yukardaki oldukça geniş sayılabilecek açıklamalar
da görülmektedir ki K ur’an bizim bu yazıda ak büyü 
dediğimiz şeyin gerçekliğinden bahseder. Ancak onu 
konu edinmesi de; aldatması, yanıltması, fertlere ve 
topluma zarar vermesi, dolayısıyla yasaklanması 
açısındandır. Nazar ve tılsım gibi, nedenlilik esasına 
bağlı olmayan, kara büyü dediğimiz şeyin gerçekli
ğini onayladığını ise söyleyemeyiz.

Oysa büyü, Hadislerde, K ur’andan daha farklı bir 
bağlamda ele alınır. Hadislerde büyünün zararları 
yanında bir de onunla tedavi olmaktan söz edilmek
tedir. Hadis kitaplarının insan sağlığından söz açan 
hemen her bölümünde büyünün bir türü Hz. Pey
gamber’in tavsiyesi olarak nakledilir. Nedenselliğe 
dayanmayan göz değmesi de gerçek olarak kabul 
edilir. Bedensel bir rahatsızlıktan, kem gözden, bü

Yaratılanları, Yarata
na ortak ve rakipmiş 
hissi verdiren, bazı 
görünmez yaratıkları 
ve gizemli eşyaları 
devreye sokarak, on
larla bir eylem yapma 
inancına dayanan si
hir, iyi bir netice elde 
etmek için muhatabı 
ikna etmek m aksa
dıyla kullanılmış olsa 
bile, temeli yalana 
dayandığından şey
tan işi sayılmalıdır.

yüden ve zehirlenmekten kurtul
mak için de okuma, başkasını oku
ma ve okunma isteme tavsiye edi
lir.

Hz. Peygambere isnad edilen 
bu söylentilerin muhtevasının, ila
hi vahye istinad etmeyip, o dönem 
Araplar’ı arasında alışılagelmiş 
tıbbi anlayışı yansıttığı,'^® yahut bu 
hadislerin kelimesi kelimesine, 
Hz. Peygamberin sözü olmaktan 
çok, büyük ölçüde ilk müslüman 
nesillerin görüşlerini temsil ettiği 
d ü şü n ü le b ilir .Ç ü n k ü  Tarih’in 
bize duyurduğu Peygamber ve ar
kadaşlarının tıb anlayışı ile, bu 
söylentilerdeki tıb anlayışı çelişki
lidir. Onlar hayatları boyunca ne
densellik ilkelerine hep bağlı kal- 

' mışl ardır.
Hz. Peygamber arkadaşlarına, hurma ağaçların

dan daha iyi verim almaları için, suni dölleme yap
mamalarını tavsiye etmişti. vSahabenin bu tavsiyeye 
uyduğunda daha kötü ürün aldığını gören Peygam
ber (a.s); “Bu dünya ile ilgili işleri siz daha iyi bilir
siniz.” demişti.'^’ Hz. Ömer, bir yerleşim merkezinde 
salgın hastalığının çıktığını duyunca ordusunu geri 
çekmişti. Arkadaşlarından birisinin; Ömer Allah’ın 
bükümünden mi mi kaçıyorsun? sorusuna şöyle ce
vap vermişti: “Evet Allah’ın bir hükmünden diğer 
bir hükmüne kaçıyorum.”'̂ * Yani Ömer’e göre , olan 
da olması muhtemel olan da Allah’ın kaderiydi. İn
san o kaderlerden istediğini seçebilirdi. Onların gü
zel olanı da şüphesiz, bulaşıcı olduğu bilinen bir il
letin sebeplerinden uzak kalmaktı. O da öyle yap
mıştı.

D- İ S L A M  b i l g i n l e r i  B U Y U Y U  N A S IL
Y O R U M L A D I L A R ?

Müslümanlar büyü işlerini, fetihlerle birlikte Sûriye, 
İran, Yunan, Filistin ve Geldanlılar’dan öğrenmişler
dir. Bu anlayışlar karşısında İslâm dünyasının ilk sis
tematik düşünce mektebi olan Mutezile, durumu tar
tışmıştır. Onlara göre, evrenin işleyişinde nedensel
lik ilkeleri bulunur. Yani her hangi bir şey, ancak bir 
başka şey sayesinde olmaktadır. Bu nedenle de insan 
kendi fiillerininin sahibidir. Allah onun fiillerine mü
dahale ederek zorlamaz. O yaptıklarında hür ve bu
na binaen de sorumludur.

Daha sonraları bu fikre büyük bir muhalefet geliş
miştir.’̂  ̂Gittikçe büyüyen bu muhalefet, nedensellik

5 8  ■ ÜMRAN



fikiini, Allah’ın mutlak gücüne 
bir eksiklik getiriyor zannıyla 
reddetmiş, evrende işleyenin, ne
densellik ilkeleri değil, Allah’ın 
adeti olduğunu savunmuştur.
Sonraları sistematik ikinci bir dü
şünce haline gelen bu fikir, ehl-i 
Sünnet’in omurgasını oluşturan 
Eş’arilik’tir. Bugün İslâm dünya
sının genel görüşü olan bu düşün
ce, büyü kültürünün gelişmesinde 
önemli tesirlerde bulunmuştur.

Nedensellik ilkesini felce uğ
ratan bu düşünceye göre, pamuk ipliğinin kibrit ale
viyle yanması A llah’ın adetidir. Bu iplik, eğer Allah 
isterse yanar, istemezse yanmaz. İslam bilginlerinin 
büyük çoğunluğu, buradan bir kapı açarak, tabiat ka
nunlarının zorunsuzluğunu savundular. Buradan da, 
kara büyünün gerçekliğini kabullenmeye geçmek 
zor olmadı. Yani onlar nedensellik taşımayan, gi
zemli yollarla yapılan, büyüyü de gerçek buldular. Bu 
yolla cesede ve ruh’a tesir yapılabileceğini kabul et
tiler. Fakat bununla birlikte, dini açıdan böyle bir şe
ye başvurmanın meşru olmadığını da belirttiler.

Eş’ârî düşünce sistemini kabul eden bazı alimler, 
çelişkili beyanlar sergilerler. Kara büyü yoluyla insa
na zarar verilebileceğini, hatta Hz. Peygamberin de, 
bu yolla tesir altında kaldığını onaylarken, bazan bu 
yargılarını unutup onun tesirinin ancak, aşağılık ga
yelere eğilimi olan, zayıf ve etkilenmeye açık bulu
nan kalblerde bulunacağını söylerler.'^" Biz, bu çeliş
kinin, büyünün türlere ayrılmadan, tek bir başlık al
tında mütalaa edilmesinden kaynaklandığını düşünü
yoruz.

İlk islami düşünce ekolünü temsil eden bazı alim
lere göre ise evrende bir şeyin ancak başka bir şey 
vasıtasıyla oluştuğunu kabul etmek, mutlak gücün 
Allah’tan olduğuna inanmakla çelişmez. Aksine bu, 
her şeyin Allah’ın onayıyla sürekli olduğunun kabul 
edilmesidir. Bundan dolayı, nedenselliğe dayanma
yan bir büyü, gerçek olamaz. Sebeplere dayanmayan 
kara büyü, gerçekliği olmayan bir iddiadır. Büyü ol
sa olsa, fikir ve hislerde gözbağcılığı yoluyla oluşa
bilen bir a ld a tm ad ır.İm am  Ebû Hanife de böyle 
düşünmektedir.'^^

D - S O N U Ç

Sonuç olarak, bütün büyü türlerini ve yollarını kas
tederek şunu söyleyebiliriz. Kimse, ilahi kanunlar 
olan sebeplere başvurmadan bir iş yapamaz. Büyü
cüde, ya da emir verdiği iddia edilen gizli varlıklar
da, ilahi kudretin tecelli ettiği nedenleri aşan bir güç

Nedenlere bağlı olmaksızın, bazı yaratıkların^ 
varlıklar üzerinde bîr tasarruf yapabildiği şüp
hesine sebep olan inanç, Allah'sın bazı kudretle
re karışamaz ya da onlardan aciz olduğunu ka
bul etmekle aynı anlama gelir. Bu ise, hakkı ba
tıl olanla karıştırmak olur. Yüce kitabımız, işte 
bunun için olacak ki nedenlere bağlanmayı ih
mal ettiren, gizli bir güç bulundurduğuna inanı
lan eşyayı, şeytan işi pislikler olarar görür.

olduğuna inanmak tedavi edilmesi gereken evrensel 
bir insanlık sorunudur. Konu, K ur’an açısından da 
akaidle ilgili problemler oluşturmaktadır.

Allah’ın isimleriyle ve K ur’an’dan bazı ayetlerle 
muska yazanlar, ebcedle oluşturulan vefklerle, ısıt
ma, soğutma, bağlama ve çözme yapanlar(i), bazı 
tesbihatı bir araya getirip yazarak koruyucu ve kur
tarıcı kalkanlar oluşturanlar(l), eğer cahilliklerini ka
bul etmiyorlarsa, ticaret gayelerini her çeşit inancın 
üstünde tutan kimselerdir.

Yaratılanları, Yaratana ortak ve rakipmiş hissi ver
diren, bazı görünmez yaratıkları ve gizemli eşyaları 
devreye sokarak, onlarla bir eylem yapma inancına 
dayanan sihir, iyi bir netice elde etmek için muhata
bı ikna etmek maksadıyla kullanılmış olsa bile, te
meli yalana dayandığından şeytan işi sayılmalıdır.

Nedenlere bağlı olmaksızın, bazı yaratıkların, var
lıklar üzerinde bir tasarruf yapabildiği şüphesine se
bep olan inanç, Allah’ın bazı kudretlere karışamaz 
ya da onlardan aciz olduğunu kabul etmekle aynı an
lama gelir. Bu ise, hakkı batıl olanla karıştırmak olur. 
Yüce kitabımız, işte bunun için olacak ki nedenlere 
bağlanmayı ihmal ettiren, gizli bir güç bulundurdu
ğuna inanılan eşyayı, şeytan işi pislikler olarar görür.

''Ey iman edenler içki, kumar, tapılmak için diki
len taşlar ve fa l okları şeytan işi birer pisliktir; bun
lardan uzak durun ki kurtuluşa e r e s i n i z ■ (B İT T İ)

D İP N O T L A R

88- K. Kerîm : 16/69
89- K. K erîm : 10/57
90- K. K erîm : 41/44
91- N itekim  bazı K u r’an  yorum cuları da bu âyetin  bazı bedensel 

hastalıklar için  âyetler indirildiğine delil o labileceğini söylem işlerdir. 
M eselâ B eyzâvî, B ak , K onyalı M ehm ed Vehbi, H ulâsatu ’l-Beyan Fî 
T efsîru ’l-K u r’an, İlgili âyetin  tefsiri.

92- K. K erîm : 17/82
93- “K alplerinde b ir hastalık  vard ır da  A llah onları hastalık yönün

den daha ileri götürm üştür. Ve onlar için, yalancılık  etmiş olm aları 
yüzünden acıklı bir azap öngörülm üştür.” K. K erim : 2/10, “ Ey pey
gam ber hanım ları! S iz  kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer 
korunup tııkvaya sarılıyorsunuz sözü kırıtarak  söylem eyin ki, kalbin
de hastalık  bulunan biri üm ide kapılm asın. Ö rfe  uygun söz söyleyin.” 
K. Kerim: 33/32
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94- “ Savaşın  onlarla  k i, sizin e lin iz le  A llah on lara  azap etsin, on la
rı rezil etsin. O nlara  k a rş ı size yardım  etsin. Ve inananlar toplum un 
göğüslerine  .'jifa u la ş tırs ın .” K. K erîm : 9/14

95- K. K erîm : 2 /183 -184 , ayrıca bak; "K ör için b ir sorum luluk 
yoktur. Topal için  bir so rum lu luk  yoktur. H astaya da bir sorum luluk 
yoktur.” K. K erîm : 24/61

96- İbnu S inâ, s ırf  irâ d e  gücüyle iyileşen hasta la r ve hasta olduğu 
fikrine sahip olduğu iç in  hasta o lan sağlıklı k im seler bulunduğunu 
söyler. B undan hiu'eketle, m etafiz ik  ilkeler a lanına ait o lan aklın m ad
deye hükm ettiğ i so n u cu n a  varır.O na göre, telkin ve dualarla tedavi 
yapılabileceğin in  felsefi tem eli budur. Bak; Fazlurrahm an, a.g .e S; 
52-53

97- K. Kerîm : 26/80
98- E. H am di Yazır, a .g .e , Felâk Sû resi’nin tefsirinden özet olarak.
99- İbnu A bbas, H asan -ı Basrî, U b û ’l-Esved ve D ahhak ‘M eli- 

k ey n ’ b iç im inde okum uşlardır. Bak; M uham m ed Esed, K u r’an Me.sa- 
jı, 2 /102. âyetin  83 num ara lı dipnotu.

100- K urtubî, e l-C â ın i’ li ahkâm i’l K u r’an. İlgili âyetin tefsiri. (Ay- 
nca; A hd-i A tik, P e tru s’u n  2. M ektubu, 2/4)

101- S. A teş, K. K erîm  Tefsîri, ilgili âyet.
1 0 2 -A lûsî, R ûhu’l-M eânî. M. Şcltut, K u r’ana D oğru. İlgili âyetin 

tefsiri.
103- K urtubî, a.g.e.
104- Süleym an A teş, a .g .e . İlgili ayetin  tefsirinden
105- Bu anlam daki h ab erle r için bak; Buhârî, M üslim , A hm ed b. 

H anbel, Taberânî. A yrıca bak: İbnu M âce, Sünen, K itâb u ’t-Tıb Bâ- 
b u ’s-Sihr.

106- Hz. Peygam bere s ih ir yapıld ığ ından söz eden haberlerin ten
kidi için bak: A hm ed M ustafa  e l-M erâğî, T efsirü ’l-M erâğî, Felak Sû
resi tefsîri. M evdûdî, T c tlıîm u ’l-K u r’ân, Felak Sûresin in  tefsiri. Sey- 
yid K utup, Fî Z ılâ li’l -K u r’ân, Felak Sûresinin tefsiri.

107- “O  zalim ler şunu d a  söylediler: “S izler büyülenm iş bir adam 
dan başka.sının ard ından g itm iyo rsunuz .” K. K erim : 25/8 “O nların  se
ni din lerken , neye kulak  verdik lerin i biz daha iyi biliriz. A ralarında 
fısıldaşırlarken de şöy le  konuşurlar o zalim ler: “B üyülenm iş bir 
adam dan başkasın ın  a rd ından  g itm iyorsunuz!” K. Kerîm: 17/47

108- İm am  M âtdurîdî, Ebûbekir E sam ’a isnad edilen  bir haberde; 
hadislerin  reddedilm esi gerek liğ in i, aksi takdirde Hz. Peygam bere 
yapılan 's ih ir len m iş’ iftirasın ın  tasdik edilm iş olunacağını belirtir. 
Bek; E. Ham di Yazır a .g .e. Felâk Sûresi girişi. Yine bu anlam da 
İm am  M uham m ed A b d u h ’a isnad edilen  görüş için  bak; A. M ustafa 
e l-M erâgî, T efsîru ’l-M erâgî, fe lâk  Sûresi tefsiri.

109- “ Rabbim ! G öğsüm ü genişlet, işim i kolaylaştır, dilim in düğü
m ün çöz  ki sözüm ü iyi an lasın lar.” K. K erim : 20/27, “Zorunlu olan 
süre doluncaya kadar n ikahlı bağ lam aya  g irişm eyin .” K. Kerim : 
2 /235, “ B ir m ehir be lirlem işsen iz  ve kadınları hiç dokunm adan boşa- 
m ışsanız, kestiğ in iz m ehrin  yansın ı verin. A ncak kadınların  vazgeç
m esi ile, nikâh bağı e linde  bulunan erkeğin  durum u m üstesna.” K. 
K erîm : 2/237

110- ‘Y oksa insanları, A llah ’ın lü tfundan kendilerine verdiği n im et 
yüzünden k ıskanıyorlar m ı? ’ K. K erîm : 4/51-54 “ E hlikitaptan b irço 
ğu, benlik lerindeki k ıskançlık  yüzünden sizi, im anınızdan sonra kü f
re döndürm ek ister. H em  de  gerçek kendilerine  ayan-beyan olduktan 
sonra...” K. K erîm ; 2 /109

111- N itekim , Hz. P ey g am b er’in eşi A işe ’ye yapılan k ıskanm a, de
di kodu ve iftiradan sözeden  ayet, olayı ‘Ş e r’ sanılan b ir  ‘H ay ır’ o la 
rak niteler. “ Yalan haberi getirenler, içinizden b ir gruptur. Onu sizin 
için şer sanm ayın. A ksine o, sizin için b ir hayırd ır.” K. Kerîm  24/11

112- Ebu M üslim  e l-İsfehân iye atfedilen b ir görüş buna benzer. 
A ncak O ’na isned ed ilen  rivayette , ‘N effâsat’ın erkeklerin  gönülleri
ni çelen  kad ın lar an lam ında alındığı açık olduğu halde, ‘U kad’ ke li
m esine verilen anlam  o  kadar sarih  değildir. Bak; E. Ham di Yazır, 
a.g.e. Felak Sûresinin tefsiri.

113- M erâg î’ye göre, neffasat, dedikodu yapan kim selerdir. O nlar 
la f getirip götürerek, iki arkadaş arasındaki m uhabbeti düşm anlığa 
dönüştürülürier. Bunu d a  gizli yo llaria  yaptıkları için büyüye benze
tilm iştir. D edikoducular, yalan sözü , inkar ed ilem ez biçim de sunarak 
iknâ ederier. Bu da sih irbazların  kandırm asına benzer. Bak; A hm ed 
M ustaf el-M erâgî, T efs îru ’l-M erâgî, Felâk Sûresi tefsiri.

114- K. Kerîm: 12/24

115- Bak; Zem ahşeri, Tefsir İlgili âyet.
116- M uham m ed Esed, K u r’an M esajı, Felâk  Sûresinin tefsiri.
117- İbnu M âcc bu anlam da biri zay ıf o lan  üç hadis nakleder. Bak; 

Sünen. K ilâb u ’t-Tıb, B âb u ’l-Ayn. ‘N azar insanı kabre, deveyi de ten
cereye sokar.” M. N asıruddin E lbanî, S ilsüetu  ehâd îs’s-Sahiha, 1249.

118- B uhârî, esSahih, K itâbu ’t-T ıb, (Tecrîd-i Sarîh , Hadis, No: 
1932-1933), M üslim , es-Sahih, Hadis No: 2196, 2197.

119- Ebû D âvud, Hadis No: 3880, M uvatta, 2/939, İbnu M âce H a
dis No: 3509. Bu hadislerin  genel yorum u için hadislerde büyü bö lü 
m üne bak.

120- el-K urtubî, e l-C âm î’li ahkâm i’l-K u r’an, ilgili ayetin tefsiri, 
K elb i’nden nakleden. Ayrıca bak; B eyzâv î ve M edârik.

121- Bu b içim deki b ir anlam , el-K urtubî, a .g .e. de İm am  C afer es- 
S âd ık ’a isnad edilir.A yrıca bak; Ö m er R ıza D oğrul, T ann Buyruğu.

122- N azar, beğenilen hayran kalınan b irşeye  isabet eder. İbnû M â
ce a.g .e aynı yer.

123- M eal için Bak; M uham m ed Esed, K u r’an M esajı.
124- C ü b b âî’ye isnad edilen bu görüş iç in  bak; K onyalı M. Vehbi, 

H ülâsa tu ’l-Beyân R  T efsîri’l-K u r’ân, F elâk  Sûresi tefsiri.
125- İbnu H aldun, bu tür tıbbın o dönem  A rapları arasında o lduk

ça yaygın  olduğunu, bu tedavi şekillerin in  İlahi vahyin bir bölüm ü ol
m ayıp, A rap lar arasında m utad o larak  uygulanan bir şey olduğunu 
söyler. İbnu H aldun, a.g .e

126- Fazlurrahm an, bu tür hadislerin  K u r’a n ’ın öğretisini c iddi öl
çüde değiştirdiğini onaylar. H adis kaynak larında ve Hz. Peygam be
rin tedavi yöntem lerini anlatan d iğer eserlerde yer alan rivayetlerin 
büyük çoğunluğunun Hz. P eygam ber’e a tfedilem eyeceğin i söyler. 
Biik; Fazlurrahm an, İslâm  G eleneğinde Sağlık  ve T ıb , A nkara 1997, 
S: 33,62

127- İbnu M âce K utâbu’r-Rehîne: 2470-2471. A yrıca bak; M üslim , 
es-Sahih, K itâbu ’l-Fedail.

128- B uhârî, es-Sahih, Tıb. M üslim , es-Sahih , Selâm . ez-Zehebî, 
et-Tıb.

129- Bu m uhalefetin  öncüsü daha önce b ir m utezili olan e l-E ş’ari 
(vefatı: 861)

130- Bu hususda İbnu ’I-Kayyim  güzel b ir  örnektir. O şöyle der. 
“ İn.sanların b ir kısm ı (Hz. P eygam ber’e  büyü yapıld ığ ın ı) inkâr etti
ler. Peygam bere büyü yapılm iiz dediler. B unun  b ir eksik lik  ve kusur 
olduğunu sandılar. Halbuki iş onların  idd ia  e ttikleri gibi değildir. B ü
yü Peygam berim izin  geçimniş olduğu d iğer hasta lık lar gibi b ir hasta
lıktır. P ey g am b er’e isabeti ise zehirlenm e gibidir. A ralarında herhan
gi b ir fark yok tu r”

Bu a lın tıda  sözü edilen şey, Hz. P e y g am b er’e yahudi Lebid tarafın
dan gizem li yollaria yapıldığı iddia edilendir. M üellif burada,böyle 
b ir olayı açıkça onayladığı ve kabul e tm eyen leri e leştirdiği halde, bu 
bölüm ün sonunda aynen şöyle dem ektedir. “B üyücülere  yaptıkları 
büyü, e tkisini ancak alıngan kalblerde, şehvet peşinde koşan aşağılık  
gönüllerde gösterir. Bu nedenle sihrin e tk isinde kalan lann  çoğu ka
dınlar, çocuklar, b ilgisiz  insanlar, köylerde yaşayanlar, dinden, tevek
kül ve  levhid inancından nasibi az o lanlar, z ik ir ve dualardan, nebevi 
sığ ınm alardan nasibi olm ayanlardır. K ısaca, büyü etkisinin hakim i
yeti, aşağılık  gayelere eğilim i olan, zay ıf ve  etk ilenm eye açık  bulu
nan kalb lerde görülür. B üyücüler derier ki, büyülenen kim se kendi 
aleyhine yard ım  edenlerd ir.” Bak; Z âd ü ’l-M eâd, İstanbul 1991. T ıb- 
b u ’n-N ebevî, İstanbul, 1997, S. 161-164

131- Z em ahşerî, g izem li b ir yo lla  yapıld ığ ı iddia  edilen b ir büyü
nün gerçekliğini ve etkilerini reddeder. B ir insanın ancak, b ir şey ye
d irilerek , içirilerek, ya da koklatılarak  etki a ltına a lınabileceğini sö- 
1er. Bak, e l-K eşşâf Felâk Sûresin in  tefsiri. M üfessir ve Fakih Cas- 
sa s ’da büyünün o lağandışılığını kabul etm ez. Bak; D oç. Dr. M evlüt 
G üngör, C assas ve A hkâm u’l-K u r’anı, A nkara  1989, S.28-29. Seyyid 
K utup da böy le  düşünür. Bak; Fî Z ılâ li’l-K u r’an, 2/101 ve 113/4. 
âyetlerin  tefsiri.

132- Doç. Dr. M evlüt G üngör, a.g.e.
133- K u r’ân-ı Kerîm : 5/90.
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AYIN PANORAMASI/ İSLAM DÜNYASI

B L A I R ’D E N  İ S R A İ L ’E  50.
YAŞ h e d i y e s i

20 Nisan 1998 tarihi itibarıyla İsrail 50 
yaşma basmış oldu. Ne tevafuk İsrail’in 
kuruluş gününde İngiltere Başbakanı Bla
ir, İsrail’i resmen ziyaret ediyordu. İsra
il’in kuruluşunda baş faktör ve başrol 
oyuncusu olan İngiltere Başbakanı Bla- 
ir’in bu ülkenin altın jübilesinde yalnız bı
rakmaması kaderin bir cilvesi olmalı. El- 
betteki öyledir. Bunun için olmalı Filistin
lilere ait olan El Eyyam gazetesi Blair’den 
özür dilemesini istedi. Aslında özür kifa
yet etmez, İsrail’le birlikte Londra’dan 
tazminat da istemeliydi. Blair birkaç ay 
önce, Al Gore gibi 30 kadar devlet ada
mıyla birlikte İsrail’in kuruluşu adına 
mum yakmışlar ve kutlamalara katılmış
lardı. Her ne kadar Yascr Arafat’a Chair
man yerine President olarak hitap ederek 
İsrail açısından pot kırsa da, belki gönlü
nü incitse de, Blair’in İsrail’i doğum gü
nünde yalnız bırakmaması, onlar açısın
dan her türlü takdirin ötesindedir. Co- 
ok’un Filistinlilerle görüşmesi, Blair’in 
Filistinlilere veya Araplara kur yapması 
bu gerçeği hiçbir zaman değiştirmez. Bla
ir’in taraflara Londra’da bir zirve teklif et
mesi ise İngiltere tarafından ABD’nin 
misyonunu çalmak olarak mütalaa edil
diyse de o “tamamlamak” olarak nitelen- 
dinniştir. ABD’nin rolünü çalmadıklarını 
ifade etmiştir.

 ̂  ̂ *

İşin sembolik tarafından esasına geçecek 
olursak gerçekten de Blair taraflar arasında 
arabulucu olarak Londra görüşmelerinde 
bir ilerleme kaydedebilir mi? Bu soruya 
müsbet cevap vermek oldukça zor, belki de 
mümkün değil. Nedenine gelince Araplar
la Netanyahu arasında başta en lazım olan 
güven unsuru yoktur. Araplar Netanya- 
hu’nun Blair’in teklifine olumlu karşılık 
vermesini; bir manevra ve vakit kazanma

olarak görmekte
dirler. Bu bir an
lamda Milose- 
viç’in Kosovalıla- 
ra karşı referan
dum manevrasına 
benziyor. Dolayı
sıyla bu manevra
ların arkasından 
bir şey çıkmaz.
Hatla daha da va
himi Blair’e barış 
için daha fazla ça
ba sözünü verdiği 
gün Arapların İs
rail’den atılması
nı savunan ve 
Erctz İsrail (arzı me’vud) taraftan 
Moledet Partisini koalisyona da
hil etmenin yollarını aramasıydı.
“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşu
su?” diye sorabilirsiniz. Hakkınız 
da var. Netanyahu, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, bu konuda 
Moledet Genel Başkanı Rehavam 
Zeevi ile görüştüğünü ve bu kara
ra, “barış sürecinin başarılması” 
amacıyla hükümet desteğini güç
lendirmek istediği için vardığını 
belirtti. Moledet Partisi ise, barışı 
değil, Araplar’m İsrail sınırları dı- 
şma çıkarılmalarını savunuyor. 9 
milletvekiline sahip olan solcu 
Meretz Partisinin lideri Yossi Sarid, söz 
konusu karara, ‘’Bu siyasi manevra, Ne
tanyahu hükümetinin gerçek yüzünü orta
ya çıkarmaktadır” diye tepkisini ortaya 
koymuştur.

İsrail parlamentosunda, “İsrail Toprağı 
Cephesi” olarak bilinen ve çeşitli partiler
den oluşan aşırı milliyetçi ve dindar 20 
kadar milletvekili, Netanyahu’nun Batı 
Şeria’dan çekilme kararı alması halinde, 
koalisyona verdikleri desteği geri çeke
ceklerini ve hükümeti devimıek için hare
kete geçeceklerini duyurmuşlardı.

Yaser Arafat-Tony Bloir

Benjamin Nelanyahu

Mustafa
ÖZCAN
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Türkiye Gn. Kur. Bşk. O rg . İ. Hakkı Karodayı-israil Gn. Kur. Bşk. Shokok

_________ I S R A I U L E  F U Z E  A N L A Ş M A S I _________

ANKARA-KUDÜS- İsrail’in Haaretz gazetesinde 22 
Nisan tarihinde, Türkiye’nin kendisini balistik füzelere 
karşı koruyacak bir füze savunma sistemine gereksinim 
duyup duymadığının incelenmesi için İsrail ile Türki
ye’nin anlaşma imzaladığma dair bir haber yer aldı.

Bu anlaşma çerçevesinde iki ülke arasında, İsrail’in 
ABD ile ortak yürüttüğü Arrow füzelerini geliştirme 
projesinde kullandığı teknolojiye dayalı bir füze siste
mi kurulması ele almıyor. İsrailli kaynaklar memoran
dumun imzalanmasına rağmen, iki ülkenin ortak füze 
sistemini geliştirmesi ve üretmesinin çok uzun zaman 
alacağını ifade ediyorlar. Gazete, anlaşmanın geçen ay 
emekli Tümgeneral Yossi Hanan’m başkanlığında İsra
il Savunma Bakanlığı heyetinin Türkiye’ye yaptığı zi
yaret sırasında imzalandığını da aktarıyor. Haberde 
Amerika Birleşik Devletleri’nin, İsrail’in Türkiye’yi 
Arrow füzeleri sistemi geliştirme projesine dahil edil
mesi planına çok olumlu baktığı da ifade ediliyor. Ha
ber şöyle devam ediyor: “Türk kaynaklar İsrail ile Tür
kiye’nin Arrow’a benzeyen ancak hareket sahası 150 
kilometre daha fazla olan yeni bir füzenin geliştirilme
si için işbirliği yapılmasında uzlaştığını bildirdi. Mayıs 
ayında Çevik Bir, iki ülke arasındaki altı aylık stratejik 
görüşmede bulunmak için İsrail’e gidiyor. İsrail heyeti
nin başında ise, Savunma Bakanı İzak Mordehay’ın 
başdanışmanı emekli Tümgeneral David İvri buluna
cak. Görüşmede ele alınacak konulardan birisi ortak fi
zibilite çahşmasınm nasıl yürütüleceğinin saptanması 
olacak. İsrail Türkiye’ye öncelikle muhtemel tehditleri
ni saptamasını vc buna göre Türkiye’nin korumak iste
diği stratejik tesislerin belirlenmesini teklif etti.Türki- 
ye, eski Savunma Bakanı Turhan Tayan’ın ziyareti sıra
sında Arrow füzeleri ile ilgilendiğini bildirmişti. Ancak

bu sistemin ABD ile ortak bir proje ol
masından dolayı füzelerlerle ilgili bilgi 
alışverişi ve füzelerin satılması için 
Washington’un mutabakatı gerekiyor. 
Arrow füzeleri henüz deneme safha
sında bulunuyor. Arrow füzesi İsrail 
Uçak Sanayisi tarafından geliştirilen 
ABD-İsrail ortak projesi. ABD’nin 
700 milyon dolar yatırdığı Arrow füze
si, yerden yere atılan orta menzilli ba
listik füzeleri durdurma amacını taşı
yan, Patriot füzelerinin daha geliştiril
miş şekli diye tanımlanıyor. Türkiye 
haricinde Güney Kore, Japonya ve 
Taywan gibi ülkeler de Arrow füzesi 
ile yakından ilgileniyor.”

Gazete haberinde, Türk kaynaklarından da görüş al
dıklarını belirterek,Türkiye’nin gerçekten bu proje ile 
çok ilgili olduğunu ancak projenin hala deneme safha
sında bulunmasından dolayı henüz bir satın alma veya 
ortak üretim anlaşması aşamasına gelmediğine ilişkin 
açıklamasını da aktardı.

KOSOVA
Kosova Referandumu

Sırplar genelde ülkeleri hakkında yabancıların komplo 
kurduklarına inanıyorlar ve bunu sık sık dile getiriyor
lar. Halbuki aksi yönde kuvvetli karineler var. Bunlar
dan birisi Sırplara uluslararası müdahale yapılacağı sı
rada dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand’ın Sa- 
raybosna’yı ziyaret ederek Sırplar üzerindeki tehlikeyi 
ve tehdidi savuşturmuştur. Bilindiği gibi Bosna Sırpla- 
rınm eski Lideri Karadziç savaş suçlusu olarak aran
maktadır ve gıyabında ömür boyu hüküm giymiştir. 
Güya uluslararası güç kendisinin peşindedir ve ensele
mek için fırsat kollamakta; zaman zaman araştımıalar 
yapmakla ve operasyonlar düzenlemektedir. Yaz ayları
nın sonuna doğru bir operasyon ile yakalanması planla
nan Karadziç’in, Fransız Ordusunda görevli Herve Go- 
urmillon ile görüştüğünü öğrenen ABD ve müttefikleri
nin, planın Karadziç’e sızdırılmış olabileceği endişe
siyle operasyonları askıya almıştır. Amiyane tabirle 
Mitterrand’dan sonra Sırplara Fransızların bu da başka 
bir kıyağı. Ortada bir komplo mu var, muvazaa mı var, 
pek belli olmuyor. Güya Sırplar komploları boşa çıkar
mak üzere Kosova’nın geleceğiyle ilgili kendi araların
da bir referandum düzenliyorlar. Sırbistan yönetimi, 
Kosova meselesinde uluslararası arabuluculuk çabala
rına karşı referandumda halktan hayır oyu vermelerini 
istiyor. Neticesi belli referandumdan tabii ki hayır 
oyundan başka bir sonuç beklenemez. Muhtemelen re
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feranduma karşı Batının cevabı yeni yaptırımları onay
lamak olacaktır.

ediyor. Ancak referandum hususundan da anlaşıldığı 
gibi Sırbistan Temas Grubu’nun veya uluslararası ca
mianın broker rolü oynamasmı içişlerine müdahale ola
rak görüyor ve bunu referandum aracılığıyla reddedi
yor. Sırbistan, Kosova’ya cumhuriyet statüsü verihne- 
sinin onun için bağımsızlığa açılan ilk kapı olacağını 
varsayıyor.

* * *

Kısaca bugünkü Yeni Yugoslavya Cumhuriyetini oluş
turan iki cumhuriyetten birisi olan Karadağ dahi Sırbis
tan’ın Kosova politikasını tasvip etmiyor, destek ver
miyor. Ancak bu arada önümüzdeki dönemde yapılacak 
parlemento seçimlerinde Miloseviç yanlılarına Kosova 
konusunda koz vererek kendi pozisyonunu zayıflatmak 
da istemiyor. Bununla birlikte Miloseviç’in sertsille ve 
“asiye asa” politikasının geri tepeceğini Yugoslav
ya’nın ölümüne ve dışlanmasına yol açacağım öngör
mektedir. Son tahlilde başarılı olabilmek için Milo ül
kesi Karadağ’ı elverdiği ölçüde yeni ambargoların kap
samının dışında tutmaya çalışmakta ve Sırbistan’la ka
der ortaklığının dışına çıkarmak istemektedir. Arzusu 
bölge için daha fazla demokrasi daha fazla açık pazar. 
Batıya Miloseviç’in önünü kesin çağrısı yaparken Mi
loseviç de onun için ayrılıkçı suçlamasında bulunuyor. 
İşte Miloseviç’in politikalarının müşahhas sonuçları.

Ancak Yugoslavya Cumhurbaşkanı Miloseviç’in de 
halkı bezdirdiği ve bıktırdığı bir gerçek. Halk genel 
olarak Miloseviç’in politikalarının tabii sonucu olan sa
vaştan, yıkımdan ve ekonomik çöküntüden bıkmış ve 
bezmiş durumda. Bundan dolayı Miloseviç’in politika
larının iflas ettiği ve duvara dayandığı söylenebilir. Mi
loseviç bunca harp ve darptan sonra eski azminden çok 
az bir bakiyyeye sahiptir. Herşeye rağmen Kosova’da- 
ki nisbi sertliği ve Karadağ’da ipleri elinden kaçırması 
Miloseviç’in eski gücünün kalmadığının isbatıdır. Asi 
Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç kendi başına 
buyruk hareketlerde bulunmakta Belgrad’ın protestola
rına rağmen Londra ve Paris gibi başkentleri ziyaret et
mekte ve burada en üst seviyede karşılanmaktadır. Cu
kanoviç, Belgrad’ın uluslararası arabuluculuktan ka
çınmasını kıyasıya bir şekilde eleştinnekte ve 23 Nisan 
tarihli referandum kararını da hatalı bulmaktadır. Milo 
Cukanoviç; “Bunun doğru bir karar olduğunu düşün
müyorum. Kosova meselesi büyük bir problem olarak 
karşımıza çıkmakta, ister sevelim isler sevmeyelim Ko
sova kendisini uluslararası camiaya dayatmıştır...” de
mektedir. Temas Grubu Kosova’ya çözüm olarak mak
simum seviyede otonomi verilerek demokratik Sırbis
tan ve Karadağ’la birlikte eşit statüde bir çözüm teklif

__________________ FİLİSTİN__________________
Zincirleme Gerginlik

GAZZE- Yahya Ayaş’tan sonra İzzettin kassam birlik
lerinin ikinci önemli elamanı olan Muhyiddin Şerif’in 
önce kurşunlanarak öldürülmesi ardından da bindikleri 
araca bombalanma süsü verilmesi Filistinlilerle İsrailli
ler arasında çaprazlama gerilime neden oldu. Arafat ve 
Özerk yönetim için de büyük bir imtihan. HAMAS’ın 
manevi Lideri Şeyh 
Yasin bu konuda re
sen Arafat’ı suçluyor.
Aslında parmaklar 
Likud Cephesi’nin ve 
ABD’deki bazı çev
relerin Arafat sonrası 
için düşündükleri 
isim olan Arafat’ın 
Polis Şefi Cibril Ra- 
cubi’yi gösteriyor.
Netanyahu’nun gel
mesinden sonra zaten 
bıçak sırtında bulu
nan barış süreci bu ci
nayetin yan tesirleri Şehid Muhyiddin ŞeHf
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PAKISTAN

altında can verebilir. Netanyahu ve MOSSAD bir taraf
tan Filistinlilerin mukabele etmelerinden ve yeni ey
lemler düzenlemelerinden korkuyor öte taraftan da 
böyle bir eylemin barış sürecinin sonu olacağmı ilan 
ediyor. Böylece Arafat bilmecburiye HAMAS’a kar.51 
i.§birliğine zorlanıyor. Zaten ölen Başbakan Rabin, Ara
fat’ı kendilerinin bir taşeronu olarak vasıflandırmış ve 
bu tanım kamuoyuna malolmuştu.

Cinayetin ardından bilhassa Gazze Şeridi’nde geri
lim tırmanmış ve HAMAS’ın önde gelen liderlerinden 
ve sözcülerinden Abdulaziz Rantisi gibi isimler gözal
tına alınmıştı. Arafat ve Özerk Yönetim, İsrail ve MOS
SAD’m eylemi kendilerinin düzenlemedikleri iddiasına 
destek vererek cinayetin örgüt içi çatışmaların bir sonu
cu olduğunu ileri sürüyor,

Şerif’in Ailesinden Arafat’a Tepki

HAMAS’ın Yahya Ayaş’dan sonra ikinci önemli adamı 
olan Muhyiddin Şerif’in öldürülmesinden sonra Ara- 
fat’m rolüyle ilgili iddialar devam ediyor. Muhyiddin 
Şerif’in ailesi de Arafat’ın açıklamalarının İsrail’i temi
ze çıkarma ve onu Filistin halkının tepkilerinden koru
ma amacına yönelik olduğunu iddia etti. Muhyiddin 
Şerif ailesi adına kardeşi bir basın toplantısı düzenleye
rek HAMAS mensuplarına güvendiklerini, Arafat’ın 
açıklamalarını ise tamamen iftira olarak değerlendir
diklerini belirtti. Kardeşi şöyle konuştu: “Muhyiddin 
Şerif’in örgüt içi bir hesaplaşma neticesinde öldürüldü
ğü iddiası tamamen iftiradır. Ben İzzettin Kassam bir
likleri içindeki kardeşlerimi gönülden selamlıyorum. 
Özellikle de Özerk Yönetimin tutukladığı Adil İvadul- 
lah, İmad İvadullah ve Gassan el Addasi’yi yürekten 
selamlıyorum ve bu kişilerin bu insanların kendilerine 
yapılan isnadlardan beri olduklarına inanıyorum...”

Pakistan-Hindistan Arasında Füze Yarışı

ISLAMABAD- Pakistan Devlet Başkanı 
Muhammed Refik Tarar, füze uzmanlardan, 
ülkenin savunma sisteminin iyileştirilmesi 
için daha çok füze geliştirmelerini istedi.

APP ajansının haberine göre, Devlet 
Başkanı Tarar, yeni geliştirilecek füzelere 
“Gazneli Mahmud” , “Babür Şah” ve “Ah
met Şah Abdali” gibi, müslümanlığı Hindis
tan’a getiren ve yayan lider ve fatihlerin 
isimlerinin verileceğini belirtti. Tarar, “Gu- 
ri, Gazneli, Baburi ve Abdali füzeleri, hiçbir 
baskıya kulak asmadan, Pakistan’ın savun
ma sistemini iyileştirmek için gelişdrilmeli- 
dir” dedi. Pakistan’ın bu ay başmda denedi

ği füze, 12. yüzyılda Kuzey Hindistan’da Türk hakimi
yetini kuran Şahabeddin Guri’nin adını taşıyor. Pakis
tan, ilişkilerinin gergin olduğu komşusu Hindistan’ın 
geliştirdiği “Privithi” füzesine karşı yaptığı, bu ülkede
ki hedefleri vurabilecek kapasitede orta menzilli Guri 
füzesiyle 6 Nisan’da başarılı bir deneme yapmıştı.

ÜRDÜN
Mısır’dan Sonra Ürdün’de de Basına Kısıtlama

AMMAN- Kahire ile Washington arasında Kıpti savaş
larının faturası basma çıkarı
lırken Ürdün de basına yeni 
kısıtlamalar getirmeye ha- 
zırianıyor. Kral Hüseyin’in 
ülkesine zarar veren iftira 
dolu haberlerin engellenme
siyle ilgili olarak hükümet
ten yeni bir basın kanunu çı
karmasını talep etdği öğre
nildi. Kral Hüseyin, özellik
le Ürdün’de faaliyet göste
ren bazı basın yayın organ
larının Filistin otoritesini 
amansızca eleştirdiklerini, düşmanca davrandıklarını 
bunun İsrail’le barış yapan özerk yönetime zarar verdi
ği gibi ülkesine de zarar verdiğini ileri sürüyor.

____________________ İRAN____________________
İran’dan Amerikan Radyosuna Tepki______

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dr Mah
mud Muhammedi, İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya 
verdiği bir demeçte, ABD’nin yeni bir radyo istasyonu 
kurma teşebbüsüne tepki gösterdi. Muhammedi,

Krol Hüseyin

6 4  ■ ÜMRAN



ABD’nin bu girişiminin İran kamuoyunda Amerika’ya 
karşı bir sempati uyandırma amacı güttüğünü kaydede
rek, bunun hiçbir zaman başarıya ulaşamayacağını ifa
de etti. ABD’nin bu tür girişimlerinin, Amerikan yetki
lilerinin sözleri ile davranışları arasındaki çelişkiye iyi 
bir örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Muhammedi, 
“îran halkı Amerika’nın komplolarına karşı yeterince 
bilinçlidir” şeklinde konuştu. Amerika’da yaymılanan 
New York Times gazetesinin bir haberine göre, ABD 
Hükümeti’nin, İran’a yönelik Farsça yayınlar yapacağı 
bir radyo istasyonu kurmak için 900 bin dolar yatırım 
yapma karan aldığı iddia edilmişti.

CEZAYİR

ÇEÇENISTAN

Cezayir Devlet Kaynaklı Katliamları itiraf Etti

Rus Pasaportları Tedavülden Kaldırıldı

MOI.-IAÇKALE - Çeçenler, eski SSCB pasaportunu 
yürüırlükten kaldırdı.

Ç.'eçen Cumhuriyeti İçkeriya Başbakan Yardımcısı 
Kazbek Mahaşev, Moskova ziyareti öncesi, başkent 
Cohar’da Rusya’da geçici olarak kullanılan Rusya va
tandaşı mühürlü eski SSCB pasaportunun yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kararı imzaladı.

Çeçen Cumhuriyeti İçkeriya Parlamentosu, Rus
ya’da geçici olarak kullanılan Rusya vatandaşı mühür
lü es ki SSCB pasaportlarının yerine yeni Çeçen Cum
huriyeti İçkeriya milli pasaportunun yürürlüğe konul
masını kararlaştırdı.

CEZAYİR- Cezayir’de 12 kadar yerel yetkiliyle “yurt
sever” özsavunma gruplarının üyeleri, Relizan bölge
sinde çok sayıda sivili öldürme iddiasıyla tutuklandı. 
Başkentte yayımlanan gazetelerin haberlerine göTe, ba
tıdaki Relizan kenti ve civarında “terör estirmekle” 
suçlanan yerel yetkililer arasında, iktidar partisinden 
belediye başkanlar! da bulunuyor. Resmi kaynakların 
henüz doğrulamadığı bu haber, 1992’de şiddet olayları 
başladıktan sonra terörle mücadele amacıyla silahlanan 
ve kendilerine “yurtsever” adını veren sivillerin katli
ama karıştığı yolundaki en büyük iddia oluyor. Gazete
ler, Relizan bölgesinde patlak veren olayın çok daha 
geniş boyutları olabileceğini, bunun, ülkenin diğer 
kentlerinde de bazı yetkililerin ve “yurtsever” özsavun

ma grupla- 
nnm kı
y ı m l a r d a  
p a r m a ğ ı  
olabileceği 
kuşkusunu 
g ü n d e m e  
getirdiğini 
kaydettiler. 
G aze te le 
rin görgü 
tanıklarına 
ve iyi ha

ber alan kaynaklara dayanarak verdikleri haberlere gö
re, tutuklanan “yurtseverler” , geceleri, kendilerini gü
venlik güçleri olarak tanıtıp adam kaçırıyor, adam öl
dürüyor, haraç topluyor, yağma yapıyorlardı.

Bu skandalin akabinde 120 polis de görevlerini kö
tüye kullanma, işkence, adam öldürme ve gasp suçla
rıyla açığa alınarak yargılanmaya başlandı. Böylece ilk 
kez Cezayir rejimi zımnen devlete bağlı görevlilerin de 
katliam yaptıklannı kabul etmiş oldu.

Çeçenistan’dan Cihad Yorumu

MOSKOVA- Çeçenistan Yüksek Şeriat Mahkemesi, 
‘’cihıat” kavramına yeni bir anlam yükleyerek, bunun, 
Çeçemistan’m güçlendirilmesi anlamına geldiğini açık- 
ladı.Yüksek Şeriat Mahkemesi’nde alınan kararda, “Şu 
aşamada cihad, İslam devletinin inşa edilmesi ve güç
lendirilmesi çerçevesindeki tüm çabalar şeklinde anla
şılmalıdır. Bu yeni cihad, savaş dönemindeki cihaddan 
çok daha önemlidir” denildi. Mahkeme aynı zamanda, 
Rusya ile Çeçenistan arasındaki barış anlaşmasının, tüm 
Çeçenler tarafından izlenmesi gerektiğini de belirtti.

BELÇİKA 
Cami Bombacıları Irkçı

BRÜKSEL- Belçika’nın Gent şehrinde bir caminin 
bombalanması olayının ırkçılar tarafından gerçekleştiril
diği ortaya çıktı. Irkçılar, Kurban Bayramı’nda kesimha- 
neye gelen ırkçı parti Vlaams Blok’a mensup yetkililerin 
dövülmesinin intikamını aldıklarını ifade ettiler.

Söz konusu olay. Kurban bayramında meydana gel
mişti. Vlaams Blok Lideri Philippe De Winter, 2 kadın 
milletvekili ve 15 kişi kurbanların kesildiği mezbahaya 
gelerek, uyum içinde kurbanlarını kesen 4-5 bin Müs
lüman’ı kamerayla görüntülediler. Söz konusu görüntü
leri seçim zamanında Müslümanları kan ve vahşet ta
raftarı olarak suçlamak için kullanacaklarını öğrenen 
Faslı Müslümanlar buna izin vermek istemediler ve 
parti yetkililerini dövdüler. Başta Başkan Philippe De 
Winter ve 2 bayan milletvekili olmak üzere kamerama
nı da döverek filmleri almayı başaran Faslı gençlere 
polis herhangi bir müdahalede bulunmazlarken daha 
sonra yaptıklan açıklamada “Biz birşey görmedik” de
diler. ■

MAYIS 1998 ■ 65



AYIN P â M & m .m A Si/ ım m Y E

s i y a s a l  k o m e d i  v e y a

K O M E D IK  s i y a s e t

Bırol Boyrotn/Tempo

Hatırlarsınız...
Soğuk savaş döneminde “Demirper

de Ülkeleri” diye adlandırılan Sovyet 
bloğunda, insanlar siyasal düşüncelerini 
açıkça ortaya koyam.adıkIarı için ‘'de
mirperde fıkraları” y id., espirilerle, işa- 
rederle innâ yoluyla meramlarını anlat
maya çalışırlardı. Galiba bu durum, to
taliter sistemlerin alamet-i farijcaların- 
dan biri idi.

Türkiye’de de baskı ve istibdadın ko
yulaştığı her dönemde erbab-ı kalemin 
ince espirilere, hicivlere, dolaylı anla

tımlara yöneldi
ği bir vakıadır. 
Ama bizim an
lamadığımız , 
geçtiğimiz ay 
erbab-ı siyase
tin neden mera
mını kurt, kuzu, 
eşek fıkralarıyla 
anlatmaya ça
lıştığıdır, Acaba 
baskılar daha 
“yukarı'lsirdün, 
başka bir ifade 
ile daha “de- 
rm ”lerden mi 
g e l me k t e d i r ?  
Yoksa, zaten 
“komik” hale 
gelen siyaseti 
iyice sulandıra
rak milletin

çehre-i abusunu biraz olsun mütebessim 
hale getirmek mi amaçlanmıştır?

Neyse biz “el-manâ fî batnı’-şair” ya
ni “şiirin anlamı şairin derûnunda saklı
dır” deyip siyaset repertuarımıza kazan
dırılan fıkraları tarihe kaydedelim:

Önce bir zamanlar “Çoban Sülü” na
mıyla anılan Cumhurbaşkanımız kuzulu 
bir fıkra ile açtı kapıyı:

Kurtla Kuzu Aynı Kafeste

İddialı bir profesör, ‘Aslanla kuzunun 
aynı kafeste barış içinde yaşayacağını’ 
ileri sürerek, bu tezini kanıtlamak için 
bir hayvanat bahçesinde denemek iste
miş. Herkes itiraz etmiş, ‘Olamaz, aslan 
kuzuyu yer’ demişler. Profesör ısrar et
miş, ‘Ben başaracağım’ demiş. Sonunda 
profesör, deneyini başlatmış. Bir hafta 
sonra deneye itiraz edenler hayvanat 
bahçesine geldiklerinde bir de ne gör
sünler; aslanla kuzu aynı kafeste sakin 
sakin duruyorlar. Adamlar şaşırmış, 
‘Bunu nasıl başardınız’ diye sormuşlar. 
Profesör gayet sakin yanıtlamış; Her 
gün kafese yeni bir kuzu koyuyoruz” 

Bir tartışmadır başladı:
“Pofesör” kimdi? “Kurt” kimdi, “ku

zular” kimlerdi? Hadi “Profesör”le 
“kurt”u anladık diyelim, kuzular, “par
tiler” miydi, “liderler” miydi, “sürüleş- 
tirilmiş halk”mıydı, yoksa kurban, da 
postları gasbedilecek koyunlar mıydı?
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Asıl önemli olan da buydu? Kafese atılacaklar 
kimlerdi?

Ertesi gün Demirel, yeni bir fıkra ile bir yerlere 
gönderme yapıyordu:

“Ben Demedim Padişahım,
Sen Dedin”

“Padişah încili Çavuş’u çağırıp bir al vermiş. ‘Bu 
atı al, iyi bak. Sana her ay bir kese altın. Ama ata iyi 
bakmazsan kellen gider’ demiş. Atı alıp mahalleye 
gelince komşuları, ‘Yahu niye aldın bu atı, yarın na
sıl olsa ölecek, kellen gidecek’ demişler. Birkaç ay 
işler iyi gitmiş. Bir gün at yatmış, kalkmamış. İnci
li Çavuş varmış padişahın huzuruna. Padişah, ‘At 
nasıl İncili?’ diye sormuş. ‘At çok iyi padişahım. 
Boyluboyunca yerde yatıyor. Ayaklarını hiç oynat
mıyor. Kafası kalkmıyor. Kuyruk da sallamıyor. 
Gözleri de kapandı. Karnı da yukarı çıkıp inmiyor’ 
deyince padişah ‘Öyleyse bu at öldü’ diye bağırmış. 
İncili, ‘Ben demedim, sen dedin padişahım’ karşılı
ğını vermiş.”

Şimdi kafalardaki sorulara yeni sorular eklen
mişti:

Acabâ Cumhurbaşkanı “ne demek isîememiştiT  
Atın öldüğünü açıkça söylemekten herkes çekinirdi 
de Çankaya Sultam'ndi ne oluyordu?

Tam bu soruların cevabı aranırken, siyasetçileri
miz ardarda fıkra keselerinin ağzını açıverdiler.

Aldı sözü Baykal:

“Benim Zürriyetime Güvenme”

“Padişah, Anadolu’da asker topluyormuş. Köylü 
vatandaş bir oğlunu vermiş geri gelmemiş, İkinciyi 
vermiş o da gelmemiş. Şimdi üçüncüsü isteniyor. 
Köylü de bakmış giden geri gelmiyor, Padişah’a ha
ber göndermiş “Artık benim zürriyetime güvenme
sin” demiş. Şimdi de bu hükümet CHP’ye güven
mesin.”

Baıba, fıkra’nın mesajını açıklamamıştı, ama 
Baykal, bizi düşünme zahmetinden kurtarmıştı.

Ardından Yalım Erez bir fıkra patlattı:

Öküz, Küp ve Temel

“Öküz küpün içindeki samanı yemek için kafayı 
sokmuş. Kafa küpün içinde kalmış. Temel gelip 
öküzün kafasını gövdesinden ayırmış. ‘İşte şimdi 
küpü kırabilirsin, demiş...”

Sonra, bu kurtlu, kuzulu, atlı, öküzlü fıkralara, 
FP’li Recai Kutan’dan “merkepli” bir fıkra geldi: 

Çeşmenin Lüllüğündeki Merkep

“Adamın biri merkep almak için köyünden şehre 
doğru yola çıkmış. Köyün çıkışında bir çeşme gör
müş. Çeşmenin lüllüğünden (oluğundan) gürül gü
rül su akıyormuş. Tam o sırada, adamın ayağı taşa 
takılmış ve suya düşmüş. Başlamış şeytana küfür 
etmeye. Şeytan da tesadüfen oradan geçiyormuş. 
Adamın kendisine yaptığı küfürleri duyunca, kız
mış ve ‘Ben sana bir oyun oynayacağım, görecek
sin’ demiş. Adam şehre varıp, pazardan güzel bir 
merkep görmüş. Hiç pazarlık yapmadan merkebi al
mış. Tam aynı çeşmenin yanından geçerken satın 
aldığı merkep küçülmüş, çeşmenin lüllüğünden içe
riye kaçmış. Çevreden geçenler, adamın derdini so
runca adam da ‘Merkebim küçüldü. Şu lüllükten 
içeriye kaçtı’ demiş. Adamlar köylüyü tımarhaneye 
götürmüşler. Tımarhanedekilere de aynı şeyi anla
tınca onlar da ‘Böyle şey olur mu? deyip adama 
gülmüşler. İçlerinden birisi ‘Ben sana inanıyorum. 
Ama söylediklerini inkar et, kurtul’ diyerek nasihat 
etmiş. Doktorlar adama ‘Ne oldu tekrar anlat. Mer
kep çeşmeye mi kaçtı?’ diye sormuşlar. Adam bu
nun üzerine ‘Merkep hiç küçülür mü?’ demiş. Bu 
sözler üzerine adamı bırakmışlar. Adam köyüne dö
nerken, merkebin kulaklarını çeşmeden çıkardığını 
görmüş. Bunun üzerine, ‘Ulan biliyorum, oradasın 
ama adama söyletmiyorlar’ demiş.”

Bu arada Cumhurbaşkanımız, Kurt-kuzu denk- 
lemli fıkrayı çok sevmiş olacak ki, buna bir yenisi
ni ilave etti:

“Adamın kuzularına kurt dadanmış, gidip köyün 
akıllı adamına sormuş, ne yapayım, diye.... Akılh 
adam, ağılın bulunduğu bahçeyi, telörgü ile çevir
mesini söylemiş. Öyle yapmış ama, kurtlar telörgü- 
yü aşıp, koyunları yemişler...

Köylü yine koşmuş, ne yapayım, diye:
“Bahçeyi duvarla çevir?” demiş akıllı zât.
Köylü, akıllı adamın dediğini yapmış, ama kurt

lar duvarı filan dinlemeden yine girip koyunları par
çalamışlar...

Garip köylü akıllı adama koşmuş:
“Telörgü dedin çevirdik, duvar dedin yaptık, bu

nun başka çaresi yok mu?”
Akılh adam başını kaşımış:
“Var, var ama, sende koyun kalmadı.”
Nihayet, espirili ve iğneli konuşmalarıyla ünlü 

Cindoruk, “Leylekli” bir fıkra ile bu fasla son nok
tayı koyuyordu:
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Kuşa Çevrilen Demokrasi

“Nasrettin Hoca’ya bir leylek getirmişler. Nasrettin 
Hoca’nın, Bu nedir?’ sorusuna, leyleği getiren kişi 
‘kuş’ demiş, ‘Bu kuşa benzemiyor’ diyen Hoca, ku
şun gagasını bacaklarım kesmiş. Sonra ‘İşte, şimdi 
kuş oldu’ demiş. Biz de aynı bu fıkrada olduğu gibi, 
demokrasinin gagasını, bacaklarını kesiyoruz. ‘İşte 
demokrasi’ diyoruz.

Fakat o da ne! erbab-ı siyaset fıkra anlatır da er- 
bab-ı kalem durur mu? Fıkra üstadı Haşan Pulur üç- 
beş fıkra birden aktardı okuyucularına. İşte bunlar
dan biri; yarı fıkra, yarı nasihat:

Hangi Dost?

Politikacı gün görmüş birine sormuş;
“Kaç türlü dost vardır?”
Adam başını sallamış:
“Bazı dostlar vardır, emek gibi, su gibidirler, sen 

onları her gün ararsın!

Bazı dostlar, ilaç gibidir, sen onları gerekince 
ararsın!

Bazı dostlar hastalık gibidir, onlar seni arar bu
lur!”

Bir dost tarifi daha:
“Batı dostlar da şemsiyeye benzer, yağmur yağın

ca ortadan kaybolurlar!”
Haşan Pulur fıkra anlatır da Çetin Altan “şey-- 

tan”ca hikayeler anlatmaz mı?

Politikacı ve Hint Yağı

“Bektaşi”ye sormuşlar:
- Gelişmemiş yerlerde devlet yönetimi neye ben?:iyor. 

Baba Erenler:
- Hintyağına, demiş.
- Neden?
- Kim tadına baksa, ya hemen altına etm'^ye başlı

yor ya ülkenin içine...”
Anlaşılan post-modern totaliter süreç f jevam ettik

çe daha çok fıkra işiteceğiz bu ülkede.

ŞEMDİN SAKIK, PKK, APO VE SORULAR

14 Nisan 1998 Sabahı, Türkiye, “Parmaksız Zeki” 
kod adıyla bilinen “PKK’nın Ölüm makinası” Şem- 
din Sakık’ın yakalandığı haberiyle çalkalandı. Ge
nelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir tara
fından planlandığı söylenen ve Genelkurmay Özel 
Küvetler Komutanlığı timlerince “başarıyla” gerçek
leştirilen Yarasa Operasyonu sonucu “kıskıvrak” ele 
geçirilen Şemdin Sakık, o gün bugündür Türkiye 
gündemine bomba gibi düşen “itirafları” ve “Şok 
açıklamaları” ile siyasal tartışmaların ilk maddele
rinden birini oluşturdu.

Şemdin Sakık “esrarrengiz” bir operasyonla Ku
zey Irak’tan alınıp Türkiye’ye getirilmişti, ama ge
rek ele geçiriliş biçimiyle, gekerse medyaya “sızdırı
lan” konuşmalarıyla bir yığın soruyu da beraberinde 
getirmişti:

1- Sözü edilen operasyondan, siyasi iktidar dahil, 
neden kimsenin haberi olmamıştı? Yoksa başka türlü 
“operasyonlar” mı sözkonusu idi?

2- Apo’nun eski kayınpederinin “istihbaratçı” ol
duğu söylentilerini hatırlamak konuyu daha bir esra
rengiz hale getirmiyor mu?

3- Sakık’la Apo, arasında gerçekten bir anlaşmaz
lık var mıydı?

4- Apo, Sakık benzeri “katilleri” tasfiye ederek

kendisi için “beyaz” bir sayfa :mı açıyordu?
5- Kaba PKK gerçekten tüıkoniyor veya bölünüyor 

muydu?
6- Yoksa FKÖ ve IRA örneği nde olduğu gibi 

PKK, “silhh mücadele”den “si>'asa 1 mücadele”ye mi 
geçiyordu?

Bekleyecek, ve soruların cevap larını, önümüzdei 
günlerde göreceğiz.
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AYIN PANAROMASI K İ

ib a d e t  o z g u r l u g u n e

POST-MODERN DARBE

Gündemin sık sık değiştiği ülkemizde değişmeyen ba
zı gündemlerde vardır. Bu kronik gündemlerden biri de 
“Kurban derisi” tartışmasıdır. 1986 yılında çıkarılan ve 
vatandaşları kurban derisini istediği yere vermekte hür 
bırakan genelgeden sonra bu tartışma heryıl canlı ola
rak yaşandı. “Vatandaş derisini istediği yere verebilir 
mi, yoksa bu konuda tek yetkili THK’mıdır” tartışması 
şürekli'tekrarlandı. Kurban sahipleri “Kurbanm bir iba- 
dei; pjiduğu, dçri de bunun devamı olduğundan, din ve 
yjccjftn hürriyetinin bulunduğu bir yerfie kimsenin deri
ye arîjbargo ■koymayacağı’’na inanıyorİardV. Üstelik tek 
adres olarak gösterilen 
TrHK’nıj) hesaplarının hiç de 
p̂*miz olmadığı ye bazı ypfşuz- 

İûklann (A W t'S 'fO  .
1998) biliniyordu.

Kurban derisini büyük İ3jr 
kaynak olarak gören ye l?u 
konuda THK’yı ‘‘yetkili’' gös
teren kişiler ise “THK’riin 
hem hava savunmasını kuv
vetlendirdiği hem de gelirin
den çeşitli kurumlan fayda
landırdığı, oysa deriden gelir . . . . . .
sağlayan vakıf ve derneklerin bu gelirleri iıe irticai ye 
yasa dışı faaliyetlere yöneldiği’̂  iddiasındaydılür. 28 
Şubat sonrasındaki hay.aya uygun olan 1?u ,şpy|e^ 
zete sütunlarına ve manşetlerime cje yansıyordu 
bullah 20 bin deri toplayacak” (Yeniyüzyıl 5 Nisan 
1998), “Hizbullah post peşinde” (Cumhuriyet 8 Nisan 
1998), “Kurban derileri PKK’ya gitmesin*’ (Hürriyet
5 Nisan 1998)...

Bu arada İçişleri bakanlığı yayınladığı bif genelgey
le vakıf ve demeklerin deri y ŝ^Wiyoir
kaymakamlıklar aracılığı ile vakıf ye yet
kililerini uyarıyordu. Ancak “Yasak biz# değil §©f)4tŞI 
kesim” diyen Pir Sultan Abdal Derneği gibi bfiz) kf- 
simler kendilerini bu uyarının dışında görüyoflftrdlr 
(Akit 6 Nisan 1998)

Bazı gazeteler ise fırsattan istifade ederek bu yasağı 
biraz daha genişletiyor ve kurbanla ilgisi olmayan bazı 
ibadetleri yasak kapsamına sokuyordu: “Kurban bayra- 
mında hiçbir kuruluş (iefi, zekat ve fitre toplayamaya- 
cak” (Cumhuriyet 6 Nisan İ993r Tabii, Cumhuriyet ça
lışanları, müslümanlarm “fitre”yî Kurban’da değil de

Ramazanda vermeyi adet edindiğini hatırlayam,ayacak 
kadar gözleri kararmış durumda). Bu ara^a bazı^^rı hız
larını alamayarak diğer zamanlarda söyleyemeyecekle
ri baz! fikirlerini de ortaya atıyorlardı. “Hayvaneıblç 
sektöründeki krizin önlenmesi için, kurb^ l̂ eşinrıinin 
Diyanet İşleri Başkanlığınca verilecek bir fetva ile en 
az 2-3 yıl yasaklanması” gerekiyordu (Cumhuriyet^ 3, 
Nisan 1998) Bu kadar cesur olamayan bazı gazetelerse 
bunu ima eden başlıklarla yetiniyoriardı “4.5 milyon 
kurban. Türkiye’nin 55 milyon plan küçük ve büyük 
baş hayvan varlığının % lO’u kurbar\ edildi. (8 Nİ&an

1998, Sabah)
Medya İçişleri Bakanlı

ğı’nın genelgesini manşet 
ye sütunlarına taşıyarak 
halka korku salıyordu (Y. 
Şafi^k 5 Nisan 1998) 

Burada, Hükümet ka
nadından yapılan bir baş
ka açıklamada ise “Pçrİ 
toplama yetkisinin 
THK’da olduğu, ancak 
vatandaşın kendi derisini 
iştçdiği yçre, verebilece

ği’’ ^çıl^lanıyw^\i-. (M- Kşçeoilerin açıklanfiaşı, 6 Ni
san 19^§ Alçit) Ari|pc|}ç bu ardaların etkili olmadı
ğı b^yra^ ve bayram sonrasında yapılan bas
kınlarla görüldü. Bayram boyunca okul cami, vakıf ve 
derneklere bağışlanan derilere THK’ca el 1^-
zı bölgelerde ise halk kurban çloiayıS;iyİa iba^
det özgürlüğiine ş.ahip, çıktı. B.a^en dkenı;n,e Yt 
tışmalar Fatiİıfe olduğu gibi ¥ î  şekiİde aona 
ererken ba^n dç Üıs^u4aır’'(ia ol^yğu gibi gece yanla- 
ff'jıa kadar s ^ ü  (Y. Şaf^k 16 Nisan 1998,)

Toz duman (:İağ\J^^k|a  ̂sopra göryjdü kİ bunca zor
lamaya rağmen halk derilerini T.H,K’ya vermemişti.

gerıg’de dgrilenn çoğunu vakıflar topladı” (Cum
huriyet 1Q Ni§{in 199§). '‘Zorbalık sökmedi, bütün da- 
yatrnajara rağmen demek ve vakıflarla bağışlanan de
ri miktarı, THK’nın topladığının 3-4 katı civarında” 
(Akit 10 Nisan 1998)

Bu arada unutulmaması gereken, ba^a^\ç,^\i\vi 
yüee mesajı, kardeşlik duyguları i,l̂ wci plana itiliyor, 
bu bayram da deri gasbıyla “rniİletin ibadet özgürlü
ğüne indirilen bir darbe” olarak tarihe geçiyordu. ■

____
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NE DEDİ... NE YAZDI...
TBMM’NIN ATEŞLE İMTİHANI

Y avuz G ö km e n  4.4.1998 H ü r r i y e t

Eğer benim işittiklerim ger
çekse, önümüzdeki günlerde 
TBMM ateşle imtihan edilecek 
demektir. Bu imtihana aslında 
hepiliz gireceği ve zaten bir sü
redir bu ateşin içinde yaşamak
tayız.

Geçenlerde, Başbakanlığı
nın kanunlarla ilgili dairesine 
birtakım metinler geliyor. İlgili 
memurlar bu metinleri bakanla
rın imzalarına açılmış boş ka
ğıtlara iliştiriyor ve bakanlar 
Kurulu’na gönderiyorlar.

Yaklaşık on dakika sonra 
tüm bakanlar bu metinlerin ekli 
bulunduğu kâğıtları imzalıyor 
ve metinleri resmen “Kanun ta- 
sansı” haline getiriyorlar.

Buraya kadar her şey normal 
görünüyor. Normal olmayan bu 
metinlerin geldiği yerdir.

Bu metinler Başbakanlık’ta 
da TBMM’de hazırlanmış değil
lerdir.

Ve Bakanlar Kurulu’nda vir
güllerine bile dokunulmadan, 
önümüzdeki günlerde
TBMM’de görüşülecek yasaka 
tasarıları haline dönüştürül
müşlerdir.

Şimdi, TBMM’nin önünde 
durmaktadırlar.

Bu metinlerin içeriklerini şöy
le böyle biliyorum.

Bunlar, insanların hemen 
hiçbir hakkını kaale almadan, 
devlet ve hükümete keyfi dav
ranışta bulunma olağanı veri
yorlar.

Ve bu öyle bir reddeye varı
yor ki, ortada hukuki anlarnda 
bir kriter de bulunmuyor. Öz
gürlük kısıtlayıcı hangi gerekçe 
varsa bu tasarıların gerekçesi 
haline getiriliyor.

Bu tasarılar yasaklaştıkları 
takdirde, Türkiye’de hemen hiç 
kimsenin devlet ve hükümet 
karşısında hakkı kalmayacaktır.

“Avukatımı istiyorum” diye ki
tap yazan Bekir Coşkun bile is
tediği zaman avukat bulmakta 
zorluk çekecektir.

Çünkü bu yasalar bugün biri
ne, yarın bir başkasına vura
caktır.

Kısaca kime kızılıyor, kime 
gıcık olunuyorsa ona uygula
nacaktır.

Ve maalesef kuyuya atılan 
taş çıkartılamayacak, pirincin 
taşı ayıklanamayacaktır.

Bugün bu yasalara destek ve
ren olursa yann bu yasaların 
kendisinle karşı kullanıldığını gö
recek ve bin pişman olacaktır.

Ne var ki o zaman iş işten 
geçmiş olacaktır.

Demekki ateşle imtihan sa
dece TBMM’nin değil, hepimi
zin önünde durmaktadır. Bu 
imtihandan sınıfta kalınırsa 
Türkiye sınıfta kalmış olacaktır.

BU SİNEMANIN BAŞKA FİLMİ YOK MU?
M e h m e t A l ta n  16.4 1998 S abah

5 Kasım 1927 tarihinde İs
met İnönü Mecliste “hükümet 
programını” okurken, çok alış
kın olduğumuz bir üslupla şun
ları söylemekteydi:

“Şark vilayetlerimizin bazı 
mıntıkalarında büyük irticai ha
reketlerin kati akametinden 
sonra, bazı meyusane şaka- 
vetler devam etti..

71 yıl sonra sanki İsmet İnö

nü’nün konuşmasını ve o ko
nuşmada söz ettiği sorunların 
“tıpkı basımını” izliyor gibiyiz.

Toplumsal şatlara ve ülkeyi 
yöneten zihniyet değişmedikçe 
de bugün kimler ne yazarsa 
yazsın, ne haya bısırsa basıl
sın inanın ki İsmet İnönü’nün 
konuşması her demn taze ka
lacak.

Bir ülke için ne büyük tabii

sizlik...
1923’te de irtica gündemdey

di, bugün de öyle...
1923’te de Kürt sornu gün

demdeydi, bugün de öyle...
Peki, 75 yıllık cumhuriyet o 

zaman neyi çözdü?
Sorunları “temelden” çözme- 

yip, “görüntüyü” kurtarmaya 
yönelik makyajlamayladaha 
kaç kuşak tüketeceğiz?

IRTICAYI DA LAİKLİĞE DE TANIMLAMAK GEREKİYOR
E c e v it ,  Y e n i Y ü z y i l  14.4.1998

“Herkes irticadan bahsedi
yor; ama irticadan ne kasdedil- 
diği pek açıklanmıyor. Genellik
le irticadan söz edenler, Türki
ye’yi laik-demokratik, parla
menter rejimden uzaklaştırma 
eğilimleri olarak ve dinin siya
sete istisman olarak anlıyorlar- 
ki, genelde bu tanımlama doğ
rudur sanınm. Ama, dine bağlı
lığın her türlüsünü irtica gibi 
anlayanlar var. Bence, dini si
yasete alet etmekten, siyaseti

dine alet etmekten kaçınanları 
ve Türkiye’nin çağdaş uygarlı
ğa ulaşmasına katkıda bulun
maları, irticaya eğilimli olarak 
görmek yanlıştır 

Öte yandan, laikliği de tanım
lamak gerekiyor. Bir anlamda 
dinin siyasete, siyasetin dine 
alet edilmesini reddeden bir 
yaklaşım. Çağdaş devlet olabil
menin ve demokrasiye uyum 
sağlayabilmenin bata gelen ko
şullarından birisi bu. İkincisi, Al

lah ile kul arasında bir aracıya 
yer verilmemesini öngören bir 
yaklaşım. Bu da İslam'ın bir 
gereğidir. Zaten İslam da ruh
ban sınıfını reddeder. Ben o 
nedenle laiklikle İslam’ın çeliş
meyeceği görüşündeyim. Tür
kiye’de gerçek anlamda laiklik. 
Cumhuriyetle özellikle çok par
tili dönemde gündeme gelmiş
tir. Laik demokratik cumhuriyet
le gerçek anlamda inanç öz
gürlüğü sağlanmıştır.
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MARKS VE LENİN ARTIIK PARA ETMİYOR
A h m e t S e v e r ,  12.4.1998 M i l l i y e t

HUKUKUN iy is i İDEOLOJİK OLUR
E ty e n  M a h çu p ya n , 29.4.1998 R a d ik a l

Brüksel’den ayrılmadan önce 
evimi boşaltırken, Türkiye’ye ge
tiremeyeceğim bazı eşyalarını 
satmaya karar verdim. Aralarında 
Mrs ve Lenin’in eserlerini de bu
lunduğu bazı kitapları arabamın 
bagajına koyarak, kullanılmış ki
tap alan ve satan büyük bir kitap
çıya girdim.

Kitapçı, Marks ve Lenin’in ki
taplarını bir bir ayırarak, "Bunlar, 
artık para etmilor. Kimse almıyor. 
Bu yüzden size geri iade ediyo
rum” dedi. Şaşkın ve kızgın bir 
şekilde, “o zaman, hepsini ged 
verin” diyerek, aldım kitapları ve 
başka bir kitapçıya götürdüm. 
Orada da aynı olayı yaşadım. 
Kendi kendime, “Olmaz. Bu da, 
diğeri gibi kitaptan hiç anlamıyor”

düşüncesiyle soluğu üçüncü ki
tapçıda aldım. Sanki ao,ız birliği 
etmişçesine, son kita.pçı da, 
"Bunlar para etmiyor. Artık kimse 
okumuyor” deyince, anlaidım ki, 
Marks ve Lenin’in kitapları ger
çekten para etmiyor. Dolayısıyla, 
Brüksel’in tüm kitape\/lerini do
laşmamın bir anlamı yok. Marks 
ve Lenin’in gündemden düşen bu 
eserlerini tanıdıklanma dağıttım. 
Onların da bu kitaplar ı çok istekli 
aldıkların söyleyemem.

İçimi garip bir duygu kapladı. 
Bir dönem kitleleri peşinden sü
rükleyen herkesin başucunda 
eksik olmayan Mrk.s ve Lenm’in 
yazdıkları artık tarih olmuştu. 
Ama, tarih kitapları kadar bile ilgi 
görmüyordu.

______MGK BİLE YETMEZ
S e d a t  E r'G in , 29.3.1998 H ü r r iy e t

Dengesiz bir büyümeni'n getir
diği her türlü sosyal ve kültürel 
çarpıklığı taşıyan, modernleşme, 
çağ atlama ve hatta küreselleş
me diye Türk toplumunun asgari 
ahlak ve değerler dokuısunu zor
layan özentiye, cinsel'ıiği teşhire 
ve bunu da paraya tahvil etmeye 
dönük bir ortam...

Bu ortam, artık Türk toplumu
nun ortak vicdanını zorlamaya 
başlamıştır.

Ve çağdaş yaşam biçimini sa
vunan, irtica ile azi'mle mücadele

eden görsel medya, aslında ken
di bindiği dalı kesmektedir.

Türk topluımunun laiklikten, 
çağdaş yaşam biçiminden anla
dığı bu pespciyelik değildir.

Türk toplumun ahlak dokusunu 
kemiren bu tehliklei yöneliş kont
rol altına alınmadığı takdirde?, 
Türkiye’de irtica ile mücadele için 
daha çok Milli Güvenlik Kurulu 
toplantıları yapılır.

Sonra, günün birinde zemin al- 
tınıztdan tümüyle kaydığı zaman, 
MGK toplantıları bile para etmeîz.

TS'K^YA OYALAMA SAVAŞI SÖKMEZ
K. Y a vu z , A r t i  H a b e r S a y i:1 4

28 şubat’ta, Sil/ahlı Kuvvetler’e 
karşı harekete geçmek üzere 
hazırlık yapan bir güç vardı. 
TSK, ona yönolik bir operasyon 
düzenledi. Anna şimdi, T S K ’nın 
karşısında “oyalama muharebe
si” yapan, yani sizinle muhare
beye girmeyi sanki göe alma
mış, ama yapılması gerekenleri 
de yapmayıp oyalama yapan bir 
grup varmış gibi. Ama bilin kf, 
TSK; taarru.'zu, savunmayı aka

demide öğrendiği gibi, oyalama 
muharebesine karşı yapılacak 
muharabeleri de akademide cığ- 
renir. Yani oyalama muhareb(9si 
sökmez T S K ’ya! T S K  başladığı 
işi bitirir! TSK, sivil kuruluşlar g i
bi bir işe başlayıp da., sonra 7\l- 
lah kerim” demez. Allah’a ina
nır,ama işini Alah’ci havale ert- 
mezl İşini kendisi bitirir, şepini 
bırakmaz. Hele o iş, ülkenin mu
kadderatıyla ilgiliyse.

Şunu herkesin kafasına sokmasında 
yarar var: Bilinçli insanların azınlıkta 

olduğu ülkelerde hukuk ideolojik olmak 
zorundadır. İdeolojik mücadele sürüp 

giderken hukukun objektif olmasını bek
lemek ötekilerin ekmeğine yağ sürmektir.

Ayrıca, bir gün gelecek ideolojik 
mücadele bitecek, diye bekleyenler ham 

hayal içindedirler. Size irticanın bitmiş 
gözükmesi, irticanın gerçekten de 

bittiğini değil, sizin fark etmeden irticacı 
kanada geçtiğinizi gösterir. 

Şimdi gelelim şu Tayyip Efendi mesele
sine. Deniyor ki savcı beraat istemiş. 
Belki o anda dili sürtçü... Ama zaten 

önemli olan yargıçların ne dediği. Niye 
üç yargıç konuyor? Biri atlarsa diğeri 

uyarsın diye. Deniyor ki Tayyip Efendinin 
laflan cumhuriyetin baş ideoloğu olan 
Ziya Gökalp’in Türk ve Türklük’ adlı 

kitabındaki bir şiirinden alınmışmış. 
Tayyip’le Gökalp bir mi? Eğer aynı lafı 

eden herkese aynı yaptırım uygu
lanacaksa hukuk ne işe yarayacak? 
Deniyor ki şiir Batılılara karşı bir tez 
seslendirmekteymiş. İyi ya! Aradan

bunca zaman geçip biz de Batılı 
olduğumuza göre, demek ki şiir şimdi 
devletimize karşı bir içerik kazanmış 

durumda. Hem o dönemlerin İslam koku
lu Türklüğüne de pek aldanmamak 

lazım. Biraz mecburiyetten oldu o işler.
Bugünlerde bu nedenle ‘samimi 

Müslümanlar’ diye bir kategori yaratmış 
durumdayız ve memnuniyetle görmek

teyiz ki bu ‘samimi’ Müslümanlardan 
devlet içinde çok sayıda bulunduğu gibi, 

yakında eşleri vasıtasıyla bir de sivil 
toplum örgütü kurulacaktır. 

Gene deniyor ki 312’den yargılanan 
hemen herkesin suçu tecil edilirken, 

Tayyip Efendininki tecil edilmemiş. Bir 
kere herkesinkini tecil edeceğiz, diye bir 

kural yok. Sonra biz köşe yazarı türün
den siyasi garnitürlerin suçlarını niye 

tecil ediyoruz? Diğerleri cesaret bulup 
rahat rahat konuşsunlar da baskı altında 
kalmadan suç işlesinler diye! Dua etsin

ler demokrasiye bağlıyız da, kendi özgür 
iradeleriyle suç işleyebiliyorlar. Ama 
buradan hareketle kimse devletimizi 

pasif ve zaaf içinde göstermeye yelten
mesin. Pişkinsüt hanım gitti, yerinde 

gördü. Velhasıl bir yığın süprüntü Tayyip 
Efendinin yolunu açık tutmaya çalışıyor. 

Bunlar kuş! Kararlar çoktan verildi. 
Yanlış anlaşılmasın, bizler hukuktan 

yanayız, ama hukuka layık adam nerde?
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KC >NUŞMALAR
KONUŞAMAYANLARI DA

BAĞLAR

Ahmet
MERCAN

-K aram sar olma , Bahar geliyor 
bak. Baharın için de bir de bayram  
saklıysa  bom ba gibi düşer topra
ğa cem re. Ka pjlar açılır, yürür 
dağlara se raza t. dvjygular. İçimizde 
koşup duran, de li tayla koşarız 
yeşili kucakl?im aj/a. Sanki yeni
den yaratıiryor d ü n ya . Yeniden 
görünüyor, fJu yu yo r, hissediyoruz. 
Nasıldır; ne den gel ir ve ne olur da 
“olur” bilr neyiz; in'cüiriz. İçimizin 
depremid'ir bu; yeni leniriz.

- Gel istersen ü rperti diyelim 
buna. H'jıçbir şeyi b \ rbirinden ayır
m adan iDakalım bcihıara ve bayra
m a. Söylediklerin eğ er  kopuksa 
caddelerden ve şu ı cmda ne için 
ölüm 'kustuklarını I bilm eyen silah
ları gözardı ediyor sa .söyledikleri
nin hepsi berhava. Beınim için ipi 
kopuk, gökte nere; /e gideceği bel
li olm ayan bir uç urtma' sözlerin. 
Sözlerin sessizliği bastırnnak için
se sus. Sessizlik d aha etkJli konu
şur. Dudakların ürettiği ısözlerle 
ağırlaşıyor gezgeı ı. Kalbin sem ti
ne uğram ayan s özler, dam larda

m esafe alm adan seri üretilen söz
ler; bütün bunlar sahip olm adığı
mız ve boşluğ>a attığımız buruşuk 
çöplerdir. Şu erişilm ez gibi görü
nen dağlar da >çöp dağlarıdır. Git 
gide ağırlaşıyor ıgezegenimiz. Vak
ti incitmeden inc:elten sözler sö y 
le. Toprakta eriisin, suda erisin, 
havada erisin, ç içeklere su diye 
gelsin.

- Sözün burasıncia araya girm e
liyim. Caddeleri 3/alçın dağlarla 
aynı cüm leye alm>aya evet. An
cak, ürpermeyi örse^leme istersen. 
Depremin haberi olm az. Makina- 
nın ritmi değildir ürperti. Hayatta 
kaç kez gelir ve bulduğu bedeni 
nasıl sarsar bilinmez. Ölçü kabul 
etmez. Salisenin küçük bir parça
sı ile kalpte, ağızlan ış,ığın şavkı ile 
parıldayan usturalar gezdirir.

- Bir dakika... Anlattıkça şekil
lendiriyorsun ürpertiyi. O ysa h ak
lı bir karşı çıkışın vardı. Sonra ta s
vir kalıplfinna ihtiyaç duydun ve 
izah eder.'ken ürpertiyi tüketm eye 
koyuldu'A. Herşeyi anlam ak, her-
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şeyi çerçeveye  alıp tü
ketm e isteği insana 
m ahsus. Bu arzu aynı 
zamanda anlamları tü
ketip çöpe atm ak için.
Ve daha da gizli bir şe 
kilde A llah ’ın bilgisine 
sahip olm a tutkusu 
var, bilinçaltının elimi
ze verm em eğe çalıştığı 
bu boyutta. Bilm ek bi
tirir. Bilm ek eskitir ve 
tüketir.

- Size katılıyorum .
Muhalifin kalıplarına ve 
sınırlarına hapsolm ak da bitirir akışı. Ve 
akış bittiğinde taklit başlar. Taklit, senin 
yerine aynadaki görüntünün yaşamasıdır. 
Ruhu alınmış hareketlerin tekrarlanmasıdır. 
Makine bu konuda herkesten başarılıdır. 
O ysa her değişik çehre her farklı ruh h aya
ta kendi özgünlüğünü sunmalı değil mi?

- Elbette. Bir başka tehlikeli taklit yolu 
daha var. O da olm ası gereken bir şeyi 
farklı olsun diye zorlamak. Söz bağlamalı. 
Söz zor oluşm alı. Ve kimseyi üzmeden ak- 
maklı sözler. Kuyulardan çıkarılmalıdır. B a 
zen kement atıp yıldızlardan sökmeli birta
kım parçalarını. Merhametli bir çiftçi gibi 
sonra, nasıl ve nerde büyütüleceklerini he
sap ederek hayatın içine salm ak hepsini.

- Sesini bazen duyam ıyorum ... Şimdi fe
na değil... Dağlar söylenen bir şarkıya kar
şılık verir. Söz yüksek perdeden söylenince 
yerini arar, bulursa karşılığı gelir, bulamaz
sa kendisi döner geriye.

- Sözünü kesiyorum . Ben bundan önce
sini önem siyorum . Önce kendine söyledi
ğin söz... Kendine ne söylüyorsun? Ne k a
dar özgün şeyler söylüyorsun? Kim se duy
madan bir şeyler söylem e ihtiyaç duyuyor 
musun? Ve dahası, acılar gelip kapını çal
dığında sözlerin senden utanıyor mu? Bir 
savaş eri misin, sancısı, acısı ve potansiyel 
teahütleri ile hayat karşısında? Kim seye al
dırmadan, hiç kim seden yakınm adan, söy
lediğin sözler midir söylediklerin? ... Orada 
mısın? Sesin  gelmiyor...

Size katılıyorum. Muhalifin 
kalıplarına ve sınırlarına 

hapsolmak da bitirir akışı. 
Ve akış bittiğinde taklit baş
lar. Taklit, senin yerine ay
nadaki görüntünün yaşa

masıdır. Ruhu alınmış hare
ketlerin tekrarlanmasıdır. 

Makine bu konuda herkes
ten başarılıdır. Oysa her de

ğişik çehre her farklı ruh 
hayata kendi özgünlüğünü 

sunmalı değil mi?

- Dinliyorum. Ne 
söylesem  mezaret olur. 
Her mazeret de sana 
mühimmat olur bu b a
histe. Noksansız bir in
san mı düşlüyorsun? 
Hatasız, yanlışsız; oysa 
m akinalaşm a tehlikesi
ne işaret etmiştik. Şim 
di de yola çıkmadan 
önce, kervanın heybe
sindeki püskülü soru
yorsun. Yoksa yola çık
m am aya gizil sebepler 
mi arıyorsun?... Orda 

mısın, duyuyor musun beni?
-... Evet, duyuyorum ... Sağlam  bir ker

vanla yola çıkm ayı istemenin ne kötülüğü 
olabilir. Yolda kalan topal bir kervan daha 
sonra yola çıkacak olanların da şevkini kır
maz mı?

- Açık söyle yenilmekten korkuyorsun. 
Bir türlü kendine söyleyem ediğin şey bu; 
yenilgi. Hep zaferden yanasın. Çünkü tari
hi kahram anlar yapar ve yazdırır. Ya yenil
gi; o, hain.. Her şeyini zafere verm iş bir 
acuze. Mağlupların zaferini yazamaz tarih. 
Kahram anlar istemediği için böyle bir şey 
yapam az hiç kimse. Ezildikçe her dem y e 
niden açan çiğdem ; kaç tarihçi görebilir. 
O ysa o koca kara tank, demir yığını olarak 
olduğu yere yığılacak bir gün. Yenilmenin 
yenilenm eye dönük yüzünde net bir cevap 
vardır: Böyle olmaz. Zaferde ise her zaman 
aynı sonuç çıkmaz. Kutsam a bedenini. 
“S a v a şa ” girmeden götürülecek bir beden 
başına işler açar.

- Hey! Birader bu son durak inmiyor musun? 
Uyuyorsun sandım, fakat cin gibi bakıyorsun. 
Bu ne kadar dalmak böyle.

- Kendimle konuşmaya dalmışım.
- Kendinle mi konuştun?!... Konuşacak birini 

bulamadın mı? Nerde kafayı sıyıran varsa be
ni buluyor.... Çık...çık....çık....
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ALİ FUAT BAŞGİL'DEN GENÇLERE TAVSİYELER ]l

Çalıştığın işi yenmeden, bir adım bile ge
rilme. Ve bil ki, yılgınlık maskeli bir tem
belliktir. Güçlüğü yenmekten hasıl olan 
manevi zevk, eşsiz bir zevktir. Emin ol ki 
harpte zafer ve işte muvaffakiyet yılmaya- 
nındır. Sebat önünde güçlükler esir ve im
kansız görünen mümkün olur.

Herkesçe beğenilen asıl güzellik, ahlâk 
güzelliğidir.

Dost ol tâ ki sana da dost olsunlar.
Dostluğunu kötü günde göster, ta ki kö

tü gün dostu bulasın.
Dostlarına vefalı, düşmanlarına müsa

mahalı ol. Büyüklere hürmet et. Tâ ki bü
yüdüğün zaman sen de küçüklerden hür
met göresin.

Kadınlara hürmet et. Düşün ki, kadınlık 
insanlığın anasıdır.

Ana-baba âhı alma. Ana baba âhının 
zehirini içen kurtulamaz. Yaşlıların tecrü
besinden faydalan ve tecrübe edilmişi ye
niden tecrübeye kalkışma, ta ki pişman ol
mayasın. Pişmanlık ahmaklıktır.

Boşuna iddia ve inad etme. Hakikati ara 
ve sev. Hakikat sevgisi, insan için sevgile
rin en yükseğidir.

Kusurlarını gör ki, onları tamir ve ikmal 
edebileşin. Muvaffakiyetlerinle mağrur ol
ma. Bil ki gurur, gelecekteki muvaffakiyet
lerinin en büyük düşmanıdır.

Hayatta cesur ol. Fakat bil ki, cesaret 
gözü kapalı tehlikeye atılmak değildir.

Başkasının kanaat ve akidesine hürmet 
et. Ta ki başkası da seninkine hürmet etsin.

Kendilerine iyilik yapılmasını istersen 
başkalarına iyilik yap. İyiliğe karşı iyilik, 
adalettir. İyiliğe karşı kötülük, cinayettir.

Düşenin elinden tut. Tâ ki sen de düştü
ğün zaman tutacak el bulasın.

Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. İnsa
nın kaması, ısırgan köpek gibidir, herkes 
tarafından taşlanır.

Başkalarından gördüğün kötülük, seni 
iyilik yapmaktan alıkoymasın iyilik ibadet
tir.

Kibirli olma. Kibirli insan sarımsak ko
kan ağız gibidir. Herkesi kendisinden 
uzaklaştırır.

Alçak gönüllü ol. Mütevazi insan, mey
ve ağacına benzer. Meyve dalının yere 
eğilmesi meyvesinin çokluğundandır. Her
kesin imrendiği pırlanta gibi kıyamet sahi
bi ol. Korkma yerde kalmazsın.

Kendinden üsttekilere değil, kendinden 
alttakilere bak, rahat edersin. İşinde ve sö
zünde doğruluktan ayrılma. Hak doğrula
rın yardımcısıdır.

Çalış, daima çalış, fakat hırsı bırak. Zira 
hırs, verimli çalışmanın, sağlık ve saadetin 
düşmanıdır.

a;;ilfaıı°canbıiiı suç ortağiflır (Cemil Meriç)

Ertuğrul
BAYRAMOĞLU

“Büyük işler gören general, sivil de
ğerleri kendinde loplajandır... Bütün 
durumlarda kaba güç, sivil değerlere 
boyun eğer. Bundan şüphesi olan as
kerlere söylemiştim: Millet 50 yıl bil
gisiz bırakılıp aptallaşmadıkça. Fran
sa’da hiçbir asker hükümeti tutuna
maz. Bütün denemeler boşuna gider 
ve buna kalkışanlar kendi başlarını 
yerler. Ben general olarak devlet 
yönetmiş değilim, millet benim yönet
memin gerektiği sivil değerlerim ol
duğuna inanıyordu. Bu inancı olmasa 
benim hükümetim tutunamazdı.
- Napoleon Bonaparte • Bu bir avuç muhalifimizden de illallah. Hapishonenin içini bile 

Hovraya çevirdiler!... Nereye girseler sanki babolarının evi
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YA TUZ KOKARSA
İstanbul’da devlet adam- 

larmın katıldığı ilk balomu 
Ingiliz sefareti Haliç’de bir 
gemide vermiş ve Osmanlı 
protokolünü bu baloya davet 
etmişlerdi.

Davetlilerden bazıları bu 
baloya gelmemişlerdi. Btm- 
lardaıı biri de Serasker Hüs- 
rev Paşa idi. Hüsrev Paşa, o 
devrin en zenginlerindendi. 
Hükümet ricali araşma ka
rışmış olan birçok köleler ye
tiştirmişti. Lalcin muaşeret 
hayatı hususundaki bütün 
bilgileri, alaturkamn hudut
larını tecavüz etmemişti. 
Onun için balonun verildiği 
gecenin ertesi gününü sabır
sızlıkla beldemiş...

O gün Bayezid meydanm- 
daki Serasker kapışma gelir 
gelmez;

• Çabuk.... Yahya Be3^ 
Yahya Bey Anadolu kazaske
ri idi. Balo adı verilen şeyüı 
ne olduğımu merak etmiş, ü- 
miyye denilen sarıldı zümre
sine mensup olduğu halde, 
nıahza merak ettiği bir şeyi 
görmek içm baloya o da işti
rak etmişti.

Yahya Bey gelir gelmez,

Hüsrev Paşa:
- Söjde bakalım, Molla 

Bey! Balo denilen zî '̂ afet na
sıl oldu?

Diye sormuş Yahya Bey, 
baloda gördülderüıi Hüsrev 
Paşa’ya yağlandıra ballandı
ra anlattıktan sonra;

- Paşa Hazretleri!.... Az va
kitte, çok tekellüp etmişler. 
Bize kalsa, bir ayda tanzim 
edemeyiz. Çare ne?

Devletçe bir iş oldu. Gidil
mese olmaz. Çatal, kaşık gibi 
bazı mekruh şeyler de vardı; 
demişti.

Hüsrev Paşa, çok mert ve 
düşündüğünü söylemekten 
çeldnmez bir şahsiyetti. Yah
ya Bey’m bu riyaltârlığı hoşu
na gitmedi.

- A efendi!... Zatı şahane 
garp âdaletine sülük eder et
mez, kendisine elmas işle
meli bir çatal kaşık takdim 
eden sen değil miydin?... Di
ye mukabele etti.

Toplum bozulursa İlim 
Adamları var. Ya ilim Adam
ları bozulm'sa. Ata sözünde 
söylendiği gibi. “Et kokarsa 
tuz var, ya tuz kokarsa.” Bi
zim sormılarmıızdan biri de 
galiba fazla tuz bulamamak

BOSTAN VE GULISTAN’DAN
Birisi kavga ederken kötü 

söyledi. Derhal yalcasma ya
pıştılar. Yakasını j^ırttılar, en
sesine tokadı bastılar. Üstü 
başı parçalandı. Oturdu ağla
maya başladı.

Cihan görmüş bir adam 
oradan geçti. Haline vâlof ol
du. “ Ey, kendini beğenen 
İdmse, senin ağzm gonca gibi 
kapalı olsaydı, gömleğin böy
le yırtılmazdı” dedi.

Sersem İdmse saçma söy
ler. Sersem kimse içi boş (be- 
>önsiz), lafı çok tambura ben
zer.

Ateşin yalmı yalnız dü ol
duğu için bir nefeste bir par

çacık su ile söndürmek kabil
dir.

İnsan hünerli ise hüner 
kendi kendmi bildirir; hüner 
sahibinin söylemesme hacet 
yoldur. Halis Misk’in varsa 
söyleme. O misk korkusuyla 
kendi kendini ilan eder. Bu 
mağrip altmıdır diye yemin 
etmek boştur. Milıenk onun 
değerini meydana çıkarır.

Kusur bulanlar bu nolda- 
dan tutturur. İyidir, hoştm-, 
faliat mmüs değildir, insanla
ra katılmaz, İcaçar giderler.

Evet öyleyim. Derimi yüz
seler saçma sözlerle beynimin 
patlamasma razı olmanı.

MAHMUD-MAHLUD
II. Mahmud bir gün muhasib- 

leri Abdi Bey ile Sait Efendiyi 
huzuruna kabul ettiği zaman, 
yarı doğulu, yarı batılı garip bir 
kıyafet içinde idi. Padişah’m ha
lini gören Abdi Bey kendi ken
dine söylenir gibi: “ M harfinin 
yerine L harfi gelirse ne olur Sa
it Efendi” dedi.

Zeld bir insan olan Sait efen
di: “Efendimizin hali olur” de
di.

II. Mahmut bir şey anlamadı
ğı içm kaşlarını çattı: “Abdi... 
Açık konuş. Ne M harfi ne L 
harû” dejTiıce Abdi bey cesaret
le şu cevabı verdi:

“ Efendimiz... Mübarek ismi
niz Mahmud’dur. Zat-i Şahane
leri bu kıyafetinizle dördüncü 
harfiniz “ M” yerine “ L ” harfini 
koyuyorsunuz. Mahlut (karışık) 
oluyorsunuz” deyince II. Mah
mud gülerek kıyafetini değiştir
di.

Aslında yönümüzü batıya 
döndüğümüz Lale D ew i’nden 
beri herkesin aldı biraz karışık. 
Aydınlarımızın, Avrupa görmüş
lerimizin aklı daha karışık. Bu 
nedenle m edeniyet, hürriyet, 
eşitlik, demokrasi ve benzeri 
kelimeleri yerli yerine bir türlü 
oturtamıyoruz. Söylemde tutarlı 
olan aydınlar sıra eyleme geldi
ği zaman bu kafa karışıMığınm 
sonucu olarak yalpalıyorlar.

Scssı/ce duşunsck dıı\acdk- 
1ar bir gün, 
Olmazlaıı olmu^ sa>dcaklaı 
bir gun,
Onlar bu vehimle ellerinden
i l İ i M i l î i l l i l M
Rüyalara sansuı koyacaklar 
bir gun../'
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EVRİM TEORİSİ’NİN ÇÖKÜŞt

Şükran
BUDAKSAL

Bilim Araştırma Vakfı, ABD’nin ve 
Türkiye’nin önde gelen bilim adamları
nın katılımıyla 4 Nisan 1998 Cumartesi 
günü “Evrim Teorisi’nin Çöküşü: Yara
tılış Gerçeği” adlı bir konferans düzen
ledi.

Cemal Reşit Rey Konferans Salo
nu’nda gerçekleştirilen oturumlara katı
lan bilim adamları, Darwinizm’in aç
mazlarını ve Evrim Teorisi’ni ispatla
mak için yapılan bilim sahtekarlıklarını, 
gözardı edilen bilimsel gerçekleri orta
ya koydular.

Türkiye’de bu konuda düzenlenen 
ilk uluslararası organizasyon olan kon
feransın açılış konuşmasını Bilim Araş
tırma Vakfı’ndan Bahadır Güven yaptı. 
Konferansa, Türkiye’den saygın bilim 
adamı Prof. Dr. Cevat Babuna, ABD- 
California’daki Yaratılış Araştırmaları 
Enstitüsü’nden dünyaca ünlü iki uz
man, paleontolog Prof. Duane Gish ve 
biyolog Prof. Kenneth Cumming ko
nuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, 
Evrim Teorisinin modern bilimin bul
gulan ile nasıl yalanlandığını ortaya ko
yarak Yaratılış Gerçeği’ni delilleriyle 
anlattılar.

Evrim teorisi, canlılığın yeryüzünde 
tesadüfler sonucu ortaya çıktığını ve in
san dahil bütün canlıların yine tesadüf
lerle birbirlerinden türeyip bugünkü 
hallerine geldiklerini iddia ediyor. Do
layısıyla bir “Yaratıcı”nın varlığını ve 
bilinçli bir yaratılışı reddediyor.

Yüzelli yıl kadar önce yalnızca bir 
varsayım ve iddia olarak öne sürülen 
evrim teorisi bugüne kadar hiçbir bilim
sel bulgu veya deney tarafından doğru- 
lanamamıştır. Tam tersine, teorinin id
dialarını doğrulamak için başvurulan 
tüm yöntemler böyle bir teorinin ger
çekliğinin olamayacağını kanıtlamıştır.

Laboratuvar deneyleri ve olasılık he

sapları, canlılığın yapıtaşı olan protein
lerden tek bir tanesinin bile tesadüflerle 
oluşamayacağını ortaya koymuştur. En 
küçük canlı birimi olan hücre ise, -ev
rimcilerin iddia ettiği gibi- ilkel ve 
kontrolsüz dünya koşullarında rastlantı
lar sonucu oluşmak şöyle dursun, 
20.yüzyılın en gehşmiş laboratuvarla- 
rında bile sentezlenememiştir. Yıllar sü
ren arkeolojik çalışmalarda bulunan fo
siller arasında evrimin öne sürdüğü gi
bi, canlıların ilkel türlerden gelişmiş 
türlere kademe kademe evrimleştiğini 
göstermesi gereken ara geçiş formlarına 
bir türlü rastlanamamıştır.

Sonuçta evrimciler, büyük bir gay
retle evrime delil toplamaya çalışırlar
ken, bizzat kendi elleriyle evrim diye 
birşeyin olamayacağını ispatlamışlardır. 
Ancak, sokaktaki insan bugün bile bu 
teoriyi, aynen yerçekimi kanunu ya da 
suyun kaldırma gücü gibi ispat edilmiş 
bir gerçek sanır. Pek çok kimse, son 
gayretlerle ayakta tutulmaya çalışılan 
bu teorinin ne kadar çürük temellere da
yandığını, bilim tarafından nasıl her 
aşamada yalanlandığını, desteksiz var
sayımlar, taraflı, gerçekdışı yorumlar, 
çarpıtmalar, aldatmacalar, hayali çizim
ler, psikolojik telkin yöntemleri ve sayı
sız sahtekarhk ve göz boyama teknikle
rinden başka bir dayanağı olmadığını 
bilmez.

Başlangıcından bugüne modern bili
min bütün bulguları tarafından yalanla
nan teorinin hala ısrarla ayakta tutulma
ya çalışılmasının altında ise bir takım 
ideolojik kaygı ve beklentilerden başka 
bir şey yoktur.

Darwin’den bu yana evrimci tezler 
pek çok din dışı materyalist ideolojinin 
belkemiğini oluşturmuştur. Marksizm- 
den faşizme, kapitalizmden ırkçılığa 
kadar tüm çarpık fikir akımı ve siyasi
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sistemler felsefelerinin temelini evrim teorisine da
yandırarak, din, inanç ve manevi değerlere karşı sa
vaş açmış ideolojilerini evrim teorisinin uydurma ve 
hayali tezleriyle bilimsel görünüme sokmayı hedef
lemişlerdir.

Evrim Teorisi’ni ispatlamak için yapılan bilim 
sahtekarlıklarını ve gözardı edilen bilimsel gerçekle
ri açığa çıkarmak amacıyla düzenlenen konferans 
kalabalık izleyici katılımıyla gerçekleştirildi.dur.Si- 
vil itaatsizlik, var olan yasaya, düzene bir ahlaki çı
kış demektir. Kamu sahasının ihlal edilmesi anlamı
na gelir. İnsanlar neden sivil itatsizliğe meylediyor
lar? Bütün toplumlar belirli zihni kalıplar üzerkinde 
oturmaktadır. Buradan da hareketle farklılık tanımla

rı meydan geliyor. Bizde yeni yeni etnik farklılıklar 
kamusal alanda kabul görmeye başladı.Doğal olarak 
çıkarlar, otorite ilişkileri içinde yasallaşıyorlar. Sivil 
itaatsizlik toplumsal değişimin öyle bir hale geldiği
ni gösteriyor ki artık o toplumdaki yasalar değişimi 
hazmedemiyor. O zaman o toplumun içinde bazı bi
reyler belli bir geleneğe oturarak yani demokrasi ge
leneğine oturarak, kendi siyaset alanlarını genişlet
mek üzere bir adım atıyorlar”

Toplantının Son konuşmacısı olan Yücel Göktürk; 
sivil itaatsizlik konusunu, güncel olaylardan örnek ve
rerek açıklamaya çalıştı. Sivil itaatsizlik denilince ak
la ilk gelen ismin Gandi olduğunu söyleyen Göktürk, 
toplumsal bilinçlenme ve eğitim üzerinde durdu. ■

YAPI k r e d i  SALI TO PLANTILAR I

Yapı Kredi Yaymları tarafından Salı toplantıları adıyla 
düzenlenen panellerden birisi 14.4.1998 tarihinde, yapı 
Kredi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi, panel’e ko
nuşmacı olarak İsmet Özel, Etyen Mahçupyan, Yücel 
Göktürk ve Nabi Yağcı katıldılar Toplantının konusu; 
Hayat Bilim ve Etik Sivil iteatsizlik siviy yaptırım” idi.

İlk konuşmacı olan İsmet Özel, sivil itaatsizlik ve si
vil yaptırım. Meselesinin nasıl tanımlanacağına dair yo
rumlar getirecek daha çok konunun mahiyetini isimlen
dirmeye çalıştı. İsmet Özel konuyla ilgili şunları söyle
di: “Sivil kelimesini Türkçe’de ne anlamda kullanıyoru. 
Sivil deyince medeni mi demek istiyoruz- yoksa gayr-i 
resmi yada örfi olmayan ya da askeri olmayan mı de
mek istiyoruz? Eğer gayr-i medeni anlamında kullanı
yorsak Sivil itaatsizlik medeni olup da itaatsiz olanların 
yapmış olduğu birşey olması lazım. Eğer sivil kelimesi
ni gayR-i resmi manada alıyorsak bu da yepyeni birşey. 
Daha çok bireye özgü. Burjuva devletinin yada burjuva 
hayatının gücünü gösterdiği zamandan sonra belli in
sanların entel olmayan tarzda yaptıkları itaatsizlik olma
sı lazım. Türkiye’de sivil itaatsiz kavramını haksız yö
netime karşı olarak çevrildi. İşin içinre gerçekten etik 
bir unsur katmadan konuyu aydınlığa kavuşturmak 
mümkün değil. Bizim düşünce ve eylemlerimizle alaka
lı olduğunu düşünüyorum. Sivil itaatsizlik diye bir şeyin 
aslında olmaması gerektiği kanaatindeyim. Yoksa bütün 
anarşistler Sivil itaatsizlik içinde algılanmalıdır Ben si
vil itaatsiz tamlaması yerine kendi literatürümde kadir- 
şans itaatsizlik olarak kullanıyorum”

Diğer bir konuşmacı Nabi Yağcı ise, Türkiye’de Si
vil itaatsizlik kavramının bir karşılığı olmadığını ifade 
ederek. Kavramların Ortaya üıkış Ortamın önemli ol
duğuna dikkat çekti. Yağcı şunları söyledi: “Türkiye’de 
sivil iteatsizliğin bir karşılığı olduğunu zannediyorum. 
Sivil itaatsizlik bir insan hakkı türüdür Gelişmiş ülke

lerin hukuk sistemlerinde haksızlığa karşı protesto, 
meşru, kutsal bir hak olarak tanımlanır. Tartışılan açık
ça yasayı çiğneme hakkını, yeni bir insan hakkı kabul 
edip meşrulaştırmanın yoludur Sivil iteatsizhk diye ta
nımlanan hak ancak demokratik hukuk devletinin va
rolduğu, bağımsız bir yargılama sisteminin var olduğu, 
duyarlı bir kamuoyunun varolduğu, kısacası demokra
tik bir sistemin varolduğu bir yerde gerçekleşebilir. Bu 
nedenle bizimle bir ilgisi yoktur.

Toplantıyı yöneten ve aynı zamanda konuyla ilgili 
görüşlerini de ifade eden Etyen Mahçupyan, meseleyi 
daha çok Ahlakilik bağlamında açıklamaya çalıştı. Sivil 
itaatsizliğin dünyada oluş

1- Şiddet kullanılmaması 2- Şeffaf olunması 3- Ya
sanın çiğnendiği apaçık olması 4- Söylenilen şeylerin 
yapılması gereklidir, bunlar eylemin kurallarıdır Bu bir 
ahlaki tutumdurSivil itaatsizlik, var olan yasaya, düze
ne bir ahlaki çıkış demektir Kamu sahasının ihlal edil
mesi anlamına gelir. İnsanlar neden sivil itatsizliğe 
meylediyorlar? Bütün toplumlar belirli zihni kalıplar 
üzerkinde oturmaktadır. Buradan da hareketle farklılık 
tanımları meydan geliyor. Bizde yeni yeni etnik farklı
lıklar kamusal alanda kabul görmeye başladı.Doğal 
olarak çıkarlar, otorite ilişkileri içinde yasallaşıyorlar 
Sivil itaatsizlik toplumsal değişimin öyle bir hale geldi
ğini gösteriyor ki artık o toplumdaki yasalar değişimi 
hazmedemiyor O zaman o toplumun içinde bazı birey
ler belli bir geleneğe oturarak yani demokrasi geleneği
ne oturarak, kendi siyaset alanlarını genişletmek üzere 
bir adım atıyorlar”

Toplantının Son konuşmacısı olan Yücel Göktürk; 
sivil itaatsizlik konusunu, güncel olaylardan örnek ve
rerek açıklamaya çalıştı. Sivil itaatsizlik denilince akla 
ilk gelen ismin Gandi olduğunu söyleyen Göktürk, top
lumsal bilinçlenme ve eğitim üzerinde durdu. ■
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ö z e l e ş t i r i  v e  y e n i l e n m e
SO RUM LULUĞU

Haşan Turabi

Daha önce Türkiye’de yayınlanmış “Sudan İs 
lami Hareketi”, İslam Düşüncesinin İhyası’ 
gibi eserlerinden tanıdığımız Haşan Tura 
bi’nin yeni bir kitabı daha neşredildi. Özeleş 
tiri ve yenilenme sorumluluğu adıyla çıkan ki 
tap, daha çok müslümanların mevcut sorunla 
rı ve yapılması gerekenler 
üzerinde duruyor. Kitabı içe
rik olarak ikiye ayırabiliriz a)
Müslümanların düşünce ala- 
nmdaki sorunları, çözüm 
önerileri, b) Hareket (Pratik) 
alanındaki yanlışlıklar ve ya
pılması gerekenler.

Turabi İslam düşüncesi ile 
ilgili görüşleri; Tevhid, Hü
kümlerin boyutları, beşeri 
kaynaklarda evrensellik, hü
kümlere bakış yöntemlerinde 
evrensellik, düzen ve özgür
lükte denge ve birlik gibi alt 
başlıklarla incelemekte. Kla
sik İslam düşüncesi ve İslam

hukukuna vukufiyeti ile dikkat çeken yazar, 
konuları tarihi bağlam içerisinde ele almakta. 
Ama yeri geldiğinde de eleştirilerini ortaya 
koymakta. İçtihat ilkesinin yeniden canlandı
rılması ve Şura ilkesinin tekrar işletilmesi ko
nularına özellikle dikkati çeken Turabi, müslü- 
manları düşünmeye çağınnakta.

Haşan Turabi hareket alanındaki sorunlar 
ve yapılması gerekenler olarak adlandırdığı
mız bölümde “Çağdaş İslami Hareket”i ele al
makta müslümanların kadına bakış açılann- 

dan, siyasi görüşlerine kadar 
birçok alanda İslami hareketi 
değerlendirerek özeleştiriye 
tabi tutmakta. Batının taarru
zu karşısında ayakta durabil
mek için İslam’ın tebliğ edil
mesi gerektiğini anlatan ya
zar, müslümanların tevhid il
kesini tekrar gözden geçir
melerini istemektedir.

Hacmi küçük fakat içeriği 
geniş ve önemli olan “Öze
leştiri ve Yenilenme Sorum
luluğu” okuyucuya bilinç ve 
geniş bir ufuk sağlamaktadır.

Ekin Yay, 94 sh.

M İL L İY E T Ç İL İĞ E  BAKM AK

tdris
KAHRAMAN

Ernest Geliner

Milliyetçiliğe Bakmak, Marx, Firedrich List, 
Miroslov Hrooh, E. Henr Carr, Andrei Sakha
rov ve Edward Said gibi, Milliyetçilik konu
suyla ilgili yazarlar hak
kında, çeşitli zamanlarda 
yazılmış makalelerin top
lamından oluşuyor. Kita
bın Sunuş bölümünden 
öğrendiğimiz kadarıyla bu 
makalaleler değişik za
manlarda neşredilmiş. Ya
zar farklı düşünürlerin ko
nuya yaklaşımlarını ince
lemekte, zaman zaman 
eleştirilerde bulunarak 
kendi görüşlerini ifade et
mektedir.

Ernest Gcliner Milli
yetçiliği, “insanların bera
ber yaşamalarının getirdi
ği bir ortak üst kültür ve 
fertlerin bu üst kültüre 
bağlılıklarından kaynakla
nan, siyasal düzlemde

Milliyetçiliğe
Bakmak

I r . i

kendilerini ifadelendirmeleri” olarak tanımlı
yor. Geliner konuyu daha çok güncel ve siya
sal bağlamda tartışıyor. Bu özellik kitabın üs
lubuna açıklık kazandırmakla beraber okuyu
cunun sıkılmasını da önlüyor.

Kitapta toplam 14 makale bulunuyor. 
“Milliyetçilik ve Marksim, Kemalizm, Kan 

Bağından Etnistiye, Kut
sal ve Ulusal, Evrenselin 
İhanete Uğrayışı” maka- 
lalelerden bazılarını oluş
turuyor. Bunlar arasında 
bizi doğrudan ilgilendiren 
Kemalizm başlıklı Türki
ye’deki batılılaşma, milli
yetçilik ve İslam konula
rının değerlendirildiği bö
lüm dikkati çekiyor. Ya
zar bu bölümde “İslam 
dünyasında, İslam’la ka
rışmış tam tersine İslam’a 
karşı çıkan ender belki de 
gerçek milliyetçilik örne
ğini ortaya çıkaran bir ha
reket” olarak tanımlıyor.

Ileti§im Yay. 260 sh.
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K U R ’AN VE ORYANTALİSTLER
Selahaddin Sönmezsoy

Y azar eserinde O ryan talizm i; “güçleri ye te r
se d in im izden  döndüriinceye k adar sizinle 
savaşm aya devam  e d erie r” 2/217 ayetine isti
naden m üslim -gayri m üslim  m ücadelesin in  
ayrılm az b ir parçası o larak  göiTnekte. A raş
tırm a konusunu  tem eld e  “O ry an talis tle rin  
K u r’ana karşı tak ınd ık ları tavrı göste rm eye” 

h asred en  yazar, 
O ry an ta lizm i b ü 
tün d e ta y la rıy la  
ele alm am ış bunun 
y an ında  O ry an ta 
lizm  ve tarihçesi 
h ak k ın d a  b ilg ile r  
de verm iştir.

S e l a h a d d i n  
S ö n m ezso y  O r
y a n t a l i s t l e r i n  
K u r ’ana y a k la ş ı
mını yedi ana baş
lık ta  top luyor. 
B unlar: K u r ’a n ’ı 
K erim ’in kaynağı 

m eselesi, K u r’a n ’m tercüm esi m eselesi, ilahi 
vahiy m eselesi, K u r ’an nassın ın  intikali m e
selesi, K u r’an m etn in in  sıhhati m eselesi ve 
M ekki ve M edeni K u r ’an m eselesi.

S önm ezsoy ko n u ların  işlenişinde önce ko 
nuyla ilgili genel b ilg ile r verm ekte, sonra O r
yan talistlerin  m eseleye  getird ik leri yorum ları 
a k tan n ak ta  en son o larak  da O ryantalistlerin  
görüşlerin in  kritiğ in i yapm aktadır. K itap  bir 
bak ım a O ryan talis tle re  cevap niteliğini de ta 
şıyor.

Fecr Yay, 336 sh.

Yeni Kitaplar

1- Küreselleşme Sivil toplum ve İslam, Der. E. Fuat Keyman-A Ya
şar Sarıbay, Vadi Yay. 274 sh.

2- Kur’an ve Oryantalistler, Selahaddin Sönmezsoy, Fecr Yay. 
336 sh.

3- Sosyolojik Düşünmek, Zypmunt Bauman, Ayrıntı Yay. 274 sh.
4- O sm anlI’da  Devlet Ekonomi ve Batılılaşmadaki Yanlışlıklar, 

Mehmet Turgut, Boğaziçi Yay. 350 sh.
5- İslam’ın Güneydoğu Asya’ya Girişi, Hakkı Gürsoy, Beyan Yay. 

224 sh.
6- Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, Sibel Bozdoğan, 

Reşat Kasaba, Tarih Vakfı Yay. 224 sh.
7- Milliyetçiliğe Bakmak, Ernest Geliner, İletişim Yay. 260 sh.
8- Yeni Gelişmeler Karşısında İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, 

iz Yay. 176 sh.
9- Hıristiyanlık Üzerine Değerlendirmeler, İmam Gazali, Abdullah 

Şevkani, Beyan Yay. 176 sh.
10- Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri, B. Zakir Avşar, Ferruh So

lak, Vadi Yay. 288 sh.
11- Postmodern Etiş, Zypmunt Bauman, Ayrıntı Yay. 320 sh.
12- Beyaz Anılar, İsmet Bozdağ, Seyran Yay. 196 sh.
13- 20. yy Biyografisi Garaudy’nin felsefi vasiyetleri, Roper Gara- 

udy, Fecr Yay. 384 sh.
14- Osmanh’da Kadın ve İktasat, Kadriye Yılmaz Koca, Beyan 

Yay. 80 sh.
15 Tekfir’de Aşırılık, Yusuf el Kardavi, Şura Yay. 8 0  sh.
16- Dinler Tarihinin Meseleleri, Kürşan Demirci, insan Yay. 100 sh.
17- Zekiler Kitabı, İbnül Ceyzi, Şule Yay. 224 sh.
18- Ruh Yordamı, Gökhan Özcan, Vadi Yay. 168 sh.
19- Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, Sömürgecilikten küreselleş

meye, Sinan Sönmez, İmge Kitabevi, 616 sh.
20- Filistin’de iki Hareket Hamas ve İslami Cihat, Muhammed 

Mero, Seriyye Kitabevi, 112 sh.
21- Erbakan ve Generaller, Ali Akel, Şura Yay. 424 sh.
22- Kur’an’a Göre Melek Cin ve Şeytan, Lütfullah Cebeci, Şule 

Yay. 406 sh.
23- Özeleştiri ve Yenilenme Sorumluluğu, Haşan Turabi, Ekin 

Yay. 94 sh.

KAFKAS VAKFI YAYINLARI 
ÇERKESYA’DAN SAVAŞ MEKTUPLARI

Çerkesya ile İlgili bildiğimiz şeylerin büyük çoğunluğunun kaynağı İngiliz yazaı James S. BeD'in 1840'da İngiltere’de yayınladığı "Journal 
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Düşmanlanyla olan mûcadalelerinin yanı sua, hayat taızlan hakkında da geniş bilgiler içeren bu eser, kütüphanenizdeki seçkin yerini almak 
üzere Ocak '98 sonunda okurlarına sunulmuştur.

Birinci hamur, 512 sayfa, indeks, haritalaı...
Fiyatı 2.000.000.-TL.

Evet, 2.000.000.-TL + posta üraeti karşılığı bu kitabın adresime gönderilmesini istiyorum.
Banka hesabına yatırdım. •  Ziraat Bankası Fatih Şubesi TL.Hesabı 
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SAVAŞTIM, y e n il d im  
VE SANA GELDİM

ilirsin, beni yenilgiler değil ye
nilgileri kabullenip ağlamak yı
kar. Ben yenilgileri, ağlamakları 

da geçip sana geldim.
Oralarda seninle yaşamak sensiz ya

şamak kadar zordu.
Kalabalıkları gördüm. Sınırsız bağrış- 

malar, sonsuz kahkahalar işittim. Bir ak- 
hma geliyordun, bir unutuyordum seni. 
İnsanla tanıştım, sonra yitirdim masumi
yetimi ve o zaman anladımnki çocuk de
ğilim artık. Üç beş resim artakalmıştı. 
Rahib Teresa’dan daha merhametli oldu
ğum günlerden. Çocukların da masumi
yetini aldılar sonra. Ufuklarındaki mavi, 
bir sisle mora döndü. Ardından ay karan
lık yüzünü döndü, güneş en zehirli yanı
nı gösterdi. Ben bir seni andım, bir sen
sizliği yaşadım. Sana baş kaldırdığım 
günler geldi aklıma. O günleri ben mi 
çağırdım onlar mı beni ziyaret etti, bil
miyorum. -Yap dediklerini unutmaya ça- 
hştıkça sımsıkı sarıldılar bana. Yapma
dıklarım seninle set oldu aramda. Onlar
dan kaçtıkça senden uzaklaştım.

Bir savaştır başladı. Yenilgilerle ezil
mekliği yaşayıp, yalnızlığı kalkan etlim 
yüreğime. Buraya gönderdiğin insanları 
tanıdıkça buranın senden ne kadar uzak 
olduğunu farkettim. Oysa bir zamanlar 
bir medresede aramızda sadece bir adım 
vardı. Ben kıbleye yönelince secdede sa
na kavuşuyordum. Ashnda ayrılığımız 
aradaki insanların seni bana anlatmala
rıyla başladı. Ben seni tanıyordum zaten, 
yaşıyordum seni.

Varlığını ispatlamaya kalktıkları gün
dü, aylarca sokaklarda sabahlamaya baş
lamamın tek sebebi. Her baktığım şey 
kalbimi burktu derin acılar yaşadım. O 
günlerde şair kulların tuttu elimden. Biri, 

Duygu (jrOflca “Sakm kader deme; kaderin üstünde bir 
DUMAN kader vardır” dedi. Diğeri “Göz ka-

yar/Gönül kayar/ ve can kayar/ İnsan al
dandığı kadar insandır” Bir başkası “Bir 
dönüm noktasında aklıma Rahman düş
tü” deyince gözlerim ağlamanın tarif 
edilmez hazzına ram oldu.

Acı dedim, bütün ihanetlerin, yalanla
rın ikiyüzlü utanmazlıkların adına. Bu
ruk bir acıyı hissettim, her tartışmada, 
her kavgada.

Sevda şiirlerini daha okumamıştım. 
Kavgayı biliyordum. Fakat ne köy kızla
rı gibi bir çobana sevdalaşmış, ne şehir 
kızları gibi fabrikatör aşkıyla yanmıştım. 
Sonra sevda adına verilen sempozyum
lara katıldım; Çorba tarifi gibi sevdanın 
tarifini yapıyorlardı. Çiğ geldi bana. 
Sevdayı savaş bittikten, yenildikten son
ra anlayacaktım.

Buralar senden çok uzak kalmış. Kav
ramlar, bu uzaklığa kurulan merdivenler. 
Merdivenlere basmak kişilikle alakalı....

Ne mutlak iyilik var, ne mutlak kötü
lük. En büyük iyilikler bazen canice kö
tülüklere dönüşüyor.

Beynim uğuldadı aylarca. Sıkıntılar, 
acılar, bunalımlar midemde toplanıp adı
na sancı dedikleri bir eyleme dönüştü.... 
Ne düşünebildim ne konuşmak mümkün 
oldu. Sonra korkularım geçti, korkardım 
karanlıktan, yalnızhktan ve senden... 
Senden korkardım, ölümden korkar gibi.

Ve o gün sen çağırmadan sana gelme
ye karar verdiğim gün, senden korktuğu
mu değil sana sığındığımı anladım

Karanlık oldu, bir sen bir ben kaldım. 
Burada seninle ve sensizken, senin kah
rın ve lütfunla seninle savaştım.

Merhamet;
Merhamet etmeyene merhamet edil

mez. Savaştım yenildim ve sana geldim. 
Aşkı ve aklı yanıma alarak senin en ağır 
yük diye tanımladığın iradelerle sana gel
dim... ■
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