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İngiliz tarihçi R.G. CoUingwood, Bir Özyaşamöyküsü adlı eserinde 
(1996-YKY) Britanya’nın geçmişte bir “Romalılaştırma” evresi ya
şadığım; kozmopolit Roma kültürünün yerli Kelt uygarlığını silin
dir gibi ezip bölgeyi, imparatorluğun herhangi bir yerleşim birimi
ne çevirdiğini, ama aradan üç yüzyıl geçtikten sonra, şaşırtıcı bi
çimde “Keltliğin" yeniden doğduğunu anlatır (s. 100).

Bu örnek bize, toplumlarm gelenekleşmiş kültürlerini “tepeden 
inme” yöntemlerle değiştirmenin en nihayet mümkün olmadığım 
bir kez daha hatırlatıyor. Bir yabancı kültür, yerli değerleri silindir 
gibi silip süpürse de, herşeyin bittiğinin sanıldığı bir dönemde, 
adeta milletlerin genlerinde saldı kalan geleneksel kültür yeniden 
dirilmekte ve bu "öze dönüş süreci", yabancı uygarlığm bütün  iz
lerini söküp atmaktadır.

Şu topralîlarda yalîlaşık ild yüzyıldan beri, adeta silah zoruyla 
yukarıdan aşağı benimsetilmeye çalışılan Batılılaştırma/modern
leştirme çabalan tutmamış, milletimiz öz kültürü olan İslami İsim
liğine yeniden sahip çıkmaya başlamıştır, Bu sürecin, yukarıdan 
dayatılan ‘‘toplumsal mühendislik”, daha doğrusu “toplumsal m a
rangozluk” projeleriyle engellenmesi mümkün değildir. Başörtüsü
ne, imam hatip okulu ve Kur’an kurslarına savaş açarak, ezana, 
camiye müdahaleye kalkışarak, yani hallan sağını, solunu yonta
rak toplum marangozluğuna heveslenmek, sulan  tersine alatmak 
gibi beyhude bir çabadır.

Derginiz Ümran, bu sayısında, bir kısmını Ek bölümünde belge 
olaralt aktardığımız “irtica yasaları" ve benzeri projelerle yapıl
mak istenen "toplum mühendisliği" çabalanm ele alıyor. Yazan- 
mız Cevat Özkaya, irtica yasa taşanlarına atıflarda bulunaralî ko
nuyu iktidar felsefesi açısından değerlendii'irken Burhaneddin 
Can, sistemin başörtüsüne karşı yürüttüğü mücadelenin bir an
lamda “fıtratla savaşmak” olduğunu vurgulayarak, örtünmenin 
fıtri temellerini araştırıyor.

Mesut Karaşahan ve Celaleddin Vatandaş, totaliter sistemlerde 
ve Türlüye’de Tek Paıti döneminde uygulanmak istenen toplum 
mühendisliği projelerinin çelişki ve çıkmazlarım araştırıyorlar.

Yazarlarımız Mustafa Aydın ve Haluk Burhan ise, dillerden dü
şürülmeyen “Siyasal İslam” kavramım farklı açılardan sorgulu
yorlar.

Abdullah Yıldız'ın “İrtica’m Serüveni” dizisi, darbe geleneğinin 
oluşum seyri ve irtica’ın bir darbe gerekçesi olarak istismanm in
celediği “Darbeler ve İrtica” bölümüyle sona eriyor.

Kıymetli bilim adamımız M. Said Hatiboğlu’nun İslam’ı hayata 
tatbikte amaçlara (makasıdu’ş-şeri’a) dikkat çeken sohbetini ilgiy
le okuyacağınızı umanz.

Aynca, Muhsin Özalp’in “ceviz gölgesinde, demli çay eşliğinde” 
Voltaire’le gerçekleştirdiği koyu sohbete konuk olmanızı bekliyoruz.

Ümran, Ahmet Mercan’ın, başörtülerini kuşanm aldan başka 
suçlan olmayan kızlarımızın okul kapılanndald çilesini dile getiren 
duygu yüklü denemesi, Gannuşi’nin Tunus’taki paranoyak İslam 
düşmanlığını anlatan analizi, Mustafa Özcan'ın İslam dünyasm- 
dan haberleri ve alışık olduğunuz sayfalanyla sürüyor.

Daha dolu, daha güçlü ve doyurucu Umran’larda buluşmak di
leğiyle...
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ir t ic a  YASALARI:
b ir  p a n ik  MEVZUATI

K A P A K

T ürkiye’yi yöneten güç, ülkeye 
bil' elbise biçmiştir. Uzunca yıl
lardan beri bu elbiseyi vücudu

muza uydunnaya çalışmaktayız. Ancak 
bütün çabalanm ıza rağmen, elbiseyi vü
cuda uyduram adığım ız ayan beyan orta
dadır. Yapılınası gereken şey modelin 
değiştirilmesidir. Ancalc, ülkeye elbiseyi 
biçen güç, m odeli ve ölçüyü değiştirip 
vücutla elbise arasında bir uyum sağla
mak yerine, v ü cu d u  kesip biçm eye, 
yontmaya kalkmaktadır.

Bugünlerde vücudu elbiseye sığdırm a
nın zor yoluyla yapılm aya çalışıldığı bir 
süreçten geçmekteyiz. Bütün bir toplum 
olarak, bu m antıksız ameliyenin verdiği 
sıkıntıları yoğun bir şekilde yaşıyoruz. 
Uygulamayı destekleyenler de, karşısın
da olanlar da çok mutlu değil. Yani ne el
biseyi dikenler ve yandaşları, ne de elbi
se giydirilen mutlu.

* t-

Böylesi karşılıklı bir mutsuzluğun yaşan
dığı bir ülkenin yöneticileri de, ülkeye 
verdikleri rahatsızlığa rağmen, istiki'ar 
beklentisi içindedirler. Devlet büyükleri
mizin çok sık laıllandıkları “birlik ve be
raberliğe en çok m uhtaç olduğumuz şu 
günlerde” , sözleriyle başlayan dem eçler

de aranan şey de istikrardır. Doğrusu bü
tün yönetim ler isrikrar arar ve isterler. 
Hatta yönetim bir is t ik ra n  sağ lam a işi
dir, demek yanlış değildir. Dolayısıyla is- 
tikrann aranıp istenmesinde abes bir ta
raf yoktur. Ancak burada önemli olan, 
“istikrar” deyince kastettiğimiz şeyin ne 
olduğu ve bunu hangi yöntemlerle sağla
maya çalıştığımızda-.

Toplumun nefes alışını bile izne bağla
mış olan, vatandaşlaıının özgürlüğe dö
nük her istemlerini zabıta marifetiyle ön
leyen bir despot da istiki'an sağlayabilir. 
Toplumda varolan bütün talepleri dildia- 
te alarak, herkesin özgürce düşüncelerini 
ifade edebildiği, zabıta marifetiyle değil, 
konuşarak, tartışarak konsensüs sağlayan 
bir yönetim de istiki'an sağlayabilir. Bun
ların ikisi de, sonuçta istiki'an sağlarlar. 
Ama birincisi haklardan ziyade görevle
rin, düşünmek, konuşmak ve taıtışmak- 
tan ziyade suskunluğun, konsensüsten  
ziyade, d ay a tm an ın  sağladığı bir istik
rardır.

İstikrarı bu şekilde sağlamaya çalışan 
yönetimler, sorunların sebeplerini araştır
ma ve bu sebepleri ortadan kaldırmak ye
rine, sorunları ifade eden vatandaşlarıyla 
ve bu sorunların ortaya çıkardıkları so-

Cevat
ÖZKAYA

HAZİRAN 1998
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nuçlarla zabıta yöntemleriyle ilgi
lenirler. Yani yönetenler güç gös
terisinde bulunarak istikrarı sağla
maya çalışırlar. Bu da bir ülkeyi 
özgürlüklerin kısıldığı, hatta yok 
edildiği, yönetimle millet arasın
daki bağların giderek koptuğu ve 
insanların yaygın bir şekilde mut
suz olduğu bir konuma getirir.

Normal bir yönetimden bekle
nen ise ülke halkını mutlu etmeye 
çalışm aktır. Sorunların sonuçla
rıyla zabıta marifetiyle ilgilenmek 
yerine, sebepler üzerinde durmak 
ve sebepleri ortadan kaldırmaktır 
yönetimden beklenen. Bunu ya
parken sadece resmi görevlilerin 
değil, tüm milletin enerjisini de
ğerlendirmek durumundadır bir 
yönetim, bir devlet. Bu da ancak, 
milletle devlet mekanizması ara
sında bir uyumun sağlanması ha
linde gerçekleşebilir. Bu tesbitle- 
rin ışığında T ürkiye’ye baktığı
mızda hiç de iç açıcı bir durumla 
karşılaştığım ızı söyleyem eyiz. 
Devletle toplum arasındaki ilişki
lerin normal ve tabii bir mecrada 
gitm ediği düşüncesi/yargısı he
men herkesin paylaştığı bir tesbit. 
Devlet, milletin ideallerini hayata 
geçirmek yerine, millete bir ha
yat tarzını empoze etmeye çalı
şan bir mekanizma haline dönüş
müştür. Türkiye’de Devlet, m ille
tin doğruları bilem eyeceğine, 
doğru karar veremeyeceğine kani
dir. Onun korunması, kollanması 
ve yanlışlardan uzak tutulması ge
rekmektedir.

Onun içindir ki, milletin az da 
olsa söz söyleme haklanın bulun
duğu siyasi süreç, devletin sivil- 
asker etkin güçleri tarafından ha- 
bire kesintiye uğrar ülkemizde. 
Bu etkin güçler m illetin seçtiği si^ 
yasi iktidarı kendi görüşlerine uy

gun bulmadıkları zaman milletin 
kararını hiçe sayarak alaşağı etme 
hakkını kendilerinde göm ıier. B i
ze göre, T ürk iye’nin en temel 
problem i millet ve devlet arasın
daki bu uyumsuzluk, bu iletişim 
sizliktir.

Bu uyumsuzluk ve iletişim sizli
ğin en yoğun biçimde yaşandığı 
bir süreçten geçiyoruz bu günler
de. Devlet gücünü şu an ellerinde 
bulunduranların bu gücü kullan
ma biçimleri, uyumsuzluğun bo
yutunu daha da artırmaktadır. Ta
rifi yapılmamış, ne idüğü belirsiz 
mevhum bir irtica bahanesiyle, 
düşmanın içerde olduğu ilan edil
dikten sonra, devlet gücü milletin 
bir büyük kesim ine karşı huku
kun kurallan hiçe sayılarak ölçü
süzce kullanılmaya başlanmıştır. 
Adeta bir sürek avı mantığıyla 
toplumun bir büyük kesimi hedef 
seçilerek ve rahatsız edilmektedir. 
Siyasi partilerden başörtülü üni
versite öğrencilerine, işadamla- 
nndan bürokratlara ve belediye 
başkanlarına kadar birçok kesim , 
devlet güçlerinin haklı olmayan 
muamelelerine maruz kalm ışlar
dır. Devlet güçleri tarafından ra
hatsız, hatta taciz edilen bu insan
lar, yapılan davranışlara karşı m u
halefetlerini belirtmekle beraber, 
aslâ devlete düşman bir tavır ta- 
km m anıaktadniar. Bu da bir düş
man icad eden ve yaptıkları bas
kıların meşrûiyetini bu düşmanın 
varlığına bağlayan güçleri rahat
sız etmektedir. Sanki, adeta yap
tıkları baskılara mesnet olabile
cek düşmanca bir tavrın ortaya 
çıkması, o güçleri rahatlatacaktır.

Bu günlerde gerek üniversite
lerde başörtülü kız öğrencilerim i
ze yapılan hadsiz zulüm, gerekse 
sivil toplum kuruluşlarına ve işa

dam larına yapılan, hiçbir hukuki 
ve meşrû m esnedi olmayan hak
sız muameleler, sanki ihtiyacı du
yulan düşmanı inşa etmeye dö
nük eylemler gibi gözükmektedir. 
Ancak nice badirelerden geçmiş 
bu milletin sağduyulu insanları, 
kendilerini bir çıkmaz sokağa it
mek isteyenlere bu fırsatı asla 
vermeyeceklerdir.

Topluınların hayatında aıızi an
lar hep olagelmiştir. Bu anlarda 
devamlı olanla geçici olanı ayır
mak, karşı koyulacak davranışı ve 
muhatabı seçm ek önem kazanır. 
Şu kesinlikle bilinmelidir ki, ku
rumlar devam eder, hasbel kader 
kurumların başına gelmiş insanlar 
geçicidirler. Bazı zamanlarda mil
le t’e ait olması gereken kurumla- 
n n  gücünü m ille t’e rağmen kul
lanm ak isteyenler çıkabilir. Bu in
sanlara ve bu yanlışhğa, hiçbir 
yılgınlığa düşmeden bütün meşrû 
vasıtalar kullanılarak sonuna ka
dar karşı koyulmalıdır. Bu erte
lenmez ve vazgeçilm ez bir görev
dir. Ancak bunu yaparken kurum- 
ların gücünü yanlış kullananlarla 
kurumun varlığını ve gerekliliğini 
birbirinden ayıım ak gereklidir.

Şu sorular insanın zihnine ister is
temez ttıkılıyor. Neden Türkiye 
b ir laizden bir başka krize yuvar
lanıyor? Neden bir önceki kriz
den ders alınarak bir sonraki kri
zin olması önlenemiyor? Neden 
ülke uçurumun kenarlarında gezi
yor devamlı? Neden habire koru
m a ve kollanm aya maruz kahyo- 
m z? Bu soruları daha da uzatmak 
mümkün. Ancak, yakın siyasi ta
rihe dönüp baktığımızda Türki
y e ’de varolduğu söylenen krizle
rin ve ülkenin kenanndan kurta-

UMRAN
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nldığı kabul edilen uçurumların 
çok da sahici olm adıklanna iliş
kin birçok veriyle karşılaşıyoııız. 
İnsan şunu sonnadan edemiyor: 
Acaba kıiz üretmek T ürkiye’de 
bir yönetim politikası mıdır? So
runların kaynağına inm ekle, so- 
ııınların çözüm yollarını bulm ak
ta acz gösterenler, sorunlan tartış
mak yerine acilen k ıize  dönüştü
rüp, bu kriz ortam larım , kafala- 
nndaki toplum tipini inşâ etmek 
için mi kullanm aktadırlar?

Çünkü normal zam anlarda ve 
bütün toplum katm anlarının bir 
biçimde katılım ıyla yapılabilecek 
tartışma millet için iyi olsa da, 
muhtemeldir ki, T ürk iye’deki yö
netim elitinin bir büyük kısmının 
çok da hoşlanmayacağı sonuçlar 
doğuracaktır. M illetin aynasında- 
Id sürelini görmek istem eyen elit 
ise, böyle bir şeye asla imkan ver
memektedir. O, kanaatim izce top
lumun temel istekleıini gerçek
leştirecek serbest ve özgür bir or
tam yerine, kafasındaki toplum 
dizaynını gerçekleştirecek kriz 
dönemlerini tercih etmektedir.

Onun içindir ki, Türkiye, toplu
mun tüm kesimlerinin hayatmı il
gilendirecek ve görünen devletin 
temel yasalan hüviyetini taşıyan 
anayasalarını daima kriz dönem
lerinde yapmıştır. B ir konsensüs 
ürünü olması gereken anayasalar, 
asker ve sivil elitin ortaklaşa yap- 
tıklan ve asla serbest olmayan 
“evet kapısı sonuna kadar açık, 
“hayır” kapısı kapalı olan, kayıth 
ve şartb ortam lar içinde millete 
onaylatılm ıştır. Bu anayasaların 
yapılışında milletin seçtiği tem
silcilerin hemen hiçbir dahli yok
tur, Zaten anayasalar onların tati
le çıkanidığı dönem lerde ve tep
ki yasaları olarak yapılmıştır. Bir

vatandaş olarak anayasaya uyma 
zorunluluğunda oluşumuz, bu tes- 
biti yapmamıza engel değildir.

Bugün, M eclis tatilde değil 
iken, bir takım siyasi m ekanizm a
lar faaliyet halinde iken bir kıiz 
döneminden geçiyoruz. Ve tam da 
bugünlerde, T.B.M.M kom isyon
larında, kamuoyunda irtica yasa
ları olarak bilinen ve bir kısmını 
eünizdeki derginin belge bölü
m ünde yaym ladığm ıız yasalar 
görüşülmektedir.

Devletin resmi görüşünün dışın
daki tüm görüş, düşünce ve ey
lemleri suç sayma, kamu alanının 
dışına atma esasına göre yapılmış 
yasa tasarıları, milletin zaten da
raltılmış özgürlük alanını biraz 
daha daraltmaya dönük bir anlayı
şın ifadesidir. Bu tasarılara göre 
doğru düzgün tarif edilmeyen suç- 
larnı, bir mahkeıne kararı bile ara
madan izafe edildiği insanlar çok 
basit bir işlemle görevlerinden atı
labilecek ve bu insanlar devlet 
m ekanizm alarında, yerel yöne
timlerde, devletin % 51’ine ortak 
olduğu kurumlarda çalışam ıya- 
caklardır. Devletin bu kadar düş
manca tavır gösterdiği bu insanla
rı devlete rağmen hangi özel sek
tör kuruluşu işe alabilir? Elbette 
bu insanları ya hiçbir özel sektör 
kuruluşu işe almayacaktır, ya da 
almak isteyenler çok tereddüt ge
çireceklerdir.

Anlaşılan o ki, belli bir siyasi 
görüşe mensup olan insanların 
devlet kademesinden atılması için 
verilmiş bu yasa tasarıları, huku
kun tem d  nitelikleri ihlal edilerek 
bir tepki ve panik yasası olarak 
hazııianm;'ışlardır. Bir lıukuki m e
tin olmaktan ziyade, fonksiyonel
dirler. Şunu açıkça belirtm ekte

yarar vai" T .B .M .M ’nin bir takım 
muhterem üyeleri, bir kısım en- 
tellektüeller, karşılaıındaki insan
ları tasfiye edeceğini düşünerek 
bu yasalara evet diyoriarsa fena 
halde yanılıyorlar. Bu arada ay
dınlatıcı olur diye samimi bii' iti
rafta bulunm ak istiyorum . Ben 
D .G .M ’lerin sadece bizim muha
lifimiz olan solcuları yargılaya
cağını düşünerek “D .G .M ’ler çık
sın” diye yapılan mitinglere katü- 
dım. Dün olağan olmayan usul
lerde solculan yargılayan mahke
meler, bugün, aynı usullerde biz- 
leri de yargılamaktadırlar.

Burada söylemek istediğim şu
dur: Hukuk herkese ve her ortam
da lâzımdır. Kendimiz için istedi
ğimiz hukuku, başkalarına çok 
gönmek yanlıştır. Bizim yiimi yıl 
önce “D .G .M ’ler çıksın” diye 
yaptığımız tepkisel değedendir- 
meleri bugün aradan şunca zaman 
geçtikten, ülke insanlan kısmî de 
olsa özgüriüğün tadım aldıktan 
soma, bu milletin T.B.M .M ’deki 
temsilcileri yaparlarsa korkanın 
ki millete hatalarını itiraf etmele
ri de onlar için kurtarıcı bir maze
ret olmayacaktır. Bilinmelidii' ki, 
tepki ve panik yasaları silah gibi
dir. Kimin eline geçerse karşısın
dakini yaralar. Onun içindir ki, 
toplumda bir kin ve husumetin or
taya çıkmasına vesile olacak bu 
yasaların vebalini T.B.M .M ’nin 
muhterem üyelerinin üstlenmeye
ceğini ummak istiyomz. Bütün 
bunlara rağmen bu yasalara onay 
verecek olanlar, tarihte hukukun 
siyasallaşmasına vesile olan, mil
letin özgürlüklerinin kısıtlanma
sına ve hukukun zedelenmesine 
vesile olan insanlar olarak geçe
ceklerdir. Bu da çok onur verici 
bir dumm değildir. ■
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KAPAK
ö r t ü n m e n in  FITRİ

t e m e l l e r i  v e  t o p l u m s a l
MÜHENDİSLİK ÇIKMAZI

‘Şehvetleri ardınca gidenler, sizin büyük bir sapma ile sapmanızı isterler.’
(4 N isa 27)

g i r i ş

Burhaneddin
CAN

III. Selim ’den günümüze dek kılık-kıya- 
fet konusunda yoğun tartışmalar yapıl- 
maktadn-. Belli dönemlerde yasalar çıka
rılıp topluma tepeden şekil verilmeye ça
lışılmıştır. Toplumun direnmesi karşısın
da, şiddete başvurulmuş, sorun “kanunen 
ve cebren” çözülmek istenmiştir. Ytıkla- 
şık 200 yıllık bir mücedele döneminde, 
ülkeye hakim zihniyetler, sorunu istedik
leri yönde çözememişlerdir. Hatta soru
nu daha da karmaşık hale getirip kang- 
renleştirmişlerdir. Bu anlamdaki toplum 
sal mühendislik uygulamaları, iflas et
miştir.

Genelde toplumsal yapımızda örtün
meye (tesettür) karşı tüm yasal değişik
lik ve uygulamalar, tek bir yöneticinin 
hakim olduğu, ya sultanlık ya şeflik ya 
da ihtilalin getirdiği liderlik dönemlerine 
aittir. Gene sivillerin hükümet olduğu 
dönemlerde bu yasalar, uygulamaya ge
nellikle konulmamıştır. Sivillerin bu ola
ya soğuk bakmasının nedeni, halkın tep
kisinden çekinme veya örtünmeye ilişkin 
yasaların gerekliliğine inanmama olabi
lir. Halkın tepkisinden çekinme, kendi 
meşruiyetini kaybetme korkusudur.

Bu ülkede bazıları, halkı rencide ettik
lerini bile bile, niçin halkın temel inanç
ları ve genel giyim tarzları ile uğraşırlar? 
Meşruiyetlerini yasal düzenlemelerle ka
zanmak tarzında yanlış bir yola saparlar.

Niçin hem kendilerine, hem de ülkeye 
bile bile zarar verirler?

Bu sorunun asıl cevabı ilk yaratılış 
olayında gizlidir. İlk yaratılış olayında 
İb lis’in Hz. Adem ve onun yolundan gi
denlere açtığı savaş gerçek boyutuyla 
kavranmadan günümüzün olayları anla
şılmayacaktır. Toplumsal mühendisliğe 
özenenler öncelikle, insan fıtratını ve bu 
bağlamda ilk yaratılış olayını iyi incele
meli ve üzerinde iyi düşünmelidirler. 
Aksi takdirde kendilerine, ülkeye ve hal
ka çok kötülük yapmış olacaklardır.

SIN IR SIZ VE TO PYEKUN  
__________ M Ü C A D E L E  SÜRECİ__________

Allah, Hz. A dem ’i yaratıp meleklerin ve 
İb h s’in Hz. A dem ’e secde etmesini em 
rettiğinde İblis emre uymayarak isyan et
miştir.' İblis, isyanının sonucunda cen
netten çıkarılmıştır ve bunun sonucunda 
Hz. Adem ile eşine düşman olmuştur, 
Ancak İblis “İnsanların dirilecekleri gü
ne kadar yaşama izni” istemiş ve bu izni 
de A llah’tan almıştır.' Kıyamete değin 
yaşama izni almanın akabinde İblis’in 
yaptığı yemin konum uz açısından son 
derece önemlidir:

“De ki: “M adem öyle, beni azdırdığın
dan dolayı onları {saptırmak} için mut
laka senin dosdoğru yolunda pusu ku
rup oturacağım” Sonra da muhakkak
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onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve 
sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şiikre- 
diciler bulamayacaksın” (7 Araf 16-17)
“Dedi ki: "Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, 
and olsun, ben de yeryüzünde onlara, sana başkal
dırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici göste
receğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp-sap- 
tıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların 
m üstesna.” (15 Hicr 39-40)

Onun soyunu -pek azı dışında- kuşkusuz ken
dime bağlı kılacağım .” (17 Tsra 62)

Yukarıdaki K ur’an ayetlerinden görülebileceği gi
bi İblis, A llah’ın dosdoğru yolu üzerinde pusu kura
rak, insanları azdırmaya, saptırmaya, dünya tutkula
rım ve isyanı süslü göstermeye, onlara vesvese ver
meye çalışacağına yemin etmektedir. İblis bu işi kı
yamete dek yapacağına ve tüm imkanları kullanaca
ğına yemin ettiğine göre İblis, insanlığa sınırsız ve 
topyekün bir savaş açmış demektir. Bu nokta yol bo
yu hiç unutulmamalıdır.

Allah, İb lis’in yaptığı bu yemin üzerine insanlığı, 
İblis’in mücadelesinde kullanabileceği vasıtalar ko
nusunda uyarmaktadır:

"Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntıya uğ- 
rat, atlıların ve yayalarınla onların üstüne yayga
rayı kopar, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol 
ve onlara vaadlerde bulun.” Şeytan, onlara aldat
madan başka bir şey vadetmez. Benim kullarım; 
senin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün yoktun 
Vekil olarak rabbin yeter.” (17 İsra 64-65)

İN SAN IN A L L A H ’A İTAATSİZLİĞİNİN  

İLK TEZAH ÜR ŞEK Lİ: ÇIPLAKLIK

İlk yaratılış olayında İb lis’in kovulmasından sonra 
Allah Hz. A dem ’le eşinin cennette yerleşmesini ve 
bir tek yasak ağaç hariç diğerlerinden diledikleri gi
bi yiyebileceklerini buyurmuştur. Ayrıca İb lis’in 
düşmanlan olduğunu, ondan sakınmaları gerektiğini 
cennette kalmaları, acıkmamaları, susamamaları ve 
çıplak kalmamalarının bu yasağa bağlı olduğunu 
söylemiştir.’ -̂ İnsanoğlu için ilk hukuk böylece olu
şur. Tüm şartlar ve tüm telıiikeler açıkça ortaya kon
muştur.

Allah Hz. Adem ’le eşine, kendilerini bekleyen 
tehlikeleri bütün açıklığı ile ziki'etmiş olmasına kar
şılık; İblis, yasak ağaçla ilgili yanlış açıklamalar ya
parak, gerçeği çarpıtarak onları kandu'ir:

"Şeytan, kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin 
yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi 
ve dedi ki: “Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, 
yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya ebedi ya 
şayanlardan kılınmamamz içindir.” Ve "Gerçekten 
ben size öğüt verenlerdenim” diye yemin etti.” (7 
Araf 20-21)
"Sonunda şeytan ona vesvese verdi; dedi ki: "Sa
na sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü 
haber vereyim m i?” (20 Taha 120)

İblis, yasak ağaçla ilgili gerçeği bilmesine kar
şılık gerçekleri çarpıtarak Hz. Adem ’le eşine, me
lek olmayı, ölümsüzlüğü vaat ederek suça teşvik 
etmiştir. Bugünkü şeytanların da, moda, moder- 
nizm, çağdaşlık ve bilimsellik gibi cazip kavram
larla yapmak istedikleri farklı bir şey değildir. 
Yeri geldiğinde vaad, yeri geldiğinde öğüt, yeri gel
diğinde yalan ve kandırma, yeri geldiğinde tehdit, 
şeytanın yolunda gidenlerin ortak özelliğidir.

İbhs’in Hz. A dem ’le eşini, A llah’ın tayin ettiği 
hukuk sınırlarına, onları kandırarak, onlara vesvese 
vererek, vaadlerde bulunarak tecavüz ettirmesinin 
ilk tezahürü çıplaklık olmuştur.

"Böylece aldatma ile onları düşürdü. Ağacı tattık
ları anda ise, ayıp yerleri kendilerine beliriverdi 
ve üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp-ört- 
meye başladılar (O zaman) Rableri kendilerine 
seslendi: "Ben sizi bu ağaçtan menetmemiş m iy
dim? Ve Şeytanın da sizin gerçekten apaçık bir 
düşmanınız olduğunu söylememiş miydim?
Dediler ki: "Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, 
eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen gerçek
ten kayba uğrayanlardan olacağız” (7 Araf 22-23)

İblis’in mahiyetini bilip de, Hz. Adem ve eşinin 
mahiyetini bilmediği yasak ağaçtan yenince Hz. 
Adem ve eşi çıplak kalmışlardır. Allah hükmü ve 
düşmanlarım açıkça bildirmiş olmasına rağmen; İb
lis’in vaadlerinin daha cazip gelmesi suçun icra edil
mesine sebebiyet vermiştir.

Buradan çıkarılacak önemli derslerden biri, b il
menin suçun icra edilmesini her zaman engelleye- 
mediğidir. Suçu icra etmeme yalnızca bilginin değil, 
aynı zamanda iradenin dc bii' fonksiyonudur. İblis 
yaptığı vaadlerle, muhataplarının iradelerini zayıf
latmıştır. Bugün de suçu engellemenin yollarından 
biri insanları suç işlemeye itecek ortamları ortadan 
kaldırmaktır. İnsan iradesini kuvvetlendii'ecek or
tamlar olmadıkça, oluşturulmadıkça suç ve suçlular 
artacaktır. İnsan iradesini zayıflatarak suç işlem e

HAZIRAN 1998

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

http://www.cvisiontech.com


ye eğilim meydana getiren bir sistem, suçun biza
tihi l^aynağıdir ve asıl suçludur.

Ö RTÜNM E FIT R İ BİR OLAYDIR

Yukarıdaki ayetlerden çıkarılacak önemli bir ders de, 
örtünme olayının fıtri bir olay olmasıdır. Hz. Adem 
ve eşinin, çıplak kalır kalmaz herhangi bir dış etki 
olmadan, gayrı iradi olarak üstlerini yapraklarla ört
meye çalışmaları, fıtratın tezahüründen başka birşey 
değildir.

Tıpkı yeni doğan bir bebeğin annesinin memesine; 
tıpkı yumurtadan çıkan su kablumbağası yavrularının 
suya yönelmesi gibi bir olaydır bu. A llah’ın insan 
bünyesine yerleştirdiği ilahi programın en doğal bir 
tezahürü. Herhangi bir hanımın bir toplulukta eteği
nin açılması üzerine eteklerini örtme konusunda gös
terdiği gayrı iradi tepki, böyle bir yazılımın sonucu
dur. Yazılımda var olan haya duygusunun harekete 
geçmesi ile gösterilen bir tepki olmuştur. Bu olay, İn
sanî ilişkilere haya duygusunun girdiği andır.

Halkın deyişi ile “ar damarı patlamamış” olanla
rın normal giysileri ne olursa olsun gösterdikleri ilk 
tepki örtünme istikametinde olmaktadır.

Bu olaydan çıkarılabilecek diğer bir ders de Hz. 
A dem ’le eşinin hata yaptıklarını, suç işlediklerini 
kabul edip tevbe etmiş olmalarıdır. İblis gibi büyük
lenip suçlarını inkar etmemişlerdir. Bir suç karşısın
da İblis’in kibirlenip isyanı, Hz. A dem ’in kabul edip 
tevbe etmesi, iki farklı davranış biçimidir. Birinin 
helaki, diğerinin kurtuluşu söz konusudur. Nitekim 
Allah Hz. A dem ’in tevbesini kabul etmiş, onu doğru 
yola iletmiş ve onu görevlendirmiştir.

Bugün de hangi suçu işlemiş olursa olsun insanla
rın, hulüs-i kalp ile tevbe etme hakları vardır. Şey
tanların tuzakları ile dolu bir dünyada yapılacak bir 
tevbe Allah indinde, kimbilir, çok kıymetli olabilir. 
Onun için “Ey A llah’ın kulları A llah’m rahmetinden 
ümit kesmeyin” çağrısı, A llah’ın insanlara bir lütfu- 
dur. Bugün için insanların ençok muhtaç oldukları 
çok temel bir olgudur bu.

Hz. Adem ve eşi Allah tarafından cennetten çıka
rılarak affedilmişlerdir. Onlar bir başka koordinat 
sistemine, bir başka uzaya, dünyaya, İblis’le düşman 
kılınarak gönderilmişlerdir:

"Dedi ki: “Bir kısmınız bir kısmınıza düşman ola
rak, hepiniz ordun inin. Artık size benden bir yol 
gösterici gelecektir: Kim benim yol göstermeme 
uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz da olmaz. 
Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun 
için de sıkıntılı bir geçim vardır ve biz onu kıyamet

günü kör olarak haşredecegiz.” (20Taha 123-124)

Dünyaya gönderilen insanoğlu başı boş bıra
kılmamış, kendisini şeytanların iğva ve vesveseleri
ne karşı uyarıp korkutacak, onlara doğru yolu göste
recek hidayetçiler gönderilmiştir. Gönderilen hida- 
yetçilere uyulması istenmiştir. Bu; İblis’le Hz. Adem 
arasında vuku bulan çıplak kalm a ve örtünme olayı.- 
nı yalnızca cennete özgü bir vaka olmaktan çıkarıp 
tüm insanlık tarihi boyunca sürüp gidecek bir müca
dele haline sokar. Hidayetçilerin yolundan gidenler
le Şeytan’in yolundan gidenler arasında bir örtünme- 
çıplak kalına mücadelesi hep var olacaktır.

“Ey Ademoğulları; şeytan anne ve babanızın çir
kin yerlerini kendilerine göstermek için, elbiseleri
ni sıyırtarak, onları cennetten çıkardığı gibi sakın 
sizi de bir belaya uğratmasın. Çünkü o ve taraftar
ları sizleri görmektedir. Biz gerçekten şeytanları, 
İnanmayacakların velileri kıldık. Onlar çirkin bir 
hayasızlık işlediklerinde; biz atalarımızı bunun 
üzerinde bulduk. Allah da bunu bize emretti der
ler...." (7 Araf 27-28)

Buradaki hitapla konu umumileşir, tüm insanlığı 
ve insanlık tarihini kapsayacak bir boyuta çekilir. 
Çıplaklık insanın cennetten çıkmasına neden olan bk  
bela olarak nitelendirilerek Şeytan ve taraftarlarının 
çıplaklık konusunda katı olduklai'i ve bunu tarihsel 
süreç içerisinde hep teşvik edecekleri açıkça ifade 
edilmektedir. Bu nedenle örtünme ve çıplaklık ara
sındaki mücadele, insanlık tarihi ile başlar ve bu 
mücadele kıyamete kadar da sürecektir. Bunun bi
lim, teknoloji ve zamanla da alâkası yoktur.

Örtünme fıtri bir olaydn\ Allah’m yolundan gi
denlerin yerine getirmeleri gereken ilahi bir buy
ruktur. O açıdan inancın dışa, şekle yansıyan bir gö
rüntüsüdür. İnsanlar örf ve adetler gereği örtünmüş 
olsalar dahi, o örf ve adetlerin temelinde insanlık 
tarihi ile başlayan inancın izleri bulunmaktadır.

c i n s l e r i n  AYRILIĞI VE  
B İR BİR L ER İN İ B ÜTÜ NLEM ELERİ

Hz. A dem ’le eşi çıplaklıkla beraber aynı zamanda, o 
zamana kadar hissetmedikleri yeni bir duyguyu, ha
ya, hissederek yapraklarla örtünmeye başlamışlardır. 
Böylece, beşeri ilişkilere haya sokulmuştur. Toplum
sal yaşamın belki de ilk kuralı haya olmuştur.

Gene bu olayla ilk elbise icad edilmiştir. Elbise, 
çıplaklığın neden olduğu utanmayı örten bir kalkan 
olmuş, eşlerin rahat hareket etmesini sağlamıştır.
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örtünm e olayının psikolojik temellerini, fıtri te
mellerini daha iyi anlayabilmek için karşılıklı cinsle
rin varlığına A llah’ın verdiği anlamı daha iyi kavra- 
malıyız.

Yaratılış olayında önce Hz. Adem, sonra da eşi ya
ratılmıştır. Özleri aynıdır. İkisi de tek bir nefisden 
varcdilmişlcrdir;

"Onda sükun bulup durulmanız için, size kendi ne
fislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi 
ve merhamet kılması da, O 'nun ayeti erindendir. 
Hiç şüphe yok bunda, düşünebilmekte olan bir ka
vim için gerçekten ayetler vardır." (30 Rum 21)

Karşı cinslerin varlığı, “Sükun bulma-durulma” 
diye tabir edilen bir cazibe konumunun tabii sonucu, 
insan fıtratındaki programın öngördüğü huzurlu ve 
mutlu bir dünyanın gerçekleşmesi içindir. “Biz her- 
şeyi eş yarattık” diyen A llah’ın insanoğlunun fıtratı
na yerleştirdiği ve neslin devamını sağlayan bir duy
gudur. Bu duygu veya bu ihtiyaç hissedilmemiş ol
saydı, hiçbir canlı neslini devam ettiremezdi.

Bunun kadar önemli diğer bir duygu da, eşler ara
sında “sevgi ve merhametin” bulunmasıdır. Sevgi ve 
merhamet de olmasa, keza neslin devamı söz konu
su edilemez. Nitekim ayetin sonunda “bunda dü
şünebilmekte olan kavim için gerçekten ayetler var
dır” denmesi bu duyguların önemi ve büyüklüğün
den dolayıdır. Bir taraftan cinslerin farklılığı diğer 
taraftan cinslerin bkbiıicrini tamamladığı, bütünleş
tirdiği ve o oranda da mükemmelleştirdiği ortaya ko
nulmaktadır. Zıt yüklü protonlarla elektronların ato
mu oluşturmalarındaki mükemmeliyete benzeyen bir 
mükemmeliyettir bu.

Cinslerin faridılığı ve birlikteliğini mükemmel k ı
lan mekanizma, evlilik kurumudur. Ancak evlilik sa
yesinde cinsler, birbirleri için sevgi ve merhamet, sü
kun bulma ve durulma kaynağı olabilirler. Ancak ev
lilikle şeytanın iğva ve vesveselerine karşı korunabi
lirler. Kendilerini bazı kötülüklerden sakındırabilir- 
ler. Bunun için:

"Onlar (kadınlar) sizin için örtü, sizde onlar için 
örtüsünüz.” (2 Bakara 187)

denerek eşlerin birbirleri için koruyucu rolleri oldu
ğu hatırlatılıyor.

ORTU K O R U Y U C U  BİR K ALK ANDIR

Ayetin gerek öncesi, gerekse sonrasındaki ifadeler
den, örtünün koruyuculuk fonksiyonu olduğu, bir 
güvenlik şeridi oluşturduğu anlaşılmaktadu'.

Örtü (elbise) cinslerin farklılığının en iyi ortaya 
konulduğu bir semboldür. Kıyafet genel anlamda bir 
gruba dahil olmanın sembolik bir ifadesidir. Askerin 
polisin elbiselerindeki farklılık, öğrenci formaların
daki farklılık bir gruba ait olmanın açık beyanıdır. O 
açıdan kadın erkek arasındaki kıyafet farklılığı, fark
lı cinslere ait olmanın bir göstergesi olmalıdu:. N ite
kim Hz. Peygamber, kadınların erkeklere, erkeklerin 
kadınlara benzer giyim-kuşam, tutum ve tavır içinde 
bulunmalarını yasaklamıştır.■*

Elbise, bir taraftan cinslerin farklılığını ortaya ko
yarken; diğer taraftan da cinsleri korumak zorunda
dır. Onun için Allah:

"Ey Ademoğulları, biz sizin çirkin yerlerinizi örte
cek bir elbise ve size süs kazandıracak bir giyim  
indirdik.” (7 Araf 26)

diyerek karşı cinsler arasında var olan cazibe kuvve
tini engelleyecek bir örtüyü insanlar için yarattığını 
açıklamaktadır.

Elbisenin bir mıknatısın çevresindeki demir tozla
rını kendisine çekmesi için araya konulan engelleyi
ci malzeme gibi bir rolü vardır. Bu rolü ile cinslerin 
birlikteliğini, birbirlerini rahatsız etmeden gerçek
leştiril'. Bu rolü ile elbise, insanın içinde rahat ettiği, 
kendini özgür hissettiği ve güzel hissettiği evi olur. 
Belki de ilk evidir. Nitekim A raf 26 ’da elbise ile il
gili hem örtme hem de süs kazandırma ifadeleri yer 
almaktadır. Daha açıkçası elbisenin, hem koruyucu 
hem de güzelleştirici fonksiyonları vardır.

Nitekim örtünmeye ilişkin önemli K ur’an ayetle
rinden olan Ahzab Sûresi 59. ayeti kerimede bu nok
ta açıkça ifade edilmektedir:

"Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin 
kadınlarına cilbablarından (dış elbiselerinden) 
üstlerine giymelerini söyle. Onların tanınmaları 
(özgür ve iffetli) ve eziyet görmemeleri için en uy
gun olan budur.” (33 Azhab 59)

Cilbab denen vücudu baştan aşağıya örten örtü 
hakkındaki tartışmalar değişik kaynaklarda yapıl
mıştır."**

Bui'ada üzerinde durulması gereken örtünün şek
linden ziyade, nereleri örttüğü ve hangi amaca dönük 
olarak kullanıldığıdır. Zira, bir hadiste ifade buyu- 
rulduğu gibi, "Dünyada öyle örtülü kadınlar vardır 
ki, kıyamet gününde çıplaktır.”'’ Yukarıdaki kaynak
larda ortak nokta cilbab denen örtünün el yüz hariç 
vücudu kapladığıdu'. Kadının vücut hatlarının görül
mesini engellediğidir. Böylelikle kadınların eziyet
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görmeleri, rahatsız edilmeleri taciz edilmeleri engel
lenmiş olmaktadır.

Ayette eziyet görme kavramından önce ifade edi
len ‘tanınm aları’ kavram ı, giysinin bir gruba dahil 
olma anlamında bir sembol özelliği taşıdığıdır. “Ta
nınıp taciz edilm em e” İslam ’ın örtüye kazandır
dığı en önemli anlamlardan biridir. İslâm î örtü 
gerek kadın gerekse erkeğin çevresinde bir 
güvenlik kuşağı oluşturmaktadır. Kime karşı gü
venlik kuşağı sorusunun cevabı Ahzab 60 ’da bu
lunmaktadır: ‘̂M ünafıklar, kalplerinde hastalık  
bulunanlar ve şehirde kışkırtıcılık yapanlar”. Bu
gün başta Laleli, Aksaray olmak üzere İstanbul’un 
değişik semtlerinde görülen taciz olaylarının ayetle 
ifade edilenden farklı bir anlamı var mıdır?

Tanınıp taciz edilmemenin daha da genişletilmiş 
ifadesini, birbirlerine aid olma, birbirlerine yakışma 
olarak ele alırsak A llah’ın şu hükmünü daha da iyi 
kavramış oluruz.

"Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler, kötü 
kadınlara; iyi ve temiz kadınlar, iyi ve temiz erkek
lere; iyi ve temiz erkekler, iyi ve temiz kadınlara 
yaraşır.” (24 Nur 26)

Örtünmedeki sembolizmin bu boyutu önemlidir.
Taciz edilmemenin getirdiği serbestlik ve özgür

lük adeta örtü ile özdeşleşmekte, bu bağlamda örtü, 
kadın serbestliğinin, özgürlüğünün, rahatlığının bir 
sembolü olmaktadır. Kadın ilk evi olan örtüsünün 
içinde serbest, bağım sız ve rahattır. Bu bağlamda il
ginç bir görüş olarak i Paul Gaugın’in anneannesi 
Flora Tristan’ın 1883 yılında Peru’daki gözlemleri 
zikredilebilir. Perulu kadınlaı* o yıllarda, İslam dün
yasında çarşaf diye adlandırılan, Saya  denilen bir 
giysi giyiyorlarmış. Flora Tristan, Saya’nın kadınla
ra sağladığı özgürlüğü şu şekilde özetlemektedir.

“ Sayaları a ltında ö zg ü r oliin, bağ ım sızlığ ın ın  tadını ç ıka
ran ve içinden ge len  istek lere  göre davranan h e r canlın ın  

sahip o lduğu, k en d in e  sonsuz  güvenin  g erçek  huzuru 
içinde o lan  bu k ad ın ların , çocukluk larından  beri kanun, 
gelenek, adet, önyarg ı, m oda, k ısaca  söy lem ek gerek irse , 
çevrelerindek i herşey  ta ra fından  bir köle durum una g e ti
rilm iş o lan  AvrupalI k ad ın lardan , çok daha b aşka  bir dü 
şünce tarz ına  sahip o ldukları ko layca an laşılır.” '"

1717 yıllarında benzer bir gözlemi Lady Nontaga, 
OsmanlI kadınlarının giydiği ferace için yapmıştır:

Birbirlerinden kilometrelerce uzaktaki iki ayrı ül
ke, iki ayrı toplumun kadınları benzer elbiseleri giy
mekte; bir başka ülkenin kadınları ise, bu kadınların 
kendilerinden daha özgür ve daha rahat olduklarını 
itiraf etmektedirler.

Örtünmenin temelinde, karşı cinsler arasındaki 
cazibe konusunda gayrı meşru yaşam a mani olma, 
daha açık deyişle, zinadan, fuhuştan alıkoyarak top-- 
lumsal yapının bozulmasına, sosyal barış ve dayanış
manın yıkılm asına engel olma arzusu vardır. Örtün
me bu konuda gerek şarttır, fakat yetmez.

Ö RTÜNM E G ER EK  ŞARTTIR FAKAT YETM EZ

Örtünün yukarıdaki fonksiyonunu icra edebilmesi 
için iki önemli şartın yerine getirilmesi gerekir. Bun
lardan birincisi insanın kendisine, iç dünyasına dö
nük olgunlaşma süreci, İkincisi insanın içinde yaşa
dığı ortamın temizliği ve insan iradesini kuvvetlen
direcek özelliğe sahip olmasıdır.

Nitekim Allah, mümin erkek ve mümin kadınlara 
gözlerini zinadan sakındırmalarını emretmekle doğ
rudan doğruya müminlerin iç dünyalarına hitap et
mekte, örtünün oluşturduğu güvenlik kuşağını zede
lememelerini istemektedir.

"Mümin erkeklere şöyle: “Bakışlarını yere indir
sinler. (harama çevirmekten kaçındırsınlar). İrzla
rım, bellerini korusunlar. Bu onlar için daha arın
dır ıcıdır..

"Mümin kadınlara da söyle: "Bakışlarını yere in
dirsinler. Irzlarım , eteklerini korusunlar. Süslerini, 
zilletlerini görünen kısımlar müstesna açmasınlar 
Başörtülerini (humur, göğüs) yırtmaçlarının üstü
ne koysunlar. Süslerini şu kişilerden başkasına 
göstermesinler....” (24 N ur 30-31)

Allah önce erkeklere, sonra da kadınlara harama 
bakmamayı ve ırzlarını korumayı emretmektedh. 
Demek ki bakm a konusunda erkekler, kadınlardan 
daha fazla zaafa sahiptirler. Ancak örtünme, süsleri
ni ortaya koym a konusunda, tersi olması gerekir ki, 
Allah örtünme ve süslerini gizleme ile ilgili erkekle
re değil de kadınlara hitap etmektedir.

Cazibe konularını kuvvetlendirici, örtü engelini 
aşıcı bakışlar için Hz. Peygam ber sahabelerini uyar
mıştır:

“ B uradaki k ad ın la rın  b iz le rden  daha fazla  hürriyete  sa
hip o lduk ları k o lay ca  g ö rü lecek  b ir şey.” "’

“E y A li, b irb iri a rd ınca  bakm a. B irinc i bakışın  zararı 

yok tu r am a ik inc i bak ıştan  sonra  zara rlıd ır.” "
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Böylelikle îslam, bakışları kontrol altına alıyor. 
Dahası Hz. Peygamber, “Gözün zinası bakıştır; dilin 
zinası sözdür; elin zinası dokunmaktır; ayağın zina
sı, nefsimizin doğrultusunda yürümektir.” buyura
rak, müslüman olmanın kendini kontrol edebilmek 
olduğunu, müslüman olmanın bir içsel bütünlük ol
duğunu ortaya koymaktadır. Müslüman olmak de
mek, tüm tutum ve davranışlarını kontrol edebilmek 
demektir. Bu da K ur’an ve sünnetin tanımladığı bir 
imani düzeyle, bir imani değişimle gerçekleşir.

Nitekim ilk yaratılış olayında, Hz. A dem ’le eşinin 
yeryüzüne gönderilişinden sonra A llah’ın Ademo- 
ğullarına yaptığı hitapta bu olgunun önemi açıkça 
vurgulanmaktadır:

“Ey Adenıoğulları, biz sizin çirkin yerlerinizi örte
cek bir elbise ve size süs kazandıracak bir giyim  
indirdik. Takva ile kuşanıp-donanm ak ise, bu da
ha hayırlıdır. Bu, A llah'ın  ayetlerindendir. Umu
lur ki öğüt alıp düşünürler.’’ (7 Ai’af 26)

Örtünün oluşturduğu güvenlik kuşağının fonksi
yonu icra edebilmesi için insanın içinde yaşadığı 
toplumsal şartların insan iradesini kuvvetlendirici is
tikamette etkili olması gerekir. İnsan iradesini, iç ol
gunlaşmayı, gelişmeyi engelleyici dış şartlar güven
lik kuşağını zayıflatabilir. Bunun için Hz. Peygam 
ber;

“H er doğan çocuk , İslam  fıtratı üzerine  doğar. A ncak 

ebeveynleri onu H n is tiy an , Yahudi veya P u tp eres t ya

par.”

diyerek çevresel koşulların önemine dikkatimizi 
çekmektedir.

İnsanın iman düzeyinin ve içinde yaşadığı şartla
rın insan davranışına etkisinin, iki faktörün etkisini 
içermesi anlamında, en güzel örneklerinden biri de 
K u r’an-ı K erim ’de anlatılan Hz. Yusuf olayıdır.

Hz. Yusuf, evinde hizmetçi olarak çalıştığı Vezi- 
r ’in karısının ilişki kurm a isteklerini reddederek 
“Allah’a sığınırım. Çünkü O (Kocan), benim efen- 
dim dir” demesi konum uz açısından önemlidir. Ger
çekte iki farklı cins birbirini arzulamaktadır:

“Andolsun kadın onu arzulamıştı, eğer Rabbinin  
(zinayı yasaklayan) kesin kanıtını görme şeydi -o 
da onu arzulamıştı. Böylelikle biz ondan kötülüğü 
ve fuhşu geri çevirmek için (ona delil gönderdik). 
Çünkü o, muhlis, gönülden katıksızca A llah’a bağ

lı, ihlasa erdirilmiş olan kııllarımızdanch.” (12 Yu
suf 24)

İki karşı cins, birbirini biyolojik olarak arzu etmiş 
olmalarına karşılık; inançlarının farklılığı nedeniyle, 
iki farklı davranış sergiliyorlar. Biri, zina ederek nef
si arzularını yerine getirmeye; diğeri de, zinayı red- 
derek imanının kemaline bir zarar vermemeye çalışı
yor. Bu olay, iç olgunluğun insan davranışlarına, gü
venlik kuşağına olan etkisini göstermektedir.

Vezir’in karısının isteklerinde ısrarlı olması, bu 
konuda Hz. Yusuf’u hapse atmakla tehdit etmesi 
üzerine; Hz. Yusuf’un endişesi, korkusu, içinde ya
şanılan şartların insan davranışı üzerindeki etkisini 
göstermesi açısından anlamlıdır:

“Yusuf dedi ki: “Rabbim, zindan, bunların beni 
kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimli
dir Onların kurdukları düzeni benden uzaklaştır
mazsan, onlara eğilim gösterir, cahillerden olu
rum. Böylece Rabbi, onun duasını kabul etti ve on
ların hileli-düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. 
Çünkü o, işitendir, bilendir.” (12 Yusuf 33.-34)

Hz. Yusuf, kadının ısrarı ve baskısı karşısında ira
desinin çözülebileceğinden endişe ederek hapse gir
meyi tercih etmiştir ve de girmiştir.

Bugün, Hz. Yusuf’un içinde bulunduğu şartlardan 
çok daha kötü şartlar, insanların iradesi üzerine etki 
etmektedir. İnsanlar, özellikle kadınlar kozmetik sa
nayiinin, moda sektörünün ve pazarlama sektörünün 
adeta kölesi durumuna getirilmişlerdir. Kadın bir pa
zarlama, bir tüketim aracı gibi düşünülmektedir. O 
sadece ürünlerin teşhiri için karşısındakileri “aşırı 
uyarm akla” görevli bir beden, bir ciltten ibaret gö
rülmektedir. Böylece her geçen gün kadın daha da 
açıklığa itilmekte tahrik edebildiği, uyarabildiği 
oranda itibar görmektedir. Bu da kadının köleleşme
sinden başka birşey değildir.

Elbetteki bu köleleştirme hareketine başta kadın
lar olmak üzere toplum tepki koyacaktır. Elbetteki 
bu psikolojik tacize karşı kadınlar, örtüneceklerdii'. 
Seks, şiddet, uyuşturucu ve yolsuzluğun yaygın
laştığı bir ortamda insanların kendilerini koru
mak için çareler araması kaçınılmazdır. Tüm  
dünyadaki bu dört ‘baş belasına’ karşı insanların 
fıtrata, dine yönelmeleri tesadüfi değildir. Şartlar 
ağırlaştıkça dine yönelme daha da hızlanacaktır. 
Kadınların güvenlik kuşağı olarak örtüye sahip 
çıkmaları kaçınılmazdır. Bu fıtrattan gelen ken
dini korumaya ilişkin bir tepkidir. Bunu gözönü-
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ne almayan toplum sal m ühendislik çalışmaları 
hüsranla sonuçlanacaktır.

BAŞÖ R TÜ

Nur Sûresi’nin 30 ve 31. ayetlerindeki hitap tarzı, in
san fıtratına dikkatim izi çekmektedir. İstenenler de 
“Bakışlarını yere indirm eleri”, “süslerini (zinetleri- 
ni), el yüz hariç göstermemeleri” , “başörtülerini, 
baş-boyunlarmı kapatacak biçimde koym aları” şek
linde yapılan bir sıralam a önemlidir. Bakışların etki
sizliği veya bakışların teki'arlanmaması, karşı cinsin 
süslerini göstermemesi ve örtünmesi ile bağlantılı 
olması gerekir.

Örtünme ile ilgili giysiler için, Ahzab 59 ’da Cil- 
bab, Nur 31 ’de H ım ar  (humur) kavram ları kullanıl
maktadır. Ayrı kavram lar kullanılması bunların gör
düğü fonksiyonlar açısından önemlidir. Bu kavram
lardan H ım ar’m asıl fonksiyonu baş ve boynu örtme- 
sidir.^*'* Her iki giysiden beklenen özellik ise Nur 
31’de geçen kadının zinetlerini göstermemesidir. 
Dolayısıyla farkh coğrafyada, farklı toplumlarda 
farklı giysiler giyilebilir. Önemli olan örtünmeden 
arzu edilen, beklenen güvenlik kuşağını oluşturabil
mesidir.

Gerek Ahzab 59, gerekse Nur 30-31 örtünme 
(cilbab ve hımarın kuşattığı anlamındaki bir örtün
me) ile ilgili hitabın müminlere olması, bu anlamda
ki örtüyü, müm inin kimliğinin bir parçası haline ge
tirir. Bu bağlam da tesettür mümin bir kadının sem 
bolü olur.

Hitabın mümin diye yapılması, tesettürün bir iç 
değişim, kalbi bir dönüşümden sonra gerçekleştirile
bileceği anlamına da gelir. Nitekim tesettüre ilişkin 
yukarıdaki ayetler, hicretten sonra gelmiştir. Toplu
mun imani değişimi; toplumun tutum, davranış, hal 
ve hareketlerine, örtünmesine ve ihtiyaçlarını tatmin 
şekline yansıyacaktır.

Gene bu bağlam da başörtüsü, mümin kadının 
Rabbi olan A llah’a bağlılığının ve itaatinin bir ifade
sidir. Kutsal ve kutsallığa karşı duyulan saygının bir 
sembolüdür.

Hıristiyan kadınların kiliseye giderken başlarını 
örtmeleri, A llah’a karşı duyulan bir saygının ifadesi 
olsa gerekir. K eza ölümle ilgili olai'ak ölü sahipleri
nin başlarını kapatm aları, yaratıcı olan A llah’ın affe- 
diciliğine, m erham etine sığınma anlamında bir tesli
miyetin göstergesidir. Dem ek ki çok farkh kültür ve 
inanç sistemlerinde örtü, A llah’a sığınmanın O ’ndan 
af ve m erhamet dilemenin bir işareti olarak kullanıl
maktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da; 
müslüman olmanın gerek şartını yerine getirenlerin, 
başörtüsü veya örtünme konusundaki eksikliklerinin 
onları îslam  dairesi dışına çıkarmadığı gerçeğidir. 
Bunların İslami term inolojideki karşılığı kafir değil, 
günahkârdır. Öyleyse yapılm ası gereken bu kardeş
lerimizi dışlamamak, bunları kucaklamaktır. Toplu
mu kam plaştırm ak isteyenlerin arzusunun bunun ter
si olduğu unutulmamalıdır. O açıdan böyle bir oyu
na gelinmemelidir.

Müminin kimliği durumundaki kılık ve kıyafet, 
beşeri m antıkla bakılarak değiştirilemez, tanzim edi
lemez. Örtünmeyi K ur’an ve sünnetin tanımladığı 
bir çerçevenin dışına çekmeye çalışmak bu ülkeye 
sadece zaman ve imkan kaybettirir.

Bir toplum, yu.karıdan cebri yöntemlerle şekillen- 
dirilemez. Toplumu yukarıdan “cebren ve kanunen” 
mantığıyla şekillendirmeye çalışan tüm toplumsal 
mühendislik girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış
tır. Aksini iddia edenler, III. Selim ’den bu yana top
lumu yukarıdan zorla yapılandırm a çahşmalarmın- 
sonuçlarmı incelesinler. Her işi “cebren ve kanu
nen” halka rağmen yapacağm ı sananlarm tümü 
toprak olmuş; ama din ve örtü varlığmı her geçen 
gün güçlendirerek devam ettirmiştir.

O açıdan bugün yasalar çıkararak arzuladıkları 
toplumsal mühendisliğin gerçekleşebileceğini sanan
ların, tarihe teki'ar tekrar bakmalarında fayda vardır.

Bu toplumun bu kadar tahrik ve aşağılanmayı 
uzun süre kaldırm ası mümkün değildir. Toplumu; 
Hz. Yusuf gibi, “Rabbim, zindan da, ölüm de bunla
rın bizi kendisine çağırdıkları şeylerden daha sevim
lidir” , dem e noktasına getirmeden toplum mühendis
liğine soyunanlar akıllarını başlarına toplamalıdır
lar.* (Devam edecek)
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t o t a l it e r  t o p l u m

MÜHENDİSLİĞİ:
b ir  ÇIKMAZ SOKAK

azi sloganı “ein Volk, ein Reich, 
ein Führer”, herhalde totaliter 
toplum mühendisliğinin temel il

kesi olarak alınmalı: “Tek halk, tek dev
let, tek lider.” Hitler Almanyası’nda dev
letin yapılanması, birey ve toplumla olan 
ilişkileri, haklar ve özgürlükler... hep bu 
ilke doğrultusunda düzenlenip tayin edi
lir. Eğitim sisteminden kitle örgütlerine, 
basın ve medya kuruluşlarından her türlü 
propaganda vasıtasına kadar bütün im
kanlar seferber edilerek totaliter ve otori
ter sistemin tepesindeki Yüce Lider veya 
elitin zevk ve beğenisine uygun düşecek 
bir toplum oluşturulmaya çalışılır.

Totaliterizmin siyasal ve toplumsal sis
temi, kelimenin tam anlamıyla bir “diken
siz gül bahçesi”ni esas alır. Dikensiz gül 
bahçesinde muhalefete ve aykırı sesle
re/düşüncelere yer yoktur. Yüce Lider ne 
derse o olur. Uygulanan politikaları eleş
tirmek, aksayan ve yanlış giden birşeyler 
olduğunu söylemek devletin ve milletin 
birlik ve bütünlüğüne saldırı olarak algı
lanır; düşmanca, hem de ülkeyi içerden 
bölmeye çalışan şer güçlerin haince dav
ranışları olarak damgalanır. “Tek halk” 
idealinin gerçekleştirilmesine engel teşkil 
edebilme potansiyelini taşıyan bu tür ki
şi veya toplulukların derhal hizaya getiril
mesi istenir. Farklı düşünce, inanç veya 
etnik kökene sahip olan herkes, “muha
l i f ’, yani totaliter terminolojideki karşılı
ğıyla “düşman” kategorisine girmekte ge
cikmez.

İnsanlık tarihi farklı olmanın getirdiği

düşmanlık, çatışma ve katliam örnekle
riyle doldur. Geçmiş dönemlerin din ve 
mezhep taassubu ve bağnazlığıyla ilgili 
zulüm ve işkence hadiselerinin yerini, bu
gün ideolojik nitelikli gözüken çekişme
ler almış gibidir - ki burada adlandırma
daki farklılık her durumda isabetli olma
maktadır, ideoloji olduğunu iddia eden 
çoğu “-İzm”, eski zamanların dinî dogma
tizmlerini fersah fersah geride bırakacak 
bir inanç sisteminin özelliklerini sergile
mektedir.

Adı Nazizm, Faşizm veya Stalinizm ol
sun, bugünün totaliter ideolojileri tek tip 
düşünüş ve davranış tarzını gösteren bir 
toplum özlemiyle yanıp tutuşm uşlarda 
Varlığını Alman varlığına armağan etme
yen, Duçe’ye veya Yoldaş Stalin’e bağlı
lık andı içmeyen, aykırı davranışlar sergi
leyen insanlara karşı terör kampanyaları 
ve sürek avları düzenlemişlerdir. İsviçre 
efsanesindeki zalim vali Gessler’in yaptı
ğı gibi, şehrin meydanına diktiği bir sın 
ğın üzerine kendi şapkasını asarak gelip 
geçen herkesin onu selamlamasını iste
meseler de, bundan aşağı kalır despotizm
ler sergilememişlerdir. Kendi halklarının 
her bir üyesini Yüce L ider’e olan hürmet 
ve muhabbetini izhar etmek, totaliter sis
temin “tek parti”sinin sembol ve amblem
lerine saygıda kusur etmemek, rejimin is
tediği yahut izin verdiği biçimde - veya 
hatta renklerde- giyinmek zorunda bırak
mışlardır.

Mesut
KARAŞAHAN
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İtalya’da öğretmenlerin başına geldiği gibi, çoğu 
zaman sivil devlet memurları dahi “faşist üniforma” 
giyerek görev yapmak durumunda kalmışlardır; ki 
ilim erbabı kelli felli profesörlerin faşizme bağlılık an
dı içmek zorunda oldukları bir ülkede artık gayet nor
mal karşılanması gereken bir uygulamadır. Faşist İtal
ya’nın yüksek öğrenim kurumu olarak oluşturulan 
Araştırmalar Yüksek Kurulu’nun denetimindeki üni
versitelerde 1931’de getirilen 
böyle bir mecburiyete karşı 
1.200 profesörden sadece 12 
tanesi direnmeye çalışmıştır.
(Guichonnet, s.64)

Çağımızın totaliter rejimle
ri Nazi sloganındaki “tek 
halk”ı kotarabilmek için milli
yetçilik ve ırkçılığa yönelmiş
ler, etnik azınlıkları yoketme 
veya tehcir politikalarına tabi 
tutma girişim lerinde bulun
muşlardır. Farklı etnik kökene 
mensup halk kitlelerini, nüfus 
itibariyle büyüklüğüne bak
maksızın, yok saymışlar, gör
mezlikten gelmişler ve farklı 
kökene mensup olma iddiala
rını reddetmişlerdir. Kendi dil
lerini konuşma, kendi dilleriy
le okuyup yazma ve eğitim 
görme hakkını tanımamışlar, 
yönetimdeki elitin lisanını da
yatarak AvrupalI sömürgecile
rin Asya ve Afrika’nın pek çok 
köşesinde gerçekleştirdikleri 
gibi, yerel dil ve lehçeleri orta
dan kaldırmaya çalışmışlardır.
Çoğunlukla devlet hizmetle
rinden de mahrum bırakılan
bu tür bölgelerde halkın kendi yerel dilinde şehir ve 
kasabalara verdiği isimler değiştirilmiş, insanlar kendi 
köylerinin/kasabalarının adını bilemez duruma getiril
miştir. Totaliter sistemin kendi ulus-devlet projesi çer
çevesinde realize etmeye çalıştığı “tek halk” ideali, 
akıl almaz zulüm ve işkencelerin yaşanmasına sebep 
olmuş, bazı durumlarda “etnik temizlik” adına işlenen 
katliamlarla sonuçlanmıştır.

Totaliterizmin inanç farklılığından kaynaklanan 
tehdit algılaması ise çoğu zaman daha da şiddetli ol
muştur. Etnik kimlik bir bakıma insanın elinde olma
yan ve tesadüfe bağlı olarak değişebilecek şartlarla 
oluşan bir şey iken, rejimin benimsediği ideoloji ve 
inanca aykırı bir düşünüş ve inanış sistemine bilinçli 
bir ittiba, cezalandu'mayı çok daha fazla hakeden bir 
tutum olarak görülmüştür. Eğer kılık-kıyafel bu farklı 
inancın sembolü olarak değerlendirilmişse, kanun

"Herşey devlet içinde , dev
let dışında hiçbir şey, devle
te karşı hiçbir şey"  parolası 
İtalyan halkının yaşayış ve 
düşünüş tarzını totaliter yö 
netimin arzu ve istekleri 
doğrultusunda biçimlendir
meye çalışan toplum mü
hendisliğinin başlıca esası 
haline gelir. Halkın seçtiği 
belediye başkanlarınm yeri
ni iktidarın atadığı görevli
ler alır. Milleti temsil edenle
rin yerine devleti temsil 
edenler geçer. Milletvekilleri 
halk tarafından seçilmek su
retiyle değil. Faşist Parti'de 
veya devlet kademelerinde 
üstlenilen görevlerin kazan
dırdığı artı puanlara göre 
atanarak geleceklerdir artık 
Millet Meclisline.

lar/yönetmelikler derhal giyim kuşam tarzını zaptu
rapt altına alacak şekilde yeniden düzenlenmiş -çünkü 
rejim totaliter de olsa, bir meşruluk görüntüsü vermek 
ve gayri insani uygulamaları kitabına uydurmak ister- 
polisiye tedbirler zulmün emrine verilerek, sokaklarda 
ve devlet dairelerinde kılık kıyafet denetimi yapılmış
tır. Etnik sebeplerle yapılan dayatma ve baskılar bu sa
hada da gerçekleştirilmiş ve eğitim sisteminden ticaret 

hayatına kadar bütün kamusal 
alanlardan farklı inanç, yani 
on’.m sahipleri dışlanmaya ça
lışılmıştır.

“Toplumun ihtiyacını en iyi 
biz biliriz; eğer bizim istediği
miz yaşayış ve düşünüş tarzını 
benimserse, ancak o zaman bu 
toplum kurtuluşa erebilir, öy
leyse bu toplumu zorla da olsa 
bu istikamete yöneltmek gere
kir” diye düşünen totaliter li
der ve elitler, devlet mekaniz
masını da bu hedef doğrultu
sunda biçimlendirmeyi ihmal 
etm eyeceklerdir kuşkusuz. 
Bucheim’ın da vurguladığı gi
bi, ne de olsa devlet totalite- 
rizmi basit bir manipülasyon 
vasıtası olarak algılanmakta
dır (s.92). Devlet mekanizma
sının bu işlevi görebilmesi için 
de mutlaka merkezi bk yapı
lanmaya kavuşturulması, Nazi 
sloganındaki “tek devlet” ilke
sinin hayata geçirilmesi gere
kecektir.

Totaliter bir rejimin tek lider, tek ideoloji, polis terö
rü ve basına sansür gibi bir başka vazgeçilmez özelliği 
de “tek parti”yi esas alan yapılanmasıdır. Bu tek parti, 
Friedrich ve Brzezinski’nin kelimeleriyle, “tek bir 
adam, hir ‘diktatör’ tarafından yönetilen tek bir kitle 
partisi, toplam nüfusun oldukça az bir parçasını (yüzde 
on'a kadar) içine alan, ideolojiye kuvvetle ve sorusuz 
sualsiz kendini vermiş ve onun yayılması için her yola 
başvuran insanlardan meydana gelmiş küçük bir toplu
luk, hiyerarşik ve oligarşik düzenlenmiş, bürokrat hü
kümet kuruluşlarıyla içiçe ya da ona üstün bir durum
da olan hir parti" dır. Tek partinin yanısıra “bütün etki
li silahlı kuvvetleri kullanarak (aynı ellerde toplanmış) 
yine teknolojinin şartlandırdığı aşağı yukarı tam bir de
netim tekeli” ve “daha önce bağımsız birer bütün olan 
kurumlann bürokratik işbirliği yoluj'la (başka birçok 
kurumlan ve grup faaliyetlerini de içine alarak) ekono
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minin merkezden denetim ve yönetimi” totaliter yapı
lanmayı tamamlayan özelliklerdir (s. 13-14).

Gerek faşistler, gerekse Naziler iktidarı ele geçir
diklerinde İtalya'da ve Almanya’da bu tanımlara uy
gun düşen devlet yapılanmalarını gerçekleştirmek için 
harekete geçmekte gecikmemişlerdir. Halk oyunu kü
çümseyip hor gören, yerel yönetimleri ve halk meclis
lerini dışlayan bir anlayışla devlet mekanizmasını 
merkezileştirm eye çalışm ış
lardır. Bu konuda vereceğimiz 
ilk örnekler, zamanlama itiba
riyle Nazi uygulamalarını ön- 
celediği için İtalyan faşizmin
den olacaktır. Mussolini ile 
Hitler arasında yapılan muka
yeselerde hep vurgulandığı gi
bi, totaliterizm ve diktatörlük 
önce İtalya’da ortaya çıkmış 
ve Almanya dahil dünyanın 
başka bölgelerindeki faşist ha
reketleri etkilemiş, daha sonra 
ise Hitler iktidara gelip kendi 
hünerlerini sergilemeye başla
yınca, boynuz kulağı geçer 
misali, İtalyanlar ve Mussoli
ni dahil diğer faşist hareketle
ri ve liderleri etkisi altına al
mıştır.

İtalya’da devlet kurumla- 
rında ve kanunlarda liberal 
devletten faşizme geçiş 1925 
ila ‘26 yıllarında, iki yıl zar
fında tatbike konan uygula
malarla mümkün olmuştur.
Basın özgürlüğü kaldırılmış, 
hükümet kararnameler çıkar
makta kendisine sonsuz yetki
ler tanımış, mcvcut kanunlar gözden geçirilerek faşist 
yorumlarıyla yeni şekillere sokulmuş ve büroki'asi fa
şist kimliğini kazanmıştır. Yerel yönetimlerin özerkli
ğinin kısıtlanıp kaldırılması ve faşist rejime karşı işle
nen suçları yargılamak için Özel Mahkemelerin ihdas 
edilip suçlulara idam cezasının getirilmesi, yine aynı 
dönemde yapılan değişikliklerdendir (Carocci, s.35- 
6).

Devleti faşistleştirme girişimleri, İtalya’da zaten za
yıf olan muhalefetin daha da parçalanmasına yolaçar. 
Muhalefet etmeye kalkışan “katolik halkçı” milletve
killerinin “kamuoyu önünde kendilerini küçük düşür
medikçe Millet Meclisi’ne yeniden alınmamaları” sağ
lanır. 1926 yılının Kasım ayında halkçı, sosyalist, libe
ral ve komünist 124 muhalefet milletvekilinin milletve
killikleri topluca kaldırılır. Ocak 1926’da yasamayla il
gili yetkileri genişletilmiş olan Mussolini, hükümet 
başkanı sıfatıyla artık, sorumlu bir parlamento üyesi ol

Bu rejimler, vicdanı ve bilin
ciyle, kişiliği ve spontaneli- 
ğiyle bireyi tamamen kuşat
maya çalışmışlar, toplumun 
devlet karşısında önceliğini 
kabul etmemiş, onu devlet 
denetiminden uzak bir öz
gürlükler alanı olarak gör
memiş ve toplumsal mühen
dislik tekniklerine başvura
rak baştan sona müdahale 
edip değiştirmeye çalışmış
lardır. İdeolojik programları 
doğrultusunda bütünüyle 
yeni bir toplum, Lenin^in de
yişiyle "yeni tarz bir insan", 
hatta yeni bir dünya meyda
na getirmeyi hedeflemişler
dir. Ne var ki bu çabalar su
nî ve sentetik bir toplumun 
inşasıyla sonuçlanmıştır

maktan çıkmıştır. “Basit birer yürütme görevlisi olan 
bakanlann dışında ve üstünde, ki'al tarafından tam yü- 
liitme yetkisiyle donatılmış... ve parlamentonun deneti
mi dışında, yasa gücünde kararnameler çıkarabilme 
yetkisi verilmişti” (Guichonnet, s.56-7).

“Herşey devlet içinde, devlet dışında hiçbü- şey, 
devlete karşı hiçbir şey” parolası İtalyan halkının ya
şayış ve düşünüş tarzını totaliter yönetimin arzu ve is

tekleri doğrultusunda biçim
lendirmeye çalışan toplum 
mühendisliğinin başlıca esası 
haline gelir. Halkın seçtiği be
lediye başkanlarının yerini ik- 
tidann atadığı görevliler alır. 
Milleti temsil edenlerin yerine 
devleti temsil edenler geçer. 
Milletvekilleri halk tarafından 
seçilmek suretiyle değil, Faşist 
Parti’de veya devlet kademele
rinde üstlenilen görevlerin ka
zandırdığı artı puanlara göre 
atanarak geleceklerdir artık 
Millet M eclisi’ne (Guichon
net, s.88).

Liberal devletin çöküşünü 
ilan eden kuramcı Giuseppe 
Bottai’nin giıişimiyle çıkarı
lan Seçim Yasası’na göre 
(1928), Millet Meclisi üyeleri
nin seçiminde bundan böyle 
“güven listeleri” esas ahnacak- 
tı. Çeşitli kamu kuruluşlarının 
gösterdiği 1.000 aday arasın
dan Büyük Faşist Konsey’in 
seçtiği 400 kişi “ulusal liste”yi 
oluşturacak, bu liste de sadece 
“evet” veya “hayır” demeleri

ne izin verilen seçmenlere bir halkoylaması biçiminde 
sunulacaktı. Sonuçta faşist İtalya’da seçimler basit bi
rer formaliteye dönüşmüş ve muhalefetin oyları her 
seçim döneminde biraz daha azalarak 1924’te %44.5 
iken, 1929’da %1.57, ve nihayet 1934’te %0.15 gibi 
önemsiz bir orana çekilmiştir (Guichonnet, s.58).

Hiç kuşkusuz, faşistlerin seçim sonuçlarını garanti 
etmeye yönelik bu tür “yasal” tedbirlerine baskı ve te
rör eylemlerini de ilave etmek gerekir. İtalya’da Mus
solini’nin kasım kasım kasılarak övünmesini sağla
yan halkoylamalarındaki muhteşem desteğin elde 
edilmesinde, sokaklarda faşistlerin sergilediği şiddet 
hareketleri ve yıldırma taktikleri de büyük rol oyna
mıştır (Guichonnet, s.34).

Hitler yönetiminin “tek devlet” projesi ise, Faşistlerin
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izinde, fakat yer yer özgün atılımlarla ve daha şiddetli 
sarsıntılarla tatbike kondu. Naziler önceden yarı özerk 
durumda olan federal, eyalet veya belediye düzeyin
deki kurumların merkezileştirilmesi işlemine “senkro
nizasyon” (Gleichschaltung), yani birbirine uydurma, 
eşleme adını verdiler. Daha sonraları her türlü bağım
sız organizasyon, klüp veya mesleki birlik ve derneğin 
Nazi denetimine alınmasını da aynı şekilde adlandır
dılar (Bucheim, s. 11).

Ocak 1933 seçimlerinden iki ay sonra, Mart ayında 
çıkarılan “Gleichshaltung” yasasıyla eyaletlerin, yasa- 
lannı Reich kanunlarıyla uyumlu kılma zorunluluğu 
getirilmiş, bundan böyle eyalet anayasalarının dikkate 
alınmaması garanti edilmiştir. Eyalet parlamentoları 
tamamen ortadan kaldırılmış, federal hükümetler tara
fından yetkilendirilmiş olan ve Danışma Meclisi göre
vini yürüten Reichsrat dağıtılmıştı. İmparatorluk’un 
yeniden kurulması adlı bir yasa çıkarılarak eyaletlerin 
başma Nazi yönetimince her türlü yetkiye sahip vali
lerin atanması sağlandı. Bakanları ve memurları, ada
let mekanizması ve silahlı kuvvetler yöneticilerini ata
ma hakları olan bu valiler bizzat Hitler tarafından gü
venilir Naziler arasından seçilecekti. Böylece eyaletle
rin özerkliği sona ererken, şehü'lerde de belediye se
çimleri kaldırılacak ve belediye başkanlarının merke
zî iktidar tarafından atanması esası getirilecekti (Da
vid, s.67-8).

Alman devlet kurumlarının bu “senki'onizasyo- 
nu”nun tamamen illegal bir görüntü arzetmemesi için 
belli yasalara dayanmasına özen gösteriliyordu. Bunla
rın en ilginç olanlarının başında herhalde H itler’e dik
tatörlüğün yolunu açan ve adı da içeriği gibi ilginç olan 
şu kanun gelir: “Halkta ve Almanya’daki Sıkıntının 
Kaldırılmasına Dair Kanun”. Buna göre Alman bütçe
sinin denetimi, yabancı devletlerle yapılacak anlaşma
ların onayı ve Anayasa’da değişiklikler yapma yetkisi 
Parlamento’nun elinden alınıyor ve dört yıllığına Al
man kabinesine bırakılıyordu. Ayrıca kabinenin çıkara
cağı kanunların Başbakan tarafından hazırlanması ön
görülüyor ve bunların “Anayasa’ya aykırı olabileceği” 
kabul ediliyordu.

Yetki kanununun içeriği kadar M eclis’te oylanıp 
onaylanma süreci de ilginçtir. Muhalif oy kullanabile
cek Sosyal Demokrat milletvekilleri polis gücüyle dı
şarıda tutulup M eclis’e girmeleri engellenirken, içeri
deki milletvekilleri de meclis binasını kuşatan Nazi 
hücum taburlarının “ya tam yetki ya da hiç!” şeklin
deki bağırışmaları arasında oy kullanmışlardır (Shirer, 
s.259-’60).

Nazilerin Alm anya’da parlamenter demokrasiye 
son vermeleri bu tür yetki yasaları sayesinde mümkün 
olmuştur. Komünistlerin ve Sosyal Demokrat millet
vekillerinin tutuklanmaları hariç, devlet mekanizma
sında Hitler diktatörlüğünü tesis ve rejimi merkezi bir 
yapıya kavuşturma çabaları bu yasalara dayandırıl

mıştır.
Artık bundan böyle Alman Parlamentosu Nazi dö

neminin sonuna kadar bir mumya gibi yaşayacak. Hit
ler’in palavralarını tekrarlamaktan başka bir işe yara
mayacak, gerçek anlamda seçimler yapılmayacak ve 
parlamento üyeleri Nazi Partisi’nce seçilecekti. Hitler 
Parlamento’dan yetki akşının üzerinden daha iki hafta 
geçmeden “Bismarck ile II. W ilhelm’in ve Weimar 
Cumhuriyeti’nin hiçbk zaman cesaret edemedikleri 
bir şeyi başarmış oluyordu: Tarihten kalma devletlerin 
ayrı ayrı yetkilerini ortadan kaldırmış, onları Alman
ya’nın merkezî otoritesine bağlamıştır, merkezî otori
te ise kendi elindeydi” (Shker, s.259-62). Parlamento 
arada sırada toplanıyor ve alınan kararları onaylamak
tan başka birşey yapmıyordu. Bakanlar Kumlu’nun 
durumu da farklı değildi, kararları bakanların yerine 
Hitler alıyordu. (David, s.27).

Nazi partisi dışındaki bütün siyasal partileri yasak
layan bir kanunun çıkarılması (14 Temmuz 1933), si
yasal alanda Alman devletinin “senkronizasyonu”nu 
tamamladı:

“Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi, Alman
ya’nın tek siyasi partisidir. Başka herhangi bir partinin 
örgütünü sürdürmeye ya da yeni bir parti kurmaya te
şebbüs edenler üç yıla kadar ağır hapis ya da, eğer suç 
başka kanunlara göre daha büyük bir cezayı gerektir- 
miyorsa, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına çarp
tırılırlar.”

Gerçi kanun çıktığında Nazi partisi dışındaki he
men bütün siyasal partiler “devletin varlığı için zarar
lı” bulunarak kapatılmış, polis parti binalarına ve ga
zetelerine el koymuş ve milletvekillerini tutukiamıştı 
(Shirer, s.263-4).

Fakat herşeye rağmen Naziler de tıpkı faşistler gibi 
arasıra yapılan seçim veya halkoylamalarında seçme
nin ezici çoğunluğunun desteğini elde etmeye özen 
gösteriyorlardı. Faşistlerin tutturduğu oranlar kadar 
olmasa da, Nazilerin “evetçiler”i de pek %90’ın altına 
düşmüyordu.

Yine faşistler gibi Naziler de'böylesine mükemmel 
sonuçları devşirebilmek için hiç kuşkusuz çok çalışı
yorlardı; sokaklarda caddelerde terör estirerek, halk 
arasında korku ve dehşet salarak, evlere baskınlar yapıp 
insanları S.A. (sonradan yerini SS’lere bırakacaktır) 
kışlalarında işkenceden geçirerek seçimlere hazırlanı
yor, Alman halkına kolay unutamayacakları seçim 
kampanyaları yaşatıyorlardı. Nazi toplum mühendisliği 
Alman halkına yüzde kaçlık bir onay veya muhalefet 
marjı tanımışsa, onu tutturmak elbette kolay değildi.

1933’te kararsız seçmenleri en çok etkileyen unsur
ların başında Nazi şeflerinden Goering’in tehditleri 
geliyordu:

“Alman kardeşlerim! Herhangi bir hukuki dü
şünce benim aldığnn tedbirleri bozamaz... Adalet 
bana vız gelir, benim görevim yalnızca yıkmak ve
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ortadan kaldırmaktır, başka birşey değil!.. Elbette 
devlet kuvvetini ve polisi sonuna kadar kullanaca
ğım; benim sevgili Komünistlerim, onun için sakın 
yanlış bir hayale kapılmayın.” (Shirer, s.256).

Bütün bunlardan sonra “hayır” oyu kullanma cesa
retini gösterenler ise Nazi gizli polisinin takibi altm- 
dadu'. 1938 yıhnda yapılan bir plebisit dolayısıyla üst 
makamlara polisin sunduğu bir rapor şöyledir:

“Kappel’de ‘H ayır’ oyu kullanan ya da geçersiz oy 
verenlerin listesi ekli olarak sunulmuştur. Kontrol şu 
şekilde yapılmıştw: Seçim komitesinin bazı üyeleri oy 
pusulalarına numara koydular. Oy verme sırasında bii‘ 
seçmenidr listesi hazırlandı. Oy pusulaları da konulan 
numaralara göre sırayla verildi, böylece sonradan... 
kimlerin ‘H ayır’ dediğini ya da geçersiz oy verdiğini 
tespit etmek mümkün olabildi. Numaralar oy pusula
larının arkasına gizli mürekkeple yazılmıştı.

Bölge Protestan papazı Alferd Wolfers’in atmış ol
duğu oy pusulası da ekli olarak sunulmuştur.” (Shirer, 
S.355).

Faşist ve Nazi totaliterizmi ve toplum mühendisliği 
çabaları kendi halklarına pahalıya maloldu ve insanlık 
tarihinin insanlık dışı uygulamalarla anılan karanlık 
dönemleri arasında yerini aldı. Faşizm ve Nazizm zu
lüm ve işkenceyle, terör ve dehşetle özdeş kavramlar 
haline geldi. İktidarları döneminde olağanüstü seçmen 
desteğini elde etmiş görünmelerine rağmen, yönetim
den uzaklaşır uzaklaşmaz geniş halk kitlelerinin gös
terdiği sevinç ve coşku, bu desteğin hiç de sağlam ve 
gerçekçi temellere dayanmadığının ispatı oldu. Gerçi 
Ortadoğu’nun “ilkel totaliterizm”iyle mukayese edil
diklerinde ülkelerinin imarı, sanayi ve teknolojinin ge
liştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi gibi konularda 
halklarını çok daha gözeten politikalar takibettikleri 
teslim edilmelidir-. Ancak yine de Sovyetler Bkliği de 
dahil bu Batılı totaliter yönetimler, arkalarında büyük 
sefalet manzaraları bırakmışlardır.

Bu rejimler, vicdanı ve bilinciyle, kişiliği ve spon- 
taneliğiyle bireyi tamamen kuşatmaya çalışmışlar, 
toplumun devlet karşısında önceliğini kabul etmemiş, 
onu devlet denetiminden uzak bii‘ özgürlükler alanı 
olarak görmemiş ve toplumsal mühendislik teknikleri
ne başvurarak baştan sona müdahale edip değiştirme
ye çalışmışlardır. İdeolojik programlan doğrultusunda 
bütünüyle yeni bir toplum, Lenin’in deyişiyle “yeni 
tarz bir insan” , hatta yeni bir dünya meydana getirme
yi hedeflemişlerdir. Ne var ki bu çabalar sunî ve sen
tetik bir toplumun inşasıyla sonuçlanmıştır (Bucheim, 
s .14).

Totaliter toplum mühendisliği kapalı bir toplum 
üretmiştir. Farklı düşünceye, eleştiri ve muhalefete 
izin verilmeyen, yanlışların tartışılıp doğruların dile

getirilemediği, her alanda hissedilen olağanüstü bir 
baskı ve denetimin kısırhk ve verimsizliğe yolaçtığı, 
dejenerasyon ve çüılimeye sebep olduğu gayri insani 
ortamları getirmiştir.

Faşist ve Nazi örneklerinde de görüldüğü gibi, halk 
iradesine güvensizlik, halkı hor görme, ciddiye alma
ma ve onun üzerinde bir azınlığm/elitin irade ve ta
hakkümünü yeğleme yine bu kapalı totaliter sistemle
rin başlıca özelliklerindendir. Seçilmiş halk meclisle
rinin ve belediye başkanlannın alaşağı edilmesi, siya
sal partilerin, oy oranlarının büyüklüğüne bakılmaksı
zın kapatılıvermesi ve milletin vekillerinin atanmış ki
şilerin marifetiyle kolayca tutuklanıp vekilliklerinin 
düşürülmesi Nazi ve Faşist despotizminin başta gelen 
uygulamalarındandır.

Ortadoğu’nun ilkel totaliterizmlerinde ise siyasal 
sistem çok partili bil’ yapıya sahip olsa bile tek partili 
bir düzenin işleyişi aranmakta, siyasal partiler kanu
nunu oluşturan yasaklar ağı sayesinde Nazi “senkroni
zasyonu” gerçekleştiıilmeye çalışılmaktadır. Bir siya
sal parti, toplum mühendisliğinin kendisi için tanıdığı 
oy oranı sınırını aştığında, hele hele birinci parti konu
muna yükselmeye kalkıştığında kapatılmayı hakettiği 
(!) düşünülmektedir.

Totaliter toplum ve devlet projesi bizzat insanın do
ğası ve fıtratıyla çatışan bii’ dayatma ve baskı yöntemi
ni esas aldığı içindir ki, başarısızlığa malıkumdur. 
Halk kitleleri nezdinde meşmiyet kazanması, fertlerin 
gönlünde yer etmesi ve benimsenmesi mümkün değil
dir. “Adalet bana vız gelir” diyen Nazi şefleri gibi 
davranan hakim ve savcıların marifetiyle tatbike ko
nacak bir toplum mühendisliğinin kalıcı başarılar elde 
etme şansı yoktur. Tarih sayfaları, insanı benimseme
diği bü' hayat tarzına, bir düşünüş ve inanış biçimine, 
bii‘ yönetim ve rejime zorla râmetme çabalarının uğra
dığı başarısızlık örnekleriyle doludur. Dikensiz gül 
bahçesi özlemiyle yanıp tutuşanlar, geçmişte olduğu 
gibi bundan sonra da kaktüsle yetinmek zorunda kala
caklardır. ■
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KAPAK
TOPYEKUN d e ğ iş im
PROGRAMLARI VEYA

TÜRKİYE’DE JAKOBENIZM

Celaleddin
VATANDAŞ

ürkiye darbelere alışık bir ülke. 
Bu konuda oldukça tecrübeli. 
Yaklaşık on yılda bir nükseden 

darbe geleneğinin son halkasını, biraz 
gecikmeli de olsa teki'ar yaşamaya baş
ladı. Fakat bu sonuncusu öncekilere 
oranla bir çok yönden farklı özelliklere 
sahip. Diğerlerinden ayrıldığı öncelikli 
özelliklerinden birisi; bir gece bciskınıy- 
la gerçekleşmemiş olması. Dokuz saat 
süren bir toplantıyla varlığını hissettirdi 
ve toplumu topyekün dizayn/değiştirme 
sürecinin düğmesine bastı. Bunu yapar
ken de iktidardaki siyasi paıtiyi bütün 
dayatmalarının gerekçesi olarak oldukça 
bcişarılı bir şekilde kullandı. Onlarca y ı
lın bütün hatalarını, günahlarını birkaç 
aylık iktidarın günahı olarak takdim et
meyi başardı. İlginçtir ki, dayatmalarına 
yasallık zemini sağlayaccik düzenleme
leri bu partiye bir şekilde hazırlatıp, da
ha sonra da onu siyaset sahnesinden sil
di. Bu arada, topyekün değişim progra
mının bütün toplumu ilgilendirir boyut
larını aşamalı olarak devreye sokmaya 
başladı. Bütün bunlardan, girilen süre
cin, yıllar önce hazırlanmış bir progra
mın gereği olduğu anlaşılıyor. Topyekün 
değişim uygulamalarını meşrulaştırma
da gerekçe olarak kullanılacak iktidarın 
oluşumuna da, önceden kararlaştırılmış 
ve uygulamaya aktarılmış bir planın ge
reği olarak sessiz kalındığı seziliyor. Ve 
belkide bu iktidarın oluşumuna imkan 
sağlayacak şartlar da titizlikle hazırlan

dı. Dolayısıyla, darbe geleneğinin bu 
son versiyonu, daha uzun zamana yayıl
mış bir süreç olarak açığa çıktı. Bu se
ferkinin ayırıcı bii' başka özelliği ise, ön
cekilerin sadece birkaç yıllığına idareyi 
doğrudan ellerine almalarına karşüık, bu 
seferki, idareyi doğrudan üstlenme yeri
ne uzaktan kumanda düzeneğiyle kont
rol etmeyi en azından şimdilik yeterli 
buldu. Dolayısıyla hem istediğini yapı
yor, hem de olumsuz uygulama ve geliş
meler nedeniyle sorumlu olmuyor. Fakat 
bütün bunlara karşılık, bu seferkinin 
dikkat çeken asıl önemli özelliği ‘top
lum m ühendisliği’ olarak tanımlanan 
bir uygulamayı, planlı şekilde devreye 
sokmuş olmasıdır. Öncekilerinin sadece 
kamusal alanda bazı değişim sürecini 
uygulamaya koymalarına karşılık, bu se
fer ki düşünce ve inançtan, bireysel ve 
toplumsal yaşantının görünümlerine ka
dar her alanda bir değişim sürecini baş
lattı. İlk zamanlar sadece iktidardaki si
yasal partiyi hedef almış görünen uygu
lamalar, her geçen gün kapsamlılığını ve 
derinliliğini daha da belirgin olarak orta
ya koyuyor. Şu ana kadar gerçekleşen- 
lerden hareketle de geleceğe yönelik dü
şüncelerin üzerindeki belirsizlik sisi git
tikçe dağılmaya ve planlanan değişim 
sürecinin mahiyeti iyiden iyiye anlaşıl
maya başlandı. Aysbergin su üzerindeki 
bir yıllık kısmının altında çok daha bü
yük ve ağır bir kütlenin yer aldığını söy
lemek artık kanaat olmaktan çıktı.
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TO PYEKÜN DEĞ İŞİM  PRO G R AM LARI

VE BATILILAŞM A

Toplumun bugün kai'şı karşıya olduğu topyekûn deği
şim programı, aynen darbe geleneğinde olduğu gibi, 
zengin bii' miras üzerinde yer alıyor. Bu nedenle sözko- 
nusu mirasın özelliklerini dikkate almadan, bugün ger- 
çekleşenleri ve muhtemel gelişmeleri doğru tahmin et
mek mümkün değil. Bunun için de Türkiye’nin batı en
deksli değişim sürecini dikkate almak zorunlu. Çünkü, 
Türkiye’de topyekûn değişim programlan batılılaşma 
sürecinde açığa çıktı. Batı modeline uygun topyekûn 
değişim sürecinin ilk ve önemli aşamasını II. Mah
mud’un uygulamaları ve bu uygulamaların resmi çerçe
vesini tayin eden Tanzimat oluşturdu. .Jön Türkler’le 
idelojik oluşumunu da tamamlayan süreç, Cumhuriyet 
kadrolarıyla uygulamaya en üst düzeyde aktarıldı. II. 
Mahmud’dan bu yana topluma dayatılan her değişimin. 
Cumhuriyet yıllarında ‘kutsal” bir gaye kabul edilmiş 
olan ‘Batı gibi olma’ ideali doğrultusunda gerçekleşti
rildiği savunuldu. Düşüncelerin, inançların, bireysel ve 
toplumsal görünümlerin, hayat tarzının ve toplumsal 
yapının tartışma götürmez kıblesi söylemlerde hep Ba
tı oldu. Değişimin jakoben yöntemlerle gerçekleştiril
mesi nedeniyle açığa çıkan zorlamalar ve sıkıntılar, 
söylemlerde yer alan Batı’ya benzeme ideali adına nor
mal kabul edildi. Bu itibarla, otoriteyi ellerinde tutan 
küçük bir grubun, tüm topluma rağmen, toplumu topye- 
kün değiştirme uygulamalarını Türkiye’nin batılılaşma 
sürecinden bağımsız olarak ele almak mümkün değil. 
Esasında bu sadece Türkiye’ye özgü bh' durum da de
ğil. 18. yüzyıldan bu yana dünyanın büyük bir kesimin
de, toplumsal değişim programlan ile batılılaşma birbi
rini çağrıştıran kavramlar oldu. Bunlar; bazan paralel 
ve çoğu zaman da aynı hat üzerinde devam eden süre
cin iki farklı ismi olarak kullanıldı. Dolayısıyla, son 
birkaç yıldır ve özellikle de 28 Şubat sürecini tcikiben 
devreye sokulan değişim programında, Batı gibi olma 
idealine yönelik vurguların yer alması raslantı değildir. 
Ayrıca, geçmişteki değişim programlarının referans 
alınması ve çoğu zaman Cumhuriyetin ilk yıllanna 
göndermeler yapılması bugünkü programın bir gelene
ğin devamı olduğunu göstermesi itibanyla önemli ve 
anlamlıdır.

BİR T O PL U M U N  YENİDEN İNŞASI
i d e a l i n i n  g e n e l  t a r i h i

Batılılaşmaya ve batılılaşarak toplumu büyük oranda 
değiştirmeye karar veren XIX. yüzyıl Osmanlı devlet 
adamları ve özellikle de aydınlan için zihinleri kurca

layan en önemli sorun; ‘Batının nelerini alalım?’ so
rusu etrafında oluşup, gelişir. Bu, aynı zamanda ‘Ba- 
tı’nnı nelerini almamalıyız?’ı da bünyesinde barın
dıran bir sorudur. Zihinler bu soruları en uygun tarz
da cevaplamaya ve verilen cevaba göre batılılaşma 
sürecini kontrollü bir şekilde yürütmeye odaklanır. 
Fakat şurası önemlidir ki, o yıllarda, ‘Batı’nın neleri
ni almamalıyız?’ somsu dahilinde, yerli bir şeylerin 
korunması gerektiği genel kabul görmüş gibidir. Za
ten bu nedenle “alınacaklar” ve “alınmayacaklar” ay
rımı oluşmuştur. Fakat, 20. yüzyıldaki tüm uygulama
lara hakim olan görüş,1908 devrimini takiben Jön 
Türkler’den gelir. Karar kesindir: “Türkiye topye- 
kiin batılılaşmalıdır” veya daha doğru ifadeyle; Tür
kiye insanı, zihni yapısından yaşayış biçimine, birey
sel özelliklerinden toplumsa] özelliklerine kadar her 
alanda yeni başlan inşa edilmeli, herşey batı modeli
ne uygun olarak değiştirilmelidir. Böylelikle o günler
de yoğun olarak yaşanan ‘Batı’nın nelerini alalım/al
mayalım?’ tartışmaları elit tabaka için çözüme kavuş
muş olur. Zaten bu soru, halkın değil, sivil ve asker 
büroki’atlann ve özellikle de asker bürokratların teşkil 
ettiği elitin gündemine oturmuş bh' sorudur. Cumhuri
yet Türkiyesi’ni teşkil edecek projeler de, XX. yüzyı
lın ilk çeyreğinde etkin olan Osmanlı asker ve sivil 
bürokratlarının sahip olduğu bu düşünsel miras üze
rinde oluşup, gelişir.

Cumhuriyet Türkiyesi’ndeki zihinsel ve toplumsal 
değişim projelerinin hedefini teşkil eden ‘Batılılaş
ma’, ‘Asrileşme’ veya ‘Muasır medeniyet düzeyine 
çıkma’ gibi isimlendirmelerin ifade ettiği yöneliş, 
OsmanlI’dan beri devam eden sürecin gereğine uygun 
bir şekilde gerçekleştirilir. Bu yönelişte, siyasi ve as
keri otoriteyi ellerinde tutan bürokratlar, Osmanlı 
çağlarının son çeyreğinde oluşturulan yönteme uygun 
olarak toplumu ‘topyekûn’ ve ‘ani’ olarak değiştirme 
programını devreye sokarlar. 1920’li yıllar değişimin 
dönüm noktasını teşkil eder. ‘Radikal batılılaşmacı’' 
elit kadro, 1923’ten sonra en üst düzeyde Batı kültü
rüne yönelir ve Batı’nın önemli kurumlarını aynen 
benimser. Programlanan değişim, bir toplum için ola
ğanüstü sayılabilecek kısa sürede gerçekleştirilmeye 
çalışılır. Bütün bireysel ve toplumsal olgular silbaştan 
inşa edilir. Gerçekleştirilen her inşa faaliyeti, söylem
lerde sürekli ‘B atı’ya endekslenir. İktisadi, kültürel, 
yasal ve siyasal yönleriyle bir bütün olarak algılanan 
Batı uygarlığının ifade ettiği ‘muasır medeniyct’i ger- 
çekleştii'menin en önemli aracı olarak görülür ve bu
na uygun değişim ‘devlet’in eliyle gerçekleştirilir. 
Devletin gücü, tamamıyla içeriye yönelil' ve içeride 
olan herşey bu gücün silip-süpürmesine ve yeniden
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inşasına tâbi tutulur. Bizzat Batı’dan da yükselmeye 
başlayan ‘B atı’nın çöküş aşamasına geçtiği’̂  inanç ve 
düşüncelerine hiçbir şekilde kulak asılmaz. ‘Topye- 
kün ve ödünsüz bir Batılılaşma progrannıım’  ̂ uy
gulanmasında hiçbir zaafiyete müsamaha gösteril
mez. Çünkü, Şevket Süreyya’ nın ifadeleriyle; Cum
huriyet kadroları için ‘medeniyet elemek, Batı demek
ti. Türkiye’nin kurtuluşu demek, onun Batılılaşması 
demekti.’^

DEV LETÇ İ SEÇ K İNLER VE H A L K  ^

Cumhuriyet’in ilk yılları, topyekün değişim sürecinin 
olanca şiddetiyle uygulamaya aktarıldığı yıllardır. 
Ancak bu süreç, tüm toplum tarafından ulaşılan bir 
aşamanın, bir diğer ifadeyle tüm toplumun katıldığı 
ortak bir iradenin gereği olmaz. Batı modeline uygun 
değişim kararı ve bu kararın uygulanması sürecinde 
iki ayrı taraf hep varolur. Taraflar birbirinden oldukça 
ayrı ve hatla uzak dururlar. Taraflardan birisini, batı
lılaşma konusunda kesin kararlı sivil ve asker bürok
ratlar, diğerini ise batılılaşma kararına vc uygulamala
rına büyük oranda kayıtsız kalan ve hatta tepki veren 
halk teşkil eder. E lit’in ‘kutsal’ ideali ve bu ideali 
gerçekleştirmeye yönelik projelerine karşılık, toplu
mun genelinin kendileriyle ilgili projelere kayıtsız 
kalması ise her iki kesim arasındaki ilişkilerin çatışma 
temeli üzerinde oluşmasına zemin hazırlar.

Batılılaşmayı gaye edinen elitin değişim kararlılığı
na karşılık halk değişime ilgisizdir. Hatta uygulama
lara ve uygulamaları meşrulaştırmak için hedefe ko
nan ideale muhaliftir. İşte bu ayrılık ve farklılık plan
lanan değişimin yönteminde etkin bir faktör olur. 
‘Halka rağmen halk için’ biçiminde açıklanabilecek 
olan “halkçılık” ideolojisi, E h t’in zihinsel ve toplum
sal dönüşüm projelerinin temelini oluşturur. Elit kad
ro, arzuladığı toplumsal dönüşümün ve halka karşıt 
olmadıklarının delili olarak “halkçılık” ideolojisini 
üretir. ‘Halkçılık’, ‘halk tarafından’ değil, ‘halk 
için’ olduğu görüşünün kuramsal gerekçesini oluştu
rur. ’̂ Elit kadro, bu ideoloji aracılığıyla, davalarındaki 
halktan yana olan samimiyetlerini ifade etme imkanı
na kavuşacağını ummaktadırlar. Fakat oluşturdukları 
ideolojinin içine çekincelerini koymayı da ihmal et
mezler. Her şey ‘halk için’ olacaktır; ancak, kendisi 
için yapılanları değerlendirecek kapasitede olmadığı 
için halka bir şey sormaya, onun görüşünü almaya ge
rek yoktur. Bu nedenle, devletçi seçkinler olarak da 
tanımlanabilecek E lit’in “Halkçıhk”ı, demokratik ve 
özgürlükçü bir boyut taşımaktan çok, eğitilmiş seç
kinlerin halkı aydınlatmaları, daha doğrusu seçkinle

rin kendi ‘iyi’lerini halka benimsetmeye çalışmaları 
gibi bir görünümde açığa çıkar. Bu ise ‘batılılaşma
nın’ değil ‘batılılaştırmanın’ esas olması gerektiği 
ve batılılaştırmanın da tedrici bir süreçle değil, ancak 
tepeden inmeci bir değişimle gerçekleştirilmesi ge
rektiği inancını oluşturur.M ustafa K em al’in 6 Tem
muz 1918 tarihinde Karlsbad’da bulunduğu sırada, 
yabancılarla olan bir sohbetteki sözleri ‘batıhlaştın- 
cı’ anlayışın ilginç örneğini temsil eder;

‘B en h e r vak it söy lerim , bu rada  bu  v esile  ile arzedcyim , 
ben im  e lim e büyük  se lah iyet geçe rse , b en  hayat-ı içtim a- 
iyem izde  arzu ed ilen  iııküâbı b ir  anda, b ir ‘C o u p ’ ile tat
b ik  ed eceğ im i zannederim . Z ira , ben , bazıları gibi efkâr- 
1 avâm ı, efTcâr-ı ulem âyı yavaş y avaş ben im  tasavvurâtım  
d ereces inde  tasav v u r ve  te fek k ü r e tm eğ e  a lıştırm ak  sure
tiy le  bu işin  yap ılacağ ın ı kabul e tm iy o r ve  böyle hareke
te karşı ru h u m  isyan ediyor. N ed en , ben  bu kadar senelik 
tahsil-i âli gördük ten , hayat-ı m ed en iy e  ve içtim aiyeyi 
tetk ik  ve hü rriyeti tezev v u k  için  sarf-ı hayat ve evkat e t
tik ten  sonra , avâm  m erteb esin e  ineyim . O nları kendi 
m ertebem e ç ıkaray ım , ben  on lar g ib i değ il, on lar benim  
gibi o lsu n lar.’*

Halkçılık, “halka rağmen” tarafı ağır basan bir 
ideoloji olduğu içindir ki, değişimin mimarları ve uy
gulayıcıları olan asker ve sivil bürokratlar onca sa
vundukları, haklarından söz ettikleri halkı hemen hiç 
bir zaman yanlarında bulamazlar. Hatta fırsat bulduk
ça karşıt sesler çıkaran bir halkla karşı karşıya olduk
larının acı gerçeğini yaşarlar. Örneği oldukça çok ol
makla birlikte, özellikle Serbest Fırka girişiminin bir 
kaç aylık serüveni dahi Cumhuriyet döneminin topye
kün değişim programına gönül vermiş kadrolarıyla, 
haklarında karar verilmiş halkın birbirlerinden ko
pukluğunun önemli bir göstergesidir. Bu nedende, 
Türkiye’nin batı modeline uygun topyekün değişim 
sürecinin önderleri olan ve radikal eğilimleri ağır ba
san çoğu orta sınıf kökenli genç aydınlar, kendilerini 
hayal kn'ikliklarina sürekleyen bii' özellik olarak, halk 
kesimleriyle kolaylıkla bağlantı kurulamayacağını acı 
bir tecrübe olarak öğrenirler. Bu tecrübenin gereği ise, 
‘halk için, halk adına’ davranmak gerektiğini savu
nan Jakoben siyasal ideolojinin hepten belirginleşme
si olur.“ “Kan”, “idam sehpası” değişimin değişme
yen bir unsuru olarak jakoben ideolojinin meşrulaştı- 
rıcılığında yerini alır. Bu ise değişim programlarının 
başarısızlığında önemli bir unsur olur. Başarısızlık, 
“halkı içine almayan”"' bu ideolojinin varabileceği 
tek sonuç olur.

Jön Türkler’de açık bir tarzda görülen ve daha son
ra Cumhuriyet seçkinlerine de aynen geçen ve ‘halka
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rağmen halk için’ biçiminde formüle edilebilecek dü
şünce ve uygulamaların felsefi temelleri de sözkonu- 
sudur. Jön Türkler B atı’ya bakarken, buradaki ege
men, pozitif söylemi dikkate alır ve ideolojilerini bu
na göre biçimlendirirler. Kemalizm’in ‘muasır me
deniyet’ idealinin asli öğesi olarak karşımıza çıkan 
bilim ve teknoloji Com te’un etkisindeki pozitivist bo
yutuyla, bazı sonuçlara neden olur. Sonuçların en 
önemlisi, pozitivizmin sosyal düşünce bakımından 
gösterdiği içerikte yer almaktadır. Pozitivizm, insanın 
dışında varolan ve bilimsel yöntemlerle bilinebilecek 
nitelikte olan bir ‘nesnel gerçeklik’ alanının varlığını 
kabul eder. Dolayısıyla nesnel dünyayı bilimsel yön
temlerle bilebilme olanağına kavuşmuş ‘eğitilm iş’ in
sanların toplum yönteminde egemen olmalarını arzu
lamak, pozitivizmin doğal uzantısı olmaktadm Poziti
vizmin, özellikle Auguste Com te’daki biçiminde ol
dukça açık olan siyasal sonuçları, bu anlayışı benim
semiş bulunan Osmanlı-Türk intelligentsiası’na da 
damgasını vurur. Bu bağlamda, ‘hakikat’ı bilenlerin 
‘halka doğru’ giderek, onlara ne yapmaları gerekti
ğini öğretmeleri anlamına gelen II. Meşrutiyet halkçı
lığının, bu elitist boyutuyla Kemalizm’e aynen yansı
mış olması bir rastlantı değildir."

ELİT Z İH NİYETİNİN SÜREK LİLİĞİ

Diğer her konuda olduğu gibi, Jön Türk ideolojisinin 
pozitivist karakteri Kemalist ideolojiye aynen yansır. 
Jön Türk ideolojisinin Kem alizm ’e bıraktığı bii' başka 
önemli miras da, Durkheim-Gökalp etkisinde kalmış 
bulunan dayanışmacı (Solidarist) anlayış olacaktır.'^ 
Elbetteki bunlar Cumhuriyet kadrolarının önccki dö
nemlerle ilgi ve benzerliklerini ortaya koyan bazı ge
nel özelliklerdir. Ve esasında bunlar benzerlik düze
yinde kalan özellikler değil, bir sürecin gerektirdiği 
öncelik-sonralık durumudur. Bu nedenledir ki, Tokta- 
mış A teş’in şöylesi bir tespitte bulunurken hiç zorlan
madığı göıtilüyor: “Ayrıntıya inildiği zaman şunu ifa
de etmekte zorlanılmayacaktır; Cumhuriyet dönemin
de gerçekleştirlen her şey daha önce ve özellikle de 
Jön Türkler tarafından düşünülmüş şeylerdir.”''-’ Daha 
da önemlisi, Toktamış Ateş, Cumhuriyet elitinin dü
şündüklerini ve gerçekleştirdiklerini Osmanlı dönemi 
topyekün değişim programlarının devamı olarak nite
ler; “Eğer Osmanlı imparatorluğunda Kemalizmin 
nesnel hazırlığı olmasaydı, ne devrimler başarılabilir 
ve ne de cumhuriyet ve cumhuriyet dönemi Türk Hu
kuku doğabilirdi.

Ancak, buna rağmen Cumhuriyet dönemi modern
leşme sürecinin bir orijinalitesi olmadığını düşünmek

(le yanlıştır. Bu alanda öncelikle Tanzimat dönemiyle 
aradaki temel farkı belirtmekte yarar var: Herşeyden 
önce. Cumhuriyet dönemi batılılaşması ‘Osmanlıcı’ 
değil, ‘U lusçu’dur. Ayrıca Tanzimatçılar gibi, kurulu 
düzenin reformlarla yaşatılması amaçlanmamış, tü
müyle tersine yeni bir devlet ve toplum düzeni ger
çekleştirilmek istenmiştir. Bu ise gerek düşüncede ve 
gerekse uygulamada ‘radikal”'' bir özellik olarak açı
ğa çıkmıştır. Fakat ‘radikal’ olmak herşeyiyle orijinal 
olmak anlamına gelmemektedir. Elbetteki bazı alan
larda başkalarıyla veya başka düşüncelerle benzerlik
ler bulunabilir. Kemalist seçkinlerin düşünce ve ey
lemdeki ‘radikalliği’ bu çerçevede değerlendirmekte 
yarar var. Çağlar Keyder’in konuyla ilgili tespitleri, 
hem Türkiye’nin batılılaşma sürecini değerlendirmesi 
ve hem de Cumhuriyet döneminin orjinalliğini ifade 
etmesi açısından önemlidü" “ 19. yüzyıldaki modern
leşme, Kemalist dönemde yapılan reformlarla cn 
azından eşit önem taşır. Hukuki ve idari modernizas
yon alanında, 1838-1876 döneminde yapılanlar Cum
huriyet döneminde yapılanlardan az değildii’. Abdül- 
hamit döneminde merkezi devletin aygıtlarını güçlen
dirme yolunda önemli adımlar atılmıştı. 1908 Anaya- 
sası’nın parlamenter demoki'asiye sağladığı katkı 
1925-1946 arasında Cumhuriyet’in sağladıklarından 
çok daha fazlaydı. Kemalist reformculuğun daha ön
ceki modernizasyondan farkı, çabaların, dine ve hane
dana dayalı meşruiyyetten arınmış bir siyasi sistemin 
tanımlanması üzerine yoğunlaştırılmış olmasıydı.’”'̂

DEĞ İŞİM İN Y Ö N TEM İ

Yukarıda değindiğimiz üzere, batılılaştu'ma-projeleri- 
ninbelii'gin özelliği; ‘yukarıdan aşağıya’ ve ‘ani’bir 
değişimi esas almasıdır. Değişim yukarıdan aşağıya 
olmalıdır; çünkü halk kendi lehinde olanı anlamaya
cak kadar cahildir. O halde halka bir şey sormaya ge
rek yoktur. ‘Hakimiyet bilâ kaydu şart milletindir’ 
esası ise Ankara’da belirlenen ve halka onaylattırılan 
temsilcilerin tepedeki iradeye uygun el kaldırmasını 
ifade eder. Değişim aniden olmalıdır. Çünkü boşa har
canacak zaman yoktur. Herşcy aniden, bir vuruş hı
zında ve sertliğinde olup bilmelidir. İşte varılan karar
lar bunlardır ve o günlerin isimlendirmesiyle İnkılâp’ 
veya bugünün yaygın isimlendirmesiyle ‘Devrim’ 
sözkonusu yöntemin anahtar kavramı olacaktu'.

Planlanan süreç vakit geçirmeden devreye sokulur. 
Toplum olanca kısa sürede köklü bir değişime tâbi tu
tulur. Zihinsel ve toplumsal değişime yönelik her tür
lü tepki anında karşılanu' ve batılılaşma idealinden hiç 
taviz verilmemeye çalışılır. İstiklâl mahkemeleri, ka-
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rariılığın pratiğe yansımış önemli araçlarından birisi 
olur. Savaş yıllarında, asker kaçaklarını yargılamak 
için kurulan İstiklal Mahkemeleri, bu sefer değişim 
projesine direnen tüm halka karşı kurulur ve en üst 
düzeyde bir aktiflikle çalıştırılırlar. Ayrıca, her türlü 
muhalefet, en küçük fırsatlar dahi titizlikle değerlen
dirilerek tamamıyla susturulur. Tek sesli, tek görü
nümlü, tek düşünceli, tek yaşama biçimli uniform bir 
toplum inşa etme programı, bir toplum hayatı için ol
dukça kısa sayılabilecek on yıl gibi bir zamanda uy
gulamaya aktarılmış olur. Bu topyekün dönüştürme 
sürecinde ‘batılılaştırıcı e lit’in kendisine güveni 
tamdır. Çünkü batılılaşmayı ‘kutsal’ bir hedef olarak 
benimsemiş olmanın yanısıra, sivil ve asker büroki'at- 
lardan oluştuğu için, devletin bütün askeri ve sivil 
kuvvetlerini ellerinde tutmaktadırlar. Tepkileri karşı
lamada hiç zorlanmaz ve ideallerini gerçekleştirme 
açısından hiçbir zaafiyete yer vermezler.

Y Ö NTEM  DEĞ İŞİK LİĞ İ

Batılılaştırma adına toplumu topyekün değiştirme 
programı gereği devreye sokulan uygulamaların en 
yoğun dönemini Tek-Partili yıllar oluşturur. Bu dö
nemde batılılaştırıcı elit iç tepkilere karşılık verecek 
güce sahip olduğu gibi, dışarıdan gelen herhangi bir 
olumsuz tepkiyle de karşılaşmaz. Bu güçlülük ve dış 
tepkisizliğin nedenlerini, yoğun ve sert değişim süre
cinin Ulusal Bağımsızlık Savaşı sonrasına denk gel
mesinde aramak gerekmektedir. Elit kadro, savaş yıl
larında bütün otoriteyi ele geçirmiş olmanın avanta
jıyla iç muhalefeti susturmakta zorlanmaz. Ayrıca, 
ulusal bağımsızlık savaşının kazanılmış olması dış 
engelleme veya yönlendirmelere imkan vermez. Üs
telik programlanan ve gerçekleştirilen değişiklikler, 
dışarının tepkisine neden olacak mahiyette değil, 
onay vereceği bir mahiyet ve yönde gerçekleşmekte
dir.

Bu süreç 1945’e kadar devam eder. Dünya kon
jonktüründe II. Dünya Savaşı sonrasında önemli deği
şiklikler gerçekleşir ve otoriter/totaliter sistemler göz
den düşer. Artık gözde olanlar demokratik olanlardır. 
Bu değişiklik etkisini en kısa sürede Türkiye’de de 
gösterir. Siyasal sistem merkezli olarak 1945’te te
melleri atılan ve 1950 yılında fiilen gerçekleşen deği
şimle, batılılaştırma sürecinin geleneksel yönteminde 
önemli bir kırılma gerçekleşir. “Batılılaştırma”nın 
yerini teki'ar “batılılaşma” alır. Artık uygulamalar, 
batılılaştırıcı elit ile halk arasında irtibatın kurulduğu 
ve halkın onayı alınarak veya bu onay bir şekilde 
oluşturularak uygulamaya aktarılan bir sürecin gerek

lerine uygun olarak gerçekleşecektir. Bu sürecin ön
ceki süreçle olan önemli farkı, batıhlaştırıcı elitin 
halktan kopuk ve halka karşı olan projelerinin büyük 
oranda yumuşaması ve halkın iradesinin belirginleş
meye başlamasıdır. ■ (Devam Edecek)

DİPNOTLAR

* “Jakobenizm : Tepeden inm ecilik . B elirli toplumsal am açlarm ; 
iktisadi, sosyal veya kültürel açıdan belirli b ir topluluk, kurum  yahut, 
tüm toplum  genelinde yapılm ak istenen değişiklikler ile toplum sal 
yapıda gerçekleştirilm ek istenen aünüşüm lcrin , tabandan gelen istek
lere göre değil, toplum un dizginlerini elinde tutan yöneticilerin  i.stck- 
leri doğrultusunda, tepeden inm eci yöntem lerle , m uhalefete şans ta
nım adan vc gerekirse zor kullanarak  yapılm asın ı meşru sayan görüş.” 
(Dem ir, Ö-Acar, M ., “ Sosyal B ilim ler S özlüğü” , Ağaç yayınları, 
1993, İstanbul, s. 191)
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RO PO RTâJ
PROF. DR. ş e f ik  DURSUN’LA

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI ÜZERİNE

ümran: Sayın Şe fik  D ursnn. B iyo fizik  Ana  
Bilim  D alı B aşkanlığı görevinden alındığınızı 
öğrenm iş bulunuyoruz. G örevden alınm anız, 

bilim sel yetersizlik” g ib i teknik nedenlere m i 
dayanıyor, yoksa , son günlerde üniversite  y ö 
netim ine karşı, "başörtüsü  ve özgür eğitim ” 
konusunda yap tığ ın ız çıkışlarla  mı a lakalı, hu 
konuda bize b ilg i verebilir m isin iz ?

Şefik  D u rsu n : Bu o layda  hukuken büyük 
bir haLa var. Ü niversitenin  A kadem ik Teşkilat 
Y önetm eliğ ine göre, ana bilim  dalı başkanlığı 
görevi, b ir anabilim  dalınm  bilim sel faaliyet
lerini, eğilim  ve öğretim inin  kalitesini artır
m aya ve bunları düzenlem eye yetkili bir m a
kamdır. B en, İstanbul Ü niversitesinde, yakla
şık üç aydır uygulanm ak islenen, kılık kıyafet 
yönetm eliği denilen bir sistem in uygulanm a- 
.sına karşı sergilediğim  tavır nedeniyle bu gö
revden alındım . A kadem ik Kurul Başkanı ola
rak yaptığ ım  herhangi bir hata yok. Bilimsel 
araştırm ajar açısından, eğ ilim -öğrelim in  düz
gün yürütülm esi açısından hiçbir hatam  yok. 
E ğer öy le  bir hatam  olsaydı da beni görevden 
alsalardı bu hukuka uygun bir davranış o lur
du. O nun için diyorum  ki, hukuken bir garip
lik var ortada. Ana bilim  dalı başkanlığ ıy la hiç 
alakası olm ayan bir konuda beni görevden 
uzaklaştırdılar. İşin bilim sel tarafını, eğitim  
öğretim , h izm et tarafını bir kenara bırakıp, 
m aalesef, T ü rk iy e ’nin genel konjonktürüne 
uym aya çalışan ün iversitem iz, bunun dışında 
kalam adı. Ü niversitenin bilim sel havasını ko
ruyam ayan bir sonuçtur bu.

Ö ğrencilerim in  tüm ünü, öğretim  görevlisi 
o larak seven, kucaklayan bir yönüm  var be
nim. M esele bir başörtüsü  değil de, pantolon 
giyen b ir öğlencin in  bu yüzden okuldan uzak
laştırılm ası olsaydı, benim  tavrım  yine aynı 
o lurdu. B en inan ıyorum  ki öğrencilerim iz, 
hangi kıyafeti tercih ederlerse etsin , bizim 
verd iğ im iz  bilgileri alıyorlarsa, onları dersha
nelerim ize , laboratu varlan  m iza ve sınavları
m ıza alm am ız gerekir. İnancındiuı, kanaatin
den dolayı “dershaneye, sınava sokm am ” ka
rarını verm ek T ü rk iy e ’de kim senin yetkisinde 
o lm am alı.

6 M ay ıs’ta, teorik dersleri alm ış öğrencile
rim i B iyofiz ik  ara sınavını yapm ak için anfiye 
topladığım da, içlerinde başörtülü olan iki-üç 
öğrencin in  bulunm ası yönetim i harekete ge
çirm iştir. Ve bu öğrencilerin  hiçbirisi yüksek 
öğretim  kurulundan ceza alm am ış öğrenciler
dir. K im lerin  dersi takip edeceği, kim lerin uy
gulam alı derslere katılacağı, kim lerin sınava 
alınacağı ana bilim  dalı başkanlığının görevi 
değildir. D ekanlığın gönderdiği listeler bizim  
için esastır. Ve D ekanlık sene başında “ bunlar 
bizim  öğrencim izdir, bunlar derslere devam  
edeccktir, bunlar uygulam alı derslere g irecek
tir” m anasına gelen bir isim listesini bize gön- 
deiTniştir. L istede adı bulunan öğrencileri der
se alm am ız bizim  için zorunludur. E ğer bunun 
aksini yaparsak bu bir suçtur. Listeyi e lin ize 
a lıyorsunuz, şu num aralı şu isimdeki öğrenci 
olduğunu belirten çocuğu sınava a ldığınız 
için, yönelim  size “neden bu öğrenciyi sınava 
aldınız, gelin  bakalım  ana bilim  dalı başkam ” 
diyor.

ümran: Yapmanız gereken bir işi ya p tığ ı
nızdan ö türü  mü suçlandığınızı söylüyorsu 
nuz?

Şefik  D u rsu n : Evet, yapm am  gereken şe
yi yaptığ ım dan ötürü suçlanıyorum . Y önet
m elik lere  göre yapılm ası gereken şeyi yaptım  
ben. Ö ğrencilerim e yapılanlara kıyasla, bana 
yapılan yine az. Z ira, öğrencilerim  senelerini 
kaybediyorlar. 250 öğrenci, bu ülkeye 250 öğ
retim  yılı zarar olacak şekilde derslerini, öğre
nim  özgürlüklerin i kaybediyor.

B eni şu anda ana bilim dalı başkanlığı gö 
revinden uzaklaştırdılar. Yaptıkları bu yanlışı 
anlayacaklar. Çünkü listeyi onlar belirliyorlar. 
Ben de ona göre derse öğrenci alıyorum . B e
nim  öğrenciyi derse alm am  veya alm am am  
sözkonusu olam az. Ç ünkü, Ana Bilim  Dalı 
B aşkanlığı akadem ik bir görev olduğu için, 
“şu şu öğrenci sınava g irem ez” diyem em . A n
cak öğrenci d iğer im tihanlardan başarısız o l
m uşsa, yönetm eliğ in  belirlediği kadem eleri 
aşam am ışsa, o zam an ben dekanlığa durum un 
bu m erkezde olduğunu bildiririm . Yani ben, 
dekanlığın bana gönderdiği listede ismi bulu-

Konuşan:
Abdurrahman
ATEŞ
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nan öğrencileri derse aldım . B unun d ı
şında hukuka  ters b ir şey yapm adım . 
A ncak buna rağm en soruşturm a de
vam  ediyor. E n teresan  olan şu ki, İs 
tan b u l’da bu lunan  dev let ün iversite le 
ri arasında sadece b izde, İstanbul Ü ni
versitesinde başörtüsü  ve k ıyafe tle  il
gili bir sorun var. Ayrıca İstanbul Ü ni
versitesin in  de sadece C eırahpaşa  ve 
İstanbul T ıp  Fakülteleri ve D iş H ek im 
liği F akülte lerinde bu sorun var. B ura
da şunu da söy lem eliy im  ki. Y üksek 
Ö ğretim  M evzuatı içerisinde, kesin lik 
le öğrencilerin  kılık k ıyafetleriy le  ilgi
li düzenlem e yapan b ir m evzuat, bir 
yönetm elik  yok. Ve 1989 yılında. Ö ğ 
renci D isip lin  Y önetm eliğ in in , kılık 
k ıyafetle  ilgili k ınam a cezası öneren 
7H  m addesi yönetm elik ten  ç ıkarılm ış
tır. Ç ünkü yönetm elik te, “Y üksek  Ö ğ
retim  öğrencileri, yürürlükteki yasa la 
ra aykırı o lm am ak şartıy la kılık  k ıya
fet seçim inde se rbesttir” deniliyor. B u
na rağm en yönetim  bir kılık  kıyafet 
uygulam ası a rzusuna girdi ve ilgili ya
zıyı dekanlık  bize de gönderdi. O  yazı
da belirtilen şey şu: “ şu özellik lere  sa
h ip (sakallı, başörtü lü  vs.) öğrencileri 
derslere, stajlara, uygulam alı derslere 
a lm ayacaksın ız .” B u yazı, Şubat 2 3 ’te 
y ay ın lad ık ları yazıyd ı. Şubat 2 6 ’da 
öğrencilerin  tüm ünü karşılarına  alınca 
bu karar, ikinci b ir em re kadar uygula
m adan kaldırıldı. B ana  göre y ay ın la 
dıkları ikinci yazıy la  b irinci yazıdaki 
karar o rtadan kalkm ıştır.

Ümran: B ütün  hu söy led iklerin iz
den anlaşılan  üniversitenizde, m oda  
tabiriyle, b ir derin zihn iye t sözkonu- 
su. B u  zihniyetle , h içb ir dayanağı o l
m aksızın  sizi görevden aldı, öyle mi?

Şefik D ursun: Tabi ki. N eresinden 
b ak arsan ız  b ak ın , benim  g ö rev d en  
alınm am  bir garabet. D iyorlar ki, “S o 
ruşturm anın  selam eti açısından görev
den uzak laştırıld ın ız .” Ne dem ek so- 
ruşturm am n selam eti! A na b ilim  dalı 
görevinde bulunacağ ım  süre içerisin 
de, delilleri ortadan  kald ırm am  gibi bir 
ihtim al söz konusuysa o zam an soruş
turm anın selam etine  b ir halel geleb ilir 
ve beni bu görevden alabilirsin iz. Ana 
bilim  dalı başkanları olarak yap tığ ım ız  
toplantıda  dedim  ki, yaptığ ın ız  şey ka
nunlara ve yönetm eliğe  aykırı. Y üksek 
öğretim  kurum undan  uzaklaştırm a ce 
zası alm am ış bir öğrenciyi derslere , sı
nav lara  ve uygulam alı derslere alm a- 
m azlık yapam azsın ız.

Sayın D ekan  Fen Fakültesindeki 
genel görüşm ede d iyo r ki: “ Şefik  Bey 
b izim  bunu  şak ad an  sö y led iğ im iz i 
zanned iyordu .” B ir yöneticin in  duru

mu böyle ifade etm esi, insanın konu 
hakkındaki ciddi düşüncelerinin şaka 
gibi kabul edilm esi çok garip!

Hem zaten “ Ben yap ıyorum .” d iyo
rum , “Y aptım ” diyorum . B unun soruş
turm anın selam etini etk ileyecek bir ta
rafı yok kil Hani “ Yapm adım , yapm ı
yorum , a lm adım ” gibi bir kaçam ak 
yolu arasam , o zam an belki olayın an
laşılabilir bir tarafı olacaktır. Z aten 
im tihan kağıtları ortada, evrak lar orta
da, beraber sınav yaptığ ım ız öğretim  
elem anları da  olaya şahit. D olayısıy la, 
sınav kağıtlarını ortadan kaldırm am  
gibi bir durum  da sözkonusu değil ki, 
benim  öğretim  görev lileri üzerinde 
herhangi b ir yapUrım gücüm de yok. 
Bunlardan ötürü, soruşturm anın  sela
m eti açısından görevden alınm am  hu
kuki bir garabettir.

Ümran: G eçtiğim iz günlerde Tıp 
Fakültesi yönetim inin  toptan istifasına  
tanık olduk. B u istifalar ve sizin görev
den alınm anız ile rektörlüğün baskıcı 
tutum u arasında bir ili§ki kıırulahilir- 
m i, ve ayrıca görevden alınm anız ko 
nusunda size yapılan  açıklam a tatm in  
edici mi?

Şefik D ursun: Sayın D ekan, K e
m al A lem daroğ lu ’nun yapısını, C er
rahpaşa T ıp  Fakültesi o larak biz daha 
önceden biliyorduk. Yapm ak istediği 
şeyi, her ne pahasına olursa olsun yap
m ak isteyen bir yönü var. Yaptığı iş 
hukuki mi değil mi onu bilm iyorum  
am a şu bana yapılanm  hukuki o lm adı
ğını çok iyi biliyorum . İstanbul Ü ni
versitesinin rektörlük seçim inin h e 
m en ardından bu o laylar başladı. Ben 
ve M esut Parlak B ey ’de R ektör aday
larıydık. B enim  duyduğum  kadarıyla, 
Sayın A lem daroğlu işbaşına geldikten 
sonra . D ek an la rın  b irçok  y e tk isin i 
kendi elinde bulunduracak bir sistem 
le işe başlam ış ve bundan dolayı Ç apa

Tıp Fakültesin in  Sayın D ek an ı’da, ba
sından öğrendiğ im iz gib i, istifa etm iş
tir, Sadece İstanbul Ü niversitesi Tıp 
Fakültesi değil, bütün fakülteler aynı 
davran ış b içim ini görm eye başladı. 
B undan biz de nasib im izi aldık.

Ü niversitelerde öğretim  üyelerinin 
ve öğrencilerin farklı görüşleri olması 
tabiidir. Y önetim in bunlara saygılı ol- 
nu-.'-'i ve bunları en iyi şekilde birarada 
yaşatm aya d ikkat etm esi gerekir. Yöne
tim, bilim sel gelişm eler ve teknoloji sa
yesinde ülkeye kalkı sağlam ak ve m il
letin ihtiyacı olan yetişm iş elemanı en 
kaliteli şekilde yetiştirm ek gibi esas 
fonksiyonlarını yerine getirem em ekte
dir. O kulların açık olm ası bence yeteri i 
değil, 1968’lerde öğrenciler birbirlerini 
derslere, sınavlara sokm azlardı. Şim di
lerde bunu, öğretim  üyeleri öğrencilere 
yapıyor. Çok garip  bir durum!

Ü niversitelerde şahsiyetli hocaları
m ız da var. Bunlar zorunlu bırakıldık
ları için bunları yapıyor olabilirler. Yi
ne söylüyorum : Yöneticilerin öğrenci
leri derslere, uygulam alı derslere alm a
m aları kanuni değildir, em niyet güçle
ri kullanılarak  yap ılsa  bile. Peki bu ço 
cuklar nereden geldi? B unlar başka va
tanın evlatları m ı? B unların dedeleri 
bu vatan için ölm edi mi? Bu çocuklara 
bu kadar şedit davranılır mı? Eğer 
C um huriyetin  temel değerlerini yık
m ak gibi bir düşünceleri varsa bu ço
cukların, başörtülerini açtıktan sonra 
bu tehlike ortadan kalkacak mı? Yöne
ticilerin  bunu anlam am ış olmasını hay
retle karşılıyorum .

Ümran: Üniversitelerim izde özgür 
eğitim in bilim sel eğitim in gerçekleş
tirilebilm esi için ne g ibi tedbirler a lın
malı, bu konuda b izi aydınlatırm ısınız?

Şefik D ursun: Ü niversitelerim iz
de hem  öğrenci ve hem de öğretim  
üyesi bir hayli fazla. Ö ğretim  üyeleri
nin öğrencilerle  d iyalogda bulunacak
ları bir m ekanizm ayı o luşturm ak la
zım . B üyük sım nardak i kalabalık  öğ
renci g ruplarıy la, öğretim  üyeleri ara
sında b ir d iyalog kurm ak pek m üm kün 
olm uyor.

Ö ğretim  üyesi dersten sonra da öğ
renciy le ilişkisini devam  ettirebilm eli. 
B ende bundan dolayı, öğretim  üyeleri
nin çalıştıkları m ekanlarda uzun süre 
kalm allırm ı arzu ediyorum . Bir sürü 
öğrenciyi okula alıyorsunuz ve yalnız
ca ders verip  gid iyorsunuz. İş anfide 
bitm iyor.

Ümran: Sayın  D ursun, hu güzel 
sohbetin iz için Ü m ran ve okuyucuları 
adına  çok teşekkür ederiz. ■
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Küresel Kültürün Kendisi İçin
Belirlediği Yeni Düşman

s iy a s a l  İSLAM

g i r i ş

içinde bulunduğum uz bu ortamda, İslam 
dünyasındaki hareketleri nitelemek için 
kullanılan (kategori) kavramlardan birisi 
ve en yaygın olanı “Siyasal Tslam”dır. 
Gerçekten de günümüzde pek çok müs- 
lüman İslam ’ın siyasallaştığına veya si- 
yasallaştırıldığına inanmaktadır. Yaygın 
bir kullanımın etkisinde kalan bu kesime 
göre bu kanaat, uzun uzun tartışmayı ge
rektirmeyecek kadar açık delillere de sa
hiptir: Başörtüsü, holdingler, özel okul
lar, siyasal partiler, vb. birer siyasallaş
ma belirtisidirler.

Ne var ki bunlarnı nasıllığma siyasal 
sayıldıkları üzerinde çoğu kere düşünül
memiştir, dolayısıyle de projesini asıl 
"siyasallık” üzerine kuranların bununla 
sağlamak istedikleri sonuç, daha rahat 
ahnabilir hale gelmektedir. Daha açık bir 
ifadeyle siyasal İslam ifadesinin taşıdığı 
“naiv anlam ” ile bir global proje içere- 
sinde ona “yüklenen misyon” birbirin
den ayrılam am aktadır İşte bu yazı siya
sal İs lam kavramının kendi içinde ifade 
ettiği anlamı belirttikten sonra, dışarıdan 
yüklenen misyonu göstermeye çalışa
caktır. İslam  gerçekten siyasallaşıyor 
mu, yoksa siyasal bir konumda mı göste
riliyor? Yazımız bu iki soruya ccvap bul
mayı hedeflemektedir.

Şüphesiz siyasal İslam, bu modern 
kültür ortamında İslam ile ilgili olarak 
ileri sürülen bir düzine kadar kategori

den (sınırlamadan) bir tanesidir. Bu bakı- 
mndan konuyu daha iyi anlaşılır kılabil
mek için işe, bu tiplemelere bir göz gez
direrek başlıyoruz.

GENEL OLARAK
İSLAM  k a t e g o r i l e r i

Doğuş yüzyılından modern dönemlere 
kadar İslam, toplumsal eğilimlerden çok, 
onun algılanış tarzına göre “kitabi ts- 
lam” ve ‘‘§ifahilümmi İslam ” olarak ay
rılmıştı. Kitabi İslam, alimin, havassın 
kurallı İslam anlayışı demektü' ve çağdaş 
entellektüalizm  anlamında olmasa da 
bilgice daha yetkin kimselerce ve daha 
sonra da medrese tarafından temsil edile- 
gelmiştir. A ncak alim lerin fcikihlerin 
temsil ettiği bu İslam, günümüzde elitle
rin temsil ettiği ve yüksek düzeyde bir 
epistemolojiye (salt bilgi örgüsüne)daya- 
h bir İslam anlayışı değildir, daha çok 
kurallılığı ifade etmektedir. Şifahi ya da 
ümmi İslam ise kulaktan duyma, kuralı
na bazen uygun bazen de uygun olma
yan, iyi düzeyde bir eğitim almamış in
sanların kendi seviyelerine uygun olarak 
algıladıkları avami bir İslam anlayışıdır. 
Genelde din sosyologlarının "halk İslâ
m î” gibi deyimlerle anlattıkları bir anla
yıştır. Sufilik ve tarikat hareketlerinin bir 
kısmını bu çerçevede örnek gösterebili
riz. Tarih boyunca süregelen bu sınıflan
dırma her ne kadar avam-havas gibi sos
yal kategorilere denk düşüyorsa da genel

Mustafa
AYDIN
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sosyal olmaktan çok İslam ’ın al
gılanış yapısına göredir, yani bü
tünüyle içkin değildir.

M odern dönemlere gelindiğin
de durum bir hayli değişmiştir. 
Batı kültürünün etkisiyle İslam ’ı 
algılayışı çeşitlenmiş, bu çeşitlen
meye uygun olarak da yeni ko
numları anlatmaya yarayan kav
ramlar, kategoriler üretilmiştir.

Bilindiği gibi bir kaç yüzyıldır 
oluşan modern kültür, aşkınlıkla- 
rın içkinliklere indirgendiği, eski 
kültür kalıplarının sarsılmasıyla 
oluşan, seküler, akılcı, bireyci gü
ce/çıkara dayalı olarak ortaya çık
mış bir kültürdür. Bu yeni oluşum 
diğer kurumlai'dan daha çok din
leri etkilemiştir. Çünkü modern 
kültürün dinler üzerindeki etkisi 
yalnızca naiv bir etki değil; baskı, 
tahrik, kışkırtma gibi kavramlarla 
ifade edebileceğim iz olumsuz bir 
etkileme yolunu da izler. Böylesi 
bir ortamda dinler, kendilerini ye
niden ifade etme, gösterme yolu
na gitmişlerdir. Ancak bütün bun
lar bir alternatiflik içinde geliş
miş, dolayısıyle dinlerin doğala
rıyla uygun düşmeyen sonuçlarla 
da karşılaşılm ıştı. M esela bu 
anlayışlar yerine göre ideolojiye 
dönüşmüş, sonuç olarak da dini 
anlayışlar çeşitlenerek, çok farklı 
kategoriler doğmuştur.

İslâm da bu ortamın dışında de
ğildi, onu yeniden yorumlamış 
farklı anlayışları ve farklı katego- 
rilendirmeleri getirdi. Bir kere ye
ni İslami oluşumları ifade etmek 
üzere bir düzine kadar kavram tü
rem işti. İslam cılık  (Islam izm ), 
fundam ental (köktenci) İslam, si
yasal İslam, kültürel İslam, gele
neksel İslam, modern İslam, bun
lardan bazılarıdır. Ayrıca modern 
kültürün sebep olduğu oluşumla
rın genel olarak bir alternatiflik 
(bir ikilem) içinde geçmesi bakı
mından ikili bir yığın kategori 
doğdu ki çevre İslam ’ı, merkez İs

lam, populist İslam- elitist İslam, 
halk İslamı- yüksek İslam, ilk ak
la gelen örneklerdir. Ancak bunlar 
arasında özellikle bir kategorilen- 
dirmenin altı çiziliyordu: Siyasal 
İslam- Kültürel İslam.

Hemen belirtelim ki bu katego
rinin hemen ikisi de salt gerçek
likten çok, bir siyasal talebin ürü
nü olarak vardır. Onun için de net 
bir içerik belirlemede güçlük çe
kilmektedir. Bu kavramların en 
azından naiv (etimelojik) anlam 
ları ile işlevsel olarak kullanımla
rı arasında esaslı bir farklılık göz
lenmektedir.

Bu açıdan bakıldığında (mese
la) kültürel İslam, belli çelişkileri 
bünyesinde taşımaktadır. Bazıları
na göre kültürel İslam, geçmişteki 
havas (alim bilginler), günümüzde 
yüksek, elitist İslam anlamına gel
mekte, entellektüel düzeyde bir 
meydan okumayı ihtiva etm ekte
dir. Yani o her şeyden önce İs
lam ’ın epistem olojik düzeyde 
temsil edildiği bir üst düzey algı
lanışıdır (Msl. Bkz. Bulaç, 1995/1, 
94,95) Bazılarına göre ise kültürel 
İslam, bir kültür birikimi, bir gele
neği ifade eder. (Tekin, 1995, 40). 
Siyasal-kültürel İslam ikilem i 
içinde kullananlar ise (ki daha çok 
böyle kullanılmaktadır) kültürel 
İslam ile, siyasal olmayan dünyevi 
bir iddiası bulunmayan İslam an
layışını kastetmektedirler.

İşin gerçeği siyasal İslam- kül
türel İslam ’ın yaygın kullanım or
tam ındaki “kültürel” m  anlam ı, 
halk katlarının belirsiz geleneksel 
İslam anlayışıdır ve bu çevrelere 
göre bu, olması gerekendir. Ne 
vai'ki modern literatürde “kültür” , 
tam da anlatılmak istenenin aksi
ne merkezi iktidarla çok yakından 
bağlantılı olup devletin kurucu, 
bütünleştirici temel unsurudur ve 
siyasal bir kavramdır.

Siyasal İslam  ise, genel olarak 
halk katlarının geleneksel, iddiasız

İslam anlayışına karşılık bütünüy
le ya da kısmen siyasal hedefler 
belirleyen bir İslam anlayışıdır. Si
yasal İslam, modern kültürün tüm 
özelliklerini üzerinde taşır.

Bu kategorinin açıklamasına 
geçmeden önce belirtmeliyiz ki 
modern dönemlerde yapılabilecek 
en sağlıklı İslam tiplemesi “Ta
rihsel İslam ” ve “modern İslam ” 
ayrımıdır. Yani buna göre yüzyıl
lar boyu süregelen, ister avam, is
ter havas tarafından temsil edile- 
gelmiş (kitabi veya ümmi) olsun 
bir tarihsel/ geleneksel veya geniş 
anlamda kültürel İslam vardır. Bu 
anlayışın temel özelliği toplumsal 
içkin olmayışı, bütün atıfların ku- 
rumlara, grupsal yapılara değil, 
bizzat dinin kendisine yapılmış 
olmasıdır. M odern İslam ise, mo
dern kültürle etkileşiminde, onun 
belirleyiciliği ve zorunlu olarak 
iticiliğinde meydana gelmiş bir İs
lam anlayışıdır. Burada toplumsal 
yapılar ve onların açık ya da po
tansiyel güçlerinin, mesela ekono
minin, ailenin, yerine göre devle
tin altı çizilmiştir. Bu açıdan ba
kıldığında günüm üzdeki hemen 
bütün İslami eğilimlerin genelde 
m odernitenin bir versiyonu (yani 
modern İslam türü) olduğunu söy
leyebiliriz. Dolayısıyle Siyasal İs
lam da şöyle veya böyle bir mo
dern İslâm türüdür.

SİYASAL İSLA M  NEDİR?

Bir İslâm ’ı anlayış ve algılayış bi
çimine çoğu kere konunun dışın- 
dakilerce verilen bu ad hem yapı
sı hem de anlamı itibariyle bozuk
tur. Avami ve sathi (Güzel, 1996, 
51) bir biçimde “kültürel İslam”ın 
karşısına konulm uştur. Halbuki 
kültür kabaca ekonomik, siyasal, 
sosyal her türlü toplumsal oluşu
mu ifade eder. Yani siyasal da kül
türün bir parçasıdır, onun unsurla
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rından birisi alınıp altı çizilmiştir. 
Bu mantık sonuna kadar götürü
lürse siyasal İslam gibi ekonomik 
İslam, ailesel İslam, sanatsal İs
lam deyimleri de kullanılabilir. 
Kaldı ki İslam ’ın siyasallaşması
nın anlamı devletle ilgisini ifade 
ediyorsa başmdan beri bu din bir 
biçimde siyasaldır. Her alanla il
gisi bulunan bir dinin böylesi ku
rum sallaşm alarla nitelendirilm iş 
olması anlamsız olur. Dola- 
yısıyle de bu nitelemenin 
kim tarafından ve niçin ya
pıldığını bulmamız gerekir.

Bir kere siyasal İslam de
yiminin ilk bakışta ifade el
liği anlam ile mevcut siya
sal arenada taşıdığı anlam 
arasında bir farklılık bulun
maktadır. Esasen kavramın 
etim olojik çerçevede bile 
farklı anlamları vardır. M e
sela bunlardan birisi, tarih 
boyunca İslam dünyasında
ki yönetimlerin, onu yöne
tim mekanizmalarının içine 
kalarak geniş kapsamlı bir 
meşrulaştırma imkanı sağ
lama biçimidir. Yani Emevi- 
lerden günümüze kadar bir 
“resmi İs la m ” varolagel- 
miştir ve bunun aktörü sivil 
halk değil, devletlerdir. H at
ta bu açıdan bakıldığında 
Cum huriyet dönem i aynı 
çizgiyi sürdürmekte, İslam ’ı 
kendi çatısının altına soka
rak onu sevk ve idare etmektedir, 
üstelik bu devletçi İslam siyaseti, 
söz konusu edilen siyasal İslam 
ile ilişkisiz bulunmaktadır.

Siyasal İslam ’ın etim elojik açı
dan bir ikinci anlamı ise farklı yo
rum lar arasında İslam ’ın siyasal 
içerikle yapılmış bir yorum biçimi 
ve gerektiğinde bu yorum a uygun 
pratikler geliştirme tarzıdır ve İs
lam ’ın siyasallaşması noktasında
ki asıl iddialardan birisi budur.

Bu iddiaya göre İslam, bir din 
olarak kal masın m ötesinde bir 
ideoloji haline gelmiş, siyasal bir 
içerik kazanmıştır. (Mesela bkz. 
M unson, 1970,7) M unson’a göre 
fundemantalizm ile de karşılana
bilecek olan siyasal İslam, gele
neksel İslam ’ın karşıtıdır. Hatta 
bazıları siyasal İslam ’ı “eylem ” 
ağırlıklı olarak değerlendirmekte 
“iktidarı ele geçirmeye öncelik

Modern dönemlerde yapılabi
lecek en sağlıklı İslam tiple
mesi "tarihsel İslam" ve "m o 
dern İslam" ayrımıdır. Yani 
buna göre yüzyıllar boyu sü
regelen^ ister avam, ister ha
vas tarafından temsil edile- 
gelmiş (kitabî veya ümmi) ol
sun bir tarihsel/ geleneksel 
veya geniş anlamda kültürel 
İslam vardır. Bu anlayışın te
mel özelliği toplumsal içkin 
olmayışı, bütün atıfların ku- 
rumlara, grupsal yapılara de
ğil, bizzat dinin kendisine y a 
pılmış olmasıdır. Modern İs
lam ise, modern kültürle etki
leşiminde, onun belirleyiciliği 
ve zorunlu olarak iticiliğinde 
meydana gelmiş bir İslam an
layışıdır.

veren; değişimi yukarıdan aşağıya 
sistem değişimi olarak algılayan, 
Batılı emperyalist güçler karşısın
da İslami kimliğini ve bağımsızlı
ğını savunan devrim ci İslam ” 
(Göle, 1992,106) olarak tanımla
makladır. G öle’ye göre de siyasal 
İslam, daha çok bireyci, açık bir 
sistem düşüncesi, doğrudan bir 
devlet fikri olmayan “kültürel İs- 
lam”ın karşıtıdır.

Siyasal İslam üstüne yazılanla

rın büyük bir kısmı onun sırf birer 
dini protesto olmaktan çok, İslam 
halklarının içinde bulundukları bir 
yığın sıkıntının kaynağı olarak 
Batı sömürgeciliğine ve Batı yan
lısı iktidarlara karşı siyasal bir 
cephe olduğu noktasında birleş
mektedirler. (Çelik, 1995,17) Bu
na göre söz konusu tepki “İslam
cılık” adh bir ideoloji de bulmuş
tur. Yani bu halklar İslamcılık adı 

verilen Batı formunda bir ide
olojiye tutunarak kendilerini 
var kılmaya çalışmaktadırlar. 
Ali Bulaç’a göre daha da ilgin
ci Balı’nın tulumu ve onun 
yerli uzantıları onu her haliyle 
beslemekte, tahrik etmektedir
ler. (Bulaç, 1995/L96) Batı 
yanlısı tutum bunu geliştirip 
pekiştii'mektedir.

Kepel de modernizmin se
bep olduğu sıkıntıları siyasal 
İslam ’ın asıl nedeni sayar ve 
bunları şöyle sıralar;
- Bilim ve tekniğin ortaya 
koyduğu kesinliklerin bitişi,
- Genel yoksulluk ve denge
siz bir hayat tarzı,
- Hastalıklar ve umutsuzluklar,
- Çevrenin gittikçe kirlenme
si (Kepel, 1992, 237) şüphe
siz bunlara ayrıca “büyük bir 
m anevi boşluk” (Octavio 
Paz’ın deyimiyle ‘totallikler- 
den daha az zararlı olmayan 
bir nihilizm bunalımı) ekle- 
nebilii'.

İslâm dünyasında bu tabloyu 
tamamlayan en önemli nedenler
den birisi de bağımsızlıklarını el
de etmelerinden beri seçkinlerin 
(kendilerini çok yetenekli bulup 
sistemi kutsasalar da) ortaya çıkan 
başarısızlıklardır. Buradan iki tür 
eleştiri çıkmaktadır: Mevcut siya
si kadroların başarısızlığı, modern 
kültürün açmazlarla dolu olduğu
dur. (Kepel, 1992, 240)

Günümüzde siyasal İslam düşü
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ncesinin 1928’lerde M ısır’da Ha
şan el-B enna’larla başlayıp 
1941’lerde P ak istan ’da Mevdu- 
d i’lerle devam eden bir hareket ol
duğu kabul edilmektedir. İslâm ül
kelerinin hemen hemen hepsinde, 
diğer dinler de olduğu gibi bir uya
nışın, bir kımıldanışın olduğunda 
şüphe yoktur. Kabaca ekonomik, 
siyasal, sosyal bir yığın gelişme 
olmaktadır. Marjinalliklerde sey
retmekle birlikte fiili eylemlerden 
bile söz edilebilir. Yani İslam da 
bu çerçevede yerini almış, geniş 
anlamda “Kültürel” diyebileceği
miz bir çizgide kendini var kılma
ya, kurumsal yapılarını modern bir 
tavırla yeniden inşa etmeye çalış
maktadır. Yani sonuç itibariyle ha
reketler kapsamlı bir kültürel fa
aliyettir. Bir başka deyişle müslü- 
manın kendisi kültürelliğini vur
gulamakta, ama dışarıdan bilileri, 
bu çok yönlü gelişmenin içinde si- 
yasah ön plana çıkarıp altını çiz
mekte, doğrudan siyasallıkla nite
lendirilm eyecek nice gelişmeyi 
onun ekseninde açıklamaya ve ta
vır almaya çalışmaktadır. Daha il
gi çekici olanı da bu gelişmenin 
modern kültür dışı olduğunu iddia 
edebilmesidir. Halbuki yukarıda 
da açıklandığı üzere günümüzde 
dini yorumlai" bile modern kültüm 
yansıtm aktadırlar. Tarihsel İs
lam ’ın dışındaki yorumlar genelde 
bir modern İslam olmaktadır. M o
dern İslam da modern düşüncenin 
temel espirisine uygun olarak ha
yatın bütün alanlarını yeniden ta
nımlayıp çoğu kere seküler bir bi
çimde kurumlarm altını çizmekte
dir. Üstelik bu, aydınlanma mantı
ğına uygun olarak herkesi ilgilen
dirmektedir. Sonuç olarak siyasal
lık da bu modern tablonun bir ürü
nüdür. Burada üzerinde durulması 
gerekli asıl problem, kapsamlı bir 
oluşumun neden siyasallıkla nite
lendirildiğidir.

G ERÇEK TEN İSLAM
SİYASALLAŞIYOR M U?

İslâm ’ın siyasallaşması konusun
da bir şey söyleyebilmek için “si
yasallaşmanın" ne anlama geldi
ğinin bilinmesi gerekir. Genel ola
rak “siyasal” geniş anlamıyla ka
mu düzenini sağlama ve bununla 
ilgili bulunandır, dar anlamda ise 
siyaset, devletle ilişkisi olan de
mektir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki 
müslümanın diğer tüm kurumlarla 
olduğu gibi siyasetle de bir ilişki
si vardır. Esasen siyaset müslüma- 
nın algı dünyasında meşru ve ge
rekli bir semantiğe sahiptir. Bir 
müslüman hareketin siyasi talep
lerinin de olması tabiidir. Ancak 
dinde zaten var olan bir boyutun 
öne çıkarılması yeni bir durumdur 
ve müslümanın siyasi ve hatta 
maddi hayatın dışında tutulması 
haliyle yakından ilgilidir ve şüp
hesiz İslam ’ın sırf siyasete ve 
devlete endekslenmesi durum un
da olumsuz sonuçlar beklenebilir 
(Bulaç, 1995, 12). İslam, derunili- 
ğini ve doğasını kaybedip sığ bir 
ideolojiye dönüşebilir. Ancak İs
lam ’ın siyasallığınm altını çizen
lerin amacı, İslam ’ın sığlaşarak 
zarar görmesi değil, kendilerinin 
karşılaşabileceklerini düşündük
leri zarardır.

Kaldı ki buradaki siyasal İslam, 
günümüzde İslam ’ın genel olarak 
siyaset ve özelde devletle ilişkisi
ni içermiyor, müslümanın sosyal 
pratiklerinin tamamını kapsıyor. 
Bu durumu Şerif Mardin gayet 
açık belirtiyor; “O, öncelikle aile 
yapısındaki (modern etkiyle mey
dana gelen) değişikliklere bir pa
nik tepkidir. Onun için de önemli 
olan İslami teoloji kadar, İslam i 
pratiklerin canlanmasıdır. Bu pra
tiklerin kaygısız ilişki kurabildiği 
ilk yer ekonom ik girişimlerdir, 
dolayısıyle teknoloji kullanımdır.

Ancak bu sürecin projelendirilme
si üstten gelmiyor, taşradan müs
lüman halk kökenli geliyor, peri- 
feri (çevre) merkezi doldurmaya 
çalışıyor.” (Mardin, 1993, 234)

Demek oluyor ki İslami hare
ket, bir siyasal hareket olarak ge
lişmiyor; genel sosyal, kültürel, 
ekonomik bir gerçeklik olarak or
taya çıkıyor. Siyaset, İslam ile 
ilişkili bir düzlemde de modern 
bir tavırla ister istemez halka ini
yor, üstten kurulan depolitizasyon 
(siyasetin dışında tutma) çabasına 
ve doğası gereği İslam ’ın doğru
dan siyasal hedefler göstermesine 
rağmen, sosyal gerçekliğin kendi
si halkı siyasetle içiçe kılıyor.

G araudy’ye göre günümüzde 
devlet/siyaset ve din ilişkilerinin 
geçmişten en önemli farkı, dinin 
büyük çapta siyasetin tekelinden 
kurtulmuş olmasıdır. Din geçmiş
te hep bir kutsama aracı olarak 
kullanılıyordu. Çağdaş İslami ha
reketler onu bu kutsama aracı ol
manın dışına çıkardı. (Garaudy, 
1992, 70) Dolayısıyla asü sorun 
İslam ’ın siyasallaşmasından daha 
çok kullanımıyla  ilgilidir. Küre
selliğini iddia eden sistem de, 
onun İslam dünyasındaki uzantı
ları da bundan tedirgindir. Türki
ye’de de laik olduğu söylenegelen 
sistem dini tek yanlı kullanabildi
ği sürece işin siyasallığı hiç söz 
konusu olmamıştı. Demek oluyor 
ki buradaki asıl sorun, İslam ’ın si
yasallaşmasından, siyasetin kural
larını izleyerek iktidara oynama
sından öte kitleselleşip yaygınlaş
ması, kendi tekellerinin dışına çı
kabileceği endişesidir, ki İran bu 
konuda som ut bir örnek teşkil et
mektedir.

Siyasal İslam tartışm alarının 
odak noktasında bulunan İran ko
nusunda (ki İran devrimi bir döne
meçtir ve bir biçimde siyasal İs
lam tartışmaları onunla irtibatlan-
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dirilip  örneklendirilm ekted ir) 
müslüman olan ve olmayan her
kesi geniş bir ittifakla harekete 
geçiren saik de bu kitleselleşme 
ve kontroldışı olm a kaygısıdır. 
M esela Suudi A ıabistan İslami 
bil- siyasal pratik verm e iddiasın
da olmasına rağm en siyasal İs
lam ’ın temsilcisi sayılm adığı gi
bi, İran’a karşı açılm ış savaşın ön 
saflarında çarpışm ış b ir devlettir. 
Görüldüğü gibi burada siyasallık, 
başka yönleri bulunsa da İslam ’ın 
devlet tekelinden çıkıp kitlesel
leşmesini içeriyor.

Esasen Batılı araştırm acılar da 
bu kanaatimizi doğrulam akta, si
yasal İslam ’ın devlete yönelik ve
ya hükümet etm eye öncelik veren 
hareketler dem ek olm adığını vur
guluyorlar. O, ekonom ik girişim 
leri, kültürel faaliyetleri kapsa
manın yanında bir bilinçlenm e, 
epistem plojik olarak bilgilenm e 
için de kullanılmaktadır. M esela 
Kepel, İslam ’ın siyasal olarak çı
k ışın ı M ıs ır’daki Seyyid  K u
tup’un Yoldaki İşaretler ve m o
dern kültürü bir “C ahiliye” ola
rak değerlendiren eserlerini bu 
işin kaynağı (Kepel, 1992, 29) 
olarak göstermektedir.

İşin gerçeği, İs lam ’a siyasallık 
ve hatta şiddet yanlısı b ir anlayış 
getirm ekle suçlanan (ki Türki
y e ’de bazıları buna b ir de Arap 
m üslüm anlığı yapm ak ithamını 
eklem ektediıier) çağdaş yazarlar 
Seyyid Kutup ve M evdudi, aslın
da hiçbii* zaman tek başına bir İs
lam devleti m odeli çizmemişler- 
dir. M esela K utup’a göre İslam ’ı 
her halükarda (ferdi olarak da) 
yaşamakla yüküm lüyüz. Genelde 
kulluk ve ibadetler m utlaka bii' 
devlet şartına bağlı değildirler. İs
lâm î iyi yaşam ak için gerekli 
olan toplumdur. D olayısıyle müs- 
lümanın siyasal olan ile ilişkisi 
toplum sal düzen sebebiyledir.

Esasen baş eseri olan “Yoldaki 
İşaretler”, bir devletin değil, İs
lam ’ın akidevi tablosunu çizer. 
Bu çerçevede de, eylem olarak 
çatışarak yaşamayı değil, yaşaya
rak (gerektiğinde) çatışmayı öne
ril'. (Güzel, 1996, 59) Sözün kısa
sı siyasal İslam ’ın otoriteleri ola
rak gösterilen hiç kimse (Reşit 
R ıza’dan M evdudi’ye kadar) İs
lam ’ı devlet ve siyasetle özdeş- 
leştirmemişlerdir. Buradan hare
ketle siyasal İslam ’ın sırf siyasal 
olmadığını, daha farklı anlam lar
da kullanıldığını söyleyebiliriz.

Siyasal İslam kavramının be
lirsizliğini Türkiye örneğinde de 
görüyoruz. Gerçekten de ülke
mizde çokça kullanılan siyasal İs
lam söylemi açık argümanlara sa
hip bulunmuyor; Siyasal İslam ’ın 
kapsamı ne, adresi neresi, sorula
rına açık bir cevap bulmak m üm 
kün değildir. Gerçi bazılarına gö
re bunun merkezi kapatılan Refah 
Partisi idi, halk katlarındaki eko
nomik sosyal tüm girişimler de 
bu siyasal partinin alt kuruluşları 
durumundaydı. İşin gerçeği yak
laşık iki yıldır İslami birikime, 
hem m odernitenin hem de İs
lam ’ın doğasına uygun olarak ha
yatın bütününe yansıyan pratikle
re karşı verilen m ücadeleye bakı
lırsa güç odaklarının siyasal İs
lam ’la kastettiklerinin RP olm a
dığı görülür. Çünkü bu birikimin 
önemli bir kısmının siyasallık ile 
ilişkisinin olmadığında ve daha 
önemlisi de RP ile bağlantısının 
bulunm adığında şüphe yoktur. 
M esela dünya çapında özel okul
lara sahip bulunan bir dini cem a
at, RP ve siyasetle ilişkisi olm adı
ğı halde kendisini siyasallıktan 
yani irtica suçlam asından kur- 
taramamıştır. Bu açıdan R P ’nin 
siyasallığı ve merkeziliği, kendi
sini dizayn yetkisinde gören gü
cün İslam iliğin her türlü vur

gusunu alternatif bir oluşum için
de değerlendiren stratejisine gö
redir. Yani bu merkezilik gerçek
te R P ’nin kendi üstlendiği bir gö
rev değil, öyle takdüedilen bir 
görevdii- ve bu, İslami birikimi 
lokalize etmeye yarayan bir ey
lemdir. Yoksa M ardin’in de be
lirttiği gibi modern T ürkiye’de İs
lam ’ın gelişmesi “bir yönü şahsi 
düzeyde oluşturulmuş, b ir parçası 
İslam ’ın görkemini geri getirme 
teşebbüsü ile ilgili ve diğer bir 
cephesi de siyasi olan oldukça 
karmaşık bir oluşum dur.” (Mar
din, 1993, 80) Yani İslami geliş
me, siyasallaşma gibi tek yönlü, 
tek faktörlü basit bir açıklamaya 
havale edilemez.

Buraya kadar yapılan açıkla
malardan sonra denebilir ki, üze
rinde durulan ve çok yönlü olan 
İslam i gelişm enin siyasallıkla 
ilişkisi “güç” ekseninde toplana
bilir. Modern siyasetin doğasını 
güç oluşturuyor ve her türlü reel 
veya m uhtemel güç birikim ini 
kendine rakip biliyor. Üstelik bu 
güç büikim inin doğrudan siyasa
la katılabilü' olması da önemli de
ğildir. Bu açıdan bakıldığında 
m esela bakkaliye çalıştırm ası 
beklenenlerin, büyük yatırımlar
da bulunup holdingleşmeleri, bir 
siyasallaşmadır, yani b ir güç ka- 
zanımıdır. Bunun kimin lehine 
veya aleyhine, nasıl kullanıldığı 
ise ikinci derecede bir konudur.

Demek ki siyasal İslam ’ın ken
di içinde devlete/siyasete vurgu 
yapan bir anlamı varsa da genel 
olarak İslami gelişmelere bakarak 
birileri dıştan siyasallığın altını 
özel olarak çizmekte ve bununla 
salt siyasal değil, kendine rakip 
saydığı her türlü güç birikimini 
kastetmektediı-. Bu çizim, küresel 
düzeyde yürütülm ekte olan bir 
projeye de denk düşmektedir. ■ 
(Devam edecek)
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ANALIZ
AHLAK TOPLUMU

DAVASI
Politik Dinciliğe Reddiye

Haluk
BURHAN

ugün yeryüzündeki siyasal sis
temler toplumların ahlak buna
lımlarına kapsamlı bir çözüm bu

lamıyorlar. Ahlak bunalımlarının siyasi 
toplumlar için bazı önemli problemlerin 
kaynağı olduğu biliniyor. Bunlardan bel
li başlıları seksüel sapma, ailenin çözül
mesi, uyuşturucu bağımlılığı, hayvanca 
çalışıp aç kalanlarla çalışmadıkları halde 
para kazananların toplumsal eşitsizliği 
vb. şeklinde sıralanabilir. Netice itibariy
le ahlak bunalımı nedeniyle hasıl olabi
lecek en büyük tehlike, siyasi toplumla- 
rın ortaya çıkan eşitsizlik ve çelişkilerle 
varlıklarını yitirme tehdidini yaşamaları
dır. Siyasi toplumu idare edenler ahlak
sızlığın sonunda normatif sistemin kemi- 
rildiğini ve böylece toplumsalın tükendi
ğini görmektedirler. Bu anlamda ahlak 
toplumu talebi salt dindarların değil aynı 
zamanda hegemonyanın da benimsediği, 
ileri sürdüğü, desteklediği içtimai husu
siyet haline gelmiş durumdadır. Bir bakı
ma ahlakın bittiği toplumlarda istihdam 
ve işletme problemi ortaya çıkıyor deni
lebilir. Bunun nedeni ahlak dışı davranış 
sahiplerinin emanetleri silmesidir. Ahlak 
dişiliğin yaygınlaşması btiroki'asiyi bes
liyor. Örneğin alkollü araç kulannnı ile 
toplumsalda nitelikli insanların ya sürü
cü yahut yaya olarak telef olma ihtimali
ne binaen denetleyici olarak memur is
tihdamı arttn-ılıyor, İstihdam problem in
den kastım buydu. Bürokrasi oluşumu 
ahlaksızlığın bir boyutunda bile kendini

liemen hissettirebiliyor. İşletme problemi 
de bürokrasinin oluşumunun akabinde 
beliriyor. Zira siyasi toplum istihdam et
tiği kişilerin ücret bordrolarını dengeli 
düzeyde doldurmak zorunda. Keza bü
rokrasinin kıdem, terfi, emeklilik hakkı, 
işyerlerinin işi yapabilecek kapasitede 
donanımı, istihdam edilen bireylerin rüş
vete veya kayırmacılığa (politik, etnik, 
m ezhebi) bulaşm am ası gibi işletm e 
problemlerini aşması gerekiyor. Siyasi 
toplum lar ahlaksızlığın yaygınlaşması 
halinde her bireye bir memur istihdam 
etmeleri gerekeceğini anlayarak davranır 
ve bu nedenle dini gelenekleri fazla aşın- 
dırmamaya çalışırlar. Buna göre dinin 
politikaya bulaşmamasının ilk sebebi he- 
gomonyanın kendisidir. Tabii dinle poli
tik iradenin ilişkisinde başka bir gerekçe 
daha vardır. Hegemonya meşruiyetini di
ne saygılı olduğunu göstererek sağlaya
bilir.

Şimdi burada “politik toplum" şeklin
de kullandığım kavramın anlamını açık
lamanın yeri geldi. Benim kullanımıma 
göre “politik toplum” , kaynağı nasıl bir 
norm ativize olduğuna bakılm aksızın 
toplumun teolojik bir kurumlaşma vasıt
asıyla hegemonyaya boyun eğdirilmesi 
durumudur. Burada toplumun kuruluşun
da işlevselleşen 'n o n n \  dini, din dışı (la
ik) ya da seküler (bütün ideolojilere aynı 
uzaklıkta) olan bir ‘kanıın'dm. Teolojik 
kurumlaşmadan kastım, bütün normatif 
yaklaşımlar kendilerini benimseyen/ada-
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yan insanlar arasından uzmanla
şan ve böylece ruhbanlaşan (top
lumsalın kendisine tabu atfettiği) 
bir zümrenin çıkışma sebeb olabi
lir. Bu bazen K ilise’de olduğu 
üzere normatif kaynağın içinden 
gelen bir teklif olabildiği gibi ba
zen de bir b id’at şeklinde gelişip 
kemikleşir. H egem onya’dan kas
tım da şu: Politik toplum lar otori
ter, mülkü sahiplenici, hiyerarşik, 
serveti dağıtımda kendinde yetki 
gören... kısaca hegemoniktir.

İslam düşüncesinde (m esela 
İbn Haldun, M averdi) ve B atı’da 
(mesela Hobbes) hegem onik bir 
toplum yapısının varlığı genellik
le kabul edilmiş gibidir. O halde 
politik toplumdan bahsettiğim iz
de insanlık tarihinin ve coğrafya
nın (yani yatay ve dikeyin) çok 
büyük bir bölümünü konu edin
miş durumdayız. Bu filozofların 
fikri, “insanların mal ve canını 
koruyup, işlerini görecek örgütlü 
bir hakimiyet bulunmazsa insan
lar birbirini kırar. En kötü düzen 
bile düzensizlikten yeğdir” şeklin
dedir. Bu yaklaşım neticesi hege
monyanın varlığı pek tartışılm a
mış ama bunun içeriğinin; 1) din 
adamları (ruhbanlar) -tanrısal hu
kuk, 2) krala bağlı ilahiyatçılar-di- 
ne uyumlu beşeri hukuk, 3) sekü- 
lerizm-kaynağını din dışı etik ve
ya ideolojik amaçtan alan hu
kuktan hangisi tarafından doldu
rulacağı problemi ortaya çıkm ış
tır. Bize göre bu tartışma hiç bit
meyecek ve belki Kıyam e t’e de
ğin gündeme gelmekten kurtula
mayacaktır. Bunun sebebi insanlı
ğın “politik toplum” ü ihtiyaç his
setmekten kendilerini alam am ala
rıdır.

Şimdi yeni bir kavram a ihtiya
cımız var; Teo-hürokrasi. Bu kav
ram, az önceki üç hegem onik bi
çimi de açıklayıcı anahtar kelime. 
Çünkü politik toplum lar m eşru
iyetlerini ulûhiyete (tanrısallığa) 
bulaşarak kazandıkları için bir ba

kıma "kutsallaşm ış” kurum laş
maya uğruyorlar. Örneğin Batı’da 
katolisizmin ruhbanlığı, ortodok- 
sizmin (Rus kilisesi) kralcı ilahi
yatçıları ve protestan burjuvazinin 
de sekülerizmi (bu son şıkka bilim 
adamlarını, Rus devrim cilerini, 
modernleşmenin ideolojik taşıyı
cıları olan tüm ulus-devict milli
yetçilerini de yerleştirebiliriz) 
temsil ettiğini varsayarak düşün
meye çahşırsak söz konusu imle
rin kutsanm ış kurum laşm alar 
oluşturduğunu görm ek kaçın ıl
maz olacaktır. “Politik Toplum”- 
1ar teo-bürokrasiden kurtulam a
mış, bilakis teo-bürokrasiyi (ruh
banlarını) kendisi yetiştirerek işe 
başlamış toplumlardır. M odern
leşme süreci bu niyeti güçlendiri
yor ve halk gözünde de meşrulaş
tırıyor. Bunun sebebi çok çeşitli 
olabihr. Mesela biri, halicin evla
dını, hısım-akrabasını, devlet ka
pısında vazife sahibi kılarak hem 
maddi meselelerini düşünmekten 
kurtulmasını sağlaması; hem de 
otoriteye işi düştüğünde kendisine 
yardımcı olacak bir aracıya ka
vuşma niyeti. Ancak bunun başka 
sebebleri de var. Özellikle iktida
rını belli bir takım sosyal çevrele
re dayayan hegemonilerde teo-bü- 
rokrasi çoğunlukçu teknik olarak 
uygulanıyor. Örneğin Osmanlılar 
devşirme sistemini hegemonyayı 
tahkim eden bir kurumlaşma ola
rak kullandılar. Firavun da İsrailo- 
ğulları’nın erkek çocuklarını öl- 
dürtürken benzeri bir çoğunlukçu 
niyeti dışa vuruyordu. Keza Ro- 
m a’da vergi veren, oy kullanma 
hakkı bulunan ‘vatandaş’lar hege
monyanın dayandığı sosyal zümre, 
idi. Eflatun ‘yönetici olunmaz, 
yönetici doğulur’ anlamına gelen 
fikirleriyle kurduğu düşsel siste
minde teo-bürokrasi üzerine sarih 
bir açıklama getirmişti. O yöneti
cilerin Tanrı tarafından böyle is
tendiği için insanlara gönderildi
ğini ifade ediyordu ki zaten bizim

kurumcu uzmanlaşmaya teo-bü- 
rokrasi dememizin asıl sebebi de 
budur.

Böylece dinlerin politika ile 
ilişkisinde hegemonyaca meşru- 
laştırım aracı olarak kullanılması 
meselesinin ağırlık kazandığı gö
rülüyor. Araçcı yaklaşım sadece 
politik iktidarın yaklaşım tarzı de
ğil. Ezilen halk kesimleri de dine 
yaklaşırken iktidarı eleştirme biçi
mi olarak yani araçcı anlayışla, 
adını koymak gerekirse dini, mu
halefet aracı olarak kullanarak ele 
almakta. Araçcı yaklaşım ların 
teo-bürokrasiden kurtuluşu olma
dığı için muhalif zihniyetler de 
kendi politik toplumlarına gider
ken yukarıda hegemonyanın içeri
ğinin doldurulması ile ilgili olarak 
yaşadığı “üç hiçim” tartışmasının 
aynını yaşam ak m ecburiyetini 
hissediyorlar.

M uhalif zihniyetlerden biri de 
benim "katılım ideolojisi” şeklin
de tanımlaınayı uygun gördüğüm 
yaklaşımlar. Bunlar mevcut hege
monik yapıyı ya revize ederek ya 
da sistemi bozmadan ele geçirerek 
kendi renklerini, seslerini, eğiüm- 
lerini ortaya koyacak alanlar aç
mayı hedefliyorlar. Post-kapitaliz- 
min yeryüzünü istila etmesiyle 
beraber global hukuka uyumlu ka- 
pitalistik bir dindarlıkla ortaya çı
kan önemli yaklaşımlar var. Sana- 
yileşmeci cem aat dindarlığı ile 
global hukuktan can ve mal gü
venliği, ırzın korunması, kişiye 
bağlı hakların sonuna kadar tanın
ması karşılığında global hukuka 
direnm em e taahhüdü veriliyor. 
Topluluğa gettolaşma imkanı, ca
mi, çarşı, yiyecek tedariki ve 
inanca uygun giyinme biçimi hür
riyeti, kendi ana dilinde konuşup 
yazabilme kolaylığı tanınıyor. An
cak global hukuk tarafından çer- 
çevelenmişlik neticesi yeryüzün
de bir fitne ortaya çıkarsa ona mü
dahale hakkı kalmıyor. Sanayileş- 
meci dindarlık, üretimi kutsayan
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bir dünya kapitalizmine eklem len
mek istediğinden kimi kavram la
rı da yeniden yorumlamak zorun
da. Örneğin klasik dinin kalemiy- 
ye (alim) ve seyfiyye (mücahid) 
gibi kavramlarının yanına müte
şebbis gibi başka bir kavram daha 
ekliyor. Üstelik klasik din kalemi- 
yye ile seyfiyyeyi birbirinden ayrı 
sınıflar şeklinde teşekkül ettirm e
diği halde sanayileşmeci dindarlık 
toplumu kalem, kılıç ve terazi 
sembolleriyle alim, mücahid ve 
müteşebbis gibi kategorik üç 
sınıfa bölerek yoluna devam 
etmek istiyor. H atta giderek 
müteşebbislerin klasik dinin 
tipolojisinin yerine ikam e 
edilebileceğinin işaretlerini 
de veriyor. Bu zihniyet Ana
dolu’ya göç edip bahçe-bos- 
tan açan gönül erlerinin Haçlı 
yapıyı kıran akıncıların öncü
leri olduğu bilgisini modern 
yaşama bu kez müteşebbisler 
üzerinden hareketle yeniden 
inşa etm ek istiyor. Yani m o
dern çağın derviş ve abdalan- 
1 rum ’ları olarak dindar A na
dolu (Asya) g irişim ciliğini 
öne sürüyor. Dünya pazarında 
m alları dolaşan dindarların 
kapılardan ‘Fatih’ler gibi gi
receklerini iddia ediyor. Bu 
projede ulus-aşırı sermaye ile 
ulus-devletler zayıflıyor.

Katılım ideolojisinin diğer 
bir vurgusu bu kez global hu
kuka değil yerel hukukta ‘de
m okrasi’ idealine yöneliktir.
Bu zihniyet bireyin hak ve 
özgürlüklerini sanayileşmeci- 
1er gibi girişimdeki başarıla
rın sonrasına ertelememektedir. 
Ulus-devletler sermayenin dönü
şümü gereği zayıflaşa da önemle
ri azalm am  aktadır. Bu nedenle 
devletin ideolojiden arındırılması 
gerektiğini savunuyorlar. Demok- 
rasiciler devleti kutsal formdan 
yalıtmak, tüm ideoloji ve dinlere 
eşit uzaklıkta olm ak, m erkeze

karşı halkı (ya da merkezin ittiği 
çevreleri) güçlendirmek gibi fikir
ler taşıyorlar. Bunun için İslamcı
ların topluma hegemonya iradesi 
ile yaklaşmaktan vazgeçmelerini 
öneriyorlar. Hak ve özgürlükler 
için tüm toplum kesimleriyle bir
liktelik kurmaya hazır olduklarını 
deklare ediyorlar. Fakat bu kesim 
‘herkesin hegemonya iddiasından 
vazgeçeceği’ varsayımı ile hare
ket ediyor. Bu iddiadan vazgeç
meyen bir toplumsal zümrenin or-

Demokrasiciler devleti kut
sal formdan yalıtmak, tüm 

ideoloji ve dinlere eşit uzak
lıkta olmak, merkeze karşı 
halkı (ya da merkezin ittiği 
çevreleri) güçlendirmek gibi 
fikirler taşıyorlar. Bunun için 

İslamcıların topluma hege
monya iradesi ile yaklaş

maktan vazgeçmelerini öne
riyorlar. Hak ve özgürlükler 
için tüm toplum kesimleriyle 
birliktelik kurmaya hazır ol
duklarını deklare ediyorlar. 

Fakat bu kesim 'herkesin 
hegemonya iddiasından 

vazgeçeceği' varsayımı ile 
hareket ediyor. Bu iddiadan 
vazgeçmeyen bir toplumsal 
zümrenin ortaya çıkmasıyla 
ele geçmiş tüm kazanımla- 

rın yok olacağını hesaba 
katmış görünmüyor.

taya çıkmasıyla ele geçmiş lüm 
kazammların yok olacağını hesa
ba kalmış görünmüyor. Ayrıca de
mokrasi gibi müphem (esasları 
belirsiz) ve korunmasız bir ütopya 
için dindarların motivasyona uğ- 
ratılmalan pek haklı görünmüyor. 
Zira söylemlerinin hedefi olan İs
lamcıların hegcmonik pozisyonu

hali hazırda görünmediğine göre 
‘hegem onya iddiasından vazge
çilm eli’ şeklindeki söylemin asıl 
muhatabının hegemonyanın biz
zat kendisi olması gerekir. Gelişti
rilmiş tezin çıkmazı, hegemoninin 
pozisyonunu terketmediği halde 
ideolojinin hegemonya iddiasını 
bırakıp bir fikir kulübüne dönüş
mesi ihtimalinin nasıl aşılacağı 
sorusunun cevaplanmamış olm a
sından gelişiyor.

M uhalif zihniyetin öteki ucunu 
‘zor ideolojisi’ olarak tanım
lam ak doğru olabilir. Bir 
‘devrim ’le veya silahlı çatış
mayla toplumu değiştireceği
ni sananlar modernleşmenin 
din üzerinden taşıyıcılığını 
yapmaya devam ediyor. Bu 
kez din, dünya sistemini eleş
tiren, ekonom ik talepleri 
(paylaşım cılığı) vurgulayan 
ama projesini tamamlayama
mış marksizmin başarısızlı
ğının yerine ikame edilmek 
isteniyor. Din esaslı devlet 
zihniyeti zor kullanarak tari
he katılmak istemekle Rus 
devriminin Stalinist ve Troç- 
kist fraksiyonlarına bölün
mekten kurtulamaz. Dolayı
sıyla zor kullanarak ‘evrensel 
İslam inkılabı' gibi din te
melli devlet yapılan kurula
maz. Çünkü böyle toplumlar- 
da yapı ahlak dayanışması 
zihniyetiyle kurulmadığı için 
ekonomik sıkıntılar uygula
nan programın başarısızlığı
na ‘delalet’ eder. Bu durumda 
‘dini hegemonyayı’ kullanan
lar nüfus planlaması, kamu 
istihdamının ve harcamaları

nın kısılması, vergi salma, yatı
rımları erteleme, bütçe açıkları 
için para basma (dış veya iç ki'edi 
kullanma) gibi klasik ulus-devlet 
anlayışlarına dönerler. Ayrıca bu 
yaklaşım mezhebi veya ideolojik 
tek bir anlayışın toplumlara haki
miyetini dayatmaktan kurtulama-
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yacaklır. ‘Zor ideoloji’ ile kurula
cak sosyal düzenlerde kişi hak ve 
özgürlüklerine karşı gelişen lotali- 
tarizmin altında fikir ve ifade hür
riyetlerini de bastuan başka bir 
hususiyet daha gelişmektedir. Yani 
hegemonya yalnız maddi yaşamı 
değil entellektüel zihni de kendi 
gibi şekil kazanmaya zorlar. Zora 
dayalı tüm ideolojiler ulus-devlet 
yapılaıında sıkışarak evrensellik 
iddialarını askıya alm aktan da 
kurtulam am ışlardır. N itekim  
Marksizmin “bütün dünya işçileri 
birleşiniz" sloganı ile çok benzeş 
gördüğüm “evrensel İslam inkıla
b ı” tezi farklı ideolojik kalkış 
noktasına sahip olmakla beraber 
benzer toplum problemlerine sap
lanmıştır. Bu problemler kapitaliz
mi aşmak için merkezi endüstriya- 
lizmi oluşturma sıkıntısı, kalkın
ma ideolojisi ile kuruluş ideoloji
sine destek verme, evrensellik id
diası ile farklı etnisiteleri merkeze 
dahil etmeye değil merkeze uydu 
kılmaya yönelmiş dış politika an
layışı geliştirme.

Bu makalede dine ve politik 
alana farklı bir bakış açısı edinebi
leceğimize dair anahtarları açma
ya çalıştık. Bu, ahlakın bir örgüt
lenme ideoloji olmadığını kabul 
etmekten ortaya çıkacak. Ahlak 
iddiası etrafındaki toplaşmalar in
san ilişkilerini hegemonik olarak 
(yani dikey) düzenlem eye izin 
vermemiştir. Ahlak iddiası toplu
mu değiştirm eyi başarabileceği 
kabulünden hareket etmez. Oysa 
yukarıdan beri ifade ettiğimiz fi
kirler toplumu praksis, tarihi de
term inizm , içtim ai seleksiyon, 
toplum sözleşmesi gibi metodlaıia 
ortak bir hareket tekniğinde topla
mayı mümkün görmektedir. Ahlak 
bir hegemonya olmadığı için hiç
bir nebi, atların ehlileştirilmesi gi
bi toplumların da dizginlenmesi 
yönünde bir projeye dahil olmadı. 
Hatta kral peygamberler için bile 
bunun (siyasetin) geçerli olmadığı

bir düzlem bulunmaktaydı. Nite
kim Yusuf (a.s) buğday stoklarını 
yeryüzü halklarmı istismar etmeye 
değil onlara adilane dağıtımına 
vazifeli olarak silolara saklamıştı. 
Dolayısıyla kral peygamberlerin 
uygulamaları dahi adalet kavramı
nın tezahürü olarak tebarüz eder. 
Buna göre Yusuf (a.s)’un Mısır ül
kesindeki yöneticiliği Mısu' eko
nomisinin kalkınma hedefine ma
tuf değildi. Ama kavimlere adalet, 
ahlak ve Allah’ın tedbirinin tanı
tılması hareketiydi. Nebilerin da
vası iktidarın yapısını kurmaya 
hiçbir zaman yönelmedi. Bilakis 
asıl yönelim ahlak toplumunun 
oluşumu üzerindeydi. Belki para
doks olarak eklenmeli ki nebevî 
söylemleri politize edenler nebile
rin kendileri değil politik iktidarı 
çerçevelemek isteyen hegemonya 
talibi zümrelerdi. Nitekim eğer ne
bilerin söylemi politik amaçlı ol
saydı Musa (a.s) sarayda yetişmiş 
bir insan olarak sarayın hanedan 
didişmelerine kendini bulaştırır ya 
da sarayın zayıflıklarını kullana
rak bir ‘devrim ’ hazırlardı. Benze
ri bir şeyi K ureyş’in Muhammed 
(s.a.v)’e “davandan vazgeç, seni 
başımıza kral yapalım ” teklifinin 
reddi vesilesiyle de öğreniyoruz.

Bütün bunlara rağmen nebile
rin davetleri hegemonya sahipleri
ni rahatsız etti. Sebebini aslında az 
önce zımmen zikrettiğimizi sanı
yorum. Yusuf (a.s) buğday stokla
rını yeryüzü kavimlerini istismar 
etmek için kullanmamıştı. Buğday 
üzerinden ortaya çıkacak bir kara
borsacılığa kendi karışmadığı gibi 
başkalarının da buna tevessül et
mesini engelleyecek metod geliş
tirmişti. K im seye ihtiyacından 
fazla buğday verilmiyordu. Diğer 
nebiler de muhatap oldukları he
gemonik yapılara benzeri bir ah
lak anlayışıyla çıktılar. Böylece 
zengin, soylu, akıllı, güçlü... de 
olsa toplumsalda kimsenin diğer

lerine bir önceliği kalmayacaktı. 
Asıl üstünlük ahlak olacak, adalet 
ve hak olacaktı. Dolayısıyla bu 
zihniyet ne Firavun’un ne de K u
reyş’in sistematize ettiği politizas- 
yonla intibak edemiyordu. Çünkü 
bu hegem onyalar üstünlüklerini 
zenginlik, soy, akıl, güç, ideolojik 
tutum vs. gibi değerlerin istisma
rından alıyorlardı. Nebevi söy
lemlerin kabulü halinde istismarın 
düşeceğinden ve bir zamanlar kö
le olarak kullanılan adamların bile 
toplumu yönetebileceğinden kor
kuyorlardı. Ahlak davası kimseyi 
kimseye hizmetçi kılmak istemi
yor, şöyle diyordu: “İnsanlardan 
bu‘ şey isteme. Hatta bineğinin 
üzerindeyken kırbacın düşse, ya
yadan bile” . Firavun, Kilise, Bur
juva, Şah-Melik, vs. istismar et
tikleri değerlerle politizasyonu 
sistematize etmişler, insanları ça
lışmaya (hizmet) sürmüşler ama 
temerküz eden sermayeyi emeğin 
sahiplerinden kopartmışlardı. Oy
sa ahlak, insanların başkasına 
efendilik yapmasına sebeb olacak 
zaafları ku'arak geliyordu. Bunu 
da insanların topluma karşı vazi
felerini bildirerek sağlıyordu. M e
sela Musa (a.s) ON EM ÎR’le kav- 
minin karşısına çıktığında ana-ba- 
baya, komşuya, eşe, insanlığa ve 
Tanrı’ya karşı vazifelerini açıkla
mıştı. Ancak bunları kabul eden 
insanlar ahlak davasını gerçekleş- 
tirebilirdi. Firavun bu taahhüdleri 
vermedi, vermek istemedi. Çünkü 
sahip olduğu konumu bunların dı
şındaki davranışlara borçluydu. 
Hegemoni kırılabilirdi, zira köle 
edinmeye dair meşruiyet yitiril
mişti. Nebîlerin vc Muhammed 
(s.a.v)’in susturulmak istenmesi
nin sebebi buydu. Nebilerin bir 
ahlak toplumu inşa edip onlarla 
beraber hegcmoniden uzak biı- ye
re çıkmak istemelerinin de sebebi 
buydu. ■
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İİN€ELİME
İRTİCA’IN SERÜVENİ- VII

DARBELER VE İRTİCÂ

DEM OKRAT PARTİ İK TİD ARI
i r t i c a  YAYG A R A L A RI 
VE 27 M AYIS İH TİL ALİ

“Bizim iki anayasamız vardır: Yazılmış ve 
yazılmamış anayasa. Yazılmış anayasa 
1924 Teşkilâtı Esasiye Kanunu’ dur. Yazıl
mamış olanı ise, şimdiki fiili durumumuz, 
yani ‘şe f sistemfdir. Bu sistem, kuvvetini 
partiden {CHP'den) alır..."^ 1944/ M. Şev
ket Esendal (CHP Genel Sekreteri) 

1940’lı yılların sonuna gelindiğinde mil
let, Halk Partisi yönetiminden tamamen 
bezmiş bulunuyordu. Halka müracaat edil
diği takdirde ilk etapta iktidarm değişmesi
ne kesin gözüyle bakılıyordu: “Halk Partisi 
artık, bir halk partisi değildi. Halkla zaten 
pek de kaynaşamamıştı. Son zamanlarda 
ise, halktan büsbütün kopmuştu. HP sözcü
lerinin halka karşı davranışlarındaki bir ne
vi yukarıdan bakma halleri, dikte eder gibi 
konuşmaları, köylerde, kentlerde jandarma, 
polis kuvvetleri ile birçok idare amirleri
nin, sanki Parti’nin temsilcileriymiş gibi 
davranışları, halkın gözünde artık hoş gö
rülmüyordu. Parti şefleri de artık tılsımları
nı kaybetmişlerdi.”  ̂ Milli Şef İnönü, yurt 
gezilerinde, halktan alışık olduğu ilgi ve 
saygıyı dahi göremediğinin farkındaydı. 
Menderes’in ifadesi ile, “Devlet Partisi, 
devlet kılıcını kuşanmış, hükümet arabası
na hinmiş, cansız ve idealsiz bir kadrodan 
ibaret kalmıştı.”  ̂Kısaca, o dönemde kulla- 

Abdullah mlan bir deyim, Halk Partisi’nin durumunu 
YILDIZ çok güzel özetliyordu: “Siyasi meyyit”!'*

Yani siyasal mevta!..
Nitekim, Demokrat Parti 1950 seçimleri

nin dürüst ve demokratik bir ortamda (mü
dahalesiz, adli teminat altında ve gizli oy, 
açık tasnif yöntemiyle) gerçekleşmesi so
nucu, Halk Partililerin beklentilerinin aksi
ne oyların büyük bir bölümünü alarak ikti
dara geldi. 487 milletvekilliğin 408’ini DP 
alırken, CHP ancak 69 milletvekili çıkara- 
bilmişti. CHP kunnayları kelimenin tam 
anlamıyla şoke olmuşlardı. Müfrit tavırla
rıyla tanınan Recep Peker, “altı ay sonra 
biz onlara gösteririz; altı ay oturamazlar.” 
diye bağırıyordu. İnönü, daha soğukkanlı 
bir değerlendirme yaparak arkadaşlarını 
yatıştırmaya çahşıyordu: “Ben, iktidarı bı
rakmağa giden bir yolu tutmakla arkadaş
larıma karşı ve belki de tarihe karşı sorum
lu bir durumda görülebilirim. Fakat başka 
türlü bir hareket, rejimi bir ayaklanmayla 
sona erdirmek olurdu. Gezgin İstiklal 
M ahkemeleriyle bir ülke yönetilemez...” ^

Kimi subayların, “seçim sonuçlarına 
rağmen CHP’yi iktidarda tutma” önerisini 
İnönü geri çevirdi. Bu teklif, Menderes’in 
kulağına kadar gitmiş, darbe söylentileri 
yayılmaya başlamıştı. Yeni Başbakan, gü
venoyu aldıktan birkaç gün sonra orduda 
Genelkurmay Başkanı dahil, birçok üst dü
zey subayın görevinde değişiklik yaptı. Ay
nı yılın sonlarına doğru, Ankara-Erzurum 
arasında uçuş yapan bir grup askeri uçaktan 
şehir ve köylerin üzerine “milletin biricik 
ümidi olan İnönü’nün şahsı etrafında to- 
parlanılması gerektiğini” ifade eden be-

3 4  ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


yannameler alılınıştı. Daha sonraki yıllarda yapılan se
çimlerde D P’nin ezici çoğunluk elde etmesi iizxrine 
1957’ye kadar orduda herhangi bir kıpırdanma görül
medi.'' (1957’de ise bir grup subay, ihtilal konusunda 
işbirliği yapmak üzere İnönü’ye başvuracak, ancak bu 
teklif Paşa tarafından geri çevrilecekti.)’

Demokrat Parti, iktidarı boyunca CHP’nin başlattığı 
modernleşme çizgisinden fazlaca taviz vermeyecekti. 
DP’nin “din ve laiklik” konusundaki yaklaşımı da, 
Halk Partisi’ndcn biraz daha esnek olmakla birlikte, te
melde aynı idi. Mesela: D P’li Fuat Köprülü’ye göre, 
din propagandası yapanlar asla “hakiki dindarlar” 
olamazdı; bunlar dini çıkarlarına alet edinen birtakım 
“simsar ve bazirgânlar”dı.’*

Demokrat Parti, buna rağmen Halk Partisi’nin dışla
dığı geniş kitlelerin desteğini alırken, CHP’nin dayan
dığı aydın, bürokrat ve asker kesimin gözünde meşru
iyet kazanamayacak, D P’nin zaman zaman Halk Parti
si’nin yöntemlerine başvurmasıyla, iki parti arasında 
düşünce ve içerikten yoksun bir çekişme başlayacaktı.^

LA İK LİK  VE İR TİCA TARTIŞM ALARI

D.P. iktidarının daha ilk günlerinden itibaren laiklik tar
tışmaları gündeme oturdu. 17 Haziran 1950’de ezan 
konusu Meclis’e getirildi. “Türkçe ezan ukuma zo
runluluğu” kaldırıldı. “Ezanın Türkçe mi, yoksa İslam 
ananesine göre Arapça mı okunacağına karar vermek 
din adamlannm yetkisine hırakılmıştır” hükmü, 
“CHP’lilerin de desteğiyle” kabul edildi. CHP yanlı
sı basın bu karara ciddi eleştiriler yöneltti. Kararla 
“Ezanı Türkçe ya da Arapça okumak serbest bırakıldı
ğı”, hatta bazı yörelerde Türkçe ezan okumaya bir süre 
devam edildiği halde, “Arapça ezan mecburiyeti ge
tirildiği” propaganda edilerek ortalık toza-dumana ka
tıldı. Örneğin, DP listesinden bağımsız milletvekili se
çilmiş olan Nadir Nadi, 7. 6. 1950 tarihli Cumhuriyet’te 
‘‘Ezandın Arapça okunmasının giderek bütün devrim- 
leri ortadan kaldıracak bir süreci başlatacağını, yarın 
fe s  giyilmesine, öbür gün Arap harflerinin kullanıl
masına müsaade edilebileceğini”^̂ iddia ediyordu.

Evet, Demokı at Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte, 
memlekette bir ölçüde dini özgürlük havası esmeye 
başlamıştı, ama Şerif Mardin’in tesbit ettiği gibi, işin 
aslına bakılırsa, DP iktidarının dini yaşam ve özellikle 
“din eğilimi” konusunda yaptığı değişikliklerde, Halk 
Partisi’nden daha çok “ileri gittiği” söylenemezdi.*^ 
(Geçen sayımızda CHP iktidarının son günlerinde Din 
dersleri, İmam-Hatip okulları, İlahiyat Fakültesi, türbe
ler vb. konularda dini özgürlükler getirdiğini görmüş
tük.) CHP iktidarının son döneminde ilkokullara konu
lan “ihtiyarî” din derslerine, DP iktidarının getirdiği de
ğişiklikle “velilerince beyanname verilerek din dersle

rine girmek istemeyenler” hariç, dördüncü sınıftan iti
baren bütün öğrenciler girecekti.’’ CHP’liler “mecbu
ri” din dersi uygulamasını eleştirerek iktidar aleyhine 
kampanya başlattılar. Nadir Nadi böyle bir uygulama
nın “inkılaba aykırı olacağını” söyledi: “Milletvekille
rinin çoğunluğu yarın Anayasa’mn ikinci maddesini 
kaldırır ve yerine ‘Türkiye Cumhuriyeti, İslam esasla
rına riayeti vazife bilen bir devlettir’ gibi bir ha§ka 
madde koyabilir... Bizce asıl mühim olan nokta, okulla
rımızda din dersleri mecburi kılınırsa, bunun inkılaba 
aykırı olacağıdır.” (Cumhuriyet, 31. 10. 1950)

Artık, CHP tandanslı basında Demokrat Parti’nin irti
ca’a taviz verdiği, Atatürk devrimlerinin tümüyle orta
dan kaldırılacağı ve “şeriat rejim i”ne dönüleceği tar
zında haber ve yazılar sıkça yer alıyordu. İrtica çığırt
kanlığı başlamıştı ve Tekin Erer’in ifadesi ile “bu mem
lekette camiler ve hocalar mevcut oldukça da irticâın 
mevcut olduğunu söylemek mümkündü". ‘‘‘ Bu tür ha
berlerden birine göre, Konya’daki DP kongresinde 
“şapkanm kaldırılması, yerine fesin konması, çarşa
fın ve Arap harflerinin kabul edilmesi, şeriatın ve po
ligaminin (dört kadınla evliliğin) ihyası” istekleri(!) 
dile getirilmişti. Bir başka habere göre, bir DP milletve
kili, Afyon’da yaptığı konuşmada “İslamlığın devlet 
dini olması”nı önermişti!... Dinsel yayınlar hızla artı
yordu!... Mesela, Doğrusöz dergisinde (14.7.1950,), 
“Hükümetin radyoda Kur’an-ı Kerim okutmasının laik
liğe aykırı olmayacağı” söyleniyordu.

Şubat 1951 ’de Kırşehir’de Atatürk büstü tahrip edil
di. Bu olay muhalif basın için bulunmaz bir fırsat oldu: 
İşte irtica hortlamıştı!... Atatürk inkılapları yok edil
mek, şeriat ilan edilmek üzereydi!... Gericiler, yobazlar, 
Ticaniler hükümet tarafından cesaretlendirilmişler- 
dü... vs. vs. Menderes, bu olayın CHP’liler tarafından 
abartılıp istismar edildiğini söylüyor ve kendilerini 
“Atatürk inkılaplarının bekçileri” olarak lanse eden
lere şu cevabı veriyordu: “Atatürk inkılaplarımn tek 
bekçisi, Türk milletidir.” (MilUyet, 18.3. 1951)

Ali Fuat Başgil, Volkan dergisinde, koparılan “irtica 
yaygaraları”na cevaben “İrticâ yok, yıllardır yapılan 
haksızlık ve zorbalıklara kar^ı halkın acı tenkitleri ve 
haklı reaksiyonları var." diyordu.

Ama, laikçi çevreler, halkın kısmi özgürlük ortamın
dan yararlanarak geleneksel dini yaşamın gereklerini 
yerine getirmesine kızıp köpürüyor; özellikle şaibeli 
büst kırma olaylarını sık sık dillerine doluyorlardı. Ör
neğin, Nadir Nadi 28. 6. 1951 tarihli Cumhuriyet gaze
tesinde tahrikçi bir üslupla “Artık Yeter” diyordu: 

“İstiklal savaşının büyük kahramanı, Türk inkılabı
nın baş yaratıcısı, hürriyetlerimizin eşsiz temsilcisi 
Atatürk'e karşı bir müddettir girişilen tecavüz hareket
leri son zamanlarda göze çarparcasına (göze çarpar da 
ne demek?) yüreğimize bıçak saplanırcasına arttı. Bir
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birinden çok uzak yurt köşelerinde, birbirini belki hiç 
tanımayan, faka t hayret edilecek kadar birbirine benze
yen çember sakallı, karanlık suratlı birtakım adamlar 
rastladıkları büstlere, heykellere saldırıyor, cezbeye tu
tulmuş meczuplar halinde hırstan kan çanağına dön
müş gözleriyle etrafa donuk bakışlar atıyorlar

"Başı sarıklı adamların Şapka Kanunu ile alay etti
ğini, birçok yerlerde kadınların çarşafsız sokağa çıka
madığını, mahalle aralarında gürül gürül Arap harfle
ri okutan mektepler açıldığını görüyor, duyuyor ve ya
zıyoruz. ”

Sonraki yazılarında (Cumhuriyet, 25.5.1958) Nadir 
Nadi irlica çığırtkanlığını sürdürecek, üslubunu iyice 
bozacaktı:

"...Devrim prensiplerine olan bağlılığımız tehlikeli 
bir şekilde gevşemiştir Kara çarşaf kalabalığı büyük 
şehirlere kadar yayılmıştır Torba sakallı yobazlar, vic
dan hürriyetine karşı sinsice açtıkları savaşı, yavaş ya
vaş aleniyete vurmaktan çekinmez olmuşlardır.. Gerili
ğin propagandasını yaparak cehaleti sömüren örümcek 
kafalı yobazlar işi gittikçe azıtmaktalar Tarikatler yur
dun her tarafında dalbudak salmıştır..”

DP İK T İD A R I BİN DİĞ İ DA LI K ESİYO R

İrticâ yaygaraları karşısında kendisini birşeyler yapma
ya mecbur hisseden Menderes hükümeti, hem komü
nistlere hem de mürtecilere karşı savaş açmıştı. "Dinî 
mürteciler, komünistler ve diğer sapıklar hürriyetin 
düşmanıdır” diyen Menderes, bir süre önce Cevat Rı
fat Atilhan tarafından kurulan İslam Demokrat Parti- 
si’nin kapatılmasını sağlamıştı. Ocak 1953’te ise Milli
yetçiler Derneği, “gerici” faaliyetleri nedeniyle 73 şu
besiyle birlikle kapatıldı. Şubat 1953’te İstanbul Gaze
teciler Cemiyeti’nin öncülüğünde çeşitli dernek, oda ve 
sendikalar “gericilikle savaşmak” amacıyla Milli Te
sanüt Birliği kurarlarken;'** Başbakan 4 Mart 1953’te 
yaptığı basın toplantısında, Meclis’in kabul ettiği “Ata
türk İnkılaplarını Koruma Kanunu”ndan övgüyle 
söz ediyor, Medet, Gençlik, Nuhun Gemisi, Nazım Hik
met, İdare-i Maslahat... gibi komünist neşriyatla Sebi- 
lürreşat. Ehli Sünnet, İslam Yolu, Allah Yolu... gibi sağ
cı neşriyatın kapatılarak mesulleri hakkında takibat 
başlatıldığını açıklıyordu.

Aynı yıl. Demokrat Parti’nin oylarını bölmesine ke
sin gözüyle bakılan Millet Partisi kapatılma yoluna gi
dildi. M.P.’de meydana gelen istifalar ve ardmdan ta
rafların birbirlerini “mürtecîlik”le suçlamaları, parti
nin kapatılması için hükümetin harekete geçmesine fır
sat verdi. 6 Temmuz’da M.P. Genel Merkezi polis tara
fından basılıp evraklarına el konuldu. İşin ilginç tarafı, 
bu evraklar arasında suç unsuru olabilecek hiçbir şeye

rastlanmamış, sadece partinin İstanbul’daki bir kahve
hanede yapılan ocak kongresine ait fotoğraftaki küçük 
bir ayrıntı “irticaî delil” kabul edilmişti. Sözkonusu 
fotoğrafta yer alan irticaî görüntü ise, yıllardır kahveha
nenin bir köşesinde asılı duran Arapça yazılı “Bismil- 
lâhirrahmânirrahîm” levhasından ibaretti. M. P. me
busu Osman Bölükbaşı, “Adalet zulme vasıta yapıl
mak isteniyor. Ankara Cumhuriyet Müddeiumumisi, 
icrayı adalet değil, icrâyı siyaset y a p m a k ta d ır ..diye 
feryat ediyordu. Ertesi gün, Menderes, "Millet Parti
si’ nden bir grubun Hilafet’i ve Mecelle’yi ihya etmek, 
Cumhuriyet’i devirmek emelinde olduğunu" söylüyor
du. 8 Temmuz’da Savcı’nın teklifi ve Ankara Sulh Ce
za Mahkemesi’nin kararı ile Millet Partisi kapatıldı. 
Karar bütün yurtta derhal uygulanarak, partinin yirmi- 
bin tabelası bir gecede indirildi.

Menderes iktidarı. Tek Parti dönemini hatırlatan bu 
tür uygulamalarla (bu arada 1952’de CHP’nin mal var
lığı da millileştirilmişti) iktidarını sağlamlaştmnayı dü
şünmüş olmalıydı, ama tam tersine kendi kuyusunu 
kazmıştı. Demokrat Parti, böylesine basit delil ve söy
lentilerden hareketle bir partiyi kapatmakla felaketli bir 
çığır açtığının farkında mıydı acaba? 27 Mayıs İhtila
linden sonra, Demoki’at Parti’nin de benzer bir Sulh 
Ceza Mahkemesi’nin kararı ile kapatılması tarihin ha
zin bir cilvesi değil miydi?

D. P.’nin 1954 seçimlerinden mudak bir zaferle çık
ması (DP: 504, CHP: 31, CMP: 5 milletvekili kazan
mıştı), iktidarı alabildiğine rahat ve fütursuz davranma
ya (DP’ye oy vermeyen Kırşehir’i ilçe yapmak bazı ga
zetecileri tutuklamak vb. gibi ’̂) iterken, yeniden ikti
dara gelme umudunu iyice yitiren Halk Partisi ve lide
ri İnönü’yü giderek hırçın ve sert bir muhalefete şev
ketti. Basın bu muhalefete büyük oranda destek verdi.

1955’te D P’de önemli kaynaşmalar oldu ve Büyük 
Kongre’ye bir gün kala 19 milletvekili partiden ihraç 
edildi. 19’1ar Hürriyet Partisi’ni kurarak DP’ye sert 
eleştiriler yönelttiler. DP içinde de hükümete karşı ses
ler yükselmeye başlamıştı. Bir ara Parti grubunda ken
disine yöneltilen eleştirileri cevaplayan Menderes’in, 
"Benim sizin karşınızda diktatör olmama ihtimal var 
mıdır? Sizin kudretiniz o kadar büyüktür ki, şu anda is
terseniz Anayasa’yı bile değiştirebilirsiniz...” şeklinde
ki sözleri, ertesi gün basına şöyle yansıyordu: “Sizin 
kudretiniz o kadar büyüktür ki, isterseniz Hilafet’i 
dahi geri getirebilirsiniz!” Menderes, gazetelere böy
le bir söz söylemediğini, konuşmanın aslının yukarıda
ki gibi olduğunu açıkladıysa da bu açıklamaya Zafer 
ve Vatan hariç hiç bir gazete yer vemıedi^^ ve bellek
lerde Menderes’in “isterseniz hilafeti dahi geri getirir
siniz” sözü kaldı. (Bu olaydan tam 40 yıl sonra 1995 
seçimleri arafesinde, Necmeddin Erbakan’ın, muhalif
lerinin dedikodularına atfen ifade ettiği “kanlı mı,
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kansız mı?” sözünü, ken
disine aitmiş gibi zihinle
re kazıyan aynı basın de
ğil mi?)

1956’da CHP, bütün 
muhalefet partilerini 
(CHP, HP, CMP), üniver
site ve basmı, Menderes 
iktidarından kurtulmak 
için birlikte mücadele et
meye çağırıyor ve müthiş 
bir kampanya başlatıyor
du. Yurdun her tarafında 
mitingler tertipleniyor,
“devr-i sabık yaratm ak’̂  
ve ‘̂ Menderes’ten in ti
kam alm ak”im  söz edili
yordu. DP, 27 Haziran 
1956’da Meclis’teki ço
ğunluğuna dayanarak “se
çim zamanlan dışında 
toplantı ve yürüyüş yap
mayı yasaklayan” bir ka
nun çıkarıyor ve ara seçimlerin tehirine karar veriyor
du. İktidara sert eleştiriler yönelten dört CHP milletve
kili ile CMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı’nın önce 
dokunulmazlıkları kaldırılıyor, ardından Bölükbaşı 
Temmuz 1957’de tutuklanıyor, yirmi gün sonra da be
raat ediyordu. Kasım Gülek, yeni değiştirilen Toplantı 
ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefetten tutuklanıp altı ay 
hapis cezası yiyordu... ”

1957’de Seçim kanunları ve tarihleri ile oynama sıra
sı Demokrat Parti’ye gelmişti. Seçim Kanunu’nda yapı
lan değişiklikle, muhalif partilerin işbirliği yapması im
kansız hale getirildi. Bu arada D P’den Fuat Köprülü gi
bi etkili isimler dahil birçok istifalar oldu. (Köprülü, 
Menderes’i ‘Tek Parti, Tek Şe f sistemini canlandırmak 
isteyen bir adam’ olarak suçluyordu.) Üç muhalif 
parti “Güç Birliği” kurarken, DP buna “Vatan Cephe
si” ile karşılık veriyordu. İktidaria muhalefetin arası 
gittikçe açılıyor, gerilim artıyordu. Böyle bir ortamda 
yapılan 1957 seçimleri, D P’nin zayıflamaya başladığı
nın ilk sinyalini veriyordu: Toplam 610 milletvekilinin 
424’ünü DP, 178’ini CHP, 4 ’er milletvekilini de CMP 
ve HP alıyordu. Bundan sonra iktidar, bir yandan Mec
lis içtüzüğünü değiştirerek TBM M ’deki, öbür taraftan 
da basın üzerindeki kontrolünü artırıyordu.

27 M AYIS İH T İL A L İ’N E DOĞRU

Şevket Süreyya Aydemir’e göre, Menderes iktidarı da
ha ilk günlerinden itibaren aydın ve subay kesimde cid
di tedirginlikler yaratmıştı. Yeni Başbakan, 20 Mayıs

Adnan Menderes İdam Sehpasında

1950’de Hükümet Prog- 
ramı’nı açıklarken yaptı
ğı konuşmada “ 14 Mayıs 
İnkılabı’nın, gelmiş geç
miş bülün inkılapların en 
önemlisi olduğunu” ilan 
ediyor, ama bu nutukta 
“Atatürk'ün bir defa ol
sun adı geçmiyor"dı\. 
Menderes, adeta “inkı
laplara karşı bir inkar jes
ti” ile işe başlamış görü
nüyordu.’" Doğrusu bu 
tutum, “etkin güçler” açı
sından affedilir bir hata 
değildi! Yine Şevket Sü
reyya’ya göre, Menderes 
iktidarının ilk aylarında 
ordu içinde önemli görev 
değişikliklerinin yapıl
ması, 15 generalle 150 
albayın emekliye sevke- 
dilmcsi, subay kesimi

üzerinde iyi tesir bırakmamıştı.
Sonraki yıllarda meydana gelen bazı gelişmeler; ör

neğin 6-7 Eylül I955’te Kıbrıs nedeniyle Yunanistan’a 
karşı İzmir, Ankara ve bilhassa İstanbul’da başlayan 
gösterilerin Rumlara ait mağaza tahripleri ve Kilise 
yakmalarına kadar vannası, 1956’da Adliye Teşkilatı 
ve Üniversitelerde birdenbire tasfiyelere gidilmesi ve 
basına ciddi kısıtlamalar getirilmesi, 1957’de işçi sen
dikalarından birçoğunun kapatılması ve artan ekono
mik sıkıntılar, DP iktidarını hayli sarsmıştı.

Demokrat iktidar, 1957 seçimlerinde uğradığı kısmi 
itibar kaybının da etkisiyle giderek hırçınlaşıyordu. 
(Samet Ağaoğlu, hatıratında, Menderes’in seçim son
rası psikolojisini şöyle özetler; “Menderes’i, yedi yılda 
o geceki kadar üzgün bir sinirlilik içinde görmemiş
tim... Kendisini... manen biraz yenilmiş buluyordu... 
Saçları dağınıktı, yüzü sararmıştı. Durmadan konuşu
yordu. Fatin Rüştü Zorlu bir aralık yanıma geldi: -Bak 
Samet Bey, dedi. Adnan Bey mağlup bir kumandana ne 
kadar benziyor! Üstünde sadece ünifoıma eksik!” ’̂)

Şubat 1958’e gelindiğinde Menderes rakiplerine kar
şı iyice sertleşmişti. Muhalefetin tutumu nedeniyle hü
kümetin bazı baskı tedbirlerini almak zorunda kaldığını 
söylüyordu: “Muhalefetin zorlaya zorlaya bizi bazı ted
birler almaya mecbur etmeleri, demokrasiye uygun ne
ticeler değildir Eğer onlar zorlamasalardı, bugün be
ğenmedikleri birçok kanunun çıkmasına imkan yoktu.” 
‘58 sonlarında ise, iktidar-muhalefet ilişkileri iyice geri
liyor, Menderes ilk defa muhalefetin “ihtilal” hazırlı
ğından söz ediyordu. Aynı yıl Irak’ta meydana gelen bir
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ihtilalle Nuri Sait Paşa’nın tasfiye edilmesi, Türkiye’de
ki ihtilal tartışmalarını iyice alevlendirdi. Kısa zamanda 
“ihtilal”, siyasi hayatımızın bir üçüncü şahsı haline gel
di. Bu arada İnönü, Menderes’i alabildiğine tahrik edip 
çileden çıkarmak suretiyle onun hata işlemesini sağla
mak taktiğini güdüyordu. Menderes bir ara tahriklere 
kapılıp şöyle bir cümle sarfetti: “Valiyi, kaymakamı, 
savcıyı tehdit ediyorlar. Kendilerine hatırlatayım. Bir 
daha valiye, kaymakama, savcıya §unu yapacağız, bunu 
yapacağız derlerse, demokrasiye paydos!" İsmet Paşa, 
bu açıktan yararlanarak ortamı iyice geren ve orduya 
davetiye çıkaran şu tehdidi savurdu: "D.P. Genel B al
kanının demokrasiyi paydos etmeye gücü yetmeyecektir 
Farzımuhal, herhangi bir kimse, demokrasiyi paydos et
mek gibi bir harekete özenip sabahleyin böyle bir teşeb
büste bulunsa, akşama kadar kendisinin ve etrafındaki- 
lerin başlarına memleketin yıkılıp kendilerinin zinda
na sokulduklarını göreceklerdir."

Bu tartışmalar sırasında İnönü, sık sık iktidarın, dini, 
siyasi amaçlar için kullandığını, bunun da irticâ’a dave
tiye çıkardığını iddia ediyordu: “DP Genel Başkanı, bi
zi kafir olarak, ehli salib olarak ilan ediyor Düpedüz 
kanlı bir irtica teşebbüsüdür. Bunun neticelerinden ve 
akıbetinden kendisini sakınmaya davet ediyorum.” “

1959 Mart’ında irtica tartışmaları yeniden alevleniver
di. İnönü, sürekli olarak hükümetin gericiliğe prim ver
diğinden söz ederken, hükümet kanadı da, muhalefetin 
“pireyi deve yaptığını” söylüyordu. Bu arada Cumhuri
yet gazetesi, 31 Mart Vak’ası’mn hikayesini yayımlama
ya başladı. •” İktidar muhalefetin ihtilal hazırlamakla 
meşgul olduğunu söylemeye devam ediyor, karşılıklı 
tehditler sürüyordu: Celal Bayar, Çorlu’da yaptığı ko
nuşmada; “milli kalkınmaya mani olmak isteyenler, mil
li irade karşısında, karınca gibi ezileceklerdir." diyor
du. 1959 baharında Halk Partililerin “büyük taarruzu” 
başladı. İnönü kalabalık bir siyasetçi ve gazeteci ordu
suyla çıktığı siyasi turuna, General Trikopis’i esir aldığı 
Uşak’tan başlayarak Kurtuluş Savaşı’na gönderme yapı
yordu. Hükümetin, İnönü’nün gezisini önleme çabaları 
ortamı büsbütün gerdi, Paşa, dönüşte İstanbul Topka- 
p ı’da, ardından Kayseri’de saldırıya uğradı. Bu olaylar, 
orduda ciddi tepkilere yol açtı.

1960 bütçesi görüşülürken bazı DP milletvekilleri 
“orduda yeni düzenlemelerle azaltma yapılmasını” iste
diler ve bunun milli ekonominin inkişafı için şart oldu
ğunu ileri sürdüler. Menderes’e atfedilen (Celal Bayar 
dahil pekçok zevat, Menderes’in böyle bir cümle sar- 
fetmediğini söyler.^^) “Ben orduyu yedek subaylarla 
da idare ederim’̂  '''' sözünün subay kesiminde oluştur
duğu rahatsızlığa, bu tür konuşmalarla adeta tuz-biber 
ekiliyordu. İnönü’nün hükümete yönelik “irtica”, 
Menderes’in de muhalefete yönelik “ihtilal” suçlama
ları devam ediyordu. İnönü, Başbakan’ın “Türkiye’de

Saidi Nursi'nin tam takdirini kazanacak bir idareyi 
kurmak için bütün teşebbüslere geçeceğini” söylüyor; 
Menderes de İnönü’ye cevaben, “Tek Parti tahakkümü 
daima ‘İrtica vardır^ bahanesiyle lüzumundan fazla 
devam ettirilmiş ve laiklik bir tahakküm aleti haline 
getirilmiştir... İşte şimdi, aynı tazyiklere yeniden başvu
rulmağa teşebbüs olunmakta ve vatandaşlar irtica töh
meti altında bulundurularak korkutulmak istenmekte
dir." diyordu.^* Ş. S. Aydemir’e göre, Menderes hükü
metinin “irtica’a rüşvet verici görünen davranışla
rı”, ordudaki tedirginlik havasını artıran önemli amil
lerden biri idi.-’̂  Prof. Neşet Çağatay’a göre de “DP’nin 
dini hisleri sömürerek gerici zümreye... devrimleri, de
mokrasiyi ve laikliği yıkma cüret ve cesaretini vermesi, 
yurtsever aydınları ve daima uyanık duran Türk ordu
sunu harekete geçirmişti. ”

Bu arada 1957’de olduğu gibi, seçimlerin öne alına
rak 1960’da yapılması gündeme geliyor ve sonbahar
dan söz ediliyordu. Hükümet rakiplerine karşı giderek 
sertleşmiş ye 18 Nisan 1960’ta kurduğu Tahkikat Ko
misyonu ile basın ve muhalefet aleyhinde ileri sürülen 
suçları soruşturmaya başlamıştı. Soruşturmalar bitene 
kadar bütün siyasal toplantıların durdurulması kararlaş
tırılırken Meclis görüşmelerinin basında yayınlanması 
da yasaklandı. Karara aykırı davranan gazeteler kapa
tıldı. Kararları eleştiren Bölükbaşı 6, İnönü 12 oturum 
için Meclis’ten uzaklaştırıldı. Muhalefet, basını ve üni
versite gençliğini kullanarak iktidar aleyhine kampanya 
yürütürken, hükümet de adeta yangına körükle gidiyor
du. Meclis’te Tahkikat Komisyonu’nu eleştiren İnönü 
açıkça “ihtilal” den söz ediyordu: “Meclis Tahkikat Ko
misyonu namı altında bir baskı idaresi kurmak istiyor
lar.. Eğer bir idare, insan haklarını tanımaz, baskı re
jimi kurarsa o memlekette ihtilal olur... Böyle bir ihti
lal, dışımızda, bizimle münasebeti olmayanlar tarafın
dan yapılacaktır... Arkadaşlar, şartlar tamam olduğu 
zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır... Bu yol
da devam ederseniz, ben de sizi kurtaramam.” 

Nihayet 28 Nisan’da, ihtilal için start verildi ve “CHP 
gençlik kollarınca kı.şkırtılan” öğrenciler İstanbul ve 
Ankara’da yürüyüşlere başladılar. Her iki ilde de sıkı
yönetim ilan edildi; üniversiteler iki ay süreyle kapatıl
dı. Menderes 29 Nisan’da Meclis grubunda yaptığı ko
nuşmada “çoktan beri hazırlanmakta olan bir ihti- 
lal”in içinde olunduğunu söylüyordu.''" Gösteriler ya
saklanmasına rağmen devam etti. Üniversite öğrencile
ri, “555/K” parolası ile 5. ayın 5. günü, saat 5 ’te Kızı
lay meydanında toplanarak kalabalık bir gösteri yaptı
lar. Bu arada fısıltı gazetesi çalışıyor, “yürüyüş yapan 
yüzlerce gencin öldürüldüğü, meydanların kan gö
lüne döndüğü, öldürülen gençlerin cesetlerinin be
tonlara gömüldüğü, etlerinin kıyma yapıldığı” ha
berleri yayılıyordu.'" İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıd-

38 ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


dik Sami Onar, 11’den fazla talebenin polisler tarafın
dan öldürülüp cesetlerinin yok edildiği iddiasını ısrarla 
sürdürüyordu/^ (Sonradan bütün bu anarşi olaylarında 
sadece iki öğrencinin öldüğü anlaşılacak, ama çoktan iş 
işten geçmiş, yaygaralar amacına ulaşmış olacaktı.)

Menderes, sık sık muhalefetin komplolarına dikkat 
çekiyordu. CHP, basın ve üniversite, elbirliğiyle ihtila
li hazırlıyorlardı. İnönü 16 Mayıs’ta şu kışkırtıcı konuş
mayı yapıyordu: “18 günden beri Türkiye’de çok şe
refli olduğu kadar çok geniş neticeli halk hareketleri 
olmuştur. B ütün halkın şikayetlerine ve infialine be
delsiz ve menfaatsiz tabii bir tercüman olarak gençler, 
hürriyet ve insan hakları mücadelesi yapmışlardır. 
Tanklar altında ezilmişler ve alınlanndan kurşun ye
mişlerdir. Böylece bu masum gençler, hürriyet müca
delesinin öncüleri olmuşlardır.”
21 Mayıs’ta bu kez Harp Okulu 
öğrencileri hükümet aleyhine 
gösteri yaptılar. Artık iş iyice çı
ğırından çıkmıştı. Menderes’in 
“iktidara gelmenin tek yolu se
çimdir” diyerek ihtilali önleme 
gayretleri bir sonuç vermedi.

CHP kaynaklı propagandalar 
öylesine etkiliydi ki, ihtilal are- 
fesinde ortaya atılan bir söylenti
ye göre, Menderes K onya’da 
yüzbin insan toplayacak, bunları 
Ankara’ya yürütecek ve “Kanlı 
Cuma” gösterilerileri ile muha
liflerine gözdağı verecekti

Artık ihtilalin gerçekleşmesi 
için gerekli olan psikolojik şart
lar da tamamlanmıştı. Nitekim 
İsmet Paşa, ihtilale tekaddüm 
eden gece yatağına giderken, bi
raz endişeli de olsa, adeta elleri
ni ovuşturarak damadına şöyle 
diyordu: “-İhtilal kapımızda!” "̂

Ve... 27 Mayıs 1960 sabahı saat 4.36’da Türkiye, Al
bay Alparslan Türkeş’in, "Türk Silahlı Kuvvetleri 
memleketin idaresine el koymuştur" açıklamasıyla uya
nacaktı. Ertesi günlerde DP kapatılacak, 17’si dışında 
diğer milletvekilleri Bayar, Koraltan ve Menderes baş
ta olmak üzere tutuklanacak, bunu Genelkurmay Baş
kanı Erdelhun’la yüksek rütbeli birçok generalin de tu
tuklanması izleyecekti. İzmir’den getirilen Cemal Gür
sel, Milli Birlik Komitesi’nin Başkanlığı’na getirilecek,
28 Mayıs’ta da Gürsel kabinesi açıklanacaktı.

15 Eylül 1961’de ise, yaklaşık bir yıl süren Ya^ssıada 
Mahkemeleri sonunda'*' ,̂ kapatılan Demokrat Parti’nin 
15 üyesi hakkında ölüm cezası verilecekti. Bu ölüm ce
zalarından üçü infaz edilecek, 16 Eylül’de Fatin Rüştü

İnönü/ Menderes'in "Türki
ye'de Saidi Nursi'nin tam 
takdirini kazanacak bir 
idareyi kurmak için bütün 
teşebbüslere geçeceğini" 
söylüyor; Menderes de İnö
nü'ye cevaben, "Tek Parti 
tahakkümü daima 'İrtica 
vardır' bahanesiyle lüzu
mundan fazla devam etti
rilmiş ve laiklik bir tahak
küm aleti haline getirilmiş
tir... İşte şimdi, aynı tazyik
lere yeniden başvurulmağa 
teşebbüs olunmakta ve va
tandaşlar irtica töhmeti al
tında bulundurularak kor
kutulmak istenmektedir."

Zorlu ve Haşan Polatkan, 17 Eylül’de de Adnan Men
deres, hayatlarını idam sehpalarında noktalayacaklardı.

27 M AYIS’LA BAŞLAYAN DARBE G E L E N E Ğ İ ~

12 MART, 12 EYLÜL VE 28 ŞUBAT SÜRECİ...

27 Mayıs İhtilali, gerek Türkiye’de “darbe geleneği”ni 
başlatması ve sonrakilere bir çok yönüyle örneklik teş
kil etmesi bakımından, gerekse de “irticâ”ın bir “dar
be gerekçesi” olarak istismarı bağlamında kısaca üze
rinde durulmaya ve tahlil edilmeye değer bir olaydır.

“Darbe Geleneği”nin Oluşum Seyri:
27 Mayıs sabahı, ordunun yönetime el koyduğu rad

yodan ilan edildiğinde, ihtilalci subaylar arasında, ne 
amaç, fikir ve icra planında, nc 
de liderlik konusunda bir anlaş
ma sağlanabilmişti. Üzerinde 
mutabakata varılmış bir prog
ramları olmadığı gibi hiyerarşik 
disiplin de altüst olmuştu. Ast
lar, üstlere emir veriyor, adeta 
her kafadan bir ses çıkıyordu. 
İşin tuhaf yanı, 26-27 Mayıs ge
cesi operasyonu gerçekleştiren 
Harbokulu Komutanı Tümgene
ral Cemal Madanoğlu, ihtilalci 
ekibe henüz 14 Mayıs’ta katıl
mış ve hareketin sorumluluğu 
da onun üzerinde kalmıştı. 
Keza, ihtilal sonrasında İz
m ir’deki evinde dinlenmekte 
olan mütekaid Cemal Gürsel 
Paşa, MilH Birlik Kurulu’nca 
apar-topar Ankara’ya getirilmiş, 
Devlet Başkanı ve Başbakan 
olarak atanmıştı ama, gerçek 
anlamda bir lider olamamıştı.
Nitekim, İhtilal komitesinde 

çok geçmeden gruplar ve klikler teşekkül etmiş, toplan
tılar adeta bir “muharebe meydanma” dönmüştür.

Bir süre sonra başlayan iç hesaplaşmalar sonunda ba
zı gruplar (aralarında Türkeş’in de bulunduğu 14’ler vb.) 
tasfiye olmuşsa da sular bir türlü durulmamış. Şubat 
1962’deki Albay Talat Aydemir’in ihtilal teşebbüsünde 
olduğu gibi, ordu içinde dalgalanmalar sürüp gitmiştir. 
Bunun nedeni, bazı subayların siyasi gidişatı 
beğenmemelerinden kaynaklanan sürekli müdahale ar
zularıdır. Giderek ordunun siyasal hayata vesayet etme 
istekleri hukuki bir zemine oturtulacak ve süresiz bir 
“müdahale geleneği" başlayacaktır. Nitekim, İhtilal 
sonrasında çıkarılan 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu 
ile ordunun yönetime müdahalesine meşruiyet kazandır-
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ilmiş ve yapılacak yeni darbelerin önü açılmıştır. Ordu
nun siyasete “demokratça” müdahale etmesi ise eşyanın 
tabiatına terstir. Taha Parla’nın ifadesi ile, “Mensupları, 
tek tek demokrat yurttaşlar olabilirler ama, ordu bir ku
rum olarak siyasete demokratça giremez. Bu yapısına, 
işlevine ve meslek kodlarına aykırıdır.’””

Daha sonra, yeni Anayasa’nın 111. maddesi gereğin
ce Milli Güvenlik Kurulu oluşturulacak, böylece 
TSK’nın hükümet ve Meclis üzerinde sürekli bir dene
tim ve hatta vesayet kurmasına kapı aralayacaktır. “ 
Bundan böyle hep “Demokrasiyi kurtarmak” için ya
pılan askeri müdahaleler, demoki'asinin daha da kısıt
lanmasına ve “askeri vesayet sistemi”nin iyiden iyiye 
güçlenmesine yol açacaktır.®* Dahası, 1961’de kurulan 
OYAK’la ordunun ekonomik hayata girmesi, bundan 
sonra yapılacak olan darbelerde siyasal ve toplumsal is
tikrarın yanında ekonomik istikrarın da sağlanması bo
yutunu ön plana çıkaracaktır.*^

Darbelerin Değişmeyen Gerekçesi: “İrticâ”:
Şevket Süreyya’ya göre, 27 Mayıs İhtilali, genel ma

nada “ne bir doktrin ve ideoloji hareketi idi, ne de her
hangi teorik bağıntılara dayanan bir fikir atılımı idi.” “ 
Ancak, denebilir ki, ihtilalcilerin üzerinde anlaştıkları 
tek konu vardı: “irtica tehlikesi”ni(!) önleyecek ted
birler... Nitekim, “ezan”, “çarşaf’ ve “din dersi” gibi 
konular 27 Mayısçıların hep gündeminde kalmıştır. İh
tilalciler ilk olarak radyolarda K ur’an ve ezan okunma
sını yasaklamışlardır. 'İhtilalin zoraki lideri Cemal Gür
sel, 16. 7. 1960 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, 
şaf, Türk kadını için bir yüz karasıdır!*^ diyecektir. Yi
ne Gürsel, “Ezan Türkçe, K ur’an Türkçe olmalı” gö
rüşündedir. (6.10. 1960, Cumhuriyet ve Milliyet) Tür- 
keş dahil, ihtilalin diğer önde gelenleri de ezan, K ur’an 
ve çarşaf konusunda benzer kanaatlere sahiptirler. Bu 
bağlamda İhtilal’in işbaşına getirdiği vali ve kayma
kamların en önemli faaliyetlerinden biri de, “çarşafla 
mücadele kampanyaları” düzenlemek olacaktır.

27 Mayısçıların dini yaşamı kendi anlayışlarına göre 
düzenleme çabaları, sonraki ihtilalciler için de örnek 
teşkil edecektir. Mesela, 12 Mart ihtilalini takiben 
1971-72 eğitim döneminde İmam Hatip okullarının or
ta kısmı kapatılacak, daha sonra halkın tepkisi üzerine 
1974-75 eğitim sezonunda tekrar açılacaktır. Keza, 12 
Eylül döneminde İmam Hatiplerde kız öğrenciler baş
larını açmaya zorlanacak, ihtilalin lideri Kenan Evren 
dini ve tarihi kaynaklardan deliller(!) sunarak halkı 
“başörtüsünün gereksizliğine”, “az çocuk yapma
ya” vs. ilcna etmeye çalışacak, meydanlarda ayetler 
okuyarak toplumun dine bakış açısını değiştiıme çaba
sına girecektir. 12 Eylül rejiminin Türkiye’de İslami 
akımların güçlenmesine bilinçli olarak zemin hazırladı
ğı, iddiaları sol kesim tarafından dillendirilmekteyse de

durum böyle değildir. İslami hareketler, şiddete daya
lı sol ve sağ hareketlerin geri çekilmesiyle ortaya çıkan 
boşluğu etkili bir fikri performans ortaya koyarak dol- 
duiTnuşlardır, o kadar. Olsa olsa, sistemin İslam ’ı mani- 
püle ederek “birlik ve beraberliği güçlendirmeyi” ve 
“kurallara bağlı uysal vatandaşlar yetiştirmeyi” amaç
ladığı söylenebilir. Kaldı ki, Kenan Evren’in dine ba
kışı açıktır. Örneğin, Evren 12 Eylül dönemindeki bazı 
uygulamalarını şöyle savunur: “ ...Üniversitelerdeki ba
zı kız öğrencilerin başörtü takmalarına karşı çıktım...
12 Eylül’den sonra biz İmam Hatip okullarının sayısını 
dondurduk... Vatandaş, yobaz hocaların yanlış tefsirle
rine kanabihr; ben bunları önlemeye çalışıyorum...” 
(14.3.1992, Milliyet)

Darbe Şakşakçıları ve H ukuk Ulemâsı:
27 Mayıs’ın bir başka özelliği de, darbecilerin ger

çekleştirmek istedikleri değişikliklere “huhûkî k ılıf’ 
giydimıekte mahir “ihtilal fetvacıları” ve yaptıkları 
her faaliyeti avuçlarını patlatırcasına alkışlayan yağcı, 
kraldan çok kralcı yazar-çizer takımının türemesidir. 
Artık bundan böyle, her darbe kendi “hukuk ulemâ- 
sı”nı ve şakşakçı medya mensubunu bulmakta güçlük 
çekmeyecektir.

27 Mayıs ihtilalinin ertesi günü bir profesörler heye
ti; Sıddık Sami Onar, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Hüse
yin Nail Kubalı, Tarık Zafer Tunaya vd. Ankara’ya çağ
rılarak kendilerinden yeni bir Anayasa hazırlamaları is
tenir. Öncelikle “ihtilalin meşru olduğuna dair” bir 
rapor düzenleyen bu ihtilal fetvacıları, ertesi günlerde 
“Nasıl bir Anayasa istiyorsunuz?” diyerek ihtilalin 
elebaşlarmı bile şaşırtırlar.*’ İhtilalin reisi Madanoğ- 
lu’nun “hemen bir Anayasa yapıp bir an önce seçime 
gitme” düşüncesi karşısında Prof. S. Sami Onar, “Se
çimleri çahuk yapmak kadar hatalı i§ olmaz” derken, 
Prof. H. Nail Kubalı da, “en az birhuçuk yıl iktidarda 
kalmanız gerekir” diye tavsiyede bulunur.

12 Eylül döneminde darbecilerin hukuk uleması da 
Prof. Orhan Aldıkaçtı ve diğerleri olacaktır. 28 Şubat 
sürecinin post-modern darbecilerinden daha hızlı tutu
mu ve başörtüsüne karşı amansız düşmanlığıyla 
sivrilen Prof. Kemal Alemdaroğlu ise, “hukuk ulemalı- 
ğı”ndan ziyade “darbe şakşakçılığı”na yakışmıyor mu?

27 Mayısın hemen ertesinde, “Ezan’m Türkçeleşti
rilmesi” için imza kampanyası düzenleyen Coşkun 
Kırca, Oktay Ekşi ve Altan Öymen gibi “alkışçı” yazar
lara bugün hangilerini eklemeyi düşünürsünüz?

Darbelerde A BD  ve CIA Parmağı:
Gerek 27 Mayıs 1960, gerek 12 Mart 1971, gerekse

12 Eylül 1980 askeri müdahalelerinde ABD ve CIA et
kisi açıktır.

27 Mayıs ihtilali ABD’yi hiç tedirgin etmemiş, bila-
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«
BELGE:

İRTİCA İLE MÜCADELE 
YASALARI”

Aşağıda bazı örneklerini sunduğumuz ve kamuoyunda “irtica yasaları” olarak 
bilinen yasa değişikliği tasanlarımn bizde uyandırdığı ilk izlenim, bunların “panik 
mevzuatı” olarak adlandırılabileceğidir Bu yasa tasarılarında gördüğümüz şey, 
bilileri tarafından yıkılmaya çalışıldığı vehmedilen devletin acilen kurtarılması yö
nünde duyulan endişedir Oysa temel hukuki metinler panik mevzuatı şeklinde ve 
böylesi endişelere dayalı olarak çıkarılmış metinler olmamalı, halk iradesiyle şekil
lenen ve ortak bir konsensüse dayanan yasalar bütünü olmalıdır. Ne yazık ki bizde 
anayasa ve kanunların oluşma biçimi hemen hiçbir dönemde böyle bir süreci taki- 
b etmemiştir Neredeyse bütün yasa metinleri birey ve toplum karşısında devleti ko
rumaya dönük olarak çıkarılmıştır. Bu anlayış dünyada insan hak ve özgürlükleri
ni korumayı esas alan hukuk anlayışına temelden ters düşmektedir.

Bu kanun tasarılarında alabildiğine muğlak, her yöne çekilebilir ifadeler kulla
nılmıştır “Yıkıcı, bölücü” gibi elastiki suç tanımlarının konjonktüre göre nasıl 
farklı standartlarda yorumlanıp tatbik edildiğini Türkiye’nin yakın tarihinde hol 
örnekleriyle görmek mümkündür. Bu tür esnek tanımlamaların hukukun siyasallaş
masının bir aracı olarak kullanılageldiği herkesin malumudur

Maddelerde belirtilen suçları işlediği varsayılan insanların gerek devlette, 
gerekse yerel kurumlarda ve bunların ortak olduğu mekanizmalarda görev alama
yacak olması, hu insanları imha etmeyi hedefleyen bir zihniyetin ürünü gibi gözük
mektedir. Devletin adeta “vebalı” ilan ettiği bu insanlara özel sektörün de iş ver
mesi pek mümkün olmadığına göre, bu insanların hayatlarını nasıl idame ettirme
leri gerektiği düşünülmektedir? Aslında Devlet, bu yasalarla kendini güvence altı
na almayı umarken, örneğin normal bir muhalif olarak hayatım devam ettirebile
cek insanları düşman haline getirerek ve yine örneğin, bir cami inşamı bile 
yerleşim birimlerinin %90’ında imar planının bulunmadığı bir ülkede “imar planı 
şartına” bağlayarak kendi bindiği dalı kesmektedir Zaten panik mevzuatının da en 
temel özelliği budur.
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Devlol Bakant
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Madde 1-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 125 inci maddesinin 
(E) bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"a) Yıkıcı veya bölücü veya Cumhuriyetin ni
teliklerinden herhangi birisini değiştirmeye ve
ya ortadan kaldırmaya yönelik veya bunlara ay
kırı eylem ve diğer faaliyetlerde bulunmak veya 
bu suretle kurumların huzur, sükun ve çalışma 
düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelle
me, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katıl

mak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gel
memek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yar
dımda bulunmak,"
, "(E) bendinin (a), (b) ve (ı) alt bentlerindeki 

eylemleri sebebiyle Devlet memurluğundan çı
karma cezasıyla cezalandırılanlar, bakanlıklar, 
kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile 
bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlası
na sahip olduğu kurum ve kuruluşlarda herhan
gi bir statüde istihdam edilemezler."

GENEL GEREKÇE

Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devleti olma niteliklerini korumak 
için, yıkıcı veya bölücü veya Cumhuriyetin ni
teliklerinden herhangi birisini değiştirmeye ve
ya ortadan kaldırmaya yönelik veya bunlara ay
kırı eylem ve diğer faaliyetlerde bulunanlara 
Devlet memurluğundan çıkarma cezası verile
ceği hükme bağlanmaktadır.

Ayrıca bu eylemleri sebebiyle Devlet memur
luğundan çıkarma cezası ile cezalandırılanların 
bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel 
yönetimler ile bunların sermayesinin yüzde elli
sinden fazlasına sahip olduğu kurum ve kuruluş
larda istihdam edilmeyeceği öngörülmektedir.

D- Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin 
ağırlık derecesine göre, memurun, bulunduğu 
kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır,.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını 
gerdekti ren fiil ve haller şunlardır.

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde al
kollü içki içmek,

b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gel
memek,

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olur
sa olsun çıkar sağlamak,

d) Amirine veya maiyetindekilere karşı kü
çük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler 
yapmak,

e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir ye
ri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz 
kullanmak veya kullandırmak,

f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
g) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajans

larına veya radyo ve televizyon kurumlarına bil
gi veya demeç vermek,

h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına 
yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde 
bulunmak,

ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cin
siyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mez
hep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını 
hedfef tutan davranışlarda bulunmak.

i) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiri
minde bulunmamak,

k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıkla
mak,

I) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları 
veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya 
bunları tehdit etmek,

m) Diplomatik statüsünden yararlanmak su
retiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksi
zin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve 
borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla 
Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir se
bebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda 
dönmek,

n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, 
o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya za

rarına fiilen faaliyette bulunmak.
E- Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha 

Devlet memurluğuna atanmamak üzere me
murluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan 
çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlar
dır:

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların 
huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, 
boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev 
gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla top
lu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve 
teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi 
veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant 
ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak 
veya bunları kurumların herhangi bir yerine as
mak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,
d) (Değişik: KHK/243-29.11.1984) Özürsüz 

olarak, bir yılda toplam 20 gün göreve gelme
mek,

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel âfetlere 
ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya 
emirleri yapmamak.
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B aşkanlığınıza arzı Bakanlar K.urulu’nca 23/3/1998 tarihinde kararlaştırılan "1700 
Sayılı D ahiliye Memurları Kanununun 23 tincü M addesinin Değiştirilm esine Dair Kanun 
T asarısı” ıle gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

K om isyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim.

IVIesut V1LMA.Z 
Başbnkan

Madde 1-9/6/1930 tarihli 1700 sayılı Dahili
ye Memurları Kanununun 23 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
ve kanunların açıkça suç saydığı Devletin ülke
si ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne ve Cum
huriyetin niteliklerinden herhangi birini değiş
tirmeye, ortadan kaldırmaya yönelik veya bun
lara aykırı eylemleri veya irtikap ve irtişaları ve

ya vazife ve memurluk haysiyet ve şerefine uy
mayan kötü itiyat ve halleri şayi olduğu ve bu 
durumları ayrı ayrı iki müfettiş tarafından veri
len raporlar ve muhtelif iki amirin gizli sicil ra
porlarıyla teeyyüt eden memur, hakkında cezai 
takibat yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ve
kalet inzibat komisyonunun kararı ve Bakanın 
onayı ile meslekten çıkarılır."

GENEL GEREKÇE

Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal 
hukuk devleti niteliklerini özenle korumak için, 
anayasa ve kanunların açıkça suç saydığı Dev
letin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü
ne ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi bi
rini değiştirmeye, ortadan kaldırmaya yönelik 
veya bunlara aykırı eylemlerde bulunan ve bu

durumları ayrı ayrı iki müfettiş tarafından veri
len raporlar ve farklı iki amirin gizli sicil rapor
larıyla teeyyüt eden Dahiliye memurlarının, 
haklarında cezai takibat yapılıp yapılmadığına 
bakılmaksızın , vekalet inzibat komisyonu kara
rı ve Bakanın onayı ile meslekten çıkarılacakla
rı hükme bağlanmaktadır.

KIDEM TENZİLİ" İfasına mecbur olduğu 
tahkikatın safhalarını ifşa etmek.

SINIF TENZİLİ- Hesaplarını sene nihayetin
de tamam ile kapatmamak, avans alıp bunu üç 
ay zarfında tesviye etmemek, amirine vazife 
başında veya vazifeden dolayı her nerede olur
sa olsun hakaret etmek, vazife başında madu
nuna yahut arkadaşlarına hakaret etmek, me
mur bulunduğu yerin ve mıntıkanın haricinde 
izinsiz gitmek, yahut vazife icabı gittiği takdir
de mafevkini haberdar etmemek ve Cemi İanat 
Nizamnamesine mugayir harekette bulunmak.

MADDE 21- Evrak ziyaı ve vazife icabını 
takdir bir ifada müsamaha. Devlet ve efratça 
mazarratı mucip olmuş ise zararın derecesine 
göre memur hakkında inzibat cezaları en ağırı
na kadar tatbik edilmekle beraber kanuni taki
batta icra edilir.

MADDE 22- Resmi muamelelerden dolayı 
amirlerini alenen tenkid edenler tenkidin şekil, 
mahiyet ve tesiri derecesine göre maaş kesilmesi, 
kıdem tenzili cezalarından biri ile cezalandırılır.

MADDE 23- İrtikâp irtişaları veya vazife

ve memurluk haysiyet ve şerefine uymayan 
kötü itiyat ve halleri şayi olduğu ve bu ayrı 
ayrı ayrı iki müfettiş tarafından verilen ra
porlar ve muhtelif iki amirin mahrem tezki
ye varakariyle teyyüt ettiği halde maddi ve 
kanuni kâfi deliller bulunmamasından hakla
rında takibat yapılmayan memurlar, Vekalet 
inzibat komisyonunun kararı ile Vekilin tas
dikiyle, meslekten çıkarılırlar.

MADDE 24- Vali veya kaymakamlarla nahi
ye müdürleri, emir veya nezaretlerine tabi da
irelerde, suistimallerin ve alelûmum kanunsuz 
hareketlerin vukuundan mesuldürler.

Bu gibi hallerin tekerrür ve tevalisi teftişler ve
ya tahkikler neticesinde sabit olur ve vali ile kay
makam ve nahiye müdürünün onlara daha evvel 
vakıf olmadıkları veya vakıf oldukları halde sala
hiyetleri dahilindeki teşebbüslere girişmedikleri 
anlaşılırsa haklarında vazifelerinde lakayıdı gös
teren memurlar gibi muamele olunur.

MADDE 25- Dahiliye memurlarının sicilleri 
ile mahrem dosyalarının tesbit ve tanzimi usul
leri, bir nizamname ile tayin olunur.(*)
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VEKALET İNZİBAT KOMİSYONU 
MADDE 26- Vekalet İnzibat Komisyonu, 

müsteşarın riyasetinde müdürler encümeni
ni teşkil eden azadan terekküp eder.

İÇTİHADİ HAREKET 
MADDE 27- Kanun ve nizamnamelerde sa

rahat olmayan ve hakkında hususi emir bulun
mayan mesai İde mafevkten istizan imkanı ol
madığı takdirde vali, kaymakam ve nahiye mü
dürleri kendi içtihatlarıyle hareket ederler ve 
tedbir alırlar.

MESLEK KURSU 
MADDE 28- Vekalet münasip gördüğü yer

lerde memurlar için meslek kursu açmağa ve 
bunların programını tanzime salahiyettardır. Bu 
kurslara kabul edilecek memurların evsaf ve şe
raiti bir nizamname ile tayin olunur. Kursa ka
bul edilen memurlara harcırah kararnamesine 
tevfikan harcırah ve yevmiye verilir.

(*) Bk. Bakanlar Kurulunun 31.1.1932 tarih ve 12226 
sayılı kararnamesiyle yürürlüğe konulan (DAHİLİYE 
VEKALETİ MEMURLARI SİCİL TÜZÜĞÜ), T.C. Tü
zükleri: C.1-S. 600.

B a ş k a n l ı ğ ı n ı z a  a r z ı  B a k a n la r  K u r u l u ’n c a  2 3 /3 /1 9 9 8  t a r i h i n d e  k a r a r la ş t ı r ı l a n  " 3 1 9 4  S a y ı l ı  
İ m a r  K a n u n u n a  B i r  E k  M a d d e  E k l e n m e s in e  D a i r  K a n u n  T a s a r ı s ı "  i le  g e r e k ç e s i  i l i ş ik te  
g ö n d e r i l m i ş t i r .

K o m i s y o n l a r d a  v e  G e n e l  K u r u ld a  ö n c e l ik  v e  i v e d i l i k l e  g ö r ü ş ü lm e s i n i  a r z  e d e r im .

M e s u t  Y I L M A Z  
B a ş b a k a n

Madde 1-3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiş
tir.

"Ek Madde 2- imar planlarının tanziminde, 
planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile 
müstakbel ihtiyaçları gözönünde tutularak lü

zumu cami yerleri ayrılır.
İl, ilçe, kasaba ve köylerde müftünün izni 

alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şar
tıyla cami yapılabilir.

Cami yeri, imar mevzuatına aykırı olarak 
başka maksatlara tahsis edilemez."

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde her yıl belirli bir plan ve proğra- 
ma, çevre düzenlemesine, estetik görünüme ve 
mevzuata uygun bulunmayan camiler yapıl
maktadır. Kişiler veya dernekler tarafından te
min edilen arsalar üzerine çevrenin ihtiyaç 
durumu ve özelliği dikkate alınmadan imar 
mevzuatına uygun olmayan bu tür cami yapım
larını önlemek de mümkün olmamaktadır. 3194 
sayılı İmar Kanununa göre belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde ya da dışında kalan yerler
de yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve 
özel bütün yapılar bu kanun kapsamında bu
lunduğu halde il, ilçe, kasaba ve köylerde plan
sız ve proğramsız camiler inşa edilmektedir.

Camiler toplumda birlik ve beraberlik şuuru
nun oluşmasına katkıda bulunan dini mekanlar

dır. Plansız ve programsız olarak ihtiyaçtan 
fazla camilerin yapılmasıyla toplumdaki b ir
lik şuuru zedelenmekte, gruplaşmaların mey
dana gelmesi suretiyle cami ve cemaat anlayışı 
yaralanmaktadır.

Ayrıca ihtiyaçtan fazla olarak yapılan camile
re İmam-Hatip kadrosu ihtiyacı karşılanama- 
makta, bu durum da bir takım olumsuzlukların 
meydana gelmesine sebebiyet vermektedir.

Camilerin, mevzuat çerçevesinde plan ve 
programlara uygun ve ihtiyaca göre yapılmasını 
sağlamak, gelişigüzel düzensiz ve çevre ile 
uyum sağlamayan yapılaşmayı önlemek ama
cıyla "3194 sayılı İmar Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Taslağı" hazırlan
mıştır.
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Başkanlığınıza arzı Bakanlar K urulu’nca 23/3/1998 tarihinde kararlaştırılan "Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim.

Madde 1- Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin 
Şeddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvan
ların Men ve İlgasına Dair 677 sayılı Kanunun 1 
inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ceza "altı 
aydan az olmamak üzere hapis ve elli milyon 
liradan yüz milyon liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır" şeklinde; üçüncü fıkra
sındaki ceza "bir yıldan az olmamak üzere 
hapis ve ikiyüzelli milyon liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır" 
şeklinde değiştirilmiştir.

IVIesut YILIVLAZ,
B aşbakan

Madde 2- 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
526 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.

"Şapka İktisası Hakkında 671 sayılı Kanu
nun veya Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki 
Hakkında 1353 sayılı Kanunun veya Bazı Kis
velerin Giyilemeyeceğine Dair 2596 sayılı ka
nunun koyduğu yasaklara veya yükümlülükle
re aykırı hareket edenlere altı aydan bir yıla 
kadar hafif hapis ve elli milyon liradan yüz 
milyon liraya kadar hafif para cezası verilir."

GENEL GEREKÇE

Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal 
hukuk devleti olma niteliklerini korumak maksa
dıyla Tekke ve Zaviyelerle türbelerin Şeddine ve 
Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve 
ilgasına dair 677 sayılı Kanunun ile Şapka İktisa- 
sı Hakkında 671 sayılı Kanun ve Türk Harflerinin 
Kabul ve Tatbiki Hakkında 1353 sayılı Kanunun 
koyduğu yasaklara ve yükümlülüklere uymayan
lara verilecek cezalar artırılmaktadır.

Bu amaçla;
1-677 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikin

ci fıkrasında yer alan "üç aydan eksik olmamak 
üzere hapis ve elli liradan aşağı olmamak üze
re para cezası" "altı aydan az olmamak üzere 
hapis ve elli milyon liradan yüz milyon liraya 
kadar ağız para cezası'na^

Üçüncü fıkrasında yer alan "altı aydan az ol

mamak üzere hapis ve beşyüz liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezası" "bir yıldan az ol
mamak üzere hapis ve ikiyüz elli milyon liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası'na,

2- 765- sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "iki aydan 
altı aya kadar hafif hapis veya bin liradan beş- 
bin liraya kadar hafif para cezası" "altı aydan 
bir yıla kadar hafif hapis ve elli milyon liradan 
yüz milyon liraya kadar hafif para cezası"na, çı
karılmaktadır.

Ayrıca, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun yuka
rıda söz konusu edilen 526 ncı maddesinin ikin
ci fıkrasında yapılan değişiklikle "Bazı Kisvelerin 
Giyilemeyeceğine dair 2596 sayılı Kanun"un 
koyduğu yasaklara ve yükümlülüklere aykırı ha
reket edenler için de ceza öngörülmüştür.

KANUN NO: 677
TEKKE VE ZAVİYELERLE TÜRBELERİN ŞEDDİNE VE TÜRBEDARLIKLAR İLE BİR TAKIM

UNVANLARIN MEN VE İLGASINA DAİR KANUN (*)
30 Teşrinisani 1341 

(Resmi Gazele ile Neşir ve ilanı: 13 Kânunuevvel-Sayı: 243)
3. t. Düstur, C.7 -S .  113

MADDE 1- Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde 
gerek vakıf suretiyle gerek mülk olarak şeyhi
nin tahtının tasarrufunda gerek suveri aharla te
sis edilmiş bulunan bilumum tekkeler ve zavi
yeler sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük 
ve tasarrufları baki kalmak üzere kamilen sed- 
dedilmiştir. Bunlardan usulü mevzuası daire
sinde filhal cami veya mescit olarak istimal 
edilenler ipka edilir.

Alelûmum tarikatlerle şehlik, dervişlik, mü
ritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emir
lik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfü- 
rücülük ve gayıptan haber vermek ve murada 
kavuşturmak maksadıyle nüshacılık gibi unvan 
ve sıfatların isitmaliyle bu unvan ve sıfatlara ait 
hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur. Türkiye 
Cumhuriyeti dahilinde salâtine ait veya bir ta- 
rika veyahut cerri menfaate müstenit olanlarla
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bilumum sair türbeler mesdut ve türbedarlıklar 
mülgadır. Seddedilmiş olan tekke veya zaviye
leri veya türbeleri açanlar veyahut bunları ye
niden ihdas edenler veya ayını tarikat icrasına 
mahsus olarak velev muvakkaten olsa bile yer 
verenler ve yukarıdaki unvanları taşıyanlar ve
ya bunlara mahsus hidematı ifa veya kıyafet il<- 
tisa eyleyen kimseler üç aydan eksik olmamak 
üzere hapis ve elli liradan aşağı olmamak üze
re cezayı nakdiile cezalandırılır.

(Ek Fıkra: 5438-10.6.1949) Şeyhlik, Babalık 
ve Halifelik gibi mensupları arasında baş mev
kiinde bulunanlar altı aydan az olmamak üze
re hapis ve 500 liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezasından başka bir yıldan aşağı ol
mamak üzere sürgün cezası ile cezalandırılır
lar. (**)

Şapka iktisası hakkında 671 sayılı Kanunla 
Türk harflerinin kabul ve tatbikine dair 1353 sa
yılı Kanunun koyduğu memnuniyet veya mec
buriyetlere muhalif hareket edenler iki aydan al
tı aya kadar hafif hapis veya bin liradan beşbin 
liraya kadar hafif para cezasiile cezalandırılır.

MADDE 527- Her kim, bir musibet ve felâ
ket veya karşılık yahut cürmü meşhut vukuun
da makbul bir özüre müstenit olmaksızın la- 
zımgelen hizmet ve yardımı yapmaktan kaçınır 
yahut vazifesini yaptığı sırada kendisine müra
caat eden memurlara lazımgelen malumat ve 
tarifatı vermekten imtina eylerse otuz liraya ka
dar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

Eğer vermiş olduğu malumat ve tarifat haki- 
kata mugayir olursa ceza elli liraya kadar hafif 
cezayi nakdi veya bir aya kadar hafif hapistir.

MADDE 528- Bir memura vazifesini yapdığı 
sırada isim ve şöhret veya sıfat ve sanatını mes
ken ikametgâhını veya doğduğu yeri yahut sair 
şahsi evsafını beyandan imtina eden şahıs otuz 
liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur. 
Ve eğer hakikat hilafında beyanatta bulunursa 
bir aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır.

MADDE 539- Her kim, ait olduğu daire tara
fından kanuna müsteniden vukubulan memnu-

iyet hilafı olarak ayin icrasına mahsus mahalle
ler haricinde mezhebi merasim icrasına veya
hut umuma mahsus meydanlarda ve yollarda 
dini ve gayri dini işlere müteallik alaylar tertibi
ne halkı teşvik yahut bunlara riyaset eylerse bir 
aya kadar hafif hapse veya elli liraya kadar ha
fif cezayı nakdiye mahkum olur.

Eğer işbu fiilden dolayı halk arasında bir he
yecan ve karışıklık çıkarsa fail hakkında yukarı
daki cezaların ikisi birden hükmolunur.

İKİNCİ FASIL 
CÜRMÜ HABER VERMEKTE ZÜHUL 

MADDE 530- Hekim, cerrah, ebe yahut sair 
sıhhiye memurları şahıslar aleyhinde işlenmiş 
bir cürüm asarını gösteren ahvalde sanatlarının 
icabettiği yardımı ifa ettikten sonra keyfiyeti ad- 
liyeye veya zabıtaya bildirmezler yahut ihbar 
hususunda teahhur gisterilirse bu ihbar kendisi
ne yardım ettikleri kimseye takibata maruz kıla
cak ahval müstesna olmak üzere otuz liraya ka
dar hafif cezayı nakdiye mahkum olurlar.

ÜÇÜNCÜ FASIL 
MESKÜKATA MÜTEALLİK KABAHATLER 
MADDE 531- Mecmuu kıymeti yüz kuruştan 

fazla meskûkât veya evrakı nakdiyeyi sahih 
zanniyle aldıktan sonra bunların kalp ve taklit 
olduklarına muttali olan kimse üç gün zarfında 
bunları nereden ve ne suretle aldığını mümkün 
mertebe tarif ile beraber hükümete teslim et
mezse on beş liraya kadar hafif cezayı nakdiye 
mahkum olur.

MADDE 532- Her kim, Türkiye'de kanunen 
tedavül etmekte olan meskukâtı mukanen kıy
metleriyle kabulden imtina eyler ise otuz liraya 
kadar hafif cezayı nakdiye mahkum olur.

(*) 7 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı (TÜRKİYE CUM HU
RİYETİ ANAYASASI)'nın 174 üncü maddesi gereğince 
(DEVRİM KANUNLARO'ndan olup Anayasaya aykırı oldu
ğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.
(**) Sürgün cezası 13 Temmuz 1965 larih ve 647 sayılı Ka

nunun geçici 2 nci maddesiyle kaldırılmıştır.

KANUN NO: 671 
ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN (*)

25 Teşrinisani 1341
(Resini Ceride ile neşir ve ilânı: 28 Teşrinisani 1341-Sayı: 230) 

3.t.Düstur, C .7 . -  s.108

MADDE 1- Türkiye Büyük M illet Meclisi 
âzaları ile idarei umumiye ve hususiye ve ma- 
halliyeye ve bilûmum müessesata mensup me
murin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa et
miş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.

Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka

olup buna münafi bir itiyadın devamını hükü
met meneden

MADDE 2- İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyül icradır.

MADDE 3- İşbu kanun Büyük Millet Meclisi 
ve İcra Vekilleri Heyeti taraflarından icra olunur.
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B aşk a n lığ ın ız a  arzı B ak an lar K.uruUı’nca 2 3 /3 /1 9 9 8  ta rih in d e  k a ra rlaş tır ılan  "22 O cak  
1990 T arih li ve  39 9  Sayılı K anun  H tlk m an d e  fC aram am ede D eğ iş ik lik  V a rılm a s ın a  D air ICanuın 
T asarıs ı"  ile g e rekçesi ilişik te  gönderiln ıiş tir.

IC om isyonlarda vc G enel ICtırulda ö n ce lik  ve  ived ilik le  görüştU m esini a rz  ederim .

IV^esut YILMCA2: 
î ? ^ ş b a R a n

MADDE 1- 22 Ocak 1990 tarihli ve 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci madde
sinin birinci fıl<rasına (f) bendi ve ikinci fıkradan 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

"f) Yıkıcı veya bölücü veya Cumhuriyetin nite
liklerinden herhangi birisini değiştirmeye veya or
tadan kaldırmaya yönelik veya bunlara aykırı ey
lem ve diğer faaliyetlerde bulunmak veya bu su
retle kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini 
bozmak veya boykot, işgal, engelleme, işi yavaş

latma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu 
amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları 
tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak."

"(f) bendindeki eylemleri sebebiyle sözleşmesi 
feshedilerek sona eren personel Bakanlıklar, kamu 
kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile bunların 
sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip ol
duğu kurum ve kuruluşlarda herhangi bir statüde 
istihdam edilemezler."

GENEL GEREKÇE

Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal hu
kuk devleti niteliklerini özenle korumak için yıkıcı 
veya bölücü veya Cumhuriyetin niteliklerinden 
herhangi birisini değiştirmeye veya ortadan kaldır
maya yönelik veya bunlara aykırı eylem ve diğer fa
aliyetlerde bulunan veya bu suretle kurumların hu
zur, sükun ve çalışma düzenini bozan veya boykot, 
işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylem
lere katılan veya bu amaçla toplu olarak göreve

gelmeyen, bunları tahrik ve teşvik eden veya yar
dımda bulunan kamu iktisadi teşebbüsü veya bağlı 
ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleş
mesinin feshedilmesi hükme bağlanmaktadır.

Ayrıca bu şekilde sözleşmesi feshedilerek sona 
eren personelin Bakanlıklar, kamu kurum ve kuru
luşları, yerel yönetimler ile bunların sermayesinin 
yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu kurum ve 
kuruluşlarda çalıştırılmaması öngörülmektedir.

DİSİPLİN HÜKÜM LERİ

DİSİPLİN CEZALARI
MADDE 44- (Değişik: 3771-5.2.1992) Teşeb

büs veya bağlı ortaklıklardaki hizmetlerin gereği 
gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla sözleşmeli 
personelin görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri, iş 
yerinde veya dışında teşebbüs ve bağlı ortaklıkla 
ilgili mevzuata aykırı davranışları nedeniyle kade
me ilerlemesinin durdurulması hariç, verilmesi ge
reken disiplin cezaları ile disiplin cezası vermeye 
yetkili merciler ve disiplin kurulları hakkında bu 
kanun bükümünde kararnamede hüküm bulun
mayan hallerde teşebbüs veya bağlı ortaklık me
murlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. An
cak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını 
gerektiren fiiller için sözleşme üçretinden kesme 
cezası, aylıktan kesme cezası esaslarına göre uy
gulanır.

MADDE 45- (Değişik: 3771- 5.2.1992) Teeşeb- 
büs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli per
sonelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde feshedilir:

a) izinsiz veya kabul edilebilir bir mazareti ol
maksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme döne
mi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,

b) işe alınma şartlarından herhangi birini taşı

madığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin 
sonradan kaybedilmesi,

c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde 
belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksı
zın yeni görevine başlamamak,

d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleş
me hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini iz
leyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde ol
mak,

İstek, yaş haddi, malullük veya sicil sebeplerin
den biri ile emekliye ayrılma hallerinde, sözleşme 
sona erer.

SAVUNMA HAKKI
MADDE 46- (Değişik: 3771-5.2.1992) Savun

ması alınmadan sözleşmeli personel hakkında di
siplin cezası verilmez. Sözleşmeli personel; soruş
turmayı yapanın, disiplin cezası vermeye yetkili 
organı merci veya amirin veya disiplin kurulunun 
yedi günden az olmamak üzere vereceği süre için
de yazılı olarak savunmasını yapar. Bu süreler 
içinde savunmasını yapmayan sözleşmeli perso
nel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
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kis Amerikan yönetimi bu değişikliği memnuniyetle 
karşılamıştır. Geçtiğimiz yıllarda Hürriyet gazetesinde 
(27.5.1990) yayınlanan ABD Dışişleri Bakanlığı gizli 
raporlarına göre, 27 Mayıs’ın lideri Madanoğlu “sağ
lam ve güvenilir bir Amerikancı”, Milli Birlik Komi
tesi üyelerinin çoğunluğu da “Amerikan yanlısındır. 
Zaten, ihtilalin gerçekleştiği radyodan duyurulurken, 
yeni yönetimin “NATO’ya, CENTO’ya ve diğer antlaş
malara bağlı kalacağı” özellikle vurgulanmıştır. Daha
sı, 27 Mayıs sonrasında ABD ile ilişkiler iyice sıklaş
mış; Amerikan Barış Gönüllüleri Türkiye’ye akın et
mişlerdir. Okullarda ise. Amerikan süt tozu, tereyağı ve 
bisküvileri ikram edilmeye başlanmıştır. Buna rağ
men, darbeyi alkışlayanların, Menderes hükümetini 
'memleketi Amerika’ya satmak’la suçlamaları komik 
bir çelişki olarak tarihin hafızasına kaydedilecektir.

12 Mart müdahalesi, çok açık bir ABD/CIA operas
yonu idi. İhtilal öncesinde Türk hükümetleriyle ABD 
arasında önemli sorunlar yaşanmıştı: Türkiye’nin İslam 
ülkeleriyle yakınlaşması, U-2 casus uçaklarına izin ve
rilmemesi, haşhaş ekiminin yasaklanmaması vs... 12 
Mart’tan önce uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı yapmış bu
lunan İhsan Sabri Çağlayangil, 12 M art’la ABD arasın
daki ilişki sorulduğunda şunları söylemişti; "Amerikalı
ların bizden gayrı memnun olduklarını arzetmiştim. Se
bepler belli: Afyon, muayyen siyasetler, /7-2,..”“ Öte 
yandan, içerde hızla tırmanan anarşi de bir CIA tertibiy
di. Dönemin CIA Başkanı Helms, daha sonraları şu iti
rafta bulunacaktı: “Evet, 12 Mart'ı hazırlayan oluşumla
rı, biz ajanlarımız aracılığıyla d ü z e n l e d i k . İhtilal’in 
işbaşına getirdiği Nihat Erim Hükümeti’nin ilk icraat 
olarak haşhaş ekimini yasaklaması doğrusu manidardı.

1974’te kurulan CHP-MSP koalisyonu, haşhaş eki
mine izin verdiğinde The Times, “haşhaş ekimine iliş
kin karan, Türk hükümetine çok pahabya mal olabi
lir” yorumunu y a p a c a k tı .12 Eylül’e kapı aralayan 
faktörlerden biri yine haşhaş bir diğeri de Türkiye’nin 
ABD’ye rağmen Kıbrıs’a müdahalesi olacaktır.

12 Eylül darbesinde de elbette ABD vardı: O sıralar 
Amerikan yönetimi Türkiye’de İran tipi bir devrimin 
gerçekleşmesi halinde bölgeden tümüyle silineceğin
den korkuyordu. 12 Mart ve 12 Eylül darbelerine mu
hatap olan zamanın Başbakanı Demirel, 9 Ağustos 
1987 tarihli Güneş gazetesinde, her iki darbede de 
ABD’nin var olduğunu açıkça ifade etmiş, “U-2 uçak
larının yasaklanması, üslerin denetim altına alınması 
ve Türk-Sovyet ticari ilişkilerinin geliştirilmesinin 
ABD'yi rahatsız ettiğini” söylemiştir. Demirel’e göre, 
12 Eylül öncesinde “ABD Türkiye’nin İran’a dönebile
ceğinden korkmuştur ”

12 Eylül, akşamı ABD Dışişleri Bakanı Muskie, Was- 
hington’daki Kennedy Center’da “Damdaki Kemancı” 
müzikalini seyretmekte olan Başkan Carter’ı acil ola

rak arar ve kendisine şu bilgiyi verir: “Mr President, 
Türk ordusunun komuta heyeti Ankara’da yönetime el 
koydu. Herhangi bir kaygıya gerek yok. Kimlerin mü
dahale etmesi gerekiyorsa, onlar müdahale etti.”‘'̂

28 Şubat sürecinde aynı güçlerin ne düzeyde etkin 
olduğunu öğrenmek için, herhalde biraz daha zamanın 
geçmesini beklemek gerekiyor.

27 M ayıs’tan 28 Şubat’a 
Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok 
15 Ekim 1961 ’de yapılan genel seçimlerde Demokrat 

Parti’nin yerini alan Adalet Partisi’nin CHP’den sonra 
ikinci parti olması, komutanları tedirgin etmiş, ordunun 
tekrar yönetime el koyması, ancak “aslan kafesine ko
yun atma” yöntemiyle önlenebilmiştir: Partiler arasında 
imzalanan protokole göre, “İsmet İnönü ilk sivil başba
kan olacak, eski D P’liler için af çıkarılmayacak, ‘60’da 
ordudan atılan subaylar görevlerine iade edilmeyecek
ti.” I962’de çıkarılan bir yasa ile de, “27 Mayıs’ın 
eleştirilmesi, eski DP yönetiminin ise övülmesi” ya
saklanacaktı. Ardından 27 Mayıs günü “Hürriyet ve 
Anayasa Bayramı” ilan edilecekti.

1965 seçimlerinde oyların % 53’ünü alarak 240 mil
letvekili ile tek başına iktidara gelen ve bir sonraki se
çimde iktidarını koruyan AP yönelimine karşı 1971 ’de 
özellikle anarşi, irtica, ekonomik ve siyasi kriz gibi ge
rekçelerle 12 Mart Müdahalesi gerçekleşti. 12 M art’ın 
irticai gerekçesi de hazırdı: Milli Nizam Partisi “laikli
ğe aykırı faaliyetler" yapmıştı. Samsun Cumhuriyet 
Savcılığı, bir konuşmasından dolayı Prof. Necmeddin 
Erbakan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasını ve 
MNP’nin de kapaulmasmı istemişti."

12 Eylül’ü kamuoyunda meşru kılan gelişme, belli 
mihraklarca tertiplendiği kuşku götürmeyen, Çorum ve 
Kahramanmaraş’taki iç savaşı andıran çatışmalar, Fat
sa’nın kurtarılmış bölge haline gelmesi vb. ile doruğa 
tırmanan anarşi ve terör olaylarıydı. İrtica bahanesi ise 
her zaman bulunabilirdi. 6 Eylül’de Konya’da bir tertip 
heyetince düzenlenen. Milli Selamet Partisi’nin de ka
tıldığı Kudüs mitingi, irticâ’ın hortladığını kanıtlamak 
için yetti de arttı bile.

Tesadüfe bakın ki, 1997’de Rcfahyol iktidarının düş
mesine yol açan ve giderek “irticâ" adı altında geniş 
bir muhalif cepheye karşı adeta “sürek avına” dönüşen 
28 Şubat Post-modern darbe sürecinin ilk işareti de, şu
bat başında düzenlenen Kudüs gecesine tepki olarak 
Sincan sokaklarını sarsan tank gürültüleriyle veriliyor, 
Türkiye bir kez daha “tank sesleriyle uyanıyor”du...

SONUÇ

Ümran’da uzun bir süredir tefrika ettiğimiz “irticâ’ın 
Serüveni” dizisine kısa bir göz atarak bu devasa konu
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yu sonuçlandırmaya çalışalım:
OsmanlI İmparatorluğu’nun moral bozucu askeri ye

nilgiler serisi, yönetici ve aydın kesimin kendine olan 
güvenini yitirmesiyle sonuçlanmış, ardından Avru
pa’yla temas sonucu yaşanan zihinsel şok, giderek de
rin bir aşağılık kompleksine dönüşmüştür. Önce, mağ
lubiyetlerimiz ve Avrupa’dan “geri” kalışımız, askeri 
ve teknik nedenlere bağlanıp bu alandaki eksiklikleri
mizi gidermek için bir dizi ıslahatlara gidilmiş, sonra 
da asırlardır toplumsal hayatımıza egemen olan ve mil
letimizi başarıdan başarıya koşturan kültürel ve mane
vi değerlerimiz yargılanmaya ve sorgulanmaya başla
mıştır. Kısa zamanda mağlubiyetlerin ve “geriliğin” 
tüm suçu “şarklılığımız”a, “şark kafası”na ve giderek 
de İslam’a yıkılmıştır. İslam, “pâ-bend-i terakkî” ola
rak, başımıza gelen bütün felaketlerin biricik sorumlu
su olarak görülmüştür.

Muhammed Arkun’un. tesbiti ile, Genç Osmanlılar, 
Jön Türkler, İttihatçılar ve Cumhuriyetçiler; hepsi asri
leşmenin yani Avrupalılaşmanın önünde tek engel ola
rak İslam’ı ve geleneksel kurumlan görmüşlerdir.®* On
lara göre, modernleşmekten başka, yani İslami ve gele
neksel olan her şeyi ortadan kaldırarak yerine Batılı ku
rum ve değerleri “tepeden inme” yöntemlerle, gerekir
se “zorla” ikame etmekten başka çözüm yoktur.

Batıcı seçkinlerimiz, bundan böyle Avrupaî olmayan 
her fikir, anlayış, değer, kıyafet ve kurumu “geri”; bun
ları savunanları da “gerici” olarak tanımlayacaklardır. 
Artık, içinden çıktığı toplumu hakir gören, halkının sa
hip olduğu değerlerden iğrenen ve bu değerlere haka
retler yağdıran ucûbe bir aydın/yönetici tipi vardır kar
şımızda. Halk yığınlarını “gerici”, “mutaassıp”, “tu
tucu”, sahip olduğu manevi değerleri “ortaçağ zihniye
ti” olarak niteleyen, kendilerini ise “ilerici”, “aydm”, 
“çağdaş” kabul eden yönetici azınlık, giderek halkın
dan kopacak ve hatta ona düşman hale gelecektir. Artık 
Batıcı elitlerin en önemli sorunu halk’tır. Çünkü, II. 
Mahmut’tan beri yürütülen bütün batılılaşma ve mo
dernleşme programlarının karşısına dikilenler bizzat 
modernleştirilmeye çalışılanlardır.

Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen Kemalist 
devrimler için de aynı kural geçerlidir: “Devrimin te
mel savı, topluma yukarıdan aşağı inerek onu ortaçağ 
düzeyinden kurtarmaktı ve ancak karşı devrim aşağı
dan gelebilirdi... Kemalist yaklaşıma göre halk iki 
önemli stratejik gruba ayrılmıştı: Bir tarafta halk, di
ğer tarafta toplumu modernleştirecek aydmlar, bü
rokrasi. Kemalist devrim felsefesine karşı çıkacak olan 
grup ise, halkın özellikle alt kademeleri idi. Bunların 
karakteristiği, modernleşmeyi (Kemalist anlayışa göre 
laik batılı olma anlamında) istemeyen, özellikle dine 
bağlı gruptu.”

Evet, tepeden inme modernleştirme çabalarına karşı

halk mudaka tepki gösterecekti ve bu tepkiler de bir bi
çimde önlenmeliydi. Yönetici elitler, bir yandan karşı- 
tepkileri şiddetle bastırırken, öbür yandan da bu tür çı
kışları kamuoyunda mahkum edecek sihirH bir kavram 
buldular: “İrticâ”! 31 Mart olayının vuku bulduğu 
XX. yüzyıl başlarına değin “Allah’a sığınma ve rücû’ 
etme” anlamında yaygın olarak kullanılan irtica’ keli
mesi, birdenbire içerik ve anlam değiştirerek tamamen 
siyasal bir hüviyet kazanıverdi. Devlet erkini ele geçi
ren ve bir başkasına kaptırmamaya yeminli bulunan İt
tihatçı/Cumhuriyetçi elitler, dindar halk yığınlarını ve 
halk üzerinde etkin bir nüfuza sahip bulunan muhalifle
rini sindirip tedip etmek için, müessir bir psikolojik 
baskı aracına sahiptiler artık. Bundan böyle, onların ik
tidarını tehdit eden her hareket “gerici”, her fikir “irti- 
câ’î”, her grup ya da şahıs da “mürteci” dir.

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e, özellikle 31 Mart’a ge
linceye değin ileri-geri kavramları ekseninde sürdürü
len siyasi, fikri tartışmaların yerini artık inkılâp-irticâ’ 
tartışmaları almış ve bu söylem tevarüsen Cumhuriyet’e 
geçmiştir. Tabii, bu arada kavramların içeriği de değiş
miştir: İnkılab’ın içeriği meşrutiyet ve özgürlük’le, 
irticâ’mki ise istibdad ve din’le doldurulmuştur.’"

Egemen güçler “irticâ” kavramını öylesine sansas
yonel ve etkili biçimde kullandılar İd, zamanla bu kav
ram etrafında sun’î, ama bir hayli kapsamlı ve hayret 
verici bir semantik alan oluştu. İrticâ, sayısız miktarda 
olumsuz kelime, sıfat ve kavramla sun’î biçimde irti- 
batlandırıldı ve böylece bu dehşetli siyasal söylem, iğ
renç bir “irticâ edebiyatına” dönüştü. İlk dönemlerde 
eski, ilkel, çağdışı, tutucu, gerici, yobaz, softa, mutaas
sıp, muhafazakar, müstebit, örümcekli kafa, ortaçağ dü
şüncesi..., yeni dönemde ise teokratik düzen, funda
mentalizm, aşın dincilik, kökten dincilik, radikal İs
lam... gibi pek çok kelime ve kavram “irticâ” ile irtibat- 
landırılırken, çember sakal, sarık, takke, takunya, teş
bih, kara çarşaf, kara cüppe, kara ses, yeşil bayrak... gi
bi olumsuz çağrışım yapacağı düşünülen semboller 
sıkça kullanılarak bu edebiyat iyiden iyiye bayağılaş
tırıldı. Abartma, yalan, iftira, itham, karalama ve haka
ret bu sövgü edebiyatının vazgeçilmez özelliği oldu.

Bugün, sınırları ve çerçevesini belirlemek mümkün 
olmadığımdan, “irticâ”ın doğru-dürüst bir tanımlama
sı da yapılamamakta, yapılan tanım ve yorumlar ise, 
çelişkileri, tutarsızlıkları ve birbirine zıt unsurları ile ol
dukça sübjektif, muğlak ve kaypak bir nitelik taşımak
tadır. Zira “irticâ” kelimesi, artık ne dinsel bir kav
ram, ne de sosyolojik, hatta politik bir kavramdır. Sade
ce yaklaşık yüz yıldır yukandan aşağı geliştirilen iğ
renç bir edebiyatın, bayağı bir söylemin ürünü olan ta
lihsiz bir kavramdır. Prof. Dr. Şerif Mardin’m  isabetle 
teşhis ettiği gibi Türkiye’de uygulanan laiklik politika
larına karşı başından beri var olan “devamlı bir di-
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reııç”tir sözkonusu olan. Bu direncin “gericilik”, “ce
halet”, “hurafe” gibi hissi ve edebi kavramlarla izahı 
mümkün değildir. Mardin’e göre, “uzun süre devam 
eden bir direnç ‘sosyolojik bir olay’dır ve sosyolojik 
bir olay da edebiyat terminolojisi ile izah edilemez, an
cak sosyolojinin analitik araçlarıyla incelenir.”

K a v ram m  bu  “kaypak ve sübjektif’ n ite liğ i, e g e 
m en  g ü ç le r in , ir l ic â ’ı ra k ip le r in e  ve  ö z e llik le  d e  İs la m 
cı m u h a lif le r in e  k a rş ı d ile d ik le ri g ib i ç a rp ıta ra k  k u lla n 
m a la rın a , “irtica yaygaraları” k o p a rm a la r ın a  ve  b ir 
a n la m d a  “irtica ticareti” y a p m a la r ın a  im k a n  ta n ım a k 
tadır. S is te m , beUi a ra lık la r la  i r t ic â ’ı “ h o r tla tıp ” , k o n 
jo n k tü re  g ö re  o n u  b a za n  “ k o m ü n is tl ik ” le , b azan  “ k ürt- 
ç ü lü k ” , “ a n a rş is tl ik ” v e y a  “ b ö lü c ü lü k ” le  e şd e ğ e r  g ö s te 
re rek  m e m le k e ti s ık  s ık  b ü y ü k  te h lik e le rd e n  kurtaiT nak- 
ta (!) ve  b ö y le c e  e g e m e n  s ın ıf ın  a y rıc a lık lı k o n u m u  sü r
m ek ted ir.

Periyodik olarak tezgahlanan irtica yaygaralarının, 
bir başka ifade ile sistemin sık sık “irtica nöbeti”ne tu
tulmasının temelinde yatan sinsi plan işte budur. İsmet 
Özel’in ifade ettiği gibi, “Türkiye’de bazı insanların 
yalnızca hakları vardır, diğer bazı insanların yalnızca 
vazifeleri. Eğer haklarını kullanan insanlara vazifeleri 
olduğunu hatırlatırsanız “irtica hortlar”. Yine vazife
leri yerine getiren insanların da belli hakları olması ge
rektiğini öne sürerseniz, olay “mürtecilerin baş göster
mesi olarak” olarak yorumlanır. Kısacası, bazılarının 
hakları olmaksızın vazifeler yerine getirmesini temin 
etmek, bazılarının da vazife sorumluluğu taşımadan 
haklarını kullanmasını sağlamak Türkiye’yi dikensiz 
gül bahçesine çevirecektir. “İrtica” soru soranları kara
lamak için kullanılan “malzeme”dir. İşte ben çok masu
mane bir soru soruyorum: Türkiye’de hiç müslüman 
kalmasaydı irtica olmayacaktı değil mi?” ”

Evet, açıkça söylemek gerekirse, şu ülkede sık sık 
koparılan irtica yaygaralarının ardında yatan çıplak 
gerçek şudur: Vazifelerini uysal uysal yerine getinneye 
devanı eden müslümanlar “bu ülkede bizim de hakla
rımız var” deyince kızılca kıyamet kopmakta ve “irti
ca hortlamakta”dır. Müslümanlar, haklarını aramaya, 
sistemi sorgulamaya devam ettikleri sürece de irtica 
yaygaralarının ardı arkası kesilmeyecektir. ■ (Bitti)
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m ak gayreti ile her iki taraf da laiklikle bağdaşm ası güç bazı kom bi
nezonlara başvurm ak lüzum unu nedense duym uştur. Bu hususta ilk 
adımı Halk P artisi’nin attığı da m aalesef bir gerçektir. Ilkokulara din 
derslerini koyduran, İlahiyat F akü ltesi’ni kuran, türbeleri birer birer 
açan, hatta seçim lerde tarikat şeyhlerinden yardım  isteyen H alk Paı- 
tisi hüküm etleri değil de kim dir? B ütün bunları yapanların şim di 
‘A ra p ç a  ezan a  izin verecek ler, eyv ah  in k ıla p  elden g id iy o r’ diye 
hayıflanm aları biraz gülünç gibi geliyor b ize .”

2.9.1951 tarihli C um huriyet’te N ecdet Evliyagil, her iki partinin 
de dini ç ıkarlarına alet ettiğini yazıyordu: “CH P türbeleri biz açtık, 
derken D P ’liler de A rapça ezanın, din derslerin in  ve radyoda K u r’an 
okutulm asının DP eseri olduğunu ileri sürüyorlar.”

12) Ş e rif M ardin, T ürk iye’de Toplum ve S iyasel/ M akaleler-1, İle
tişim y., İst/l 992, s. 187.

13) F. ve B, T. Ahm ad, a.g.e., s. 76.
14) T. Erer, a.g.e, s. 56.
15) A lpay Kabacalı, Türk B asınında D em okrasi, K ültür Bak. y., 

Ank/1994, s. 233.
16) T ican îlik : 1801’de F as’ta A hm et T icanî tiuafından kurulm uş 

bir tarikat olup 1930’laıdan itibaren T ü rk iy e ’de de m üntesipleri bu
lunan lokal bir hıuekettir. Kemal P ilav o ğ lu ’nun liderliğindeki hareket 
daha çok A nkara, Çankırı c ivarında örgütlenm iş, Ezm ı’ın T ürkçe 
okunm asına ve D in’e ilişkin devrim lere karşı çıkm ıştı. En m eşhur ey 
lem leri, 1949 şubatında T B M M ’nin din leyiciler locasında A rapça 
ezan okum aktı. (N eşet Ç ağatay ,T ürkiye’de Gerici Eylem ler, AÜİFY. 
A nk/1972, s .4 2 -4 3 .)

17) B aşg il’in Volkan’daki yazısı şöy le  devam  ediyordu: “E fend i
ler! Yalnız cahilane bir taassup ve körlükle  bu milletin diline, dinine, 
tarihine, m anevi vc ahlaki kıym etlerine vuruhuı tekm elerin haklı re
aksiyonları ve acı tenkidleri vai'. G eçen yirm i beş .senelik bir devir 
içinde servete, sefahate doym ayan azgın bir züm re yiyip içip eğ len ir
ken, beri tarafla M üslüm an halkım ız, bu nam uslu fakat boynu bükük 
insanlar kütlesi esir kam plarındaki m ahkum lar gibi inledi. Bunu 
unuttuk m u? İşte bugün bu m asum  insanların  göğüslerini dolduran 
ahlar boşanmaİcta ve m em leket bir ‘re s to ra tio n ’ devri beklem ektedir. 
(A lpay Kabacalı, a.g.e., s. 233,234.)

18) F. ve B.T. A hm ad,a.g.e., s. 106; A. E. Yalman, a.g.e., s. 1626.
19) T. Erer, a.g .e., s. 134-135.
20) A .g.e., s. 147-155.
21) K ırşehir. 12.6.1957’de tekrar il oldu. (İşin ilginç tarafı. 

1930’da da C H P hüküm eti. Serbest F ırk a ’ya oy verdiği için Silifke 
ilini ilçe yapm ıştı.) F. ve B.T. Ahm ad, a.g .e.. s. 125,

22) T. Erer, a .g .c., s, 260-261.
23) T  Erer, a.g.e., s.274-294; F  ve B.T. Ahm ad, a.g.e., s. 151-164; 

ş.S.Aydem ir, a.g.e., s.253-254.
24) Ş.S. Aydemir, a.g.e., s.257.
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25) A .g.e., s. 180. A ydem ir, aynı kitabın sonraki sayfalarında, 
M enderes’in belli çevrelerde tepki uyandıran şu tür sözlerine de yer 
verir; İnönü iç in ;”D aim a A ta tü rk ’ün kanadı altında ve gölgesinde ya
şamış o lan bir siyaset adam ı...” A tatü rk  için: “B iz kay ıtsız  şaitsız , ne 
varsa, onların  hepsini m üdafaa  etm ek durum unda değiliz. F akat hep i
niz bilirsin iz  ki, A tatü rk , m üspet, m enfi, ileri, geri, bü tün  hayatının 
m uhasebesi yapıld ık tan  som-a büyük adam dır.” “ İstiklal Savaşı d iyor
sunuz. İstiklal Savaşı pekâlâ  üç  ayda b itebilird i...” (s. 235-236)

26) A .g.e., S.229. M enderes’in M illi Savunm a B akanı Seyfi Kurt- 
bek, orduda ciddi b ir değişim  ve operasyona hazırlanıyor ve “bu bir 
İkinci N izam -ı C ed it p lan ıd ır” diyordu. N e ki, b ir süre sonra Kurl- 
bek kabineden ayrılacak, p lan lar da suya düşecekti. s.230.

27) S am etA ğ ao ğ lu , A rkadaşım  M enderes, s. 131-132.
28) F. ve  B.T. A hm ad, a .g.e., s. 176.
29) Ş. S. Aydem ir, a .g .e., s. 278-279.
30,31) F. ve B.T. A hm ad, a .g .e., s. 188 ve 193.
32) Ş.S. Aydemir, a .g .e., s. 279.
33) Celal Bayar, B aşvek ilim  A dnan M enderes, Der: İsm et B ozdağ, 

Tercüm an y., İ s t / l986, s. 121.
34) Ş.S. Aydemir, a.g .e., s .264.
35) T  Erer, a .g .e., s .375-378.
36) Ş.S. Aydem ir, a.g .e., s.267.
37) N, Çağatay, a .g.e. s.49.
38) T. Erer, a.g .e., s. 396-397; Ş.S. Aydemir, a.g .e., s. 295.
39) F. ve B.T. A hm ad ,a .g .e ., s. 209.
40) R. Salim Burçak, Yassıada ve Öncesi, Çam mat., Ank/1976, s. 34.
41) 27 M ayıs İh tila li’nden 15 gün sonra A nkaıa R adyosu, M illi 

B irlik K om itesi’nin çok  önem li bir b ildirisini yayınlıyordu: “D em ok
rat Parti iktidarı dön em inde pek çok gencin öldü rü lüp  cesetlerin
den E t-B alık  K urum u tesislerind e kıym a yapıldığı ihbarları gel
m iştir... Bu konudaki araştırm a titizlik le yürütülm ekted ir.” B ildi
ri okunduktan som a E t-B alık  tesisleri askeri b irlik ler tarafından ku
şatılıyor ve çok sıkı aram alar yapılıyordu. K om ik durum a düşen 
M BK, bildiriyi yazan  iki albayı kom iteden çıkarıyordu. (Sabah, 16. 
6. 1994, T ü rk eş’in A nıları, F ırtınalı Y ıllar, Haz: H ulusi Turgut.)

42) A. Fuat B aşgil, a .g .e., s .177-178.
43 )T .E rer, a.g .e., s,431,432.
44) Ş.S. Aydemir, a .g .e., s.330.
46) Yassıada du ru şm aları kelim enin  tam anlam ıyla bir hukuk 

kom edisinden ibai'etti. M ahkem e uyduruk gerekçelerle açılan Köpek 
davası, Bebek davası. A rsa, V inylex, Ö rtülü Ö denek vb. davalarda sa
nıklar için 5-10 yıl, Topkapı, K ayseri, Ç anakkale ve G eyikli davala
rında “C H P ’lilerin  .seyahat hürriyetleri engellendiği” gerekçesiyle. 
D em okrat İzm ir G azetesin in  Taluibi Davası,, Vatan Cephesi D avası 
gibi davalarda A nayasa ’yı ihlal gerekçesiy le idam a varan cezalar is
liyor ve bunların çoğu onaylanıyordu. Bkz. A bdurrahm an D ilipak, 
İhtilaller D önem i, B eyan y., İ s t / l991,., s. 101-114.

47) M adanoğlu, kend isine  ih tilalin  lideri olm a teklifini getiren  giz
li örgüt üyesi O rhan K ab ib ay ’a, önce “B en tüm eni bile edem iyorum ; 
sen kalkıp T ürk iye ’yi yönet d iyo rsun” d iye itiraz edecek, 24 saat son
ra da “ulan erkeklik öldü m ü” deyip teklifi kabul edecektir. (Sabalı, 
8.6. 1994, T ü rkeş’in A nıları, Fırtınalı Yıllar, Der. H ulusi Turgut.)

48) Ş.S. Aydemir, a.g .e., s .3 2 0 ,3 4 9 -3 5 1,382.
49) Taha Paria, T ü rk iy e ’nin Siyasal R ejim i, s .l8 1 .
50) M G K ’nın kuruluşu  ve  hukuksal-siyasal işlevi konusunda bkz. 

M uharrem  Balcı, M G K  ve D em okrasi Y öneliş y., İs(/1997.
51) G eçiş Sürecinde T ürk iye, B elge y., İs t/l 990, Taner Tim ur: O s

m anlI M irası, s.31.
52) F. A hm ad, M odern  T ü rk iy e ’nin D oğuşu, Çev. y. A logon, 

Sarm al Y., İ s t / l995, s. 20-22. Bu bağlam da Feroz A h m ad ’ın, 27 Ma- 
y ıs’la başlayan askeri v esaye t s istem inin oluşum  seyrine ilişkin şu 
açıklam aları önem lidir:

“27 M ayıs 1960 askeri m üdahalesi T ü rk iye 'de  kendi türünün so- 
nuncusuydu. Bu darbe, küçük  rütbeli subaylar tarafından yüksek ko
m uta kadem elerine  kaişı gerçekleştirilm iştir. Bu bakım dan darbe 
1908 Jön Türk D ev rim i’nin  geleneği içinde yer alıyordu; am acı sade
ce hüküm eti değ iştirm ek  değil, toplum da temel yapısal değişiklikler 
yapm aktı.

“A ncak hâkim  çev reler ve  askeri kom utanlar 1960’larm  başında 
yaşanan bu deneyim den önem li dersler ç ıkardılar ve 1960 darbesinin 
tekrarlanm asını engellem ek  için ön lem ler alm aya başladılai'.

“B ütün bunların  fark ına varılm asın ın  b ir sonucu ohuak T ürki
y e ’nin silahlı kuvvetleri 1960’larda bir başka  büyük dönüşüm  geçir
di. M uhalif subaylar ordudan  çıkarıldıhu-. Y üksek K om uta, Mayıs 
1960’da ik tid an  ele geçiren  cuntayı. M illi B irlik  K om itesi’ni, gözal
tında tutm anın yanı s ıra  ordu h izm etindeki bütün grupların  faaliyet
lerini denetlem ek ve düzen lem ek  için 1961’de S ilah lı K uvvetle r 
B ir liğ i’ni kurdu. Yeni anayasanın  111. m addesi M illi G üven lik  K u- 
r u lu ’nun kurulm asın ı öngörüyordu. G enel K urm ay  B aşkanı ile kara, 
deniz ve hava kuvvetleri kom utanlarındim  oluşan b ir kurul, “ulusal 
güvenlik  ve eşgüdüm le ilgili kararların  a lın m a s r’nda bakanlar kuru
luna yardım cı olacaktı. M art 1962’de arttırılan  bu işlevler Yüksek 
K om uta kadem esinin gücünü ve yetkisini ai ttırdı.

“Bu önlem lerin  b ir sonucu olarak  silahlı kuvvetle r fiilen özerk bir 
kurum  haline geldi. G eneraller henüz kurdukları yeni rejim in bekçi
leri olarak kabu l ediliyorlardı. Ü lkenin  siyasal ve  ekonom ik hayatına 
artık  derin bir b içim de girm işlerdi. Parlam ento , subayların  ekonom ik 
durum larının iy ileştirilm esi için yasalaı- çıkardı ve subayların  toplum 
sal statüleri de buna uygun b içim de yükseldi. M aaşlar ve emekli ay
lıkları enflasyonun üzerinde tutuldu ve A m erikan tcuzı P X 'le r  ucuz 
tüketim  m alları ve g ıda m alzem eleri sağ lam aya başladı. Em ekli su- 
baylcu-, bürokrasinin, özel ya da kam u kuru luşların ın  yüksek kadem e
lerine a lınıyor ve generaller elçi o larak yu rt d ışında görevlendiriliyor
lardı. 1961’de O rdu Y ardım laşm a K urum u’nun (OYAK) kurulm ası, 
silahlı kuvvetlerin  iş ve endüstri a lanına doğrudan girm esini sağladı. 
OYAK, hüküm etin  tanıdığı ay n cah k la r sayesinde b ir kaç yıl içinde 
askeri yatırım cılara yüksek kâr payları sağ layan  en büyük ve en kâr
lı hold inglerinden biri haline geldi.

“ G eneraller T ürk  toplum u iç inde ayrıcalıklı b ir grup haline gelm iş
lerdi ve bu nedenle, statükonun korunm asında çıkarları vardı. K ader
leri artık b ir partinin ya da bir önderin değil, re jim in  kaderine bağhy- 
dı. B aşlıca kaygıları istikrar ve toplum sal baıış tı. A ncak bunları sağ
layam ayan bir hüküm eti devirm ek isteyebilirlerd i. Başbakan Demi- 
re l’in iki kez. M art 1971 ’de ve Eylül 1980’de görevden alınm asının 
nedeni budur; her iki o layda da, D em ire l’in denetim i elden kaçırdığı 
ve rejim in teh likede olduğu düşünüldü.” (A .g .e ., s. 20-22.)

53) Ş.S. Aydem ir, a.g .e., s.313.
54) Burhan Bozgeyik, İhtilal Fetvacıları, Em re y., İst/l 996, s.37-62.
55) Bkz. Taha Paria, T ü rk iy e ’nin Siyasal R ejim i, s. 200-203: “ 12 

E y lü l’den som  a m eydana geldiğini düşündüğüm  değişiklik , yönetim 
lerin  klasik K em alist laik  çizgiyi bırakarak , T ürk-İslâm  Sentezi adı 
a ltında o luşm aya başlayan dinci bir m illiyetç iliğe  razı gelişleridir. Bu 
sentezde din, b ir ahlâk sistem i ve toplum sal kurum  olm aktan çok, bü- 
rokratik-o toriter devletin  e lindeki toplum sal denetim  araçlarından bi
ri olarak görülm ektedir.

56) F, A hm ad, M odern T ü rk iy e ’nin D oğuşu, s .306: “ ...Generaller 
ve  danışm anları, İs la m ’ı, uygun biçim de m anipü le  edildiği takdirde 
T ürk  toplum u içindeki pek çok bölünm enin  üstesinden gelecek ya da 
en azından bu  bölünm elerin  üzerini örtecek  birleştiric i bir etken ola
rak gördüler.”

57) B. B ozgeyik ,a.g .e ., s. 10-17.
58) F. ve B.T. A hm ad, a .g.e., s. 219.
59) Ş. S. Aydemir, a.g .e., s. 398.
60.61) A. D ilipak, a.g .e., s .l2 0  v e l2 9 .
62,63) İsm ail C em , Tarih A çısından 12 M art, Cem y., İst/1977, 

S.52 ve 72. Ayrıca bkz. ilgili bölüm : s. 24-77.
64) A. D ilipak, a.g .e., s. 227.
65) M. Ali B irand, 12 Eylül Saat:04.00, K aracan  y., İ s t / l986, s. 34- 

35.
66) G eçiş Sürecinde T ürk iye, Cem  E roğul, Ç ok Partili Düzenin 

K uruluşu, s. 140-142.
67) A. D ilipak , a.g.e., s. 204-205.
68) Cogito, 1994/1, s. 55.
69) Dr. G encay Şayian , T ü rk iy e ’de K em alizm , Bürokrasi ve Siya

sal İdeoloji, T O A İE  y. A nk/1974, s. 74.
70) Prof. Dr. C ahit Tanyol, Laik lik  ve İrtica, A ltın  K it., İst/l 989, s. 

161-162.
71) Prof. Dr. Erol C ihan, Türk İnkılap Tarihi N otlan, İst/l 983, s.46.
72) A tatürk  D önem inin E konom ik ve T oplum sal Sorunları, İktisa

di ve  Ticari İlim ler A kadem isi M ezunlan  D erneği y., İst/1977, B ö
lüm : Laiklik  İdeali ve G erçekler, Prof. Dr. Ş erif M ardin, s. 382.

73) İsm et Ö zel, İrtica E lden G idiyor, İklim  y, İst/1986, s. 17-18.
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KUR’AN’I KUR ANDAN
DENEME

KUR’AN’CA ANLAMAK IÇIN 
NELER YAPILABİLİR?

utsal K itab ım ızı ilahi m antığı 
ve kendi bütünlüğü  içinde 

3 P l tam  ve doğru  anlayabilm ek 
için nasıl b ir m etod uygulanm ası ge
rektiği konusunda (önceki iki sayıda) 
K u r’a n ’dan ç ık a rd ığ ım ız  b ir m etod 
önerisini, “K u r ’an B ütünlüğü  N edir?  
Bu bütünlüğe sahip olan K u r’an ı tam  
ve doğru nasıl a n layab ilir iz?” sorusu
na cevaben özet halinde açıklam ıştık. 
B una göre K u r’a n ’m  kelim e bütünlüğü 
+ konu bütünlüğü + sistem  bütünlüğü 
=  K u r’an bütünlüğü şeklinde olduğunu 
görm üştük . B ugüne kadai- K u r’a n ’ı 
A nlam ak için yap ılan  çalışm alar hep 
fert çapında olm uştur. Ö ncelikle ai'trk 
bu çalışm alar ek ip /kuru l çahşm alaıına 
dönüşm elidii'. A yrıca her nesil kendin
den önceki nesillerin  K u r’an çalışm a- 
la ıın ı bilm eli ve on ların  kaldığı yerden
o güne kadar yapılm am ış olan bir ça
lışm ayı yapm alıdır. B öylece A llah tara
fından ind irild iğ i günden  günüm üze 
nesiller arası bağ lan tı kurulm alı ve b iz
den sonra k ıyam ete  kadaik i nesillere 
de tekrarlardan arınm ış bir çalışm a bı
rakılm alıdır. Ç ünkü K u r’an, üzerinde 
her türlü ilin i, ciddi çalışm aya en çok 
layık olan ilah i b ir kitaptu'.

Bugüne dek  H üday-ı nâbit ve ferd-i 
vahid şeklinde K u r’a n ’ı anlam ak için 
yapılan tüm  ça lışm alar bir araya top

lanm alı bunlar özenle gözden geçiril
m eli, bu günden y aım a bağlantılai' ku- 
rulm ahdır. B ugün için  en  önem li şey 
m üstakil bir K u r’an K ütüphanesi h a 
zırlam ak olm alıdır. K u r’an hakkm da 
dü n y ad a  yay ın lan m ış hang i d ilden  
o lursa olsun; ister lelıinde ister aleylıin- 
de nesir/nazım  tüm  eserlerin  içinde b u 
lunabileceği, b ilg isayarlarla  donatıhm ş 
bir K u r’an K ütüphanesi bu çalışm alar 
için  özellikle kurulm alıdır.

K u r’an, yaratan  A llah ’ın kelam ı o l
m ası sebebiyle elbetteki İlah i’dir. İlahi 
olduğu için de herhangi bii‘ beşer sözü 
ile hiçbir şekilde m ukayese edilem ez. 
Çünkü A llah K elam ’lyla, beşer kelam ı 
arasında, Y aratan’la yaratılan  arasında
ki fark kadar bii' ayrıcalık  vardır. B u 
nun için K u r’an, n e v ’i şahsına m ünha
sır özel bir hitab, m üstesna ve m übarek 
b ir K itab ’tır.

İki ayrı tertibi ve değişik  kom pozis
yonu, tüm alem lerin  kıyam ete kadar 
bütün zam anlardaki ihtiyaçlarına ce 
vap verebilecek m uhtevasıyla, doğru 
anlaşılabilm esi için pek çok gayret ge
rekiyor. Kaldı ki, K elam ’m Sâlıibi A l
lah (c.c), m uhatablarınca, K u r’an ’ı an
lam ayı özellikle çalışm a şartına  bağlı 
lalm ıştır. Bütün bunlara rağm en öğre
n im i en zor olan K u r’a n ’daki A llah Sedat
kavram ının bile, bilgi ve düşünce dü- ŞENERMAN
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zeyi ne olursa olsun, her insanın 
kavrayabileceği sadelikte sunul
muş olm ası, an lam ak için  gerek
li çalışm ayı gösterene K itab ’ın 
m anasın ın  a n la ş ıla b ilir liğ in i  
gösterir. Bu sebeble ilk m uha- 
tablarınca K u r’an, nüzûlü  sıra
sındaki y ıllarda ko lay lık la  anla
şılıyordu. Ç ünkü K u r’an,kendi
sine inanan  ve tab i olan 
m ü ’m inleri İ lim ’de rüsûh saliibi 
âlim ler yapıyordu . S om a ne ol
du, birden bu âlim lerin  yetişe
m ez olduğu b ir ortam  nasıl oluş
turuldu ki, A sr-ı Saâdet son bu l
du?

Bu çok önem li sorunun ceva
bı ayrıca ve e traflıca  araştm lm a- 
lı ve bütün m üslüm anlarca ay
rın tılarıyla b ilinm elid ir. A ncak 
başlangıçtan günüm üze yapılan 
çalışm alardan, o luşan b irik im 
lerden azam i ölçüde faydalana
rak K u r’a n ’ı yen iden  iyice anla
m ak ve uygulam alc elbette ki 
m üm kündür. B unun için önceki 
bölüm de önerd iğ im iz üç kade
m eli b irb irine bağlı, son derece 
önem li, ciddi ve ilm i çalışm anın 
yap ılm ası g e rek iyo r. A ncak  
böyle b ir ça lışm a gerçekleştiri- 
lebilii' m i? B u husus her şeyden 
önce im kân, ihtisas, ilim , im an 
ve zam an işi olai'ak görünüyor. 
Bu konuda herkesin  m utlaka y a
pabileceği b ir  şeyler vardır. A n
cak derli top lu  o lm ası açısından 
konuyu şöyle toparlayabilh iz .

Ö ncelikle İstanbul veya A n
k ara ’da geniş ve gelişm eye uy
gun bir arazide, b inası da kendi
sine ait o h n ak  üzere b ir K u r’an  
A raştırm aları Vakfı kurulm alı- 
du-. Bu hususta  ham iyetli her k e 
sim den insana  görev düşeceği 
gayet açık ve tabiidir.

Burada:

a) K u r’an kütüphanesi açıl- 
malıdu'. Hediye, vasiyet, hibe, vs. 
gibi yollarla, bu kütüphanede, in
dirildiğinden bugüne kadar hangi 
dilde olursa olsun, gerek lehinde 
ve gerekse aleyhinde fakat doğ
rudan doğruya K u r’a n ’la ilgili 
yazılm ış tüm  k itap lar top lanm a
lıdır.

Zam anla öyle bii' durum  hâsıl 
olacak ki, K u r’an hakkında dün
yanın en önem li m üracaat m er
kezi haline gelecek olan bu K ü
tüphane, daha som-aki dönem 
lerde yayınlanacak eserlerin  de 
toplanacağı b ir m erkez durum u
na ulaşacaktır. D ünyanm  her ta 
rafından araştırıcıların  uğrayacı- 
ğı bu kütüphane. K u r’an hak 
k ın d a  yazılm ış bü tün  eserle r 
b ib liyog rafyası’nm  en sağlıklı 
şekilde hazırlanm asını da sağla
yacaktır.

b) Bu vakıf çatısı altında bir 
K u r’an A raştırm aları Enstitüsü 
kurulmalıdır. Böyle bir Enstitü 
kurulduğunda öncelikle K ur’an ’ın 
manasını en doğru şekilde anla
mak için yapılmasını teklif ve tav
siye ettiğim iz K u r’an sözlüğü, 
K ur’an’daki bütün konuların tas
nifi, K ur’an’daki tüm sistemlerin 
karşılaştırm alı sınıflandırılm ası 
yapılmalı. Daha soni'a bunların  
hepsinden faydalan ılarak  yen i
den yepyeni bir K u r’an tercüm e 
ve tefsiri hazırlanm alıdır.

Bu K u r’an A raştırm aları E ns
titü sü ’nce zam an zam an K u r’an 
sem pozyum ları g ib i ilm i çalış
m a paneller, konferanslaı* gibi 
faa liy e tle r gerçek leştirileb ilir. 
İlk dönem den bu güne intikal et
miş tem el eserler d ilim ize ka
zandırılabilir.

c) V akıf tarafından bir kuru l
ca, yıl içinde K u r’a n ’la ilgili ya

yınlanan tüm  eserler gözden ge
çirilm eli, bunlardan takdire la
yık bu lunan lar ödüllendirilm eli; 
böylece K u r’an hakkm daki ça
lışm alar teşv ik  edilm eli, okuna
cak o lanlarm  kam u oyuna tamtı- 
m ı yapılm alıdır.

Bu ve benzeri çalışm alai'la 
K u r’a n ’ın K u r ’a n ’ca A n laşıl
m ası'nm . m üm kün olabileceğine 
inanıyor, bu uğurda yapılacak 
ça lışm ala rın  m üsm ir, gayret 
gösteren ve yardım cı olanlarm  
Y üce A llah ’ın r ız a s ı’na ulaşabi
leceği um uyor ve başa iı için en 
iyi dilek ve tem enilerim i sunu
yorum . K u r ’an Ç a ğ ’m da, 
K u r’an M edeniyeti için, "Yol 
varsa budur, bilm iyorum  başka  
çıkar y o l...”

Son olarak , R uh lai'A lem i’nde 
iken. Y üce A llah  tarafından tüm  
varlık lara tek lif  edilen K ur’a n ’ı 
hem en havada kapan insanın, 
dünyadaki hayatı sırasında vah- 
yen  gelen  K u r ’an  karşısında  
hangi tav ır içinde bulunduğunu 
belirtm esi açısından ibret verici 
olan şu İki ayetle sözlerim i ta
m am lam ak istiyorum .

“B iz , E m an e t (K u r’a n )’i, 
göklere, arza, ve dağlai'a teklif 
ettik de onlar bunu yüklenm ek
ten çekindiler, korktulai'. O ’nu, 
İnsan yüklendi; (bununla bera
ber onun hakkım  tam  olarak ye
rine getirm edi.) Çünkü o (İn
san), çok zalim , çok cahildir.” 
(el-A hzab 33/72)

“E ğer biz, K u r’a n ’ı bir dağa 
indii'seydik, m uhakkak ki onu 
(dağ), A llah  korkusundan baş 
eğerek, param parça olmuş gö
rürdün. Bu m isalleri insanlara 
d ü şü n sü n le r d iye v eriy o ru z .” 
(el-H aşr 59/21) ■
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AHLAK EROZYONU
ANALIZ

ağlıklı bir nesil yetişmesi, bir ül
kenin sosyal hedeflerinin başında 
yer alır. Bunu sağlayacak, güçlen

direcek vasıta ise ülkenin eğitim sistemi
dir. Kültürümüzün vazgeçilmez unsurla
rından olan milli ve manevi değerlerimi
zin eğitim programlarına alınması ve bu 
unsurların kaynağma inilerek insanımıza 
sentez yapacak gücün verilmesi gerekir
ken buradan uzaklaşıldığı, batı kültürü
nün tesiri altına girildiği görülmektedir. 
Böylece zamanla gençlerimizin boşluğa 
itildiği gerçeği karşımıza çıkmaktadır. 
Filhakika toplum gün geçtikçe hayatta 
hiçbir şeyi ciddiye almamaya, özel tele
vizyon furyası, dev konserler ithali ve 
pop müzik salgını ile birlikte hayatı so
rumsuz zevk ve keyif olarak görmeye 
başlamıştır. Rijit ahlaki değer ve manevi 
boşluktan dolayı kolay para, kazanma, 
köşe dönmecilik yeni nesli tüketim ve ke
y i f  toplumu haline dönüştürmüştür. Neti
cede oluşan “sanal kültür” genç insanda 
dünyaya yemek, içmek ve eğlence için 
geldiği yolundaki anlayışı pekiştirmiştir. 
Bu süreç ise gençleri uyuşturucu madde 
(bali, tiner, esrar, eroin... vs.) bağımhhğı- 
na götüren ve fuhuşa teşvik eden alt ya
pının zeminini oluşturmuştur.

Toplumlardaki ahlaki çözülmeye bak
tığımızda, 1940-45’lerden itibaren gittik
çe arttığı ve toplumsal bir sorun haline 
geldiği gerçeği ile karşılaşırız. Özellikle 
sanayileşmeye paralel olarak hızla büyü

yen kentlerde, çoğunlukla gençler ve ço- 
cuklaı- arasında hırsızlık, soygun, yarala
ma, adam öldürme, vuruculuk, kırıcılık, 
evden kaçma, içki ve uyuşturucu kullan
ma, cinsel soiTimsuzluklar, sapık ilişki
ler, tacizler... vb. ve daha pek çok davra
nış bozuklukları gittikçe yaygınlaşmak
tadır-. Bu konuda sadece son on yılın ga
zete küpürleri gençlerin büyük bii' kesi
minin durumu hakkında en mükemmel 
hazu'lanmış rapordan bile daha fazla şey 
anlatmaktadır.

Resmi istatistiklere bakıldığında ülke
mizdeki gençlik suçlarının ve ahlaki de
jenerasyonun gelişmiş ülkelere oranla 
daıha az olduğu söylenebilir. Ancak top- 
lum um uzdaki çok çeşitli faktörlerin, 
medyanın yaptığı yayınlar başta olmak 
üzere, ahlaki çözülmede katalizör görevi 
üstlendiği de tartışmasız bir hakikattir. 
Bu ise ülkemiz açısından gelecek için ol
dukça endişe vericidir. Televizyon kanal
larımızın büyük çoğunluğunda korkunç 
bir moral değer sömümsü hakim. Haber 
programlarının çoğunluğunun ana mal
zemesi sapık ilişkiler, transseksüeller, 
ensest vakalar, yasak aşklar... ve benzer
leridir. Cinselliğin bu şekilde sömürüle
rek, aşağılanarak ön planda tutulmak is
tenmesi psikolojik manada bii' represyo- 
nun ve/veya bir regresyonun sonucudur 
diyebiliriz. Oysa insan tüıtinün devamın
da hayatın vazgeçilmez öğesi olan cin
selliğin ele ahnışmm toplumun edep ve

Ayşe
KAYABAŞI
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haya duygularını incitmemesi ge
rekir. "İman edenler içinde edep
sizliğin yayılmasını arzu edenler 
varya, onlar için dünyada da ahi- 
rette de korkunç bir azap vardır...” 
(Nur suresi, ayet 19)

Ahlaki değerlerden arındırıl
mış, hatalı ve eksik eğitimin bir 
sonucu olarak yanlış anlaşılan, içi 
bir türlü doldurulamayan ve bir o 
kadar da tehlikeli boyutlara tırm a
nan, körpe beyinleri zehirleyen 
"özgür seçim, özgür yaşam ” anla
yışı insanları baştan çıkarıp başta 
depresyon olmak üzere çok çeşitli 
ruhsal bunalımlara ve hatta intiha
ra sürükleyebilmektedir.

Gün geçmiyor ki gazete m an
şetlerinde “fahişelik meslek oldu”, 
“gençler uyuşturucu kıskacında”, 

esrar, eroin ele geçirildi”, “fu
huşta artış”.... vb. gibi bir haber 
olmasın. Adaletin uğramadığı top- 
lumlarda köhneleşen, kokuşan 
ekonomik ve sosyal politikaların 
bir sonucu olarak ahlaki bozulma 
ilerlerse o toplum iflah olmaz. Z i
ra oluşan hastalıklı süzgeçten has
ta insan yetişecek, hasta insanlar 
ise hasta bir toplum oluşturacaktır. 
Bu gerçeğe K u r’an-ı K erim ’deki 
Rad Sûresi’nin 11. âyeti çok güzel 
işaret etmektedir: Allah kendi
nefislerinde olanı değiştirip bo- 
zuncaya kadar, bir toplulukta o la
nı değiştirip-bozmaz....”

Özellikle Batı ülkelerinde za
yıflayan hatta yok olmaya yüz tu
tan moral değerler kendileriyle be
raber toplumsal çözülmeyi de ge
tirmiştir. Sonuç olarak bu ülkeler
de toplumsal sorunlar ve çözümle
rinde bir kısırdöngü ortaya çık
mıştır. Faraza, A B D ’de yapılan is
tatistiklere göre bu ülkede gençle
rin % 22’si 18 yaşına gelmeden en 
az bir kez çocuk mahkemesine 
çıkmaktadır. Yine aynı ülkede li
seli kızlar arasında okulu bırakma 
nedenlerinin başında gebelik gel
mektedir. (A.Y örükoğlu-Gençlik 
Çağı) Ramsey (1943) araştırma
sında çocukların üçte birine yakı

nının ergenlik yaşından önce karşı 
cinsle ilişki kurmaya giıiştiğini or
taya koymuştur. İstatistiki kayıtlar 
ülkemizde bu tür bir sorunun bu 
derece üst seviyeye varmadığını 
göstermektedir. A ncak batıdaki 
ahlaki anlayış, çok çeşitli yollarla 
(özellikle televizyonlardaki şiddet 
ve müstehcenlik içeren filmlerle) 
bırakın büyük kentleri Anadoluda 
en ücra köşede basit köy hayatını 
yaşayan, ilim tecrübesinden yok
sun bir eve kadar girebiliyorsa 
çağdaşlık ve ilericilik adına, ahlak 
adına ahlaksızlık ithal edilmeye 
devam ediliyorsa ve buna karşı da 
herhangi bir önlem alınmıyorsa 
ülkem izin geleceği için endişe 
duymamak mümkün değildir.

Ahlaki yozlaşmaya bir başka 
örnek vermek gerekirse İngilte
re ’nin York şehri Başpiskoposu 
John Habgood’un toplumdaki ah
laki ve sosyal çatlama ile ilgili ül
kesindeki üst düşey bir bürokratla 
yaptığı konuşma ve bürokratın bu 
konudaki sözlerini ihtiva eden m a
kalesi ibret vericidir. Başpiskopos 
ergenlik yaşında yaşanan ilişki so
nucunda ortaya çıkan hamilelik 
sorunlarını dile getirirken, İngiliz 
bakan amaçlarının bu çağdaki ço
cuklara ham ilelikten korunm a 
yöntemi öğretilerek sorunu en aza 
indirmek olduğunu ifade etmiştir. 
Çocuklar arasında cinsel ilişkiler 
olabileceğini kabullenen böyle bir 
politik anlayışın eğitselliğinin ne 
olabileceği sorulduğunda alınan 
cevabın, devletin bu derece önem
li toplumsal sorunlarla ilgilenme
diğinin bir kanıtı olduğuna maka
lesinde değinen Başpiskopos, yö
netimin bu kayıtsızlığını “Top
lum sal çöküntünün yansım ası” 
olarak yorumluyor. Ancak bu tür 
cinsel özgürlük anlayışına karşı 
gecikmiş ve az da olsa bazı tepki
lerin mevcudiyetini sevindirici bu
luyor. Oysaki devlet yönelim lerin
de farklı fikir ve politikaların ol
ması bu ve benzeri ahlaki sorunla
rın çözümleri hakkında konuşul-

m amasına m azeret olmamalıdır. 
Aksi bir durum hayatta ciddi sı
kıntılara yolaçacaktır.

Konuya İngiltere’den bir başka 
örnek ile devam edelim. Grace F, 
Moore, “Ergenlik dönemi hamile
liğinden korunm a” isimli makale
sinde “ 1990’ların başından beri 
çocuk yaştaki kızların hamile kal
ması İngiltere’nin önemli bir soru
nudur” diyor. Ayrıca ülkesinin bu 
problem üzerinde ciddiyettie dur
duğunu da ifade ediyor.

Konu ile ilgili Batı Avrupa’daki 
diğer ülkeleri kıyasladığımızda en 
düşük oranı binde 6.4 ile Hollanda 
gösterm ektedir. H ollanda’da bu 
sorun yetmişli yıllara göre yüzde 
62.3 oranında azalmıştır. İngiltere 
de ise bu oran binde 33.3, Galler 
ve İskoçya’da ise binde 31.9’dur. 
Hollanda’da 1965-72 yılları ara
sında bu durum ilk kez ortaya çık
tığında toplum pragmatik olarak 
ciddi bir şekilde ve samimiyetle 
buna karşı çıkmıştır. Bütün bu ve
riler çerçevesinde somnun bu ül
kelerde daha uzun bir süre tartışı
lacağını söyleyebiliriz. Kanaatim
ce bu örnekler Batı ülkelerindeki 
gerek ahlaki yıkımın boyutu hak
kında gerekse buna karşı alınan 
önlemlerin yetersizliği konusunda 
bizlere epeyce bilgi vermektedir. 
Objektif, samimi ve doğru bilinçli 
olarak B atı’daki ilmi gelişmeleri 
örnek alabiliriz; ancak ahlaki yı
kım çerçevesinde Batı ile aynı akı
beti yaşamak zorunda olmamalı
yız. Ancak unutulmamah ki soru
nun ortaya çıkm asını önlemek, 
onunla mücadele etmekten daha 
kolaydır.

“Ey iman edenler şeytanın  
adımlarını izlemeyin. Kim şeyta
nın adımlarım izlerse, şeytan ona 
iğrençlikleri ve kötülüğü emreder. 
A llah’ın lü tu f ve rahmeti üzeriniz
de olmasaydı, içinizden tek kişi hi
le sonsuza dek temize çıkamazdı. 
Ama Allah dilediğini arıtıp temiz
liyor. Allah her şeyi işitiyor, her 
şeyi biliyor.” (Nur, 21) ■
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İSLAM’IN
SOHBET

AKTÜEL d e ğ e r i

M.Said Hatiboğlu Hoca’nın Ankara Pınar Kültür Merkezi'nde 7 Mart 1998’de yaptığı 
konulmayı, sohbet üslubunu bozmadan yayınlıyoruz.

B İSM İLLAH İR RAH M A NİRRAH İM

Efendim hoşgeldiniz. înşallah bu genç ar
kadaşlarımıza, vakitlerini zayi ettirmeye
cek bir şeyler söyler ve karşılıklı müspet 
fikiıieıie buradan ayrılmak bizlere nasib-
i müyesser olur. Cenab-ı H ak’tan duam 
bu.

40 küsür senedir intisabıyla şeref duy
duğum şu İslam D ini’nin gerçek veçhesi
ni öğrenmekle ömrümüzü geçiriyoruz ve 
ömrümüz varsa da geçireceğiz. Niçin? 
Çünkü bizim 14 asuiık bir kültür mirası
mız var. İslamiyet 14. asrını yaşıyor. Bu 
kültür mirasının ilmi bir sentezi, tahlili, 
muhasebesi yapılmadan, bugün “Müslü- 
manız” diye geçinebilmek, iddia edebil
mek mümkün değildii'.

Niçin mümkün değildir, bunu sizleıie 
beraber tartışmak istiyomm. Evvela İsla
miyet, K ur’an-ı Azim üşşan’ın buyurduğu 
üzre, bizlere “ahiretini dünyada hazırla
tan” bir dindir. Biz bu dünyaya, “Mez- 
rat’ül Ahira” demişiz, dünya hayatnn 
biz ahiretimizin mezrası, yani ekin ye
ri olarak görüyoruz, Resulûllah  
(sav)’ın buyurduğu üzere, Cenab-ı 
Hak bize iki hayat indirmiş: 1) el-Ha- 
yat’ül Ahira 2) el-H ayat’üd Dünya. 
Bunlarm manası ne? Gençlerimiz pek 
iyi bilmedikleri için, gerçi belki benden 
daha iyi bilenler de vardır ama, bunla
rı tashih etmek ihtiyacını duyuyorum. 
“el-Hayat’üd Dünya” demek, burada, 
şu üzerinde durduğumuz dünya mana

sında değil, “en yakın” demektir. Yani 
sıfattır dünya. “el-Hayat’üd Dünya” 
demek “yakın hayat” demektir. Yani 
şu içinde bulunduğumuz hayat demek
tir. “el-Hayat’ül Ahira” ise “öteki ha
yat” demektir. Şimdi; Allah bize iki ha
yat vermiş. Bu dünyadaki yaşadığımız 
hayatta ahiretimizi inşa etmemizi emredi
yor. Dolayısıyla dünya hayatınm her me
selesi insanoğlunun problem i oluyor. 
Eğer bizim bir dinimiz varsa, ki var, İsla
miyet; bu İslamiyet’in dünyadaki bütün 
meseleleri karşılaması zarureti var. Biz 
bil- adımımızda dahi, “bu adımımız İsla
m iyet’e uygun mudur değil midir” diye 
düşünürüz. Bu içimizde vardır. Eğer yan
lış bir adım atacaksak bundan vazgeçeriz, 
niçin? Çünkü bizim hayatımızı yönlendi
ren bir akidemiz var. O akideye göre ya
şamak durumundayız. Bunları ben vak
tiyle 10-12 sene evvel çıkardığımız, “İs
lâmî Araştırmalar” dergisinde yayımla
mıştım. Adam yokluğunda ben de o der
ginin editörüydüm. O derginin ilk sayı
sında "İslam'ın Aktüel Değeri” isimli 
makalede bunları kaynaklarıyla beraber 
göstermeye çalıştım. İhtiyaç duyan arka
daşlarımız varsa o dergiyi bulup okuyabi
lirler.

Şimdi ben kısaca, ana batlarıyla mese
lelere temas edip, sizleıie beraber bir ko
nuşma yapmak istiyorum. Ne demiştik 
biraz evvel. İslam demek, dünya hayatını 
kendisine göre yorumlayacağımız bii' din

M. Said 
HATİBOĞLU
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demektir. Dünya meselesi dediği
miz her meselede, bizim dinimizin 
bir görüşü olması lazım, Bunu 
söylediğiniz zaman adam kalkıp; 
“Allah Allah, yahu hoca, trafik 
meselesi de mi İslam ’ın meselesi” 
diyor. Ben ona “evet” diyorum. 
Niçin meselesidir? Çünkü bakın, 
K ur’an-ı Azimüşşan bize bu dini 
anlatırken birtakım hareket nokta
ları vermiş, Hayır-şer m eselesi 
koymuş, Salih amel-gayr-ı salih 
amel m eselesi koymuş. Hasen 
amel-seyyie amel meselesi koy
muş. Bunlar sübjektif mefhumlar
dır. Hayırlı-hayırsız, salih amel- 
gayrı salih amel, güzel amel-çirkin 
amel. Şimdi ben size soruyorum: 
Siz K ur’an-ı K erim ’i açsanız, iyi 
amel nedir, kötü amel nedir diye 
birtakım şeyler aramaya kalksanız 
bulabilir misiniz? Bazı misaller 
bulabilirsiniz. Ama hepsini bula
mazsınız. Allah bize bunun listesi
ni vermedi. Allah bize misaller ve
rerek bu misallere uygun hareket
ler sergilememizi emretti. Mesela, 
"Fe men ya mel amelen salihan” 
dediği zaman, “Kim salih amel iş
lerse ahirette şöyle şöyle olacak” 
buyurdu. Peki, salih amel ne? İşte 
bunların listesini bize vermediği 
için, K ur’an-ı K erim ’e göre, salih 
amel çerçevesine giren herşeyle 
biz sorumlu tutuluyoruz. Ben şura
da bir miki'ofonun önünde konuşu
yorum, değil mi? M ikrofondan 
bahseden ayet ya da hadis duydu- 
nuzmu hiç! Hayır böyle bir şey 
yok. Eğer bu alet salih bir amele 
hizmet ediyorsa, bunu yapmak da 
salih ameldir ve dolayısıyla bunu 
kullanmak da A llah’ın emridir. Ce- 
nab-ı Hak, R esulullah’ın M edi
ne’ye teşrif etmeleri sırasında nazil 
olan bir ayet-i kerimesinde; “Biz 
onlara imkan verdiğimiz zaman, 
ma’ru f i§i yaparlar, mimker işten 
de alıkoyarlar” buyuruyor. Şimdi 
ben size sorsam m a’ruf iş nedir, 
münker iş nedir diye! “M a’ru f iş”, 
akıllı insanların iyi gördüğü iştir.

Bunun da listesi bize verilmiş de
ğildir. M a’ruf işlerin zıddı münker 
işlerdir. “Münker i§” nedir? Umu
mi tarifiyle, her çirkin hareket 
münker iştir. İnsanları bundan alı
koyacağız ve kendimiz de yapma
yacağız. Peki, “münker emirler ne
lerdir” denildiğinde, var mı eliniz
de bir liste? Dolayısıyla, bugün 
toplumumuzda meydana gelen her 
türlü münker işi yapmamanız ve 
ondan alıkoymanız bir emirdir. Bu 
çerçevede eğer bir İslami anlayışa 
sahip olursak, İslam ’ın emirleri dı
şında yaşamak mümkün olur mu? 
Veya İslam ’a sokam ayacağım ız 
bir iş olur mu, söyleyin. Olmaz, 
ben böyle düşünüyorum.

K ur’an’a, İslam ’a uygun bir işe 
eğer biz “dini bir i§” diyorsak, di
ni işin dışında hiç bir iş olamaz, is
ter değeri müspet olsun, isterse 
menfi olsun. Bizim her işimizin di
ni iş olması gerekir. M ısır’da anla
tırlar; Ezher Şeyhi’ne sormuş- 
lar:”Hocam, hep dinî dinî diyorsu
nuz. Söyleyin bakalım, bir kilo un
dan kaç tane ekmek çıkar. Bunu 
yazan bir ayet, hadis var mı, bu di
ni bir şey mi?” Şeyh:”Evet bu dini 
bir şey” diyerek bir fırıncıya tele
fon açar, bir kilo undan kaç tane 
ekmek çıktığını öğrenir ve adama 
şöyle der;”Allah bize emretmiş, 
demiş ki “Fes’elû ehle’z-zikri in- 
küntüm lâ ta’lemûn” yani “Bilmi
yorsanız bilenlere sorun”. Şimdi, 
bundan da anlaşılıyor ki bilmeye
nin bilene sorması da A llah’ın em
ri, değil mi? Bilmediğin bir husus
ta danışarak yaptığın b ir iş 
K ur’an’ın emrini yerine getirme 
işidir. Dolayısıyla bir kilo undan 
ne kadar ekmek çıkacağını bilmek 
bizim dinimizin bir emridir. Bunun 
neticesinde şunu söylemek istiyo
rum: İslam ’da dini veya dindışı di
ye bir ayırım sözkonusu değildir. 
Herşey bizim dini telakkimize da
hildir. Bunun müspet veya menfi 
ayırımını yapacak iki kaynağımız
dır. Eğer o iki kaynakta yeri yoksa,

o kaynaklara dayanarak bizim ve
receğimiz hükümdür.

O zaman ne oluyor? Din adamı 
veya gayr-ı din adamı diye bir ayı
rım sözkonusu olabiliyor mu? Hem 
İslam ’da “din adamı” diye bir sınıf 
da yoktur. Ama bugünün yanlış de
ğerlendirmeleri sonunda biz bir 
“din adamı” kavramı yaratmışız. 
Bu, asırlar öncesine dayanıyor. 
Mesela sokakta bir adamı çevirse
niz, “Arkadaş sen din adamından 
neyi anlıyorsun” deseniz, ne der si
ze; ya müftü der, ya imam der, ya 
müezzin der. Hepsi bu kadar. Me
sela “mühendis din adamı olur mu, 
doktor din adamı olur mu” dese
niz. “Hayır” der. Neden? Çünkü 
bunlar dinin dışında adamlar.

Alenen söylüyorum: Böyle bir 
ayırım İslam ’da yoktur. İslam’ın 
tıbbı da var, İslam ’ın ziraati de var. 
Her türlü mesele Peygamber Efen
dimiz (sav) zamanmda bahis ko
nusuydu. Diyeceksiniz ki “Hocam, 
Hz. Ebubekir halifeydi ve aynı za
manda din adamı da değilmiydi?” 
Değil! İsmi din adamı değil. Ama 
İslam ’ın adamı. İslam ’ın başında 
bir reisi olması lazım, onu getir
mişler. Reis olabilmek için hangi 
vasıflara sahip olmak lazım? Şu şu 
şu... O vasıflara sahip olduğu için 
Hz. Ebubekir imam olmuş, halife 
olmuş, reis olmuş... Ama bunların 
hiçbirisi “rical’ üd-din (Din ada
mı)” tabirinin içinde değil. Keli
m elerin asli manalarına bakın. 
İmamın kelim e manası nedir? 
“im am ”, önde olan adam demek
tir. “halife” nedir? “Halife” bir 
kimsenin yerine geçmiş olan adam 
demektir, “halife-halfa” . Biz “kal
fa "  deriz. “Kalfa”, ustanın yerine 
geçecek olan adam demektir. Me
sela bizim Katip Çelebi’mize “Ha
cı Kalfa” derlerdi. Neden! Kendi 
mesleğiyle ilgili bir halifelik yap
mış da onun için. Peki “Müftü” ne
dir? Müftüye “din adamı” diyor 
muyuz, demiyoruz. “Müftü” de
mek “ fetva veren” demek. Mesela

50 ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


benim bir sıkıntımla ilgili doktor 
bana bir reçete veriyorsa, o da o 
işin müftüsüdür. Bunları çoğalt
mak mümkündür,

İslam ’ın nazarında bülün mes
lekler dine dahil mesleklerdir. İlk 
İslam alimleri İslam ’ı bu çerçeve
de anladıkları içindir ki; mesela, 
fıkhı tarif ediyorken İmam-ı 
Azam, şöyle demiştir: “Fıkıh, bir 
kimsenin kendi yararına olanla 
kendi zararına olanı bilmesidir” 
Şimdi sen Çankaya’dan buraya ge
leceksin. Neyle gelirsin. Menfaati
ne en uygun hangisiyse onunla ge
lirsin. Ya metroyla, ya otobüsle vs. 
Peki bunlar da, amiyane tabiriyle 
fıkha dahil olmuyor mu? Diyelim 
ki ziraatle uğraşıyorsun, domates 
yetiştireceksin. Bu domates hangi 
şartlar altında daha iyi yetişil". Bu
nu bilmek fıklıın bu tarifi içerisine 
girmez mi? Tabi ki girer. O zaman, 
bizim domates yetiştiren ziraat 
mühendisimiz aynı zamanda din 
adamı olmuyor mu? Pekala oluyor, 
niye olmasın.

İlk alimlerimiz bu içinde yaşa
dığım ız dünya hayatının bütün 
meselelerinin dine dahil olduğu
nun şuurunda olduklarından ötürü, 
ilk dönemlerde yazılan fıkıh kitap
larının ilk konusunu suların hü
kümleri oluşturmaktadır. Ne de
mek suların hükümleri? Yani, han
gi su pistir, hangi su temizdir, ne 
zaman ve nasıl temizlenir vs. Bun
lardan bahsediyor fıkıh kitapları. 
Peki bu dine dahil bir iş midir? Ta
bi ki dine dahildir. Neden! Çünkü 
Hz. Allah K u r’an-ı K erim ’inde 
“temiz yiyin, temiz için” diyor. Te
mizi, pisi bilmemizi emrediyor. 
Bugün suların ne zaman temiz, ne 
zaman pis olduğunu İmam-ı 
A zam ’dan daha iyi bilebilen alim
lerimiz var, mikrobiyoloji uzman
larımız var. O zamanlarda bu tür 
bilim adamları olmadığından alim
lerimiz bu türden meselelere de el 
atıyordu. O zamanki eserler pisle 
temizi ayu't edebilme endişesinden

dolayı yazılmıştı. Bilgileri kendi 
devirlerinin kültürü çerçevesinde 
olduğu için, bazan yanılmış da ola
bilirler. Yanılmaları mümkün de
ğil mi, pekala mümkün. Bakm, ha
dis şeklinde ifade edilmiş olan bir 
hüküm söyleyeyim size:”İki küp 
miktarı bir su olursa, bu suyu hiç
bir şey kirletemez.” Yahu böyle bir 
şey olur mu Allah aşkına! Bugü
nün telakkisiyle bunu kabul etmek 
mümkün mü? Kendi devirlerinde 
suların temizlik ölçülerini koy
muşlar. Ne demiş alimlerimiz: 
“Eğer bir su saf, berrak, kokusuz 
ise, bu su temizdir.” Bu şartlar siz
ce kafi midir? Ben bu işi uzmanla
rına sorduğumda bana “Bu özel
liklere sahip, insanı iki dakikada 
öldürebilecek su var” dediler. M e
sela üç-beş sene evvel Çernobil fa
ciası oldu. O zaman denildi ki “ 
Radyasyona uğrayan suları kullan
mayın, içmeyin” Halbuki radyas
yona uğrayan sular bizim fıkhımı
za göre kulanılabilir sulardı. Fıkhı
mıza göre içebilii'siniz. Ancak, İs
lam ’ın emrettiği ilme göre içemez
siniz. G ördünüz mü, kültürün, 
şartların vs. değişmesiyle hüküm
ler nasıl da değişiyor!

ŞA RTLAR DEĞ İŞİNCE  

H ÜK ÜM LER DE DEĞ İŞİYOR

Hükümlerin değişmesi mevzuuna 
girdiğimiz zaman, bugünün yaşa
dığımız hadiseleriyle daha canlı 
bil' platforma giriyoruz. Şimdi di
yeceksiniz ki “Hocam, İslam’ı o 
eski alimlerin anlattıldarı şekilde 
yaşama imkanına sahip misin veya 
biz sahip miyiz?” Problem burada 
düğümleniyor. Hayır, değiliz. N i
çin değiliz? Bunun haklı sebepleri 
var, haksız sebepleri var. İslam 
alimleri K ur’an’dan ve Hadis’ten 
çıkardıkları hükümleri tespit et
mişler ve buna “Nass” demişler. 
Alimlerimizin bii' çoğu bu nassla- 
rın ahirete kadar baki olduğunu ve 
değişmez nitelikte olduğunu be

lirtmişler. Daha sonraki asırları ya
şayan bazı alimler, içinde bulun
dukları zamanın şartlarıyla karşıla
şınca, bu hükümleri tatbik edeme
mişler ve bu hükümlerin değişip 
değişmeyeceği konusu aralarında 
büyük bir problem olmuş.

O problemler miladi 21. asra 
girdiğimiz şu günlerde daha da bü
yüdü. Biz bugün K ur’an-ı Ke
rim ’in tatbik çerçevesini çizmeye 
çalıştığımız zaman, Türkiye’de ya
şayan 21. asrın müslümanları ola
rak, karşımızda devletin çizmiş ol
duğu bir çerçeve göıtiyoruz. Ve biz 
bu çerçevede yaşamaya zorlanıyo
ruz. Ne demektir bu çerçeve? Bu 
çerçeve resmi ifadesiyle 1924’de 
çizildi. 1924’de Diyanet İşleri 
Başkanlığı kurulduğu zaman, 
ona verilmiş olan sıfat da, devle
tin İslam’a nasıl bakmakta oldu
ğunu gayet açıii bir şekilde orta
ya koymuştur. Devlet İslamiyete 
şöyle bakıyor: ‘̂M uam ela-
tü n ’nass’a dair ahkam ın tesbiti 
T .B .M .M /ye aittir” Yani bu şu 
demek: “K ur’an’da Hadis’te be
lirlenmiş olan insanlararası hu
kukun işleyişini T.B.M.M. göre
cektir. Bunun dışındaki işleri, 
yani cami işlerini, ahlak işlerini, 
din işlerini Diyanet görecektir.” 
Bu çok mühim bir ibaredir. Bun
dan şu anlaşılıyor: İnsanlararası 
hukukla ilgili mevzuatı tespit 
durumu mevzuu olunca “Ey di
yanet mensubu! Senin kara kap
lı kitap bu mevzuda ne diyor” 
diye devlet sormayacak. Bunun
la mükellef de değil, hakkı da 
değil. İstediği gibi kanun yapa
cak. Peki ne soracak! “Oruç ne 
zaman başlıyor, Perşembe mi 
Cumamı?”, soracak. “Bayramı 
ne zaman yapacağız?”, soracak. 
“Cami imamlarının imtihanını 
sen yap” diyecek. Diyanet yapa
cak, T.B.M.M. yapmayacak.

Siz benim başta anlatmaya çalış
tığım İslami çerçeve tarifini hatırla
yın. O zaman devletin çizdiği bu
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çerçeveyle siz çatışmıyor musu
nuz? Bir İki sene evvel Reis-i Cum
hur Hazretleri D iyanet’e bir istizah
ta bulundular, yani bir meseleyi ba
na anlatın diyorlar. Diyor ki; “İs
lam ’ın, K u r’an’m hükümleriyle 
Medeni K anu’nun hükümleri çatı
şıyor m u”? Biz de, “Pekala çatışı
yor” dedik. Aklımda kaldığı kada
rıyla ben size birkaç misal vereyim. 
Ayete göre süt kardeşle evlenmek 
haramdır. Ama T.C. kanunlarına 
göre helaldir. K ur’an-ı Kerim’e gö
re miras taksimi farklıdır. K ur’an-ı 
Kerim’e göre kız, oğlanın aldığının 
yarısını; Medeni Kanun’a göre ise 
oğlanın aldığının aynısını ahr. 
K ur’an-ı Kerim ’e göre hırsız, erkek 
olsun kadın olsun, elleri kesilir. Bi
zim ceza kanunumuza göre el kes
mek diye bir şey yoktur. Bu fark 
değil midir? Bir şahitlik mevzuu ol
duğunda, Kuran-ı Kerim’e göre, iki 
kadının şahitliği bir erkeğe eşittir. 
Kanuna göre her ikisinin de şahitli
ği eşit sayılır. Bu da bir fark değil 
midir! Bunları örnek olsun diye 
söyledim, uzatmaya gerek yok. 
Böyle olunca; siz, ancak Kuran’ı 
tatbik etmekle müslüman olunabilir 
diye düşünürseniz, bunların dışında 
bir hayat sürdüğünüzde K ur’an’m 
dışına çıkmış olmuyor musunuz? 
Harfiyyen uyma noktasında dışına 
çıkmış oluyorsunuz. Peki o zaman 
ne olacak! Kuran’da “Bunlar Al
lah’ın hududlarıdır. Bunlara uyma
yan ateşte yerini hazııiasm”denili- 
yor. Benim bir oğlum ve kızım ol
saydı, oğlum kızımdan, iki misli 
mirasımı alacaktı. Eğer ben mirası
mı onlara eşit olarak verseydim. 
K ur’an’a harfiyyen uyma noktasın
da ben, o ayete göre cehennemlik
tim. Bu hükmü eğer bu çerçevede 
anlarsanız, Müslümanın kalp sekte
sinden gitmemesine imkan yoktur. 
Bunlar, sizlerin de günlük hayatı
nızda karşılaştığınız problemlerden 
birkaçı...

Mesela bir başörtüsü sorunuyla 
karşılaşıyorsunuz. Bu sorunla kar

şılaştığınızda dayanağınız nedir, 
Cumhuriyet kanunlarımı, yoo! 
“K ur’an’da böyle yazıyor” diyor
sunuz. K ur’an’da başörtüsü yazı
yorsa, K ur’an’da miras hukuku da 
yazıyor. K ur’an’da ceza hükmü de 
yazıyor. K ur’an’da şahadet huku
ku da yazıyor. Peki onlar ne olu
yor? “Onlara kudretimiz yetişmi
yor” diyorsunuz, değil mi? Çünkü 
başörtüsü sizin hüviyetinizle ilgili 
bir sorun. Yani demokrasi dediğiniz 
zaman, bunu Avrupa’sı da Ameri
ka’sı da, kişilerin şahsi tercihi ola
rak kabul etmiş. Ama K ur’an’da sa
dece şahıslarla ilgili hükümler de
ğil, şahıslar arası hükümler de var. 
Hırsızlık mesela. Birisi senin malı
nı çalmış. Sen diyorsun ki, “elini 
keselim”. Hukuki kanun buna “ha
yır” diyor. Peki bu durumda ne ya
pacağız?

Bu durum bugün ortaya çıkmış 
bir durum değil arkadaşlar. Bu du
rumun asırlar öncesine dayanan bir 
geçmişi var. Bu geçmiş şu prob
lemde düğümleniyor: Biz Müslü- 
manlar olarak, K ur’an-ı K erim ’in 
ve Hadislerin belirttiği, “N ass” 
denilen hükümlerde bir değişikliğe 
gidebilir miyiz, gidemez miyiz? 
Problem burada. M ecellem izi 
okursanız bir hükmünde şöyle di
yor. Hukuk fakültesinde okuyan 
arkadaşlar bilirler: “Bir sorunda 
eğer nas varsa, bunun üstüne bir 
yorum, getirilemez. O nassa göre 
amel edilecektir" Mecelle doğru 
söylüyor. Ancak İslam Hukuk Ta
rihi böyle mi söylemiş! Hayır. M e
celle’nin bu hükmü bizim fıkıh ta
rihimizden öğrendiğimizi tam ola
rak karşılamıyor. Benim inceleme
lerime göre, Hicri 1. asırdan bu ya
na velevki nass bile olsa, ihtiyaç 
hasıl olduğunda bunu şartlara göre 
değiştirme lüzumunu hisseden, bu
na inanan ve bunu tatbik eden 
alimlerimiz olmuş. Bu çok mühim 
bir meseledir.

Ben evimde, babamdan kalan 
Tefsir-i R azi’yi bir mesele için

okurken, iki satırlık bir cümleye 
rastladım. Gerek Türkiye’de ge
rekse muasır alimler içinde o iki 
satırlık meseleyi görenlerin olma
dığını düşündüm. Eğer olsaydı bir 
yerde yazarlardı. Bakın ne diyor 
orada: (Maide/5)”el yevme uhille 
leküm üt-tayyibe....” diye devam 
eden ayet. Bu ayette “Size güzel 
şeyler helal kılındı” ve devamında 
“Müslüman olan erkeklere ehli ki
tap olan (Yahudi ve Hıristiyan 
olan) kadınlar da helal kılındı” di
yor. Ancak burada “ruhsat veril
d i” denmiyor, “helal kılındı" de
niyor. Şimdi ben size M ecelle’nin 
hükmünü hatırlatayım: “Nas var
ken bunun dışında hüküm beyan 
edilmez” deniyordu. Söz konusu 
tefsirde müfessir, İmam İbni Ak- 
k a ’nm bu ayete getirdiği hükmü 
söyleyeyim. {İmam-ı Akka dediği
miz zat, M ekke’nin en meşhur 
alimlerinden birisidir. Hicri 1. asrın 
alimlerindendir. H.2. asrın 154 yı
lında vefat etmiştir. İmam-ı 
A zam ’m da hocasıdm) Eserinde 
gördüğüm ibare, yanlış hatırlamı
yorsam, şöyleydi: “Allah, ehli ki
tap kadınlarıyla evlenmeye, Pey
gamber zamanında ruhsat verdi. 
Çünkü müslüman kadınların sayısı 
azdı.” Hanımlar az, erkekler çok 
olunca, haşa, iki-üç erkeğe bir ka
dın mı düşecekti? Böyle bir şey ol
maz. İşte o zaman Hz. Allah, “Me- 
cusi, kafir hanım alacağınıza, ehli 
kitap kadın alın.” demiş. Müfessir 
devamında şöyle diyor: “Ancak 
şimdi, hanımlar çoğaldı. Dolayı
sıyla ihtiyaç zail olmuştur ve ruh
satın izni de ortadan kalkmıştır. 
Bundan sonra ehli kitap hanım alı
namaz” diyor. Başta söylediğim 
gibi, bunu söyleyen İslam alimleri
nin en büyüklerinden birisi. “Taba- 
kat” adlı kitaplarımızda bu alimin 
aleyhinde hiç bir hüküm yoktur. 
Bu alimin şahsi görüşü. Bu alim 
şartları nassa uydurmuş. “Ayetin 
mutlak tatbiki lazımdu'” demiyor. 
Bunu iyi değerlendirelim. “Ayet
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Peygamberimiz zamanında geçeı- 
liydi, şimdiyse durum değişmiştir” 
diyor. Eğer Usûlü Fıkıh okuduysa
nız, îmam-ı Akka’nın böyle bir 
hükmünü kabul etmeniz mümkün 
değildk. Çünkü Usûlde böyle bir 
ruhsat yoktur, nassın değişmezliği 
vardır. Peki bu usûller tabiin alim
leri tarafından mı kondu? Hayır! 
Bu usûller daha sonra konuldu. Ve 
usûller tatbikat dikkate alınarak mı 
yazıldı? Pek de dikkate alınmadık
ları gördüğünüz gibi belli oluyor. 
Şimdi diyeceksiniz ki “Hocam bu
nu nereye kadar böyle değiştire
ceksiniz. Eğer böyle bir tefsir yo
lunu açarsanız, biz bugünün şartla
rı diye, K ur’an’ın bütün hükümle
rini kaldırabiliriz.” diyeceksiniz 
değilmi? “Şartlar elveriyor başımı
zı açalım; şartlar elveriyor kafalan 
çekelim; şartlar elveriyor bilmem 
ne haltlar yiyelim.... “ Bunu söyle
mez misiniz! Ancak İslam iyet’in 
bu kadar cıvıklığa da müsaadesi 
yoktur. Bunların ölçüleri vardm 

Hak-hukuk mevzusuna geldiği
niz zaman, bunlar öyle geçiştii’ile- 
cek meseleler değildir arkadaşlar. 
Bugün, miras hukuku meselesinde 
insanlar İslam ’ın hükümleri dışına 
çıkmaktan titriyorlar. Neden! Çün
kü Cehenneme doğru gidiyorlar. 
Ancak İmamı Akka gibi düşünen 
son devrin bazı alimleri, mesela, 
miras hukukundaki bu kadın-erkek 
eşitsizliğini K ur’an’ın mhuna uy
gun olarak yeni bir yoruma tabii 
tutuyorlar. “Bunu nerede okudun, 
nasıl olur bu” diyeceksiniz. Musa 
Canıllah'ın "Hatun” isimli ese
rinde okudum. Kendisi müsaade 
olabileceği kanaatinde. Bir hatıra
mı size nakledeyim: Yakın bir za
manda vefat eden, Am erika’da ya
şamış, PakistanlI Fazlurrahman \ 
hepiniz hatırlayacaksınız. Ameri
ka’da 40 sene hutbe okumuş bir 
adam bu. Kimse bu adam hakkın
da bir izdihaba kapılmasın. Bazı 
eserleri de Türkçe’ye çevrildi. Bu 
zat bizim fakülteye geldi ve orada

bazı seminerler verdi. Ben bir gün, 
bir seminerinde kendisine sordum. 
İzmir İlahiyat Fakültesinde bulu
nan Prof. Dr. Mehmet Aydın da 
tercümanlığımızı yapıyordu. Ken
disine şöyle dedim: “Üstadım! 
Mesela miras hukukunu ele alalım. 
Peygamberimiz zamanında kadın
lar, mirastan erkeklerin aldığının 
yarısını alıyorlarmış. Çünkü o za
manın şartları, kadınların erkekler 
kadar eşit miras almasını gerektir- 
miyormuş. Ancak bugünün şartla
rında kadınların da çalışması, hiz
meti vs. erkekler kadar miras al
masını gerektiriyor. Allah’ın “Adil 
olun” emrinden hareketle, kadınla
rın da eşit miras hakkı almaları ge
rekiyor. Sizde böyle mi düşünü
yorsunuz”? dedim. Cevaben şöyle 
dedi: "Evet. Hatta kadınlara m i
rastan biraz daha fazla vermek 
Kur’an m adalet ölçüsüne uygun
dur” dedi.

Bu demek oluyor ki; ahkam 
ayetleri dediğimiz hüküm bildiren 
ayetlerin, “makasıd’ u§-§eri’ a" de
diğimiz çerçevede, hikmetlerine ve 
illetlerine göre yeniden yorumlan
ması gerekiyor. Eğer siz bu görüşe 
“evet” derseniz, bugünün hukuki 
nizamında, mutlak olarak değişme
si gereken, K ur’an ahkamı da çıka
cak, Sünnet ahkamı da çıkacak or
taya. Bu şuradan kaynaklanıyor: 
K ur’an-ı K erim ’in ezeh ebedi de
nilen ölçüleri var. Estaizübillah 
“kûnû gavvâmîne bil-gist, şühedâe 
lillah” ayeti kerimesinde Hz. Allah 
“Adil olun” diyor. “Allah için şa
hitlik yapın,” soytarılık yapmayın, 
diyor. Bugün bazı hakimlerin yap
tığı gibi, milyarlık rüşvetler yiye
rek hüküm vermeyeceksiniz. 
"Ananız, babanız, en yakınınız hile 
olsa haktan hakikattan ayrılma
yın” deniyor bu ayette. Bu ayet-i 
kerimenin tatbiki ahirete kadar 
ezeli ve ebedidir. Ancak, adaletin 
şer’i tatbikatı, günün şartlarına gö
re durumu gibi meseleler bizi yoru
yor. Mesela miras hukukunda nasıl

adil olacağız? İşte mesele burada.
Şimdi bize diyorlar ki: K ur’an-ı 

K erim ’in prensiplerinin bulundu
ğu ayetler var, bir de bu prensiple
rin zaman şartlarına göre değişebi
lecek tatbikatı var. Böyle bir dü
şünce mümkün mü?” Evet müm
kün. Hatta ibadet ahkamımızda da
hi K ur’an-ı Kerim’in beyanlarının 
kendi çerçevesi içerisinde ifade 
edilmiş olduğunu, ya da olmayan 
yerlerde o ibadetin kaynaklarda 
belü'tilmemiş şekilde cereyan et
mesi ihtiyacında olduğumuz orta
ya çıkıyor. Şimdi bu iri kıyım bir 
laf! Misal verilince daha iyi anla
şılacaktır. Misalimiz oruçtan ol
sun. Allah Teala K ur’an-ı Keri- 
m ’inde "Kütibe aleykümü’s-sıya- 
mıı kemâ kütibe alellezine min 
gabliküm...” “Eskilere farz kılındı
ğı gibi sizlere de oruç farz kılındı” 
deniliyor. Oruç böylece farz oldu. 
Peki orucu ne zamandan başlayıp 
ne zamana kadar tutacağız. Bu işin 
tafsilatı. K ur’an-ı Kerim ’de bu taf
silatla da ilgili ayet var. "Külü 
ve §rabû hattâ yetebeyyene lekü- 
m.ü‘l-haytu’l-ebyadu mine' l-hay- 
tı'l-esved,..” “Şafak sökünce oruca 
başlayın, gece gelinceye kadar 
orucu devam ettirin.” Şimdi ben 
size soruyorum: K u r’an-ı K e
rim ’in bu emrini harfiyyen yerine 
getirmek, dünyanın her yerinde 
mümkün müdür? Değildii'. Bugün 
hepimiz Coğrafya okumuş kişile
riz. Dünyanın yuvarlaklığı sebe
biyle bazı yerlerde altı ayı bulan 
gündüz ve gece var. Ayet-i Keri- 
m e’de “Geceye kadar oruç tut” 
denmiş. Peki İskandinavya’nın 
Kuzeyinde gece dönmüyor. Başla
dığın orucu ne zaman açacaksın! 
Şunu söylemek istiyomm: Müd
detle ilgili bu K ur’ani beyan. Coğ
rafi açıdan mümkün olan yerlerde 
tatbik edilmeye müsait. Başka bir 
bölgede bunu tatbik etmek müm
kün değildir. Bu, oraçta olduğu gi
bi namazda da mevzubahistir. Re- 
sulullah güneş ışınlarının duramu-
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na göre namaz vakitlerini bize tarif 
etmiş.

Aklıma gelmişken size tarihi bir 
hadise anlatayım: Hicri 310 tari
hinde, H azar’da bulunan Volga 
Türkleri Müslüman olmuşlar. Ab
basi halifesine bir mektup yazmış
lar ve mektuplarında Müslüman 
olduklarım, kendilerine dinlerini 
öğretecek alimler göndermesini ve 
biraz da para göndermesini iste
mişler. İbni Fazlan’m bir seyahat
namesi var. (Prof. Dr. Ramazan 
Şeşen tarafından da T ürkçe’ye 
çevrildi.) İbni Fazlan da Abbasi 
Halifesi tarafından gönderilen he
yetin içerisinde. Bu eserinde kendi 
m üşahedelerini anlatıyor. Onu 
okuyun. Bakın orada ne diyor: 
"Gördüm ki adamlar yatsı nama
zını kılm ıyorlar.’’ Hazar D eni
zi’nin Kuzeyinde yatsı namazı kı
lınmıyor! Bizim fıkıh kitaplarımı
zın bildirdiğine göre bir namazın 
kılınabilmesi için, o namazın vak
tinin teşekkül etmesi gerekiyor. 
Vakti gelmeden namaz kılınırmı, 
kılınmaz. Bir de o bölgede, akşam 
namazının vakti girdikten az bir 
zaman sonra, şafak söküp sabah 
oluyor. Yani yatsının vakti diye bir 
şey olmuyor. Bu defa bizim Hane
fi fukehalarımızdan bazıları "vakti 
olmayan namaz kılınmaz” deyip 
yatsı namazını kaldırmışlar.

Şimdi sizler 21. asrın müslü- 
manları olarak bu problemlere na
sıl çözüm getireceksiniz! Harfi 
manada verilen tariflere uyarsanız, 
icabında namaz da kılamıyorsu
nuz, oruç da tutamıyorsunuz. Be
nim gibi acizler ne düşünüyor! Na
maz, oruç, hac... Bunlar A llah’ın 
emirleridir. Hiç bii' zaman ortadan 
kalkmaz. Şartlarını kendi şartları
na göre uydurursun. Birkaç sene 
evvel Amerikalılar bir Suudi uzay 
mekiğini dünyanın etrafında dön
dürdüler. Adam a sordu birisi: 
"‘Orada namazı nasıl kılacaksın, 
çünkü orada vakit tevekkül etmi
yor.” Adam cevaben ona saatini

gösterdi. Resulullah (sav) zama
nında saat olsaydı, o da bize saat
lere göre namaz tarifini yapardı, 
değilmi? Haşa, olmayan bir şeyi 
düşünemedi diye kabahat Resulul
lah’ın mı yani. Kabahat, bizlerin 
bu sorunlara bir çözüm getirmemiş 
olmamızdadır. Daha fazla sözü 
uzatmadan, bugünün temel proble
mi olarak ben size şunu sölüyo- 
rum: Madem ki İslamiyet bir dün
ya dinidir, o zaman bu dünyanın 
sorunlarına bir çözüm getirmek 
mecburiyetindedir. Bu çözümleri 
ecdadımızın eserlerinden bulamı
yorsak, o zaman bu çözümleri ken
dimiz üretmek durumundayız, bu 
şarttu-. Bundan dolayı, İktisatta ol
sun, Ekonomide olsun. Tıpta ol
sun, Ziraatta olsun, her nerede 
olursa olsun, her dalda mütehassıs 
m üslüm anların bulunm ası İs
lam ’ın yaşaması için elzem bir 
şarttır. Bütün bu meselelere dinin 
meselesidir diyemezsiniz. Bunlar 
İslam ’ın meselesidk. Size “sen ka
rışma, senin aklın ermez” diyenle
re gülün, onlara acıyın.

Bütün bu anlattıklarımda yanlış 
bir şey söylediysem beni ikaz edin 
ve kafanızda sorular oluşluysa ba
na sorun. Evet soruları alalım.

SORULAR-CEVAPLAR

Soru: Sanıyorum Bakara suresin
deki bir ayette, farklı bir hayat tar
zından bahsediliyor. Acaba sizin 
söylediğiniz de oraya mı dayanı
yor? Siz burada “Bazı temel ka
idelerimizin değişmezliğim, bazı
larının da bizim şartlarımıza göre 
değiştirilebileceğini kabul etme
miz gerekiyor” dediniz. Bu ikisi 
arasındaki ayırım nasıl olacak, 
bunu anlayamadım.

H atipoğlu: K ur’an-ı Kerim ’de 
anlatıldığına göre, bizim bilemedi
ğimiz dönemlerde, insanlara doğru 
yolu göstermesi, onları irşad etme
si için yüzlerce, binlerce Peygam
berler gönderilmiş. Hatta bazıları

nın isimleri K ur’an-ı Kerim’de ya
zılı. Bu peygamberlerin her birinin 
bir düzeni, bir şeriatı var. Şeriat 
dediğimiz şey, yol, düzen, gidiş 
demek. “Şari’” de şeriat koyan de
mek. Yani her peygamberin bir şe
riatı var. Kimisi de bir öncekinin 
yolunu takip ediyor. Bir öncekinin 
halifesi, vekili gibi yani. Mesela 
son Peygamberden önceki Pey
gamber Hz. İsa, eğer Markos İnci
lindeki ibarenin ona ait olduğunu 
kabul edersek, orada şöyle diyor: 
“Ben yeni bir şeriat getirmedim. 
Ben Hz. M usa’nın şeriatını devam 
ettirmek, onu tatbik etmek için 
geldim.”

Bizim Peygamberimizin, geç
miş peygamberlerden bir farkı var. 
Kendisinden önceki peygamberle 
arasında 600 senelik bir zaman 
var. Bu dönemde kendi bulunduğu 
sosyal çevrede bir takım hukuki 
şartlar koyması elzem hale gelmiş.

Bakın şu nokta çok mühimdir: 
Bazı alimlerimizin naklettiğine gö
re, temel prensipler şeklinde olan 
ayetler, birde o prensiplere dayalı 
olarak günün şartlarına göre çözüm 
üreten ayetler var. Hz. Allah “el 
yevme ekmeltü leküm dineküm” 
"Bugün dini tamamladım ve size 
din olarak İs lam i ye ti seçtim” di
yor. Bakın, burada bir püf noktası 
var. Alimlerimiz diyorlar ki:”Bu 
ayetin nüzulundan sonra da ayetler 
nazil oldu” Mesela zina ayeti bun
lardan birisidir. Buradan anlaşılı
yor ki, İslamiyet ana prensipler ba
zında tamamlandı. Ama siz ahka
mıyla birlikte tamamlandı anlarsa
nız, misallerini verdiğimiz birta
kım hükümlerde bazı değişiklikler 
sözkonusu olduğu zaman, İslami
yet’i parçalamaya başladınız de
mektir.

K ur’an-ı K erim ’in umumi ma
nada insanlara yol gösteren pren
sipleri vardır. Adalet, eşitlik, te
mizlik, hürmet, hak-hukuk pren
sipleri gibi. Peki bu hak-hukukun 
değişen şartlar içerisindeki tecelli
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si nasıl olacak! Alimler, “İşte bu 
değişimi kabul etm ezseniz, İs 
lam ’ı yaşatmak imkan dahilinden 
kalkar” diyor. Bir çok alimimiz bu 
konuda hemfikir. Mesela, Allah 
selamet versin, Roger Garaudy 
İslam’ın Vaadettikkri adlı kitabın
da şöyle diy OY İsi am ’ ın bütün 
hükümlerinin ezelden ebede tatbi
ki mutlak şarttır demek, İslam ’a 
öldürücü bir darbe vurmak de
mektir” Garaudy ve benzerlerinin 
telakkisi budur. Bu telakkinin İs
lam ülkelerinde de ve Türkiyemiz- 
de de temsilcileri var. Buna mü- 
kabil nasslai'in değişmezliğini id
dia eden alimlerde var. “Böyle bir 
değişiklik sözkonusu olamaz. İsla- 
miyeti darmadağın edersiniz, Şeri
at değişmez” diyorlar. Şeriattan 
kasıtları ne! Problem işte burada 
yatıyor.

Soru: Bir yerde değişmezliği 
kabul etmek zorundayız. İslam ’ın 
evrenselliği ile bağdaşmayan bir 
şey var ortada. Ya K ur’an-ı K e
rim, dünyanın birtakım yerlerini 
hesaba katmadan bazı hükümler 
içeriyor, ya da böyle bir şey var ve 
biz bunu birtakım yorumlarla de
ğiştireceğiz. Bu da İslam ’ın özüne 
bir darbe vurmak oluyor Biz bunu 
yapınca da koşulların getirdiği 
bazı yargılara sahip olmuş oluyo
ruz. Benim endişem, biz bunu ya
pınca bir manada materyalizme 
hizmet etmiş oluyoruz. Neden-So- 
nuç ilişkisinin mantıksal olarak 
yorumlanması ve koşulların şekil
lendirdiği bir süreç. Yargılara ko
şullarla varmamız, K ur’an’m ek
sik yönlerini tamamlıyormıışuz g i
bi düşünceler meydana getiriyor.

Hatipoğlu: Bir defa biz şunu 
kabullenelim; K ur’an’da alemşü- 
mûl, evrensel kaideler var, bir de 
mahalli hüküm ler var. Hatta devri 
geçmiş ayetler de vardır. Çok kor
kunç bir laf bu! Devri geçmiş ayet 
ne demek!

Toplumumuzda hür insan ve de 
köle insan diye bir ayırım var mı?

Yok. K ur’an-ı K erim ’in nazil ol
duğu dönemde böyle bir şey var
dı. Paranla insan satın alıyordun 
ve mal olarak kullanıyordun. 
K ur’an-ı K erim ’de cariye bir ka
dının yaptığı suçun cezasının, hür 
bir kadının yaptığı aynı suçun ce
zasının yarısını alacağı yazılı. B i
zim toplumumuzun bugün böyle 
bir ayete ihtiyacı varmı? Tatbiki 
mümkünmü? Hükmü uygulamak 
için cariyeliğimi icat edelim? Kö
leliğin izalesi için K ur’an-ı Kerim 
bir sürü emirler vermiş. Gösteri
len en büyük sevaplarda ve gü
nahların karşılığı keffaretlerde, 
köle azadı gösterilmiştir. Ortadan 
kalkmasını istemese K ur’an-ı Ke
rim köle azadını teşvik edermi? 
Peld, kölelerle ilgili hükümlerin 
K ur’an-ı K erim ’de yer almasının 
sebebi ne? Ne diyeceksiniz! Çün
kü o devrin ihtiyacı bu. Mesela, 
afedersiniz, bir sahabe hanımını 
bir erkekle yakalamış. Peygam- 
b e r’e gelmiş “Ya Resulullah! Ben 
bunları gördüm. Benim bu kadın
la beraber olmam mümkün değil. 
Ya bunun cezasını ver, ya da ben 
bunu boşayacağım .” Resulullah 
ne diyor biliyormusunuz ! “Dört 
şahidin varmı? Sahabe: “Ya Resu
lullah. Ben dört şahit getirmeye 
kalksam adam kaçacak. Bu im 
kansız bir şey. Ben nereden bula
cağım dört şahidi” diyor. Peygam
berimiz kendisine hukuki bir ayet 
gelmeyen konularda cahiliyyenin 
adetlerini devam  ettiriyorm uş. 
Kendisinden önce gelen Hz. İbra
him de o muhitin Peygamberi. 
Ondan bu yana gelen bir şeriat 
var. Onu tatbik ettiği için dört şa
hit istiyor. Bir zaman sonra bu' 
ayet geliyor ve o meseleye çözüm 
getiriyor. Ne deniyor o ayette;” 
Şahit bulunamadık bir yerde bu 
işin çözümü; her iki taraf kendile
rinin günah yapmadığına yemin 
edecek. Ondan sonra da ayrıla
caklar. “ Böyle bir çözüm Resu

lullah’ın döneminde bir çözüm 
olabiliyor. Bir kadınla bir erkeğin 
zina ettiğini tespit edebilmek bu
gün öyle kolay ki.. Şahide filan 
ihtiyaç yok. Ama 14 asır evvel la- 
baratuar yoktu ki alıp tetkik ede
bileşin. Bunların benzeri var 
K ur’an-ı K erim ’de. K ur’an-ı Ke
rim ’in getirdiği ahkâmın o günkü 
prensipler içinde değerlendirilme
si lazım. Bazı kelimelerim gençler 
tarafından anlaşılamıyor olabilir. 
Fürûat, bir işin tatbikatı ilgilendi
ren tarafı demektir. Mesela “Adil 
olun” denilmiş. Su içerken nasıl 
adil olunur? Beş bardak su içersen 
adil olmuş olurmusun? Bu mese
lede adil olmak demek gerektiği 
kadar su içmek demektir. Su içer
ken de adil olacaksın.

Bütün peygamberlerin müşte
rek olarak tebliğ ettiği hususlar 
var. Biz bunlara “Dinin esası, 
prensibi” diyoruz. Resulullah’m 
bir ifadesi var. Şöyle diyor;”Biz 
peygam berler nesliyiz. Dinimiz 
birdir, şeriatımız farklıdır” Bakın 
bu, mühim bir tespittir. Yani bütün 
peygam berlerin dinleri aynıdır, 
şeriatları farklıdır. Dinimiz aynı 
demek, A llah’ın insanlardan iste
diği vazife, hak, hukuk aynıdır de
mektir. Ancak insanların yaşadık
ları coğrafyaların farklılığı sebe
biyle prensiplerin uygulanmasın
da farklılıklar doğuyor. Peygam
berlerin şeriatlarının farklılığı da 
buradan kaynaklanıyor.

Soru: İslam ’ın vahy olmasıyla 
tarihe m üdahelesi çelişir. Ben 
böyle düşünüyorum . Peygam 
ber’den sonra vahy gelmeyecek
tir Burada vahyin tükenişini ne 
olarak algılıyorsunuz ve nasıl bir 
sonuca varıyorsunuz ?

Hatipoğlu: Benim anlayışım 
şu; Peygamberimiz bundan 1400 
sene evvel geldi ve onun risaletiy- 
le Cenab-ı Halck’ın insanlığa ver
diği mesajlar, bundan sonraki in
sanlığı idare edebilecek bütün
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şartları ihtiva etmektedir. Bundan 
dolayı, o günkü prensiplere daya
narak bizim  bugünkü ihtiyaçları
mızı çözüm e kavuşturmamız, yi
ne o K u r’an ’ın, İslam Peygam be
rinin risaletine dahil bir tedbirdir. 
Örneğin bugün, hiçbir kitabım ız
da uçakla hacca gitme meselesi 
yokken, biz bugün uçakla hacca 
gidiyorsak buna bir çözüm getiri
yoruz demektir.. Uçakla hacca git
menin caiz olup olmadığı konu
sunda bir şüphesi olan var mı!

Soru: Affınıza sığınarak bir
soru sorm ak istiyorum. Biraz ön
ce konuşmanızda dediniz ki, “Bir 
miras olayının, hırsızlık olayının  
yönetim i ilgilendiren bir yönü var. 
“ M  aide 44. ayetin sonunu okuyo
rum. "Öyleyse insanlardan değil 
benden korkun. Ayetlerimi az bir 
değere karşılık satmayın. K im  A l
lah’ m indirdikleriyle hükmetmez
se işte onlar kafirlerin ta kendile
ridir” Bu ayeti açıklarsanız m em 
nun olurum.

Hatipoğlu: Hz. A llah’ın pey
gamber gönderm esinin hikmeti, 
indirdiği ahkâmın tatbik edilm esi
dir. Ahkâm, hükmün çoğulu de
mektir. Bu hükümleri, başta pey
gamber olm ak üzere, yerine getir
meyen A llah’a isyan etmiş olur. 
M akamı cehennem dir, bu pey
gam ber dahi olsa, Hz. Allah 
K ur’a n ’da peygamberine “ Gön
derdiğim  hüküm lerle hükm et, 
bunları tatbik et” diyor. Peygam 
berin devri geçtikten, şartlar de
ğiştikten sonra yine aynı mesele
ler tatbik edilecekmi, işte problem 
tam burada. Bazı alim ler “O hü
kümlerin Resulullah döneminde 
mutlak tatbiki yüzde yüz şarttı” 
diyor. Am a makasıdı, yani illeti 
vs. değiştiyse böyle bir hükümde 
değişikliğe gitme imkanı var mı
dır? Bu, benim başta belirttiğim 
gibi, kendi kültürel m irasım ızı 
halledemeyişimizden kaynaklanı
yor. Bizden önceki îslam  alimleri

bu meselelerde neler düşünmüş
ler, neler yapmışlar; bunları orta
ya çıkarmak durumundayız. Bunu 
daha yapamadık. Bunu yaptığımız 
zaman yolum uz daha aydınlık 
olacak. Ben bunu, 40-50 senedir 
bu işlerin içinde olan biri sıfatıyla 
söylüyorum. Ancak bu meseleleri 
halletmeden de müslümanlık iddi
asında bulunm ak olmaz. Bugün 
birtakım kimselerin yaptığı gibi 
eline sopa almak, sarık takmak vs. 
İslam ’ın davası bu değil. Bunlar 
şekli unsurlardır. Fikriyatta birleş
tikten sonra, şekli unsurlar, moda 
ile ilgili unsurlar arkasından gelir.

Biz nass’ın değişmezliği pren
sibini söylüyorken, birde ezmanın 
tağayyürü ile ahkamın tağayyü- 
rü meselesi vardır. Yani zamanın 
şartlarının değişmesiyle hükümle
rin değişmesi. M ecelle’de ise buna 
istisna getirilmiş. Nasslarm dışın
dakiler değişebilir denilmiş. Ama 
benim gibi acizlerin bile tespit et
tiği şeylere bu hüküm uymuyor. 
Çünkü İmam A kka’dan verdiğim 
nakil, bizzat nassa getirilmiş bir 
yorumdur. Ben size Peygamberi
mizin koymuş olduğu bir hükme 
getirilen biı* değişikliği de misal 
verebilirim. En değerli Hadis eser
lerimizde şöyle bir hüküm vardır: 
“Din ayrılığı m irasa engeldir.” 
Eğer sen müslümansan, çocuğun 
da hıristiyansa o çocuk senin mi
rasını alamaz. Veya sen hıristiyan- 
san çocuğun müslümansa o miras
tan yine alamaz. Bu hadisin hük
müne göre böyle bir netice de var. 
Hz. Muaviye zamanında Anado
lu ’dan bir genç geliyor. Halifeye 
“Ey Halife! Benim müslüman ol
maklığım bana zarar mı verecek, 
fayda mı verecek.” Halife “Tabi ki 
fayda verecek” diyor. Genç “Be
nim babam hıristiyan olarak vefat 
etti. Diğer kardeşlerim hıristiyan, 
ancak ben Müslümanım. Peygam
berimizin hadisine göre de ben 
mirastan pay alamadm, diğer kar

deşlerim aldı. Dolayısıyla benim 
müslüman olmaklığım burada ba
na zarar verdi.” diyor. Halife ce
lalleniyor ve diyor ki: “Müslüman 
kafirden miras alır, kafir M üslü
m an’dan miras alamaz” diyerek 
bu hadisi tek taraflı bir yoruma ta
bi tutuyor. Irak valisine bu doğrul
tuda emir veriyor. Vali de kadıya 
bu cihette hüküm vermesini söylü
yor. Bu olay Hicri 1. asrın ortala
rında oluyor. Hadisin bu yorumu 
M ecelle’nin “N ass’lar değişmez” 
prensibine de aykırıdır. Sizce han
gisi daha doğrudur! Bu hadisi 
böyle yorumlamak daha iyi değil- 
midir! Diyeceksiniz ki “Resulül- 
lah bunu bilmiyor muydu” Resu- 
lüllah’ın bunu niçin söylediğini 
bilirseniz, yoruma ısınmanız daha 
müm kün olur. Peygam berim iz 
(sav) insanlardan müslüman olma
larını isterken hiçbir maddi endişe 
peşinden koşmamalarını istiyordu.
O kadar işkenceye maruz kalan, 
hicret eden insanların müslüman 
olmayan babalarından dahi hiçbir 
dünyalık almamalarını istiyordu. 
Ancak bazı alimler, bunun ilk de
virler için söz konusu olduğunu, 
şartlar değişince bu durumunda 
müslümanm lehine değişeceğini 
söylüyor. Bu tür hadiselerin örne
ği çoktur. M esela Müellefe-i Ku- 
lûb’da bunlar çok olmuştur.

Tekrar tekrar söylüyorum ve ri
ca ediyorum: İslam Dünyası’nm 
geleceğinden hiç kimsenin şüphe
si olmasın. Bu dünyanın tek dini 
İslam olacaktır. Çünkü Hz. Allah, 
haşa, yalan söylemez. “O Allah ki 
peygam berini hidayetle ve hak 
üzerine gönderdi. Bütün dinlere 
üstün kılm ak üzere.” Geleceğin 
dini İslam ’dır. Bu ne zaman ola
cak! Biz müslümanlar kendi kül
türüne sahip çıkıp onun hizmetka
rı, hadimi olduğumuz zaman. ■ 

Yayına hazırlayan:
Abdurrahman Ateş

56 ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


VOLTAIRE’E
HÜRMETLERİMLE

F ilozoflann sermayeleri, derleme 
bilgi, insan sevgisi ve biraz da 
fikir cimnastiğidir. Genelde fikir 

eyleminin işçileri olduklarından, em ek
lerinin pek piyasası yoktur. Hal bu ki, 
aralarında aşırma ürünleri pazara süren
ler olsa da; sahibinin sesi markalı, en 
sağlam ürünleri bu piyasada bulabiliriz.

Filozoflar iyi insanlar hoş insanlar 
ama, laf aramızda biraz kibirli görünür
ler. Bulabilsem de birisine sorsam, öyle 
sanıyorum ki bu konuda da uygun cevap
ları vardır. Öyle ya, parasız adamın yüzü 
oldum olası soğuk olur. Soğuk değilse 
bile, paralı insanlara öyle gelir. Zenginler 
hor görmemenin önüne “kibirli” levhası 
koyarak, aradaki mesafeyi hoş gösterm e
ye çalışırlar. Filozoflar bunu anlamazlar 
mı? Anlar ama hoş görürler. Hasılı ke
lam, şu filozoflar iyi insanlar vesselam.

Filozoflar iyi insanlar iyi olmasına da, 
elleri değilse de dillerinin biraz uzunca 
olduğunu da herkes bilir. Bu nedenle de 
her ortam da rahat edem ezler. Yanlış 
adım atar, toplumun tepkisini çekerler 
veya birilerinin tezgahım bozar, ürküt
tükleri alıcı kuşların hücumuna uğrarlar. 
Bir türlü rahat etm eyi becerem ezler, 
ömür adamdu' şu filozoflar.

Başınızı ağrıtmayım, geçenlerde ki
taplara bakarken; Voltaıre’nin “Felsefe 
Sözlüğü” geldi elime. Bilirsiniz, filozof
lar genelde yazdıklarını okuyucularının 
anlamaması için, saatte bir cümle bağlar
lar. Doğrusu Voltaire’i yazılarındam dola
yı hep takdir etmişimdir. Dobra dobra.

herkes anlasın diye açıkça yazar.
Hemencecik aklmıza nelerin geldiğini 

biliyorum . Söz sizde olsa, “Eyvah, 
adamcağız yandı öyleyse. Hiç rahat ede
mez.” dersiniz. Rahat olun, Voltaire işini 
bilir. O rüzgara karşı kürek çekecek 
adamlardan değil, dindar bir filozoftu. 
Yine de en büyük Hıristiyan ermişinin 
kulağından tutar, “Bak şu yazdıklarına, 
bu kadar mucizeyi nasıl sığdırdın bu ki
taba.” derken ermişin ayakları yerden 
kesilir. Çamaşır ipine asmazsa da, iyice 
sıkıp silkeler. Voltaire’nin dindarlığı ger
çek bir dindarlık. Kimseye hoş görün
mek isteğine yormayın. Üstad İslam ’ın 
dışında bütün dinleri incelemiş. Çok de
ğişik zeka ve mantık ürünü masalımsı, 
mucizem si, acabası bol kuralları ezberle
miş. “Din kurmanın mantığı desteksiz 
buharlaştırmaysa, -incelediği eski dinler
den böyle algılamıştı- bizim dinimizin 
mimarları, diğer dinlerin mimarlarından 
daha iyi atıcılarmış.” demekten kendini 
alamıyor. Yolun uçurum başına geldiğini 
görünce, “Bu kadarı da olmaz ama, bu 
bir dogmadır.” demesine rağmen; topu
ğunun üstüne dönerek, “Dogmalar her 
zaman dolmaya benzer, dolma yutmanın 
da hiçbir sakıncası yoktur” deyip, biraz 
büyük de olsa, olmazları enfes bir kabak 
dolması niyetine yutuveriyor.

Voltaıre’in tüm çalışmaları iyidir. Bir 
tesbiti var ki, gerçekten hayran oldum. 
Dinlerin itikadı kurallarını didik didik 
ederek yaptığı tesbitte; çok tanrılı tüm 
dinlerin itikadi esaslarında. Yaratıcı Tan-

E. Muhsin 
ÖZALP
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n ’yı en büyük ve cn yetkili tanrı 
olarak benimsediklerini tesbit et
miş. Dirilerinin beyinlerine soka
bilmek için de kocaman beyin ü l
kesinin ovalarında, vadilerinde, 
yaylalarında hatta dağlarında 
uzun ve zahm etli yolculuklara 
çıkmış. Takdir etmemek elde de
ğil doğrusu. Zaman zaman H ıris
tiyanlıkta bile tek tanrı inancını 
öne çıkarmaktadır. Koyu katolik 
inancına bağlı ve yeri geldiğinde 
önemli seviyede tarafsızlaşma be
cerisi gösteren bir insan. Kim olsa 
takdir edilir doğrusu.

Bakıyorum  gülüm sediniz!... 
Hemen ilk fırsatta yanbaşına vu
rup, saf dışı etmeye çalışmayın 
beni. Şunun şurasında ağız tadıyla 
bir sohbet edelim diye toplandık. 
İnkara kallaşmayın, rahatınız da 
yerinde sayılır. Hava biraz sıcaksa 
da, ceviz gölgesindesiniz! M anza
ra derseniz, bu günlük sizleri sıka
cağını sanmıyorum. Çayı da güzel 
demlemişler. Gerçi ne içerseniz... 
Açığımı bulduğunuzu sanmayın, 
sabırlı olun, oraya geliyorum. T a 
rafsız da neden İslam ’ı incelem e
m iş?’ sorusu, beyinlerinizin kırk- 
birinci kıvrımının sağındaki çıkın
tısını kıvırıverdi, öyle değil mi?.. 
Durun, yaslanın arkanıza; bir in
san hakkında konuştuğunuzu 
unutmayın. Kul haklcından kork
tuğunuzu bihyorum ama, yüzleri
niz de karşımda; hepinizin gözleri 
çınkı çınkı. İnsanlar hataya, sev
dikleri söz konusu olduğu zaman 
daha kolay düşebilirler.

Voltaire’in eski hint kaynakla
rını, B abil’i, K alde’yi, M ısır’ı, 
Yunan ve R om ay’ı araştırdığı hal
de, İslam ’ı gereği gibi araştırma
mış olması; İslam ’ı kendi dinine 
rakip saym asından kaynaklansa 
gerektir. Enenize basmış olmaya
yım ama Voltaire, yarım  yamalak 
araştırm asını da, İslam ’da hata

bulmak amacıyla yapmış gibi gö
rünüyor. Voltaıre’i suçlamak bize 
bir şey kazandırmaz ama, onun İs
lam ’ı gereği gibi araştırmaması, 
insanlık için bir kayıp olmuştur. 
Galiba Voltaire’in “Burak, Miraç, 
Aydede’nin ortadan bölünm esi” 
gibi konularda araştırmadan yap
tığı suçlamalar kanımıza dokun
du. Bu nedenlerle istemeden de 
olsa, Voltaıre’i biraz çekiştirdik. 
Ne kadar çeksek, çekiştirsek, fiya
kasını bozup pejmürde gösterme
ye çalışsak da, Voltaire her zaman 
kibar adamdır. Elimizde kara var
sa ancak yüzümüzü karalayabili
riz. Lafı yele vermeyelim; bugün
kü sohbetime Voltaire’i konuk et
memin sebebi özellikle müslü- 
manları, gerçekte tüm insanlığı il
gilendiren "put ve puta tapma” 
konusundaki üzücü yanılgısıdır.

Anlattığı olaylara, yazdığı bel
gelere, yapılan eylemlere baktım. 
Voltaıre’in kanısını okudum. Ben 
bir kanaata erdim ama, Volta- 
ıre’nin düşüncesine ters düştüğüm 
için doğrusu hükmümde ikircikli 
gibiydim. Dostlar Voltaire kanısı
nı, “H om eros’da, H esiodos’da, 
Mecusi kaynaklarında ve ne ,de 
başka bir kaynakta; putlara tapıl- 
ması için bir buyruğa ya da bir ka
nuna raslam adım ” diye belirtiyor. 
Dahası, “Gelmiş geçmiş m edeni
yetlerde puta tapan da yoktur.” 
demektedir. Eğer bu ifadeleriyle 
anlattıkları çelişmeseydi, benim 
için hiçbir önemi yoktu. Daha ön
ce de söylemiştim, benim vardı
ğım sonuç da yanlış olabilir. B ir
likte doğruya daha kolay ulaşabi
leceğimizi sanıyorum. Puta tapma 
konusunda Voltaire özetle, “K en
disinden figür yapılan kil, ağaç ve 
mermerin tapınılacak bir özelliği 
yoktur. Kimsenin heykellere ta
pınma gibi bir hevesi de olamaz. 
Gök cisimlerine tapanların da as

lında güneşe, aya veya yıldızlara 
tapındıkları söylenemez. İnsanlar 
simgelere değil, simgelerin temsil 
ettiği tanrı denilen varlığa; ceza 
ve ödül verebileceğine, yol göste
rip yardım edebileceğine inandık
ları varlığa tapınmaktadırlar” de
mektedir.

Voltaire’in figürlerle ve hey
kellerle ilgili cümlelerine bakar
sak, “M ecusi Zerdüşt, Sadder” 
isim li kitabında, Kötülüklerin 
öcünü alacak ve iyiHklere ödül 
verecek yüce bir varlığa, inanın, 
diyor. M ecusilerin yanılgıları, gök 
cisim lerini yaratana tapacakları 
yerde, gök cisimlerine tapınmala
rıdır. Önceleri olmadığı halde M ı
sırlılar, sonradan tanrıları İsis ve 
O siris’in resimlerini yaptılar. Ba- 
billiler B c l’in büyük bir heykelini 
diktiler. H intliler Brahm a’yı bü
yük bir canavar oliurak gösterdiler. 
Yunanlılar ve Rom alılar tanrıları
nın sayılarını artırarak, işlerini ko
laylaştıracaklarını sandılar. Put 
yapma çok eski bir uygulamaydı. 
Hz. İbrahim ’in babası Terah, Ur 
ve K alde’de put yapardı. Rasel, 
kayınpederi L aban’ın yaptığı put
ları çalıp kaçırırdı.

Tanrıları ve azizleri simgeler
ken H ıristiyanların  tutarlı bir 
mantığı vardı. Onlar, gerçek bir 
dinin; gerçekten yaşamış büyükle
rinin putlarını yaptılar. Eski dinle
rin bağlıları hayali tanrılarm, ha
yallerinde canlandırdıkları biçim
de putlarını yaparlardı, Bir tanrı 
adına sayısız put yapılırdı. M er
merden, kilden, ağaçtan değişik 
ustalar tarafından ve değişik 
m em leketlerde putlar yapılırdı. 
Ama putu yapılan tanrı bir tane
dir. Putların önünde dua etmek, 
diz çökmek, günlük çiçek veya 
çelenk sunmak, törenlerde saygıy
la meydanlarda dolaştırmak, ku
rak mevsimlerde perhizden sonra
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başlan açık, ayakları yalın kadın
ların putları dolaştırmaları; putla
ra kutsallık verme gibi yorum la
nabilir. Gerçekte bu heykellere 
kimse tapınmazdı. Vahiy dini olan 
Yahudililc’te bile Tanrı’nın Musa 
ile konuştuğu, bir tepede kendini 
gösterdiği, hayvan başlı m elekle
rin K udüs’e indiği gerçek kabul 
edilmiyor mu? Mısırlılar öküze, 
maymuna, kediye ve soğana da 
ibadet ettiler. Bunun yanında ökü
zün etini ve soğanı sürekli yem e
ye devam ettiler. Anlaşılıyor ki 
tanrı olarak ibadet etseler de, sim 
gelere kimse tapmıyordu.

Hıristiyanlar yalnız erdemli in
sanlar adına tapınaklar kurdular. 
Yaşarken gökyüzüne yükselebil
me faziletine ulaşan bu insanlar, 
mucizeleriyle hala zihinlerimizde 
yaşıyorlar. Epidauros’daki Esku- 
lapios Tapınağı’nda daha çok m u
cize görülmesi, azizlerin gösterisi 
değil mi? Tanrıların kimi putlarda 
zaman zaman konaklamaları, bu
rada insanların sorularını yanıtla
maları genel kanı olarak yerleş
miştir. Tapınaklardaki ermiş ve 
tanrı putlarının önünde diz çöke
rek saygıyla dua edilmesini, (Ro- 
m a’da Kybele Bayram ı’nda, Kral 
Attele’nin sarayının yeri değiştiri
lirken bil' heykel çok güzel sözler 
söylemiş) bu sözlerin anısını kut
lamayı, zenginlik heykelinin dile 
gelmesini puta taparlık olarak de
ğerlendirenler oluyor. Hele putla
rın mucizeler göstermelerini asla 
içlerine sindiremeyenler var. As
lına bakarsanız Scipio’lann, Cice- 
re ’ların bu söylentilere inandıkları 
da yoktu. K ocakarıların böyle 
inanması da puta tapmak anlam ı
na gelmez sanıyorum.

Tanrılar adına putlara sunulan 
ilk adaklar meyvelerdi. Giderek 
rahipler tarafından kesilmek üze
re, insanların da kurban edildikle

rini görüyoruz. Porphyrus’un an
lattığına göre Mısu-’da, Hieropo- 
lis’de, Tuarid’de ve Yunanlılar, 
Kıbnslılar, Fenikeliler, Surlular, 
Kartaca ile Romalılar da aynı ci
nayetleri işlemişlerdi. Plutarklios 
üç Vesta rahibesinin iki Yunanlıy
la bir Galyalıyı kurban ettiklerini 
yazıyor.” diye belirtmektedir.

Voltaıre’in M.Ö. beş binlere 
kadar uzanan eski kayıtlardan, 
Ç in’den Rom a’ya kadar tüm me
deniyetlerin yazılı eserlerini ince
leyerek, bizlere sunduğu belgeleri 
dinlemek uykunuzu getirdi. Bu iş
leri yaparken Voltaire’in kendi
siyle yarışarak, döktüğü ter dam 
lalarını odamıza doldurmaya kal
karsak; boğulmamak için burayı 
hızla terketmemiz gerektiğini he
piniz onaylarsınız. Yanınızda uyu
yanlara lütfen ter baskınını hatır- 
latıverin.

İşte böyle, tehlikeyi görünce 
hepinizin gözleri açılıverdi. Sizle- 
ri uyutmama sebep olan tarihin 
derin sayfalarına girmeden önce 
söylediklerimi teki'ar edeyim. Vol- 
taıre’in put ve puta tapma eylem
lerini inceledikten sonra, “Hiçbir 
toplum pula tapmamıştır.” deme
sine şaşırmış ve yanıldığını söyle
miştim. Örnek olarak sunduğum 
yukarıdaki ifadeleri değerlendire
rek, neden yanıldığını anlatmaya 
çalışacağım. Vardığım sonucun 
doği'u ya da yanlış olduğunu, siz- 
lerin irdelemenizi istirham ediyo
rum.

Sizlerden, gerçekten değerli ol
masına rağmen; karınlarınız açlık
tan sancıdıkça veya evladü iyal sı
kıştırdıkça değerinden şüphe etti
ğiniz bilgeliğinizden doğan aydın
latıcı nazarlarınızı, konunun üze
rine çevirmenizi rica edeceğim. 
Bulacağınız kanıtlar, varacağınız 
sonuçlar, bizlerin, milletimizin ve 
insanlığın gcleceğini aydınlata

caktır. Öncelikle konunun köşe 
taşları olan put, tapmak, kul, m u
cize, dua, ibadet, tanrı ve din keli
melerinin anlamlarını yeniden ha
tırlayalım. (Dipnotlar)

Kanımca Voltaırc’in “Pullara 
tapılmamıştu'” hükmüne varması 
put, tanrı ve din kavramlarının an
lamında yanılgıya düşmesinden- 
dir. Ya da Voltaire’in din kültürü 
onu böyle anlamaya mccbur et
mektedir. Yaptığımız alıntılarda 
da gördüğümüz gibi Voltaire put 
kelimesinin anlamını figür veya 
heykel kelimelerinin anlamıyla sı- 
nırlandırmıştır.Günümüzde kulla
nılan sözlüklere baktığım ızda, 
“İi'delemeden kanunlarına uyulan, 
sonsuz saygı ve bağlılık duyulan 
canlı, cansız ve maddi, manevi 
A llah’dan gayri teslim olduğumuz 
varlıklara put denir.” şeklinde ta
rif edildiğini görmekteyiz. Bir şe
yin put olması için illa belirtilen 
tüm vasıflara sahip olduğuna ina
nılması da gerekmez. Yalnızca biı- 
konuda ululayarak emrine uydu
ğumuz her varlık put sayılmakta- 
dıi'. Bir şeyin put olması için tanrı 
olarak tanınması da şart değildir, 
însanı A llah’ın buyrukları dışında 
yönlendiren nefsimiz, evladımız, 
malımız vs. de putumuz olabil
mektedir. Yani, Allah’ın emirleri
ni bırakıp; emirlerine uyduğumuz, 
tanrı dem ediğim iz tannlanm ız- 
dır/putlarınnızdır bu varlıklar.

Put yaptığımız nesnenin cinsi, 
kalitesi; yapılan heykelin güzelli
ği, çirkinliği tapınmak için ölçü 
olmamıştır. Helvadan yaptıkları 
figür, tanrıyı temsil ettiği düşün
cesiyle ibadet edildiğinde put; 
acıktıkları zaman yediklerinde de
ğersiz bir figürdür. Öküzün eti, 
soğanın yaprağı ya da yumrusu da 
tapınılırken put, yenilirken et ve
ya soğandır. Voltaırc bu farkı gör
meyecek insan değildi. Kendisi
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nin dini bütün bir Hıristiyan olm a
sı, Hıristiyanlıkta ilahların (haşa), 
(Hz. İsa’ya ve Hz. M eryem ’e ilah 
diyorlar) H ıristiyan azizlerinin 
heykelleri önünde tapınma eylem 
leri yapmaları, belki Voltaire’in 
put yorumlarında etkih olmuştur. 
Gerekçe olarak gösterdiği, “Sim 
geledikleri tanrılar! ”dan bir gün 
bir cevap alan veya karşılık gören 
olmuş mudur? Tüm m ucizeler ne
den şahidsiz gerçekleşir. Bunları 
düşünmek galiba Voltaıre’in işine 
gelmemiş. Simgelediği savunulan 
tanı-ıların, (Ki,bunlar Allah değil
dir) gerek simgeleri önünde, ge
rekse zihinlerde varlıkları kabul 
edilerek kullanılsın, adına törenler 
düzenlensin, yol gösterici, kurtarı
cı olarak bilinsin; hayali veya ger
çek, canlı veya cansız bu varlıkla
rın her biri bir put değil mi?

Ö zetlersek: Sem avi dinlerde 
A llah’ın (c.c), diğer dinlerde ka
nun koyucuların (tanrıların) ku
rum laştırdıkları; insan hayatını 
düzenleyen kurallar manzumesine 
"Din” denilmektedir.

Konumuzun dışında olmasına 
rağmen sizlere önemli olduğuna 
inandığım bir soru soracağım. So
runun üzerinde düşünerek, insan
lığı bu çıkmazdan kurtarm aya ça
lışmak hepimizin görevidir. So
ğandan, öküzden tanrılar; hayal
lerde oluşturulan tanrılar insanlar 
için kural koyup din kuram aya
caklarına göre, çok tanrılı dinlerin 
kurallarını kime?., kimler?., ne 
amaçla?., koyuyor. A pollon’a yet
kilerini kim veriyor?... Bu dinleri 
tesis edenlerin amaçları ne olabi
lir?...

Sohbetim boyunca bir nokta 
hiç aklımdan çıkmadı. Voltaire ve 
emsali düşünürlerin bağımsız ça
lışmalar yapması, insanlığa ne gü
zel hizmet olurdu. Onların eksik 
bıraktıklarını, günüm üz düşünür

leri tam am lam ak zorundadırlar. 
İnsanların gerçeği bularak kardeş
çe, mutluluk içinde yaşama şans
larının; düşünür ve ihm adamları
nın elinde olduğuna inanıyorum. 
Dilerim sohbetim boyunca sizleri 
sıkmamışımdır.

Saygılarım sizlere, adaletli bir 
dünya dileğim tüm insanlığa. Sağ
lıcakla kalın. ■

DİPNOTLAR

Put:
*- A llah ’tan başka tapılan her şey.

H eykel, sanem . Kcndi.sinden m edet bekle
nen, layık olm adığı hürm etin gösterild iğ i 
m addi-m anev i,resim , heykel her çeşit 
varlık . Büyük Lügat

Y azarm ın notu; K im se ulu bildiği, em ir ve 
tavsiyelerini tuttuğu, sonsuz saygıyı gös
terdiği varhğa put (B u ifade a.5 ağılayıcı 
bir söylem dir) dem ez. G enelde başkala
rının tapındıkları v iu lık lar için kullanılır.

*- Tanrısal bir varlığı,m addi bir b içim de (re- 
s im -heykel) tem sil eden ve ona,sanki o 
varlığ ın  kendisiym iş gibi tapılan nesne.

*- B ir kim senin , bir topluluğun tutkulu bir 
sevgi ya da hayranlık  duyduğu, yüceltti
ği kim se- D. Laroiixxe

*- Bazı ilkel toplum larda doğa üstü güç ve 
etkisi olduğuna inanılan canlı veya can 
sız  nesne, tapınacak, sanem , fetiş./T.D.K. 
Türkçe Sözlük.

*- Pu t kelim esi Yunanca figürden .gelir. B ir 
figürün sim gelenm esi, son derece hür
m et edilen, tapılan v&ûik.lVoJtaıre-Fel- 
sefe Sözlüğü 2. Cilt.

T ap m a k :

*- B ir varlığın yasam a kurallarım ızla ve ha- 
y a tnn ız la  ilgili konularda em ir ve tavsi
yelerin in  tam am ına ve tam olarak  inan
m ak , tu tku  ile sevm ek  ve  bağ lan- 
m'âk.jTDK Türkçe Sözlük.

*- B ir varlığa  tanrısal,kutsal bir saygı göster
m ek, bunu belirten davicuıışlarda bulun
m ak, ibadet e tm ek ./ Büyük Larousse.

*- Tanrı veya ilah olarak tanınan varlığa karşı 
inanış ve bağlılık anlatm ak için belirli ku
rallara bağlı dini hareketlerde bulunm ak

*- T an ııya  karşı kulluk görevini yerine  ge tir
m ek, ibadet etm ek.

*- B üyük bir sevgiyle bağlanm ak, aşkla sev
m ek. TD K  T ürkçe Sözlük,

Büyük Lügata bu kelim e alınm am ış.

K ul:

*- Em ir dinleyen, hizm etkar, A llah ’ın m ah
luku, A llah ’a itaat ve ibadet ed en ./ ö . Lü-

Sat.
- A llah ’a kaişı k u l./ Büyük Larousse.
- T anrıya göre in san ./ TDK. Türkçe Sözlük.

M ucize;

- Tansık. İnsan  aklının alm ayacağı olağa
nüstü ol'Ay.jTDK Türkçe Sözlük.

- İnanm ayanların  isteği üzerine peygam ber
lerin  A llah ’tan d ilem esiyle, peygam ber
liğin delili an lam ında  Allah tarafından 
halkedilen o lağanüstü  olay,/ Büyük Lü
gat.

- Tansık. Tanrı m üdahalesiy le  gerçekleşen
olağanüstü o lay ./B . Lareusse.
D ua;

- Yakarış. Tim rıya yalvarm a, ITDK Türkçe
Sözlük.

- Salat,nam az, yakai'iş. A llah ’a karşı rağbet,
niyaz, ya lvarış ./ Büyük Lügat.

- Yakarış. B ir d ileğin  gerçekleşm esi için 
Tanrıya yalvarm a./ Büyük Larouse. 

İbadet:

- Tanrı bild iğ im iz varlığ ın  em irlerini yerine
ge tirm e, v a rlığ ım ız ı kendisine  teslim  
edercesine saygı duym ak,tapınm ak/7’D/ir 
Türkçe Sözlük.

- A lla h ’ın em irlerin i yerine  getirm ek vc ya
sakladık larından kaçınm ak./ Büyük Lü- 
gat.

- T anrıya olan inancını ve şükranını belirt
m ek  için, tanrın ın  yaşam a biçim im izi 
ayarlayan em ir ve tavsiyelerini benim se
yip tatbik e tm ek ./ Büyük Larouse.
Din:

• İnsanın kutsal o lanla ilişkisini betim leyen 
inanış, dogm a, ibadet ve törenler bütünü/ 
Büyük Laruose.

■ D oğaüstü güçlere , çeşitli kutsal varlıklara,
tanrıya inanm ayı ve tapınm ayı sistem leş
tiren toplum sal b ir kurum ./ TDK Türkçe 
Sözlük.

- İm an ve am el m evzuu olarak insanlara A l
lah tarafından te lif o lunan hak ve hakikat 
kanunların ın  tam am ıdır.

T a n rı:

■ Allah, Bütün Esm a-i H üsna’nın ifade ettiği
manalai' ile bütün 'sıfat-ı kem aliyeye Laf- 
za-i Celal o lan  “A llah” , b il’iltizam  dela
le t td&r.lBüyük Lügat

■ A llah. K ainatta  var olan her şeyin yaratı
cısı, koruyucusu olduğuna ve tek oldu
ğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yara
dan, Ttuırı, R ab, M evla ,/ TDK Türkçe 
Sözlük.

■ Tanrı. Çok tanrıc ılık ta  var olduğuna inanı

lan insanüstü  varlıklardan her biri, 

ilâh./TDK Türkçe Sözlük.
■ Tanrılı d in lerde her şeyin yaratıcısı, h^v

şeyin yapıcısı ve insanlığın tarih i< 
gerçekleşen  kurtu luşunun ilkesi 
ve  tek yüce varlık ./ B. Larousse.
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ruNus r e j im in in  
PARANOYALARI

İNCELEME

T U N U S’A G ELEN ARAP,
M ÜSLÜM AN VE İN SA N  H AK LARI 

SAVUNUCULAR INA A M B ARGO

mıus rejim i, gözaltıiara, da
ya tm alara , işk en ce le re  ve 
halkı sefalete m alıkum  etm e

ye devam  ediyor. Şeh irler adeta büyük 
hap ishane le re  dö n ü şm ü ş durum da. 
Ü lkeye gelen A rap, m üslüm an ve in 
san haklaıı savunucuları da sıkı kon t
rol altına alınıyorlar. B ilhassa dini 
özellikli (İslam cı) şah ıslar bu m uam e
leye  tabi tutuluyorlar.

Şöyle İd; dış ülkelerden gelen ziya
retçiler Tunus topraklarm a gner g ir
m ez derhal sorgulanıyor, baskı altına 
ahnıyor ve genellikle de tutuklanarak 
işkenceye uğratıhyor. H atta  bazı şahıs
lar, bir takım  kuruluşlar ve heyetler ge
risin  geriye sm ırdan çevriliyorlar. Son 
olai'ak Suudi A rabistan Şura M eclisi 
Heyeti ülkeye alınm adı. Bununla da 
yetin ilm eyip  îslam i araştırm alarıy la  
tanınan Eğitim  Fakültesi Esld D ekanı 
ve Heyet Başkanı Dr. A hm et Tuveyci- 
rî havaalanında tutuklandı. Tuveycirî 
ile heyet daha sonra sm ırdışı edildi.

Bundan önce de tanm m ış çeşitli

A ıap şalısiyetler ülkeye alm m am ıştı. 
Ö rneğin , A ıap  B irliğ i A raştırm alar 
M erkezi Başkanı Dr. H ayreddin H asbî 
T u nus’taki İslam cılara yaym  yoluyla 
destek  verdiği suçlam asıy la  ülkeye 
alınm adı.

Yine tanınm ış yazaı* ve fikii' adam ı 
H aşan H anefî de ülkedeki İslam cılarla 
ilişkisi olduğu iddiasıyla ülkeye so- 
kulm ayanlai'dan. L ib y a’dan gelen ba
zı düşünürler de m ilhyetçilik  yaptıkla
rı iddiasıyla havaalanm da alrkonula- 
rak  uzun ve srkı sorgulam alaidan son
ra  yanlarm da getirdikleri bütün yaym- 
lara (özellikle içlerinde “F ık h u ’s-Siy- 
re ” adlı eserinde bulunduğu İslam i ya
yınlara) el konuldu.

Geçen ay ilginç b ir olay daha yaşan
dı. B ir takrm toplantüara katılm ak üze
re çeşith ülkelere ziyaretlerde bulunan 
m eşhur fikir adam ı ve siyasetçilerden 
m üteşekkil bir grup Tunus H avaala
n ı ’nda adeta .işkence yapıhrcasm a çok 
kötü m uam elelere m aruz kaldı.

B ir başka olay ise; Sudanlı m eşhur 
tarihçi ve felsefe tarihi eserleriyle ta
lim m iş, yaklaşrk o tuzsekiz adet kitabı 
İng ilizce’ye çevrilm iş olan değerli ya-

Raşid-el
GANNUŞİ
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zar Dr. H asan M ek k î’n in  aynı zalim ane davranış
lara m uhatab k ılınm ası.

T unus’a ziyarete gelen M ağribli düşünür Dr. 
M ehdi el-M üncere ile çeşitli ülkelerden gelen ba
zı düşünürler aynı şekilde Tunus rejim inin  h ışm ı
na uğram ışlardır. Tunus yönetim inin böylesi tedii'- 
gin edici uygulam aları, tatil yapm ak için m odern 
bir İslam  ülkesi o larak gördükleri T unus’u tercih 
eden Avrupalı m üslüm anlara  da reva görülm üştür. 
G erekçe olarak da uzun sakallı olm aları ve d in î k ı
yafet giym eleri gösterilmiştii'. Bu m asum  sam im i 
m üslüm an turistler eğer B atılı büyük elçiliklere sı- 
ğınm asaydılai' Tunuslu m üslüm an kardeşleri gibi 
hapishanelere tıkılacaklardı.

T unus’ta yürürlükte olan böylesi paranoyakvari 
güvenlik tedbirlerinin en  son örneği geçen günler
de yaşandı. “M ağrib ÜUceleri K ültür H aftası E tk in
leri ”ne katılm ak için gelen M ağripli bilim  adam la
rından bir grub havaalanında çok sıkı kontroller
den geçirildi. A ynı heyette yer alan m üzik sanatçı
ları ve diğer sanatçılar da bu m uam elelerden nasib- 
lerini aldılar. 21 N isan 1998 tarihli Ş arku’l-Evsat 
gazetesi bu olayla ilgili şu tesbitlere yer verdi:

“T unus’taki M ağrib  K onso losluğu’nca tertib  
edilen K ültür H aftası E tk in lik leri’ne katılacak sa
natçılar, tu tuklanarak İçişleri B akanlığı tarafından 
ifadeleri almdı. O lay lar üzerine M ağrib resm i m a
kam ları yapılan m uam eleleri yerinde incelem ek 
ve M ağrib ü lkeleri arasındaki kardeşlik  bağm ı ze
deleyebilecek bu tip davranışları tesbit etm ek 
am acıyla Tunus yönetim ine başvurdu. M eşhur 
m üzisyen H acı Y usuf yaptığı açıklam ada. K ültür 
H aftası E tk in lik le ri’ne katılan  m ûsikî heyetinin 
çok çirkin davran ışlara  m aruz kaldığını, polis ta 
rafından zorla ifadelerin in  alm dığım  söyledi. İç iş
leri B akanlığ ı’nda kendilerine çeşitli resim ler gös
terildiğini ve özellik le  Şeyh A bdüsselam  Y asin’le 
alâkalannm  olup olm adığının  sorulduğunu, M ağ
ripli bilim  adam ların ın  T unus’ta provokasyonlar 
yapıp yapmadıJklarımn araştm id ığm ı belirtti. Hacı 
Yusuf hiçbir gerekçe gösterilm eksizin  yapılan bu 
haksız m uam eleler hakkında Tunus resm i m akam 
larından açıklam a bek ledüderin i söyledi.

Hacı Yusuf sözlerin i şöyle tam am ladı: “E ğer İs
ra il’e gitm iş o lsaydık , Tunuslu kardeşlerim izin b i
ze reva gördüğü bu çü'kin davranışlarla orada kar

şılaşm azdık .”

M ağrib vatandaşlarına yönelik  olarak yapılan 
bu esef verici davranışlar’, yak laşık  üç yıldan beri 
M ağripli işçilerden binlercesine Tunus m akam ları 
tarafm dan uygulanm akta olan kötü  m uam elelerin 
hatııianm asm a ve iki ülke arasmdalci kai'deşlik 
bağlam ım  daha da zedelenm esine sebeb oluyor. 
Tunuslu m uhalifler ve M ağrib halk ı da olayları bu 
tarzda yorum luyorlar.

Tunus rejim i tarafm dan icra ed ilen  zulüm lerden 
herkes nasibini alm aktadm  Tunus rejim i halkını 
ve ülkede bulunan yabancıları korum asm ın, onla
ra değer verm esinin, eğitim lerin i sağlam asınm , 
her tür eğlenceyi sunm asm m , hatta  kum arı meşru- 
laştu'm asm ın bedeli olarak bu icraatları yapma 
hakkım  kendinde görm ekte. B unun yanm da radi
kal siyonistlere Y ahudi haham lara  her sene gür sa
kalları ve uzun dini kıyafetleriy le dini şenliklere 
katılabilm elerm e, sözde kültürlerin i ihya etm eleri
ne göz yum ulm aktadu'.

M aalesef T u n u s’un kendi halkı ve çeşitli kültü
rel grupları serbest kültürel faaliyetlerde bulunm a 
im kanından m ahrum durlar. G erek Tunus halkı ve 
gerekse çeşitli üUcelerden gelen ziyaretç iler saçma 
sapan em niyet tedbirlerine m aruz bırakılıyorlar. 
Ve halk, “rad ikal” , “kök tenci” , “özgürlükçü” vs. 
şeldinde suçlanmalctan korkar haldeler. Tunus reji
mi, bu tür gai'ip tasarruflarla  kend in i ayakta tutu
yor! Bütün bu paranoyak tavııiai' özellikle m uha
lif addedilen A rap ve m üslüm anlara, bilhassa ca  
M ağriplilere karşı sergilenmektedir'.

Ai'ap ve m üslüm an kardeşler ve insan hakları 
savunucuları, T u n u s’un ne u tanç verici bir durum 
da olduğunun farkındalar; bu insanlar, T unus’ta 
yaşanan vahşetlere karşı durm alı ve T unus’ta m ü
cadele etm elidirler. İs lam ’ın, A raph lığm  ve özgür
lüğün yerleşm esi için burakuxla bulunm alıdırlar. 
Sıkıntılarında, dem oki'asi m ücadelelerinde ve Tu
n u s ’un gerek A rap ve gerekse M üslüm an kim liğ i
ne kavuşturulm a m ücadelesinde Tunus halkıyla 
dayanışm alarını sürdürm elidirler.

“M uhakkak ki A llah , kendisine yardım  edene 
yardım  edecektir. Ve §üphesiz A llah  çok güçlü ve 
izzet sahibi olandır.” {22 H acc 40) ■

Çev: M etin  Ç ığrıkçı
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AYIN PANORAMASI/ İSLAM DÜNYASI

ENDONEZYA  
Suharto H anedanlığı İçin Günbatım ı

Suharto halkın daha fazla baskısına daya
namayarak kendisine tanınan süre içinde 
(21 Mayıs 1998) istifasını verdi. Akabinde 
anayasa gereği cumhurbaşkanlığı koltuğu
na Beşirüddin Yusuf Habibi getirildi. Habi- 
bi yasaklı Refah Partisinin lideri Erba- 
kan’ın Almanya’dan talebelik arkadaşı, 
îkisinin sahası da aslında teknoloji. Erba
kan daha sonra siyasî hayata atılmış, asıl 
eğitim aldığı sahadan uzaklaşmış ve kader 
onu başbakanlığa kadar taşımıştı, Habibi 
ise kendi sahasında karar kılmış ve Suhar- 
to’nun gölgesinde Endonezya’nın teknolo
jik hamlesine ve atılımına hız vermeye ça
lışmıştı. İslam ülkeleri arasında Pakistan 
nükleer teknoloji alanında temayüz eder
ken, Endonezya da gözlerini ağır sanayie 
dikiyordu. Bunun mimarı da Habibi ola
caktı. Ancak kader Habibi’yi çalkantılı bir 
ülkede, çalkantılı bir dönemde başka nok
talara taşıdı. Habibi bir yerde Suharto’nun 
sadık bendesi. Siyasî kariyerini ona borçlu 
ayriyeten Suharto general iken Habibi’nin 
ailesine elini açmış ve yardım etmiş. Dola
yısıyla Habibi, Suharto’nun mutemedi ve 
bu anlamda yumuşak bir geçiş için en uy
gun aday. Habibi’nin dışındaki foımüller 
Suharto’nun da uyardığı gibi ülkeyi kan 
gölüne çevirebilir ve iç savaşı beraberinde 
getirebilirdi. Habibi, geçiş döneminin yu
muşak atlatılması için bir çok meziyet taşı
yor. Bunlardan birincisi Suharto’ya yakın 
olmasına rağmen kesinlikle Endonezya 
halkı için menfur olan aileden birisi değil. 
İkincisi Suharto’nun 500 bin kişinin ölü
müyle sonuçlanan komünist kıyımından 
sonra olağanüstü dönemde iktidara gelme
si gibi bir sürecin uzantısı değil ve halas- 
kârlık üzerine bir diktatörlük inşa edemez. 
Dolayısıyla demokrasiye açık bir kişilik ve 
herkesi tam olarak tatmin etmese bile kıs
men ortak bir paydayı oluşturduğu söyle
nebilir. Aksi halde geçiş dönemi hiddet ve 
şiddetten ari kalmazdı. Ancak Habibi’nin 
Suharto’nun 1965-67 arasında iktidara gel
diği zamandaki gibi Batı dünyasının perso
na grata’sı yani aradığı adam değil. Soğuk

savaş döneminin bitmesi ve komünizm 
tehlikesinin bertaraf edilmesinden dolayı 
Batı’nın ehveni şer olarak tanımlayarak 
konjonktürel bir vize veya icazet vereceği 
adam değil. Suharto son dönemde Batı ta
rafından neden istenmiyorsa Habibi de ay
nı sebeblerden dolayı istenmeyecektir.

Bu scbeblerin başında millileşme geliyor. 
Suharto konjonktür gereği ülkesini madde
ten ve manen Batı’ya raptetmişti. Endo
nezya’yı açık topluma taşıyan Suharto, ka
derin bir cilvesi olarak Açık Toplum proje
sinin mimarı Soros ve IMF ve ABD tara
fından Habibi ülkesijai teknolojik ve sınai 
açıdan şahlandırmayı hedefliyor. Dünya
nın 4 ’üncü kalabalık nufüsuna sahip ve üs
telik Müslüman olan ülkesinde bunu yap
maya kalkışırsanız bilileri üzerinize çulla
nır. Bir de çok açık vermişseniz. Açık ver
mezseniz de kör bir kurşuna hedef olabilir-

Mustafa
ÖZCAN

HAZİRAN J998 ■ 63

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

http://www.cvisiontech.com


Suharto

siniz. Suharto geçen yıl ABD’ye kafa tutmaya çalıştı ve 
akabinde ekenomik kriz patlak verdi. Batılı finans ku
rumlan Suharto’nun kellesini istiyorlardı ve istedikleri 
oldu. Suharto’nun devrilmesinden bir gün önce Dünya 
Bankası görüşmeleri askıya aldığını açıklamıştı. Habi- 
bi aldığı emaneti kırmadiin dökmeden kaldığı yerden 
götürmeye çalışacak. Ama yabancı yatınmcılarm sev
mediği bir insan. Çünkü önceliği Endonezya ve Endo
nezyalIlar. Batılılar kendisini renkli ve aynı zanicinda 
intizamsız buluyorlar. Aslında işin gerçeği Habibi biraz 
Mahatır Muhammed’in halefi Enver İbrahim’i andırı
yor. Gider ayak Amerikalılar “istemezük” diyerek Su- 
harto’ya iyi bir ders verdiler. Meclis Başkanı Hamıoko 
Başkan’a cuma gününe kadar mühlet vermişti. Ardın
dan iktidardaki Golkor Partisi de Suharto’ya olan bağ
lılığını geri çekti ve istifasını istedi. Ardından ABD Dı
şişleri Bakanı Albright da açıkça Suharto’nun isifasını 
istedi. Bu talep elbetteki içişlerine müdahale anlamına 
gelir ve bu anlamda çirkin. Ancak Suharto da gardım 
önceden almış ve Habibi’yi yardımcısı atamıştı. Ona 
cumhurbaşkanlığı yolunu açarak ABD’ye mukabil dar
be indirmişti. Clinton’un Temsilcisi Walter Mondale’ın 
ilettiği gibi ABD’nin tercihi ke
sinkes Habibi değildi ve onun ye
rine silik ve iliklerine kadar Ba
tı’ya bağlı bir kişi olan Emil Sa- 
lim’i teklif ediyordu. ABD Habi- 
bi’nin şahsında ICMI (Müslüman 
Entellektüeller Birliği) ve İslam 
tehdidini bertaraf etmek istiyordu.
Allah’ın taktiri ki tersi oldu. Su
harto bilerek veya bilmeyerek En
donezya’ya büyük hizmette bu
lundu.
Suharto’nun sonunu getiren üç 
faktör oldu. Bunlardan birisi yol- Reis

suzluklar ve gelir dağılımındaki uçurum ve Suharto ai
lesinin haksız kazancı ve gayri meşru serveti. İkinci un
sur ise Hollanda emperyalizminin geriye çömez olarak 
bıraktığı Hıristiyanlaşmış Çinli azınlığın ülkenin serve
tinin ve iktisadının yüzde 70-75’ini kontrol etmesi. 
Üçüncüsü ise son yıllarda Suharto’nun milli tercihleri 
ve Batı ile arasında açılan ve kapanmaz hale gelen me
safe. Suharto doymaz iktidar hırsına rağmen sonunda 
olgunluk göstermiş, duygularını bastırmış ve istifa et- 
mi.stir.

Suharto’nun son günleriyle birlikle Endonezya’da bir 
isim parlamaya başladı. Bu isim Muhammediye olarak 
anılan İslami cemaatın lideri Emin Reis’ten başkası de
ğildi. Türk basını Muhammediye cemaatını bir tarikat 
olarak tanıttı, tabii lideri Reis’i de tarikat lideri. Hemen 
tashih etmekte fayda var, ne Muhammediye cemaatı bir 
tarikat ne de Reis bir tarikat şeyhi. Muhammediye ce
maatı bir İslami hareket. Muhammediye cemaatı 18 ka- 
smı 1912 tarihinde Kyai Hacı Ahmed Dahlan tarafın
dan Persyarikatan Muhammediye adı altında kurulmuş
tur. Hareketin fikriyatını o dönemin meşhur fikir ekol
lerinden olan Cemaleddin Afgani ve Muhammed Ab- 
duh anlayışı .şekillendirmiş. Cemaate göre Endonez
ya’daki Müslümanların çoğu İslam öğretilerinin tatbiki 
bir yana gerçek anlamı ve değerinden dahi habersizdir
ler. İslam Endonezya’da yeniden diriltilmelidir ve Mu
hammediye bu çağrıya bir cevaptır. Muhammediye ide
olojik olarak modernist ve reformcu bir çizgide geliş
miştir. İçtihad müe.ssesesinin yeniden diriltilmesi için 
çağrıda bulunurken, taklid şiddetle mahkum edildi. Ha
nefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli gibi mezheplerin Kur’an 
ve Hadis yorumu üzerinde tekel kuramayacakları vur
gulanarak mezhepler dışında bir fıkıh modeli arandı. 
Bilgili müslümanların bu mezheplere ihtiyaç duyma
dan kendi içtihadlarını kendileri yapabilecekleri fikri 
ortaya atıldı. Bu amaçla “Meclisi Tercih” adlı bir fıkıh 
meclisi kurulmuştur. Muhammediye cemaatı Endonez
ya genelinde eğitim faaliyetleri ile tanınmıştır. Bugün 
bu cemaatin liderliğini Emin Reis yürütmektedir. Mu

hammediye’nin karşısında da ge
lenekçi bir çizgide Nahdetul Ule
ma cemaati bulunmaktadır.

28 milyon civarında taraftar kitle
sine sahip olduğu söylenen Mu
hammediye cemaatinin Lideri Re
is, Suharto’nun istifasını istemiş 
ve hakkında “yeryüzünün en bo
zuk hanedanı” ifadesini kullan
mıştır. Abdurrahman Vahid’in Su
harto hanedanlığının ufulu sıra
sında sesi .sedası çıkmaz iken Re-
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is başrolde oynamış ve vSuhar- 
to’nun milliyetçi açıklamalarını 
da tenkit etmiştir.

ICM I

Habibi’nin Batılı ülkeler tarafın
dan pek sevilmediğini ve istenme
diğini söylemiştik. Bunun sebep
leri arasında Habibi’nin Müslü
man Entellektüeller Birliği (IC- 
MI) başkanı olması var. Bu kuru
mun hedefi Endonezya’ya çağ at
latmak ve sıçrama yaptırtmak.
Coğrafi olarak Çin, Hindistan ve 
■laponya arasında tabii bir muva
zene unsuru. Sukarno’nun kızı 
Megawati’nin Endonezya Demokratik Partisi liderli
ğinden atılmasından sonra doğan boşlukta can çekiş
mekte olan İslami eğilimli Birleşik Gelişme Partisi ve 
Habibi yükseldi. Habibi ICMI ile birlikte Müslümanla
rın siyasi arzularına tercüman olmak ve askerin gücüne 
karşı, karşı ağırlık teşkil etmek istiyordu. Habibi hiz
metin devletin rağmına olamayacağına da inanmaya 
başlamış ve bunu Suharto’ya aktif destek vererek gös
termişti. Bu anlayışından dolayı Suharto’ya son sıralar
da açıktan muhalefet etmeye başlayan Muhammediye 
cemaatinin Lideri Emin Reis’i teşkilattan kovmuştu. 
Suharto yönetimi, silahlı kuvvetlere yani ABRI ve ikin
ci derecede iktidar partisi olan Golkar’a yaslanıyordu. 
Yedekte son sıralarda pek fazla sesi çıkmayan Endo
nezya’nın en büyük dini cemaati Abdurrahman Va- 
hid’in Nahdelul Uleması da bulunuyordu. Suharto’dan 
sonra şimdi ortada bir çok soru var, batı da Habibi yö
netimine karşı bu soruların cevaplan ışığında pozisyon 
alacaktır. Bu sorulardan birisi Türkiye’deki laiklik ilke
sine benzer Pancasila prensibidir. Suharto Müslüman 
olmasına rağmen, sosyal dokunun bütünlüğünün muha
fazası açısından bu ilkeyi lazım ve zaruri görüyordu. 
Ancak Habibi açısından bu değerlendirmenin farklı 
oluşu tabiidir. En azından Suharto’nun son yıllarında 
olduğu gibi Habibi devletin politikalarına İslam vurgu
sunun tonunu artıracaktır.

Batılı analİ7Xİlerden Philip Bowring, (11 Temmuz 1997 
I. Herald Tribune) 1996 yılında Endonezya Demokra
tik Partisinin öncülük ettiği gösterilerin tekrarlanması 
halinde Suharto kuşağı generallerin Sukarno’ya (his ti
me was up) “senin dönemin geçti” dedikleri gibi bu ku
şağın genç generallerinin de aynı muameleyi Suhar
to’ya reva göreceklerini yazıyordu. Dediği çıktı. Aynı 
yazara göre Suharto başkanlık esnasında ölmedikten 
sonra Habibi’nin yerine geçmesi mümkün değildi ve 
diğer sivil adaylara nazaran daha zayıf görünüyordu.

Habibi

Ancak Suharto yeni cumhurbaş
kanlığı dönemini tamamlamadan 
istifa ettiği için anayasa gereği Ha
bibi yerine geçti ve bu kehaneti 
tutmadı. Gerçekten de Habibi’nin 
zayıf noktalarından birisi siyasi bir 
tabandan yoksun oluşudur. Ama 
bu rakip güç merkezleri ve odakla
rın ismi etrafında daha kolay uz
laşmalarına da neden olabilir.

DOĞU TİMORLU AYRILIKÇILAR: 
M ÜCADELEM İZ SÜRECEK

CAKARTA- Endonezya’nın 
1975 yılından bu yana işgali altın
da bulunan eski Portekiz sömürge

si Doğu Timor’un hapisteki ayrılıkçı lideri Xanana 
Gusmao, bağımsızlık mücadelelerinin, Suhartu’nun is
tifasından sonra da süreceğini söyledi. Ayrılıkçılık su
çundan 2(3 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Cakarta’da
ki Cipinang cezaevinde bulunan, Timor Bağımsızlık 
Hareketi’nin silahlı kanadının lideri Gusmao, Suhar
to’nun istifasının, kendisi gibi tüm siyasi mahkumlar 
için olağanüstü bir olay olduğunu belirtti. Yeni hükü
metten fazla beklentileri bulunmadığını kaydeden Gus
mao, uluslararası toplumun, Doğu Timor sorununun, 
Endonezya’nın bir iç sorunu değil, uluslararası boyutta 
bir sorun olduğunu anlatmayı sürdürmesi gerektiğini 
söyledi. Endonezya, Portekiz yönetimi altındaki Doğu 
Timor adalarını 1975’te işgal, ertesi yıl da tek yanlı ola
rak ilhak etmesinin ardından, BM’nin kınamalarına
maruz kalmıştı.

HİNDİSTAN 
Yeni Nükleer Güç

Hindistan’da kurulan aşırı Hindu milliyetçisi Bhariyata 
Janata Partisi (BJP) iktidarı Keşmir’e verilen özerkli
ğin kaldırılması amacıyla anayasayı değiştinnek için 
gerekli çalışmalara başladı. Keşmir Haberleri Bülteni, 
(Ahbar Keşmir El Müslime)ne göre 1947 yılında ba
ğımsızlığına kavuştuktan sonra Cammu-Keşmir eyale
tini gasbeden Hindu yönetimi bu bölgeye özel bir statü 
verdi. Birleşmiş Milletler’e göre de bölge ihtilaflı bir 
bölge olup henüz nihai statüsü kararlaştırılmış değil. 
Hindistan Anayasası’nin 370’inci maddesi Hindistan 
Parlementosu tarafından da onaylanmış olup Keşmir 
eyaletinin diğer eyaletlerden farklı olduğunu açıkça or
taya koymaktadır. Bundan dolayı da statüsü diğer böl
gelerden farklıdır. Bu fark kendisini çeşitli şekillerde 
ortaya koymaktadır. Mesela özelliğini muhafaza için 
diğer bölge ve eyaletlerin ahalisinin Cammu-Keş- 
m ir’den akar ve emlak almasını yasaklamaktadır. Bu da 
bu bölgenin çoğunluk olarak Müslüman olma vasfını

HAZİRAN 1998 ■ 65

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

http://www.cvisiontech.com


ve islami kimliğini korumasına yardımcı olmuştur. 
Cammu-Keşmir ahalisinin karşılaştığı envai çeşit zul
me ve kahra rağmen yine de anayasanın tanıdığı husu
siyet Müslümanları Hindu çoğunluk arasında farklı ve 
mümeyyez kılıyordu, J947 yılının ardından Hindis
tan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte çıkan arbe
de ve çatışmalarda 1 milyonu aşkın Müslüman hayatı
nı kaybederken çok sayıda Müslüman da çoğunluğu 
Müslümanların teşkil ettiği bölgelere veya Pakistan’ a 
kaçtı. 1947 ile 1965 yılları arasında Keşmir’de 100 bi
nin üzerinde Müslümanın öldüğü 200 bininin de bölge
yi terketmeye zorlandığı tahmin ediliyor. 1990 yılından 
sonra başlayan intifada süreci içinde de yaklaşık 60 bin 
Müslüman hayatını kaybederken 30 bininin de Hür 
Keşmir veya Pakistan’a sığındığı belirtiliyor.

General Krişna Bal’ın India Express gazetesine 8-3- 
1998 tarihinde yaptığı açıklamada da itiraf ettiği gibi 
Hindistan hükümeti bölgeye 800 bin asker yığmasına 
rağmen, bölgedeki bağımsızlık isteklerini bastıramamış 
ve Şubat ve Mart aylarında Keşmir’de gerçekleştirdiği 
seçim oyununda da başarılı olamamıştır. Seçimlere ka
tılım yüzde 5 ’i geçmemiştir.

Hindistan yönetimi uzun yıllara rağmen Keşmiıiile- 
rin bağlılığını kazanamamış ve bu da Hindu milliyetçi
leri Keşmir’in statüsünü gözden geçirmeye sevketmiş- 
tir. Bu bağlamda Bhariyata Janata Partisi hükümeti 
Keşmir’e özel statü tanıyan anayasanın 370’inci mad
desini değiştirmeyi hedeflemektedir. Bunun için de bir 
komisyonun kurulması kararlaştırıldı.

Yapılması istenilen değişiklikler arasında Müslü
manların lehindeki deınoğrafik yapının bozulması için 
Budist ve Hinduların eyalette yerleşmelerine ve emlak 
almalarına müsaade getirilmesi isleniyor. Yine planlar 
arasında intifada’nın ve bağımsızlık isteklerinin söndü
rülmesi ve uluslararası kararlardan kurtulmak var.

TACİK İSTAN
Tacikistan’da Uzlaşma Sağlandı _

DUŞANBE - Tacikistan’ın başkenti Duşanbe ve Tep- 
pai Semerkandi’de hükümet birlikleri ile muhalefet 
kuvvetleri arasında barış konusunda uzlaşma sağlandı. 

Koalisyon hükümetindeki ortak komisyonda yer

alan muhalefet kanadından yapılan açıklamada, Devlet 
Başkam İmam Ali Rahmanov’la ortak komisyonun mu
halif lideri ve Başbakan Birinci Yardımcısı Akbar Tu- 
raconzada’nın bir süre görüştüğü ve hükümet birlikle
rinin geri çekilmesinin kabul edildiğini açıkladı. Açık
lamada ayrıca, Başbakan Abdurrahmanov Azimov ve 
Başbakan Birinci Yardımcısı Akbar Turaconzade’nin 
anlaşma protokolüne imza koydukları belirtildi. Devlet 
Başkanı sözcüsü Zafer Saidov da Duşanbe’de yaptığı 
açıklamada, uzlaşma sağlandığını doğruladı.

Tacikistan’da İslami Partilere Yasak

DUŞANBE- Tacikistan parlamentosunda Cumartesi 
günü yapılan oylamada, dini temeller üzerine kurulu ve 
şiddet yoluyla anayasal düzenin değiştirilmesi ya da 
toplumsal nefret ve bölgeselciliği kışkırtan partilerin 
faaliyetlerinin yasaklanmasını öngören yasa oybirliğiy
le kabul edilmişti. Bu yasanın, ülkedeki iç savaşa son 
verilmesi için Moskova destekli laik hükümede anlaş
ma yapan ve ülkedeki İslamcı muhalefetin ideolojik çe
kirdeğini oluşturan Tacikistan İslami Nahda/ Canlanış 
Hareketi’nin (MIRT) yasaklanması sonucunu doğura
cağı belirtiliyor. İç savaşa son veren barış anlaşması, 
muhalefetin hükümette yüzde 30 oranında yer almasını 
öngörüyordu.

TUNUS
_______________ Paranoyaya Teslim_______________

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ziyaretiyle birlik
te gündeme gelen ve siyasal İslam’la mücadelesinde 
başarılı olduğu ileri sürülen Tunus’un tam bir paranoya 
hali yaşadığı bildirildi. Londra’da yayınlanan Rısalatul 
Ikhwan adlı haber bültenine göre Tunus’un tam bir po
lis devleti haline geldiği ve tutuklama, işkence ve tedhiş 
çeşitlerine sahne olan ülkenin bu politikalar sayesinde 
büyük bir hapishaneye dönüştüğü bildirildi. Tunus’un 
paranoyak bir ülke haline geldiğini savunan Rısalatul 
Ikhwan sadece Tunusluların değil ülkeye gelen yabancı
ların da bu tedhiş politikalarından nasiplerini aldıklarım 
bildirdi. Dindar görüntüsü veren herşeyin nişan tahtası 
haline geldiği belirtilen değerlendirmede bir çok yaban
cının geldiği gibi geri gönderildiği kaydedildi.

İN G İLTERE
Kıbrıs Meselesi Bilderberg Toplantısında

LONDRA- Merkezi Hollanda’da bulunan ve dünyanın 
sayılı think-tank (Fikir Kulübü) kuruluşlarından Bilder
berg toplantısı, İskoçya’nın bir dağ kasabasında yapıldı.

Her yıl bir kereye mahsus farklı ülkede gerçekleşti
rilen toplantılara seçkin davetliler katılıyor ve tartışılan 
konular gizli tutuluyor.

Türkiye’den Dışişleri Bakam İsmail Cem’in katıldı
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ğı toplantının diğer iştirakçileri, NATO Genel Sekrete
ri Javier Solana, ABD’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Ric
hard Holibrook, îngiltere Savunma Bakanı George Ro
bertson, İngiltere’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Sir David 
Mannay, ABD Dışişleri eski Bakanı Henry Kessingcr, 
AB Güvenlik Komisyonu’nun Dış İlişkilerden Sorum
lu üyesi Hans Van Den Brook ve Yunanistan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Yorgo Papandreu’dan oluşuyor. 14 
Mayıs’ta başlayan ve 17 Mayıs 1998 tarihine kadar sü
ren toplantının gündeminde, Asya krizi, NATO’nun ge
nişleme süreci, Avrupa Para Birliği’nin (EMU) etkileri, 
Avrupa’nın yeni sosyal modeli, AB-ABD ilişkileri ve 
Japonya’daki gelişmeler vardı..

İRAN

İran Dini Rehberi Hamaney:
“Şiddeti knııyor, çoğulculuğu onaylıyorum”

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney ilk defa açıktan 
hükümeti kollayıcı ve destekleyici bir açıklamada bu
lundu. Hamaney “İyiliği emredip kötülüğü sakındır
mak” prensibinin işletilmesinde şiddet olmadığını ve 
bu görevde fizik kullanmak yerine lisan kullanmanın 
doğru olacağını belirtti ve: “fışkı fucura müdahale şid
det yoluyla olmamalı” dedi. Hamaney güç kullanımının 
sadece hükümetin yetki alanında olması gerektiği ve 
İran’da siyasi çoğulculuğa onay verdiğinini bildirdi. 
Hamaney, Cumhurbaşkanı Hatemi ile ilişkilerinin mü
kemmel olduğunu belirtti ve sivil bir İslam toplumu in
şa etme projesinin de yerinde olduğunu kaydetti. Ha
maney, katılaşmayı da eleştirerek “ katılaşmak kılıçla 
değil ancak kültürel savaşla izale edilebilir” dedi.

Kötülüğü önlemek için halkın güç kullanma yetkisi
nin olmadığını hatırlatan Hamaney bu yetkiyi ancak 
devletin icra organı olan hükümetin kullanabileceğini 
hatırlatmıştır. Bilindiği gibi İran’da Ensaru Hizbullah 
olarak anılan grup yanlış gördüğü konularda müessese- 
lere ve insanlara doğrudan ve şiddet kullanarak müda
hale edebiliyor.

Hatemi Yönetimi İkinci Yıhnda

TAHRAN -İran’da geçen yıl yapılan seçimleri yüzde 
70’lik bir çoğunlukla kazanarak, ülke içinde ve dışında 
büyük bir şaşkınlık ve umut oluşturan İran Cumhur
başkanı Muhammed Hatemi’nin seçilmesinin birinci 
yıldönümü, başkent Tahran’da düzenlenen yürüyüş ve 
Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi’nin konuştuğu bü
yük bir mitingle kutlandı.

Hatemi, seçilmesinin birinci yıldönümünü kutlamak 
için Tahran Üniversitesi’nde düzenlenen büyük miting
de yaptığı konuşmada, “Bütün verdiğim sözlere bağlı
yım. İlerleyişimizi durduracak hiçbir engel yok. Sorun
lar ilerlememizi yavaşlatabilir, ama istikametimizi kay

betmeyiz” dedi. Geçen yıl yapılan seçimlerin sonuçla
rının halkın 3 konuda güveni olduğunu ortaya koydu
ğunu belirten Hatemi, “Halk kendine güvendi, kendine 
inandı ve oy verdi. Düzene güvendi, vereceği oyun so
nucu belirleyeceğine güvendi ve sahneye çıktı, oy ver
di. Halk, değişik programlardan birini seçti, benimsedi 
ve güvendiği bu programa oy verdi” diye konuştu. 
Devletin halktan kanun çerçevesinde kalmasını isteme 
hakkına karşm, halkın da devletten, kanunlar çerçeve
sinde haklarını isteme hakkı olduğunu belirten Hatemi, 
“Kanun çerçevesinde kalacağız. Kanunlar çerçevesinde 
özgürlüğü güçlendireceğiz. Herkesin kanunlar çerçeve
sinde görüşlerini söyleme hakkı vardır. Muhalefetin de 
varolma hakkı vardır. Muhalefetsiz bir toplum olmaz. 
Muhalefetin varlığı bizim için azizdir” diye konuştu. 
Düşüncelerin herhangi birinin emri ile oluşup, ortadan 
kalkmadığını belirten Hatemi, “Sorunların çözümü için 
özgürlük gerekiyor. Siyasi özgürlük herkesin hakimiyet 
haklcını tanımaktır” dedi. Toplumda kanun egemenliği
ni sağlamaya çalıştıklarını belirten Hatemi, 23 Mayıs 
seçimlerinin en büyük sonucunun toplumda herkesin 
kanunlardan bahsetmesi olduğunu kaydetti ve “kanunu 
çiğneyenler bile kanundan bahsediyor. Hepimiz kanun
lara saygılı olacağız” dedi. İran toplumunun 1979 İs
lam devriminden sonra 23 Mayıs 1997 seçimleri ile 3. 
evresine girdiğini savunan Hatemi, “bu evre rejimin 
güçlendirilmesi evresidir. Ama rejim kanun çerçevesin
de, milli ve ahlaki bir antlaşma çerçevesinde güçlendi- 
rilmelidir. Bu antlaşma ise Anayasa’dır” diye konuştu.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Türkiye’yi Solladı

TAŞKENT - Özbekistan Ali Meclisi’nde (parlamento),
1 Mayıs günü kabul edilen yeni ‘ ’Din ve Vicdan Hürri
yeti Yasası” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Yeni yasa ile cami açmak, dini dernek kurmak ve 
din eğitimi vermek yeni esaslara bağlandı. Bundan 
böyle, din eğitimi sadece dini okullarda verilecek. Bu
nun dışında ilk ve orta öğretim dahil eğitimin hiç bir 
saflıasmda din dersi verilmeyecek. Din eğitimi veren 
okullara gitmek isteyenler, ancak 9 yıllık zorunlu eğiti
mi bitirdikten sonra bu okullara gidebilecek. Çocukla
rın kendileri ve ailelerinin rızası dışında dini okullara 
gitmeye zorlanmaları da yasaklandı. Yasa, aynı yerde 
oturan en az 100 kişinin müracaatı üzerine cami veya 
dini dernek kurulmasına izin verilmesini öngörüyor. 
Yasaya göre, dini merkezlerde görevliler hariç, dini kı
yafetle toplum içinde gezilemeyecek. Yeni yasada, 
devletin laikliği vurgulanarak, dini amaçla siyasi parti 
kurmak, dini propaganda ile toplumun huzurunu boz
mak, toplum içinde düşmanlık ve ayrımcılığa yol aç
mak, terör eylemlerini desteklemek ve tebliğ faaliyetle
rinde bulunmak da yasaklanıyor. ■
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_■ AYIN PANORAMASI/TÜRKİYE

________BAYKAL’A KİM İLHAM VERDİ?________

CHP’nin dışardan desteğiyle kurulan mevcut hükümet 
iktidara geldi geleli Baykal’m ikide birde nükseden er
ken seçim nöbetleriyle hop oturup hop kalkıyor; vatan
daşlar, özellikle de borsa müdavimleri bundan doğrudan 
etkileniyordu. Gazete manşetlerine bakılırsa “borsa, 
Baykal’ın ağzına endekslenmiş,” “borsa Baykal’la oy
natmıştı.” Deniz Baykal konuştukça borsa düşüyor, sus
tukça çıkıyordu. İki dudağı arasından çıkan bir erken se
çim sözü borsaya 147 puana maloluyordu.

Baykal’la Mesut Yılmaz’ın erken seçim konusunda 
kesin anlaştıkları tam ilan edilmişken. Yılmaz’m erken 
seçim hükümeti konusunda mutabakata varamadıkları 
yolundaki bir açıklamasıyla adeta başa dönülüyordu. De
niz Baykal “onlara uğurlar olsun” diye rest çekerken, 
Başbakan “istiyorsa hükümeti düşürsün; bunun sorumlu
luğu ağır; millet Baykal’dan hesap sorar” şeklinde cevap 
vererek Baykal’ı “ofsayt”a düşürüyordu.

Herkes “artık işte bu sefer hükümet düştü” diye düşü
nürken Baykal bir sürpriz daha yapıyor ve hükümete 5 
Mayıs’ta “yeni bir şans daha” vermeyi kabul ettiğini 
açıklıyor ve şöyle diyordu: “Rahat ve huzur içinde ol. 
Kendinden de bizden de korkma, sen sadece görevini 
yap. Şansın orada.”

CHP liderinin hükümete 11 ay daha mühlet tanıyıver- 
mesi ister istemez şu soruları hatıra getiriyordu: Acaba 
hükümetin dışardan destekçisini böyle “U” dönüşü yap
maya sevkeden şey neydi? Yoksa “birileri” kulağını mı 
çekmişti? Bu “birileri”, memlekette bu yamalı bohça hü
kümete gördürecek daha pekçok işleri olduğunu düşüne
rek erken seçimden caydırmaya çalışanlar mıydı?

YALIM EREZ: RÜZGAR GİBİ GEÇTİ

Siyasetin tıkandığı, erken seçim tartışmalarının akşam
dan sabaha yeni şekiller aldığı, ortalığın toz duman oldu
ğu bir sırada hükümetin bağımsız ve partisiz tek bakanı, 
eski TOBB başkanı ve bir zamanların Çiller’in akıl ho
cası Yalım Erez yaptığı ani çıkışla umutsuzluk rüzgarla
rını dağıtıverdi: Vatandaş tam da, “Vatanın bağrına düş
man dayamış hançerini/Yok mudur kurtaracak bahtı ka
ra maderini?” diye feryat ederken, Erez bu feryada adeta 
şöyle cevap veriyordu: “Vatanın bağrına düşman dayasın 
hançerini/Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini!” 

Gazetelere yansıyan demeçlerine bakılırsa Yalım 
Bey’in “siyasette değişim” için müthiş projeleri ve “ak
siyon planları” vardı. Erez değişim platformu kuruyor, 
adam gibi adamlar bularak sahaya inmekten, Sağ’ı bir
leştirmekten, bu da sağlanamazsa yeni bir siyasal oluşu
ma yönelmekten bahsediyordu.

“Ya değişim ya ölüm” sloganıyla kılıcını çekip saha
ya iniyor, hamle üstüne hamle yapıyordu. Köşe yazarla
rı ise Erez’in “varolan siyaset anlayışını temelden değiş
tirme, partilerdeki lider sultasının, sistemdeki tıkanıklı
ğın ve merkezdeki bölünmüşlüğün aşılması” için getirdi
ği mucizevi çözüm önerilerini sütunlarına taşıyor ve tar
tışıyorlardı.

Sonra bir sabah uyandık ki, bu memlekette medya 
sayesinde estirilen her fırtınada olduğu gibi bu da dini- 
vermiş, haber bültenleri ve gazete manşetlerinde yerini 
yeni gündemlere bırakmıştı. Yalım Erez fırtınası bir rü
ya gibi gelip geçmiş, milletin umutları bir başka baha
ra kalmıştı.

TIKANAN s is t e m  VE 
BAŞKANLIK TARTIŞMALARI

Mayıs ayının ortalarında Demirel daha önceleri de za
man zaman ısıtıp gündeme getirdiği “başkanlık sistemi” 
tartışmalarını bir kez daha piyasaya sürdü.

Demirel, Turgut Özal tarafından gündeme getirildi
ğinde şiddetle karşı çıktığı başkanlık sistemini, şimdiler
de “tıkanan siyasal mekanizmanın önünü açabilecek bir 
çıkış yolu” olarak görüyor.

Başkanlık sisteminin, “Tek Parti - Tek Ş e f’ anlayışın
dan bir türlü yakasını kurtaramayan, on yılda bir yapılan 
klasik, modern, post-modern müdahalelerle sendeleye 
sendeleye ayakta kalmaya çalışan Alaturka Demokra
si’ye olumlu ya da olumsuz ne türden bir katkıda bulu
nacağı doğrusu merakları celbediyordu. Her alanda tıka
nan sistem. Başkanlık koltuğuna oturacak bir zat-ı Dev- 
let’in sihirli değneğiyle açılıverecek miydi? Yıllardır 
“çok partili demokrasi” adı altında, millete yutturulan ve 
hepsi de tali noktalarda birbirinden ayrılan ama temelde 
tek parti ideolojisine mahkum partilerin oluşturduğu ya
rı totaliter, yarı demokratik düzen. Başkanlık sistemiyle 
değişiverecek miydi?

DOSTTAN MUSIAD’A 
“YEŞİL SERMAYE”YE SÜREK AVI

Önce 20 Nisan’da Dost Sigorta AŞ’nin yirmi ortağı An
kara, İstanbul, Bursa, Adana ve Kayseri’de Terörle Müca
dele Timleri tarafından düzenlenen “Şimşek Operasyo
nu” ile gece yarısı evlerinin kapıları kırılarak apar-topar 
gözaltına alınıyor, adeta terörist muamelesi görüyorlardı. 
Operasyon için talimatı veren, son Türk Devleti’nin yıl
maz savunucusu DGM idi. “Halktan yetkisiz para topla
dıkları” ve “Yuva Vakfı aracılığıyla siyasal İslam’ın gc-
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Erol Yarar

Üşmesine parasal 
destek verdikle
ri” iddiasıyla yö
neticileri gözaltı
na alınan Dost 
Sigorta’nın ev
raklarına ve ban
kadaki 1 trilyon
luk hesabına el 
konuluyordu. Bir 
hafta sonra mah
kemeye çıkarılan 
Dost yöneticileri
nin tamamı ser
best bırakılıyor, 

ama operasyon, henüz kuruluş aşamasında olan Dost Si- 
gorta’nın, kamuoyu nezdinde damgalanması ve gerekli 
darbeyi yemesi açısından amacına ulaşmış bulunuyordu.

Haşan Celal Güzel’in verdiği bilgiye göre “Türki
ye’nin 3. büyük holdingi olan “OYAK”ın kurduğu Sigor
ta Şirketi’nin en ciddi rakiplerinden birisi olabileceği 
söylenen Dost Sigorta AŞ’nin daha kuruluş aşamasında 
mahkum edilmesi doğrusu düşündürücü idi.

Öte yandan belli çevrelerin sözcülüğünü yapan “Kar
tel Medyası”, Dost Sigorta’nın MÜSİAD’dan Yuva Vak- 
fı’na, kapatılan RP’den MGV ve AMGT gibi İslami çiz
gideki kuruluşlara kadar bir dizi “gizli ilişkiler”ini(!) ıs
rarla işleyerek, operasyonun Dost’la sınırlı kalmaması 
aksine genişletilerek sürdürülmesi gerektiğini kamu
oyunda hem meşrulaştırıyor hem de hedef gösteriyordu.

Önceki aylarda MGV ve Yuva’ya yönelik “yıldu’ma” 
ve “göz korkutma”operasyonları gerçekleşmiş, RP de 
çoktan kapanmıştı. Geriye yaklaşık 3000 üyesi ile iş 
dünyasında hayli etkin olan ve bir “sivil kuruluş” olarak 
ülke gündemindeki ağırlığını giderek hissettiren MÜSİ- 
AD kalıyordu. İslami özelliği ağır basan Anadolu sciTna- 
yesi, hadi yeni tehdid konseptini belirleyen çevrelerin 
ağzıyla ifade edelim, “irticacı sermaye” zaten uzun süre
dir hedef tahtasmdaydı. Anlaşılan “sürek avı”nda sıra 
MÜSİAD’a gelmişti. Operasyon için bahane bulmak ise 
kolaydı. Derhal eski defterler karıştırılmaya, bantlar, ko
nuşma kayıtları, evraklar incelenmeye başlanıyor ve 
MÜSİAD Başkanı Erol Yarar’ın sekiz ay önce Ankara 
Kızılcahamam’daki bir konuşması, “hakkında dava açıl
maya değer” bulunuyordu. İddiaya göre Yarar, kesintisiz 
eğitimi “kesin dinsiz eğitim” olarak adlandırmış ayrıca, 
163. maddenin geri getirilmesi halinde sünnet düğünü 
dahil her türlü dini faaliyetin yasaklanabileceğini söyle
mişti. İşte suç da bulunuvermişti; daha doğrusu, “suçlu” 
belliydi de, “suç”un bulunması da zor olmamıştı.

Nihayet, çağdaş İstiklal Mahkemelerinin bir başka 
hızlı savcısı harekete geçiyor ve “halkı din ve mezhep 
farkı gözeterek kin ve düşmanlığa sevkettiği” gerekçe
siyle Erol Yarar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ce
zası istemiyle dava açılırken, MÜSİAD’ında kapatılma
sı isteniyordu.

Ünlü sanayici Sakıp Ağa’nın bile tepkisini çeken bu 
kapatma istemi, Sabancı’nın deyimiyle “çağı geçmiş”

kanunlara dayanarak çağdışı bir soygun düzenini sürdür
mek isteyenlerin yeni hesaplarının, ileriye dönük sinsi 
planlarının bir parçası mıydı? Mesele gerçekten irtica 
tehlikesi miydi, yoksa Anadolu semiayesini geriletip İs
tanbul Dükalığı ile kirli işbirlikçilerinin yolları üzerinde
ki “dikenleri” temizleme operasyonu muydu? Trilyonluk 
ihalelerde karınları doymayanlar, “Sadece biz var olaca
ğız, diğerleri ise yok olacaklar” diye düşünüyorlarsa al
danıyorlar.

AKIN BIRD AL SUİKASTININ
d ü ş ü n d ü r d ü k l e r i

Önceki ay, “dünya çapında” bir operasyonla der-dest edi
len PKK kuiTnaylanndan Şemdin Sakık’ın “itirafları” or
talığı kasıp kavumıuştu. Sakık PKK’ya sözde yardım ve 
yataklık eden veya onun politikalarını savunan isimleri 
bir bir açıklıyor, kimi gazeteciler, siyasiler, sivil kuruluş 
temsilcileri hedef tahtasına oturtuluyordu. Sakık, günün 
muteber adamı olmuş, TV haber bültenlerinin ve gazete 
manşetlerinin ilk sırasına oturmuştu. Ağzından çıkan her 
kelime dikkatle izleniyor ve “kötü adamlar” listesine 
hergün bir yenileri ekleniyordu.

Bu karalama kampanyası ilk meyvelerini basın sektö
ründe veriyor ve Cengiz Çandar ve Mehmet Ali Birand 
başta olmak üzere sağduyulu kalmaya çahşan bazı ya
zarlar işten atılma durumunda kalıyorlardı.

İHD Başkanı Akın Birdal ve FP Milletvekili Fethulla-h 
Erbaş ise manşetlere bakılırsa, bu ifşaat furyasının en göz
de kurbanları olacağa benziyorlardı. Nitekim Birdal, “bir 
komployla karşı karşıya olduğunu” söyleyerek hakkında- 
ki iddiaları reddettikten kısa bii‘ süre sonra, ofisine gelen 
iki tetikçi tarafından kurşun yağmuruna tutuluyordu.

Akın Birdal bu şaibeli suikasttcn ağır yaralı olarak 
kurtulurken, hemen akabinde Mahmut Hocaefendi’nin 
damadı başta olmak üzere bazı cinayetlerin daha işlenip 
MHP binalarına yönelik ardarda saldırıların gerçekleşti
rilmesi, akıllara derhal şu soruları getirdi; Acaba 12 Mart 
ve 12 Eylül öncesinde olduğu gibi, yeni darbelere zemin 
hazırlamak için birileri şiddet senaryolarını sahneye mi 
koyuyordu? Sivil otorite tamamen aciz bırakılıp huzur 
ve sükunun sağlanması için “zinde güçler”e davetiye mi 
çıkarılıyordu?

Zihinlerde bu sorulara ccvap aranırken birdenbire 
Birdal olayının tetikçileri yakalanıvermişti. Yıllardır 
benzeri perçok cinayetin faili bulunmamışken bu kez 
faillerin çok kısa bir sürede ele geçirilmeleri zihinler
de başka soruların oluşmasına yol açtı. Doğu Perin- 
çek’in Aydınlık'ma sızdırıldığı gibi, bu tür cinayetle
rin işleneceği bilgisi önceden birilerinin ehnde idiyse 
niçin önlenmesi için harekete geçilmemişti? Saldm 
emrini verenler ortaya .çıkarılmayacaksa, Turgut Özal 
suikastı girişiminde olduğu gibi, tetikçilerin yakalan
ması nc anlam ifade edecekti? ■
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PATRON GENERALLER,
E krem  A yd o Ğ du -S ol D e r g İs İ M a y is -98

Em ekliye ayrılan generallerin pek çoğunun 
özel şirketlerin yönetim kurullarma girmesini 
sağlayan, hangi nitelikleri? Sıklıkla bir savaş 
alanına benzetilen “serbest piyasa”da, strateji 
üretme konusundaki bilgi ve becerilerinden 
mi yararlanılıyor? Yoksa, sermaye sahipleri, 
sık sık darbe yapan askerlerin gazabından ko
runm ak için onlara ikinci bir emekli maaşı mı 
bağlıyor? Eğer ordu ile sermaye bugünkü ka
dar bütünleşmemiş olsaydı, emekli generalle
re ayrılan yönetim kurulu koltuklarını, serma
ye sahiplerinin orduyu kendilerine bağlı tut
ma kaygılarıyla açıklamak yeterli olabilirdi. 
Ama görev başındaki generallerin ekonomik 
faaliyetlerine kabaca bir göz atarak bile, böy- 
lesi bir açıklamanın yetersiz kalacağım sapta
mak mümkün.

Askeri harcamaların sağlık ve eğitim harca
malarını uzun süredir geride bıraktığı Türki
y e ’de, ordunun gerek silah, gerekse diğer teç
hizat ve malzeme alımları, generallerle özel 
serm aye sahipleri arasındaki ilişkileri derin
leştiriyor.

Genelkurmay, özellikle son yıllarda, yerli 
serm ayedarların silah sanayiine girmesi için 
büyük çaba harcıyor. TÜSİAD başta olmak 
üzere sermaye örgütlerine brifingler veriliyor. 
Ordu için silah ve malzeme üretim izni alan 
şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. 150 
m ilyar dolarlık modernizasyon projesi, kuş
kusuz tüm sermayedarların ilgisini çekiyor. 
D iğer yandan, 1997 yılının Mart ayından iti
baren, ordunun On Y ıllık Tedarik Progra
m ı’na (OYTEP) ilişkin bilgiler, özel şirketle
re de aktarılmaya başlandı.

Koç grubu da, silah sanayiine giderek daha 
fazla ağırlık veren gruplar arasında yer alıyor. 
K oç’a bağlı Otokar, bir “zırh araçlai' ailesi”ne 
sahip. Deniz Kuvvetleri’nin liman tankerleri 
için açtığı bir ihaleyi, Koç H olding’in deniz

kuvvetleri ihaleleri için satın aldığı PKM Ter
sanesi kazandı. 1500 ton kapasiteli iki tanke
re 15 milyon dolar ödenecek. PKM  Tersane
si, ayrıca, M ayın Avlama Gemisi projesine ve 
Vosper international adlı şirketle birlikte 70- 
100 tonluk Sahil Güvenlik Botu projesine de 
teklif vermiş durumda.

Diğer yandan, kara kuvvetleri için 2000’le- 
rin başında üretilmesi planlanan 1000 tank 
için Koç grubu da teklif verdi. Bu projenin 
yaklaşık 7.5 milyar dolara malolması bekle
niyor.

Bunların dışında, Genelkurmay, özel ser
mayedarların uluslararası ilişkilerine de ön
cülük ediyor. Askerler, geçtiğimiz yılın sonla
rında, İsrail’i Türkiye’den 10 milyon dolar 
karşığılında 50 adet zırhlı personel taşıyıcısı 
satın almaya ikna etti. Akrep adlı bu araçların 
üreticisi ise yine Koç grubuna bağlı Otokar 
firması. Böylece, Koç grubu da, Ortado
ğu ’daki mihtarist ittifakın bir parçası haline 
getiriliyor...

Yüzbinlerce asker, beslenme, giyinme ve 
barınma gereksinimleriyle de, başlı başına 
büyük bir pazar oluşturuyor. Bu pazara kim
lerin gireceğini de kuşkusuz generaller belir
liyor. 1994 yılında batm a noktasına gelen 
Calve çorba (uluslararası gıda tekeli Unile
v e r’e bağlı), ordunun toplu alımları ile kurta
rılmıştı.

Ancak generallerin ekonomik faaliyetleri 
askeri ihalelerle ve bunlardan pay almalarıyla 
sınırlı değil. Ordu Yardım laşm a Kurumu 
(OYAK), 7.7 milyar dolarlık cirosuyla ve 500 
milyon dolara yaklaşan vergi öncesi kârıyla 
T ürkiye’nin en büyük sermaye grupları ara
sında yer alıyor. Generaller, 11 bini aşkın işçi 
çalıştıran OYAK aracılığıyla, sermaye sahip
leri sınıfının bir parçası haline geldi.

“Türk Silahlı Kuvvetleri M ensupları’nın

70  ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


yakın ve uzak geleceklerinin güvence ailma almma- 
sı” için 1961 yılında kurulan O YAK, subay, astsubay 
ve askeri mem urlardan oluşan üyelerine emeklilik, 
maluliyet ve ölüm yardımları yapıyor, ucuz konut 
kredisi ve Ordu Pazarları aracılığıyla ucuz alışveriş 
olanağı ve düşük faizli ki'edi sağlıyor. Askerlere sağ
lanan maddi olanaklai'in miktarı, rütbeleriyle birlikte 
yükseliyor. OYAK’tan en büyük payı alan ve bu ku
rumu denetleyenlerse generaller.

“Milli Savunm a” görevlilerinin “yardım laşm a” 
kurumu OYAK, yalnızca yerli sermaye sahipleriyle 
değil, yabancı serm ayedarlarla da çok sayıda ortak
lık kurmuş durumda. Bunların başında, Fransız Re
nault şirketi ile ortaklığa gidilerek 1971 yılında ku
rulan OYAK-Renault geliyor kuşkusuz. OYAK-Re- 
anult, bugün Türkiye’nin ikinci büyük otomotiv şir
keti durumunda. Bunun dışında, Elf ve Sofexi ortak
lığıyla kurulan ve petrol ürünleri dağıtımı yapan Sel- 
yak’ı, K oç’un da ortağı olduğu G oodyear’ı, Axa or
taklığıyla kurulan A xa OYAK Hayat Sigorta’yı an
mak mümkün.

Kısacası, generaller, “yurt bekçiliği” görevi ile ya
bancı vSermayeyle işbirliği arasında herhangi bir çe
lişki görmüyor. Aksine, emperyalist tekellerle ilişki
lerini daha da derinleştirm eyi hedefliyorlar.

Oyak Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral 
Selçuk Saka, H üniyet-B usiness Week adlı haftalık 
dergiye, “her sektörde yabancı sermayeye ve yaban
cı ortağa” açık olduklarını açıkladı. Finans ve sigor
tacılık alanlarında yabancı şirketlerle yapılan görüş
meler sürüyormuş. Kurumsal bankacılıktan bireysel 
bankacılığa yönelecek ve sermaye artırımına gide
cek olan Oyakbank için yabancı ortak aranıyormuş. 
Ordu Pazarları’nın da yabancı bir ortakla birlikte 
tüm tüketicilere hitab eden bir hipermarket zincirine 
dönüştürülmesi planlanıyormuş.

Diğer yandan, OYAK, özelleştirmelerle de yakın
dan ilgili. Sözgelim i, çimento sektöründe büyüm esi
ni ve pazarın yüzde 18’ini kontrol eder hale gelmesi
ni özelleştirmelere borçlu. Milli Güvenlik Siyaset 
Belgesi’nde özelleştirm elerin hızlandırılması talebi
ne yer verilmesi boşuna değil. OYAK, enerjiden ha
berleşmeye tüm stratejik sektörlerdeki özelleştirme
lerle ilgileniyor. Dahası satışa çıkarılan kamu kuru
luşlarını yine yabancı sermayeyle ortaklık kurarak 
almak istiyor. Örneğin, Petrol Ofisi A .Ş .’yi satın al
mayı planlayan OYAK, bunun için Fransız Elf şirke
tiyle işbirliğine gidiyor. Elektrik üretim ve dağıtım

şirketlerinin özelleştirilmesinden pay almak için 
Amerikan, Fransız ve Alman gruplarıyla görüşmeler 
sürüyormuş. OYAK, Telekom ihalesine de katılacak
mış.

Girişimci generaller, kaçınılmaz olarak, sermaye 
sınıfı içindeki rekabet ilişkilerinin de bir parçası ha
line geliyor. Sözgelimi, “İslamcı sermaye”ye karşı 
yürütülen mücalede, yalnızca “siyasal İslam”ı hedef 
almıyor. Yine örnek olsun, Eti grubu ile birlikte Tam 
Gıda ve Eti Pazarlam a’nın sahipleri arasında yer 
alan askerlerin, Ü lker’in pazar payının daraltılma
sından maddi çıkarları da bulunuyor. Ancak bu ara
da, Tam G ıda’nın yüzde 6 .22’sinin îslam Kalkınma 
B ankası’na ait olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Sermaye sınıfının bir parçası haline gelen general
lerin Türkiye’nin gerek iç ekonomik sorunlarıyla, 
gerekse dış ekonomik ilişkiler ile çok daha yakından 
ilgilenmeleri de doğal. Yurtdışı gezileri yoğunlaşan 
Genelkurmay yetkililerinin dosyalarında, yalnızca 
askeri ve siyasal konular değil, ekonomik ilişki baş
lıkları da yer alıyor. Enerji sektörüne girmeyi tasar
layan generaller, uluslararası düzeydeki boru hattı 
pazarlıklarına katılıyor.

Bazıları da, generallerden anti-emperyalizm ya da 
özelleştirme karşıtlığı beklemeye devam ediyor...

OYAK’ın iştirakleri
İştirak Sektör OYAK'ın payı (% )
Oyak-Renault Otomotiv 47.66
Renault-Mais Pazarlama-bakım 51.00
Omsan Taşımacılık 61.59
Selyak Petrol ürün, dağıt. 32,00
Goodyear Lastik 10.58
Adana Çimento Çimento 54.41
Bolu Çimento Çimento 48.01
Ünye Çimento Çimento 50.52
Mardin Çimento Çimento 50.11
Elazığ-Altınova Çim. Çimento 35.00
OYSA-Niğde Çim. Çimento 10.00
OYSA-İskendemn Çim. Çimento 13.50
TU KAŞ Gıda 99.88
Hektaş Zirai ilaç, gübre 62.18
Tam Gıda Gıda 29.09
Eti Pazarlama Dağıtım-pazarlama 26.00
ENTAŞ Tavukçuluk 21.01
Oyak inşaat İnşaat 99.99
Oytur Turizm 99.99
Oytaş Dış ticaret 96.11
Oyak Sigorta Sigorta 50.12
O ^ n  Menk, Debiler Sermaye piyasası 99.99
Axa Oyak Hayat Sig, Sigorta 40.00
Halk Rnans. Kiralama Leasing 39.00
Oyakbank Bankacılık 100.00
Oyak Portföy Sermaye piyasası 100.00
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MELEK KANATLARININ
HIŞIRTISI GÖZYAŞININ 

İÇİNDEN GEÇİNCE

Ahmet
MERCAN

»emyeşil umutlar. Önünde 
uçsuz bucaksız ova, topra
ğın altında sürekli devinen 

anaç bir duygu. İyi olacak diye ge
lecek günler her ne varsa raflardan 
inme hazırlığında. Geleceğin saa t
leri gelmek için acele etmede. Yıl
dızlar daha parlak, ilmekler daha 
hızlı... Tanımadık bir Hafize ana du
ası bırakmıyor yakasını. Omuzlu
yor en zor anında zorlukları alıp dü
şe döndürüyor.

Yere inmemiş yağmur damlası 
kadar masum umutlar; bir o kadar 
da korumasız

Kim görmüş, doygun bir yağmur 
bulutunun arkasında silahlı güçler 
bulundurduğunu. Ona kim, niye 
dokunsun.

Kır çiçekleri korumaya ihtiyaç 
duymaz.

O gün yine kuşkulu haberler do
laşıyordu. Sabah, her gün yapılan 
rutin hareketler tekrarlandı ve ba 
şörtüsü aynı itina ile ayna testinden 
geçirilerek örtüldü ve okul kapısına 
gelindi.

Beklenmedik ne varsa beklenil- 
meliydi.

Yemyeşil umut, menteşeleri gıcır
dayan kapının dış yüzüne çarptı. 
Panzer, robokop, kalkan ve cop, 
kapkara bir duvar olup yükseliyor
du. Yemyeşil umutlar beyaz inci ta 
nesi olarak ipinden boşalıp ortaya 
saçılıyordu. (Jmut olduğu yere çök
tü, bir mendille birlikte.

Kendi için değildi döktüğü yaşlar. 
Çırpınan küçük çocuk geldi aklına. 
Yaşlı bir nineyi muayene ederken 
kendini seyretti. Küçük bir kasaba
daki muayenehanesi gözünde can
landı. Haftanın bir gününü ücretsiz 
muayene için ayıracağını düşün
dükçe acıyı kalbine saplanan bir bı
çak gibi hissetti.

Suçu hayalleri miydi?
Arkadaşlarıyla birlikte birbirlerine 

sokuldular haksızlık karşısında söz 
bulamadılar. Lacivert elbiseli göz
lüklüler, haki giyenler, terazi yakalı
lar el ele; kır çiçeklerine karşı.

Yalnızlık başlıyor acı ile...
İnsaf için kapılar tokmaklanıyor.
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Kuşlar, kalemler ve yürekten sökün eden 
sözler bir dennet oluyor, çelik kabuğu balyoz
lanıyor vicdanların. Dalga dalga kapalı ka
pıya çarpıp geri dönüyor resmi evraklara ya
kalanmadan yol arayan merhamet.

Karar kesin.
Yasak, sadece kuvvetli. Zihinde kir ve kor

ku. Kuşku omuzbaşlarını denetliyor. Yasakçı 
zinde. Her saniye eksiksiz donanımıyla iş ba
şında. Sadakat had safhada. Her farklı renk 
bir devrim ordusu ilan edilmiş. Fırça ve boya 
imalatına hız veriliyor. Zihindeki kara kadar 
olmadıkça dört bir yan, yok rahat.

Gülüyor karıncalar. “Bizim sadece elbise
miz karadır” diye de
meç vermeye ihtiyaç 
duyuyorlar.

Ses geçirmiyor du
varlar.

Ögürlük(!) ülkesi 
Avrupa zevkle bakı
yor, kırık aynasına;
“Bizimkiler işi biliyor
lar, fakat estetikten 
yoksunlar” yorum u
nu kullanılıyor k ah 
kahaların peş peşe  
patladığı barlarda.

Kır çiçekleri birbiri
ne sokuluyor. Bu yal
nızlık Sevr’de duyu
lan yalnızlıktır. Bu acı 
Taif’tir. Konuşmadan 
birbirlerinin yüzünde Sümeyye’yi görüyor 
her biri. Dudak kullanmadan kelimelere ihti
yaç duymadan.

Bilindik ne varsa yeniden okunuyor.
Kapalı bir kapıya bakıp, Mekke’deki aç so

luk çığlıkları duymuyor. Kapıları işaretli in
sanlar, boykotun kalmayan yüzünde “of” de
meden direnenler, gelip yanı başlarında gü
lümsüyorlar.

Hz. Musa orada; “Kızıldeniz kolay mı açıldı 
çocuklar” diyor. Hz. Meryem geliyor. İlişiyor 
yanlarına sessizçe. O az konuşur herkes bili
yor. İffet abidesine söylemedik söz bırakma
yanlara karşı çeliği kıskandıran sabırla dire
nen Meryem yanlarında.

Taif ordaydı. Endülüs, Kudüs, Bedir ve çöl
lerde savaş narları içinden yıkanarak geçen 
tekbirler azalan kuşatıyordu.

Doktor ablanın hayallerinde muayene olan 
çocuk da gelmişti. Köyden gelen yaşlı nine o 
boşluğa dua yığıp duran Hafize ana değil- 
miymiş. O da yerini aldı.

Çiçek tarlası olmuş dört bir yan. Melek ka
natlarının hışırtısı gözyaşlarının içinden geçi
yordu.

Zaman konuşuyordu şimdi; kesin yargı
sıyla:

“Sizin  o lm a m  için ilk iyi işaretleri a lıy o 
rum. U ğrunda alınlar ter lem ey in ce ,rü y a la r 

da y o k su llara  u la ş 
m a y a  h az ır lan an  
m e r h a m e t  d am arı 
y o k s a ,  bu b o ş lu ğ a  
yığd ığ ın ız  söz ler i alın 
ve gid in .

B en i a lm aya gelin . 
G elin d e  bakalım  kaç  
k işisin iz . Ö zü n d e b a 
şak lar  fırlayan, elleri 
c ö m e r t  k av ra y ış la r  
yap an  kaç k işisin iz .

M akinanın sihrine, 
altının a ld atan  ren g i
n e  çarp ılm adan  g e 
len  k a ç  k işisin iz . Ef
sun lu  aynalarını kırıp 
h ayata  g ö z  h izasında  
bakan  k aç k iş is in iz .”

Zaman sustu.
Süreç başladı.
Yemyeşil hayaller, yerinden doğruldu daha 

iri bir gövdeyle sınırsız gökyüzünde yayıldı. 
Hafize ana tek tek kır çiçeklerini bağrına 
bastı. Sarsılmayan bir çınarın beyaz tülbendi 
Akdeniz’den esen bir imbatla büyüdükçe bü
yü. Tülbent büyüdü, dua büyüdü, yeryüzün- 
deki bütün kadınlara yetecek kadar tülbent, 
yeryüzündeki tüm insanlar yetecek kadar 
dua gökyüzünü tutmuştu:

... Ey Rabbim iz, üzerim ize sabır yağdır ve 
canım ızı m ü slü m an  olarak a l... (A ’raf 1 2 6 )  ■
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d e m o k r a s in in  s o n u
Jean-Marie Guehenno

Siyasetle kıiz, Avrupa’nın kuruluşu üzerine sorular, yeni 
şirket yönetim biçimleri; Bu değişik olgular nadiren birbir- 
İcriyle ilişkilendirilmişti; doğan yeni dünyanın anlaşılmasını 
engelleyen de bu eski bakma ve çözümleme anlayışıydı.

1989, yalnızca doğu bloğunun dağılmasını ifade etmez, bu 
tarih aynı zamanda egemen bir siyaset biçimi olan ulus- 
devletin de eskimeye yüz tuttuğu bir süreci vurgular. Sermaye 
hai'eketlidir, işgücü ise hareketlenmeye hazır: Toprak bütün
lükleri, bu küresel dünya ekonomisinde ne ifade edecektir? 
İnsan toplulukları nasıl yönetilecek, onların kimlik ihtiyacı 
nasıl karşılanacaktır? Gitgide denetimden çıkan güçler nasıl 
yeniden örgütlenecek, çetelerin ve çürümüşlüğün ele geçir
diği siyaset içinde birey özgürlüğü ne demeye gelecektir?

Yazar bu kitabında güncelliğe dair can alıcı sorulan ceva
plandırmaya çalışırken, oluşmaya başlayan yeni dünya 
düzeninde oyunun kurallannı anlamaya çalışıyor.

Dost Kitabevi, 105 sy.

g i z l i  k u l a k l a r  ü l k e s i
Farul Bildirici

Resmî kulakların Türkiye’deki örgütsel ve teknik tarihini, devletin güvenlik servisleri 
arasında bu uğurda verilen mücadeleyi ortaya koymaya çahşan eser, beş bölümden olu- 
şmaktadu'. Eserin birinci bölümünde gizli kulakları dinlemenin iç politikada, dış politika
da, politikacıların yatak odalarında ve daha birçok yerde kullanıldığı itiraflarla açıklanıyor.

Kitabın ikinci bölümünde ise dünyadaki gizli kulaklara yer verilmekte. Bu işlerin kal
bi durumundaki Am erika’nın bu İ.5 İ nasıl yaptığı ve dünyadaki dinleme teknolojisi üze
rinde durulmaktadır.

Üçüncü bölümde bilgisayarların nasıl gözetlendiğine ilişkin THY Bilgisayarlarına gi
ren ajanlara, emniyetin ekran okuyan cihazlarından, M G K’daki internet toplantılarına ka
dar birçok alanda bilgiler verilmektedir.

Dördüncü bölümde ise telefon dinlemenin hukuksal boyutu Türkiye, Amerika, İngilte
re, Almanya, Fransa açısından ele alınmış.

Son olarak telefon dinlenilmesine karşı geliştirilmiş aletlerin tanıtımı yapılmakta ve 
D G M ’deki dinlemeyle ilgili alınan kararlar ve yazışmalardan bazıları sunulmaktadır.

Günümüzde aydınlanamayan olaylara ilişkin, bir dizi dosyayı yeniden açacak bilgileri 
gündeme getirdiğinden dolayı şu günlerde ilgiyle okunabilecek bir eser.

İletişim Yap. 368  sh.

d e m o k r a s i  m i t i

Tage L idbom  _

İsveçli felsefeci-teolog Lindbom , bu kitabında demokrasinin 
öncüllerini nazara vererek arkasında yatan psikolojik ruh hal
lerini, felsefeden yararlanarak ortaya koym aya çalışıyor. Ön
celikle vurguladığı nokta, dem okrasinin Tanrı buyruğundan 
kaçm aya çalışan seküler insanın ortaya koyduğu diğer çabalar 
içinde bir çaba olarak anlaşılması gereğidir. O na göre, seküler 
insanın en büyük çelişkisi, kutsalı inkar ederek T anrı’dan kur
tulm aya çalışırken  yine kutsalı ku llanarak  kendine bir 
yeryüzü sistem i inşa etm eye çalışm asıd ır. L indbom , 
dem okrasin in  insan lar üzerinde hakim  kılınab ilm esine 
yardım cı olsun diye yolun başında inkar edilen mitlere geri 
dönülm esini de bu bağlam da ele almaktadır. Demokrasi M iti 
konjonktürün belirlediği gündemin ötesinde, tüm tartışm alar 

M İ C f lT n C t  aşılarak okunm aya değer bir düşünce eseri. 
BOZKURT insan yayınları, 123 sy.
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BUYUK SATRANÇ TAHTASI 
_____ Zbigniev Brzezinski

Beş yüz yıl kadar öncc, k ıta la r s iyasa l olarak 
karşılık lı e tk ileşim e b aşlad ık ların d an  bu ya
na, A vrasya dünya ik tidarın ın  m erkezi oldu. 
Y irm inci yüzy ılın  son on yılı, d ü n y a  o lay la
rında büyük  bir kaym aya tan ık lık  etti. Tarih
te ilk kez, A vrasyalı o lm ayan  b ir ülke, Av
rasya güç ilişk ilerinden en üstün  g ü ç  olarak  
o rtaya ç ık ıyordu .

İşte, küresel olarak üstün b ir A m e rik a ’nın, 
karm aşık Avrasya güç ilişk ileriy le  nasıl baş 
edeceği ve özellikle düşm an b ir Avrasyalı 
gücün ortaya  çıkm asını ön ley ip  ön leyem eye
ceği sorunu, B ü y ü k  S a tr a n ç  T a h ta s ı ’nın ana 
m eselesini o luşturm aktadır. K itabın  am acı, 
bu nedenle kapsam lı ve bü tün leşm iş bir Av
rasya stratejisini biçim lendirm ektir.

B rzez insk i kendi v izyonu  iç in d e  stra te jik  
açıdan  ö n em li şu soru ları da yan ıtlıyo r:

- N eden N A T O ’nun g en iş lem es i R u s
y a ’ya, geçm işin  hata ların ı d ü ze ltm e  şansını 
su n m ak tad ır ve R usya neden  bu fırsa tı bir 
kenara  itm e lüksüne sah ip  o lam az.

- N eden  U krayna  ve A z e rb a y c an ’ın kade
ri A m erika  için  önem lidir.

- Ç in ’i b ir tehdit o larak  g ö rm ek , neden 
gerçek b ir kehânet olacaktır.

- T ü rk iy e  Batı için neden  ö n em lid ir ve 
A m erika  T ü rk iy e ’nin A v ru p a ’ya dah il ed il
m esin i n ed en  destek lem em elid ir.

K itabı önem li k ılan  asıl ö ze lliğ i ise B re- 
z in sk i’nin küresel s tra te jide  A m e rik a ’nın ro
lünü tan ım larken , sa tranç  tah tasın d ak i d iğer 
o y u n cu la r konusunda  da d ik k ate  d eğ er de
ğ erlen d irm ele r yapm asıdır. T ü rk iy e  de b u n 
lardan birisi.

Sabah Kitapları, 192 sy.

Yeni Kitaplar

1-Bir Partin in  Kapanmasında Basın’ın Rolü; Serbest 
Cumhuriyet fırkası, Abdülhamit Avşar, Kitabevi Yay. 304 
sh.

2- Modernleşme ve Güneydoğu, Ahmet Özer, İmge Yay. 440 
sh.

3- Çanalikale Savaşı Bir Alman Subayının Notlan, Cari 
Mülhman, Timaş Yay. 168 sh.

4- Unutulan Hakikat, Huston Smith-David Griffin, İnsan Yay 
388 sh,

5- Türkiye’de Arabesk Olayı, Martin Stokes, İletişim Yay, 328 
sh,

6- Servet-i Fünûn Şiir Estetiği, Haşan Aksoy, Kitabevi Yay. 
344 sh.

7- Törelerin Aynasında Doğu ile Batı, Sefa Şimşek, Asa Yay. 
160 sh,

8- Fedailerin Kalesi Alamut, Wladimir Bartol, Yurt Kitapları, 
512 sh.

9- Kadın filozoflar Romantizmden Modernizme kadar, Mant 
Rulkman vd. Kitabevi Yay. 360 sh.

10- Şeyh Efendi’nin Rüyasındaki Türkiye, İsmail Kara, 
Kitabevi Yay. 288 sh.

11- Feodal Toplum, More Bloch, Opus Yay. 728 sh.
12- Fatiha Sûresi ve Türkçe Namaz, Said Şimşek, Beyan Yay. 

128 sh.
13- Hatıralar, Ebubekir Hazım Tepeyran, Pera Basım Yay. 

600 sh.
14- Geçmiş ve Gelecek Arasında Tevrat, Bahaeddin Sağlam, 

Tebliğ Yay.
15- Gizli Kulaklar Ülkesi, Faruk Bildirici, İletişim Yay, 368 sh.
16- Osmancılıktan Arapçılığa, C. Ernest Dawn, Yöneliş Yay. 

224 sh.

“ B UTUN y ö n l e r i y l e  B A ŞÖ R T Ü SÜ  S O R U N U ” 

K itab m ın  2. B askısı Ç ık tı

B aşörtüsü yasağının yoğun olarak devam  ettiği günlerde M azlum der 
Kültür Kom itesi tarafından çıkarılan “Başörtüsü S orunu” kitabı ikinci 
baskısını yaptı. B ir belgesel n itehğ inde o lan çalışm a başörtüsü  soru
nun siyasi politikalara bağlı o larak zam an zm an hortlatıld ığ ın ı açıkça 
ortaya koyuyor. “B aşörtüsü yasağı zulm ünün krono lo jisi” bölümü 
8 0 ’lerden bugüne yaşanan tüm olayları yer ve tarihiyle aktarıyor. 
Birinci baskıdan farklı olarak, ikinci baskıya 97-98 eğitim  yılında 
yaşanan yasaklar ve ey lem ler eklenm iş. Şim diye k adar ki eylem lerden 
diiha farklı ve özel ohuı b ir öğrenci dayanışm asın ın  yaşandığı bu k itle
sel eylem ler hakkındaki haber ve yazılar da k itapta yerini alm ış.

Y asağın hukuki boyutunun  tartışıld ığ ı trolüm de, başörtüsü  yasağı 
u luslararası hukuk ve insan hak ları açısından  işleniyor.

Bu ilkel yasağın  sadece  T ü rk iy e  boyutu  değ il, B atılı A vrupa’da 
y aşanan  boyutu da belge  ve  so n u çlarıy la  k itaba  konu lm uş. 2. baskıya 
kap ılan  ek lem elerden  en ilgenç  ve yeni o lanı M azlum der İstanbul 
Ş ubesi tarafından  M O D U S şirke tine  y ap tırılan  başö rtüzü  zulm ü 
anketi ve yorum u. B aşö rtü lü  ö ğ ren cile r üzerinde  uygulanan  anket, 
bu öğrencileri daha yal<mdan tan ım aya  yönelik .

B aşörtüsü  yasağ ın ın  tarih i serüven in  o lay lar b e lg e ler ve anılarla  
an la tıld ığ ı k itabın  son bö lüm ü çeşitli gazete  ve  d e rg ilerden  alınan 
başörtü  yasağı konulu kupürlerin  derlem esin d en  oluşuyor.

Rabia Ruşen Kaya
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TGTV “DEMOKRASİ 
KURULTAYF’NDAN İZLENİMLER

Bin civarında şubesi olan yüzü aşkın der
nek ve vakfın bir araya gelerek oluşturdu
ğu TGTV, (Türkiye Gönüllü Kültür 
Teşekkülleri Vakfı) Demokrasi tarihimiz
de “kara bir gün” olarak anılan 27 Ma- 
y ıs’ta çok geniş katılımlı bir Demokrasi 
Kurultayı düzenledi. TGTV Başkanı Ah
met Şişm an’ın açış konuşmasıyla başla
yan Kurultay’a aşağıda konuşmalarından 
pasajlar sunduğumuz parti liderlerinin 
yanısıra Erol Yarar, Nazlı Ilıcak, Mehmet 
Altan, Fehmi Koru, Yavuz Gökmen, M e
ral Akşener, Ahmet Taş getiren, Koray 
Düzgören gibi tanınmış yazar ve siyaset
çiler de katıldı.

Hayli kalabalık bir dinleyici kitlesince 
izlenen Kurultay’da birer konuşma yapan 
siyasi parti liderlerinin konuşmalarından 
bazı bölümleri sizler için iktibas ediyoruz.

YDP Genel Başkanı Haşan Celal Gü
zel: “Türkiye’de olanların asıl sorumlula
rı; Türkiye’yi açık hava zindanına çevir
mek isteyenlerdir. BÇG elemanları, kame
ralarınızın önünden size sesleniyorum. Si
zi küçümsüyorum, kınıyorum, size aldır
mıyorum. Bu millet artık sizden korkmu
yor. Yeter artık, aklınızı başınıza toplayın. 
Sizden korkmuyorum. Artık bu millet elli 
sene altmış sene sırtına binmeye alıştığı
nız jandarma dipçiği altında inim inim in
lettiğiniz, namazına, K ur’an’ına, abdesti- 
ne müdahale ettiğiniz zavallı koyun sürü
süne benzeyen halk değildir.

...27 M ayıs’ı, bir kara gün olarak hatır
layacağız. Onu muhakeme eden hakim le
ri, onun hakkında o rezil iddialarda bulu
nan savcıları, onu ipe çeken cellatları. 
Milli Birlik Komitesi diye, o zavallı, o 
antidemokratik zorbalar grubunun üyele
rinin adlarının hiçbirisi hafızalarda yok, 
ama onun adı hep anılıyor.... Bu millet, 
milyonlarca M enderes’e sahip, m ilyon
larca şehide sahip.

...Sözüm ona TBMM var, ama maale- 
,sef Meclis üyelerinin büyük kısmı birta
kım perde arkasındaki kişilerin emriyle 
hareket eder duruma gelmiştir.

...Türkiye’nin üçüncü büyük holdingi 
OYAK’tır, bunu unutmayın. Dünyanın 
hiçbir yerinde silahlı güçlerle sermaye 
içiçe bir çeşit ittifak kurmadılar. Elbetteki 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu işin far
kında olmayan çok değerli yöneticilerini 
tenzih ediyorum. Ama neticede bu ortaya

çıkıyor. Yani bu basit bir irtica mücadele
si değil. Alavere-dalavere mal götürül
mektedir aşağıdan. Niye Dost Sigorta 
Şirketi saat 4.00’te terör ekiplerince bası
lıyor da o şirketin kurulmasına mani olu
nuyor. Sigortacılık en kârlı işlerden biri
dir de ondan. Niye, Türkiye’nin en büyük 
özel sektör ve işadamları derneği olan 
M ÜSİAD’ın kapatılmasi için dava açıl
ması tahrik ediliyor, teşvik ediliyor. Sav
cılar yanlış yola yönlendiriliyor, çünkü 
MÜSİAD, TÜSİA D’ı on defa katlamıştır 
da onun için. Çünkü Anadolu insanının 
artık gözü açıldı. Anadolu aslanları üreti
min en iyisini yapıyor. Binlerce onbinler- 
ce ortaklarına kâr payı dağıtıyor. Anadolu 
zenginleşiyor. Millet mutlaka bunun he
sabını soracaktır. Hukukun siyasallaştırıl
masına alet olan savcılar, hakimler, bir 
kere daha ikaz ediyorum Sayın Demi- 
rel’in bir lafı var: ‘Keser döner sap döner 
gün gelir hesap döner’ diyor.

...Bu kara gün inşallah bu gönüllü te
şekküllerin katkılarıyla yeni bir başlan
gıç, olacaktır. Bugün bu kapıdan çıkarken 
hiçbir şey yapamazsanız Cumhurbaşka- 
n ı’na bir faks çekin. Deyin ki, ‘Sayın Ço
ban Sülü, hani sen demokrasi kahrama
nıydın ne oldu? 70 yaşından sonra haya
tın boyunca; üçte ikisini açtığın İmam- 
Hatipleri kapatm ak için seferberlik 
başlatın. Şimdi de, başkanlık sistemi geti
rip Başkan mı olmak istiyorsun? Alan da 
kaçan mı Çoban Sülü? Çevik birisi çıkar; 
senden önce çıkar oturur oraya’ deyin.

Telefonları kilitleyin, yürüyüşler ya
pın. Eğer Sultanahmet Mitingi bütün Tür
kiye’de devam etseydi İmam-Hatipleri 
kapatamazlardı. Biz burada bulunan 5 ta
ne siyasi parti m eydanlara çıksaydık, kar
şıdakiler de ortaya çıkacak ve seçimler 
kaçınılmaz hale gelecekti. Ya sıcak darbe 
olursa? Hiçbir şey olmaz korkmayın, 
bundan daha iyi olurdu. Haşan Mutlu- 
ca’nın, ‘Yine de şahlanıyor anam kolbaşı- 
nm kır atı’ türküsünü söylerler, iki yıl 
sonra da çekip giderler.

* * *
FP Genel Başkanı Recai Kutan: “Demok
rasi bu günlerde yoğun bakım ünitesinde 
yaşam mücadelesi veriyor. Demokrasinin 
bu krizden de yakasını kurtaracağına iç
tenlikle inanıyorum”

Demokrasi “beyaz yurttaş”ın ideolojisi

veya siyasal rejimi değildir. Demokrasi
nin ‘siyah yurttaş’lan yoktur çünkü. Bir 
kısım yurttaşlarına ‘siyah’ muamelesi re
va gören veya bir kısım yurttaşlarını fark
lı olan kimliklerden ve yaşam tarzından 
ötürü zararlı addeden bir devlet asla de
mokratik bir devlet olamaz....

BBP Genel Başkanı Muhsin YazıaoğUı: 
“Bazı güç odaklarına sesleniyorum. Biz 
bu ülkenin Kunta Kinteleri, zencileri de
ğiliz. Biz işgal altında kalmış bir ülkenin 
çocukları da değiliz. Biz artık hakkımızı 
istiyoruz. Biz bu vatanı atalarımızın kanı 
ile sulayan Anadolu çocuklarıyız. Artık 
haklarımızı istiyoruz. Artık bu vatanın 
her karış toprağı ile dört bir köşesinde in
sanca yaşamak istiyoruz. Kadına özgür
lük, kadına eşitlik diye nutuk çekenler, 
slogan atanlar bugün neden burada yok
lar? Hani demokrasiyi ağızlarından dü
şürmeyen siyasi parti liderleri de burada 
yoklar. Bu nasıl demokrasi savunuculu
ğu? Kızlarımızın kamusal alandan uzak
laştırılmasına; eğitim öğretim haklarının 
ellerinden alınmasına neden seyirci kal
maktadırlar? İki süs köpeği için Boğaziçi 
köprüsünde eylem yapan kişilere yer ve
rirken; benim bacımın üniversitelere so
kulmasına .seyirci kalan medya kuruluşla
rını da kınıyorum. Ve bu medya kuruluş
larının yönlendirilmesi ile hayvan hakla
rı için meclisten yasa çıkarma girişiminde 
bulunurken; örtülü öğrencilere özgürlük 
hakkı tanımayan milletin temsilcilerini de 
kınıyorum”

D.Y.P. Genel Başkanı Tansu Çitler: “Ne 
yazık ki, Türk siyasetçisi tarihî profili iti
bariyle umut vermiyor. Ne vatandaşa, ne 
vatandaşın seçtiklerine güvenilmiştir. 
Adeta gökten inmiş kutsal bir yapı var. Bu 
yapıda da vehim var. Halk bunun içinde 
değil. Ne vergi, ne eğitim, ne sağlık, ne 
yargı sisteminin içinde halk vardır. Halk iç 
tehditlerin değerlendinnelerinin içinde ol
muştur, konu yapılmıştır, Çok fazla vehim 
üretiyoruz. Çok fazla hain, devlet düşma
nı, rejim düşmanı üreten bir vehimle karşı 
karşıyayız. Kurtuluş Savaşı’nda hain ol
mayan halk, barış zamanında neden hain 
olsun, neden devlet düşmanı olsun?”
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