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Dolaşıp durma demnumda, yıkıl, git, yoksa
"Mürteci”dir diye, ey gam, seni ihbâr ederim.

Şair Eşref
Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan "irtica paranoyası” kısa zaman

da biz ihbar furyasına dönüşmüş, ittihatçı olmayan, dışlanması ve 
bertaraf edilmesi gereken kim varsa "mürteci” damgasını yemişti. Yi
ne Şair Eşref’in dediği gibi:

Kim ki “cem’iyyef aleyhinde bulunsa “mürteci." 
olmuştu.

28 Şubat süreciyle birlikte bu paranoya adeta tekrar hortladı. Elitist 
laikçi güç odakları, yani kayıtdışı iktidadar, kimleri kendi çıkarlarının 
önünde bir engel olarak gördülerse, onlara derhal “irticacı", “gerici” 
yaftasını yapıştırıverdiler. Yaklaşık iki yıldır, “irticaî sermaye", "irticaî 
okul", "irticaî örgüt", "irticaî" radyo, tv, basın, kuruluş; "mürteci" va
li, kaymakam, müdür, memur kişi... listeleri yayımlanıyor çarşaf çar
şaf. Jurnalci çevreler, bu listelere yenilerini eklemekle meşgul.

Anadolu’dan kalkıp, büyük ticari veya sınaî bir kuruluş haline geldi
niz ve kartelci sermayeye İstanbul dükalığma rakip mi oldunuz, “irti
caî sermaye"siniz!

Dişinizden tırnağınızdan artırıp, çocuğunuza dinî eğitim veren bir 
okul veya kurs mu açtınız, “irticacı okııI”sunuz.

Halka, varoşlara, Anadolu'ya sahip çıkan bir parti misiniz, din istis
marı yapan "gerici” bir partisiniz.

Halka yakın, onunla yanyana namaz kılan; hanımı, çoluk çocuğu 
onlar gibi yaşayan bir vali, kaymakam mısınız, "mürteci”siniz.

Halkın kurduğu okullardan mezun olup, başörtünüzle üniversitede 
okumak mı istiyorsunuz, "gerici”siniz.

Kısaca irtica eşittir, halkın değerleri, inançları, kıhğı kıyafeti; mürte
ci eşittir, halk, ayağı çarıklılar, varoşların insanları, yani Anadolu!

Ekonomide ve siyasette Anadolu'ya uygulanan ambargo, uzun sü
redir başörtüsü zulmüyle inançlı halkın çocuklarının üniversitelerde 
karşılaştıldarı engel, şimdi IHL, meslek liseleri ve taşra okullarının 
önüne “alan sınırlaması" ve “ağırlıklı puan" uygulaması olarak çıkı
yor ve kelimenin tam anlamıyla "eğitimde apartheid"e dönüşüyor.

Umran'm bu sayısında sistemin halkına karşı uyguladığı bu "seçkin- 
ci", "ayrımcı" tutuma yazarlarımız çeşitli yönleriyle değiniyorlar. Ce- 
vad ÖZKAYA siyasal alandaki bu "ambargo"yu değerlendirirken, Mus
tafa AYDIN dinî alandaki kısıtlama ve müdahaleleri ele alıyor. Mesut 
KARAŞAHAN, totaliter sistemlerin eğitim alanındaki bu tür ayrımcı ye 
faşizan uygulamalarını inceliyor. Bu bağlamda, Abdullah YLIDIZ, çö
küşün eşiğinde bir ülke manzarası arzettiğimizi Ibn Haldun'dan yola 
çıkarak tesbit ederken, Kerim KOÇAK Firavun düzeninden günümüze 
göndermeler yapıyor. Burhanettin CAN ise, "tesettür'ün fıtri temelleri” 
dizisinin bu bölümünde "tesettürün sembolleşmesini" ele alıyor.

Ümran, Haluk BURHAN, Ahmet TUNBAK, Sedat ŞENERMAN ve alı
şık olduğunuz diğer kalemler ve sayfalarla devam ediyor.

Yeni Ümranlarda buluşmak dileğiyle...
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b ir  z o r l u k  İKİ KOLAYLIK 
ARASINDA PERDEDİR

KAPAK

T ürkiye, yapılıp yapılmayacağı pek 
belli olmayan, tartışmalı bir seçim 
sath-ı mailine girmiştir. Parlamen

to tarafından 18 Nisan 99’da seçim yapma 
kararı alınmasına rağmen, toplumda kimse 
seçimin yapılacağından emin değildir. Reji
min en üst kurumu durumunda olan Paria- 
mento’nun aldığı seçim kararı, kimsede se
çimin anılan tarihte yapılacağına ilişkin bir 
güven uyandırmıyorsa burada ciddi bir sı
kıntı var demektir. Birincisi bu.

İkincisi, şayet seçim yapılsa bile, seçi
min getirdiği sonuçların kabul edilmiyece- 
ğine ilişkin yaygın bir kanaat hakimdir. 
Devletin zirvesinde bulunan sayın Cumhur
başkanı, tehditvari uyanlarda bulunmakta- 
dn'. “Bu seçimde ordu ve din istismarı yapı
lırsa devlet harekete geçer”. Seçim sonu
cunda fazıl-yol gibi bh‘ iktidar alternatifinin 
de devleti harekete geçireceğini zımnen ifa
de ediyor cumhurbaşkanı. “Fazıl-yol, Re- 
fah-yol ne farkı var” diyerek, Refah-yol’a 
devlet tarafından ne yapılmışsa, Fazıl-yol’a 
da aynısının yapılacağı mesajını veriyor. 
Yine cumhurbaşkanı kimseyi tehdit ediyor 
değilim, diyerek meşruiyet aradığını ifade 
ediyor.

Şimdi bu ifadelere bir bakalım. Acaba 
Türkiye’de gerçekten ordu düşmanlığı ya
pan yaygın bir kesim mi var? Ayrıca ordu 
mensuplan da yapmış olsalar bazı hatala
rın, yanlışların ifade ediliyor olması ordu 
düşmanlığı olarak algılanabilinni? Yoksa, 
bu eleştiriler birileri söylediğinde ordu düş
manlığı onların dışında başkaları söyledi
ğinde iyiniyetli eleştiri statüsüne mi giriyor. 
Meselâ sayın Demirel’in 1980’li yıllarda 
yaptığı, bizim de katıldığımız şu eleştiriler

acaba hangi kategoriye giımektedir.
“Ama bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin bu 

devletin içindeki yeri nedir? Silahlı kuvvet
ler millet iradesinin üstünde değil, millet 
iradesinin emrindedir. Türkiye’nin müesse- 
seleri yerlerini, görevlerini yetkilerini çok 
iyi anlamış olsalar hiçbir problem olmaz. 
Ama kurumlar kendi kendilerine görev, 
yetki farzederlerse o zaman curcuna başlar. 
O zaman o, devlet değil kargaşa olur. Bizim 
devletteki sıkıntılar da oradan geliyor. 
Efendim iç hizmet kanununun 35. maddesi
ne göre, iyi ama o kanunun bir de 43. mad
desi var. 35. madde cumhuriyeti korumak 
ve kollamak derken, 43. madde siyasetle 
uğraşmayın, diyor. Aynı kanunda 35. mad
denin öyle anlaşılmayacağı yazılı”

Bu sözler bize göre doğru sözler ve bun
lar hiçbir zaman ordu düşmanlığı olarak da 
algılanamaz. Yine bu sözlerden anlıyoruz 
ki, kurumlar kendiliklerinden, kendilerine 
görev ve yetki farz edemezler. Ederlerse ne 
olur? Curcuna başlar, orası devlet değil kar
gaşa olur.

Şimdi sayın Demirel’in cumhurbaşkanı 
olduğu son iki yıla bakalım. Sincan’da 
Tanklar görevleri icabı mı yürüdüler. Bu 
yürüşüyte devletin başı olarak sayın Cum
hurbaşkanın’ın da onayı varmıydı? Yoksa 
“kurumlar kendilerine vazife farzedip” du
rumdan vazife mi çıkarmışlardı?

Demokrasiye balans ayan yapmak üni
formalı bürokratların işimiydi acaba? Mu
halefet dönemlerinde demokrasi konusunda 
olağanüstü hassas olan sayın Cumhurbaş
kanı, kendi devr-i saadetlerinde olan bu 
olayları rejimin gereği mi saymaktadır, 
yoksa kendileri iktidarda kaldıkları sürece

Cevat
ÖZKAYA
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bu hareketler bir nakısa teşkil etme
mekte midir? Yine bu hareketleri 
eleştirenler, yani kurumların anaya
sal smırlarma çekilmesini istiyen- 
1er, ordu düşmanlığı mı yapmış ola
caklardır? İhmal edilebilir birkaç 
münferit söylemin dışında hiçbir si
yasal parti, siyasal, grup yukarıdaki 
söylemlerin ötesinde birşey demiy
or ordu hakkında. Bu söylemler de, 
düşmanlık telâkki edilip, uyarıya 
muhatab olacak düşünceler değil
dir.

Ayrıca din istisnan konusu da 
mevhum bir konudur. Sayın Demi- 
rel yine 80’li yıllarda din ve laiklik
le ilgili devletin tavrına ilişkin radi
kal eleştiriler yapmaktadır.

“Kaldı ki, laiklik aslında bizim 
tabirimiz değil,bizim kavramımız 
değil. Çünkü kilise senelerce orada 
devletin üstünde bir baskı vasıtası 
olmuş. Orada kilise var, ruhban sı
nıfı var. Müslümanlıkta böyle bir
şey yok. Müslümanlıkta devleti 
baskı altında tutan birşey yok.

“Efendim din müslümanlıkta 
devletin işine karışmasın. Devle
tin nesine karışıyor din? Nasıl ka
rışacak? Örgütü yok ki, Aksine 
devlet dinin işine karışıyor. Diya
net işleri Teşkilatının devlete bağ
lı olduğu, devletin içinde olduğu, 
ve din görevlilerinin devletten 
maaş aldığı biryerde sizin, din la
fının geçtiği yerde “laiklik bozulu
yor” şeklindeki anlayışınız ne an
lam taşır? Ve istediğiniz zaman 
cuma hutbelerini istediğiniz gibi 
okutuyorsunuz. Gerçeği söyleme
ye kalkan bir imamı bir vaizi he
men oradan alıp bir başka yere 
gönderiyorsunuz. Gerçeği anlat
makla milleti irşad etmekle -İslâ
mî açıdan söyluyorum- mükellef 
bulunan din görevlilerinin üzerin
de, maaşları elinizde diye istediği
niz gibi tazyik yapabiliyorsunuz? 
Diyanet işlerinin yerini tayin ede
memiş bir Türkiye’de, devletin 
elinde diyanet teşkilatı bulunan 
bir Türkiye’de din mi devletin işi

ne karışıyor, devlet mi dinin işine 
karışıyor? Laiklik zedeleniyor, 
evet, ama devlet dinin işlerine ka
rışarak lâikliği zedeliyor”

Türkiye’de Devletin dine karşı 
tavrı konusunda böylesine radikal 
eleştiriler yok denecek kadar azdır. 
Sayın Cumhurbaşkam bugün de bu 
sözlerine sahip çıkıyormu acaba? 
Şayet sahip çıkıyorlarsa, kendileri
nin sorumlu olduğu bir dönemde 
dindar insanların uğradıkları zulmü 
yukarıdaki söyledikleriyle nasıl na
sıl bağdaştırıyorlar? Yok, o sözlere 
bugün sahip çıkmıyorlarsa, dün din 
istismarı mı yapmışlardı acaba?

Burada şunu söylemek istiyoruz. 
“Ordu düşmanlığı” ve “din istisma
rı” fonksiyonel kavramlardır. 28 
Şubat sürecinin referendumu hüvi
yetinde olacak olan bir seçimi en
gellemek veya seçimden istenen so
nucu almak için, halkın teveccühü
ne mazhar siyasal kurumlan tehdit 
amacıyla kullanılmaktadır bu kav
ramlar. Buna papuç bırakılmamalı
dır.

Hem cumhurun, hem de devletin 
başı durumunda olan cumhurbaşka
nı’nın bu beyanı talihsiz bir beyan
dır. Devletin harekete geçeceğini 
söyliyerek cumhuru yönlendinneye 
çalışmak, sayın Cumhurbaşkanına 
uygun düşmemiştir. Siyaset, farklı
lıkları ve farklı istekleri algılamak 
ve çatıştırmadan idare etmek sanatı
dır. Yoksa güç mevkiinden hitabe- 
derek halkı sindirme ve yönlendir
me değildir? Sayın cumhurbaşka
nından beklenen tehditvâri ikazlar 
değil, kurum ve kavramların hukuki 
ve gerçek sınırlarına çekilmesi ve o 
sınırlar içinde tutulmasını sağlama
sıdır.

Yine sayın cumhurbaşkanı bir 
sosyal mukavele olarak Anayasa’- 
nın herkesi bağlıyacağını ifade et
mektedir. Anayasa’nın üstün bir ya
sa olarak vatandaş hüviyetindeki 
herkesi bağlıyacağı doğrudur da, 
darbe dönemlerinde “evet”in ser
best “hayır”ın baskı ahında olduğu

referendumlarla yürürlüğe konmuş 
bir darbe dönemi anayasasının 
“sosyal mukavele” olduğunun söy
lenmesi, gerçeğe uymuyor. Sosyal 
mukavele toplum katmanlarının fi
kirlerini serbestçe ifade ettikleri bir 
ortamda ve uzun bir süreç içinde 
oluşur. Onun için halkıyla uyum, 
içinde yönetimlerin bulunduğu ül
kelerde, yani halkına önem veren 
devletlerin bulunduğu ülkelerde en 
zor iş anayasa yapmaktır. Çünkü 
konsensüs sağlamak kolay bir iş de
ğildir. Bir ceza kanunu değiştirmek 
Fransa’da yıllar almaktadır. Bizde 
ise, beş tane akademisyen gevşek 
bir çalışmayla bir senede sayın 
Cumhurbaşkanının “sosyal muka
vele” dediği bir anayasayı, sadece 
iktidar odakları ile istişare ederek 
hazırlarlar. Bu anayasalar arkasında 
güç bulunan ve bunun için uymak 
zorunda olduğumuz yasalardır. Yi
ne bu anayasalar. Saygın (!) hukuk 
pofesörlerinin, darbecilerle yedikle
ri yemeğin arkasından, kürdanla 
dişlerini karıştırırken “efendim, na
sıl bir anayasa istersiniz” diyerek, 
hazırlık çalışmalarına başladıkları 
metinlerdir. Ama aslâ kâmil mana
da bir sosyal mukavele değildir- 
ler.Gerçekten sosyal mukavele hü
viyeti taşıyan bir anayasa yapabildi
ğimiz gün, bu yaşadığımız hukuk 
sorunlarının, insan hakları ihlâlleri
nin asgariye ineceği, nevzuhur zâ- 
degan sınıfının baskısına maruz ka
lan mazlum insanların haklarının 
elde edecekleri gün olacaktır.

Ayrıca bizim temel sorunlarımız
dan biri olan devlet-millet zıtlaşma
sı da son bulacaktır, böyle bir ana
yasanın yapıldığı gün.

Bugünlerde çetelerle yatıp çetelerle 
kalkıyoruz. Devletimiz kendisini 
tahribeden çetelerin farkına varmış, 
ve bunları ortadan kaldırma konu
sunda hızh bir faaliyet içindeymiş. 
Basından okuduğumuz kadarıyla 
MGK düğmeye basmış ve hükümet

ÜMRAN
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çetelerin üstüne giderek, onları ya
kalamaya başlamış. Olayın polisiye 
boyutunun hikâyeleriyle dolu bütün 
gazeteler. Ama meselenin esasına 
nerdeyse hiç dokunulmuyor, bu ko
nuya ilişkin sorular sorulmuyor ve 
cevaplar aranmıyor gördüğümüz ka
darıyla soruları şöyle sıralıyabiliriz.

1- Çete olgusu kendiliğinden mi 
ortaya çıkmıştır. Yoksa ortam çete 
üretmeye müsait bir ortammıdır?

2- Devletle çeteler arasındaki 
ilişki sadece birkaç memurun işgü
zarlığı mıdır yoksa genel, yaygın 
bir politikamıdır?

3- Türkiye’de çeteler basında is
mi geçen üçbeş kişiden mi ibarettir?

4- Çetelerin devlet-tarafmdan 
kullanıldığı dönemin üst seviye gö
revlileri, örneğin dönemin MİT baş- 
kanları ve MGK üyelerini de kapsa
yacak bir biçimde, soruşturma 
geniş leti lecekmidir?

5- Devlet çetelerle rnücadele et
meye başladığında bunlar, ya teslim 
olduklarma, veya yakaladıklarına, 
göre, bunların yerleri biliniyordu 
da, fonksiyonel olsun diye uygun 
bir konjonktürde mi yakalanmaları 
uygun görülmüştür?

6- Çetelerin özelleştirme vesile
siyle yapılan ihalelere müdahil ol
dukları, istedikleri işadamlarına bu 
ihaleleri verdirdikleri söylenmekte
dir. Bu doğrumudur. Şayet doğruy
sa bu ihaleler iptal edilecekmidir?

Sorulan uzatmak mümkün. Ama 
bize öyle geliyor ki, çetelere karşı 
yapılan mücadele bu temel sorulara 
cevap teşkil edecek biçimde yapıl
mamaktadır. Hem olayın zamanla
ması, hem de kamuoyuna takdim 
şekli bunun esaslı bir mücadele ol
maktan ziyade, bir taşla birkaç kuş 
vurmaya dönük bir operasyon oldu
ğu izlenimini vermektedir. Öncelik
le zamanlama ilginçtir. Yapılıp ya
pılmayacağı tartışmalı olan bir se
çim kararının arkasından bu müca
dele hızlandırılmıştır. Mevcut ikti
darın bu seçimde kendisine artı ge
tirebilecek hemen hiçbir icraatı bu-

SÜLEYMAN DEMİREL’LE 
26 AĞUSTOS 1982»DE YAPILAN BİR SOHBET

Cumhur’un sayın başkanı Süley
man Demirel ülkenin tartışmalı bir 
seçim sath-ı mailine girdiği şu 
günlerde ilginç uyanlar yapmaya 
başladı. Bunlardan bir tanesi de 
25 Ağustos 1998 tarihli hürriyet 
gazetesinde yayınlanan beyanatı
dır Sayın Demirel bu beyanatın
da "Bu seçimde ordu düşmanlığı, 
ve din istismarı yapılırsa, devlet 
yeniden hareke geçer. Bir bilen 
olarak söylüyorum. Bu seçim me
saj isteyen bir seçimdir. Seçmenin 
yönlendirilmesi lâzım. Herkes is
tikrar için oy kullanmalıdır" de
mektedir
Sayın Demirel neyin din istisman 
olduğunu, ne yapılırsa ordu düş
manlığı yapılmış olacağını söyle
miyor Biz de sayın Demirel’in 26 
Ağustos 1982 tarihinde yapılan ve 
Köprü Dergisinin Ağustos 1991 
sayısında yayınlanan bir ropörta- 
jından alıntı yapıyoruz. Demirel’in 
burada söylediklerinin hemen 
hepsiyle mutabıkız. Acaba bunları 
bugün biz söylesek devlet hare
kete geçer mi bunu merak ediyo
ruz?

12 Eylül ihtilalinden Sonra Ger 
çekleşen Bu İlk Kapsamlı Gö 
rüşmemizde, Öncelikle Neler 
Söylemek İstersiniz?
Allah yardımcımızdır ve inanan 
insanlar için zor yoktur. Zor, aşı
lara gelinir. Kur’an-ı Kerimde

birçok yerde inanan insanların 
zorun üstüne varması, hiçbir 
şeyden yılmaması, ümitsizliğe 
düşmemesi, Cenab-ı Allah’ın 
kelamı olarak zikredilmiştir. Bir
çok alimler inşirah Sûresinin 
"Feinne maal-usri yüsrâ, inne 
maal-usri yüsrâ” âyetlerini, her 
sıkıldığımızda müracaat etme
miz gereken ayetler olarak tefsir 
ediyorlar ve “Her zorluktan son
ra bir kolaylık vardır, her zorluğu 
bir kolaylık takip eder" şeklinde 
meale kavuşturuyorlar. Geçen
lerde bir vaazda çok başka, de
ğişik bir meal dinledim. Çok gü
zeldi: "Zorluğun üstüne varmak, 
zorluğun üstesinden gelmek, 
zorluktan yılmamak... Her zor
luk, iki kolaylık arasında bir per
dedir. Nasıl bir gece, iki gündüz 
arasında bir karanlık ise...” Yal
nız bunun bir şartı var: "lyyâke- 
na’büdü ve iyyâke nestaîn.” Yal
nız Allah’a sığının, yalnız Allah’a 
ibadet edin ve yalnız Allah’tan 
yardım bekleyin. İşte ihlâs da 
budur.
Evet, fitne zaman zaman başa
rılı olur. Öyle olmasaydı, "Haset
ten, vesveseden, büyüden,bü
yücüden, karanlıktan Allah’a sı
ğınırım" diyen âyetle namaz kıl
mazdık. Fitne korkulmayacak

lunmamaktadır. Özel görevle ve 
icazetle iktidar (!) mevkiine getiril
miş bu siyasi heyetin halkın önüne 
çıktığında propagandada malzeme 
olarak kullanabileceği icraatlara ih
tiyacı vardır. Çete operasyonu bu
nun için uygun bir propaganda mal
zemesidir. Nitekim sayın başbakan 
şimdiden Çetelerin köküne kibrit 
suyu ekeceğiz, diyerek bunu bir 
progapanda malzemesi olarak kul
lanacağını beUi etmiştir. Mahut ba
sının tavrı sayın başbakandan çete

lerin kökünü kazıyan bir “Zaloğlu 
Rüstem” üretileceğinin ipuçlarını 
vermektedir. Bunu önümüzdeki za
manlarda göreceğiz.

Ayrıca, yine kanaatimiz odur ki, 
çetelerle mücadele olayı, siyaseten 
tasfiye edilemiyen DYP lideri Tan
su Çiller’in tasfiyesini kolaylaştırıcı 
bir vesile olarak kullanılacaktır. 
Muhtemeldirki, bu sayın lider aley
hine açıklamalarda da bulunabile
cek bir çete üyesi himayeye mazhar 
olacak ve bu ifadeler kullanılarak
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şey değildir.Münafık korkulma
yacak şey değildir. Münafık kâ
firden de kötü. Ve insanlık tari
hinde, insanla beraber doğmuş
tur, Bir tek çaresi var; panzehiri 
mü-min oirnaktir. Zaten üç tip İn
san vardır: mü'min.rîiühafik, kâ
fir. Doğduğu günden beri böyle 
olmuştur. Bence,: münafıktan 
veya kâfirden yılmadan ırıü'rlain 
olmaya devam etmek lazımdır. 
Hep böyle olacak. Ve münafıkla 
kâfirin zaferi olmayacak, mümi
nin zaferlojâcak. Hep böyle ola
gelmiştir. Münkesir olmamak lâ
zım. İnkisara düşmemek, ye’se 
düşmemek, ümitsizliğe düşme
mek, ümitsizlik bataklığına ve 
çamuruna düşmemek lazım, AI-; 
i İmran sûresinin 139. âyetinde
ki “Üzülmeyiniz, yılmayınız, gev
şemeyi riiz, inan ıyorsân ız, üstün 
geleceksiniz" buyruğuna uya- 
rak,yılmamak, gevşememek, 
aynı zamanda da rahatlaşma
mak lâzım. Rahatlık da büyük 
hastalıktır. Rahat,adam ne kav
gaya, ne münakaşaya gelmez. 
Onları dahi, rahatını bozacak 
şeyler olarak görür. ^
Hak dâvâsmın peşindeysek, 
Tevbe Şûresinih ,40. âyetinde 
ifade buyurulduğu gibi, Hz. pey

gamberin Hz.'Ebu Bekir’e söyler 
diği, “î\/lahzun olma yâ Ebâ Be
kir, Allah bizimle beraberdir” sö
zü rehberimizdir. Onun için, 
doğru bir dâvânm peşindeysek 
mahzun olmayalım; Ve biz Hz. 
Peygamberin açtığı yolda, onun 
gösterdiği, tebliğ ettiği, yaptığı 
şekilde, yani Kur'ân üzere, Sün
net-! Seniyye üzere bir hizmetin 
jçindeyiZ; Bizimki o hizmetlerin 
milyonda biri. O dahi ne kadar 
müşküllerle karşı karşıya kal
mış. Bu rastgele bir iş değildir, 
bir imtihandır, kaldı ki, biz bu in
me çıkmalarda hiçbir şey kay
betmeyiz. Zaten inme çıkma 
dendiği zaman, izzet ve ikbal 
peşindeyseniz inme çıkma olur. 
Hak dâvâ takipçileri için inme 
çıkma olmaz, hak davadan vaz
geçerseniz, o zaman zillet olur. 
Yoksa ben çıkmadım ki ineyim. 
Ben; bir davanın peşindeyim. 
Devletin işini görmeyi, millete 
hizmet etmeyi bir şeref sayarım.: 
İzzet ve ikbal peşinde değilim. 
İşte burada başlar ihlâs. Bediüz- 
zaman Hazretleri "Eğer ihlâsla 
yola çıkmışsanız, sebat ile baş
lıyorsanız,; şerde bile olsa mu
vaffak olursunuz” diyor. Bütün 
mesele odur. Fîsebîllllah, Allah 
rızası için yapılan iş budur.

KÖPRÜ-AĞUSTOS 1991

da tasfiye operasyonu gerçekleşti
rilmek istenecektir.

Kısacası bu çetelerin yakalanma
sı hadisesi bize, devlet olmanm ge
reği hukukun gereği olan bir ope
rasyon, gibi gözükmüyor. Bize öyle 
geliyor ki, yukarıda bahsettiğimiz 
şeylerin yanısıra, eskiyen çete üye
lerinin değişitirilip, boşluğun yeni
leriyle doldurulması, amaçlanıyor 
bu operasyondan.

Burada bir şeye daha temas et
mekte yarar var. Bu çeteler kendili
ğinden ortaya çıkmadı. Bunları var

eden ortam, “iti ite kırdırma” politi
kası ile, bu halkın çocuklarının bir- 
birleriyle vuruşturulduğu ortamdır. 
Binlerce genç bu politikaların bir 
sonucu olarak hayatını kaybetti. On- 
binlercesi de kör bir kavga ortamın
da güçlerini heba ettiler. Bu politi
kayı ortaya koyanların hiçbiri hesa
ba çekilmedi ama, bu politikanın 
kurbanı olan çocuklar canlarından 
oldular, hapishanelerde çürüdüler, 
istikballerinden oldular. Çatlı’dan, 
Alaaddin Çakıcı’ya kadar ismi ge
çen bir sürü insan bu politikanın

hem ürünü, hem de mağdurudurlar. 
Bunları önce komünizme karşı dev
lete yardımcı güç olarak kullanacak
sınız, başları belaya girdiğinde önle
rine yeni bir vatan görevi getirip, 
bunu yaparlarsa onları kurtarabile
ceğinizi söyliyeceksiniz. Bu, halkı
na hizmet eden değil, halkını kulla
nan bir anlayıştır. Bu, dehşet üzerine 
kurulmuş bir denge politikasıdır. 
Bu, halkının gücünü ortak bir istika
mete yöneltme beceresini göstere
meyen, ama halkın bir kesimini ar- 
kalıyarak, diğer kesimine gözdağı 
vermeye dönük bir sindirme politi
kasıdır. Ve bu politikaların hak ve 
hukuku öncelemekten ziyade gücü 
ele geçirmeye, gücün sahibi olarak 
kalmaya dönük operasyonel politi
kalar olduğu gün gibi aşikârdır.

Nitekim bugün de güç mevkiinde 
olanlar bir kısım insanı arkalıyarak, 
halkın büyük bir bölümünü sindir
meye çahşmaktadırlar. Dine dönük 
tüm tezahürlerin kamu alanından 
atılması için adeta seferberlik ilan 
etmişlerdir. Başörtülü öğrencilere 
hadsiz zulüm yapılmaktadır. Alan 
sınırlaması çıkarılarak İmam-Hatip- 
lerin üniversite yolu tıkanmakta, di
ğer meslek liseleri de İmam-Hatip- 
1er’e kurban edilmektedir.

Halkıyla birlikte hareket etmesi
ni beceremiyen kayıtdışı iktidar 
mensupları, hakin içindeki dengele
ri kullanarak iktidarlarını devam et
tirmek istemektedirler. Bu, çıkar bir 
yol değildir. Ahiri berbad olacak bir 
yoldur. Çünkü zulm ile âbad olan 
görülmemiştir. Bu arada zulme mu- 
hatab olanlara da şunu söylemek is
teriz. Dönem aktif bir sabır ve gay
retle hak ve hukuku arama dönemi
dir. Hukukumuzun çiğnendiğini 
görmek bizi umutsuzluğa sevket- 
memelidir. Her hukuksuzluğu tari
hin sayfalarına kaydeden ve asla 
haksızlığa boyun eğmeyen bir tavır 
içinde olmalıyız. Zor bir dönemden 
geçiyoruz, unutmayalım ki, “Zorluk 
iki kolaylık arasında perdedir.” ■
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eğ itim  DENİLEN
KUL devşirm e sistem i

KAPAKI

b i r  “TUVAL t e m i z l e m e » İŞ L E M İ

Totaliter rejimlerin toplumun bütün ke
simlerini, hayatlarının hiçbir annıı boş 
bırakmayacak şekilde örgütlemeye çalı
şan düzenlemelerden muazzam propa
ganda mekanizmalarına kadar her yola 
başvurarak “eğitme”ye nasıl çalıştığını, 
Faşistlerin Balilla, Nazi ve Stalinistlerin 
Hitlerjugend ve Komsomol gibi gençlik 
örgütleriyle çocuk ve gençleri bu sürece 
nasıl dahil ettiğini Ümran’ın önceki sa
yılarında incelemeye çalışmıştık. Bura
da sadece hadisenin okul ile ilgili kısmı
nı, aslında kendi işlevini daha pekçok 
kurumla paylaştığı için yükü hafiflemiş 
olan eğitim kuramlarını -kendi coğraf
yamızdaki kötü tecrübeler dolayısıyla 
üniversiteyi ve bilimsel faaliyetleri de 
dahil ederek- ele almaya çalışacağız.

Eğitimi genel geçer tanımıyla, insan 
kişiliğinin spontane ve özgürce açılımı
nı sağlayan, yetenekleri istikametinde 
yetişip gelişmesini temin eden bir süreç 
olarak tarif edecek olursak, totaliteriz- 
min öngördüğü şeyin, önceden belirlen
miş fonksiyonlar için belli düşünce ve 
davranış tarzlarını zorla da olsa benim
setmek olması bakımından farklılaştığı
nı belirtebiliriz. Bu İkincisinin adı 
“doktrin aşılama’Mu" (indoctrination) 
ve ulus-devletin ortaya çıkışı ve sanayi
leşmeyle birlikte zorunlu hale gelen te
mel öğretimin demokratik ve liberal si
yasal sistemlerde de inkar edilemeyecek 
bir boyutunu oluşturur. Totaliterizmin

getirdiği yeniHğin, bundan mahiyetçe 
değil ama derece bakımından farklı ol
duğu söylenebilir.

Totaliter yönetimin emrindeki aşıla
ma/eğitim sistemi ashnda sosyoteknik 
araçtır. Kişi üzerinde başarılı bir şekilde 
uygulandığında bu kişi kendisine yönel
tilen sorulara ve meselelere Büyük Bira
der’in arzu ve iradesi doğrultusunda ha- 
zu: cevaplar verebilecek, dostu ve düş
manı ayırdetmede hataya düşmeyecek
tir. Dünyayı resmi ideolojinin pencere
sinden görebilecek ve herhangi bir du
rumda sistemin arzuladığı biçimde ken
di başına hareket etme yeteneğini elde 
edecektir. Bu durum, Nazilerin siyasal 
sistemi “senkronize” etmelerine benzer 
bir şekilde bireyin düşünce ve davranış
larının senkronize edilişi hadisesidir.

Şu halde eğitim sistemi, totaliter reji
min kendi kullarını devşirmeye yönelik 
tedbirler ve vasıtalar bütününün ayrıl
maz bir parçasıdır. Okula gidebilecek 
yaşa gelir gelmez Balilla veya Hitlerju- 
gend’lere üye olmak zorunda kalan ço
cuklar, okul adı verilen “bilgi işlem 
merkezleri”nde sistematik entellektüel 
transformasyonun nesnesi haline gelir
ler.

Totaliter despotizmin bu hedefe ula
şabilmesi için binlerce yıl önce Efla
tun’un önerdiği ve adına “tuval temiz
leme” dediği işlemi gerçekleştirmesi 
gerekecektir. Bugünün dünyasında fizi
bilite şartları bakımından pek elverişli Mesut
gözükmese de, projesinde Eski Yunanlı KARAŞAHAN
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filozof, genç nesilleri dinî eğitimden uzak tutmak 
için seferberlik halinde çareler arayan Ortadoğu’nun 
kaba totaliter rejimlerine ilham kaynağı olabilecek 
şeyler önermiştir: Çocuklarm filozof-kralm iradesi 
doğrultusunda bir zihinsel biçimlendirme sürecine 
tabi tutulabilmesi için önce “tuval temizleme” işle
minin yapılması gerekir. Yani çocuklar eğitmenleri 
dışındaki bütün dış tesirlerden korunacak şekilde 
tecrit edilmelidirler. Bunu mümkün kılmak için, filo
zofun Devlet adlı eserinde önerdiği gibi, “on yaşın
dan yukarı bütün yurttaşlar şehirden atılmalı ve dışa
rılarda bir yere sürülmeli; 
böylelikle ana babalarının 
görenek ve ahşkanlıklarının 
etkisinden sıyrılan çocukları 
(ancak o zaman) ele almalı
dır” (Popper, c .l, s. 162).

VARLIĞIM ALMAN VARLI-
ĞINA ARMAĞAN OLSUN

Gerek Faşist gerekse Nazi 
parti programlarında eğiti
min amaçları, “ulusu şan ve 
şeref dolu yollarda yürüt
mek için gerekli kadroların 
yetiştirilmesi” biçiminde be
lirlenmişti. Bunun için okul 
sadece zihinsel ve bedensel 
yetenekleri geliştirmeyecek, 
ruhları da biçimlendirip çe- 
likleştirecekti. Doğal yaşama 
savaşının ve orman kanunla
rının geçerli olduğu bir siya
sal ve sosyal sistem içinde 
hayat mücadelesine hazırla
yacaktı!

Çünkü çocuklar büyüyünce Yüce Lider’in komuta 
ettiği sürüler içinde ârî ırkın yüksek özelliklerini teh
dit eden “kirli ırklai'a” veya Yoldaş Stalin’in “halk 
düşmanları”na karşı verilen bitip tükenmek bilmez 
mücadele ve savaşlarda yiğitçe erdemlere ihtiyaç du
yacaklardı. Kararlı, direngen, savaşçı bireyler olarak 
kendilerini Yüce Lider’e ve ülkelerine ve hatta ülke
lerinin bayraklarına feda etmek zorunda kalacaklardı.

Nitekim Hitler hükümetinin yayınladığı bir karar
name şöyle diyordu: “Gençlik, kendisini bekleyen 
amansız yazgıyla kendinden beklenecek yüce görev
lerin üstesinden, ancak kafasına ulus ve devlet dü
şüncesi çakılmışsa gelebilir... Başka bir deyişle, zih

Naziler öğrenci velîlerine 

baskı ya p a ra k  Katolik 

okulunun yavaş yavaş bo

şalmasını sağlarlar. Kısa 

bir süre sonra 1937 No-

eli'ne doğru Northeim'in 

Katolik okulunda sadece 

onaltı öğrenci kalır; hemen 

ardından acımasız ve zalim 

kişiliğiyle tanınan belediye 

Başkanı G irm an, eyalet 

okul yetkililerine orayı ^âtıl 

okuP olarak kapatmaları 

talebinde bulunur.

nine topluluğa karşı sorumluluk duygusuyla fedakar
lıkta bulunma düşüncesinin işlenmesi gerekir... 
Gençlik, ancak bilerek çalışmayı, görevlerini yerine 
getirmeyi öğrenmiş, tam bir disiplin ve söz dinleme 
anlayışı içerisinde eğitim topluluğunun astlık-üstlük 
sıralamasına saygı göstermeye, otoriteye seve seve 
boyun eğmeye ahşmışsa, halka ve Devlet’e hizmet 
etmeye hazırlanmış olacaktır” (Reich, s. 158-9).

Bu tür kararnamelerin yürürlüğe konmasıyla Al
manya’da o güne kadar devam edegelmiş olan bir öl
çüde liberal ve İnsanî nitelikli eğitim sistemi baştan 

sona değiştirilir. Asıl ağırlık 
fizikî eğitime verilmekle be
raber, Führer’e kayıtsız şart
sız itaati temin için “sadakat 
ve şeref’le karakterize olmuş 
bir kişiliğin oluşumu sadece 
teşvik edilmez, mecbur da tu
tulur. Öğrencilerden, benlikle
rini Führer’le ve totaliter re
jimle birleştirmeleri talep edi
lir. “Sen hiçsin, ulusun her- 
şey” sloganı doğrultusunda öz 
varlıklarını Führer’e ve Al
man varlığına armağan etme
leri istenir. Onlar için Yüce 
Lider karşısında and içerken 
okunacak sadakat bildirileri 
hazırlanır:

“Adolf Hitler, Sana inanı
yoruz. Sensiz yalnız kalırdık. 
Senin sayende bir milletiz. 
Bize gençliğimizin büyijjk; ma
nevî değerini, arkadaşhğı Sen 
verdin. Bize dersi, vazifeyi ve 
mesuliyeti Sen verdin. Bize 
Senin İsmini (Hitler Jugend), 

Almanyanın şimdiye kadar taşıdığı isimlerin en azi
zini verdin. Onu saygı ile anıyoruz, onu iman ve sa
dakatle taşıyoruz. Adolf Hitler, Lider ve Bayraktar, 
bize güvenebilirsin. Gençlik Senin İsmindir. Senin 
ismin Gençliktir. Sen ve genç milyonlar asla ayrıla- 

(Spitz, S.351).maz.
Faşist İtalya’nın eğitim sistemi de kuşkusuz aynı 

minval üzere işliyordu. Okullar, Faşist Parti’nin kol
ları haline getirilmiş. Faşist yetiştiren kurumlara dö
nüşmüşlerdi. Sınıflar, koridorlar; Duçe’nin resimle
riyle, anıtlarla ve Faşist Parti propagandasının çoğu 
zaman en basit mantık ilkelerinden yoksun sloganla
rıyla kaplanmıştı. Ders kitapları ise bir ortaokul kita-
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bından vereceğimiz şu örnekte olduğu gibi, akıl al
maz boyutlardaki bir lider fetişizmi, aptallaştırma ve 
sürüleştirme çabasının örnekleriyle doluydu:

“Dinî dogmalar münakaşa edilemez, çünkü bunlar 
Tanrı tarafından vahyedilmiş olan hakikatlerdir. Fa
şist prensipler de münakaşa edilemez, çünkü 
bunlar bir D abi’nin zihninden çıkmıştır: Benito 
Mussolini’nin” (Spitz, s.350).

Faşistler küçük kız çocuklarının kendi kendilerini 
sık sık hesaba çekmelerini ve özeleştiride bulunma
larını isterler: “Niye bir Balilla oldun? Niye bir “Kü
çük İtalyan kızı”oldun? Bir üyelik kartı vc üniforma
ya sahip olmakla bu iş bitmez. Açık yürekli, samimi 
ve Faşizm için yetiştirilmiş olmalısın. Örneğin itaat 
etmesini öğrenmelisin. Bir çocuğun ilk ödevi ne
dir? İtaat. İkincisi? İtaat. Üçüncüsü? İtaat.” Fa
şist “ilmihal” kitabının bundan sonraki bölümlerinde 
faşist törenlere ilişkin bilgiler, bayrak, flama ve sem
bollerin resimleri verilir. Mutlaka Duçe’nin hayatı 
“mucize çocuk” başlığı altında hemen bütün kitap
larda ve her fırsatta olduğu gibi yine anlatılır ve 
Mussolini bir savaş kahramanı olai'ak efsaneleştirilir 
(Friedrich ve Brzezinski, s. 122).

DİNİ OKULLARI KAPATMANIN RACONU

Eğitim sistemini kendisine “kurşun asker” devşiren 
bir mekanizma olarak algılayan bir rejim, istediği 
randımanı vermediğinden kuşkulandığı personel ve
ya kurumlan tasfiyeye kalkışacaktır doğal olarak. 
Yei7üzünde insanlara ilahlık taslayan, yığınların sa
dece kendilerine kulluk etmesini talep eden azgın ve 
cebeiTut totaliter elit, özellikle kendisine rakip olarak

gördüğü ilahlara veya bir tek 
Allah’a bağlılıkların ya da baş
ka kutsallıkların neşvünema 
bulmasını sağlayacak eğitim 
tarzı ve okul türlerine fırsat 
vermek istemeyecektir. Çocu
ğun yetişmesine, gelişip büyü
mesine, fizikî ve manevî ihti
yaçlarının karşılanmasına hiç
bir katkısı olmadığı halde, bu 
konuda her türlü sıkıntıya kat
lanmış olan anne-babanın elin
den çocuğu zorbaca yöntemler
le koparıp almak ve kendi be
yin yıkama süreçlerine tabi tut
mak isteyecektir.

Dinî okullar bu yüzden ge
rek yüzyılın ilk yarısındaki büyük totaliter deneme
lerin, gerekse günümüz Ortadoğusu’nun kaba ve se
fil totaliter rejimlerinin önünde önemli bir engel 
oluşturmuş, selefler ve halefleri hedeflerine ulaşmak 
için Makyavelizmin en sinsi ve alçakça yöntemleri
ne başvurmaktan kaçınmamışlardır. Katolik Kilise
si’yle dinî okullar konusunda anlaşma yaparak taviz
ler vermek zorunda kalmış olan İtalyan Faşizminin 
tersine Naziler bu konuda daha kararlı ve ısrarh gö
rünmüşlerdir. “Dindarların inancını Hitler’e olan 
inancımızla” değiştireceğiz parolasıyla yola çıkan 
Nazi şefleri hemen her konuda olduğu gibi burada da 
başarıyı hileli yollarla elde etmişlerdir. Protestan di
nî okullarını kendi ideolojilerine uygun, Katolik 
okullarını ise aykırı buldukları için bu ikinci gruba 
dahil okulları kapatmaya çalışmışlardır.

Northeim bölgesinde bu amaçla yürütülen politi
ka Ortadoğu’nun kaba totaliter rejimlerinin izlediği 
hileli ve kalleşçe yola pek benzemektedir: Önce Na
zi yetkililerince öğrenci velileri biraraya toplanır, 
öğrenci ve öğretmen sayısının az oluşu dolayısıyla 
Katolik okulunda çocuklarının yeterli eğitimi alama
dıkları ve bu yüzden Evangelik-Lutherci okula nakil 
yaptırmaları telkin edilir.Hemen bu tavsiyeye uyan 
birkaç Katolik ailenin arkası gelmeyince, yine Nort
heim bölgesinde olduğu gibi, Naziler öğrenci velile
rine baskı yaparak Katolik okulunun yavaş yavaş bo
şalmasını sağlarlar. Kısa bir süre sonra 1937 No- 
eli’ne doğru Northeim’in Katolik okulunda sadece 
onaltı öğrenci kalır; hemen ardından (acımasız ve 
zalim kişiliğiyle tanınan belediye Başkanı) Girman, 
eyalet okul yetkililerine orayı ‘âtıl okul’ olarak ka
patmaları talebinde bulunur ve başvurusu mevcut
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mevzuat uyarınca yerine getirilir. Bunun üzerine Na
zi Belediye Başkanı, bu sefer Evangelik okulun 
‘mezhepsel/dinî’ nitelik taşımadığını ilan etmeleri 
için Şubat 1938’de yetkililere bir kez daha başvurur. 
Bu da kitabına uygun bir harekettir ve talebi derhal 
yerine getirilir. Böylece çok geçmeden, 1938 Nisa- 
nı’nda Northeim’da bir tek dinî okul bile kalmaz 
(Ailen, s. 104).

Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi totalite- 
rizmin eğitim sahasındaki ideolojik yaklaşım ve da
yatmaları da insanları ikiyüzlülüğe, yapmacık davra
nışlara yöneltmiştir. Sovyet totaliterizminin egemen 
olduğu Polonya’da yüksekokul sınavına girecek bir 
köylü çocuğuna mülakat için ailesinin verdiği öğüt
ler bize de hiç yabancı gelmeyecek türden tipik bir 
örnektir: Önce çocuğun annesi -bir hata işleyerek ve 
herhalde Tanrı’nın yardımını celbedeceğini umarak- 
çocuğun üzerine “kutsal bir resim” iliştirir; fakat ba
ba, sınav için şehre vardıklarında bunu sessizce orta
dan kaldırır. Amcası ise çocuğun kulağını çekerek 
asıl talimatı iletir; “Zamanımız siyasi zaman. Söyle
men gereken herşeyi söylemeyi unutma; gazetelerde 
okuduklarımıza benzeyen şeyleri...” (Friedrich ve 
Brzezinski, s. 124)

HER REKTÖR BİR FÜHRER

Alman halkı için Tanrı’nın bir lütfü ve her konunun 
uzmanı olan (!) Hitler bilim dallarını da ikiye ayır
mıştı. Bir tarafta Nordik ve Nasyonal Sosyalist bi
lim, diğer tarafta ise artık işlevini yerine getireme
yen, kendi kendisini ortadan kaldırma sürecini ya
şayan Liberal-Yahudi bilimi.

Nitekim “ârî fizikçiler” de bu fevkalade teşhis ve 
tasnif doğrultusunda hareket edecekler ve nesnellik 
adına bilimin farklı farklı dallara ayrılmasına fırsat 
vermeyeceklerdi. Nazilere göre bilim bütünlük ar- 
zetmeliydi. Siyasal alanda grupçuluğu, bölücülüğü 
ve dar kişisel çıkarları besler diye muhalefete nasıl 
izin vermedilerse, bilim alanının da aynı sebepler
den dolayı ayrıntılı uzmanlık dallarına, mesela fi
ziksel kimya ve matematiksel fizik gibi dallara bö
lünmesine karşıydılar (Beyerchen, s. 133).

Bilim dallarında bir bölünme olacaksa ancak 
şöyle olmalıydı: Alman fiziği. Alman kimyası. Al
man matematiği... 1937’de yayın hayatına başlayan 
Deutsche M athematik adlı dergi, Nazilerin bu ko
nuyu ne kadar ciddiye aldıklarının göstergesiydi. 
Derginin ilk sayısında çıkan bir yazıda bilimin ırk
la irtibatlandırılmasına yöneltilen eleştirilere cevap

veriliyor ve matematiğin ırkla ilgisi olmadığı fikri
nin “Alman bilimini ortadan kaldıracak tohumlan” 
sakladığı öne sürülüyordu. Zaten Alman Milli Fizik 
Enstitüsü Müdürü Profesör (!) Johannes Stark’ın da 
belirttiği gibi “Galile’den Newton’a ve çağımız mo
dern fizik öncülerine kadar bütün fizik kuramlarının 
kurucuları ve büyük mucitler hemen hemen tama- 
miyle, ârî ırktan, daha çok Nordik ırktan gelmişler
di” (Shirer, s.326).

Naziler bir taraftan ârî araştırmacı ve bilim adam
larının taşıması gerektiği üstün vasıfların bir listesini 
oluştururken, bir taraftan da onların görev yaptığı ku
rum olan üniversitelerin “senkronizasyonu” yolunda 
çaba sarfediyorlardı. Yani üniversiteler artık Nasyo
nal Sosyalizm’le eşgüdüm halinde çahşacaklardı. Bu 
yolda atılan ilk adımlardan biri, öğretim üyeleri ara
sında Nazi ideolojisine sadakatinden kuşku duyulan, 
hele hele “ârî kökenli” olmayan kişilerin görevden 
uzaklaştırılmasıyldı. Aralarında Einstein başta olmak 
üzere Nobel ödülleri almış pek çok şahsiyetin de bu
lunduğu 1684 bilimadamı (1937 itibariyle) tasfiye 
edilmişti (Jelev, s. 185). Hadisenin bir traji-komik bo
yutu ise, uzun süren rahatsızlığı sırasında kendisine 
yapılan kan nakli dolayısıyla damarlarında bir Yahu
di kanı taşımak zorunda kalan ve bu durumuyla fik- 
ralara konu olan ârî matematikçi Hilbert’in bu yüz
den yaşadığı sıkıntılardı (Beyerchen, s.40).

Düşünceden ve düşünen insanlar

dan korkm ak totaliterizmin en be

lirgin vasıflarındandır. Totaliter bîr 

rejim belki herşeyden önce düşün-
• • •• •• •• •• I I I « » I •ce özgürlüğünü, özgürlük biçimleri

nin bu en değerlisini ortadan kal

dırmak ister. Eğitimden kültüre, sa

nattan bilim ve edebiyata entelek

tüel etkinliğin tüm alanlarında de

jenerasyonla görevlendirdiği kendi 

sefil ve yeteneksiz hempalarını 

ödüllendirirken yaratıcı yetenekleri 

köreltmeye çalışır.
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Senkronizasyonun ikinci aşamasında rektörlerin 
fakiilleierce seçilmesi ilkesi ilga edilir ve yukarıdan 
Naziler tarafından atanması esası getirilir. Bundan 
böyle fakültelerin bütün yetkileri de rektöre devredi
lecektir. Üniversitede öğretim üyeliği için aranan 
şartlara, “uygun kişilik” taşıma ve -öğretmenler de 
dahil bütün eğitim personeli için- “iyi karakterli ol
ma” vasıfları eklenir. 1984’ün “iyi düşünceli” (go- 
odthinkful) vatandaşlarını çağnştu'an bu tür nitelik
lerin pratikte nasıl yorumlanacağını tahmin etmek 
hiç de zor değildir. Fakat daha ilginci, 3 Nisan 
1935’te yapılan bir düzenlemedir: Artık her rektöre 
“Üniversitenin Führeri” ünvanı verilecektir! (Ba- 
yerchen, s.60) Gerçi Nazilerin rektörlere bağışladığı 
bu unvan, emir-komuta zinciri içinde pratikte pek 
fazla bir şey ifade etmemiş ve sembolik olarak kal
mışsa da, bugün Ortadoğu’nun kaba totaliter rejim
lerinde rektörlük koltuğunu işgal eden köle zihniyet- 
li sefiller için çok cazip gelirdi ve halihazırdaki uy
gulamalarıyla bu sıfatı çok daha fazla hakederlerdi 
herhalde!

Nazilerin üniversiteye yönelik bir diğer dayatma
sı da Nasyonal Sosyalist Alman Üniversite Öğretim 
Üyeleri Birliği’ni, Nazi hareketinin üniversitedeki 
“hücum taburu” olarak tasarlamaları ve bir talimatta 
belirtilen şu görevi yüklemeleriydi:

“... Öğretim görevlilerinin resmi parti örgütü olan 
birliğin görevi, bu insanları... ideolojik ve bilimsel 
bakımdan derli toplu bir militanlar topluluğu ha
line getirmek, ideolojik tutumlarını ve bilimsel çaba
larını Nasyonal Sosyalizmin görüşleriyle aynı çizgi
ye sokmaktır” (Bayerchen, s. 150).

İnsanlardan kendi uzmanlık alanlarında verimli ve 
üretken olmalarından ziyade kayıtsız şartsız itaat is
teyen her totaliter rejimde görülebilecek uygulama
lar olarak, İtalya’da profesörlere faşizme bağlılık ye
mini etme mecburiyeti getirilirken. Alman bilim 
adamları da Nazi selamını öğrenmek zorunda kalır
lar. Kaiser Wilhelm Derneği’nin başkanı ve Alman 
fizikçilerinin saygıdeğer kıdemlisi ünlü fizikçi Max 
Planck’ın bir enstitü açılışında başına gelen bu tür 
bir olay çokça konuşulmuştur. Planck açılış konuş
masını yapacak kişidir ve 1934 yılında bu tür açılış
larda “Heil Hitler” henüz yeni yeni resmi bir tutum 
haline gelmeğe başlamıştır. Planck kürsüde bir süre 
ayakta durur. Elini yarım yukarı kaldırır vc birşey 
demeden indiriverir. Bunu bir kez daha tekrarlar. 
Sonra nihayet büyük bir gayret ve azimle elini tama
men kaldu-ır, etraftan ancak duyulabilecek şekilde 
“Heil Hiller” diyebilir. Artık o da “ideolojik ve bi

limsel bakımdan derli toplu militanlar topluluğu”na 
girmeye hak kazanmıştır. Yoksa açılışını yaptığı ens
titü bütünüyle tehlikeye düşecek, kapatılması bile 
söz konusu olabilecektu'. (Beyerchen, s. 11),

Üniversitelerde yürürlüğe konan yoğun ideolo
jik/politik toplantı ve programlar da dahil bütün bu 
uygulamalardan sonra Nazi döneminde -belki savaş 
teknolojisi hariç- entellektüel ve bilimsel alanda ye
ni atılımlar ve gelişmeler aramak beyhude bii' uğraş 
olacaktır. Sonuçta bir zamanlar Nobel ödüllü fizikçi
ler, matematikçiler yetiştirmiş bir ülke, hemen bütün 
branşlarda korkunç bir kısırlık yaşamaya başlamış, 
vaktiyle ülke dışından da dikkatle takibedilen bilim
sel yayınlar, dergiler hızla önemini ve değerini yitir
miş ve Alman bilim dünyası -hâlâ vai‘ idiyse!- dış 
dünyadan soyutlanmıştır. Başta Amerika olmak üze
re dünyanın pekçok köşesine büyük çapta bir beyin 
göçü yaşanırken üniversitelerdeki öğrenci sayısı ala
bildiğine azalmıştır.

Nazilerin akla, düşünceye ve entellektüel etkinli
ğe yönelik düşmanlığı ve bunun sonuçları, totalite- 
rizmin Faşist ve Stalinist versiyonlarında daha farklı 
tecelli etmemiştir elbette. Düşünceden ve düşünen 
insanlardan korkmak totaliterizmin en belirgin vasıf- 
larındandır. Totaliter bir rejim belki herşeyden önce 
düşünce özgürlüğünü, özgürlük biçimlerinin bu en 
değerlisini ortadan kaldırmak ister. Eğitimden kültü
re, sanattan bilim ve edebiyata entelektüel etkinliğin 
tüm alanlarında dejenerasyonla görevlendirdiği ken
di sefil ve yeteneksiz hempalarını ödüllendirirken 
yaratıcı yetenekleri köreltmeye çahşır. Çünkü totali
ter rejim düşünmeyen, sorgulamayan, gönüllü kullu
ğa kolayca şartlandırılabilen yaratıklar ihtiyacı için
dedir. Çünkü totaliter rejim sefalet üretir ve bu sefa
letin üstünde yükselir. ■
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IROPORTAJ
IHL VE MESLEK LİSELERİNE TIRPAN

YENİ SINAV SİSTEMİ

Geçen yıl, 8 ytllık eğitim uygulaması ile orta
okul bölümü tırpanlanan Îm am -H atip oku
llarına ilgi artarak devam ediyordu ki, siste
min h ed e f tahtasındaki bu okullara ikinci bir 
tırpan da YÖK’ten geldi. “îrtica’mn Kökü- 
künü Kurutmayı” yegane am aç haline getiren 
Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK, ÎHL’lerin kö
küne kibrit suyu dökerken bu arada meslek li
selerini ve hatta genel m anada eğitim sistemi
ni gözden çıkarmışa benziyor. "İrtica'nm önü
nü keselim de, eğitim öğretim önemli değil” 
diye düşünüyor olmalılar.
Bütün planlarını ÎHÜlerin önünü kesmeye 
endeksleyen eğitimci büyüklerimiz, 28 Şubat- 
çtların direktiflerini harfiyen uygulamakla 
övünebilirler. Tevekkeli değil, iki üç ay önce bir 
paşamız, ÎHL mezunlarının fazlalığım  “irti- 
canın artm sı” olarak değerlendirmiş ve bu 
okulları h ed e f göstermiştir.
'‘Türkiye'de irtica hala bir numaralı sorundur 
ve tehlikedir. Bu ülkede yılda 2.500 din a d a 
mına ihtiyaç var, am a her yıl 60 bin din adam  
yetiştiriliyor. Daha önce bu sayı 55 bindi. 8 
yıllık temel eğitim ile bunun 40 bine düşeceği 
hesaplandı, am a 60 bine çıktı. Çünkü eğitim

verirlen okullara yen i yeni şubeler eklen
di.” (Radikal, 25.6.1998)
Demekki, bütün m esele “irticacıların”(!) sayı
sını azaltmak... Eğitime kalite kazandırmak, 
adil bir sınav sistemi getirmek, eğitim ve öğre
timi yaygınlaştırmak... hepsi hikaye.
Şimdi kurulan tuzak ise, ÎHL’lere “alan sınır
lam ası” getirerek, ilahiyatların dışında hiçbir 
yüksek okula gidem eyecekleri yeni sınav siste
mi getirmek. YÖK marifetiyle “tepeden inme” 
dayatıveren bu hukuk dışı sistem sadece 
İHVleri değil, “Ağırlıklı orta öğretim başarı 
puanı” uygulamasıya tüm taşra liselerini mes
lek liselerini de vuruyor.
Bu uygulama kelimenin tam anlamıyla “eği
timde apartheid'dir. îşin ilginç yani bu Nazist 
uygulama karşısında ne veliler nede öğrenciler 
yeni sistemi anlayabilm iş tehlikeyi görebilmiş 
değil. ZiraÜniversite giriş sınavında yapılan  
yeni değişiklik, anlaşılması bir hayli güç ve 
karmaşık bir düzenleme getiriyor. Bu nedenle, 
konuyu işin uzmanına; Eksen Dershaneleri 
Kadıköy Şubesi M üdürü Sayın Mustafa Petek 
Bey'e sorduk.

-  Sayın Hocam, bugüne kadar Üniver
siteye giriş sınavı nasıl yapılıyordu? 
Mevcut uygulama nasıldı? Okuyucu
larımızı bilgilendirir misiniz?

M.Petek: Üniversite giriş sınavı, 
1981’den 1998-1999 öğretim yılma ka
dar iki aşamalı olarak uygulanmıştı. B i
rinci aşamada temel kavram ve ilkelerde 
düşünme yeteneği ölçülüyor, bu amaçla 
sayısal ve sözel alanda eşit sayıda sorular 
soruluyordu.

Sayısal ya da sözel alanda 200 civarı 
tavan puan üzerinden 120 puan ve fazla
sını alabilen öğrenci, ikinci aşama sına
vına (ÖYS) katılmaya hak kazanıyordu.

Ö YS’ye katılma hakkı kazanan öğren
ci mezun olduğu ortaöğretim kurumunun 
(Lise ya da dengi bir okulun) türüne ve 
alanına bağlı olmaksızın her çeşit yük
sek öğretim programını tercih edebiliyor 
ve yeterli puan alması halinde, 18 terci
hinden birine, merkezi sistemle yerleşti
riliyordu. Bu konuda bir Fen Lisesi öğ
rencisi ile bir Ticaret Lisesi, Öğretmen 
Lisesi ya da İHL öğrencisinin hiç farkı 
yoktu. Etkili ve belirleyici olan tamamen 
kişisel bilgi birikimi ve bu bilgiyi kullan
ma becerisi idi.

Bu sistemde orta öğretim kurumunun 
Sosyal alanından mezun olan bir öğren-
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ci, gerektiğinde Fen alanında ken
dini yetiştii'erek mühendisliğe gi
rebiliyordu. Fen alanından mezun 
olmuş bir öğrenci de dilerse Sosyal 
alanda bir yükseköğretim kurumu- 
na girebiliyordu. Yine mesela kişi
sel başarısına bağlı olarak bir Sağ
lık Lisesi mezunu öğrenci Tıp Fa
kültesi’ne, Ticaret Meslek Lisesi 
mezunu bir öğrenci İktisat Fakül
tesi’ne ve İmam Hatip Lisesi me
zunu bir öğlenci de Edebiyat Fa
kültesi’ne girebiliyordu.

Kısacası dileyen her öğrenci 
dilediği alanda ve herkesle hu
kuken eşit şartlarda yarışıyor, sı
ralama yoluyla en başarılı olan
lar istedikleri yükseköğretim 
programına yerleştiriliyorlardı.

Bu yerleştirmede, orta öğretim 
başarısından gelen puan katkısı 
yaklaşık olarak 600 puan üzerinden 
18-48 puan arasında değişiyordu.

Ayrıca birinci aşama sınavı olan 
Ö SS’de 105 ile 120 puan arasında 
veya 120 puan üzerinde puan alan 
öğrenciler de tercihlerine göre bir 
yüksekokula veya açıköği'etim fa
kültelerinden biline yerleştirilebi- 
liyorlardı.

- Peki Hocam, yeni sistem eski 
uygulamalardan farklı olarak 
neler getiriyor? Galiba yeni sis
tem kamuoyunda yeterince tar- 
tışılamadı veya yeterince anlaşı
lamadı. Halkın da anlayabileceği 
şekilde gerekirse örneklendire
rek bu farklılıkları açıklayabilir 
misiniz?

M. Petek: 1998-1999 öğretim 
yılında uygulanması öngörülen 
sistemde ikinci aşama sınavı olan 
ÖYS kaldırıldı ve yeni düzenleme
ler getirildi:

1- Öğrenci seçme sınavı (ÖSS) 
2 Mayıs tarihinde yine önceki şek
liyle uygulanacak. Bu sınavda öğ
renci, sayısal ve sözel alanda temel 
kavram ve ilkelerle düşünme yete

neğine göre üç farklı ÖSS puanı 
alacak: ÖSS Sayısal, ÖSS-Sözel 
ve ÖSS Eşit Ağırlıklı.

2- Her öğrencinin kendi başarı 
durumunun, okulunun başarı duru
muna göre değerlendirilmesiyle 
elde edilen Orta Öğretim Başarı 
Puanı (OBP) belirlenecek. OBP 30 
ile 80 arasında değişecek.

3- ÖSS Sonuçları belli olduktan 
sonra, öğrencinin OBP’si kendi 
okulunun ÖSS puan ortalamasına 
göre ağııiıklandırılacak ve yine 30 
ile 80 arasında değişecek olan. 
Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Pu
anı (AOBP) belirlenecek. Bu puan 
her öğrenci için Sayısal Sözel ve

Mustafa PETEK 
Eksen Dershaneleri Kadıköy Şb Müdürü

Eşit Ağırlıklı türünden olmak üze
re üç şekilde hesaplanacaktır.

4- Sayısal AOBP puanı 0.5 ile 
çarpılarak öğrencinin ÖSS sayısal 
puanına eklenecek ve

Y-ÖSS Sayısal puanı belirlene
cek.
Benzer şekilde
ÖSS Sözel+ Sözel AOBP x 0.5 = 
Y- ÖSS Sözel.
ÖSS EA + EA, AOBP x 0.5 = Y- 
ÖSS EA
puanları belirlenecek. (Burada
ki Y : Yerleştirme sözcüğünün 
kısaltılmışıdu'.)
Öğrenci bu puanlarla bir yükse

köğretim programına yerleştirile
bilecektir.

- Peki Hocam, Lise ve dengi 
okullar için bu katsayılar aynen 
geçerli mi, yoksa okul türüne gö
re farkh düzenlemeler mi getiril
miş. Bu konuda bizi aydınlatır 
mısnız?

M. Petek: Bildiğimiz gibi orta
öğretim kurumlarından liseler bel
li alanlara ayrılmıştı. Yani “alan 
seçmeli” sınıf geçme sistemine ge
çilmişti. Bu şuada liselerde Fen 
alanı, Matematik alanı, Sosyal bi
limler alanı ve Genel Kültür alanı 
gibi değişik alanlar oluşturuldu.

Meslek Liselerine bu tür alanlar 
verilmedi. Yalnızca Öğretmen Li
selerine ve Anadolu Öğretmen Li
selerine bu alanlar verildi.

AOÖBP’nin kendi türündeki 
ÖSS puanına eklenmeden önce 0.5 
katsayısıyla çarpıldığını söylemiş
tik. Bu katsayı öğrencinin kendi 
ortaöğretim alanında tercih edebi
leceği yükseköğretim programları 
için geçerlidir.

Öğrenci alan dışı bir yükseköğ
retim programını tercih etmişse, bu 
tercihler için sözkonusu katsayı 0.2 
ye düşmektedir. Bu kişi kendi ala
nında tercih yapmış öğrenciye göre 
9 ile 24 puan eksik (geride); ek pu
an verilmiş öğrencilere göre ise 
22.5 ile 36 puan geride puan ala
caktır. Bu puan farkının kapatılabil
mesi için yaklaşık olarak 12 ile 45 
soru fazladan yapmak gerekecektir. 
Her alandaki soru sayısının 90 ka
dar olacağı göz önüne alınırsa bu 
farkın kapatılması imkansız gibidir. 
Alan dışı tercih yapan bir öğrenci 
kendi alan sorularından hepsini 
yapsa, alanında tercih yapan öğren
cilerden 45 soru fazla yapabilmekle 
ancak eşit duruma gelebilir.

Bu da sözkonusu okul öğrenci
lerine üniversite kapılarının ka
panması anlamına gelir. ■

EYLÜL 1998 ■ 13

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

http://www.cvisiontech.com


KAPAK
TÜRKİYE’NİN SOSYAL/POLİTİK 
HAYATINDA DİNİN YERİ VE

LAİKLİK TARTIŞMALARI

GİRİŞ

Türkiye’nin siyasal hayatındaki en 
önemli sorunlardan birisi şüphesiz dinin 
nereye konulacağıdır. Üstelik ilişkiye ge
tirilen değişkenler bir hayli çetrefil: Bir 
tarafta bin yılı aşkın bir zamandır toplu
mun tüm dokularına işleyen ve herşeyle 
ilgili bulunan bir din, diğer tarafta ise 
dinden yalıtılmış bir siyasal hayat talebi.

Gerçi siyasi aktörlere kulak verilecek 
olursa burada tartışılacak bir sorun yok
tur. Din bir yere konulmuştur ve orada 
durmaktadır (daha doğrusu durmalıdır). 
Bu alan belirlemenin teminatı da laiklik
tir, yerini ve konumunu beğenmemek de 
rejim düşmanlığı, laiklik karşıtlığıdır. Ne 
var ki problemler gözardı edilmeyecek
se, sorunun çözülüp bitmediği söylenebi
lir. Bunun delili de ülkenin dinle bağlan
tılı olarak yaşadığı sıkıntılardır. Daha sa
de ifade etmek gerekirse problem çözül- 
seydi, 70-80 yıl sonra irtica sloganı altın
da ülkenin İslami potansiyeline karşı bir 
savaş verilmez, koskocaman bir kitle 
müphem bir tehdit ve töhmet altında bu- 
lundurulmazdı. Bir başka deyişle dinî- 

Mustafa sosyal pratikler siyasal talep ve düzcnle- 
AYDIN melerle ortadan kaldırılabilselerdi, İslam

kuşkusuz hayattan çekilmiş, laiklik ve ir
tica tartışmaları da son bulmuş olurdu.

Yaşamakta olduğumuz süreç içinde 
din, tabiri caizse köşeye sıkıştırılırken, 
laiklik, tartışmaları eksen kavramların
dan biri haline gelmekte, onu fiilen yaşa
yan hiçbir ülkede olmadığından daha 
fazlasıyla tartışma konusu yapmaktadır. 
İşin ilginci toplumun dinî hayatına mü
dahale edenler bunu laiklik adına yaptık
ları gibi, müdahale edilenler de laikliğin 
gereği olarak saygı beklemekte ve böyle- 
ce tartışmalar hız kazanmaktadır.

LAİKLİK TARTIŞMALARI 
________ VE ABANT TOPLANTISI________

Son zamanlarda konjonktürel yapıyla da 
bağlantılı olarak din-laiklik-demokrasi 
konularını ele alan toplantılar düzenlen
mektedir, ki bunlardan biri Temmuz 
ayında yapılan Abant toplantısıdır. Bura
da ülkenin değişik kesimlerinden birara- 
ya gelen aydınlar topluluğu, din ve laik
lik sorunlarını müzakere etmiş sonunda 
bir de bildiri yayımlamışlardır. Toplantı 
ve sonuç bildirgesine hem takdir hem de 
eleştiriler yöneltilmiştir, ki ülkenin siya
sal konumu gözönünde bulunduruldu-
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ğunda iki eğilimi de iiıtiyatla karşılamak gerekir.
Önce tartışılması gerekli bir sorunun bulunduğu 

kadar tartışmanın da gerekliliğini belirtelim, karşı
lıklı görüşlere açılmayan hiçbir önemli sorun çözü
lemez. Tanrı bile, nihai bir inanç konusu olarak ken
dini insanların tartışmasına açmıştır.

Bildiride, tek tek ele alındığında şüphesiz önemli 
hükümler yeralmaktadır. Özellikle vSon beş maddede 
yeralan “devletin kutsallığının olmadığı, kendisi bir 
din ve ideoloji üretmediği gibi, bütün dinî ideolojile
re aynı uzaklıkta bulunduğu, sosyal hayatta dini ta
nımlayıcı olarak değil, toplumun pratiklerinde taraf
sız bir hakem rolüne sahip bulunduğu” tartışmayı 
gerektirmeyecek kadar açık, önemli, anlamlı öner
melerdir. Yine bu çerçevede “güncel sıkıntıların 
önemli bir kısmının vatandaşın yaşam tarzına müda
haleden doğduğu, çözümün özgürlükçü demoki'asi- 
nin kökleşmesine ve sivil toplumun güçlendirilmesi
ne bağlı bulunduğu, bunun önemli adımlarından bi
risinin, laikliğin insan hakları ekseninde anayasal bir 
tanıma kavuşturulması mevcut mevzuatların da buna 
göre düzenlenmesi ve laikliği koruma gibi bir gerek
çeyle ciddi boyutlara ulaşan endişe ve ızdıraplarm 
giderilmesi” talebi bu olumlu hükümlerdendir.

Ancak ilk beş madde teorik olarak doğrular içerse 
de tartışılabilir: Akıl-vahy ilişkisinde vahyin bir ön
celiğinin olmadığı, dini yorumlamada hiç kimsenin 
ilahi bu- misyona sahip bulunmadığı ve herkesin ya
şayacağı dini yorumlamak durumunda olduğu, “yine 
siyasi hakimiyetle ilahi hakimiyetin farklı şeyler sa
yılması gerektiği, birincisinin topluma İkincisinin Al
lah’a ait bulunduğu”anlamını taşıyan önermeye de bu 
çerçevede bakılabilir. Bu tür hükümlerin etimolojik 
anlamlan kadar, böylesi ortamlarda taşıyabilecekleri 
misyonlar üzerinde de durma hakkımız vardır.

Bu açıdan bakıldığında mesela ülkemizde (hatta 
genel anlamda İslam dünyasında) akıl-vahiy çelişki
sine dayalı bir sorunun yaşanmadığı belirtilebilir. 
Esasen modern kültürün de etkisiyle müslümanlar 
farklı yorum, eğilim ve anlayış içinde bulunmakta
dır. Kısacası vahyin aklın üstünde bir hegemonyası 
anlamına gelecek bir tavırla karşıkarşıya değiliz. 
Kaldı ki akıl-vahiy tartışması, İslam’ın ilk yılların
dan beri yapılagelmiş, aklın veya vahyin önceli ğini 
savunanların yanında, genelde aklın bir yöntem, 
vahyin bir muhteva olarak paralelliği kabul göregel- 
miştir. Aklın bir kavrayıcı ve yorumlayıcı olmada 
önceliğini savunan eğilimler, Abbasi döneminde 
Mu’tezile örneğinde olduğu gibi siyasi meşruiyetin 
ve kurgulayıcılığın önünü açmada kullanılmış, bu

nun için örneğimizdeki Mu’tezile sistemin resmî 
ekolü kabul edilmiştir. Aklın kurgulayıcılığmın mo
dern dönemlerde daha belirgin biçimde kullanıldığı, 
özellikle ulus, devlet yapılarının herşey gibi dini de 
yeniden kurma/belirleme çabası içinde olduğu 
gözönünde tutulursa, konuya başka açılardan bakıla
bilir ve sonucun Türkiye’deki din politikası bakı
mından siyasetin önünü açma işine yarayabileceği 
yorumu da yapılabilir. Bununla birlikte bir grup say
gın bilim adamının resmî bir misyonla toplanıp bu 
doğrultuda kararlar aldıklarını ileri sürmek abes olur.

TARTIŞMALARIN İÇİNDE BULUNDUĞU 
________________PSİKOLOJİK ORTAM________________

Şüphesiz Türkiye’deki din politikası “reformcu” 
imajıyla Protestancı bir özellik taşıyagelmiştir. B i
lindiği gibi Protestanlık dinin kendinden hareketle 
ve yeniden bir yorumlamayla tutum ve davranışlara 
yönelik bir din hareketiydi. Incil’in çevirisini, ruh
ban otoritesinin kaldırılmasını bu amaçla savunmuş
tu. Ancak Türkiye’de sistem başından beri tamamen 
formel biçimde, siyasetten hareketle dini dışta tuta
bilmenin yolunu aramış, Protestanlığın reform imajı
nı kullanmıştır. Dinden yararlanan bir tutum ve dav
ranışa yönelmemiş ve mesela dinî otorite ve kurum- 
ların kaldırılması sırf dinî etkinliği kırmaya ve dinî 
metinlerin Türkçeleştirilmesiyle devletin gücü test 
edilmeye çalışılmıştır. Bunun için de son yıllardaki 
İslâmi etiğin etkisiyle ortaya çıkan sınai, ticari eği
timsel vb. değişim ve dönüşümü anlayamamış, ken
disi için bir rakip ve hatta düşman sayabilmiştir. Kı
sacası siyasal sistem kendi doğasında bir İslam iste
mediği gibi rasyonal verim bekleyen reformist (Pro- 
testancı) bir anlayıştan da uzak olmuştur.

Laiklik ile ilgili tartışmaların önemli dezavantaj
larından birisi şüphesiz yukarıda da belirttiğimiz gi
bi müslümanın içinde bulunduğu psikolojik konum
dur. Bir kısım siyaset aktörüyle işbirlikçi basın şöy
le bir temayı seslendirmektedir: “Bu sistemde fazla
lıksın, ama buna rağmen sana bir yer gösterilmiş, bir 
vicdani kanaat olarak dinini yaşamana müsaade edil
miştir, ama siz daha fazlasını istiyorsunuz. Mesela 
namaz kılabilirsiniz diyoruz, siz hacca da gitmek is
tiyorsunuz; oruç tutabilirsiriz deyince karşımıza bir 
de örtünme emri çıkarıyorsunuz, bakkaliye çahştır 
holdingleşmeye kalkışıyorsunuz...” vb. Bin yılı aş
kın bir süreci kapsayan din, toplum ve tarih gerçeği 
ile ne kadar çelişirse çelişsin, ülkenin demoğrafik ol
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gusunu azınlık durumuna düşürmeye çalışan bu ga
rip mantık, insanımızın üzerinde olumsuz bir etkide 
bulunmakta, bir tuhaf savunma psikolojisine itmek
tedir ve “biz” ile başlayan bir seri cümle dökülüp in
mektedir: Biz bu ülkenin asıl sahipleriyiz, bizden za
rar gelmez... gibi. Yani yüzde 99’luk müslüman azın
lık duygusu kendini her yerde göstermektedir. Bu 
psikolojinin konumuzla ilgili yönü İslam ile ilişkiye 
getirilip tartışılan bütün çağdaş kurumların îslam ile 
ilişkisinin ne olduğu veya o kurumsal işlevlerin İs
lam’da nelere denk düştüğü değil, onların içinde İs
lam’a da bir yer verilebileceği ve onları hiç ırgala- 
mayacağıdır. Yani sorunlara, İslam’ın bir kendine 
özgülüğü yokmuş, otonomluğu bulunan bir din ve 
dünya görüşü değilmiş ve hatta daha da ileride içine 
konan her kalıba göre şekil alan bir nesne imiş gibi 
yaklaşılmaktadır. Bu psikolojiyi Abant toplantısı da 
dahil her yerde gözlemlemek mümkündür. Şüphesiz 
bunlarla anlatılmak istenen şey, İslam’ın çağdaş de
ğerlerle her haliyle çatıştığı, onlarla uzlaşmadığı de
ğildir; müslümanın, planlı bir yüklenme karşısında 
içinde bulunduğu konumdur. Kaldı ki İslam her din 
ve sistemden daha fazlasıyla kendine özgülüklere sa
hip, belirliyici konumunda, kapsayıcılığı başkalarıy
la karşılaştırılamayacak kadar geniş bir dindir. Gell- 
ner’in ifadesiyle “hem kendine özgülükleri koruya
bilen, hem de içinde bulunduğu ortam lara rahatlıkla  
uyum sağlayan bu seviyede bir din yoktur". Laiklik 
başta olmak üzere İslam’ın modern kuramlarla olan 
ilişkisi için söylenebilecek temel yargı yalın biçi
miyle bunlara karşı kayıtsız bulunduğudur. Örnek
lendirmek gerekirse İslam demokrasi veya laiklikle 
her haliyle çelişmez ve bunları ulaşılması gerekli bi
rer hedef olarak da göstermez. Bir başka deyişle İs
lam’ın hedefi olan erdemlerin gerçekleşmesine fırsat 
veren bir teknik görevi yerine getirebildikleri oranda 
kabule şayandır. Yoksa İslam’ın sloganlarla işi yok
tur. Tek türden kurumsal yapılarda ısrar etmeyişinin 
nedeni de erdemlerin ve insani yeteneklerin açığa çı
karılmasının, kurumsal alan ne olursa olsun tek tür
den bir tekniğinin bulunmamasıdır. Sosyolojik bir te
rim kullanmak gerekirse önemh olan, hangi işleve 
denk düştüğü ve bu işlevin toplumdaki kapsayıcılık 
düzeyidir.

Açıklamalarımızı üzerinde gösterebileceğimiz en 
iyi örnek Türkiye’deki laiklik anlayışıdır. Ülkemiz
deki asıl sorun da herhalde ona siyasal seçkinlerle 
geniş halk katlarının yükledikleri işlev farklılığıdır. 
Bir başka deyişle sorun salt laikliğin varlığı yokluğu 
değildir, anayasal bir ilke olarak vardır ve orada dur-

ABANT TOPLANTISI 
SONUÇ BİLDİRİSİ*

Biz, özellikle din-devlet ilişkileri ve la ik lik  ekseninde dü
ğümlenen derin b ir  bunahm  i k id e n  geçtiğ i görimtüsü 
veren Türkiye'nin b ir grup aydını o la rak  Abant’ta bir 
araya  geld ik  ve aşağ ıdaki noktalarda uzlaşmaya varma
nın yararlı o lacağ ı üzerinde görüş birliğine vardık:

1- İslam’a göre temel amacı, insanlan, dünya ve ahi- 
ret hayatmda, iyilik, güzellik ve mutluluğa ulaştırmak 
için yol göstericilik olan vahiy akla hitap eder ve onun 
tarafından anlaşdıp yorumlanmasını ister. İslam düşünce 
tarihinde aklın önemini küçümseyen bazı anlayışlar ol- 
masma rağmen, hakim çizgi, vahiy ile akıl arasmda bir 
zıtlık bulunmadığıdır. Vahyin anlaşılması ve yorumlan
ması hususunda her inanmış insana, düşünce gücü ve 
bilgisi ölçüsünde, sorumluluk düşmektedir. Her mümin 
aklını kullanmak zorundadır. Hiçbir fert veya zümre di
nin anlaşılması ve yorunnianması hususunda ilahi bir 
yetkiye sahip olduğu iddiasında bulunamaz.

2- İslam’ın ilk dönemlerinde vahiy-hayat ilişkisi çok 
daha somut biçimde kurulmuş, fonksiyonel akla önem 
verilmiş, hatta bazı nasslarm açık ifadelerine rağmen, 
dinin ana maksatları ve zaruretler dikkate alınarak, hü
kümlerin farklı yorumlan yapılabilmiş ve uygulamalara 
gidilebilmiştir. Bu çerçevede günümüz müslümanları da 
İslam dünyasının gündelik problemlerini çözüme kavuş
turma yetkisine sahiptirler.

3- Son zamanlarda, İslam dünyasında kargaşaya se
bep olan kavramlardan birisi de "hakimiyet" kavramı
dır, Kuran açısından bakıldığında, alem üzerinde, bilgi
si, iradesi, rahmeti, adalet ve kudretiyle mutlak hakim 
hiç kuşkusuz Allah’tır. Bütün varlıklar da bu külli haki
miyetin altındadır. Müminler için Allah, ahlaki ve sosyal 
değerlerin öğreticisi ve yol göstericisidir. Fakat bu, “Ha
kimiyet” kavramı ile “Hakimiyet kayıtsız şartsız mille- 
tindii'” ilkesmde yer alan “Hakimiyet” kavramı birbirine 
karıştırılmamalıdır. “Hakimiyet milletindir.” ifadesi, 
Hakimiyet bir ferdin, sınıfın, zümrenin tabii ve ilahi 
hakkı değildir, anlamına gelir; siyasi manada milli irade
yi esas almak ve onun üstünde güç tanımamak demektir.

4- Devlet metafizik veya siyasi anlamda kutsallığı 
bulunmayan beşeri bir kurumdur. Devlet, bireylerin do
ğal, insani ilgi ve ihtiyaçlarmı yerine getirmek için var 
olan ereğini ve işlevini bu ilgi ve ihtiyaçlarda bulun Ya
şama, güvenlik, adalet, özgürlük bu ilgi ve ihtiyaçların 
en temel ve doğal olanlarıdır. Devletin her türlü ideolo
jiye, inanç ve felsefi görüşe eşit mesafede bulunması ge
rekir. Devletin totaliter, otoriter, sert, dayatmacı bir res
mi ideolojisi olamaz. Yukanda zikredilen devletin ana 
görevlerini ifa etmekle sorumlu tüm devlet görevlileri, 
bu görevlerini milletin emrinde oldukları bihnci ile ve 
yetki aşımına neden olmadan yapmak zorundadırlar. De
mokrasi, insan haklan, özgürlük ve banş içinde yaşama 
gibi değer ve talepleri bir ideolojinin unsurları olarak 
görmüyoruz. Devlet, bütün dinlerinin inançların ve dini
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yorumların önündeki engelleri kaldırn'. Din ve vicdan 
özgürlüğünü dini inançların gereklerinin serbestçe yeri
ne getirilmesini herkes için güvence içine alır.

5- İslam’ın demokratik hukuk devletinin, evrensel ve 
temel değer ve ilkeleri dışmda siyasi rejimin ayrmtıları- 
nın düzenlenmesinin topluma bıraktığı görüşündeyiz.

6- Devlet, hukuk devleti çerçevesi içerisinde dini 
inanışlar ve felsefi kanaatlar konusunda tarafsız bir ko
numda olmalıdır. Vatandaşların inanma veya inanmama 
haklarını korumalı ve inançlarını hayata geçirmeleri kar
şısında duran engelleri ortadan kaldırmalıdır. Laiklik, 
esas itibariyle bir devlet tutumudur. Laik devlet, dini ta
nımlamaz, bir din siyaseti de gütmez. Temel hak ve öz
gürlüklerin tanunı ve sayımında, laikliğin kısıtlayıcı bir 
ilke olarak yer almaması gerekir.

7- Türkiye’nin bir kısım güncel sıkıntılarının kayna
ğında, vatandaşlarının yaşam tarzlarına müdahale ve bu 
konudaki hassasiyetleri yatmaktadır. Laiklik din karşıtlı
ğı değildir. Ve insanların yaşam tarzlarına müdahale 
edilmemesi biçiminde anlaşılmaktadır. Laiklik bireyin 
özgürlük alanım genişletmeli, özellikle kadına kanşı ay
rımcılık .şeklinde sonuç doğurmamalı, onu kamu alanın
daki haklarından mahrum etmemelidir.

8-Türkiye’nin sıkıntılarının aşılması için özgürlükçü 
demokrasinin kökleşmesi ve sivil toplumun güçlendiril
mesinin önündeki engellerin kaldırılması sağlanmalıdır. 
Vatandaşlar her şeyi devletten bekleme alışkanlığından 
vazgeçmeli, devlet de vatandaşını vesayete muhtaç gör
meyi terk etmelidir.

9- İnsanların dini ve felsefi inanç ve kanaatleri ile 
inançlarına göre yaşama haklarını kullanmaları; açık ve 
yasallığını hukukun üstünlüğü ilkesinden alan bir kamu 
düzeni kuralı olmadıkça kimsenin cezalandırılmasına, ka
mu görevlerinden uzaklaştırılmasına, eğitim ve diğer ka
mu hizmetleıinden yoksun bırakılmasına sebep veya ge
rekçe kılınamaz. Laiklik ilkesi, insan haklarında mutlak 
eşitlik ilkesi ile adalet ilkesinin tarafsız uygulanmasından 
hiçbir dini veya felsefi görüşe ödün vermeme anlamında 
bir anayasal tanıma kavuşturulmalı, ikinci aşamada da bü
tün mevzuat gözden geçirilerek, vatandaşların ciddi bo
yutlara varmı endişe ve ızdıraplan giderilmelidir.

10- Biz, Abant’ta toplananlar şuna inamyoruz: İnsan
ların değişik görüş ve eğilimlerden olmaları, farklı ya
şam tarzlarını tercih etmeleri, ülke yararmı gözeten sağ
lıklı kararlar almalarına engel değildir. Sorunlarımız, ne 
kadar büyük oluriarsa olsunlar, vatandaş inisiyatifleriyle 
çözülebilir. Din-devlet ilişkileri üzerinde üç gün süreyle 
yürüttüğümüz tartışmalar sonunda ulaştığımız sonuçla
rın bütün Türkiye’nin ortak özlem ve beklentilerine ce
vap vermeye yardımcı olacağına inanıyoruz. ■
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kir adamının katıldığı din ve devlet ilişkileri konulu toplantının 

sonuç bildirisidir.

maktadır, kalksın diyen de yoktur; ki tehlikeye sok
tuğu iddia edilen RP, son zamanların en çok benim
seyip gündemde tutan bir partisiydi. Dolayısıyla so
run ona yüklenen işlevle ilgilidir.

KENDİ VATANINDA LAİKLİĞİN ANLAMI

Genel olarak din ve siyaset (ve onun alt kurumlarm- 
dan birisi olan devlet) arasındaki ilişkileri düzenle
mek üzere varolan laiklik ilkesi, anayurdu olan Ba- 
tı’da toplumsal ihtiyaçlarla paralel olarak gelişmiş, 
denk düştüğü toplumsal işlevle bağlantılı olarak da 
ülkeden ülkeye az-çok farklılıklar gösterıniştir. Bu 
çerçevede (mesela Avrupa’da) laiklik kilise ve devlet 
kurumlannı birbirlerinden ayırmak üzere doğmuş, 
herşeyi denetimi ve yönetimi altında bulunduran 
ruhban sınıfının önce siyasal hayat olmak üzere et
kinliğini kaldırmak için varolmuştur. Yani burada la
iklik din ve devlet işlerinin ayırımı olarak ifade edi- 
legelen bir temel işleve denk düşmektedir. Buna kar
şılık ABD’de laiklik din ve devlet işlerinin ayrımın
dan çok (ki burada sosyal/siyasal hayata müdahale 
eden bir kilise teşkilatı söz konusu değildir), 14 ayrı 
din ve ınezhepten insanın biraraya gelip bir toplum 
oluşturması aşamasında devlet denen siyasal organi
zasyonun tarafsızlığının bu din ve mezheplere aynı 
mesafede olmasını sağlamak için gelmiştir. Yani bu
rada laiklik ne Avrupa’daki kiliseyi yeniden inşa et
mek için ve ne de ABD’deki yansız kaldığı dinlerin 
yerini doldurmak üzere yeni bir din olmak iddiasın- 
dadu‘. Şüphesiz toplumlara has bazı farklılıklar gös
termiş olması laikliğin temel bir anlamının, genel ge
çer bir esprisinin olmadığı anlamına gelmez. Mesela 
din ile devletin birbirleriyle ilişkilerinin ayırım dü
zeyleri derece farkı gösterse bile laiklik bunların oto
nom kurumlar olduğu kabulünden hareket eder. Yine 
buna göre devlet kamu düzenine nezaret eden taraf
sız bir hakemdir. Dini, devletin içinde varetme çaba
sına katılmaz; çünkü bu durum laklik değil, bir tür 
teokrasi olur.

TÜRKİYE’DE LAİKLİK ÖNCESİ DÖNEM

Türkiye’de laiklik kendine has bir çizgi izleyegel- 
miştir. Din-devlet ilişkisinde OsmanlI’dan Cumhuri- 
yet’e, genelde devlet öncelenegelmişti. Osmanlı’da 
din, devletin bir boyutuydu, Cumhuriyet döneminde 
bu durum şekil değiştirerek varlığını korudu. Cum
huriyet döneminde genel olarak din ile ilgili uygula
malar “din dışı bir siyasal ve sosyal yapılanma çaba
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sı” olarak özetlenebilir. Ancak devlet sadece kendisi
ni yapılandırmamış, uniter ulus-devlet mantığı içeri
sinde diğer alanlarda olduğu gibi dini de devletleştir
miş, onu kendi işine yarayacağı biçimde yeniden in
şa etmeye çalışmıştır. Bu çerçevede, kurumsal olarak 
ulema lağvedilmiş, tarikatlar yasaklanmış, din yatay 
olarak itikat/ibadet ve muamelat/şeriat olarak ikiye 
ayrılıp ikinci bölüm yasaklanmıştır. Ancak birinci 
bölümle ilgili olarak da bir seri operasyon düzenlen
miştir; ki bunlardan en tipik olanı, 1928’de ortaya 
konan dört maddelik reform tasarısıdır. Bu reform 
planı ibadetin Türkçeleştirilmesi, camilerde ibadetin 
müzik aletleri eşliğinde yapılması, sıralar konularak 
cami düzeninin değiştirilmesi ve ayakkabılarla giril
mesi gibi formel işlemleri ihtiva etmektedir. (Geniş 
bilgi için Bkz B. Lewis, Modern Türkiyenin Doğu
şu). Diğer sosyal kurumlarda dini çağrıştıran işlem
lerde mümkün olduğunca tecrit edilmiştir. Nihayet 
laiklik 1937 yılında anayasaya bir ilke olarak girmiş
tir. Sözün kısası bu yıla kadar laiklik sözkonusu de
ğildir, din devlet ilişkisinde hakim olan işlem (daha 
önce de belirttiğimiz gibi) “din dışı yapılanma” ola
rak özetlenebilir. Bunun için de din kurumsal bağ
lantılarından soyutlanmış, devletin çatısının altında 
bir yere yerleştirilmiş. Diyanet Teşkilatı bu çerçeve
de ortaya çıkmıştır.

Bu konumdaki pek çok araştırmacının belirttiği 
gibi sistem dini yok saymamıştır, çünkü kendini din 
dışı özerk bir alan olarak tanımlamıştır; ama geri dö
nüşlü olarak da din, devletin çerçevelediği boyutuy
la anayasal sistemin bir unsuru sayılmıştır. 1937’de 
laikliğin anayasal bir ilke olarak benimsenmesi 
Cumhuriyet tarihinde önemli bir dönemeçtir. Çünkü 
bu icraat, devletle ilişki düzeyi ne olursa olsun dini 
otonom bir kurum olarak kabul etmek demekti. Ar
tık, kendine has sorunları bulunsa bile din ve devlet 
gibi (sosyolojik bir deyimle “göreli bağımsız”) iki 
ayrı kurumun ilişkisi sözkonusuydu.

TÜRKiYE>DE LAİKLEŞME SÜRECİ

1937 sonrasında İslam laikliğin bu temel esprisin
den, yani dinin kendine has bir alanının bulunduğu 
ve doğrudan siyasalı ırgalamayan konularda pratik
lere dökülüp kurumsallaşabilme hakkından yararlan
maya çalıştı. îslami duyarlılığa sahip aydınlar, (me
sela) Ali Fuat Başgiller, 4 0 ’lı ve 50 ’li yıllarda laikli
ğin bir din düşmanlığı demek olmadığını aksine, 
devletin otonomluğunu koruduğu kadar din ve inanç 
özgürlüğünü kollayan bir ilke olduğunu savundular.

Bu laik gelişmeye geniş bir kesim ilgi duydu. Ülke
nin ve devletin tek partisi olan CHP bile 1940’h yıl
ların sonlarına doğru asgari dinî ihtiyaçların (mesela 
dinî bilgiler veren okulların açılmasının) giderilme
sinin laikliğe aykırı olmadığı temasını işlemeye baş
ladı. Bu çerçevede 50 yıldan bu tarafa Türkiye’de 
din Batının laik ülkelerinde olduğu kadar otonomlu- 
ğu elde edememiş, devletin vesayet ve baskısından 
çıkamamışsa da, bir geçiş dönemi yapılanmasını ge
ride bırakıp, modern dönüşümün gereği olan bazı 
önemli sonuçlara ulaşmıştır.

Burada üzerinde durulması gerekli önemli sorun, 
Türkiye’de laikliğin öncelikli olarak hangi işleve 
denk düştüğüdür. Hatırlanacağı üzere yukarıda Batı 
Avrupa ülkelerinde laikliğin, devlete oynayagelmiş 
kiliseyi siyaset dışında tutma; A BD ’de ise farklı din 
ve mezhepler karşısında devleti yansız kılma temel 
işlevlerine denk düştüğünü söylemiştik. Kanaatımca, 
Türkiye için bu sorunun cevabı ülkenin yaşamakta 
olduğu sıkıntının nedenleri konusunda ipuçları veri
yor. İşin gerçeği bu işlev, seçkinci aydınlar ve halk 
için farklılık arzediyor. Seçkinci aydınlar için 
1937’de Anayasa’ya yerleştirilen laiklik ilkesi, ge
nelde “din dışı” olarak nitelendirilebilecek siyasal 
yapılanmayı dine karşı korumak için vardır ve ger
çekten de o tarihlerden günümüze kadar bir kesim, 
laikliği din karşıtlığı olarak algılamış, her türlü dinî 
pratiği, kurumsallaşmayı bir sapma, bir rejim karşıt
lığı olarak görmüş, bir başka deyişle hep laiklik ön
cesi dönemin özlemi içinde olmuştur. Ne var ki bu 
tavrını, paradoksal olarak laiklik adına sürdüregel- 
miştir. Geniş halk katmanları ve onların dinî duyarlı
lığını paylaşan aydınlarca ise laiklik; dinî, felsefi 
inanç ve kanaatleri, resmî-sivil farklı grupsal-örgüt- 
sel yapılara karşı koruyup güvenceye alan bir çağdaş 
ilkedir. Görüldüğü kadarıyla da ülkenin sıkıntısı, 
toplumsal-dinî dönüşümü, devleti tekelinde sayan 
bir seçkinci kesimin laiklik öncesi ya da dışı bir çiz
giye çekme girişimi olarak özetlenebilir..

Şüphesiz kavramların, herkesin kendi anladığınca 
değil etimolojik bir anlamı vardır. Laikliğin gerçek 
anlamı da onu bir teknik olarak geliştiren ülkelerin 
teori ve pratiklerinde bulunabilir. Bu açıdan bakıldı
ğında laiklik toplumsal farklılıkların üstünde, devle
ti dünyevi bir otorite olarak belirlemenin yanında 
inanç ve kanaatler karşısında yansız bir otorite olma
sını öngören, bir başkasını olumsuz yönde etkileme
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diği sürece inanç ve kanaatlerin önünü açan bir ku
rum haline gelnaesini sağlayan ilkedir.

Ne var ki bizde o, etkin siyasal otoritenin anladığı 
biçimiyle bir devletçilik ilkesidir, yani din alanmda 
bir K IT’tir. Bu tekelcilikten ne gibi bir rasyonel so
nuç elde edildiği de belli değildir. En son irtica ile 
mücadele çerçevesinde çıkartılan yasalardan birisi 
camilerin vatandaştan alınıp (Diyanet eliyle) devlete 
verilmesini âmir hükümler ihtiva etmektedir. Vatan
daşın içinde ibadet ettiği caminin devletin tekelinde 
olmasının neyi sağladığını, aksi durumda kime çıkar 
ve yarar getirdiğini ben şahsen anlamış değilim. 
Cumhuriyet Türkiye’sinde Osmanlı dönemindeki 
tekke ve zaviyeler gibi belli grup ve tarikatlara ait bir 
cami anlayışı da bulunmamaktadır. Bu tür yasalarla 
olsa olsa genel bir sınırlandırma amaçlanmış, devle
tin etkinliği de böylesi anlamsız işlerde gösterilmek 
istenmiş olabilir. Bu icraatlardan geriye, devletin bo
şa harcanan enerjisi ve vatandaşın gerilimi kalmak
tadır. Sonuç olarak diğer alanlarda olduğu gibi dev
letin din işletmeciliği de zarar etmekte, özelleştirme
yi beklemektedir. Yani bu tür uygulamaların, bir seç- 
kinci konumunu korumanın ötesinde gerçek anlam
da laik ve toplumsal bir içerik taşıdığı söylenemez. 
İşin gerçeği laiklik sorunu öncelikle dinsel değil si
yasal bir sorundur. Bundan dolayıdır ki kapsamı 
içinde gösterilen sorunların önemli bir kısmı siyasa
lın tanım ve belirlemeleriyle ilgilidir. Bu çerçevede, 
mesela (popüler örnek) sırf dinî bir işlem olan başör
tüsü konusunda, açmaya ya da kapatmaya zorlayan 
bilileri olmadığı sürece devleti ilgilendiren bir yön

bulunmamaktadır. Ama böyle bir nok
tada devlet taraf hale getirilmişse (ba
şörtüsünün karşısına dikilmişse) bura
daki sorunun kökeni din değil, asgari 
bir laiklik ilkesini de çiğneyen siyasal- 
lıktır. Ve ne yazık ki sorunun çözümü 
için müslüman toplumdan bu emirden 
vazgeçmesi istenmektedir. Böylece de 
laiklik kaşeli bu uygulama din yerine 
bir siyasal din ikame etme olarak olup 
bitmektedir.

SONUÇ

Bu durumda (bazı kayıtlar koymuş ol
sak bile önermelerine büyük çapta katıldığımız 
Abant Bildirisinde belirtildiği gibi) laiklik, “insan 
haklarında mutlak eşitlik ilkesi ile adalet ilkesinin ta
rafsız uygulamasından hiçbir dinî ve felsefi görüşe 
ödün vermeme anlamında anayasal bir tanıma ka
vuşturulmalı; ikinci aşama bütün mevzuat gözden 
geçirilerek vatandaşların ciddi boyutlara varan endi
şe ve ıstırapları giderilmelidir.” Esasen Türkiye’de 
dinî baskıların, uzun süre laiklik adına sürdürülmesi 
ortamı gittikçe kaybolmaktadır; çünkü dışarıda glo
bal kültür, içeride toplumsal dinamikler hızla değiş
mektedir. Din de orada bir yerde durmamakta, ku
rumsallaşmaları itibariyle baş döndürücü bir şekilde 
değişmektedir. Şüphesiz laiklik de çağdaş gelişmele
re uygun olarak (ABD örneğinde olduğu gibi) deği
şerek bir 19. yüzyıl dogması olmaktan çıkmakta, ye
ni anlamlar kazanmaktadır. Müdahaleci mantığın 
kavrayamadığı önemli noktalardan birisi de herhalde 
burasıdır.

Aslında bir başka açıdan din tüm dünyada yükse
len bir değerdir. Dinler; devletler ve hatta toplumlar- 
la sınırlı olmaksızın vardırlar. Süreklilik, sağlıklı ya
pılanma, toplumun benimsediği, devamlılığın adresi 
olan dinlerle tutarlı diyaloglar kurabilmeye bağlıdır, 
dinlerin silineceği, en azından ufalanacağı hesapları 
üzerine değil; çünkü dinlerin plastitesi siyasetten çok 
daha fazladır. Dini gerilik nedeni sayan demogojile- 
rin ötesinde o, her çağın kültürel şartlarına kendince 
uyarlanma yeteneğine sahiptir; nice devletlerin yıkı
lıp gitmesine rağmen dinlerin varlığını sürdürmesi
nin sırrı da burada yatmaktadır. ■
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KAPAK
ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE 
DEVEKUŞU SİYASETİ

t :

Abdullah
YILDIZ

arihçi İbiı Haldun, ünlü Mu- 
katldime’sinde devletlerin, tıp
kı insanlar gibi ‘doğup büyüme, 

gelişme ve ihtiyarlama’ gibi çeşitli dev
relerden geçtiğini ve her devrenin kendi
sine has özellikler taşıdığını anlatır. Bü
yük tarihçi, engin bilgi birikimi, tecrübe 
ve müşahedelerine dayanarak devletle
rin genellikle şu beş devreyi yaşadığını 
tesbit eder:

İlk Devre; zafer ve maksatlara eriş
me, karşı koyanları kovma, devlet ve 
taht’a sahip olma ve önce hükümet sür
müş olanların elinden devleti çekerek al
ma çağıdır. Bu devrede, devletin başında 
bulunan kimse, ululuk göstermek, vergi
ler ve paralar toplamak, devletin sınırla
rını korumak ve korunmak hususlarında 
kavmi için bir örnek teşkil eder. Onların 
fik ir  ve oylarını alm adan tek başına bir 
§ey yapmaz; bu asahiyyetin (dayanışma 
ruhunun) icabıdır.

İkinci Devre; Bu dönemde asabiyyet, 
eskisi gibi muhafaza olunmakla birlikte, 
hükümdar devleti kendi başına idare et
meye, düşmanlara karşı birlikte çalışıp 
çarpıştığı kimseleri işe karıştırmadan ül
keyi yönetmeye başlar ve devletin idare
sini paylaşm aktan ve ortaklaşm aktan  
onları uzaklaştırır. Devlet başkanı bu 
dönemde köleler edinmeye ve ihsanıyla 
adamlar besleyerek onları kendisine yar

dımcı yapmaya önem verir, bunların sa
yılarını çoğaltır.

Üçüncü Devre ise; insanın tabiatıyla 
meylettiği, devletin servet ve meyvele
rinden faydalanm ak, fe ra g a t ve rahatlık 
çağCdu:. Hükümdarlar, bu devrede para 
ve servet toplayarak büyük binalar, bü
yük köşkler, kaleler vesaire, büyük şe
hirler ve yüksek heykeller bina etmek 
ve kavimlerin eşrafından katına gelen 
heyet ve uruğlann ileri gelenlerine ba
ğışlarda bulunmakla, maiyyetinde bulu
nanların sayılarını çoğaltmakla, paralar 
vererek, derece ve rütbelerini yükselt
mek suretiyle onların hallerini düzenle
mek, askerleri teftiş edip önünden geçir
mek ve tahsisatlarını çoğaltmakla meş
guldürler. Askerler süslü güzel giyimle
ri, silah ve kıyafetleri ile törenlerde hazır 
bulunurlar.

Dördüncü Devre; kanaat ve barışla  
yaşam a çağı olup hükümdarlar bu çağ
da, kendilerinden önce gelip geçen hü
kümdarları kendilerine örnek alıp, onla
rın izlerini karış karış kollayarak onla
rın yolundan bir yana sapmazlar. Bu de
vir, hükümdarların; seleflerin yolunun, 
takip edilecek en doğru ve en hayn lı 
yol olduğuna ve onların izinden ayrıl
manın, devlet ve yurdun düzeninin bo
zulmasını icab ettireceğine kani olarak 
yaşadıkları bir devredir. Seleflerinin
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kendilerinden daiıa isabetli fi
kir sahibi olduklarına ve bu 
isabetli düşünceleri sayesinde 
devlete bu ululuk ve şerefi ka
zandırmış olduklarına inanu-- 
1ar.

Beşinci Devre; isra f ve sa 
çıp dağıtma çağ ı’du\ Hüküm
darlar bu çağda, kendilerinden 
önceki hükümet sürenlerin 
topladıklarını, §ehvet, arzu ve 
zevklen uğrunda dağıtm akla  
meşgul olurlar. Yakınlarına, 
konuştukları kimselere ve kötü 
dosllarl’na, kötü terbiye tesirin
de yetişenlere cömertlik göstermekle vakitlerini ge
çirirler. Onları, içinden çıkam ayacakları ve idare 
edem eyecekleri büyük memuriyetlere tayin ederler  
Buna karşılık, devletin büyük yardımcılarını önemli 
iş ve görevlerden uzaklaştırırlar, onların kalplerini 
kuarlar ve kendilerine gücendirirler. Böylece bu 
devlet adamlarının yardımından mahrum olurlar ve 
askere ayrılan masrafları kendi arzu ve şehvetlerine 
sarfederler.

İşte bu devrede, devlette ihtiyarlama hali husûle 
gelir. Devlet, tedavisi kabil olmayan hastalığa  tutu
lur ve bu hastalıktan iyileşmesi imkansız hale gelir, 
büsbütün yıkılıncaya kadar bu hastalıktan kurtula
maz ve devlet yıkılır.

İbn Haldun, “ihtiyarlama çağı” olarak adlandır
dığı son evrede, “yöneticilerin bolluk ve nimet için
de yüzdüklerini, yeni alışkanlıklar edindiklerini, 
masrafların çoğaldığını ve buna p aralel o larak da 
aylık ve bağışların arttığını, gelirlerin bu harcam ala
rı karşılayamaz hale geldiğini, yoksullar mahvolur
ken zenginlerin zevke ve nimetlere daldığını, asa- 
biyyetin, yani dayanışma ruhunun ve ahlakın bozul
duğunu, kalp ve nefislerde her çeşit kötülük ve zayıf
lığın başgösterdiğini ve nihayet devlette çökme belir- 
tileıinin görülmeye başladığını ve Allah'ın irade et
tiği yıkılış anına kadar bu hastalıkların sürüp gittiği
ni” anlatır. (İbn Haldun, Mukaddime, çev. Z. Kadiri 
Ugan, M.E.B. yay., İst/1989, c. I., s. 426-447.)

Yüzyıllar ötesinden bugünün Türkiye’sini tahlil 
etmemize yardımcı olacak perspektifler sunan büyük 
düşünür İbn Haldun (1332-1406), şu hatırlatmayı da 
ihmal etmez: “Elinde bulunan tarih sayfalarını göz
den geçirirsen, burada sana söylediklerimin doğru 
olduğuna şüphesiz olarak inanırsın.” (a.g.e., s. 430.)

İgnazio Silene dç, Diktatörlük Dersleri' ndç,, “inhi-

Türkiye^nîn bugünkü fotoğrafına baktığımızda, ih

tiyarlığın bütün arazlarını üzerinde taşıyan, daya

nışma ruhunu yitirmiş, ahlaken bitmiş, her çeşit kö

tülük ve zaafın alabildiğine yaygınlaştığı, lüks, is

raf, yolsuzluk vurgun, soygun ve talanın kol gezdi

ği, zenginlerle fakirler arasındaki makasın giderek 

açıldığı, yöneticilerin ise kelimenin tam anlamıyla 

"devekuşu siyaseti" izlediği, kısaca inhitatın eşiği

ne gelmiş bir ülke manzarası görmekteyiz.

tat (çöküş) halindeki bir siyasi yönetimin”, gelişen 
olaylar ve uyarılar karşısında sadece sağırlaşıp duyar
sızlaşmakla kalmayıp “ihtiyarlığın bütün arazlarını 
taşıdığına” dikkat çeker ve şu tesbitlerde bulunur: 

“inhitat halindeki bir idareci s ın ıf yarım yama
lak ve günbegün alınan tedbirlerle yaşar ve asıl m e
selelerin tetkikini her zaman ertesi güne bırakır... 
Devekuşu siyaseti güderek zaman kazandıklarını 
zannederler... (böyle bir dönem de) gemisini kurta
ran kaptandır. Bu sınıf, yalnız elindeki imkanlardan 
istifade etmeye yararlı kuvvet, kabiliyet, irade ve c e 
saretten değil, aynı zamanda devamlı olarak deği
şen duruma hakim olmak ve olup bitenleri anla
mak için gerekli zekâdan da mahrumdur.” (İ. Silo- 
ne, Diktatörlük Dersleri, çev. Ali Seden, Okat yay., 
İst/1963 s. 18, 19, 28.)

İmdi, Türkiye’nin bugünkü fotoğrafına baktığı
mızda, ihtiyarlığın bütün arazlarını üzerinde taşıyan; 
dayanışma ruhunu yitirmiş, ahlaken bitmiş, her çeşit 
kötülük ve zaafın alabildiğine yaygınlaştığı; lüks, is
raf, yolsuzluk vurgun, soygun ve talanın kol gezdiği, 
zenginlerle fakirler arasındaki makasın giderek açıl
dığı, yöneticilerin ise kelimenin tam anlamıyla “de
vekuşu siyaseti” izlediği... kısaca inhitatın eşiğine 
gelmiş bir ülke manzarası görmekteyiz:

NEREDEN N EREYE

OsmanlI İmparatorluğu’nun enkazı üzerinde Türkiye 
Cumhuriyeti kurulurken, gerek Anadolu’nun düş
man istilasından kurtarılmasında ve gerekse Büyük 
Millet Meclisi’nin açılmasında tam bir dayanışma - 
İbn Haldun’un tabiriyle asabiyyet- örneği gösteril
miş; sivil, asker yöneticisi ve halkıyla, Türk, Kürt, 
Alevi, Sünni unsurlarıyla, sarıklı ve kalpaklısıyla,
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Geçici iktidar değişiklikleri ve yüzeysel çözümlerle 

çöküşü önleyemezsiniz. Kokuşmuş resmi ideololojini- 

zi  ̂ neresine elinizi atsanız orası elinizde kalan tüken

miş sisteminizi ve hepsinden önce kafalarınızı ve gö

nüllerinizi değiştirmeye yanaşmadığınız sürece fela

ketli yıkılışınıza mani olamazsınız. Sürekli iç ve dış 

düşman üreterek, halkla ve halkın değerleriyle sava

şarak, başörtüsüyle, imam-hatiple, Kur'an kursuyla 

mücadele ederek sadece çöküşünüzü hızlandırırsınız.

kadını ve erkeğiyle bütün bir millet omuz omuza 
mücadele etmişti. Erzurum ve Sivas Kongreleri du
alarla toplanıp dağılmıştı. M eclis’in açılışında 
Kur’an’dan ve Buhari’den bölümler okunmuş, Hacı- 
bayram’da topluca Cuma namazları kılınıp kurban
lar kesilmişti; dahası, Temsil Heyeti adına Mustafa 
Kemal Paşa imzasıyla ülkenin her tarafına gönderi
len bir tamimle “kutsal ve yaralı vatanın her k ö le 
sinde Hatim-i Şerifler indirilmesi, Buhari-i Ş erif ve 
Mevlid-i Ş er if okunması, Halifemiz, Padişahımız 
Efendimiz’in ve bütün vatan topraklarının kurtuluşu 
için dua ed ilm esi...” istenmişti, (bkz. M. Kemal Ata
türk, Nutuk, c. I., s. 526-527.) Ancak, düşmanın ko
vulması ve Lozan Antlaşması’nı takip eden “devrim 
süreci”, Cumhuriyet eliti ile halk arasındaki bağları 
tümüyle koparıp attı. Kökeni Osmanlı’nın son döne
mindeki Jön-Türkçü/İttihatçı geleneğe dayalı, tepe
den inmeci, jakoben, otoriter bir yönetim anlayışı 
egemen oldu devlete. İktidar nimetleri belli bir azın
lık grup tarafından paylaşılırken, diğerleri hep dış
landı. Böyle bir yönetim anlayışında halka ve onun 
gerçek temsilcilerine yer olamazdı. Halkın geniş 
desteğine mazhar olan -kontrollü veya kontrol dışı- 
her muhalefet hareketi ise bir biçimde mahkum edil
di. Terakkiperver Fırka ve Serbest Fırka, daha seçim
lere girmeden kapatıldı; Demokrat Parti ve Refah 
Partisi ise iktidara gelmelerine rağmen, “gerçek ik- 
tidar”lar tarafından düşürülüp kapatıldılar.

Öte yandan, Cumhuriyet’in ilk yıllarında şekille
nen ve “altı ok”la sembolize edilen “resmî ideolo
j i ” adım adım iflas etti, Demoki'atik esastan yoksun 
bir “Cumhuriyetçilik” ilkesinin arkasına sığınılarak
75 yıldır “tek parti” anlayışı sürdürülmeye çalışıldı.
“Milliyetçilik” anlayışı, giderek ırkçı ve şöven bir

içerik kazanarak Türki
ye’deki iç barışı adeta dina
mitledi. “Halkçılık” sadece 
laftan ibaret kaldı; gelir da- 
ğılımındî:iki adaletsizlik biz
zat devlet eliyle icra edildi. 
“İnkılapçılık” adı altında 
Batılı değerler tepeden aşağı 
zorla benimsetilmeye çalışı
lırken yerli değerler alabil
diğine tahrip edildi. “Laik
lik” kavramı, Batı’da devle
tin dine karşı nötr kalması 
biçiminde uygulanırken, 
bizde “din düşmanhğı”nın 
ve dinî unsurlara savaş aç

manın aracı ve kalkanı oldu. İlk yıllarda kısmi de ol
sa bazı yararlı sonuçları görülen “ekonomide devlet
çilik” ilkesi, sonraları bizzat devlet tarafından terke- 
dildi. Sözde çağdaş eğitimle “tek tip insan” üretil
mek istendiyse de akla, mantığa ve fıtrata aykırı böy
le bir hedef gerçekleşemedi; gerçekleşmesi de müm
kün değildi. Hasılı, cumhuriyet elitinin ordan-bur- 
dan araklayıp devşirdiği resmî ideoloji her alanda if
las etti.

Ayrıca devlet, 75 yıldır bir türlü halkıyla ve onun 
değerleriyle barışmadı, barışmak istemedi. Yönetici 
sınıfın kronik irtica paranoyası, devlet adına halkın 
dinî inançları ve yaşam biçimine savaş açmaya dö
nüştü. Halk, “kasketliler”, “sarıklılar”, çarşaflılar”, 
“Hasolar”, “Memolar”... diye küçümsendi. Halkın 
dişinden tırnağından artırarak binbir fedakarlıkla aç
tığı İmam-Hatipler, Kur’an kursları, yönetici eliti 
hep rahatsız etti; bu rahatsızlık sık sık engellemelere 
ve nihayet halkın gözbebeği gibi koruduğu kurumla- 
ra savaş açmaya dönüştü. Başörtülü, çarşafh annele
rin yetiştirdiği civan yiğitler cephelerde canını hiçe 
sayarak savaşırken, yine aynı annelerin yetiştirip bü
yüttüğü başörtülü melek kızlar, üniversitelerden ve 
kamu kuruluşlarından kapıdışarı edildiler. Şimdiler
de ise, Y Ö K ’ün yeni kararı ile, İmam-Hatip Lisesi 
mezunlarının, kontenjanları giderek azaltılan İlahi
yat Fakülteleri dışında üniversitelerin hiçbir bölümü
ne girme imkanları bırakılmıyor.

75 YILIN SONUNDA
MANZARA-I UMUMİYE

Cumhuriyet’in 75. yılını kutlamak için büyük hazır
lıkların yapıldığı şu günlerde ülkenin genel durumuna
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baktığımızda hiç de içaçıcı bir manzara görmüyoruz:
Siyasal planda; müthiş bir kirlilik, sorumsuzluk 

ve vurdumduymazlık egemen. Çıkar ve seçim he
sapları, partizanlık, adam kayırma, bunların bir so
nucu olarak kamu kuruluşlarının “arpalık” haline 
getirilmesi, korkunç boyutlara varan kaynak israfla
rı, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet ve benzerleri bu ko
kuşmuşluğu alabildiğine artırıyor.

Bazıları, bu kokuşmuşluğun ulaştığı boyutları, an
cak başbakan olunca farkedebiliyor: Başbakan M e
sut Yılmaz: “Devlet içine girince gördüm ki, kirlen
me zannettiğimden çok daha büyükmüş; yolsuzluk 
ve rüşveti, usûlsüzlükleri ne ben, ne de siz tahmin 
edebilirsiniz!” (Hürriyet, 5. 10. 1997) diyerek hayre
tini ifade ediyor. Geçen aylarda yapılan bir araştır
ma, hayretlerimizi daha fazla artırıyor. Le Nouvel 
Observateur dergisinin yayımladığı araştırmaya gö
re, “rüşvet ve yolsuzluk sıralamasında dünya ülke
leri arasında Türkiye ilk 15’de yer alıyor; ayrıca rüş
vet ve yolsuzluğun giderek arttığı ilk 8 ülke arasında 
bulunuyoruz.” (Akit, 1. 8. 1998) Hani, insanın ‘ne 
kadar övünsek azdır’ (!) diyeceği geliyor.

Öte yandan, siyasal sistemin genel anlamda tıkan
dığı, her alanda bunalım, çözümsüzlük ve karam 
sarlığın egemen olduğu, bu kaostan çıkmak için cid
di çözüm önerilerinin gündeme bile alınamayıp tar- 
tışılamadığı bir ara dönemi, bir askerî vesayet süre
cini yaşıyoruz. Siyasilerin büyük bölümü sürecin 
icabına göre hareket ediyor. Bazan da “Sistem çök
tü”, “Sistem tıkandı” , türünden, temel gerçeğe işa
ret eden cılız serzenişler işitiliyor. Kimse temel so
runların çözümüne ilişkin 
gerçekçi projeler üretemiyor.

Sosyal ve ahlakî planda; 
korkunç bir yozlaşma, kokuş
ma ve çürüme yaşanıyor.
Haksız kazanç, köşedönmeci- 
lik, sahtekarlık, vurgun, soy
gun almış başını gidiyor. Al
kolizm, uyuşturucu iptilası, 
kumar ve şans oyunları, ah
laksızlık, fuhuş, çıplaklık top
lumsal yapıyı kemirdikçe ke
miriyor. TV kanalları, basın 
ve yayın organları, ahlaki de- 
formasyonu artırdıkça artırı
yor, toplumsal yozlaşmaya 
daha bir ivme kazandırıyor.
Örneğin, bazı gazetelerin ve 
TV kanallarının, üvey kızıyla

yaşayan ve ondan çocuk sahibi olan ahlak yoksunu 
bir gazeteciyi (70’lik Viagracı Refik Erduran’ı) nere
deyse kahramanlaştırmaları, ahlaki kokuşmuşluğun 
ulaştığı boyutları yansıtmıyor mu? Keza, Amerika ve 
İngiltere’de dahi yasaklanan bazı filmlerin Türki
ye’de en ufak bir tepki ile karşılaşmadan gösterilme
sine ne demeli?

Gençlik sahipsiz ve gelecekten umudunu kesmiş 
durumda. Enerjileri lüzumsuz meşgalelerle tüketilir
ken ümitleri, duygulan, heyecanları alabildiğine sö
mürülüyor. Sonuçta ne kendilerine, ne de ülkelerine 
güven duyabiliyorlar. “CHP’nin yaptırdığı bir araş- 
tu'maya göre, gençlerin % 75.9’u Türkiye’de kendi
ni güvende hissetmiyor.” (Y. Yüzyıl, 28.7.1998) 
Böyle bir ortamda gençlerimizin kendilerini hakkay- 
la yetiştirmeleri ve mutlu bir geleceğe hazırlamaları 
da mümkün olmamaktadır. Üniversite giriş sınavın
da şampiyon olan bir öğrencimiz, “kitap okumayı 
sevmediğini”, üstelik “kitap okumayı sevmemesinin 
bir eksiklik de olmadığını” söyleyebilmektedir. İşte 
eğitim sisteminin başarısı (!). “Öğretmenlerin % 
70’inin ek iş yaptığı, % 56 ’sının da işinden nefret 
ettiği” (Sabah, 20. 7. 1998) bir eğitim sisteminden 
başka ne beklenebilir?

Ekonomik planda ise; O sm a n lI’ nın Düyun-ı 
Umumiye öncesi şartlarına doğru hızla ilerliyoruz. 
Devlet iflasın eşiğine getirilmiş bulunuyor; İç ve dış 
borçlar habire artarken, bu borçların faizini bile öde
mekte güçlük çekiliyor: Maliye Bakanı Zekeriya 
Temizel’in geçenlerde yaptığı bir açıklamaya göre 
“faiz için her gün 27.8 trilyon lira ödüyoruz.” (Sa

bah, 2. 7. 1998) Bilindiği ka
darıyla, bütçenin yarısını 
borç faizlerini ödemeye ayırı
yoruz. Özelleştirme tam bir 
yağmaya dönüşürken devlet 
imkanları har vurulu harman 
savurulmaya devam ediyor. 
Bazı holding ve karteller dev
let kredileri ve hibeleriyle 
güçlerine güç katarken, zar- 
zor ayakları üzerinde durma
ya çalışan gariban köylü ve 
esn aftan  daha fazla vergi al
manın yolları aranıyor.

Bu olumsuz ekonomik 
şartlara, Uzakdoğu ve Rusya 
krizleriyle doruğa tırmanan 
dünyadaki genel ekonomik 
bunalım da eklenince, ufukta
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zifiri bir karanlıktan başka bir ihtimal gözükmüyor. 
Örneğin, ‘9 8 ’in ilk altı ayında “40 bin tekstil atöl
yesi kapanmış.” (Y. Yüzyıl, 6, 6. 1998) Rusya’daki 
çöküşün Türk borsasına vurduğu darbeden en çok 
zarar görenler de küçük ölçekli tasarrufçular.

Öte yandan, devletin ve halicin sırtından zengin 
olmuş mutlu azınlığın yaşam standardı ile geniş halk 
yığınları arasındaki dehşet verici uçurum derinleştik
çe derinleşiyor. “ 12 milyon insanın açlık sınırında 
bulunduğu Türldye’de, toplam gelirin % 55’ini, top
lumun % 2 0 ’lik kaymak tabakası götürüyor.” (Akit, 
30. 6. 1998)

Vargı sistemine gelince: Sade vatandaştan tutun 
üst düzey yönetici ve bilim adamlarına kadar hiç 
kimse “yargı bağımsızlığı”na inanmıyor: Tansu 
Çiller: “Yargıya güvenmiyorum. Ara rejim dönem
lerinde, özellikle siyaseti ilgilendiren konularda yar
gının bağımsız işlemediğini, yargıya siyaset karıştı
ğını hepimiz biliyoruz.” (Akşam, 14. 11. 1997) Ord. 
Prof. Sulhi Dönmezer: “Yargı sistemimiz sizlere 
ömür.” (Zaman, 13. 11. 1997)

Bu ülkede yargının fonksiyonunu mafya’nın gör
meye başladığı cümlenin malumudur. İş adamların
dan devlet adamlarına ve esnafına tüccarına kadar, 
herkes işini mafya ve çetelere havale eder hale geldi. 
Alın size bir küçük belge: “TBM M  Başkanhğı’na 
sunulan tasarıda ‘yargının yerini çetelerin almaya 
başladığı, vatandaşın yargıya ve dolayısıyla devlete 
güveninin azaldığı’ belirtildi.” (Hürriyet, 26. 10. 
1997) Son günlerde Çakıcı olayıyla ortaya çıkan çıp
lak gerçek ise şu: Devlet ve mafya içiçe; hatta dene
bilir ki, devlet mafyalaşmış, mafya ise devletin ta 
kendisi...

Yargı mekanizması doğru dürüst işlemeyince faili 
meçhul dosyalar her yıl artıyor: “ 1995 yılında faili 
meçhul oranı % 56.4 iken, bu oran 1996 yılında % 
60.9, 1997 yıhnda ise % 65.5 olarak belirlenmiş.” 
(Cumhuriyet, 27. 7. 1998)

Bu umumi manzaranın bütün detaylarını yansıt
mak hayli zaman alıcı ve geniş bir çalışmayı gerek
tirir. Biz, yukarıdaki bilgi ve belgelerle yetinelim. 
Esasen, bu manzaranın içinde yaşayamaya devam 
edenler için uzun tasvirlere pek de hacet kalmıyor.

ÇÖKÜŞÜ ÖNLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Peki, bu başaşağı gidişi ve topyekün çöküşü önle
mek mümkün mü?

Bu, öyle kolay cevaplanacak bir soru değil. Ama 
böylesine vahim bir manzara çizdiğimize göre, bu

devasa soruya da cevap aramahyız.
Önce bir âyet:
‘‘Bir toplum kendi özbenliğini değiştirmedikçe, 

Allah o toplumun durumunu değiştirmez. Ve Allah 
bir topluma (kendi kötülüklerinin bir sonucu ola
rak) bir felaket tattıracağı zaman hiç bir şey bunun 
önünde duramaz!’  ̂(Ra’d/11)

Öncelikle kesin ve mutlak doğru olan bu gerçek 
ışığında şunu teslim edelim: Bu toplum, özüne, fıtra
tına ve fıtrat dini olan İslam’a dönmedikçe kurtuluşa 
ermek mümkün değildir.

Toplum mühendisliği icra ediyoruz sanırken as
lında toplum marangozluğu yapanlar, sistemi tepe
den tırnağa değiştirmeden bu ülkenin hiç bir alanda 
düze çıkamayacağını artık görmelidirler. Adına, ister 
“Türk müslümanlığı” deyin, ister “çağdaş İslam” 
deyin, isterse başka isim ve nitelemelerle tanımlama
ya çalışın, görmeniz gereken ve asla gizlenemeyecek 
olan gerçek, bu ülkenin ve bu halkın “gerçek İs- 
lam”a olan ihtiyacıdır. İslam’ı tanımaya ve Allah’ın 
dinine teslim olmaya başladığınız anda topyekün 
kurtuluşun ve mutluluğun sihirli anahtarını da elde 
etmiş olcaksınız.

Biliniz ki, geçici iktidar değişiklikleri ve yüzeysel 
çözümlerle çöküşü önleyemezsiniz. Kokuşmuş res
mî ideololojinizi, neresine elinizi atsanız orası eliniz
de kalan tükenmiş sisteminizi ve hepsinden önce ka
falarınızı ve gönüllerinizi değiştirmeye yanaşmadı
ğınız sürece felaketli yıkılışınıza mani olamazsınız. 
Sürekli iç ve dış düşman üreterek, halkla ve halkın 
değerleriyle savaşarak, başörtüsüyle, İmam-Hatiple, 
Kur’an kursuyla mücadele ederek sadece çöküşünü
zü hızlandırırsınız.

Unutmayınız, Roma İmparatorluğu’nun akılsız, 
basiretsiz, taş kalpli yöneticileri, toplumun alt taba
kalarında hızla yayılmakta olan tevhid esasına daya
lı Hıristiyanlığı “öncelikli tehdit” olarak algılayıp 
tam 300 yıl onlarla mücadele ettiler. Bir zulüm me
kanizmasına dönüşen köhne Roma düzenini iç düş
manlarını ezerek ayakta tutacaklarını sandılar. İmpa
ratorluğa egemen olan adaletsizlik, yolsuzluk, hırsız
lık, ahlaksızlık, fuhuş... benzeri kötülüklerle mücade
le edecekleri yerde toplumun alt kesimlerini ve onla
rın can simidi gibi sarıldıkları Hıristiyanlık inancını 
boy hedefi haline getirdiler. Nihayet, son çare olarak 
bu yeni dini benimsemeye karar verdiklerinde artık 
çok geçti. 313 yıhnda serbest bırakılan Hıristiyanlık 
381 yılında resmî din kabul edildi; ama koca Roma 
İmparatorluğu, 395 yılında ikiye ayrılacak, 476 yı
lında da Batı Roma İmparatorluğu çökecekti. ■
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ÖRTÜNMENİN FITRİ TEMELLERİ -İÜ

MÜCADELE ORTAMINDA 
GİYSİLERİN SEMBOLLEŞMESİ

KAPAK

G eçen sayılarda tesettürün fitri 
temellerini ve tesettüre düş
manlık veya karşı oluşun ne

denlerinin bü' kısmını incelemiştik. Bu 
sayıda tesettüre kai'şı oluşun bii' başka 
boyutunu ve giyisilerin mücadelede 
sembol haline gelişini niceleyeceğiz.

M EDENİYETE GİDEN YOL
ÇIPLAKLIKTAN GEÇER (!)

Geçen sayıda İbn. Haldun’un mağlup 
toplumların, galip toplumları taklit et
me konusundaki psikolojilerini incele
miştik. îbni Haldun’un “gerilemenin 
gerçek sebeplerini araştırmayan mağ
lup toplumlar, galip toplumların kılık, 
kıyafetlerini taklit ederek sorunu çö
zeceklerini samrlai'” tarzındaki tesbiti; 
OsmanlI ve Cumhuriyet dönemi yöne
ticilerinin temelde düştüğü en ciddi 
hatadır, tnançlaim şekillendirdiği te
settüre ve aile mahıemiyetine müda
hale ederek başlatılan bir medenileş
me projesi, halkın desteğinden mah
rum kalm ış, halkla yönetim 
zıtlaşmasını başlatmıştır. Daha sonra
ları zıtlaşma, uzlaşmaz tezada dönüşe
rek yönetimin yalnızlaşmasına, halk
tan kopmasına neden olmuştur. 
Halk’tan kopan tüm yönetimler doğal 
olarak diktatöıieşirler ve şiddete baş
vururlar: “Madem sevmiyorlar öyley
se korksunlar” anlayışı yönetime ha
kim olur.

in. Selimle başlayan, II Mahmut’la 
devam ettirilen ve Cumhuriyet yöneti
cilerinin de benimsediği haıeket tarzı- 
nm başarısızlığa uğramasmm temel
deki nedeni budur. Bilim ve teknoloji
ye sahip olabilmek için Bilim ve tek
nolojide ileri ülkelerin yaşam felsfesi 
ile giyim kuşam anlayışını benimse
mek gerekir tarzmdaki yanlış varsa
yım, bugün içinde bulunduğumuz 
sıkmtılarm ana sebebidir.

Osmanimm son dönem aydmlarm- 
dan Abdullah Cevdet, İçtihad dergisini 
Cenevre’de çıkardığı yıllarda müslü- 
man halkm kalkınması için çaıelerin 
neler olabileceği konusunda müslü- 
man ve Avrupalı tanınmış kişiler ara
sında bir anket yapmıştır. Soruyu bir 
Fransız edebiyatçı, “K ur’an ’ ı kapa, 
kadınları a ç !” diye cevaplandırmıştır.

Abdullah Cevdet bu cevaptan hare
ketle aile reformu sorununu, “Hem 
Kur’an ’ı hem kadınları a ç ” şeklinde 
bir sloganla ele ahr. -̂2 Berkes’in tesbi- 
tine göre 1908 devriminden sonra pe
çe ve çarşafa karşı ilk savaşı açanm 
Abdullah Cevdet olduğudur.^

Falih R ıfk ı’nm hatıralarmdan Ke
malist hareketin benzer bir çizgisini 
izlediği anlaşılmaktadn.^

“Kadını kurtaracaktı. Kurtarmak için ön
ce açmalı idi. Haremi yıkmalı idi. İlk ya
pılan işlerden biri, İstanbul tramvayları 
ile vapurlardaki perdelerin kaldırılması 
olmuştur.”

Burhaneddin
CAN
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Abdullah Cevdet

Halide Edip’in “Hem efendim, bizim peçemize 
perdelerimize ne karışıyorsunuz?” diyerek Anka
ra’ya tavır koyması Falik R ıfk ı’nm tesbitini doğ
rular mahiyettedir.^

Balkan savaşları (1912-1913) sırasmda Osman- 
lı ordusunun yenilgisiyle içerde başlayan tartışma
larda, ilginçtir ki, yenilginin nedeni olarak kadm- 
larm giyim ve kuşamı ileri sürülmüştür. Kimileri 
mağlubiyetin nedenini açıklıkta, kimileri ise ka
dınların örtülü olmasmda görüyordu. Mehmet Ta
hir konuya açıklık getirmek amacıyla yazdığı Çar
şaf M eselesi’nde,

“Halbuki zavallı kadınlarımız ister süslü gezsinler, ister 
süssüz; savaş devam ettiği müddetçe sokakta, evde, 
sevgili vatanlarının kurtuluşu için gözyaşları içinde du
alar ettiler; evlatlarını feda eylediler, şehidlerimizin ye
timlerine yardımda bulundular. Yaralılarımızın yarala
rını kendi e lleriyle sardılar. Onlara karşı gerçek 
hemşirelik görevini yerine getirdiler. Gazilerimiz için 
gece gündüz dikiş diktiler, çorap ördüler, zenginleri 
yardım sandıklarına sitap eylediler. Hasılı vatana hiz
mette hiçbir kusurları olmadığı halde, nasıl oluyor da, 
savaktaki yenilgimizin sebebi onların giydikleri çarşaf
lar oluyor.’’

diyerek yanlış çözüm arayışlarmı eleştiriyordu.^ 
III. Selim 1789’da iktidai’a gelişinin ertesinde

devlet ileri gelenleri ile yaptığı toplantılarda im
paratorluğun durumunu masaya yatırmış ve devlet 
ricalinden çözümler istemiştir, İmparatorluğu bu
nalımdan çıkai'acak herhangi bir gerçekçi çözüm 
ortaya çıkmamıştır. Hatta bu toplantılarda padişa- 
hm yakınlarından birinin III. Selim de:5

“Padişahım, şapka giyip, Frenk olduk deyip, sokağa 
yürümekten gayrı çare yoktur”.

tarzında şekli bir çözüm önermesi çözümsüzlüğün 
en güzel örneklerinden olduğu gibi, Osmanlı yö
netiminin düştüğü aczin de çok güzel bir ifadesi
dir. 1789 yılında önerilen çözümle, 1998 yıllarında 
önerilen çözümlerin benzerliği dikkat çekicidir.

Benzer bir çözüm, genel harp yıllarında (1914- 
1918) Seyit Bey tarafından düşünülmektedir.

“Olmayacak bu i§, bizim karının başına şapka  
giydirip sokağa  çıkarmalı. Başka çare yok!” .

İlginçtir ki bütün çözüm arayışları askeri mağlu
biyetlerden sonra hızlanmaktadır. “M oskof sefe- 
ri”nde yenilen Osmanh ordusunun subayları ve 
yeniçeri ağası dönemin sadrazamı Koca Yusuf Pa- 
şa’ya (1791) gelip

“Bizler bu kez 120 binden fazla ocaklı asker iken M os
k o f’un 8 bin askeri Tuna’yı bizim tarafa doğru aşıp 
üzerimize geldi ve hepimizi bozup davasının gücünü 
ispatladı. Düşmanın böyle askerine bizim nizamsız as
kerimizle dayanmaya gücümüz yok. Mademki bizim 
askerimiz yeni savaş yöntemlerini bilmiyor, böyle kı
yamete kadar başarı elde edilemez.”

demeleri temelde bazı değişikliklerin yapılması 
gerektiğini ortaya koyuyordu.

Daha ileri bir yaşam tarzma, daha mutlu bir top
luma, daha yüksek bilim ve teknonojiye ulaşma
nın yollarını ararken; aydınların, düşünürlerin, bi
lim adamlarımızın olayı bir bütün olarak ele alma
ları gerektiğidir. Bütünü yakalamadan, gerçek ne
denlere inmeden kısmî, geçici, duygusal, şekli teş
his ve önerilerle ve de sizin düşüncenize ve çözüm 
önerilerinize karşı olanları suçlamak, karalamak, 
tehdit etmek gibi davranışlarla gerçekler buluna
maz.

Her sistem; bir felsefeye, bir inanca, bii' düşün
ceye dayanır. Sistemin temel aksiyomatik yapısını 
bu inanç oluşturur, şekillendirir. Kurumlaşma bu 
temel yapıya uygun yapılır. Osmanlı İmparatorlu
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ğunun temel aksiyomatik yapısı, İslam düşüncesi
ne; bugünkü sistem i nki ise 6 ok ilkesine dayan
maktadır.

OsmanlI imparatorluğunda yapılması gere
ken, daha iyi bir yaşam tarzına, daha mutlu bir 
topluma, daha yüksek bilim ve teknolojiye mani 
midir? ulaşmaya, İslam ’ın bizzatihi kendisi han
gi ilkeler bu gelişmeyi engeller? Gelişmeye mani 
olarak görülen ilkeler varsa, bu ilkelerin bizatihi 
kendisinden mi; yoksa hakim zümrelerin kasıtlı, 
maksatlı yorum ve tevillerinden mi kaynak
lanmaktadır. Bu tesbit edilmeliydi. İslam yaşa
nan hayatın ihtiyaçlarına ilkeleri itibarı ile cevap 
mı verememektedir? Bu sorunun cevabı gerçek
çi olarak bulunmalıydı ve çözümler, bu temel tes- 
bitlere göre üretilmeliydi.

İmparatorluğun geniş toprakları içerisinde 
her türlü insana daha mutlu ve ileri düzeyde bir 
yaşam tarzı sunarken de, imparatorluğun temel 
felsefesi İslam ’dı. O zaman gelişmeye, yükselme
ye, daha iyiye güzele mani değil idi ise şimdi ni
çin mani olsundu ki. Nitekim Ziya Paşa;

“İslam imiş Devlete pa bend-i terakki 
Evvel yoğ idi iş bu rivayet yeni çıktı.”

diyerek bu olguyu dile getirmektedir.
Onun için çözüm arayışlarmda sistemin temel 

yapısı, felsefesi, işleyişi; toplumun temel yapısı, 
değerleri, örf, adet ve gelenekleri, duygu ve dü
şünceleri bir bütün olarak ele almıp incelenmeli- 
dii'.

Halk ikna edilerek inandu-ılmadan, halkın des
teği alınmadan getirilen tüm çözümler, sonuç ver
memiş, sorunu bii‘ müddet sonra daha giıift hale 
getii'miştir. III. Selim ’den günümüze kadar ister 
inkılap şeklinde, ister ıslahat şeklinde olsun üreti
len tüm çözümlerin, sonuç vermemesinin nedeni 
budur.

Gerek Osmanlı döneminde, gerekse Cumhuri
yet döneminde gerçekçi anlamda doğru çözümler 
üretilmemesi, üretilen çözümlere halkın katılma
ması; galip batı medeniyeti karşısında duyulan 
eziklik, aydmları, yöneticileri şekli çözümler ara
maya yöneltmiştir. Kılık kıyafet değişimini ve çıp
laklığı, gelişmenin, kalkınmanm gerek şartı olarak 
görmüşlerdir.

Halka, eğer kalkınmak yükselmek, daha iyi ve 
mutlu bir yaşam istiyorsanız; daha yüksek bilim

Halide Edip Adıvar

ve teknolojiyi istiyorsamz. Batı medeniyetini aş
mak istiyorsanız, kılık kıyafetinizi değiştirerek te
settürü terk edeceksiniz, demişlerdir. Dahası bunu 
gönüllü olarak yapmazsanız, “kanunen ve cebren” 
biz yapacağız diyerek tehdit etmişlerdir.

Türkiye, İıan, Afganistan, Pakistan, Mısır gibi 
İslam Coğrafyasma baktığımızda; bütün medeni
leşme, çağdaşlaşma, bilim ve teknolojiye ulaşma 
hareketinin başlangıcı, kılık kıyafet değişimi ile 
başlamış, çıplaklıkla devam etmiştir. Buna rağmen 
bugüne kadar bu Batı medeniyetinin üstünlüğünün 
bir sembolü haline gelen bilim ve teknolojiyi üre
tememişlerdir.

Bütün çağdaşlaşma, batılılaşma veya daha üs
tün olduğu vai'sayılan bii' başka medeniyete ulaş
ma gayretlerinin, tesettüre savaş açması, çıplaklığı 
gerek şart olarak görmesi bii' tesadüf müdür? Da
ha üstün olduğu söylenen bii‘ konuma ulaşmada, 
çıplaklığm ortak payda olması bir rastlantımıdır, 
İslam coğrafyasmda?

İnsanm ilk yaratıhş olayına baktığımızda bunun 
rastlantı olmadığını görürüz. Şeytan’m, Hz. 
Ademle eşini cennetten çıkarabilmek, onlara, Al- 
lah’m kanunlarını çiğnetebilmek için başvurduğu 
yollardan biridir. Bu davramş Şeytan, Hz. Ademle 
eşine içinde bulundukları konumdan daha da üst 
konuma ulaşmayı vadetmiştii'. Allah’ın koyduğu 
yasağı çiğneyerek bunu elde edebilecekleri konu
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sunda onlara vesvese vermiştir:
“Ey Adem, sen eşinle cennete yerleş. İkiniz de dilediği
niz yerden yiyin; ama şu ağaca yaklaşmaymız. Yoksa 
zalimlerden olursunuz.
Şeytan, kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini 
açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dediki; 
“Rabbinizin size şu ağacı yasaklaması, yalnızca, sizin 
iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılın- 
mamanız içindir. Ve gerçekten ben size öğüt verenler
denim diye yemin de etti.
Böylece aldatma ile onları düşürdü. Ağacı tattıkları an
da ise, ayıp yerleri kendilerine beliriverdi. (Araf, 19-22)

“Daha üst bir konuma veya medeniyete ulaşma
da K ur’an-ı Kapa Kadmı aç” şeklinde önerilen bir 
reçete; İlk yaratılışta Şeytan’ın Hz. ademe yaptığı 
teklifte aynı muhtevadadır. Bu, Şeytan’m yolun
dan gidenlerin temel özelliklerinden biridir; Ortak 
paydalarıdır. Batı medeniyetinin bütün bilimsel ve 
teknolojik üstünlüğüne rağmen, seks, şiddet ve 
uyuşturucu üçgenmde çu-pmıp durması tesadüfi 
değildir. En yüksek suç oranına sahip olmayı da 
bu bağlamda ele alıp değerlendirmeliyiz. Dolayı- 
sıyle daha üst konuma geçmek, daha ileri bilim ve 
teknolojiye ulaşmanm yolu çıplaklık değildir.

MÜCADELE ORTAMINDA GİYSİLERİN 
SEBMOLLEŞMESİ VE MANEVİ ANLAM KAZANMASI

Gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet dönemindeki 
batılılaşma hareketlerinin ortak yönü, batı mede
niyetini bir bütün olarak almak istemeleridir. M e

Cumhuriyetin İlk Yıllannda Kadın Haldanyla İlgili Bir Gösteri

deniyet bu, bütünlük gülü ve dikeni ile almmalıdır 
demektedirler.^ Bu noktada düşünülen yamlgı; bu 
başka medeniyetin dayandığı değerler sistemi ve 
yaşam biçimini, bilim ve teknolojinin sonucu ola
rak değerlendirmektir. Karşılıklı etkileşim söz ko
nusudur. Ancak akaid (doktrin) bilim ve teknoloji
nin sonucu olarak nitelendirilemez. Aydınlarımız, 
İbni Haldun’un ifade ettiği mağlupların galipleri 
taklit psikolojisinin etkisi, hatta ezikliği altında, 
çözüm üretmedikleri için de şekle önem vermişler 
ve şekli değişimi öncelemişlerdir.

Unutulan nokta, ideolojiler arası mücadelede, 
giysilerin özel bir analmı olduğudur. Toplumlar 
veya sosyal gruplar birbirlerine giysileri ile özel
likle başlıkları ile muhalefet etmektedir, iki tolum- 
sal yapı arasında mücadele varsa, çatışma vai'sa, 
bunun görüntüsü giyime, bir şekilde yansır ve gi
yim mücadelenin sembolü haline gelir.

İmparatorluk döneminde batı ile yapılan kavga
da Sarık, mücadelenin sembolü haline gelmiştû'. 
II. Mahmud’un çağdaşlaşmacı hareketi olarak 
F es’i, sarığm yerine koyma isteğine kai şı gördüğü 
direncin büyüklüğü buradan kaynaklamnaktadır.

Hristiyan Batı ile Müslüman Doğu’nun müca
delesi, simgeler arası savaşla devam etmiştir. Hal
kın II. Mahmud’a duyduğu öfke, çocuklarını öldü
ren, topraklarını gaspeden, namuslarını kirleten 
Batıklara şeklen benzemek istememesüiden dola- 
yıdu'.

Fes yunan başhğıydı. II. Mahmut Şapkaya ge
çebilmek için F es’i bii‘ ara unsur olarak görmüştü.

F e s ’i topluma kabul 
ettirebilmek için zora 
başvurmuş, bir çok in
sanın canını almıştır. 
Buna rağmen fes, ge
rekli zemini bulmadı. 
Ancak batı ile savaşlar 
başlayınca, özellikle 
Balkan savaşmda Fes, 
şapkalı hıristiyanlara 
karşı direnişin sembolü 
haline geldi. Yunanların 
esir Türk er ve subayla
rının feslerine, haç işa
reti çizmeleri, Fes’e di
ni bir anlam kazandır
dı.^ Artık Fes, müslü-
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man doğunun, şapkalı Hiistiyan batıya karşı bk 
mücadele sembolüydü. Diğer taraftan İstanbulda- 
ki Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıklarm Şapkaya 
yönelmeleri, onu kullanmadaki gayretleri, müslü- 
man İstanbulun da aym lırrsla fese sarılmasma ve 
şapkalıya nefretlerinin artmasma neden oldu. II. 
Mahmud’un zorla yaptuamadığmı, iki farklı top
lumun çatışması sağlamıştı.

Başlığm mücadelede simge haline gelişinin bii' 
başka örneği de, müh mücadelede kalpağın kulla- 
mlmasıdu'. Kuvayi Milliyeciler, Fesli İstanbula, 
Şapkah Hristiyan işgalcilere karşı, sembol olarak 
kalpağı seçmişlerdir, kalpak, kısa zamanda dkeni- 
şin simgesi haline gelmiştir.

Başlangıçta dini biı- özelliği olmayan Fes ve 
kalpak mücadele içmde, doğal olarak toplum nez- 
dinde, dinî bu özellik kazanıyordu. Miüi mücade
le yülarmda İzm ir’in işgalinde, İstanbul’daki ka- 
dınlarm tepkilerinde benzer bii' duygu vardır. İs- 
tanbulda o yıllarda siyah çaışaf giyinen kadm çok 
az olmuş olmasına rağmen, İzmiı ’iıı işgalini pro
testo için İstanbul’da yapılan, çoğunluğunu kadm- 
laıın oluşturduğu, mitinge baştan aşağıya siyah 
çarşaflara bürünmüş kadınlar istii'ak etmiştirio 
Çarşaf, Kuvayi milliyedeki kadmlar cephesinde, 
direnişin sembolü olmuştur.

Aynı durumla Cezayir bağımsızlık savaşında 
karşılaşılmaktadu'. İşgalci Fransızlara karşı Ceza
yirli kadm, çarşafa simge olai'ak sarılmış ve dire
niş göstermiştir.

Demekki Örtüler m ücadele içinde simgeleşiyor, 
örfleşiyor bir müddet sonra da dini bu anlam kaza
nıyor, olayın bu yönü iyi görülmelidir.

Falih R ıfk ı’nm aktardığına göre “Müslümanlar 
Hristiyanların iyisine “makul kefere” kötüsüne gâ
vur, beterine şapkalı gâvur derlerdi”. Bu deyiş 
mücadelenin seyrinden kaynaklanan acılarla kan 
ve göz yaşıyla yoğrulan bir toplumun tepkisinin 
en güzel ifadesidir. Cumhuriyet dönemi aydm ve 
yöneticileri bu psikolojiyi göz önüne almanuşlar- 
dn. Kafalarmdaki medeniyet projesini, halkın bu 
duygularma rağmen batı medeniyeti ile özdeşleş- 
tiıerek yapmaya kalkmışlardır. Asırlardır mücade
le ettiği batı toplumlarma karşı sembolleştirdiği 
giysilerine, bizatihi uğrunda kanmı, canını evladı
nı verdiği Cumhuriyet yöneticilerinin savaş açmış 
olmasnı toplum hazmedememiştii'.

Balkan savaşmda, Anadolu’nun işgalinde halka

subay ve erlere düşmanlarmm reva gördüğü bn 
davranışı, Cumlıuriyet memuıiarmm ve jandarma
sının reva görmesini halle bir türlü anlayamamıştır, 
îşin ilginç yanı Kuvayi milliyenin sembol kadını 
haline gelen Halide Edip de anlayamarmştu.'^

“Hem efendim, bizim peçelerimize, perdelerimize ne 
karışıyorsunuz?”

Cumhuriyetin hemen başlangıcında batı ile öz
deş olma projesi, halk ile yönetimi karşı karşıya 
getiıdi. Her ne kadar Batıya dönük medeniyet pro
jesi, Anadolu milliyetçiliği, halkçılık, ve yeni 
Anadolu kadım gibi çalışmalar ile meşrulaştu'il- 
mak istense de halk gerekli ilgiyi göstermedi. 
Halk, kendine reva görülen davranışı affedemedi. 
Cumhuriyet yöneticileri, bu tepkinin sonunda 
halktan koptular. Bu kez Cumhuriyet yöneticileri; 
halka gitmek, halk ile bütünleşme yerine, halkı 
“kanunen ve cebren” medenileştirme yolunu seç
tiler. Mustafa Kem al’in İnebolu’da 27 Ağustos 
1925, yaptığı konuşmada, bu karmaşık duyguları 
görmek mümkündür.*^

“Efendiler Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkı 
uygardır. Tarihte uygardn', gerçekte uygardır. Fakat 
ben, sizin öz kardeşiniz, arkadaşınız, babanız gibi söy
lüyorum. Uygarım diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı, 
aile hayatı ile yaşayış türü ile uygar olduğunu göster
mek zorundadır. Velhasıl, uygarım diyen Türkiye’nin 
gerçekten uygar halkı, başından aşağıya dış durumuyla 
da uygar ve ileri insanlar olduğunu fiilen göstermeğe 
mecburdur.
Bu son sözlerimi açıkça anlatmalıyım ki, bütün ülke ve 
cihan ne demek istediğimi kolaylıkla anlasın. Bu açık
lamamı yüksek heyetinizie tümünüze bir soru ile yö
neltmek istiyorum. Soruyorum “Bizim  giysilerimiz 
milli midir?” Halkın yanıtı “Hayır”, bizim giysilerimiz 
uygar ve uluslararası m ıdu?” “Hayır”.
Size katılıyorum,. Deyimimin kusruna bakmayın, “altı 
kaval, üstü şişhane” diye tanım lanabilecek bir giysi ne 
millidir ne de ulusalararasıdm O halde giyişinin bir 
milleti olur mu arkadaşlar? B öyle tanımlanmağa razı 
mısınız, arkadaşlar? “Hayır, hayu”
Çok kiymetli değedi bir cevheri çamurla sıvayarak 
dünyanın bakışlarına sunmakta anlam varmıdır? Bu ça
murun içinde cevher gizlidir, fakat, anlayamıyorsunuz, 
demek doğrumudur? Cevheri gösterebilmek için çamu
ru atmak gerektir. Doğaldır. Cevherin korunması için 
bir koruyucu yapmak gerekiyorsa, onu altından yap
mak gerekmez mi? Bu kadar açık gerçek karşısında ka-
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rarsızılk olur mu? B izi kararsızlığa yöneltenler varsa, 
onların ahmaklığına ve aptallığına karar vermemekte 
hala mı kararsız duracağız?...
Turan giyisilerini araştırıp canlandırmağa gerek yoktur. 
Uygar ve uluslararası giyisiler bizim için, çok cevherli 
milletimiz için layık bir giyişidir. Onu giyeceğiz. Ayak
ta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek gömlek, 
kıravat, yakalık, ceket ve doğal olarak bunların tamam
layıcısı olmak üzere başta “siperi şemsli serpuş” (güneş 
siperli başlık.)
Bunu açıkça söylemek isterim. Bu serpuşun adına şap
ka denir. Redingot gibi, bonjur gibi, smokin gibi, frak 
gibi, işte şapkamız.
Buna “caiz değil” diyenler vardır. Onlara diyelim ki, 
çok gafilsiniz, çok cahilsiniz, ve onlara sormak isterim: 
Yunan serpuşu olan fesi giymek caiz olur da, şapkayı 
giymek neden olmaz? Ve gene onlara, bütün millete ha
tırlatmak isterim ki, Bizans papazlarının ve yahudi ha
hamlarının özel giyisisi olan cübbeyi ne vakit ne için ve 
nasıl giydiler?...
Arkadaşlar. Tahakkuk etmiş şekilde söylüyorum; kork
mayınız. !
Bu gidiş zorunludur. Bu zorunluluk, bizi yüksek ve 
önemli bir sonuca ulaştırıyor. İsterseniz bildiıeyim ki, 
bu kadar yüksek ve önemli bir sonuca varmak için, ge
rekiyorsa bazı kurbanlar da veririz. Bunun önemi yok
tur. Önemli olarak hatırlatırım ki, durumun kalmasına, 
değişmemesine inat ve bağnazlık, hepimizi her an kur
banlık koyun olmak istidadından kurtaramaz”.

Bu konuşmayı değerlendirirken; Osmanlının 
son dönemlerinin duygularmı özlemlerini, öfkele
rini, kugmiıklarmı acılarmı, batı karşısındaki ezik
liklerini ve soruna gerçekçi kalıcı tutarlı bir çözüm 
bulamama psikolojilerini göz önüne almak gerekir. 
Nerdeyse 150-200 yıla varan mağlubiyet dönemi
nin oluşturduğu eziklik ve çaresizlik içinde büyü
yen herşeyi tartışan ve fakat uzlaşmaya varama
yan, İttihat Terakki etkisinde kalmış, hedefe var
mada halkı örgütlemekten ziyade tepeden inmeyi 
yöntem olarak seçen Subaylık Psikolojisi ile yoğ
rulmuş bir aydın ve yönetici neslinin karmaşık 
duygularmı iyi talılil etmek gerekir.

Bu karmaşayı yaşamış bir nesil, cumlıuriyet dö
neminde güçle donanınca her düşündüğünün doğ
ru, her yaptığmın haklı olduğu inancına saplanıp 
kalmıştır. İkna yerine tehdidi yeğlemişlerdir. 
Acelecidirler kısa zamanda çok şey yapma arzusu, 
tehditci, dai'beci tepeden inmeci yapılarını (ittilıat- 
çı gelenek) daha da ön plana çıkarmıştm Aradan 
geçen 75 yıldan sonra bugünün nesilleri, olup bi

teni daha gerçekçi ve daha akılcı değerlendirmek 
zorundadır. İfratla tefrit arasında bocalamadan bu 
yapılmahdır. Gelecek nesillere yapılacak en bü
yük iyilik, bu olacaktır.

Bu arka planı göz önüne alarak Mustafa K e
m al’in İnebolu konuşmasını, dalıa rahat değerlen
direbiliriz. Konuşmanın ilk paragrafında Türkiye 
Cumhuriyetini kuran, Türk halkının tarilitede ve 
gerçekte de uygar olduğu söyleniyor. Aynı parag
rafta uygar olduğu söylenen bir ulusun, aile haya
tı, yaşayışı ve kıyafetinin uygar olmadığı beliıtih- 
yor. Hem uygar hem de uygar değil, ilk tezat bu- 
radadu'. Konuşmalım 2. paragrafmda giyisilerin, 
ne milli, ne de uluslararası olduğu ifade ediliyor. 
3. paragrafta ise giyişinin milli olamaycağı” tezi 
ileri sümlüyor. 4. paragrafta ise mevcut giysileri 
çamur olarak vasıflandırıyor. Buradan ulaşılacak 
sonuç çamur olmayan ve milleti temsil edebilecek 
bir milli giysinin ortaya konulması zorunluluğu
dur. Giysisiz millet demek giyisisi olmayan millet 
demektir. Aksi taktirde millet çıplak da, ona giysi 
giydirilmeye çalışılıyor anlamı ortaya çıkar. Oysa 
Mustafa Kemal, Turan giysisini önermiyor, ulus
lararası giysiyi öneriyor. Batıya kai'şı bağımsızlık 
savaşmdan çıkmış bir ulusa; “şapkah gavur” diye 
muhalefet ettiği batı toplumunun giyisilerini öner
menin, mücadele hukukunun getirdiği semboller 
savaşmda anlamını göz önüne alarak ne kadar ağu- 
gelebileceğini tahmin etmek zor değildir. Anadolu 
halkı bunun için şapkaya diğer, devrimlere naza
ran, en fazla diıenmiştiı-.

Mustafa Kemal, böyle bir direnişin olabileceği
ni tahmin ettiğinden dolayıdır ki, buna karşı çıka
bilecek olanları, cahil, aptal, ahmak, gafil olarak 
nitelemiştir. Bununla da yetinm em işti. Bazı kur
banlar veririz diyerek de tehdit etmiştir. Kemalist 
hareket halkı değiştirmede iknayı değil tehdit yo
lunu benimsemiştir.

M U H A Y Y İL E L E R E  D E H ŞE T  

SA LM A K  İÇİN  ŞA L C I BACIN IN  İDAM I

Halk, II. Mahmut zamanmda Yunan başlığı olan 
fesin giyilmesine karşı çımış, direnmiş ve kurban
lar vermiştir. Yıllar sonra ve Batı ile olan uzun 
mücadele yıllarmda fes doğal seyir içinde Osman- 
lıyı temsil eden sembol haline gelmiştir. Nitekim 
Musa Kazım, fes’in K ur’an ve hadisle alakah bir
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konu olmadığını 80 yılık bir gelenek olduğunu ifa
de etmektedir. 14 Fes, Osmanlı’da II. Mahmud’un 
halka rağmen zorla yerleştirmeğe çalıştığı bir baş
lıktı. Mustafa Kemal de, II. Mahmud’un yö
ntemini benimseyerek Şapkayı, Kanunen ve Ceb
ren” yerleştirmeyi tercih etmiştir.

“Şapka iktisası hakkında kanun” 28 Kasım 
1925 tarihinde çıkar çıkmaz, köprüler, anayol kav
şakları tututularak fesler ve fesliler toplanmaya 
başlanmıştır.İstanbulda fesleri toplatılıp boğaza 
attu'ilmıştır.' 5 İstiklal mahkemesi istatistiklerine 
göre, şapka kanununun yürürlüğe girmesinden 
sonraki 2.5 ay içinde,tam 57 kişi idam edilmiştir, 
yüzlerce kişi de çeşitli hapis cezalarma çarptırıl
mıştır.

Erzurumdaki şapkaya karşı direnişi kırmak için 
“Şalcı Bacı” diye tamnan bir bohçacı kadmı astu*- 
ma, sadece dehşet ve korku salmak amacmı taşı- 
maktadu'. Nimet Arzık’m deyişi ile Vah ile ku
mandan Tatar Haşan Paşa muhayyelelere dehşet 
salmak için, kimsenin hükümetin emrinden çık
maması için inkılaplara karşı geldi diye bu kadını 
asalım demeleri ilginçti. Zavallı Bohçacı kadın 
ikide bir “ben bir hatun kişiyim, şapka ile ne der
dim ola ki, kadm şapka giye ki asla?” diyerek 
mevcut zihniyeti yüksek sesle sorgular.

Anadolu halkı, bu olaylar karşısında bir şeyi an
layamıyor; kafasmdaki sorulara net cevaplar vere
miyordu. İzm ir’in işgalinde Yunanhlar taıafmdan, 
başlarmdaki fes ve kalplakları çıkaimadıkları için 
öldürülmüşlerdii-.Başlarmdan fes ve kalpahkları, 
zorla alınıp çiğnenmişti. Bunlar düşmandı; peki 
kendi bağrına bastığı, ekmeğini paylaştığı, oğlunu 
peşinden askere gönderdiği dualarla, destek gön
derdiği Kuvayı M illiyeciler niçin kendisine aynı 
muameleyi yapıyordu?

Bağımsızlık hareketinin zafere ulaşması ile ha
rekete kai'şı oluşan güven duygusu, coşku, birlik 
ve dayanışma; hallca rağmen halk içûı anlayışmm 
kurbanı edilerek ülkenin kalkmmasma yönlendi- 
rilmemiştir. Çok büyük bir fırsat, yöneticilerce he
ba edilmiştir.

Bunun için halk en çok şapkaya karşı direnmiş
tir. Hahde Edip’in bu konudaki tesbiti oldukça il
ginçtir,

“Devrimler arasında en ciddi muhalefeti yaratan şapka 
kanununa sokaktaki adamm karşı koyması, kanunu ya
pan adamların hareketinden çok daha batıh idi. Çünkü, 
şapkaya karşı koyanların çoğu, ekonomik nedenler da

hil, birçok haklı temellere dayanıyorlardı”

Balkanlarda Bulgarların, İzm ir’de Yunan’m 
M araş’da Fransızın yaptığı davranışı, Anado
lu’nun her köşesinde Kuvayi M illiye’ciler niçin 
yapıyordu.Halk buna bir türlü anlam veremiyordu. 
Necip Fazıl’m deyişi ile “Özyurdunda garip, öz 
vatanında parya.” olduğunun farkına varmıştı 
halk.

Halk, aşağılandığmm ve horlandığının farkın
daydı. İçine kapanmayı, suskunluğa bürünmeyi ter
cih etti.

Bugünün nesli, geçmişte halkı sindirebilmek 
için suçsuz bir Şalçı Kadını idama gönderen Tatar 
Haşan Paşa ile; bugün üniversite kapılarmda kız 
çocuklarımızı polislere coplattıran ve üniversite 
dışma attuan sivil paşalar arasmda bii' fark olma
dığım görmek zorundadır. Halka tepeden bakan ve 
halkı daima tehlike gören bu zihniyeti, halka çok 
iyi anlatmalıdır. Halkı kamplara bölerek güçsüz- 
leştnen ve ülkenin kalkınmasını engelleyenleri, 
halkm sutından vurgun vuranları, haUa soyanları 
teşhir etmelidir.

Kumadan, dökmeden ve sabu:la. ■
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lINCELEME
ZORBA bir sistem

FIR’AVNLAR MISIR’I

Kerim
KOÇAK

lisanları dünya ve ahiretin esenliğine 
çağıran K u r ’an, bu çağrısına uygun 
rehberliği yerine getirirken, çoğu za

man geçm işe yönelir ve tarihin bazı kesit
lerini gözler önüne serer. Ancak, bunu ya
parken, am acı tarih anlatmak değildir. Ta
rihte yaşanm ış ilgi çek ici ve şaşırtıcı du
rumları, hoş vakit geçirilsin, edebiyat ala
nına bir şaheser kazandırılsın, tarihin ka
ranlık noktalarına ışık tutulsun diye anlat
maz. A m acı, tüm bunların çok dışındadır. 
O , yaşanm ış gerçeklerden hareket ederek, 
bireysel ve toplumsal hayat tarzının doğru 
ve yanlış biçim lerini en anlaşılır biçim iyle 
açıklığa kavuşturma arzusundadır. Buna 
uygun olarak da, bazan İbrahim ’in, Yu
s u f ’un, M usa’nın, A shab-ı K e h f’in şahsın
da dosdoğru bir inancın ve hayat tarzının 
nasıl olm ası gerektiğini anlatır. Bazan ise 
K a b il’in, N em rud’un, F i r ’avn’m şahsında, 
yanlışlığın, kötülüğün, zulmün, sömürü
nün, haksızlığın ulaştığı aşamaları göstere
rek, insanları yanlışlıklardan, kötü gidişat
lardan engellem eye çalışır. B öylelik le , te
orik açıklam aların alacakaranlığına sapla
nıp kalmaz. H erşeyi, en açık, en sade, en 
anlaşılır ve tereddütlerden uzak biçim iyle 
takdim eder. Hz. M u sa’nın esenlik daveti 
ve F i r ’av n ’ ın zorbalıkları çerçevesind e 
gerçekleşenler de K u r’an ’da anlatılan ha
yat hikayelerinden birisi. Esenlik  yurdu
nun diğer rehberlerinde olduğu gibi, M u
sa ’nın hikayesinde de, dosdoğru bir inanç 
tarzının tem el ilkeleri, bireysel hayatın 
karşılaşabileceği şer tuzakları, toplumsal 
hayatta yer alan yanlışlıkların somut ör
nekleri olanca açıklığ ıy la gözler önüne se

rilir. O ’nun hayat hikayesiyle, kötülüğün 
hakim iyetindeki bir toplumda insanların 
karşılaşacakları zorlukların neler olduğunu 
görme imkânı elde edilir. O ’nun yaşadıkla
rından hareketle, yanlışlığın , kötülüğün, 
ahlâksızlığın, iffetsizliğ in , zorbalığın... ne
den olduğu sapıklıkları, çarpıklıkları ve 
tüm bunların sonunu bilm ek ve göiTnek 
mümkün olur. F i r ’av n ’ ın şahsında da zor
balığı, zulmü, haksızhğı, kötülüğü, söm ü
rüyü en açık örnekleriyle görmek ve yaşa
nan veya yaşanacak hayatı değerlendirecek 
ölçüler elde etm ek mümkün olur.

TÜRÜNÜN TİPİK ÖRNEĞİ BİR SİSTEM 
_________ FİR ’AVNLAR MISIRCI_________

M ısır’ ın bütün im kânlarının, F ir ’avnî ida
renin sahipleri tarafından kullanıldığı, bu 
küçük azınlığın sınırsız denebilecek sefa- 
hatına karşılık , k itlelerin  de sınırsız dene
b ilecek  bir sefa let içerisinde oldukları b ili
nen özelliklerden birisi. Çünkü, tarihî kay
naklardan hareketle gayet açık olarak b ili
yoruz ki, bütün M ısır ülkesi, F ir ’av n ’ın 
tem sil ettiği elit tabakanın kişisel malı ka
bul ediliyor, dolayısıy la M ısır toprakları 
üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabili
yorlardı. B una bağlı olarak da hiç bir eko
nom ik sorum luluğa sahip değillerdi. Vergi 
verm ezler, fakat vergi toplarlardı. T icarî 
hayat tam am ıyla ellerinde bulunuyordu.* 
Saray m em urlarının, ordu m ensuplarının, 
din adam larının, soyluların ve hükümet 
adam larının teşkil ettiği bu kesim , “her 
günü eğlencelerle  dolu, son derece lüks bir 
hayata sahiptiler” .  ̂ Ü lkenin servetini elin-
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balıklan büyük b ir titizlikle uyguladığı bir zamanda, 
İlahî hakikâti b ild iın ıek  ve zorba idarenin bütün “ azgın
lıkları” terketm esini sağlamak için görevlendirilirler; 
“F ir ’avn’a git, o gerçekten azdı”. (20/24; 79/17) Bu İla
hî görevlendirm eyi takiben Hz M usa ve (m uhtem elen 
kardeşi Harun) F i r ’av n ’ın huzuruna çıkarlar. Hz M u
s a ’dan İlahî hakikatleri duyan F ir ’avn’ın ilk  tepkisi ol
dukça ilg in ç olur. M usa’nın 
kendi yanında, sarayda yetiş
miş o lm asını, M u sa ’dan duy
duklarını d ikkate alm am anın 
gerekçesi olarak ileri sürer. Bu 
tavrıyla, “ B a n a  nasıl böyle 
şeyler söy leyebilirsin , sen de 
bir zam anlar b en im le birlikte 
değil m iydin, sen de bu idare
nin bir m ensubu değil misin?
Bu söyled iklerin , sana yaptı
ğım ikram lara karşılık  nankör
lük yapm ak değil m idir?” an
lam larına gelen b ir serzeniş 
vardır: “F i r ’avn şö y le  dedi:
“Seni çocukken yanım ızda bü
yütmedik m i? Hem  de bizim le 
b irlik te  sen e le rce  kald ın” .
(26/18)

Halbuki konu H z M usa’nın 
hangi şartlarda yetişm iş oldu
ğu veya F ir ’av n ’ la daha önce
leri sözkonusu olan  yakınlığı 
değildir. Hz M usa,
F ir ’avn’dan, bu k işise l durum
larını anlatarak ondan birşeyler
istiyor da değildir. Konunun, hiç bir şekilde kişisel ta
rafı yoktur. F ir ’a v n ’dan istenen, zorbalığı terketm esi- 
dir. Bütün zorbalık ları terketmeli ve gerçek ilâh olan 
A llah’ın insanlar için  tayin ettiği esaslara göre yaşam a
yı vfe yönetm eyi seçm elidir. Bunu risalet görevini baş
latan İlahî talim atlarda ve Hz M u sa’nın F ir ’av n ’ la ilk 
konuşm alarında gay et açık olarak görüyoruz: “Hemen 
gidin de F ir ’avn’a deyin ki: “B iz  R a b b ’ inin e lçileriy iz .” 
(20/47); “O na de k i: “ îsterm isin (küfürden/zorbalıktan) 
tem izlenesin? Sen i Rabbine davet edeyim  de (O ’na) 
boyun eğesin ” . (79/ 18-19) Fakat, F ir ’avn konuyu ka
bullenm ez. K endi yanında yıllarca kalm ış, bakım ını 
üstlendiği b ir kişin in  bu şekilde herşeyi değiştirecek bir 
teklifle karşısına çıkm ış olmasını anlayam az. A nlasa da 
kabullenem ez. Bu nedenle, Hz M usa’yı kendisine kar
şı nankörlük yaptığı suçlam alarıyla sık ıştınnaya çalışır. 
Fakat Hz M u sa ’nın  konuyu kişiselleştirm eyip , görevini 
ısrarla yerine getirm esi üzerine, F i r ’avn bu sefer de ko
nuyu bir başka yönden çarpıtm aya çalışır. Hz M usa’nın 
sözlerini, kendi ırk çı ve pek tabiî olarak da zorba yöne

Fir'avn'lar Mısır'ından da anlaşıl

dığı üzere, gelir dağılımındaki 

denge bilinçlice bozulmuş, hak ve 

sorumluluklar eşit olmayan biçim

de dağıtılmış iki kutuplu toplum- 

larda bir tarafı; her türlü imkânla

ra sahip, haksız çıkarlarını alabil

diğine artırarak sürdüren mutlu 

azınlık, diğer tarafı ise, imkânsız

lıklar içerisinde yaşayan, emekle

ri sömürülen, insanlık onurları 

ayaklar altına alınmış, bunun ya- 

nısıra yaşanan gerçekleri farket- 

memeleri için idrak kabiliyetleri 

de yok edilmiş veya yok edilmeye 

çalışılan kitleler teşkil eder.

tim ine karşı çıkan, karşı bir ırkçı hareket olarak değer
lendirir. Onun bir zamanlar bir K ıp tî’yi öldürmüş olm a
sını da bu karşı ırkçı hareketin eylem lerinden birisi o la
rak ifade eder. B u  düşüncenin etkisiy le, onu ısrarlı bir 
şekilde nankör olm akla suçlar: “O  yaptığın işi (K ıp tî’yi 
öldürme işini) de sen işledin; Sen nankörlerdensin” . 
(26/19) Fakat Hz M usa, F ir ’av n ’ın oyununa gelm ez.

Konunun, F i r ’av n ’ın zannetti
ği gibi kişisel iktidar hevesi 
veya karşı ırkçı hareket olm a
dığını, daha önce yaptığı işin 
suç olduğunu kabul ederek 
açıklar: “M usa dedi ki: “B en  
bunu, o vakit cahillerden oldu
ğum için  yaptım . Sizden kor
kunca da için izden hem en 
kaçtım . N ihayet R ab b ’im bana 
peygam berlik ihsan etti ve b e 
ni peygam berlerd en birisi 
yaptı.” (26/ 20-21) F ir ’av n ’ın 
konuyu çarpıtarak, k işiselleş
tirme nedenini çok iyi anladı
ğını da belirtm eyi ihm al et
mez: “B aşım a kaktığın o ni
met de gerçekte İsrailoğuila- 
n ’nı kendine köle edinmiş o l
man ned en iy led ir”. (26/22). 
Sonunda F ir ’avn asıl konuya 
gelm ek zorunda kalır. M esele
yi çaıp ıtm a ve kişiselleştirm e 
gayretlerinin faydasız olduğu
nu anlar; “F i r ’avn şöyle dedi: 
“ A lem lerin  R a b b ’i de k im 

d ir?” (26/23) A rtık bu safhadan sonra tevhid-şirk çatış
m ası başlar. B ir  taraf İlahî hakikâtleri hatırlatıp onlara 
göre inanıp yaşam aya davet ederken, diğer taraf çeşitli 
gerekçelerle meşru kılınm ış kötülüklerin, zorbalıkların, 
baskıların, söm ürülerin, işkencelerin , katliam ların... sa
vunuculuğunu yapar. B ir  taraf gerçek adaletin hakim 
olduğu bir dünyaya ve bu dünyamn devam ı olan sonsuz 
saadete çağırırken, diğer taraf içinden ilelebet ç ık ılam a
yacak karanlığa, azaba çağırır; “ (M usa dedi ki:) ...“B iz  
sana R a b b ’inden bir mucize ile geldik. Dünya ve ahiret 
selâm eti, hidayete tâbi olanlaradır” . (20/47) (F ir ’avn 
dedi k i:) “Yem in ederim ki, eğer benden başka ilah edi
nirsen, m utlak ve muhakkak seni zindana atılmış k im 
selerden yaparım ”. (26/29) Konum uz dahilinde üzerin
de özellik le  durmak istediğim iz husus da bu safhada 
açığa çıkar. F i r ’avn, diğer halef ve selefleri gibi, kendi 
zorbalıklarını, haksız m enfaatlerini gündeme getiren ve 
topluma gerçek huzuru vaat eden bir çağrıy ı, toplumun 
birlik  ve beraberliğini bozm akla, toplumun huzurunu 
kaçırm akla suçlar: “F ir ’avn etrafındaki topluluğa dedi
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ki; “B u , şüphe yok ki b ilg iç  bir büyücüdür. Büyüsü ile 
sizi yerinizden etm ek ve sizleri M ıs ır ’dan kovm ak isti
yor. Şim di (ona) ne (yapm am ı) istersin iz?” (26/34-35) 
İlginçtir; dem ek ki bu tür suçlam a, sözkonusu ettiğim iz 
zorba sistem lerin tüm m ensuplan için geçerli olan bir 
suçlam adır; aynı zilm iyete sahip olm anın ça ıp ık  bir ge
reğidir. Çünkü aynı suçlam ayı, F ir ’avnî idarenin en 
önem li payandaları olan ve statükoyu m eşrulaştır
ma/savunma görevleri karşılığında en büyük m enfaat
leri elde eden sihirbazlarda da görürüz. Onlar, Hz M u
sa ve H arun’un davet ettikleri şeylerin , sistem i darm a
dağın ve herşeyi altüst edecek nitelikte olduğunu söy
lerlerken, bu yık ılış ve yok oluşun zorba bir sistem in 
yıkılış ve yok oluşu olduğunu ustalıkla gizler, taht de
ğişim i gibi takdim ederler. İyi bir saltanat gidecek, k ö 
tü bir saltanat inşa olunacak gibi gösterm eye çalışırlar. 
Yürürlükteki saltanatı faziletlerle  donatırlar; “O nlar 
M usa ve Harun’a (dediler k i); “ Sen  bizi babalarım ızdan 
devraldığım ız yol üzerinden çevirm ek için  mi geldin? 
Yeryüzünde saltanat ikinize ait mi o lacak ?” (10/78) F a 
kat ne var ki bu sih irbazlar iman edip m ü’min oldukla
rı ve pek tabiî olarak F ir ’avn’ın safından uzaklaştıkları 
zaman, daha biraz önceki suçlam aları bu sefer kendile
rine yönelir. F ir ’av n ’ın tehdidi ve toplumun birlik ve 
beraberliğini bozm a suçlam asına bu sefer de kendileri 
muhatap olurlar: “B u  (yaptığınız) bir tuzaktır (önceden 
planladığınız bir oyundur). Şehirde bu tuzağı (g izlice) 
planladınız ki, halkı oradan (bu güzel ülkeden) ç ıkara
sınız. A m a (buna m üsaade etm eyeceğim  ve sizi bu hi
leniz nedeniyle nasıl cezalandıracağım ı) yakında b ile
ceksin iz” . (7/123)

İşte, zorbalar böyledir; sürekli kendilerinin ve yöne
tim lerinin en uygun ve en iyi olduğuna yönelik  genel 
bir kanaat sergilerler. K id eleri bu kanaate sahip kılm ak 
ve böylelik le  de kendi zorba yönetim lerini m eşrulaştır
mak için  her türlü tedbiri alır, gerekli bütün propagan
daları genellik le de başa
rıyla yerine getirirler. K en 
dilerine veya yönetim leri
ne karşı çıkan , eleştiren, 
katılm ayan b irisi ç ık tım ı 
da, daha önce başarıyla al
dattıkları k itleleri “vatanın 
bütünlüğü” , “m illetin  bir
liğ i” ilk e leri g ereğ in ce  
“p u tlarına” itaata davet 
ederler. Sanki o k itle le r  
doğdukları günden beri bu 
idarecinin ve bu idarenin 
zorbalıklarını yaşayan, zu
lüm lerini hep üstlerin d e 
hissedenler değilm iş gibi, 
sistem i tehlikelerden kur

tarmak m aksadıyla tereddüt etm eksizin  canlarını ver
meye, m allarını harcam aya, nam uslarım  feda etmeye 
çağrılırlar. F ir ’av n ’ın yaptığı da bundan başkası olmaz. 
Tahtının sallandığını, saltanatının sorgulanm aya baş
landığını hisseder hissetm ez, y ıllardır zulmü altında ya
şayan insanları, fedakârlıklara çağırır. İdaresini kabul 
etm eyenleri, sorgulayanları “vatan hain i” ilan edip, 
“vatanın bütünlüğü”, “ m illetin b irliğ i” ı̂ için  bu çağrıyı 
susturmak zorunda olduklarını açıklar.

Fakat, sanki o ülkede adalet hakim m iş ve dolayısıy
la herkes huzurlu, mutlu, canından, m alından, aklından, 
çocuklarının geleceğinden, nam usundan, inanç ve dü
şüncelerinin gereğini rahatlıkla yapm aktan eminm iş gi
bi. Sanki o ülkede, insanlar gruplara bölünüp birbirlc- 
riyle çarpıştırılm ıyorm uş gibi. Sanki o ülkede, izlenen 
ırkçı politika nedeniyle, toplumun bir kesim i tamam ıy
la imha edilm eye çalışılm ıyorm uş gibi. Sanki o ülkede, 
toplumun büyük bir kısm ını oluşturan bazı insanların 
çocukları katlolunm uyor ve kadınlarına tecavüz cdilm i- 
yom ıuş gibi. Sanki o ülkede, insanlar s ırf F ir ’avnî ida
renin sahiplerinin keyfi için  bütün hayatlarını sefaletler 
içirişinde geçirm iyorlarm ış gibi. Sanki o ülkede, insan
lar sefalet nedeniyle evsiz/barksız, açık  ve çıplak gezer
ken, ölmüş F ir ’av n ’lar için  yüzbinlerce insana, kırbaç
lar altında onlarca yıl ç a l ı ş t ı r ı l a r a k anıt mezar yaptı- 
rılmıyoiTnuş gibi. ' Sanki o ülkede, toplumu oluşturan 
insanlar her türlü olum suz şartlar altında aç, çıplak, se
fil bir vaziyette yaşarken, haksız m enfaatler nedeniyle 
sahip oldukları hâzinelerin anahtarlarını taşıyacak özel 
görevliler tayin edecek kadar zengin olan ve yönelim 
tarafından desteklenip korunanlar yokm uş gibi...

Evet! bunların hiç b irisi yok ve herşey güzel, herşey 
yerli yerinde, herşey adil bir şekilde gerçekleşirken, Hz 
M usa gelip herşeyi kötü, berbat, sefil yapm ış gibi. Top
lum, sefaletin , açlığ ın , hastalıkların, kötülüklerin, katli
amların, işkencelerin  kucağına sanki o, her türlü kötü
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lüğe son verilm esini isteyince düşmüş gibi. A ncak ka- 
ranlıklarm  önderleri, zorbalıklarm , kötülüklerin, katli
amların, söm ürülerin failleri ne kadar istem eseler, ne 
kadar önlem eye çalışsalar da, hakim ses hakkm sesi 
olur. Ve o ses bir kez duyuldumu herşey değişm eye 
başlar; “B iz  de istiyorduk ki o yerde m ustaz'aflara 
(zorbalıklarm , söm ürülerin, haksızlıkların, kötülüklerin 
muhatabı kılındıkları için zayıf, güçsüz bırakılm ış olan
lara) lütfedelim , onları önderler yapalım , onları (orada
ki bütün varolanlara) m irasçı kılalım . Ve onları o yerde 
hakim kılalım . F i r ’av n ’a, H âm ân’a ve askerlerine, on
lardan korktukları şeyi gösterelim ”. (28/5-6)

Bu İlahî vaat gerçekleşir de. Allah vaadini yerine ge
tirir ve m ustaz'afları güçlü kılarken, zorbaları o lab ile
cek  en kötü şekilde cezalandırır: “B iz  de onlardan öç 
aldık; onları denizde boğduk. Çünkü onlar ayetlerim izi 
yalanlam ışlardı ve onları umursamaz olm uşlardı. Hor 
görülüp ezilm ekte olan m illeti de içinde bereketlerle 
donattığım ız yerin, doğularına ve batılarına m irasçı k ıl
dık. R a b b ’inin İsra ilo ğ u llan ’na verdiği güzel söz, sab
retm eleri yüzünden tam yerine geldi. F ir ’avn ve kavm i- 
nin yapageldiği şeyleri ve yükseltm ekte oldukları sa
rayları da y ık tık .” (7/ 136-137); “O nlar geride neler b ı
rakm ışlardı; n ice bahçeler ve çeşm eler. E kin ler güzel 
makamlar. Ve zevk ü sefâ  sürecekleri n ice nimetler. 
(E vet onlar) böyle oldu (helak oldu ve) biz onları baş
ka bir topluluğa m iras verdik. Onlara gök ve yer ağla
madı. Ve (acı sona ulaşmaları sağlanm ak için) ertelen
mediler. Andolsun biz, İsrail oğullarını o küçültücü 
azaptan kurtardık; F irav n ’dan. Çünkü o (insanları ezip) 
yücelen, haddi aşanlardan biri idi.” (44/25-31)

EVRENSEL BİR MESAJ

hî em irlerin hangi tarzda uygulanması gerektiğini öğre
nir. B u  özellik ler elbetteki her zam anın ve her toplu
mun m ü’m inleri için de aynen geçerlidir. Fakat, ayetle
rin vahyolunm a nedeni sadece bunlar da değildir. Ayet
lerle, m üşriklere, müşrik önderlere, m üşrik kitlelere de 
özel m esajlar verilir. İdrak kabiliyetleri tahrip edilmiş 
ve gidişatları yanlış olan kitleler, hakikâtleri görnıeleri 
için ayetlerle uyandırılmaya çalışılırken , müşrik lider
lerin m askeleri de ayetlerle düşürülür. Ş irk in  oluşturdu
ğu statükonun, kitleleri aldatm ak için sahip olduğu, an
cak titizlik le gizlenen hileleri ayetlerle gözler önüne se
rilir. Aynı şekilde, müşrik liderler yaptıkları yanlış işler 
için uyarılırlar. Onlar, hakkı kabule ve uygulam aya sev- 
kedilirler. Yanlışlıklarında ısrar etm em eleri için ahiret 
azabıyla korkutulurlar. Yine aynı şekilde, müşrik lider
ler veya K u r’anî ifadeyle m üstekbirler, hakkı kabul ve 
uygulam aya yanaşm azlarsa, söm ürülen, azaba uğrayan, 
aşağılananan kitlelerin uyanıp, gerçekleri görmeleri ve 
böylelik le zorba sistemi yıkıp, intikam larını alm alarıy
la korkutulurlar. Ve bütün bunlar, sadece teorik bilgiler 
verilerek yapılm az. B izzat yaşanm ış olaylardan örnek
ler seçilir. Bazan M ısır toplumundan, bazan Ad toplu- 
mundan, bazan Semud toplum undan... seçilen örnek
lerle, gerçekleşen tevhid-şirk m ücadelesinin safhaları
nın neler olduğu ve neler olacağı gerektiği kadarıyla an
latılır. İman edenler veya iman etm eyenler, bu örnekler
den harketle durumları hakkında müşahhas örnekler gö
rür ve neler gerçekleşeceğini anlarlar. Bu örneklerle 
iman edenlerin kalpleri sağlam laştırılıp, gidişatları des
teklenirken, iman etmeyenlerin kalpleri sarsılır, gidişat
larının yanlışlığı bir kez daha düşündürülür ve hem dün
yada ve ahirette gerçekleşecek azapla korkutulurlar. ■

A çıkladığım ız üzere; Hz M u sa’nın, F ir ’avn ve erkânı
na İlahî hakikâtleri bildirm esini ve onların İlahî haki
kâtleri kabule ve uygulam aya yanaşm am alarını anlatan 
K u r’an, bu anlattıklarıyla tarihî bilgilere katkıda bulun
m a amacı taşım az. R esu lü llah ’ın ve m ü ’m inlerin tarihî 
bilgilerini geliştirm ek, insanlar içerisinde F ir ’av n ’lar 
dönemi M ıs ır ’ ının bazı tarihsel özelliklerini bilen k işi
ler olm alarını sağlam ak gibi bir hedefi gözetm ez. Yine 
aynı şekilde; M ekke m üşriklerine “Siz lcrin  bilm ediği
nizi, Resûlüllah b iliyor” dedirtmek için vahyolunmaz. 
Çünkü hiç bir ayet, R esu lü llah ’ın ve diğer m ü’m inlerin, 
inanç, düşünce ve uygulam ada hiç bir yararı olm ayan 
salt b ilg iye sahip olm aları için vahyolunmaz. Ayetlerin 
vahyolunm a nedeni, peygam berin gönderiliş nedenidir. 
Peygam bere, İlahî görevi dahilinde destek malzem eyi 
sağlam ak içindir. Peygam ber, kendisine vahyolunan 
ayetlerle, insanlara neleri tebliğ edeccğini, neleri kabu
le ve uygulam aya davet edeceğini, tebliğ ve davet usû
lünün nasıl olm ası gerektiğini, uygulama gerektiren ila 
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ç e v ir i
MODERNİTENİN KIŞI

Richard 
NORGAARD

odernitenin sınırları içinde 
meydana gelen gelişme, zen
gin uluslar tarafından, üreti

len eşyanın tüketilmesi temeline dayan
dırılmıştır, Elde edilen başarılar ise in
sanlık için pahalıya malolmuştur. Çünkü 
başarılar aşırı tüketimi ve materyalist uy
gulamaları özendirmiş, eşitsizliği arttır
mış, üretimi ulusötesi şirketlerde, karar 
verme gücünü ise bürokratik kurumlarda 
yoğunlaştırmış ve çevresel-kültürel çe
şitliliğin yok olmasını hızlandırmıştır.

“Modernite” olarak bilinen dünya gö
rüşünün ortaya çıkıp gelişmesinde, her 
yönüyle içiçe girmiş durumda olan beş 
temel faktör büyük rol oynamıştır. Bu 
faktörler sivil toplumun, aydınlanma
nın,bilimsel ve endüstriyel devrimlerin 
gelişmesine yardımcı olurken kültürel ve 
biyolojik çeşitliliğin ise karşısında tavır 
almışlardır. “İzm”ler olarak da tanımla
yabileceğimiz bu faktörler atomizm, me
kanizm, objektivizm, üniversalizm ve 
monizmdir.

Modernitenin temel sütunları olan bu 
“izm”ler 19. ve 20. yüzyıllarda bilim 
adamları ve toplum filozofları tarafından 
inşa edildiler ve günümüze dek de çevre
cilerin ağır eleştirilerine maruz kalmala

rına rağmen, bilim ve kollektif karar ver
me konusunda kamusal söylemin ana 
hatlarını tanımlamaya devam ettiler. Ay
nı şekilde, o günden bu yana kamunun 
bilgilenmesi, politik müzakere, kanun 
yapımıyla ilgili karar verme ve hükümet 
organları tarafından icra edilen politika 
uygulama süreçlerini de tayin ediyorlar.

Bu beş temel sütun, aynı zamanda, 
“Bilginin tek bir doğru yolu vardır ve bu 
yolda insanoğlunun tabiatı daha fazla de
netim altına almasına imkan verip çatış
mayı azaltacaktır” inancının gelişmesine 
de yardımcı olmuştur.

Bu dünya görüşünün doğru olduğu 
kabul edildiği için -güya- dünyanın geri 
kalan kısmı da onu kabullenerek gelişe
cekti. Bu sütunlar üzerine inşa edilen 
modernite Avrupa emperyalizmi için etik 
bir temel sağlıyordu. Bu etik temel, sana
yileşen Kuzey’den sonra, bugün süsle
nen ekonomik gelişmeyi ve uluslararası 
gelişme stratejilerini haklı göstermeye 
yardımcı olmaktadır.

Kamuya açık ve bilimsel tartışmalar
da olduğu kadar akademik çevrelerin ar
gümanlarında da modernitenin öncülle
rinden yararlanıldı. Kamusal ve bilimsel 
arenalarda modernitenin öncüllerini sor-
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gulamak demek, hakim kanı ve 
inançlar olarak görülen şeyleri 
sorgulamak demektir. Başka fel
sefi öncüllere dayanan çevresel 
eylem lehindeld argümanlar ge
reksiz diye kamusal tartışmadan 
uzaklaştırılır. Modernitenin ön
cüllerinin sorgulanmasının sonu
cu aslında genellikle halkın poli
tik söyleme iştiraktan mahrum bı
rakılması şeklinde tecelli etmekte
dir.

Atomizm, mekanizm, üni- n 
versalizm, objektivizm ve

ki, temel sorunların birbirlerinden 
bağımsız olarak değerlendirilebil- 
meleri mümkün değildir. Zengin 
uluslar tarafından sürdürülen “aşı
rı tüketim”in içiçc girmiş prob
lemleri, yaşanan çevre felaketleri 
ve global olarak artış gösteren 
eşitsizlikler gibi pek çok sorun bir 
bütünlük içerisinde anlaşılmalı ve 
çözüm ancak bu şekilde aranmaiı- 
du'. Örneğin global iklim değişik-

"Müşferek tekamül sistemi", 

Sıemen hemen, modernitenin 

tam zıddü olan bir sistemdir. Bu 

sistem atom izm 'e karşı hoSizmi 

(bütünlük), mekanizmce karşı 

sistemler düşüncesini, üniver- 

salizm'e karşîi lokal değer ve 

bağlam saihğı, objektivizmce 

karşı subjektivizm'i, monizmce 

karşı ise plüralizm 'i yüceltir, 

aynı zam anda bilgi yollarının 

çokluğunu ve kültürel ve biyo

lojik çeşitliliği savunur.

monizm ile ilgili problem biz
zat bu “izm”lerin keyfiyetle
rinden kaynaklanmaktadır.
Çünkü bu inançlar “akl-ı se- 
lîm” olarak değerlendirilip 
toplumsal söylemden arındı
rılmış metafizik ve epistemo- 
lojik fikirlere alternatif olarak 
telakki edilmektedirler. Mo- 
dernite temellerinin kurum
laşması bu tarzda olduğundan 
doğabilimcileri, teknokratlar 
ve neoklasik ekonomistler - 
birer profesyonel katılımcı 
olarak- kamusal karar verme 
erki üzerinde hakimiyet kur
muşlardır.

Modernitenin temelini 
oluşturan beş temel inanç hiz
met etmek için -gerek mana
da- yanlış vasıtalar oldukla
rından çevresel ve sosyal prob- ligi, asit yağmurları ve kirlilik gi- 
lemlere çözüm olarak ortaya ko
nan kamusal cevaplar yetersiz 
kaldı. Örneğin atomizmin bir so
nucu olarak sorunların bölünüp 
parçalanarak çözümlenebileceği
ne inanılmıştu-. Zaten bu yüzden 
hükümet organları ve diğer kamu 
kuruluşları da problemleri bir bili- 
m adamı tarafından denetim altına 
alınabilecek şekilde parçalara böl
mede son derece maharetli hale 
gelmişlerdir!

Fakat, bugün, şu bir gerçektir

bi sorunların Kuzey’in çok yük
sek orandaki enerji ve madde tü
ketiminden bağımsız olarak de
ğerlendirilebilmesi mümkün de
ğildir. Aynı şekilde fakir uluslar
daki yoksulluk probleminin, tabii 
kaynaklarındaki azalmaların ve 
çevre felaketlerinin de yukarıdaki 
sorunlardan bağımsız olarak orta
ya konması imkansızdır.

Atomizm gerçeği bu iken diğer 
dört temel sütunun da bundan 
farklı bir tarafı yoktur. Onlar da.

aynen atomizm gibi, sosyal ve 
çevresel problemlerin yeterince 
anlaşılmasını engellenmektedir
ler. Sonuç olarak mevcut kurum- 
lardaki “sağlıklı gelişme”yi hasıl 
eden teşebbüsler modernitenin te
mel sütunları tarafından başarısız
lığa uğratılmışlardır. Çünkü mo- 
dernite, sistem içinde vuku bulan 
gelişme çerçevesinde kültürel ho
mojenleşmeyi, tekrar ürelileme- 

yecek enerji türünün kullanı
mını ve zengin ulusların aşırı 
tüketimini desteklemiş, karar 
verme gücünü ise merkezileş- 
tirmiştir. Bu nedenle moder
nitenin inançları temeline da
yalı dünya görüşü içinde 
“sağlıklı bir gelişm e”nin 
mevcudiyeti imkansızdır.

Gelişmenin modernite iha
neti halihazırda mevcut duru
mdaysa eğer, çok kompleks 
yapılar olan sosyal ve çevre
sel sistemler ne tür bir alter
natif sistem içinde daha uy
gun bir tarzda şekillenmeli- 
dirler? Bunun için zihinleri
mizde bir alternatif yapı siste
mi mevcuttur; bu da içinde 
sosyal ve çevresel değişiklik
lerin bilgi-değer organizasyo- 
nel, teknolojik ve çevresel 
sistemlerin beraber gelişimi 
olarak anlaşılan “müşterek 

tekamül sistemı”dir.
Bu perspektiften bakıldığmda 

dünya, kültürlerin ve ekosistemle- 
rin içiçe olduğu ve müşterek ge
liştikleri bir “kırk odalı han” ola
rak değerlendirilebilir. Baskın 
olarak tekamül eden eylemler, 
farklı insan kültürlerinin birleştiği 
bu hanın odaları içinde mevcuttur. 
Kültürel baskılara, sosyal yapıla
rın şekline, değerlere, bilgi yolla
rına ve lokal toplulukların tekno
lojik gelişmelerine karşılık olarak 
her oda içinde bir ekosistem geh-
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şir. Tabiidir ki, bu sistem iklim, 
toprağm verimliliği, türlerin bü
tünlüğü ve dengesi gibi hususiyet
lerden etkilenmiş durumdadır. 
“Müşterek tekamül” perspektifin
den bakıldığında “çevresel kriz” 
demek "sosyal kriz" demektir; 
bu ikisi aynı anlama gelmektedir.

Hanı oluşturan odaların herbiri 
ne birbirinden farklı ne de birbiri
nin aynısıdır. Odalar içinde mev
cut olan bilgi yolları, değerler, 
inançlar, sosyal yapının görüntü
leri ve farklı türler diğer odalarla 
da müşterek tekamül halindedir
ler. Uygulama ve türlerin bazıları 
bu bölgelerde kendilerine yer bu
lurken bazıları da yokolup gider
ler. Orada benimsensinler veya 
yokolup gitsinler hiç farketmez, 
mutlaka buralardaki mevcut teka
mülü etkilerler. Herbir bölüm 
içindeki yerli veya yabancı uygu
lama ve türlerin çok sayıdaki 
kombinasyonları müşterek teka
mül etmiş farklı kültürlerin glo
bal bir örneği olarak varlıklarını 
sürdürürler.

Modernite sistemi içindeki ge
lişme sürecinden farklı olarak, 
sosyal ve çevresel değişikliğin 
müştereken meydana getireceği 
bir tekamülün temel anlayışı “ka
bul edilebilir gelişme”nin hedef
leriyle bağdaşır. Müşterek teka
mül eden sistemlerde kültürel ve 
biyolojik çeşitliliğin kabul görme
si, bu tarz bir bakışaçısı sayesinde 
olur. “Müşterek tekamül siste- 
mi”nde daha çok farklılık, siste
min daha sağlıklı işlemesine yar
dımcı olur.

“Müşterek tekamül” bakışaçısı 
“bilginin bir tek doğru yolu var
dır” anlayışına dayanmaz. Bilgi 
sistemleri çevresel ve sosyal sis
temlerle beraber tekamül ettikleri 
için biyolojik ve kültürel farklılık,

bilginin pekçok yoluyla birlikte 
gider. Bilgi yollarının çok olması, 
biyolojik farklılıkta olduğu gibi, 
bir sistemi güçlendirir. Bu neden
le müşterek tekamülün bakışaçısı 
üniversal nazariyeleri engeller ve 
plüralizmin (çoğulculuk) gerekli
liğine dikkati çeker.

“Müşterek tekamül sistemi” lo
kal değerlere fırsat tanır. “Kırk 
odalı han”ın herbir odası içindeki 
tekamül kendi bağlamı içinde de
ğerlendirildiğinde bir “doğru”dur. 
Kendi özel bağlamı içinde değer

lendirilen bu bilgi “üniversal” ve
ya “objektif’ değildir. Bu nedenle 
pekçok bilgi diğer bağlamlara 
transfer edilemez. İnsanlar özel 
bağlamlarda değerlendirildikleri 
için bilgi sübjektiftir.

“Müşterek tekamül sistemi” 
bilginin yollarını çoğaltmak için 
kollektif kararların yapımında, 
içinde farklı düşüncelerin ve bakı- 
şaçılarının varlığına fırsat tanıya
cak bir alanın önemine dikkat çe
ker. Bu şekilde, kai'ar yapımını 
demokratikleştirecek ciddi mana
da hükümeti ve karar yapma gü
cünü merkeziyetçilikten uzaklaş

tırarak toplumun gelişmesine ve 
insanlar arasındaki bağların güç
lenmesine fırsat tanır. Gelişmenin 
müşterek tekamül eden bir reviz
yonu, lokal değerleri ve katılımcı 
demokrasiyi yükselten merkezi
yetçilikten uzak gelişme stratejile
rini zaruri hale getirmektedir.

“Müşterek tekamül sistemi”, 
hemen hemen, modernitenin tam 
zıddı olan bir sistemdir. Bu sistem 
atomizm’e karşı holizmi (bütün
lük), mekanizm’e karşı sistemler 
düşüncesini, üniversalizm’e karşı 
lokal değer ve bağlamsallığı, ob- 
jektivizm’e karşı subjektivizm’i, 
monizm’e karşı ise plüralizm’i 
yüceltir, aynı zamanda bilgi yol
larının çokluğunu ve kültürel ve 
biyolojik çeşitliliği savunur.

Modernite tarzı gelişme, insan
ları politik olarak güçsüzleştirme- 
ye bizi ise tabiattan ve birbirimiz
den koparmaya çalışmaktadır. 
Müşterek bir tekamül perspekti
finden bakıldığında “kabul edile
mez gelişme”yi “kabul edilebilir” 
hale getirmek için sadece fosil- 
yakıt temelli teknolojileri alterna
tif yakıtlarla değiştirmek yeterli 
değildir. Endüstrileşmiş kültürle
rin değer, bilgi, organizasyonel ve 
teknolojik sistemleri fosil hidro
karbonlarının istismarına da fırsat 
verdikleri için teknolojik değişik
likler tek başlarına yeterli değil
dir; bu nedenle sosyal ve kültürel 
değişikliklerle de desteklenmeli
dirler. Ancak topyekün bir deği
şim “kabul edilebilirliği” sağlaya
caktır.

Çeviren.'Şakir ALTINTAŞ

Richard B. Norgaard 
Resurgence, NovemherlDe- 
cemher 
1996INo: 179
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Başörtüsü Yasağını İptal Eden 
İDARE MAHKEMESİ 

KARARLARI

Uzun süredir bazı üniversitelerimizde hukuka ve insan haklarına 
aykırı olarak zaman zaman uygulanan '‘başörtüsü yasağı’" geçtiğimiz 
yıl, İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere birçok yüksek öğretim kuru- 
munda adeta bir zulüm ve kıyım mekanizmasına dönüşmüş, yüzlerce 
başörtülü öğrenci mağdur edilmişti.

Üniversite yönetimleri ve YÖK'ün tutumuna bakılırsa, okulların 
açılması ile birlikte, neredeyse başörtüsüne endekslenen “irticaya karşı 
mücadele'' kampanyasına yeniden hız verilecek ve başörtülülere uygu
lanan hukuk dışı baskılar artarak devam edecektir.

Hukukun siyasallaştığt ve otoriter bir yönetim anlayışının baskı 
aracı haline geldiği böyle bir dönemde başörtüsü mağdurlarının açtığı 
iki davanın müsbet sonuçlanıp, Edirne ve İstanbul 6. îdare 
Mahkemesince zaten hukuka ters düşen başörtü yasağına ilişkin 
“yürütmeyi durdurma'' kararı alınması, bu ülkede hâlâ “yargı 
hağtmstzhğt'nın varolabileceğine olan inancı ve ümidi güçlendirdi.

Tarihî birer belge niteliği taşıyan hu iki mahkeme kararını -uygulan
ması engellense de- aynen yayımlıyoruz.

Ümran
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Davacı: Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Seima Coşkun 
Vekilleri :Av. Necati Ceylan Av. Asiye Özdemir

Sirkeci, PTT Karşısı, Yeni Valde Han No: 4 İstanbul 
Davalı listanbul Üniversitesi Rektörlüğü
Vekili :Av. Kübra Açılan (Yeşilçimen)

İstemin Özeti; Öğrenci kimlik kartı olmayan öğrencilerin Üniversite kampüslerine veya bina
larına alınmamaları ve bayan öğrencilerin saçları bağlı olarak (başörtülü olarak) erkek öğrencile
rin de sakallı olarak ders, staj ve uygulamalara alınmamaları yolunda İstanbul Üniversitesi Rek
törlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca tesis olunan 23.2.1998 gün ve B. 30.2. İST. 
0.70.72.00.350.5786 sayılı işlemin; yetki, sebep, maksat unsurları yönünden ve idari teammüller 
açısından hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmekte
dir.

Savunmanın Özeti: İşlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek yürütmenin durdurulaması iste
minin ve davanın reddi savunulmaktadır.

TURK MİLLETİ A D IN A

Karar veren İstanbul Altıncı İdare Mahkeme
since davacı vekillerinin yürütmenin durdurul
ması istemi hakkında dava dosyasındaki bel
geler incelenip gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu- 
nu'nun "Yürütmenin Durdurulması'' başlıklı 
3712 maddesinde "... idari mahkemeler, idari 
işlemin uygulanma halinde telafisi güç veya 
imkansız zararların doğması ve idari işlemin 
açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte 
gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek 
yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler" 
hükmü öngörülmüştür.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa 
25.10.1990 gün ve 3670 sayılı Yasanın 12. 
maddesiyle eklenen Ek 17. maddesinde "Yü
rürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile 
Yüksek öğretim kurumlarında kılık ve kıyafet 
serbesttir" hükmüne yer verilmiştir.

Yine yükseköğretim kurumlan öğrenci Di
siplin Yönetmeliğinin "Kınama Cezasını Ge
rektiren disiplin Suçları" başlıklı 7. maddesinin 
8.1. 1987 gün ve 19335 sayılı Resmi Gazete
de yayınlanarak yürürlüğe giren (h) fıkrasında 
"Yükseköğretim kurumlarının dershane, Laba- 
ratuvar, klinik poliklinik ve koridorlarında çağ

daş kıyafet ve görünüm dışındaki bir kıyafet ve 
görünümde bulunmak" fiilinin kınama cezası 
ile tecziye olunacağı kurala bağlanmıştır.

Bu düzenleme hali hazırda yürürlükte olup, 
değişikliğe uğramadığı gibi Yönetmelikte 
31.5.1998 gün ve 23358 sayılı Resmi Gazete
de yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik 
değişikliğinde ise soruşturma yaptırmaya yetki
li amirler başlıklı 13. madde ile 21. maddede 
değişiklik yapılmış, ancak öğrencilerin üniver
site kampüslerine veya binalarına çağdaş kıya
fet ve görünüm dışındaki bir kıyafetle girmele
rini engelleyen herhangi bir değişiklik yapıl
ması yoluna gidilmemiştir.

Vurgulamakta fayda varki Yükseköğretim 
Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 
7/h maddesi dershane labaratuvar, klinik po
liklinik ve koridorlannda çağdaş kıyafet ve gö
rünüm dışında bir kayafet ve görünümde bu
lunmak fiilinin kınama cezasını gerektiren bir 
fiil olduğunu düzenleyerek, bu fiil hakkında 
kınama cezasını bir yaptırım olarak öngörmüş
tür. Bu fiili işleyenlerin Üniversite binalarına 
alınmaması, kimlik kartı verilmemesi yolunda 
yapıtırım doğuracak herhangi bir düzenleme 
de bulunmamaktadır.

Dava dosyasındaki belgelerin incelenme
sinden; dava konusu 23.2.1998 gün ve 350-
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5786 sayılı işlemin ana içeriğini; yeni düzenle
meye göre verilmiş öğrenci kimlik kartı olma
yan öğrencilerin İstanbul Üniversitesi Kampüs- 
lerine veya binalarına alınmamaları ve her
hangi bir şekilde girmiş olanlar hakkında aşa
ğıdaki yazılı işlemin yapılması gerektiği yolun
da ifadenin oluşturduğu ve Rektörlüçe altına 
imza atılan bu işlemin bu kısmının alt tarafın
da ise tırnak içerisinde not düşüldüğü ve bu 
not içerisinde ise "... bayan öğrencilerin başla
rı bağlı olarak (başörtülü olarak) erkek öğrenci
lerin sakallı olarak ders, staj ve uygulamalara 
alınmamaları gerekmektedir" ifadelerine yer 
verilerek devamında ise bu durumda olan öğ
renciler hakkında nasıl bir yaptırım uygulana
cağının açıklandığı anlaşılmıştır.

Bakılan davada dava konusu işlemin ilk ba
kışta kimlik kartı olmayan öğrencilerin Üniver
site ve kampüslerine alınmaması şeklinde gü
venliğe yönelik olarak tesis edildiği izlenimini 
vermekte, ancak devamında, Rektörün imza
sından sonra yer alan yaptırımlarla, bayan öğ
rencilerin başları bağlı olarak (başörtülü ola
rak) erkek öğrencilerin sakallı olarak ders, staj 
ve uygulamalara alınmamalarının gerekmekte 
olduğunu belirlemekte ve öğrencilerin öğre
nim özgürlüğünü kısıtlamaya yönelmekte, de
vamında ise derslerin yapılmamasına kadar 
yaptırım getirerek öğretimin engellenmesi so
nucunda kadar vardırılmakta olduğu görül
mektedir.

Üniverside'de güvenliği sağlamak açısından 
gerekli önlemlerin alınması rektörün görev ve 
yetkisi dahilinde bulunmakta ise de, görül
mektedir ki yukarıda anılan diğer hususlar bir 
genelge ile düzenlenmesi gereken hususlar ol
mayıp kanun, tüzük ve yönetmelikle düzen
lenmesi gereken hususlardır.

2577 sayılı Yasanın 4001 sayılı Yasa ile ya
pılan değişiklikten önceki 2/1-a maddesinde 
yer verildiği üzere ve genel idare hukuku ilke
lerine göre idari işlemler iptal davaları ile sıra
sıyla, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat un
surları yönlerinden hukuka uygun olup olma
dıkları bakımından yargısal denetime tabi tu
tulmakta olup bu unsurlardan birinin veya bir
den fazla unsurun birlikte sakat olmaları halin
de idari yargı yerlerince iptal edilmekte veya 
bir tedbir olarak yürütmenin durdurulması için

öngörülen şartlardan birinin oluştuğu sonucu
na varılmaktadır.

Dava konusu işlemi bu unsurlar bakımın
dan, öncelikle yetki unsuru olmak üzere sıra
sıyla inceleyelim.

Hukuk kurallarını oluşturan ve geliştiren yol 
ve yöntemlere hukukun kaynakları denilmek
tedir. Bu bağlamda kaynak; hukukun maddi ve 
birincil doğuşudur. Hukukun kaynakları ise, 
hukuku bir şekle bağlayan, onu gösteren ve 
onu yaratan varlıklardır. İşte bunlar; idarenin 
bağlı olmak zorunda bulunduğu kurallar ol
maktadır.

Normlar hiyerarşisi ise; yazılı hukuk kuralla- 
n arasında bir hiyerarşi altlık-üstlük ilişkisi de
mektir. Nitekim normlar hiyerarşisinde en üst
te bulunan hukuk kaynağı, uluslararası düzey
de kabul görmüş genel hukuk ilkelerinden 
sonra Anayasa gelmektedir. Anayasa'dan son
ra gelen yasalar ise Anayasaya uygun olmak 
durumundadır. Anayasa, devletin temel yapısı
nı, devlet örgütünün ve bu örgüte ait kuralların 
işleyiş biçimini gösteren temel bir yasa olmak
la birlikte, aynı zamanda yasaların uymak zo
runda oldukları ilkeleri işlemektedir. Yasalar 
ise genel anlamda yasa yapma konusunda ön
ceden konmuş esas ve usullere uyularak yetki
li organ olan yasama organı tarafından çıkarı
lan, devamlı, genel, soyut, objektif nitelikli hu
kuki metinlerdir.

Yasalar ile birlikte kanun hükmünde karar
namelerden sonra normlar hiyerarşisinde ida
renin düzenleyici işlemleri bir alt sırada yer al
maktadır. Nitekim çare, her zaman, devamlı 
soyut, objektif ve herkes için geçerli genel hü
kümler içeren, uyulması zorunlu hukuki işlem
ler yapabilmektedir. Bu nitelikteki işlemler dü
zenleyici işlemler olarak adlandırılmakta olup, 
normlar hiyerarşisinde sırasıyla Tüzük, yönet
melik, kararname, tebliğ, sirküler, genel esas
lar, emir ve diğerlerini sayabililiriz.

Bu düzenleyici işlemler içerisinde yer alan 
Yönetmelikler, genel, soyut, kişisel olmayan, 
nesnel hükümler içeren organik bakımdan ida
ri, maddi bakımdan kural-işlem niteliğinde 
olan hukuki işlemlerdir.

1982 Anayasamızın 124. maddesinde "Baş
bakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, 
kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların
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ve tüzülerin uygulamasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler 
çıkarabilirler." hükmü konulmuştur.

Buraya kadar aktarılanlardan çıkarabileceği 
gibi hukuki normlar hiyerarşisi içerisinde yasa 
ve tüzüklerin uygulaması bağlamında çıkarılan 
yönetmelikler ile konumuz açısından kamu tü
zel kişileri kendi görev alanlarnı ilgilendiren 
konulara açıklık getirmek işlevini yüklemekte
dirler.

Anayasa Mahkemesinin Ünivresitelerdeki 
türbanla ilgili 7.3.1989 gün E; 1989/1 K; 
1989/12 sayılı kararında belirtilen iptal gerek
çesi ve ilkeler yönünden yasama organınca 
düzenleme yapılması gerekirken, yukarıda 
anılan ek 17. madde hükmü ile düzenleme ge
tirilmiş, bu düzenlemede iptal davası olarak 
Anayasa Mahkemesinin önüne getirilmiş an
cak, anayasa mahkemesi bu kez anayasaya ay
kırılık bulmayarak davayı reddetmiş, ancak ek 
17. madde hükmünün uygulamada birliği sağ
layacak şekilde açıklık taşımaması nedeniyle 
farklı uygulamalar ortaya çıkmış, ancak yürüt
me erki tüm ülke çapında, uygulamayı belirle
yecek bir genel düzenleyici işlemle (yönetme
lik) meseleyi çözme yoluna gitmemiş, 1990 yı
lından bu yana, uygulama farklı Üniversiteler
de değişik yöneticiler tarafından değişik şekil
de uygulanmış, sonuç olarak başörtüsii veya 
türban olayı yüksek öğretim kurumlarında her 
zaman bazı çevrelerce kötü amaçla kullanıla
rak devam eden problem durumun gelmiş, ya
sa ve yürütme erki meseleyi kökünden çözüm
leyecek şekilde üzerlerine düşen görevleri 
yapmadığından, onların kullanması gereken 
yetkiyi yükseköğretim kurumlarındaki yöneti
cilerin kullanmasına zemin hazırlamıştır.

Nitekim kanunun özelliği gereği 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu uyarınca çıkarılan 
Devlet Memurlarının kılık ve kıyafet yönetme
liği ile memurların kılık ve kıyafetleri, yönet
melik gibi, genel, soyut ve kişisel olmayan bir 
düzenleyici işlemle uygulamaya yansıtılırken 
2547 sayılı yasa uyarınca Yükseköğretim per
soneli ile öğrenciler hakkında iki ayrı yönet
melik çıkarmışsada 2547 sayılı Yasanın ek 17. 
maddesi hükmü bağlamında Yükseköğretim 
personeli ile öğrencilerin kılık kıyafeti hakkın
da konunun sık sık gündemde getirilip günde

mi işgal etmesine karşın Yönetmelik çıkarılma 
yoluna gidilmemiştir.

Bu durumda, yükseköğretim kurumlarından 
öğrencilerin kılık kıyafeti konusu yasa ile ser
best bırakılmışken ve bu konuda ülkemizde 
yaşanan sorunlar dikkate alındığında, bugüne 
kadar bir Yönetmelikle konunun açıklığı ka
vuşturulması gerekirken, kılık kıyafet konusun
da davalı idarece birel işlem niteliğinde tesis 
olunan işlemin altında düşülen notla öğrenci
lerin kılık kıyafeti hakkında hukuki sonuçlar 
doğuracak bir yaptırım uygulanmasına dair 
dava konusu işlemde. Üniversite Rektörünün 
konu yönünden yetkisiz bulunduğu sonucuna 
varılmıştır. Dolayısıyla işlem yetki yönünden 
hukuka aykırı bulunmaktadır.

İşlem Şekil Unsur Yönünden 
İncelendiğinde İse:

Ülkemizde idari işlem üretme sürecini belirle
yecek genel nitelikli bir idari usul yasası bu
lunmadığından, işlemlerin tesisinde yargı içti
hatları, Başbakanlık Yazışma Usulleri ve İdari 
yazışma ilkelerinin veri alınması gerekmekte
dir. Nitekim bunların ışığında işlem ile anlatıl
mak istenilen cümlelerin altında ilgili birim 
amirinin imzası konulmasıyla bir bütünlük ar- 
zetmekte ancak bu şekilde sonuç doğurabil
mektedir. İşlem ile esas olarak anlatılmak iste
nilen husus imzalandıktan sonra işlemin alt 
kısmına ekler ve dağıtım bölümleri açılabil
mektedir. Zira bunlar işlem içeriğinin dışında 
olan tali hususlar içermektedir.

Dava konusu işlemde ise işlem ile anlatıl
mak istenilen içeriğin esas yaptırım öğeleri iş
lem imzasının, yani irade beyanı olan rektör
lük imzasının altında not düşülmek suretiyle 
verildiğinden ve imzanın altında olması nede
niyle işlem bütünlüğünü bozduğundan, dava 
konusu işlemde şekil yönünden ve hukuka uy
gunluk görülmemiştir.

İşlemin sebep unsuru yönünden irdelenmesi:

İdari işlemlerin devamlığlı, idari otoritenin sa
rsılmaması açısından önemli olup, idarenin bir 
süre ile bağlı olmaksızın istediği zaman işlem
lerini geri alması, hiç bir sebep veya hukuki
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düzenlemede değişiklik olmadan ve bu huku
ki düzenleme uyarmca tesis edilmesi gereken 
nitelikteki işlemlerinde değişiklik yoluna git
mesi idare edilenlerin idarenin idari faaliyetle
rine karşı olan güvenini kaldırabilmektedir.

Kaldıki idari işlemlerde devamlılık ve istik
rar kural,hukuki düzenlemelerde, (yasa. Yö
netmelik gibi) değişiklik olmadan işlemin nite
liğini değiştirme veya mevcut hukuki durumun 
dışına çıkarılarak yeni işlem tesis etme istisna
yı oluşturmaktadır.

Dosyadaki belgelerin incelenmesinden de 
görüleceği üzere gerek 2547 sayılı Yasanın Ek 
17 maddesinde 1990 yılından bu yana deği
şiklik olmadığı ve gerekse yönetmelik düze
yinde herhangi bir hukuki değişiklik bulunma
dığı halde, dava konusu işlem idarenin düzen
li olması ve idarenin istikrarlı olması ilkesine 
aykırılık oluşturduğundan ve idareyi bu işlemi 
tesis etmeye yönelten yasa ve yönetmelik dü
zeyinde herhangi bir değişiklik yapılmadan, iş
lemin dayanağı olarak açıkça yasal dayanak 
gösterilmediği ve gerekçe belirtilmediğinden, 
objektif bir sebebi bulunmadığı sonucuna varı
larak sebep unsuru yönünden de hukuka uy
gunluk bulunmamıştır.

İşlemin konu unsuru yönünden incelenmesi:

Danıştay ve idari mahkemelerin kararlarında 
belirtildiği ve idare hukuk ilkeleri arasında yer

aldığı üzere ayrıca ülkemizce de imzalanmış 
olan "İdarenin İşlemleri Karşısında Bireyin Ko
runması Hakkında Karar" da vurgulandığı gibi 
"...Haklarını, özgürlüklerini veya çıkarlarını 
ihlal edici nitelikte bir idari işlem sözkonusu 
olduğunda, ilgili bu işlemin dayanağı olan ne
denlerden haberdar edilir.Bu bilgi, "idari işle
min metninde nedenlerin belirtilmesi..." kuralı 
dikkate alındığında idari işlemlerin sebep un
surunun ve işlemin bir hukuki düzenlemeye 
dayanılarak tesis olunması ve işlemin dayandı
ğı hukuki metin maddesinin açıkça gösterilme
si gerekmektedir.

Ancak dava konusu işlemde yukarıda da be
lirtildiği gibi işlemin sebep unsuru açıklanma
masının yanı sıra, işlemin yasa, yönetmelik gi
bi bir hukuki düzenlemeye dayanılarak tesis 
olunmadığından ve dolayısıyla işlemde bu hu
susa da yer verilmediğinden konu unsuru yö
nünden de hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Durum böyle olunca dava konusu işlemde 
yetki, şekil, sebep ve konu unsurları yönünden 
bu aşamada hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı Yasanın 
27/2 maddesi ile öngörülen şartların birlikte 
gerçekleştiği sonucuna varılarak davacı vekil
lerinin yürütmenin durdurulması isteminin ka
bulü suretiyle teminat aranmaksızm dava ko
nusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına 
26.61998 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan 
Bekir CAN 

(26444)

Üye 
Seher BAYRAK 

(27036)

Üye
Dr. Selami DEMİRKOL 

(337817)

X- AZLIK OYU: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 4001 sayılı Kanunla değişik "Yü
rütmenin Durdurulması" başlıklı 27. maddesinin 2. fıkrasında "Danıştay veya idari mahkemeler, 
idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin 
açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yü
rütmenin durdurulmasına karar verebilirler" hükmü öngörülmüştür.’

Dava dosyasındaki belgelerin incelenmesinden, 2577 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan 27/2 
maddesinde öngörülen şartların birlikte gerçekleşmediği sonucuna varılarak yürütmenin durdu
rulması talebinin reddi gerektiği görüşü ile aksi yönde verilen çoğunluk kararına katılmıyorum.

Başkan 
Bekir CAN 

(26444)
Temmuz 1998
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Davacı ve yürütmenin durdurulmasını isteyen: Meryem PARLAK 
Karşı Taraf: 1 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü/EDİRNE 
Vekili : Av. Gamze SEDEF, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü EDİRNE

2- T.Ü. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı EDİRNE

İstemin Özeti: Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi 
olan davacının Yüksek Öğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmenliğinin 8 ve 12. maddeleri 
uyarınca bir hafta Yüksek Öğretim Kurumlarmdan uzaklaştırılma cezasıyla cezalandırılmasına 
ilişkin Trakya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığının 18.6.1998 gün ve 850- 
1998 sayılı işleminin iptali ile yürütmenin durdurulması istenmektedir.

TURK MİLLETİ A D IN A

Karar veren Edirne İdare Mahkemesince işin 
gereği görüşüldü:

Dava, Üniversite Öğrencisi olan davacının 
derslere başörtüsü ile girmesi nedeniyle Yük
seköğretim Kurumundan uzaklaştırma cesa- 
sıyla cezalandırılmasına ilişkin işlerin iptali is
temiyle açılmıştır.

Olayda, Trakya Üniversitesi Öğrencilerinin 
Genel Görünüş, Giyiniş ve Davranışları Yö
nergesinin 4. maddesine aykırı olarak derslere 
başörtüsü ile giren davacıya sözü edillen fiili 
nedeniyle Yüksek Öğretim Kurumlan Öğrenci 
Disiplin Yönetmenliğinin 7. maddesi uyarınca 
Kınama cesası verilmesine karşın bu davranı
şında ısrar ederek yine derslere başörtüsü ile 
girdiği gerekçesiyle aynı Yönetmenliğin 12. 
maddesi yollamasıyla 3. madde uyannca te
kerrürden dolayı bir üst ceza olan bir hafta 
uzaklaştırma cesasının verildiği anlaşılmakta
dır.

Yargının görevi önüne gelen uyuşmazlığı, 
hukuksal çerçeve içerisinmde kalarak, diğer 
bir deyişle hukuk kurallarından esinlenerek 
çözmektir.

Anayasamızın 130. maddesinde Yüksek 
Öğretim Kurumlarmın disiplin ve ceza işleri
nin Kanunla düzenleneceği 2547 Yüksek Öğ
retim Kurumu'nun 65. maddesinde ise disip
lin işlemlerinin Yüksek Öğretim Kurulu tara
fından çıkartılacak bir Yönetmelikle düzenle

neceği öngörülmüştür.
Bu itibarla gerek 2547 sayılı yasanın 54. 

maddesinde sayılan, gerekse bu yasanın ver
diği yetkiye dayanılarak çıkarılan Yüksek Öğ
retim Kurumlan Öğrenci Disiplin yönetmeli
ğinde öngörülen disiplin suçları dışında; her
hangi bir fiil veya tutumun disiplin suçu ola
rak kabul edilebilmesi olası değildir. Bu ne
denle dava konusu cezalandırma işlemine de 
dayanak alınan Trakya Ünivresitesi Öğrenci
lerinin Genel Görünüş, Giyiniş ve Davranışla
rı yönergesinin 4. maddesinin belirtilen fiil ve 
tutumlarını, aynı yönergenin 6. maddesiyle 
disiplin suçu olarak öngörülmesi, yasalann 
yalnızca Yüksek Öğretim Kuruluna tanıdığı 
bir düzenleme yetkisinin, yönergeyle disiplin 
suçu ihdas etme ve yetki gasbı suretiyle Üni
versite senetosunca kullanımı anlamını taşır 
ki, bu nitelikteki bir düzenlemenin yasal da
yanaktan yoksun olması nedeniyle hukuki 
bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Her şeyden önce. Laiklik özünde herkesin 
düşünce ve inancına ve bu düşünce ve inan
cının gereği olan davranış ve yaşama biçimle
rine saygıyı gerektirir. Diyanet işleri Başkanlı
ğı Din İşleri Yüksek Kukulu'nun 30.12.1980 
gün ve 77 sayılı kararında açıkça anlaşılacağı 
üzere İslam dini inancına göre uygulanması 
zorunlu olan başörtüsü kullanımının başka 
hiçbir amaçla özdeşleştirilmeksizin doğrudan 
doğruya kişinin inancının bir gereği ve sonu
cu olduğu gerçeği dikkate alınmaksızın deği
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şik gerekçelerle yasaklaması, inanç özgürlü
ğünün özünü zedelediği gibi sözkonusu inan
cın uygulamanın hor görülmesi ve çağdışı 
olarak nitelendirilmesi, dini inanç ve kanaat
lerinden dolayı kişinin kınanması anlamını ta- 
şır.

Dolayısıyla dinsel inancı nedeniyle, Üni
versite de öğrenim gören bir kız öğrencinin 
boynunu ve suçlarını bir örtü ya da türbanla 
kapatması çağdaş bir toplumda demokratik 
toplum düzeninin gereklerine uygun bir şekil
de hoşgörü ile karşılaşmıştır. Kaldı ki, inancı 
gereği başörtüsü kullanan bir öğrencinin bu 
inancının ve inancı gereği yaptığı uygulama
nın Devlet tarafından korunması laik devletin 
en başta gelen görevlerinden biridir.

Yukarıda da değinildiği üzere Anayasa'nın 
130. maddesi ile 2547 sayılı yasanın 65. mad
desine göre disiplin işlemlerinin Yüksek Öğre
tim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönet
melikle düzenlenebileceği açıktır.

Bu nedenle, 2547 sayılı yasa uyarınca çı
kartılan Yüksek Öğretim Kurumlan Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliğinin, öğrencilerle ilgili d i
siplin suç ve cezalarında tek bağlayıcı norm 
olduğunda kuşku bulunmamaktadır.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurmu'nun Ek 
16. maddesinde "yürürlükteki Kanunlara ay
kırı olmamak kaydı ile, yüksek öğretim ku- 
rumlarında kılık ve kıyafet serbesttir." kuralı 
yer almaktadır.

Yüksek öğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliğinin 7. maddesinin (a) bendinde 
öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven 
duygusunu saracak nitelikte davranışta bulun
mak, (e) bendinde Ders, seminer, uygulama, 
iaboratuvar, atelye çalışması ve konferans gibi 
çalışmaların düzenini bozmak kınama cezası
nı gerektiren disiplin suçları arasında sayılmış 
olup, aynı yönetmeliğin 12. maddesinde di
siplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil 
ve veya halin öğrencilik süresince tekerürün- 
de bir derece ağır ceza uygulanacağı belirtil
miştir.

Söz konusu Disiplin Yönetmeliğinin 7. 
maddesine 1987 yılında eklenen (h) bendine 
göre yükseköğretim kurumlarının dershane la- 
boratuvar, klinik, poliklinik ve koridarlarında

çağdaş görünüm dışındaki bir kıyafet ve görü
nümde bulunmak kınama cezasını gerektiren 
bir disiplin suçu olarak belirlenmiştir. Daha 
sonra bu bentte yapılan değişiklikle bu hükme 
bir istisna getirilerek dini inanç nedeniyle bo
yun ve saçların örtü veya türbanla kapatılabi
leceği kabul edilmiştir. Bilahare bu bend hük
münün tamamı yürürlükten kaldırılmak sure
tiyle kıyafet konusundaki sınırlatma yönetme
lik hükümleri açısından ortadan kaldırılmıştır.

Bu durumda, genel anlamda kılık kıyafet 
özel anlamda başörtüsü, yönetmeliğin 7. 
maddesinin yürürlükten kaldınlan (h) bendin
de, özel ve ayrı bir düzenleme ile öngörülmüş 
olması nedeniyle, bu konuda bir disiplin ce
zası verilebilmesi hali öngörülmüşlüğün do
ğal bir sonucu olarak Disiplin Yönetmeliğinin 
11. maddesi hükmü uygulanmaksızın yalnız
ca (h) bendi hükmüne eşdeğer özel bir hüküm 
varlığı ile mümkündür.

Disiplin cezası verilebilmesi için özel ve 
ayrı bir düzenleme gerektiren bu hususta, ak
si yorum ve düşünceden hareketle 11. madde
nin yollamasıyla 7. maddenin (a) ve (e) bend- 
lerinin olaya uygulanması "kanunsuz suç ve 
ceza olmaz" ilkesine aykırı düştüğü gibi, yü
rürlükten kaldırılan (h) bendi ile özel ve ayrık 
bir hüküm ile düzenlenegelen kılık kıyafet 
hussunda bu özellik ve ayrıç göz önünde alın
maksızın 7. maddenin (a) ve (e) bentleri uya
rınca ceza tayin edimesi kıyas ve yorum yo
luyla ceza tayin edilemeyeceği ilkesine de ay
kırı bulunmaktadır. Nitekim Danıştay 8. Daire 
4.7.1998 gün ve F: 1998/397, 1998/529 sayı
lı kararında, disiplin yönetmeliğinde öngörül
meyen bir suç nedeniyle disiplin cezası veri
lemeyeceğini kabul etmiştir.

Başka bir deyişle, disiplin cezaları gerekti
ren bir fiili düzenleyen özel bir hüküm yürür
lükten kaldırılması durumunda, söz konusu fi
ilin suç sayılarak disiplin cezasıyla yaptırımı 
kalabilmesi için yine eski hükme eşdeğer ve 
özel bir düzenlemenin varlığı gerekmektedir. 
Böyle bir özel düzenleme bulunmaksızın 7. 
maddenin (a) ve (e) bentlerinde tanımı yapılan 
geniş anlamlı ve yoruma elverişli fiillerin 
olayda gerçekleştiğinin kabulü mümkün de
ğildir.
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Nitekim Yönetmeliğin 7. maddesine (h) 
bendinin eklendiği 1987 yılında 7. maddenin 
(a) ve (e) bentleri bugünkü şekli ve anlamıyla 
mevcut olmasına karşın (h) bendi gibi ayrı ve 
özel bir hükme ihtiyaç duyulması, (h) bendin
de öngörülen fiil ve durumların (a) ve (e) bent
lerinde düzenlenen fiil ve durumlarla benzer
lik ve özdeşlik taşımadığını, bu fiil ve durum
ların birbirinden tamamen farklı olduğunu 
gösterir niteliktedir.

Kaldı ki, sözü geçen madde hükümleri uya
rınca, disiplin cezası uygulanabilmesi için bu 
bentlerde sayılan eylemlerin, öğrenci tarafın
dan işlendiği ileri sürülen suçlarla tam bir 
uyum sağlaması gerekir. Öğrencilik sıfatının 
gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsa
cak nitelikte davranışta bulunmak ve ders, se
miner, uygulama, labaratuvar, atelye, çalışma
sı ve konferans gibi çalışmaların düzeni boza
cak fiilleri ile bunları yaratan eylem arasında
ki illiyet bağının varlığı, disiplin cezasını vere
bilmek için bulunması zorunlu bir koşuldur. 
Ancak bu yeterli değildir. Bu bağın yanında 
öğrencinin kastının da bu fiilleri yaratmaya 
yönelik ve elverişli olması gerekir. Dava ko
nusu cezanın verilmesine kadar uzun süre 
derse başörtülü olarak giren ve bu durum 7. 
maddenin (a) ve (e) bendlerinde sayılan fiiller
le özdeşleştirilecek herhangi bir disiplin ceza
sına muhatap olmayan davranışın, birden bi
re (a) ve (e) bentlerinde öngörülen suçları işle
diğinin kabul edilmesi hukuk mantığı ile izah 
edilemez. Zira "Çalışmaların düzenini boza
cak" veya itibar ve güven duygusunu sarsacak 
davranışta bulunacak" her zaman ve her ko
şulda suç kabul edilmelidir. Bu nedenle de (a) 
ve (e) bentlerinde öngörülen sonuçları yarata- 
ma cezasını taşındığı davalı idareci de zım- 
men kabul edilen davacının tutumu; 7. mad
denin (a) ve (e) bendinde düzenlenen uygula
malar kapsamında değerlendirilemez. Bu du

rumda davacının saçlarını türbanla kapatırsa 
öğrencilik sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve 
güven duygusunu sarsakacak bir davranış dü
şünülemeyeceği gibi, düzen bozucu hareket 
olarak değerlendirilmekte mümkün görülme
mektedir.

Nitekim davalı Üniversiteye ait yönergenin 
hukuken geçerli olduğu kabul edilse dahi, bu 
yönergenin 4. maddesinde, başörtüsü kullanı
mı, Disiplin Yönetmeliğinin 6/a maddesinde 
tanımı yapılan uyarı cezasını gerektiren, Üni
versite öğrenciliği sıfatının gerektirdiği vakar 
ve tutuma aykırı davranış olarak nitelendiril
miştir.

Sonuç olarak Türk Ceza Kanunu'nun 1. 
maddesinde yer alan "Kanunsuz suç ve ceza 
olmaz" Kuralının disiplin cezaları yönünden 
de geçerli olduğuna kuşku bulunmadığına ve 
disiplin yönetmenliğinde davacının saçlarını 
örtmesini cezalandıran bir hüküm mevcut ol
madığına ve davacının bu davranışının da 
kargaşaya yol açtığı düzeni bozduğu veya di
ni inancının gereğini yerine getirmenin dışın
da bir amaçla yapıtığı yolunda somut bir bilgi 
ve belge ibraz edilmediği gibi, bu yönde her
hangi bir iddiada bulunulmadığına göre aksi 
kabul ve yoruma dayalı olarak davacının suç 
teşkil etmeyen tutumunu tekrarladığı gerekçe
siyle yüksek öğrenim kurumlarından uzaklaş
tırma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin da
va konusu işlerde hukuki mevzuata ve hakka
niyet ölçülerine uyarlık bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenlerle açıkça hukuka aykırı 
olan işlemin yürütülmesi halinde davacı, yü
rürlükten ileride telafisi güç zararlar doğaca
ğından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Ka
nunun 17. maddesi uyarınca teminat aran
maksızın dava sonuçlanıncaya kadar yürüt
menin durdurulmasına, tebligatın tamamlan
masına 8.7.1998 gününde oy birliğiyle karar 
verildi.

Başkan V. 
Ali KAZAN 

(33595)

Üye
Abdurrahman BEŞER 

(37782)

Üye
Gülten Kaya HATİPOĞLU 

(37766)

DÜZELTME:,Geçen sayımızda Umran/Ek 1’deki başlık 27 Mayıs 1960" yerine 27 Mayıs 1961; 
Ek 2’deki başlık ta "12 Mart 1971 yerine; 12 Mart 1960 olarak çıkmıştır. Düzeltir, özür dileri^:
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k a p it a l iz m  v e  a h l a k
DENEME

eğişik bilgi disiplinleri arasında 
dinin ekonomik geriliğin kay
nağı olup olmadığı üzerine bir 

tartışma bulunuyor. Weber, Avrupa kapi
talizminin, zühdî (asketik) cemaat yapı
larının rasyonaliteyi dünyevi başarıya 
dönüştürmeyi sağlayarak vücûd bulduğu 
Protestan bir ethos’un (ruh) eseri olduğu
nu savunuyordu. Weberyen düşünce ge
leneği hristiyanlığın dışında başka hiçbir 
dinin kapitalizmi başarabilecek ne psiko
lojik, ne toplumsal, ne özsel ve ne de 
mülkiyet ilişkilerinden kaynaklanan bir 
dinamiğe yaslanmadığını ifade ediyordu. 
Weber’in yargılarını dünyanın ‘Oryanta
listçe’ okunması olarak değerlendiren 
Turner (Oryantalizm Kapitalizm ve İs
lâm, 1991) Marksist düşüncenin de Or
yantalist geleneği takip ettiğini vurgular. 
Weber’in yargıları değişik etkilenimlerle 
tartışılabilir. Rodinson, Kalvinist yakla
şımların dışında da dindarlığın kapitalist 
oluşumların temeli haline geldiğini ka
nıtlamaya çalışmıştır. (İslâm ve Kapita
lizm, 1969). Weber’in “statik, patrimon- 
yal, askerî İslâm toplumu” yargısı sana
yileşmenin ortaya çıkmasının nedenlerini 
dışa vururken; Rodinson, “İslâm’ın emir 
ve yasaklarında kapitalist bir ethosu en
gelleyici faktörlerin bulunmadığını” ileri 
sürer. Ancak Rodinson’un yaklaşımı ka

pitalizmi tarihin karşı konulmaz aşaması 
şeklinde kurgulayan Marksgil anlayışı 
doğrulamaktan geliyor. Yani o kapitaliz
min bir zihniyet problemi olarak ortaya 
çıkmadığını savunmakta, toplumların ya 
sınai toplumların hakimiyetine gireceğini 
ya da bizzat kendilerinin sanayi toplumu 
haline geleceğini ileri sürmektedir.
Marksizmin ilerleyen tarih tezlerine iti
raz eden bilim adamları Weber’in ekono
mik olanın inşasında zihniyetin rolüne 
dair vurgularını Oryantalistik yönlerin
den arındırarak kullanmaktan kendilerini 
alamadılar. Tez şuydu: “Kapitalizmin bir 
manevi yapısı da vardır, zamanla ana 
köklerinden sökülerek sistemin maddi
leşmesine (sekülerizasyonuna) yol aç
mıştır” (Orhan Türkdoğan, Weberci Gö
rüşler, 1996: 210). Türkdoğan’m Ülge- 
ner’i “tasavvuf ve tarikat ahlakına dayalı 
bir İslâmi pietizm anlayışının sentezini 
gerçekleştirmek”le (age: 256) nitelemesi 
doğru bir temele oturmuyor. Ülgener,
‘Zihniyet ve Din’ (1981) başlıkh çalış
masında tasavvufun ve tarikatların bütü
nünü Weberci yaklaşımın doğıulanma- 
sında kullanmaktan kaçınıyor. Ülgener’e 
göre tasavvuf Kalvinizmin zaman bilin
cine (s: 39), dünyayı sevabıyla günahıyla 
göğüsleyip işlenebilecek (imar edilecek) Hüluk 
alan olarak değerlendirmeye (s: 33), Tan- BURHAN
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rı’nın şanını ancak 
düzenli bir iş ve 
meslek çerçeve
sinde metodik ça
lışma ile yücelt
meyi mümkün gö
ren riyazet inancı
na (s: 36) çok ya
kınken zaman 
içinde “özellikle 
merkezî ototite 
yerleşip kuvvet
lendikçe” tüketi
me ayarlı sınıflı 
topluma çözülmüş 
(s: 93) ve bâtınî- 
lik-ibâhet kanadı 
taşrada ağırlık kazandıkça fütüvvet-ahi toplulukları 
salt esnaf teşkilatı haline dönmüştür. Diğer deyişle 
Kalvinizm endüstriyel kapitalizm için gerekli tavır 
ve düşünce iklimini oluştururken, tasavvufun bâtıni 
bir yorum çizgisinde hulül etmesi kendilerini tama
men zühd-irşâd eksenine adayan lider takımının te
şekkülüne yol açmış, böylece üsttekinin geçimini te
min etmek alttakinin görevi olmuş, bir tür rant kapi
talizmine yatkın bir mana iklimi husule gelmiş (s: 
101-104).

Ülgener’in tasavvufu melâmet ve ibâhet gibi iki 
kanada ayırıp ibâhet kanadının tüketim toplumuna 
ve sınıflı bir dinî teşekküle yöneldiğini işaret etmesi 
heyecen verici. Fakat melâmetin Horasan merkezli 
heterodoks-bâtıni sufi akımlardan biri olduğuna dair 
makaleler yayımlanmıştır. (Ahmet Yaşar Ocak, Türk 
Sufiliğine Bakışlar, 1996). Ocak, Türk sufiliğini et
kileyen Yesevî’nin 14. yüzyılda Nakşibendiliğin te
şekkülüyle Sünni bir renge büründüğünü ama asıl 
olai'ak bir Yesevî şeyhi olan Hacı Bektaş-ı Veli’nin 
Haydariliği kanah ile Bektaşîliğe sirayetini belirtir 
(s: 59-63). Yaşar Ocak Yesevîliğin îslâm öncesi eski 
Türk budist, şamanist ve maniheist mistik kültür sa
halarında doğduğunu (s: 58) ama heterodoksi terimi
ni “sapık İslâm” olarak yorumlamamak gerektiğini, 
çünkü kitabî-doktriner din anlayışının İslâm’ın yeni 
kabul edilmesinden dolayı mümkün olmadığını, 
bundan dolayı kitabî dinden bazı konularda farklılaş
mış bir İslâm anlayışı geliştiren zümrelerin inancı 
olarak teşekkül ettiğini beyan eder (s: 54). Yine Ya
şar Ocak Ahiliğin teşkilat yapısının Karmatiliğin 
(Melâmetilik) esaslarına dayandığını, fütüvvetname-

lerde Şii motifle
rin varlığını, Ahi 
teşkilatının su ka
tılmamış sünni bir 
kurum olmadığı
nı, Ahiliğin temeli 
olan fütüvvet teş
kilatlarının eski 
şamanist, budist, 
maniheist dinî 
mistik teşkilatlar
la ilgisi olduğunu 
(onların tesiriyle 
kurulduğunu) be
lirtiyor (s; 186- 
188). Ocak’m 
tahlilleri kabul 

edilirse, Ülgener’in sufiliği iki kanada ayıran analizi 
daha başından yara alıyor. Ancak daha önemli oldu
ğunu düşündüğüm başka bir husus, fütüvvetin bâtıni 
ruha intisap etmediği ihtimalinde bile “kapitalist ya- 
pı”yı gerçekleyecek dinamiği mümkün kılıp kılma
yacağı hakkındadır. Süleyman Ateş’in Sülemî’den 
“Tasavvufta Fütüvvet” başlığı ile (1977) çevirdiği 
eserde fütüvvetin gereklerinden birinin çalışmaktan 
geri kalmamak olduğu belirtiliyor: “Sufinin çalışıp 
kazanmadan geri durması doğru değildir”, (s: 33) 
Ancak söz konusu çalışmanın Kalvinizmin benzeri 
bir kapitali ortaya çıkaracağı pek şüphelidir. Zira ki
tapta Haddabi’den naklen mezkur şahsın her gün ça
lıştığı, ücretini aldığı, ancak parası ile kendisine bir 
bardak su bile almadığı, fakirlere harcadığı, yatsı 
olunca kapı kapı dolaşıp ekmek parçalan aldığı ve 
onunla karnını doyurduğu (s: 58) anlatılıyor. Keza 
başka bir yerde “Fütüvvet, isteyenin verdiği eziyet
lere katlanmaktır; senden birşey isteyeni soğuk yüz
le kovma, senin için hayırlı olan istenilen kişi olman- 
dır” (s: 89) denilmektedir. Mezkur satırlar, çalıştığı 
halde fakirlikten hiç kurtulmayan (istemeyen); cö
mertlik, fedakarlık, misafirperverlik, eliaçıklık dü
şüncesiyle halkın içinde yaşayan, böylece parayla 
ilişkilerinde halka yabancılaşacak bir alanda kendini 
inşa etmeyen tipolojiyi sergiliyor. Sergilenen feta 
(yiğit) aralıksız çalışma ve uğraşısının verimlerini 
gösterişsiz yaşantısı içinde halkla paylaşan, böyle
likle zengin olacağını düşünen (“kanaat zenginliktir, 
yoksa zenginlik mal ve para çokluğu değildir”, s: 57) 
zevk ve meşrebin adamıydı. Ülgener’in yorumunun 
aksine melaminin ibadet ve kisb (dünyalık ve hayır

4 2  ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


peşinde koşmak) dengesi kurması yani ibadeti rızık 
ve maişet tedarikinden ayrı ve zıt görmemesi ticari 
kârın bir yerde toplandığı anlamına gelmeyecekti. 
Melami, Ülgener’in de kaydettiği gibi (1981: 85) 
dünyalığını iktisat dışı alana yatırıyordu. (Ülgener’in 
verdiği örnek:, Ankara’lı Hüsameddin ziraatle meş
gul ve dünyalığının bir kısmını cami yaptırmaya 
ayırmıştı. Cami yapımı kân maksimize edemeyecek
tir). Dolayısıyla Ülgener’in çalışmasında Melamili
ğin niçin kârın maksimizasyonuna yönelik bir süre
ce kanalize edilmediği sorusu yanlış bir cevapla kar
şılanmıştır. Ülgener, bâtıni tasavvufun ene’l-Hak 
doktrini ile tavan ve taban ikilemi oluşturduğu, irşad 
tabakasının, müridleri “üst”ün hizmetine hazır ve 
amade kıldığını (1981: 92) ve zaman içinde melâme- 
tin de tarikatların çekim merkezine girip batini kana
dın değerlerini savunmaya başladığını ileri sürer. 
Oysa kâr maksimizasyonunun ortaya çıkmamış ol
masının nedeni feta ahlakının bizzat kendisi olabilir. 
Yargımızı sonra açacağım. Ancak Ülgener’in zühd 
ahlakının kâr maksimizasyonunu değerlendirmesine 
almamasının yanısıra Kalvinizmin kapitalizme yö
nelişinde sınırsız birikim adına bir tür hissizliğe ka
pılmış Weber’i eleştirmemesi de ilginç sayılmalıdır. 
Weber, Calvin’in şöyle söylediğini nakleder: “Halk 
yani işçi ve zanaatkârlar kitlesi, fakir kaldıkları süre
ce, tanrıya bağlı kalırlar. İnsanlar zorunlu oldukları 
zaman çalışırlar” (Weber, Protestan Etik.. 1985: 
142). Weber, işin üretkenliğini artırmak zorunluğu 
adına işçinin “kurtuluşunun” burjuvalara kayıtsız 
hizmet etmek durumunda olan misyonla mümkün 
olacağını açıkladı: “İşçiler açısından bakıldığında... 
kazanç peşinde koşmayan, havarilerin örneğine göre 
yaşayıp, müridlerin karizması ile donatılmış işine sa
dık işçi” (1985: 143). Özel bir burjuva meslek ahla
kı doğmuştu. Serveti elde etmek eyleminde biçimsel 
bir doği'uluğun sınırları içinde kalabildiği, servetini 
kullanış biçimi kabul edilebilir olduğu sürece, bir 
burjuva “işadamı” Tanrının kutsanmışlığı içinde dur
duğu bilinciyle kazanç çıkarlarının peşinde koşabilii', 
hatta böyle yapmak zorundadır. Bu teşviğin sonucu 
olarak bütün hristiyanlar kazanabileceği kadar çok 
kazanmaya ve tasarruf edebildikleri kadar tasaiTuf 
etmeye kutsanmışlık içinde yönelebildiler 
(1985:141). Görüldüğü gibi Ülgener’in ele aldığı 
melâmi dervişleri ile Weber’in Kalvinist burjuva ve 
proleterleri çalışma disiplini, vaktin işle kullanılma
sı konularında benzeşmekle beraber servetin kullanı
mı ve biriktirilmesi (kapitale dönüşmesi) bakımın

dan farklı alılak zihniyetlerine yaslanan ameller ge
liştirmişlerdir. Ülgener’in kapitalizmin doğuş yılla
rında işçi istihdamı bakımından ortaya çıkan sömü
rüye değinmemesinin nedeni kapitalizmi başka türlü 
okumaya çalışmasıdır. Ülgener, Weber’i şöyle yo
rumlar: “Max Weber’e göre ‘kapitalist zihniyet’ bir 
çoklarının sandığı gibi hudutsuz bir kazanma ve sö
mürme hırsı değildir. Batı kapitalizmi için yeni olan, 
düzenli bir ‘meslek’ çatısı altında rasyonel-metodik 
çalışmayı hayat ilkesi haline getirmiş, tüketim ve 
gösterişten çok tutum ve hesaplılık tarafına yatkın 
vazife ve işadamıdır” (Ülgener, 1981: 17). Ülgener 
kapitalizm sürecinin acılarına atıf yapmaz, çünkü ka
pitalizmin eleştirisini yapan Marks bile insanlığı ce
maatine, toprağına iade etmemiş ve teknolojik geliş
meye, ihtiyaçların çeşitlenmesine karşı çıkmamıştır. 
Ülgener melâmet felsefesini değil kapitalizmi tahak
kuk ettirecek zihniyeti araştırma konusu ediniyordu. 
Dayanışmacı ve güleryüzlü fakirliğin Marks-Weber- 
Ülgener çizgisinde övülerek anılması mümkün de
ğildir. (Marks Üzerine Değerlendirmeler, Ayşe Buğ
ra, Birikim-84, 1996).

Her şeye rağmen Türkiye’de kapitalist birikimi 
sağlamaya çalışan dindar bir kesimin varlığı Ülge
ner’in iktisat ahlakı bağlamında dile getirdiklerini 
önemli kılıyor. Nitekim Ülgener’in öğrencisi Ahmed 
Güner Sayar, ‘ene ma’al-Hak’ (ben Hak ile berabe
rim) tasavvufunun güzel ahlak (iman) ile parayı ay
nı yoğunlukta ve dengede tutabilecek ender erdemli 
kişiler olarak tezahür edeceğine vurguda bulunuyor. 
Ancak Sayar’ın tezine temel tuttuğu âyetin Mman’ 
ile ‘p ara’ dengesi ile ilintisi olduğu söylenemez. 
(Söz konusu âyet 48. sûrenin 29. ayetidir). Sayar, 
Cuma sûresinde maddenin ve eğlencenin cezbesi ne
deniyle az bir kısmı müstesna cemaatin çoğunun 
Peygamber’i ayakta bırakarak camiden çıkmalarının 
‘para’nın ‘iman’ı zaafa uğratacağının işareti olduğu
nu idrak etmiş ama bu zaafı aşamanın mümkünleri
ne yanlış istidlal getirmiştir. Aslında aynı yanlışlık 
Ülgener tarafından da yapılmaktadır. Ülgener eserin
de (1981: 84) “Kendilerini ne ticaretin, ne de alışve
rişin Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekat ver
mekten alıkoymadığı erkekler” beyanındaki Nur/37 
ayetini şöyle yorumlar: “(Ayet’in) hükmüne uyarak 
‘vahdet’i ‘kesret’te (çokluk ve kalabalıkta) aramanın 
sakıncası kalmayacaktı. Öyle olunca ‘her gün akşa
ma dek halkın beğendiği işte’ olmanın iman ve itikat 
tarafına zarar vereceği düşünülemezdi”. Ülgener 
mezkur yorumunu yaparken âyetin aslındaki “namaz
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kılmaktan, zekât vermekten” ibarelerini dikkate al
mamıştır. Aynı hatayı Sayar da tekrarlamıştır. (Bir 
İktisatçının Entellektüel Portresi, 1998: 334). Böyle- 
ce din, namaz ve zekat gibi iş faaliyetinin dışındaki 
formlardan arınmış ve “Allah’ın fazlından lütûf ve 
rıza dileyin” (Fetih/29) kavl-i kerimine bağlanmış ve 
kapitalizmin sömürü sistemi olarak değil ama bir 
“zihniyet” olarak “İslâmi” temelleri sağlanmış ol
maktadır. Az önce bahsettiğimiz gibi her iki müelli
fin de istidlalleri olan ayetlerin sebeb-i nüzulleri ik
tisadi zihniyete vurgu yapmadığı gibi metodik açı
dan bir ayetin içindeki bir cümle parçasının o ayetten 
bağımsız olarak değerlendirilmesi de kabul edile
mez. Ayrıca namaz ve zekat gibi ibadetler iktisadi 
zihniyete ters formlardır. Ancak Sayar ‘yeşil serma
ye’ tabiri dolayısıyla açıkladığı görüşlerinde ‘dindar 
sermaye’yi iç çelişkilerle ‘malul’ bir eklektisizm ola
rak görür. Müellife göre temel mesele ekonomik 
düzlemin İslâmileşmesi değil, müslümanın rasyonel- 
leşmesidir (modernizasyondur). İslâm iktisadını 
‘kurgu’ olarak niteleyen yazar yine de tekellerin hol
dingleşmesi, cemaatlerin menkul kıymetlere yönel
mesi olgusunu sekülerizasyonun göstergesi olarak 
algılar. Sayar, ‘bir lokma, bir hırka’ anlayışının yeri
ni tüketim olgusunun ve iş organizasyonunun aldı
ğını belirtiyor. Müslümanlara da bu yapısal dönü
şümde yeni bir vazife ahlakı yüklüyor. Müslüman 
tipoloji, kapitalizmin, dışsal anlamda tam rekabete 
uygun çahşmasmı, içsel anlamda ise kâr maksimi- 
zasyonunu gerçekleştirecek sermaye birikimini sağ
lamak ve üretim sürecini devam ettirmek şeklindeki 
dönüşümlerini normativ bir yapıya taşımalıdır, deni
yor. Buna göre bir müslüman kendini bağlı olduğu 
‘ilahi norm’a göre şekillendirirken kapitalizmi de 
aynı norm içinde bir yere oturtmalıdır. Üretim ve tü
ketimin demokratizasyonu için çalışmayı, düzlemi 
İslâmizasyona uğramaktan daha önemli gören yaza
ra göre bir tekelin/olipogolun varlığı, müslüman ta
rafından korunması “gizli şirk” sayılır (Sayar, 1998: 
332-338 nolu sayfalar).

Tabii Sayar’m iktisadi ahlak zihniyetini bütün İs- 
lâmcıların kabul edeceği düşünülemez. En başta ta
savvufun bâtıni yorumlarının iktisadi geriliğin nede
ni olduğu şeklindeki Ülgener-Sayar düşünce çizgisi 
reeli açıklamak bakımından zayıf durmaktadır. Çün
kü bugün Türkiye’deki cemaat-tarikat yapılarının ya 
da bağımsız denilebilecek münevverlerin iktisadi 
zihniyetlerinin arkasındaki sufi algılama ‘ene’l- 
H ak’çı geleneğe yaslanmaktadır. Bir eksen olarak

almak doğru sayılırsa ana damar anlamında “nur- 
cu”luk ve “nakşi”lik bâtıni tezlerle sentezleme ilişki
lerinden kendini kurtaramamıştır. Said Nursi, sufi 
ekolün kutblarıyla aynı olan şahsiyetleri kendisi için 
üstat kabul eder, hatta bazı yazıların da bu şahsiyet
lerin sonraki asra işaretle Risale-i Nur’lan gösterdi
ğini iddia eder. (Nur’un İlk Kapısı, 1977: 148). Üs- 
tad’ın feyz aldığı sufiler şunlardır: Beyazıd-ı Bista- 
mi, Abdülkadir Geylani, İbn Arabi, Şâzelî, Şah-ı 
Nakşibendi, İmam Rabbani (Onüçüncü Lema). Keza 
bağımsız aydınlar arasında da ‘ene’l-Hak’ doktrini 
ya bizzat savunulmuş (Nurettin Topçu) ya da dolay
lı olarak gelişmiştir. Dolayısıyla iktisadi ahlakın te
kevvününde bâtıni tasavvufun engelleyici etkisi şek
linde bir iddia yanılsama sayılmalıdır. Çünkü cema- 
at-tarikat-bağımsız aydın olgusunda karizmatik şah
siyetlerin ‘bir lokma, bir hırka’ anlayışlarına bağlı
lıkları iktisadi alanda yatırım ve kâr elde etme talebi
ni sarsmamıştır.

İkinci bir itiraz konusu iktisadi ahlakın İslâmcılar 
arasında illa kapitalizme yol açmayabileceği üzerine 
gelişecektir. Örneğin Topçu, daha çok kollektivizme 
yakın durmuş olup tüccar tipini asalak olarak tanım
lar, Sufi aksiyonun da kapitalizmle uyuşumlu teşek
külleri kapitalizmin yerleşmesi için kurdukları söy
lenemeyecektir. Hatta burada kapitalist teşekküller 
Kalvinistlerin burjuva toplumu etkisini kovalamaya- 
caktır. ‘Yeşil sermaye’, Protestan burjuva tipini yan
sıtmaktan çok küçük sermayeleri bölgesel kalkınma
ya sevketmekte ve işsiz taşra insanına istihdam im
kanını sağlama kaygısı taşımaktadır. Söz konusu te
şekküller ürettikleri yada pazarladıkları mamülleri 
cemaat-tarikat sâliklerinin hazır müşteri zihniyetine 
cevap veriyor olmasından istifade ederken ‘müşteri’ 
konumundaki sâlik de firmanın başarısının kendine 
bir gün istihdam ihtiyacını karşılamakta ya da eğer 
kendisi de ticaretle iştigal ediyorsa ticari dayanışma
nın ortaya çıkmasında istifade sağlayacağını bekle
mektedir. Böylece ihvan ilişkisi “iş” ilişkisine dön
mekte ama kesinlikle kapitalist form içinde boy gös
termemektedir.

Mustafa Özel, bir yazısında iktisadi geriliğin kay
nağı din olamaz, çünkü birbuçuk asırdır siyasi ve ik
tisadi sistemimizin belirleyicisi din değildir, demek
tedir. (30.7.1998, Yeni Şafak). Özel’in yaklaşımı ka
bul edilemez; çünkü Türkiye’de yeryüzünü sömür
mek için ortaya çıkmış burjuva zihniyeti hiçbir za
man oluşmadı. Marks Kapital’de burjuvaların hırsla
rına kurban olmuş işçilerin otuzbeş yaşlarında çok
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çalışmaktan (istismardan) vefat ettiklerini anlatıyor. 
Bugün Türkiye’de en acımasız patron dahi kendisine 
kazanduan işçiyi kollamaktadır. Köylerin kent lehi
ne boşalması bile Avrupa’daki sanayi devrimi sıra
sındaki ucuz işçi olgusunu ortaya çıkarmamıştır. Ke
za cumhuriyet anlayışı da emperyalist hevesleri öne 
çıkarmamıştır. Batı’da kapitalizmin ‘kendiliğinden’ 
oluştuğu şeklinde bir tez var. (Turner, 1991: 43) Ba- 
tı’nm emperyalizmi sözkonusu olduğunda kapitaliz
min Batı insanının kendiliğinden becerisi ile çıktığı 
tezi sarsılıyor. Emperyalizmden bağımsız kapitalist 
bir zihniyet oluşumu düşünmek çok zor. Marks’a da
ir çok dile dolanmış bir eleştiri: Marks Amerika’yı 
keşfedip, Ümit Burnu’nu dolaşan ve keşiflerle birlik
te ticaret, gemicilik, sanayi sektörlerinde görülme
miş bir atılım yapan burjuvaziyi feodal toplumun 
devrimci bir öğesi olarak alkışlamaktadır. (Marks, 
Komünist Manifesto, 1991:
110). O sıralar M arks’ın 
methettiği burjuva Doğu 
Hindistan, Çin ve Ameri
ka’nın sömürgeleştirilmesi 
ile uğraşıyordu. Her şeye 
rağmen Batılı burjuva tipi
nin özellikli olduğunu dü
şünmek gerekiyor. Çünkü 
kapitalist birikime sahip 
omak isteyen herhangi bir 
Doğu insanının kültürel re
feranslarını örterek “ öteki”  
insanlığı “ilkel” ve “kurtarıl
maya muhtaç” saymak ve is
tismar etmek suretiyle me
deni leştüme algısını geliştirmesi gerekiyordu. Oysa 
Doğu’da yaşanmakta olan hiçbir ahlâk düzlemi ge
nel geçer iktisadi ilişkilerden sıyrılarak diğer insan
ların istismarı ile kapitale ulaşmak yolunu tutmuyor
du. Servet elde etmek için insanları öldürmek, kaçı
rıp köle edinmek, istihsali artırıcı bir eziyeti sistema- 
tize etmek o gün için ne Osmanlı’da ne de kast siste
minin uygulayımda olduğu Hint’te ortaya çıkıyordu. 
Sözkonusu suçları işlemek için özel bir ahlak zihni
yeti gerekiyordu ve duruma bakılırsa Doğu’da bu
lunmuyordu.

Günümüz için de aynı hususiyetlerin geçerli oldu
ğu düşünülebilir. İktisat din için bir hareket noktası 
olmamıştır. Din ahlakı tamamlamaya geldiğine göre 
iktisat ahlaka göre bir ‘yer’ kazanır. Dindar adamın 
iktisadi gerekçelerle ahlaki bakımdan diğer insanla

ra karşı hissizliğe meyletmesi kabul edilmemiştir-. 
Haydar Nakvi’nin söylediği gibi, “gelir dağıhmında- 
ki eşitsizlikler ve siyasal kölemenlikle artan sefalet, 
ekonomik gelişmenin mazeretini teşkil etmez” (Eko
nomi ve Ahlâk, 1985: 94). Nakvi’nin tesbitine göre 
tam teşekküllü bir İslâm ekonomisinde özel mülki
yet talebinin sınırlandırılması diye bir şey olmaz 
(1985: 126). Bu nedenle insana gelecek nesiller için 
mal biriktirmemesi tavsiye edilmiştir. Nakvi, düşün
cesine temel olarak şu ayeti verir: “Allah’a ve Rasu- 
lü’ne inanın ve sizi hakim kıldığı, sizin yönetiminize 
verdiği şeylerden (Allah için) harcayın”. (57/7) Nak
vi, İslâm ekonomisinin toplumsal adalet hedefine, 
özel mülk edinme hacmi minimuma indirilmeksizin 
asla ulaşılamaz (1985: 128), demektedir. Sağlanma
sı gereken yalnızca gelir eşitliği değil aynı zamanda 
tüketim eşitliğidir. Allah’ın muradının zayıf ve fakir 

lehine olduğu gerçeğinden 
başka söylenecek bii‘ şey yok 
diyen Nakvi, gelir eşitleme 
sürecinin, fakirler, toplumun 
üyeleri haline gelinceye ka
dar devam edecektir, (1985: 
133) fikrindedir.

İslâm’ı belirli yorumlara 
veya belirli iktisadi yapılara 
mutabık addeden yaklaşım
lar dinin külli gayelerini 
açıklamakta zorlanabilir. Ör
neğin İslâm’ın çalışmayı teş
vik ettiği ve çalışmanın dinî 
bir vecibe olduğu görüşü “İn
san için ancak çalışması var” 

(53/39) ayeti vesilesiyle gündeme getirilmekte ve 
gerek Marksizmin, gerekse Weberyen “çalışma” 
kavramının paralelinde algılanmak istenmektedir. 
Oysa Kur’an’da çalışmadığı halde serveti inhisarına 
almayı mümkün kılan ya da servete ulaştıran başka 
beyanlar da bulunmaktadır. İslâm’ın tanıdığı miras 
hakkı ile zenginlerin zekat ve infak mesuliyeti, hatta 
sahipsiz malın bulan tarafından sahiplenilmesi imka
nı “çalışma” zihniyeti ile çelişir bir görünüm arzeder. 
Diğer deyişle çalışmak her zaman kazancın sebebi 
olmayabilir. Kur’an bu meyanda pek çok ayet ser- 
detmiştir. “Görmediler mi, onlardan önce nice nesil
ler yok ettik; hem onlara, yeryüzünde size vermedi
ğimiz şeyleri vermiştik ve göğü de üzerlerine bol 
bol boşaltmıştık ve ırmakları ayaklarının altından 
akar kılmıştık” (6/6). Buna göre servet çalışma eyle-
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mine bağlanmaz ve fakat fetih, miras, bağış, sahipsiz 
mala el koyma, Allah’m bereket indirmesi (ör; Yahu- 
dilere bıldırcın ve kudret helvası indirilmiştir. Allah 
bereketi kaldırabilir de. Yine yahudiler cumartesi ya
sağı ile imtihan edildiklerinde hafta içinde avlayacak 
balık bulamadı) ile elde edilebilir. Çalışmak servetin 
kaynağı değil sebeplerinden bir sebeptir, vesiledir. 
Allah serveti dilediğine -hikmete binaen- verir.

Dinin ekonomik geriliğe sebebiyet vereceği yargı
sı doğru sayılabilecek bir yargıdır. Çünkü dinler eko
nomik gelişmenin aracı olmak gibi bir fonksiyona 
indirgenemez. Ancak burada ekonomik gerilik za
vallılık, istismar edilmek vs. olgularla tanımlana
maz. Fakat ekonomik gerilik tabiri şunu anlatır: Din
dar adam dinî kayıtlara riayet etmeyen adamla ikti
sadi bir rekabette yenilmeye, sermayesini aşındır
maya mahkumdur. Çünkü din sermayenin toplum 
aleyhine artırılmasına izin vermez, oysa sermaye te
mayülü toplum aleyhine birikmek yönündedir. Bir 
sermayeyi sürekli büyüyen konumlarda görmek için 
ona ait bir kaç özellikli durumu hatırlamak gerekir. 
Eğer bir piyasa herhangi dini etikle ilintili olmadığı 
halde ‘dindar sermaye’ tabiri telaffuz ediliyorsa; a) 
Dindarlar üretim ve yahut üretileni pazarlamak bakı
mından tekel olmuşlardır, b) Dindarlar üretirken iş
çilerini, satış teknikleri geliştirirken de tüketicileri 
istismar etmektedirler, c) Dindarlar dinin getirdiği 
mükellefiyetlerden kaçarak iktisadi işlemlerini yap
maktadır diye düşünülmelidir. Diğer taraftan dinin 
yasakladıkları o yasağı işleyenlere iktisadi fayda 
sağlarken, dinin emirleri o emirlere itaat edenlere 
toplum lehine iktisadi bir külfettir. Örneğin rüşvet, 
içki, kumar, fuhuş, malın bağıra çağıra satılması 
(reklâm teknikleri), faiz, fahiş fiyat, stokla karabor
sacılık, spekülasyon vs. yollar, fiilleri işleyene top
lum aleyhine rant kazanma ayrıcalığını ortaya çıka
rır. Dindar adam bu fiilleri yapmadığı oranda serma
yenin genel özelliğinden ayrışır. Erdem, sahip olduk
larımızı muhtaçlarla paylaşmaktır, yoksa çalışkan- 
lık-serbest pazarın konunması yoluyla gelen serma
ye birikimi, dünya hayatında bolluk talebi değildir. 
Zaten din bolluğun belli yer ve zümreler elinde kal
masına, yani kapatılmasına karşı çıkmıştır. îki ayette 
mezkur ilke beyan edilmiştir. Bunlardan ilki malların 
-velev ki müslümanlar bile olsa- belli ellerde toplan
masının reddidir: “Tâ ki (o mallar) içinizden yalnız 
zenginler arasında dolaşan birşey olmasın” (59/7). 
İkincisi ise mallardan dolayı yoksun ve mustaz'af 
duruma düşmüş insanlara karşı din, müntesiplerine

mesuliyet yüklemiştir: “Size ne oldu ki Allah yolun
da ve ‘Rabbimiz bizi şu zalim halkı olan şehirden çı
kar, bize katından bir koruycu ver, bize katından bir 
yardımcı ver! ’ diyen zayıf erkek, kadın ve çocuklar 
uğrunda savaşmıyorsunuz?!” (4/75). Bu beyanlara 
uyarak denilebilir ki dindar adam-toplum, başkaları
nı fakir ve istiz'afa sokan bir zenginliği sahiplene- 
mez, yani müslümanlık zenginliği kapalı devre bir 
zümre anlayışı halinde algılayamaz. Diğer taraftan 
güçlü olduğu zaman da toplumsal olarak zulmün ko
nusu olmaktan kendini kurtarabildiği oranda da in
sanları istismar eden anlayışları iptal etmelidir. Din
darlık bütün insanlığa ulaşmamış bolluğu yahut eko
nomik gelişmeyi kınar, yoksunların-düşkünlerin ha
yat şartlarma yabancılaşmış, ekonomik bakımdan 
seçkinleşmiş, hakkı söylemekle zenginleşmeye uğ
ramış tipolojiler vaad etmez. Allah’ın rahmeti ve be
reketi herkese hakkaniyetle ulaşmadan nimetlerden 
istifadelenmeyi din meşru görmez: “Ey inananlar, 
kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardığımız 
nimetlerin iyilerinden (Allah için) verin, kendiniz 
(iğrendiğinizden dolayı) göz yummadan alamayaca
ğınız kötü şeyleri sadaka vermeye kalkmayın” 
(2/267). Dindarlık için asıl tehlike iksitadi sıkıntı de
ğil malların muhtaçlara yönelmemesidir: “(Malları
nızı) Allah yolunda hai'caym, kendi ellerinizle kendi
nizi tehlikeye atmayın, iyilik edin, doğrusu Allah iyi
lik edenleri (muhsinîn) sever” (2/195). Din kapitalist 
vasatta mü’minlerin zenginliği yolunu açmaz. Bu 
yapısal bir durumdur. Kapitalizm, kapitalizm ile yı- 
kılamaz. ■
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MADALYONUN DİĞER YÜZÜ
b ir  b a şk a  AÇIDAN

TOPLAM KALİTE

KRİTİK

O’li yıllarda Sn. Turgut Özal’ın 
öncülüğünde bir sözcük girdi 
Türkiye’nin gündemine: “Özel

leştirme”. Neydi bu özelleştirme? Yeni
lir mi, içilir mi? Anlamaya çalıştık. Ön
ce sosyal demokrasi savunucuları, daha 
sonra radikal sağ olarak nitelenen siya
sal görüş sahipleri karşı çıktı. Su-ayla ik
tidara geldiler, 1991 ve 1996 yıllarında. 
Muhalefette özelleştirmeye en çok karşı 
çıkanlar, iktidarda en hızlı özelleştirmeci 
oldular. Sendikalar mı? Sendikalara ge
lince; içi doldurulmamış ve alternatifi 
oluşturulmamış kuru bir “istemezük”çü 
yaklaşım sergilediler. Mevcut yasalarla 
özelleştirmenin lalanla eş anlamlı oldu
ğu politikasını topluma anlatacak bir or
ganizasyon oluşturamadı sendikalar. 
Konfedarasyonların bu denli kayıtsızlığı 
sonucunda; özelleştirme devlet politika
sı oldu. Türkiye’nin en büyük örgütlü 
güçleri olarak övünen sendikaların ye
tersiz politikaları yüzünden.

Özelleştirmenin gerçek yüzünü yeni 
anlamaya başlamışken, “globalleşme” 
diye bk acaip kelime girdi gündemimize. 
Devlet ve işverenlerin desteği ve sendika 
yöneticilerimizin gafleti sonucunda çok 
hantal bir yapıya bürünen sendikalar an
titez oluşturmaya çalışırken, sermayenin 
uluslararasılaşması olduğunu anladık

“globalleşme”nin, Sabancı’ların, K oç’la
rın yeni icraatlarıyla.

Özelleştirme ve globalleşmenin birbi- 
riyle bağlantılarını anlamaya başlamış
ken, “kalite çemberleri” adı altında yeni 
bir kavram girdi gündemimize. Birbirin
den bağımsız gibi farklı zaman dilimle
rinde gündemimize sokulan bu üç kavra
mı birlikte düşündüğümüzde, sermaye
nin tuvalinden çıkmış bir tablonun farklı 
parçaları olduğunu görüyoruz. Kalite 
çemberleri, özelleştirme ve globalleşme; 
sermayenin kamufle ederek önümüze 
koyduğu “üçüz bela”. Özelleştirme ve 
globalleşme ile tamamen ortadan kaldı
rılamayan sendika ve işçilerin birliğinin 
sona erdirilmesi için vizyona sokulan 
son film: Kalite çemberleri, özelleştirme 
ve globalleşmeye nazaran daha insancıl 
ve uygulaması daha kolay.

Peki nedir bu “kalite çemberleri” ya
da “toplam kalite”? Sermaye neden “ka
lite çemberleri”ni istiyor.

Klasik anlamda kalite, müşteri ihti
yaçlarını tam ve sürekli karşılayabilecek 
ürün ve hizmetin, en ekonomik şekilde 
sağlanması, olarak tanımlanırken; top
lam kalite, organizasyondaki herkesin 
ortak katılımı ile müşterilerin memnun 
edilerek kârlılığa ulaşılması olarak ta
nımlanmaktadır.

Ahmet
TUNBAK
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2. Dünya Savaşı’ndan sonra, 
istatistiksel proses kontrol (SPC) 
yöntemleri Amerika’lı Dr. W. Ed
wards Deming tarafından Japon
ya’da uygulanmaya başlandı 
(1950) ve bir başka Amerika’lı 
Dr. J. M. Juran tarafından da kali
tenin tüm yönetimini ilgilendiren 
bir yönetim tarzı olduğu Taponla
ra benimsetildi. Amerika’ya naza
ran çok yetersiz sosyal güvenlik 
sistemine sahip olan Japonya’da 
Toplam Kalite ve Kalite Çemberi 
uygulamaları müthiş sonuçlar or
taya çıkardı. Japonların uygula
maları, hocaları olan Amerika’yı 
bile hayretlere düşürdü. Konuya 
dünya ölçeğinde bakacak olursak 
sosyal günvenlik sistemi daha za
yıf ülkelerdeki toplam kalite uy
gulamalarının daha başarılı oldu
ğu gözlenecektir. Japonya, Çin, 
Singapur, Malezya ve Türkiye bu 
konuda verilebilecek güzel örnek
lerdir.

Kalite, hiç kimsenin reddede- 
meyeceği, ürün ve hizmetlerde 
vazgeçilmez bir unsurdur. Kalite
ye karşı çıkmak teknolojiye karşı 
çıkmakla eş anlamlıdır. Fakat 
Toplam Kalite Yönetimi ile geti
rilmek istenen, İngilizler’in Hin
distan’da kurduğu sisteme benzer 
bir sistemdir. Sermaye sahipleri 
Toplam Kalite sistemini anlatır
ken daima madalyonun bir yüzü
nü anlatmaktadırlar. Bu sistem hiç 
negatif yönü olmayan, eleştiril
meye bile gerek duyulmayan si
hirli bir yönetimmiş gibi lanse 
edildi. Sistemin tam olarak uygu
landığı yerlerde oluşan güvensiz
lik ortamından, yardımlaşma ve 
dayanışma kültürünün yok olu
şundan, aşırı yorgunluk ve stresin 
ortaya çıkardığı ve adına “Karosi” 
denilen hastalıktan dolayı özellik
le Japonya’da binlerce insanın öl
düğünden, işyerlerinde “Çekir

dek” ve “Çevre” işgücü adı altın
da iki farklı çalışan grubun oluştu
ğundan sermaye sahiplerinin bah
setmesi elbette mümkün değildi. 
Fakat bu görmezlikten gelinen 
noktada sendikalar da sessiz ka
lınca çalışan kesim çok savunma
sız kaldı. Toplam kalite sisteminin 
ortaya çıkardığı düşük maliyet ve 
kalite artışı, çalışanların büyük bir 
kısmına işsizlik ve düşük ücret 
olarak yansıdı. İşverene yakın çok

Türkiye gibi sosyal 

güvencenin yetersiz 

ve işsizliğin yoğun 

olarak yaşandığı ül

kelerde, toplam kali

te uygulam alarının 

en belirgin sonucu, 

esnek çalışma, çalış

ma süresinin uzama

sı ve iş yoğunluğu

nun artmasıdır.

az sayıdaki çalışana ise yüksek 
ücret olarak yansıdı. Ülkemizde 
ve dünyada bu sistemin özellikle 
“başarı” ile uygulandığı iş yerle
rinde oluşan çekirdek ve çevre iş
gücü ile neyin kastedildiği anlaşıl
dığında sosyal güvenlik ve iş gü
vencesi yanında ücretler arasında
ki büyük uçurumlar daha net ola
rak ortaya çıkacaktır.

İşçi varsa işletme vardır mantı
ğının terkedilip, işletme varsa işçi 
vardır mantığının yerleştirilmeye 
çalışıldığı bu sistemde, sendika
lar’a düşen görev Prof. Dr. İbra
him Kavrakoğlu’nun ifadesiyle 
“muhasebe müdürlüğü”dür. Tür

kiye gibi sosyal güvencenin yeter
siz ve işsizliğin yoğun olarak ya
şandığı ülkelerde, toplam kalite 
uygulamalarının en belirgin sonu
cu, esnek çalışma, çalışma süresi
nin uzaması ve iş yoğunluğunun 
artmasıdır. Esnek çalışmanın do
ğal sonucu da kuralsızlaştırmadır. 
Bu negatif sonucun giderilmesi 
için işçilere sanki yönetime katılı- 
yormuş hissi verilerek bilinçsiz- 
leştirme çalışmaları yapılmakta
dır. Esnek çalışmaya ve çalışma 
süresinin uzamasına (yasal çerçe
ve aşılsa da) rıza gösteren işçiler 
ve rıza göstermeyen işçiler olmak 
üzere iki grup ortaya çıkmaktadır. 
Şayet işyeri özel sektörse, birinci 
grup yüksek ikinci grup ise düşük 
ücret alanları ve muhtemel işsizle
ri temsil etmektedir. Kamu işyer
lerinde ise birinci grup kraldan 
daha kralcı olanları (onlara göre 
vatanını daha çok sevenleri) oluş
turuyor, ikinci grup ise malum. Ve 
sonuçta; işçilerin dayanışmasının 
bozulması, sendikasızlaşma ve ör- 
gütsüzleştirme. Yani “Kalitenin 
güvence altına alınması, işçinin 
güvencesinin kaldırılması”.

Sermaye’nin hedefi daima en 
yüksek kârdır. İşçilerin ücretleri
nin yükselmesi ve sosyal kaza- 
nımlarının artması ise kâr oranı
nın düşmesi anlamına gelecektir. 
Çalışanlar toplam kalite sistemi
ne, çalışma ve yaşam kalitelerini 
artırdığı oranda destek vermeli, 
bu sistemin ortaya çıkaracağı kâr
lılığı bölüşme noktasında sendikal 
örgütlerine yön vermelidirler. 
Sendikalar ise, daha fazla geç kal
madan bu konudaki anti-tezini 
oluşturmahdır. Aksi takdirde ya
kın gelecekte üye yapacak çalışan 
bulamaz duruma geleceklerdir. ■

4 8  ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


İNCELEME
KUR’AN’DA

SIRAT I m ü st a k im
n e d ir ?

• slam, Kur’an’dır. Peygamberimiz 
1 ' Muhammed (a.s), İslâm Dini diye, 

kıyamete kadar, her zaman ve me
kândaki akıl ve irade sahibi varlıklara, 
Allah tarafından kendisine vahyedilen 
Kur’an’ı tebliğ etmiş, sadece onu anlat
mış ve açıklamıştır. Biz müslümanlar da 
yüzyıllardan beri Kur’an’ı dinimi
zin/inancımızın ilahi Kitabı kabul etmiş 
ve günlük beş vakit namazlarımızın her 
rek’ati’nde Fatiha suresini mutlaka oku
maktayız. Fatiha Sûresi Kur’ân’ın tam 
ve çok güzel bir özeli olduğu gibi, kulun 
kendisini Yaratan Rabbine insanlık tarihi 
boyunca yapabileceği en kapsamlı ve en 
mükemmel bir duâdır. İşte bu duâmız 
içinde, günde beş vakit namaz kılan bir 
müslüman olarak tam kırk kez Allah’a 
karşı yönelerek “İhdinâ’s-Sırât’al- 
Müstakîm” yani “Ey rabbimiz! Bizi, Sı- 
rât-ı Müstakim üzere hidâyet eyle!” di
yerek, Allah’dan, bizi, Dosdoğru yol 
olan Allah’ın Yolu’na hidayet etmesini 
istiyoruz. (Fatiha 1/6) Peki o halde 
Kur’an’a göre Sırât-ı Müstakîm nedir? 
Bu sorunun tam ve doğm cevabını doğ
rudan Kur’ân’dan bulmaya çalışalım. 
Çünkü Sırât-ı Müstakîm’in ne olduğunu 
Kur’ânî tanımına göre öğrenip, gereğini 
uygulaması kadın/erkek her müslümanın 
üzerine farzdır.

Buna Kur’ân diliyle salih amel denir.
Sırât, cadde, ana yol, işlek büyük yol de
mektir.* Bu kelimenin çoğul şekli yok
tur. Surât, yol anlamına gelen sebîl keli
mesiyle eş anlamlıdır. Bu yüzden Sırât 
“Allah’a giden sebîl” veya “Cehenneme 
varan sebîl”dir. Sırât kelimesi tüm 
Kur’an’da 45 kez geçer.2

Müstakîm ise, düzelmek, doğrulmak' 
ve tam olmak şeklindeki kök anlamına 
dayanarak doğru, sapmaz ve şaşırtmaz 
demektir.  ̂ Bütün Kur’an’da Müstakîm 
kelimesi ise 37 kez geçer.

Şimdi, Sırat-ı Müstakîm şeklinde 
Kur’an’da 34 kez kullanıldığını gördü
ğümüz bu iki kelimeyi birlikte nasıl an
lamalıyız? Buna bakalım. Sırât yol;
Müstakîm ise dosdoğru, şaşırtmaz yol 
demek olduğuna göre, Sırât-ı Müstakîm 
“dosdoğnı yol”, “şaşırtmaz yol” demek
tir. Burada kastedilen yol, Allah’ın Kita
bı’nın gösterdiği doğru yol, yani İslâm 
demektir. Peygamberimiz Muhammed 
(a.s) da bu yüzden “Doğru yol, İs
lâm’dır.” demişlerdir.-*' Demek ki bu yol,
Allah’ın yolu’dur. Allah’ın Eçlisi’nin 
yolu’dur; Kur’an’ın gösterdiği yol’dur.
Kim Sırât-ı Müstakîm üzere yaşamak is
tiyorsa, yapacağı iş, elimizdeki Kutsal 
Kitabımız Kur’an’ı, İlâhî mantığı ve Sedüt 
kendi bütünlüğü içinde, yüce Allah’ın ŞEN ERMAN
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beyân (açıklama) hakkını kendine hâs kılarak tam ve 
dosdoğru anlaması ve iyi uygulanması gerekir. Çün
kü Kur’an’ın uygulanması Sırât-ı Müstakîm’dir. 
Doğru yol, Allah’ın nimetine erdirmiş bulunduğu 
peygamberlerin, sıddîklerin, şehitlerin ve sâlihlerin 
yolu’dur. (en-Nisâ 4/69)

ALLAH, ÖNCE KENDİSİ SIRÂT-I 
______________ MÜSTAKİM ÜZEREDİR______________

Allah’ın yegâne hidayete erdirici olarak bizzat Sırat-ı 
Müstakim üzere olduğu Hûd sûresinin 56. âyetinde 
şöyle açıklanıyor;

“Benim Rabbim gerçekten Sırât-ı Müstakim üze
redir.”

Kendisi’nden bizleri dosdoğru yol olan Sırât-ı 
Müstakim’e ulaştırmasını istediğimiz yüce Rabbi- 
miz öncelikle ve özellikle bizzat kendisi Sırât-ı Müs
takim üzeredir.

Rasülü ve nebîleri de Sırât-ı Müstakim’e hidayet 
edenin ancak Allah olduğu En’âm suresinin 86. aye
tinde açıklanıyor:

“O peygamberlerin babalarından, züniyetlerinden 
ve kardeşlerinden bazılarını da (derecelerini yüksel
terek) seçtik. Ve onları Sırât-ı Müstakîm üzere hidâ
yet eyledik.”

Peygamberleri olduğu gibi diğer akıl ve irade sa
hibi varlıkları da Sırât-ı Müstakîm üzere hidâyetin, 
ancak Allah’tan olacağı şu iki âyette açıkça vurgu
lanmaktadır:

“Allah, cennet evine çağırır ve dilediği kimseyi

Sırât-ı Müstakîm üzere hidâyet eder.” (Yûnus 10/25)
“Mü’minler güzel söz (olan İslâm’a yani Tev- 

hid’e) hidâyet olunurlar, ve Çokça Hamdedilen Al
lah’ın Sırât’ma hidayet olunurlar.” (Hac, 22/24)

Ayetlerden açıkça anlaşılacağı üzere Sırât-ı Müs
takîm üzere olmak, hidayet’te olabilmek tamamen 
çalışmaya, gereken gayret ve isteği göstermeğe bağ
lıdır. Kul bu derece istekli ve gayretli olursa, Allah 
da o kulunu hidayete erdirmeyi diler ve ister; o kulu
nu fıtratın yolu olan Sırât-ı Müstakîm’e ulaştırır.

Kendisi bizzat Sırât-ı Müstakî’m üzere olan Yegâ
ne Hidâyete Erdirici Alemlerin Rabbi Allah, yeryü- 
zündeki hayatın başlangıcından, kıyamete kadar, her 
zaman ve mekânda bulunan akıl ve irade sahibi var
lıkları, Resûlleri ve Kitab’ı ile, hep Sırât-ı Müsta
kim’e hidayet için onlara alem-şümûl/evrensel şekil
de çağrıda bulunmuştur. Bu davet her dönemde bü
tün Allah Elçileri tarafından hep aynı ve kesintisiz 
bir şekilde olmuştur. Peygamberimiz Muhammed 
(a.s)’e kadar bunun böyle olduğunun bir örneği Hz. 
îsâ (a.s)’nm ağzından şöyle özetlenmektedir:*

“İnnallâh’e Rabbî ve Rabbüküm, fa ’ğbudûh; hâzâ 
Sırât-ün Müstakîm.”; “Şüphe yok ki, Allah Teâlâ, 
benim de sizin de hepimizin Rabbi’dir, Sadece O Al
lah’a kulluk/itâat/ibadet edin. İşte Sırât-ı Müstakîm 
budur.” (Al-i İmrân 3/51; Meryem 19/36; ez-Zuhruf, 
43/64)

İşte Peygamberimiz (a.s)’e kadarki dönemde bü
tün Allah Elçilerince tüm insanlık sadece ve ancak 
Alemlerin Rabbi Allah’a kulluk/itaat ve ibadete da
vet olunmuştur. Ayrıca Allah’a kulluk etmek ve 
O ’ndan başkasını Rab ve İlâh kabul etmemenin adı 
ve tanımı Sırât-ı Müstakîm olmuştur. Şimdi de Mu
hammed (a.s) Ümmeti’nin kıyamete kadar Sıratı 
Müstakîm’i nasıl bilmesi gerektiğini Kur’an’m ilgi
li âyetlerinden belirleyelim:

SIRÂT-I MÜSTAKİMİN KUR’ANİ TANIMI

Yüce Allah tüm kullarına hitaben doğru yol’un tari
fini bizzat kendisi şöyle yapıyor:

1- Ey Adem oğulları!
a- Sakın Şeytan’a kulluk/ubudiyet etmeyin, o si

zin için apaçık bir düşmandır;
b- Sadece ve ancak bana kulluk/ubudiyet edin; iş

te bu Sırât-ı Müstakîm’dir diye ben sizlerle ahid 
yapmadım mı? (Ya-Sin, 36/60-61)

2- Hz. Muhammed (a.s) ümmetine hitaben kıya-

5 0  ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


mete kadar vahiy diliyle doğru yolun tanımını mad
deler halinde tamamhyor: “Gelin size Rabbinizin ne
leri haram kıldığını okuyalım:

a- O (Allahü Teâlâ’ya ) hiçbir şeyi ortak koşmayın, 
b- Anaya babaya iyilik edin, 
c- Yoksulluk (endişesin)den dolayı çocuklarınızı 

öldürmeyin. Çünkü sizin de onların da rızkını Allah 
verir.

d- Kötülüklerin açığma da gizlisine de yaklaşmayın, 
e- Hak ile olmadıkça Allah’ın haram kıldığı canı 

öldürmeyin. İşte alal edersiniz diye Allah bunları 
emretti.

f- Bir de yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar 
en güzel olandan başka bir suretle yaklaşmayın.

g- Ölçüyü ve tartıyı tam ve doğru tartın. Çünkü Al
lah bir kimseye gücünün üstünde bii'şey yüklemez.

h- Söz söylediğiniz zaman, aki’abanız dahi olsa 
adaleti gözetin.

i- Allah’ın ahdi’ni yerine getirin. îşte Allah size 
düşünesiniz diye bunları (bu hükümleri) tavsiye (ve 
emr) etti.” (el-En’âm, 6/151-152)

Bu iki ayette açıklanan Kur’anî hükümler, cenne
te götüren bir rehber olarak.

İşte bunlar benim Sırât-ı Müstakim’imdir. O hal
de ona uyun. Sakın başka yollar dinler’e uymayın. 
Sonra o yollar sizi O Allah’ın yolundan ayırır. İşte si
ze bunları tavsiye etti ki, sakınasınız.” El-En’am, 
6/153)

Kur’anda bu şekilde bizzat Allah tarafından beyan 
hakkı kullanılarak tanımlanan Sırât-ı Müstakim’e ne 
ile ulaşılır?

Allah tüm kulları için önce hidayeti beyan etmiştir: 
“Şimdi benim tarafımdan size her ne zaman Resul 

veya Kitab gibi herhangi bir delil, bir hidayet sebebi 
gelir de, Benim o hidayetime kim uyarsa artık onla
ra hiçbii' korku yoktur. (el-Bakara 2/38)

SIRÂT-I MÜSTAKÎM’E ULAŞMAK, 
____________ RESUL VE KUR’AN İLEDİR.____________

“Doğrusu sen, onları Sırât-ı Müstakim’e davet edi
yorsun.” (el-Mü’minûn, 23/73) Ayrıca bkz. (Meryem 
19/43, Sâd 38/22; eş-Şûrâ, 42/52)

“Ey Muhammed, muhakkak sen, Sırât-ı Müsta
kim üzere gönderilmiş Resüllerdensin.” (Yâ-Sîn 
36/3-4)

“Sana vahyolunan (Kur’an)’a kuvvetle yapış. 
Gerçekten sen Sırât-ı Müstakim üzerindesin.” (ez-

Zuhruf, 43/43) Ayrıca bkz. (en-NahI, 16/121; es-Saf- 
fat, 37/118; el-Feth, 48/2; el-Mülk, 67/22).

“Bu Kur’ân, insanları, Rab’lerinin izniyle zulü- 
mât (şirkin nifak ve küfür karanlıkların)’dan Nûr 
(Tevhîd)’e her şeye galib (Azîz) ve her hamde lâyık 
(Hamîd) olan Allah’ın Sırâtı’na çıkarman için sana 
indirdiğimiz bir Kitab’dır.” (İbrahim, 14/1. bkz. Se- 
be, 34/6)

Mutlak Hidayete erdirici olarak Allah, kullarından 
Sırât-ı Müstakim üzere olmak isteyenlere dosdoğru 
yolu’nun kılavuzlarının resul Muhammed (a.s) ve 
Kur’an-ı Kerim olduğunu böylece açıklamaktadır. O 
halde bizlere düşen görev Kur’an’ı Kur’andan 
Kur’anca doğru anlamak ve iyi uygulamaktır.

RABBİN SIRÂT-I MÜSTAKÎM’İ KUR’AN’DIR 
SAĞLAM VE DEVAMLI DİN OLAN İSLAM’DIR

“Bu İslam Rabbi’nin Sırât-ı Müstakimi’dir. Gerçek
ten biz, ayetlerimizi, düşünen bir topluluk için beyan 
ettik” (El-En’âm, 6/126)

“Şu emrettiğim yol. Benim Sırât-ı Müstaki
mim’dir; hep ona tâbi olun. Başka yollara ve dinlere 
uymayın ki sizi, onun yolundan saptırıp parçalama
sınlar”. (en’âm, 6/153)

“Ey Muhammed, beni, rabbim, gerçekten Sırât-ı 
Müstakim üzere hidayet bujoırdu; o öyle bir din ki, 
gayet sağlam ve devamlı, İbrahim’in Hakk’a yönel
miş Tevhid (Hanif) Dini’diı*.” (el-En’âm, 6/161) Ay
rıca bkz. (ez-Zuhruf 43/61)

Bu ümmet içerisinde Resûl Muhammed (a.s) Al
lah’a teslim olanların ilkidir. İslâm olma emri iückez 
ona gelmiş ve bu emre ilk uyan o olmuştur. İbn Han- 
bel’in rivayet ettiği bir hadisde Sırât’ın İslâm olduğu 
bildirilmektedir.^ O halde Sırât-ı Müstakim’de ol
mak demek. Kur’an’a göre İslâm olmak demektir. 
Müslüman olmak Kur’ân adamı olmaktır ki, Rabbi- 
miz tüm kullarını bundan sorumlu tutacaktır.

SIRÂT-I MÜSTAKİM ÜZERE HİDAYETİN ŞARTI 
ALLAH’A İMAN VE DİNİN 

___________ GEREKLERİNİ YAPMAKTIR.___________

“Size Allah’ın Ayetleri (Kur’an’ı) okunduğu ve içi
nizde Allah’ın Resûlü bulunduğu halde nasıl küfre
dersiniz? Kim Allah’ın Dini’ne sımsıkı tutunursa, o, 
muhakkak bir Sırât-ı Müstakim (olan İslâm)’a hida
yet olunur.” (Al-i İmrân, 3/101)
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“Ey insanlar! Size rabbinizden bir Burhan (Hz. 
Muhammed) geldi. Ve ayrıca size Mübîn bir Nûr 
(Kur’an)’ı da indirmişizdir.

“îşte içinizden Allah’a îman edip de O’na (Resûl 
ve Kitab’ına) sarılanları Allah kendi katından bir 
rahmet ve lütuf içine koyacak ve onları, kendisine 
varân bir Sırât-ı Müstakîm (olan îslâm)’a hidâyet ey
leyecektir.” (en-Nisâ, 4/174-175)

“Allah, rızasına uyanları O, (Resûl ve Kur’an ile) 
Selamet (es-Selâm’ın) Yollarına hidayet eder ve on
ları izni ile (Şirk’in Nifak ve Küfür) karanlıklarından 
(Tevhîd’in) Nûr’una çıkarıp bir Sırât-ı Müstâkîm 
olan İslâm’a hidayet eyler.” (el-Mâide 5/16)

“Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar. 
Kur’an’m. muhakkak Rabb’inden gelen bir hak (ger
çek) olduğunu bilsinler ve (İlahi Mantığı ve kendi 
bütünlüğü içinde tam ve dosdoğru anlayarak o 
Kur’an)’a iman etsinler de kalbleri ona saygı duy
sun. Çünkü Allah, ancak İman edenleri bir Sırât-ı 
Müstakîm olan İslam’a Hidayet Edici (el-Hadî)’dir.” 
(el-Hacc, 22/54)

Ayetlerden açıkça anlaşılacağı üzere Sırât-ı Müs- 
tâkim üzere hidâyet’te olabilmek doğuştan vehbî de
ğil, tamamen sonradan kesbîdir, yani ancak çalışma, 
gereken gayreti göstermek iledir. Çünkü Allah’a 
İman edebilmek, neseb ile değil, sadece ve ancak 
Kur’an ilmi iledir.

Sırât-ı Müstakîm üzere yüce Allah’a gerektiği 
üzere kul olabilmek her insan için mümkündür ve 
kolaydır. Bunun için İblis’in Kur’an’daki ifade ve 
idiasında belirttiği ‘Allah’a içten bağlı (muhlesîn) 
kullar’dan olmak yeterlidir: “(İblîs) And içerim ki, 
ben, onları saptırmak için senin Sırât-ı Müstakîm’in 
üzerine oturacağım.” (el-A’raf, 7/17) “Senin kudreti
ne and olsun ki, Ademoğullarından, Sana içten bağ
lı (Muhlesîn) kulların bir yana, hepsini azdıracağım/ 
saptıracağım.” (Sad, 38/83) demişti.

Allah’ın yolu olan Sırât-ı Müstakîm’den saptıran 
şeytan engelini aşmadan doğru yolda olmak mümkün 
değildir. O halde doğru yolu engelleyen insan ve cin 
şeytanlarını iyi tanımak ve onlardan korunmak Sırât-ı 
Müstakîm’de olmanın olmazsa olmaz ilk şartıdır.

SIRÂT-I MÜSTAKİM>DEN SAPTIRMA

Allah’a tam ve kemal derecesinde kulluk/itaat/ibadet 
yapabilmenin öncelikli ve özel ilk şartı. Yaradan Rab- 
bimize ibadet/kulluktan uzaklaştmnayı, Tevhid’den

şirke, Hayırdan şerre, Ma‘ruf’tan münkere, Tak- 
vâ’dan düşmanlığa saptırmayı kendisine meslek edi
nen, Ademoğullarının yeminli, sürekli, acımasız düş
manı İblis ve onun ins ve cin zürriyetinden ve şerle
rinden korunmaya bağlıdır. Çünkü Kur’ân (Ya-Sin, 
36/60-61)’de ‘Allah’a Kulluk’dan önce, ‘Sizin için 
apaçık düşman Şeytana tapmayın’ emri/ikazı/ihtan 
var. Şeytana itâattan tamamen kurtulmadıkça Allah’a 
kul olunmaz. Bunun dindeki İlmî ve amelî en alt çiz
gisi ise, Muhlesîn (Allah’a içten bağlı) kul olmaktır.

1- İBLİS, MUHLİS OLMAYANLARI SIRÂT-I ~  
 MÜSTAKÎM’DEN SAPTIRIR____________

İblis: “Yemin ederim ki, Ademoğullarını saptırmak 
için muhakkak senin Sırât-ı Müstakîm’ine oturaca
ğım, vesvese verip pusu kuracağım” dedi. (el-A‘raf, 
7/16)

İblis: (Adem’i yeryüzünde halifelik yapacak 
ilim/kudret ve liyakatta benden farklı kıldığın için, 
ona ve züniyetine olan hased ve düşmanlığından)

“Ey Rabbim! Beni azdırmana karşılık yemin ede
rim ki, ben de yeryüzünde onlara (Sana isyan etme
ye, şirki, günahı ve dünyaya bağlanmayı) süsleyece-
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ğim. Muhakkak ki, onların hepsini saptıracağım.
“Ancak onlardan Muhlis kulların müstesnâ” dedi. 

(Muhlislere, benim tuzaklarım tesir edemez)
Allah: “îşte ihlaslı müminleri saptırmayacağına 

dair bu dediğin söz, bana ait Sırât-ı Müstakim’dir.
“Muhakkak benim muhlis kullarım üzerinde senin 

hiçbir etkin olmaz. Ancak azgınlardan sana uyanlar 
müstesna.” buyurdu (el-A’raf, 7/39-40-41-42)

İnsanın, Allah’ın yolu’ndan sapmasına yani başka 
bir yol’a ayrılmasına “Gayy” denilir.'  ̂ öayy, ‘Ğavâ’ 
fiilinden gelir; azmak, sapmak demektir.^ Azgınlık 
ile Sapkınlık birbirini tamamlayan iki eylemdir. İb
lis, kendisi nasıl sapmışsa, Kıyâmet’e kadar insanla
rı da öyle saptırma/azdırma fonksiyonunu yüklen
miştir. İblis’in saptırma Yol’lan pek çoktur; 
Kur’an’da bütün bu “azgınlık ve sapık yollarda da 
sebil/yol denilir. Fakat, bu Sebil’lerin ortak adı, Seb
il ü’l-Ğayy”du‘, yani ‘sapık yol’. İblis bütünüyle sap
tırıp şeytanlaştırdığı insanlarla da başka insanları sa
pıtır. (el-Kasas 28/63)

2- AHİRETE İNANMAYANLAR, SIRÂT-I 
 MÜSTAKÎM’DEN SAPARLAR____________

Ey Muhammedi
“Sen onları muhakkak ki Sırât-ı Müstakim’e da

vet edersin. Fakat ahirete iman etmeyenler, bu Sırâtı 
Müstakîm’den sapmaktadırlar.” (el-Mü’minûn, 
23/73-74)

Yüce Allah, Su'ât-ı Müstakîm’i Kur’ân’da tarif 
ederken, bu yolun ortasında tuzak ve pusu kuranları 
da beyân etmiştir. Ayrıca mücrimlerin Yol’unu da 
açıklamıştu' ki, doğru yol’un karşısındaki batıl yolu 
açıklayarak insanların yanlışlığa sapmaları da önle
nebilsin diye. Çünkü O ’nun rahmeti, gazabından ga- 
libdir. Buna rağmen mücrim/günahkârların yolundan 
gidenlerin varacakları ise cehennem yolu olacaktır.

“Günahkârlar (mücrimler)’in yolu belli olsun diye 
(Kur’ân) âyetlerini böylece açıklıyoruz.” (el-En’âm, 
6/55)

3- SIRÂT’UL-CAHÎM (CEHENNEM YOLU)

Kıyâmet günü. Alimlerin Rabbi Allah tarafından: 
“İlgililere zulmedenleri, onlarla işbirliği eden şey
tanlardan olan arkadaşlarını ve Allah’ı bırakıp da’ 
taptıklarını toplayın da, onların hepsini Sırât-ı Câ- 
hîm’e (Cehennem Yolu) götürün, diye emredilir.”

(es-Saffat, 37/22-23)
Cehennem Yolu’na kimler davet edilir? Dünya ha

yatlarında Allah’ın Dini’ni din edinmeyenler. Peki 
bunlar hangi dini, din edinirler? İblis’in dini’ni, din 
edinirler. İblis’in dini, insanları çeşitli şeylerle uğraş- 
tu-arak, hayallerle avutarak, yalanları doği'u, sahteleri 
ve gölgeleri gerçek göstererek, sadece sporla, eğlen
celerle, seksle, uyuşturucularla insanları mutlu etme
ye çalışır. İnsanlar, batılı hak sanarak, tevhidi şirke, 
adaleti, zulme, nûr’u zulümât’a, varlığı yokluğa tercih 
ederek, yeryüzünde kendi hevâlanndan bir din icat 
ederler. Bu dini icat işinde kendilerine en büyük etki 
ve yardımı yapan İblis’dir; Allah’ın Vahyi’nin aksine, 
insanlara vahyederek bazılarını kendi emirlerini yeri
ne getiren kulları haline getirir, yani onları veliyyûl- 
emri yapar. Kur’an bunlara Şeytan’m velileri der ve 
bu insanlar da şeytanlaşırlar. İşte, bu insandan şeytan
lar, İblis’in en büyük ilahı olduğu dinin rabbleri hali
ne gelirler. Diğer insanları, İblis’in vahyi doğrultu
sunda eğitir, bu vahye göre çizdikleri yolda yürümeye 
sevkeder. Gerektiğinde zorlar. İşte ayette geçen zâ
limler, onlarla işbirliği yapan İblis’in insandan ve cin
den şeytanları hepsi Cehennem Yolu’na götürülerek, 
orada hesaba çekilmeleri gerçekleşir.

Günde beş vakit namaz kılan bir müslüman, Al
lah’a karşı; “İhdinâ’s-Sırât’al-Müstakîm/Bizi, Sırât-ı 
Müstakim üzere hidayet eyle!” (el-Fatiha, 1/6) diye 
kıldığı namazın her rek’atmde, bu şekilde dua ettiği
ne göre, Sırât-ı Müstakîm’in ne olduğunu, yukarıda 
Kur’ân’î tarifine göre öğrenip, gereğince çalışması 
farzdır. Bu hem ilimi hem uygulamayı birlikte icab 
ettirir. İşte Allah’ın Yolu olan Sırât-ı Müstakim bu- 
dur. Bu yol’dan uzaklaştırmak için çahşan yeminli 
ve devamlı düşman ise İblîs/şeytan’dır. Ondan kur
tulmadan Doğru yol’a ulaşılmaz. ■

DİPNOTLAR
1- M. Hamdi YAZIR, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul (Azim Da

ğıtım) 1/122
2- M. Fuad Abdülbaki, el-Mu’cemu’l-Müfehres Li-Elfâzı’l- 

Kur’an’ıl-Kerim, Beyrut, 1987, sh: 407.
3- Hak Dini Kur’an Dili, 1/123.
4- el-Mu’cemu’l-Müfehres, sh. 580-581.
5- Timiizî, Fedâilu’l-Kur’an 14; Dârimî, Fedâilu’l-Kur’ân 1, 

Beyrut, ts.
6- Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 6/1., Mısır, Ts.
7- Ali Ünal, Kur’an’da Temel Kavramlar, İstanbul, 1986, sh. 135.
8- Bekir Topaloğlu-Hayreddin Karaman, Yeni Kamus, İstanbul- 

1982, ‘ğa-va’ maddesi.
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SOHBET
TAKVA EGITIMİ-II

Ahmet Yaşar 
HOCAEFENDİ

aranlıktan sonra gönül sabahı
mız vardır. Gönlün sabahında 
Kur’an-ı Kerin:i’i dinlemeye 

başlarsanız, içiniz zevkle dolar. Heybet-i 
ilahi kalbinize yerleşir.

Onun için Kur’an-ı Kerim’e karşı mu
hakkak tazim etmeliyiz. Namaz kılarken 
veya herhangi bir yerde Kur’an okunur
ken muhakkak samimi ve ciddi bir şekil
de Allah’u Zülcelal’i dinler gibi dinleme
liyiz.

Bir insan tek başına Kur’an-ı Kerim 
okurken, onu duyanlardan birisinin onu 
dinlemesi farz-ı kifayedir, çünkü Allah 
(c.c) konuşuyor. Kur’an okunurken bıra
kıp gidemezsin. Kur’an-ı Kerim okunan 
yere birisi gelinceye kadar sen orada din
leyeceksin, ancak birisi gelirse onu yeri
ne bırakıp gidebilirsin,

2. ZİKRULLAH

Allah (c.c)’ı çok zikredeceğiz. Zikirsiz 
insanın gönlünün pasları dökülmez.

Peygamberimiz (s.a.v) bir hadis-i şeri
finde, “Kalbiniz demirin paslandığı gibi 
pas tutar” buyurur.

Ashab-ı kiram “Onu ne ile parlatırız 
ya Resulallah?” diye sorar.

Resulullah (s.a.v) Efendimiz “Kalp 
Allah (c.c)’ın zikri ile parlar” buyurur.

Lekeleri çıkaran ve parlatan değişik 
maddeler vardır. Her şeyi tek bir madde 
ile temizlemek mümkün olmaz. Altın le
kelenince ne yapacaksın? Yıkamakla çık
maz, ateşte kızdıracaksın ki pası dökül
sün. Her eşyanın temizliği için ayrı ayrı 
malzemeler ve metotlar vardır. Sen geti

rip elbise lekelerini, altında olduğu gibi 
ateşle temizleyemezsin; şayet böyle ya
parsan onu temizlemez, yok etmiş olur
sun.

Kalbimiz de paslanır. Kalbin pasını çı
karmak ziki'ullah ile mümkündür. ZikiTil- 
lah yalnız geleneksel olarak bilinen şek
liyle teşbih çekmekten ibaret değildir. Al
lah (c.c)’m rızası için yapılan her fiil zik- 
rullahdır. Allah (c.c)’ı düşünerek okunan 
Kur’an da zikrullah’dır.

3. SALAVAT-I ŞERİFE GETİRMEK

Kalbimizi parlatacak ibadetlerin birisi de 
Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e çok sala- 
vat-ı şerife getirmektir. Sadece bir yere 
gittik de Peygamberimiz (s.a.v)’in ismi 
anılmış, “Allahümme salli alâ Muham- 
medin ve alâ âl-i Muhammed” ile işi bi
tirmeyeceğiz. Günümüzün belli vakitle
rinde Resulullah (s.a.v)’ı hatırlayacağız. 
Onun ruhaniyetiyle olacağız. Çünkü Al
lah (c.c)’m kitabını okur, onu dinler, 
uyanık gönülle Allah (c.c) ile oluruz. 
Peygamberimiz (s.a.v)’le olmamızm yo
lu ise ona salavat-ı şerife getirmekle ve 
bizlere tebliğ ettiklerini hayatımıza tatbik 
etmekle mümkündür.

Belli vakitlerimizde, bilhassa cuma 
günleri, cuma geceleri Peygamberimiz 
(s.a.v)’e bol bol salavat-ı şerife getirme
ye gayret edeceğiz. Salavat-ı şerife hak
kında bir çok hadisler rivayet edilmiştir. 
Ama kitapları alıp kütüphanelere terk 
eder unuturuz. Kütüphanedeki kitabı alıp 
okursak, o kitaptaki bilgileri hayata tat
bik etmeyi unuturuz. Okuduğumuz ya
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unutulur veya kitapta kalır. Biçare İslam aleminin ha- 
yatmda İslam’ın gerçek adet ve gelenekleri yansımı
yor, görülmüyor. İslam aleminin içerisinde İslam’ı 
canlı olarak göremiyoruz.

4. HELAL LOKMA YEM EK

Lokmalar insanların ahlak çekirdekleridir. Kalbi ka
rartacak, sertleştirecek kötülüklerin başında haram 
lokmalar gelir. Kalp kararınca insan iyiyi kötüyü tanı
mıyor, doğruyu yanlışı fark edemiyor ve karanlıkta 
kalıyor. İnsan o zaman haram olan bu lokmalara de
vam ederek isyan bataklıklarına düşerse kalbi ölür.

Cenab-ı Hak kalbi ölen insanı mezardakilere ben
zetiyor ve “Ey habibim sen ölülere ses duyuramazsın” 
(Fatır/22) buyuruyor.

Kabirdekilere ne kadar kalk dersen de onlar seni 
duyup kalkmazlar. Onun için körleşmiş, sağırlaşmış, 
duygusunu kaybetmiş olan kalplere ne kadar nasihat 
edilirse edilsin hiç bir şey değişmiyor. Sağıra bir şey 
duyabilir misiniz? Haram lokma yiyen kalp de duy
maz. Çünkü kalp sağırlaşınca kulak da sağu'laşır. 
Kalp körleşince kulak da körleşir.

Bu haldeki kalp diııine ve ahiretine karşıdır. Ancak 
dünyayı görebilir. Çünkü kalpteki basiret kuvveti in
sana verilmiştir; bu sebeple insan her iki alemi göre
bilme hakkına sahiptir. Diğer canlılar ve hayvanlarda 
bu duygu olmadığı için onlar sadece dünyayı göre
cekler, yiyecek, içecek ve ihtiyaçlarını görüp dünya 
zararlarını seyredeceklerdir.

Kalpleri körleşen insanlar diğer canlılarla aynı se
viyeye gelirler. Aynı seviyeye geldiği için de hep dün
yayı görür ve işitir. O insan bir şey dinlerse veya bek
lerse dünya için beklemek ister. Bakarken dünya için 
bakar, konuşurken dünya için konuşur. Zii'a o insanın 
dünyadan başka konuşacak bir şeyi ve anlatacak baş
ka bir görüşü kalmamıştır.

Kalbi uyanık olanlar tebliğ edileni hatırlar ve anla
tılandan istifade ederler. Kalpleri ölü olanlar ise oku- 
salar bile bii' şey anlamazlar, dinleseler de bir şey his
setmezler. Anlatılanlar; dinledikleri yerde kalıi’lar ve 
hayatlarında bii' değişikliğe vesile olmazlar. Onun 
için haram lokmalardan mümkün olduğunca kendimi
zi, neslimizi, çoluk çocuğumuzu çok dikkatli olarak 
koruyacağız. Çünkü ahlakımızın bozulmasının temel 
sebebi muhakkak ki haram lokmalardır.

Dikkat ediniz bahçelerinize ektiğiniz arpa, buğday 
ve mısırın veya değişik bir mahsulün yerinde başka 
bil- şeyin yetişmesini beklemiyorsunuz. Dolayısıyla 
bir mideye de haram lokma girerse bu da oraya zarar
lı tohumların ekildiğini ifade eder ve o kalbte bozuk 
ahlaktan başka bir ahlak meydana gelmez. O kalbten 
kötü ahlakları tahliye etmeksizin ne kadar çalışırsanız

çalışın muvaffakiyete varmanız çok zor olur. Onun 
için büyük bir titizlikle imkanlarınız seviyesinde lok
malarınızı helal ve temiz olanlardan seçmeye gayret 
ediniz.

Allah (c.c) buyumyor ki:
“Ey Peygamber! Temiz olan şeylerden yeyin; salih 

amel işleyin. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bil
mekleyim”. (Mü’minûn/51)

Burada asıl olan yemeği hazırlayanların mümkün 
mertebe abdeslli olmalarıdır. Evet kazandığımız ve 
evimizdeki nimetlerin hepsi helal olabilir ama bu ni
metler mazeretsiz olarak abdestsiz pişerlerse, besme
lesiz pişerlerse tayyibattan olmazlar. Şeytan o nimetle
rin içine giriyor. Ta ki sofraya oturduğu vakitte kişi o 
yemeği besmelesiz yerse o yemek tayyibattan değildû'.

Bir gün Peygamberimiz (s.a.v) bir yerde yemek 
için sofraya oturmuşlar. Yanlarında bir de köle var
mış. Yemeğe yiyecekleri vakit köle yemeğe elini uza
tınca Peygamberimiz (s.a.v) kölenin elini tutarak 
“Dur” demiş. Tabii ki bir cemaatın içerisinde kişi bir 
yerde de mahcup oluyor. Ama Resul-i Eki'em (s.a.v) 
buyurmuşlar ki: “Hayatım kudreti altında olan Allah 
(c.c)’a yemin ederim ki elini o yemeğe uzatırken şey
tan da onunla beraber uzattığı için elini tuttum”.

Bu demektir ki kişi besmelesiz olarak kendi başına 
yemek yese dahi şeytanın o nimetlere musallat olma
sından kurtulamıyor. Artık sofraya besmeleyle oturup 
yemekten evvel şükür duaları yapmalıyız. Bilhassa 
Ramazan günlerinde bunlara alışmalıyız ve Rama- 
zan’da alışacağımız bu eğitimi hayatımız boyunca de
vam ettirmeliyiz. Günün insanlığı gibi iftar sofrasına 
oturup ezan dinleyeceğiz diye çalgılarla, şarkılarla 
yemeğe başlamayınız. Bu huy ve davranışlardan kur
tulmalıyız. Şarkılar, çalgılar ve diğer malayani işler 
başkaları tarafından işlendiği zaman günah ve çirkin 
bil- davranış ve yaşayış olurken kendi tambur tunbur- 
larımız ve malayani davranışlarımız bize güzel ve he
lal görünüyorlar.

Bu şekilde düşünmeye devam ederseniz biı- müd
det sonra yaşantınızda İslam’dan hiçbii' şey kalmaz. 
Herkese kendi yaptığı iyi başkasının yaptığı kötü gö- 
mnür; bu da kalp afetlerindendir. Halbuki bir şeyi kö
tü diyerek dinlemek küfrü gerektii'mez. Ama Allah 
(c.c)’m kötü dediği bir şeyi helal olduğunu düşünerek 
dinlemek küfrü gerektirir. Allah (c.c)’m haram kıldık
larının en küçüğü hakkmdaki yorum dahi aynı hükmü 
gerektirir. Allah (c.c)’ın yasaklarının hiç biri küçüm
senemez.

Bu sebeple fiillerimizin günah olduğunu bilerek 
mecburen işlersek günah olur ve ahirette azabı çekil
dikten sonra cennete gidilir. Bir sünneti terk etmek de 
günah olur; fakat insanı cehenneme götürmez. Her 
mekıuh bir sünnetin terkiyle mümkündür. Her sünnet

E^TÜL 1998 ■ 55

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

http://www.cvisiontech.com


ise bir mekruhu kaldırır. Onun için sünnetlere riayet 
etmemiz gerekir.

Yemeğe otururken huzurla oturacağız. Huzurla 
sofrasına oturup ibadet niyeti ile yemeğini yiyen kişi 
gününü de huzurla geçirir. Ama huzursuz oturup sırf 
doymak için yerseniz gününüz sıkıntılı geçer. Ne ka
dar zengin olursanız olun içinizde darlık olur, rahatlık 
olmaz. Allah (c.c) ile irtibatınız devam etmez. Onun 
için lokmalarımıza çok dikkat edeceğiz. Bu hususlar 
geniş meselelerdir, bunları unutmayınız, buradan ay
rılınca araştırıp, düşünün, bakın çok şeyler daha öğre
nirsiniz.

Haram lokmalardan kendimizi koruyacağız ve ar
kasından yemeğimizi tayyibattan yiyeceğiz. Evdeki- 
lerin de artık mümkün olduğu kadar yemeği abdestli 
pişirmeye ahşmaları gerekir. Yemeğin besmeleyle 
pişmesi gerekir. Abdestsiz, besmelesiz pişen yemek
ler helaldir ama tayyibattan değildirler. Yemeğe bes
mele ile başlayacağız. Peygamberimiz (s.a.v) her lok
masında “Bismillah” diyerek yemeğini yiyordu.

Her lokma bir fiildir, ama bu fiillerin evvelinde da
hi hatırımıza besmele gelmiyor. Nefsin istek ve arzu
ları bizi sürüklüyor; alelacele yemeğe getiriyor. Bu 
aceleciliği bırakmalıyız. Artık Rasulullah (s.a.v)’ın 
sünnet hayatını her yerde yaşamaya karar vermeliyiz 
ve yaşamalıyız. Besmelesiz başlanan her şey ebterdir, 
sonu kesiktir, devamı, bereketi yoktur. İnsanoğluna 
hastalıklar getirir, sıkıntılar getirir, darlıklar getirir ve 
kişiye ahiretinin zevklerini kazandırmaz.

Müslüman’ın gayesi sofraya otururken de, diğer iş
lerini yaparken de her zemin ve mekanda Allah 
(c.c)’ın rızasının olması lazımdır.

5 GECELEYİN TEHECCÜD NAMAZI KILMAK

Gönlü parlatacak olan amellerden biri de teheccüt na
mazıdır. Ama tazarru ve niyazla kılınan, gafil gafil 
kalkarak “Sünnettir kılalım” deyip alelacele huzursuz 
kılınan değil; gafil olarak namaza durmayınız. Çünkü 
kul namaz kıla kıla Rabbine yakınlık kazanır, namaz 
kıla kıla da Rabbinden uzaklaşır. Geceleyin tazarru ve 
niyazla kılınan iki rekat namaz dünya ve içindekiler- 
den hayırlıdır.

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz ilk zamanlarda 
gece sabaha kadar namaz kılıyordu. Bundan dolayı 
yorgunluktan ayakları şişerdi. Gündüz tebliğ ve cihad 
vazifesini yerine getiren Peygamber Efendimiz gece 
ise sabaha kadar namaz kıla kıla ayakları şişti.

“Biz Kur’ân’ı sana meşakkat çekesin diye indii'me- 
dik”. (Taha/1)

“Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl. (Gecenin) 
yarısını (kıl). Yahut bunu biraz azalt, ya da çoğalt ve 
Kur’an’ı tane tane oku!” (Müzzemmil/2-4).

Bakın Peygamberimiz (s.a.v)’e Cenab-ı Hakk de
medi ki sen sabaha kadar uyu, seni çok seviyorum.

Resul-i Ekrem yine gecenin yarısını uyanık, ibadet 
ve taatla geçilirdi. Resulullah Efendimiz geceleri 13 
rekat namaz kılardı. Vitir vacibini yatsı ile beraber kıl
maz gece kalkar kılardı, 10 rekat nafile ile toplam 13 
rekat namaz kılardı. Ama bu kıldığı namazlar gecenin 
yarısını dolduruyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz na
maz kılarken Kur’an’dan uzun sureler okurdu.

Biz o kadar çok kılmazsak bile kalkınca huzur ile 
Allah (c.c)’m huzuruna durarak güzel güzel tazaiTu 
ile, yani Allah (c.c) ile konuşur gibi ibadetlerimize de
vam etmeye gayret edelim. Allah (c.c)’ın huzurunda- 
yız diye düşünerek, mahcup bir şekilde Allah (c.c)’a 
halimizi arz ederek O’ndan affımızı ve cennet alemi
nin nimetlerini isteyerek, tazan'u ile namazımızı kılar
sak gönüllerimiz cilalanır ve parlar. Tazan'usuz yani 
ihlassız ve huzursuz kılınan namaz insana uyanıklık 
vermiyor. Her namaz böyledii'. Eğer mü’minler na
mazlarında uyanık olmuş olsaydılar insanlığın bu 
günkü durumu meydana gelmezdi.

Camiler insanlarla doluyor ama İslam’ı hayata ha
kim kılmak için arasanız ortada insan bulamazsınız. 
Onun için her şeyin ruhuna ve sırrına vakıf olmalıyız. 
Abdestimizi bile alırken huzurumuzun olması gereki
yor. Çünkü abdesti huzursuz almak namazı huzursuz 
kılmak demektir.

Abdest namazın anahtarıdır. Şeytana karşı insanın 
en büyük silahıdır. Abdestinizi adap ve dualarıyla gü
zel bir şekilde ve huzurla alıp ondan sonra geceleyin 
kalkıp, belli bir vakit namaz kılınız. Bilhassa Rama- 
zan-ı Şerifimizde ibadetler çok önemlidir. Zaten kal
kıp belli bir vaktimizi yemeğe tahsis ediyoruz. Bir ge
ce sahura kalkamazsak gece kalkamadım diye bir te
laş, aç kaldık diye bir hüzün. Halbuki ne olacak, aç
lıktan bir şey olmaz ki.

Ama istikbalimiz olan ahiretin açlığı, susuzluğu 
hatırımıza hiç gelmiyor ki. Bin sene mahşerin dehşet
li ve şiddetli açlığı, susuzluğu bize tesir etmiyor ki. 
Tesir edecek olsa idi kazandığımız uyanıklık bizde 
devam ederdi, ibadetlerimizden, niyaz ve şükürleri
mizden zevk alabilirdik.

Bu meselleri dikkate alalım. Kur’an-ı Kerim’i de
rin bir tefekkürle okuyalım ve hayatımıza aktarma 
gayretinde olalım. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e sa- 
lavat-ı şerife getirmeyi ve tebliğini araştırmayı, helal 
lokma yemeyi ve arkasından vakit namazlarımızı ve 
gece namazımızı uyanık gönülle kılmayı unutmaya
lım. Allah’u Zülcelal inşaallah bu ibadetlere devam 
nasip edip, Peygamberimiz (s.a.v)’in vaat etmiş oldu
ğu gönlümüzün cilalanmasını da bizlere nasip eder. 
Amin! ■
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GÜNDEM
KUTSAL TERÖR VEYA
b in  la d in  e f s a n e s i

E ski hukukçuların tabiriyle Moni
ca krizi, Saddam krizinin lazım-ı 
gayr-ı mufarıkı. Yeni dile adapte 

edersek, “ayrılmaz parçası” diyebiliriz. 
Benzeri bir ayrılmazlık Afganistan ve Bin 
Ladin kıizlerinde de patlak veriyor. Ken
ya ve Tanzanya’da aynı anlarda Ameri
kan temsilcilikleri kundaklandı. Darusse- 
lam ve Nairobi’de 250’den fazla kişi öl
dü, binlerce kişi de yaralandı. Bu patla
maların ardından hemen Bin Ladin ismi 
bil- efsane gibi yeniden tedavüle sokuldu 
ve dillerde adeta destanlaştı. Onu da Car
los gibi yaşayan efsane haline getirdiler. 
Bazı ülkelerde polisin bütün faili meçhul
leri, yakaladığı bir suçlunun üzerine yık
ması gibi, uluslararası olaylarda da akla 
ilk gelen Bin Ladin oluyor. Bütün suçlar 
bodoslama üzerine yıkıhyor. Bu kez de 
öyle oldu. Bu anlamda Saddam ve Bin 
Ladin dünya düzeninin namusunu kurta
rıyor. Adeta bu ikili, Batı’nın günah keçi
si ve bütün günahlarını yüklediği sanal 
“satan”ları. Saddam-Monica krizinin bir
likte tırmanması gibi Bin Ladin de Tali
ban’la birlikte anılıyor ve gündeme geli
yor. Bin Ladin’in suçlandığı Kenya ve 
Tanzanya’daki patlamaların olduğu gü
nün ertesinde Taliban da Afganistan’ın 
kuzeyinin başkenti Mezar-ı Şerif kentine

giriyor ve Afganistan’ın güneyiyle kuze
yini adeta yeniden birleştiriyordu. Ba- 
tı’daki Taliban imajı aslında Bin La- 
din’den farksız. Taliban, Batı kültürünü 
Batı kültürü de Taliban’ı afaroz ediyor ve 
parya olarak görüyor.

^

Ne tesadüf! Amerikan büyükelçiliklerinin 
kundaklandığı günün akşamında ATV’yi 
seyrediyordum. Zor Hedef adında bir fi
lim. Arap fobisi, hatta Ortadoğu ve İslam 
fobisi fikriyatının ekranlardaki mürevvici 
Aron Norris ve Chuck Norris isimli Mu- 
sevilerin yapımında ve oyununda rol al
dıkları bir film. Gaddar ve acımasız Arap 
terörist tiplemelerinin ellerindeki silahlar
dan kan damlıyor. Yine bii’ tesadüf ama 
kötü bir tesadüf, İslam ve terör imajını 
besleme aracı olarak; eşi ve menendi bu
lunmaz kostümlerden ve figürlerden eski 
Hizbuttahrirci ve yeni el- Muhacirun ha
reketi lideri Ömer Bekri Londra sokakla
rında gösteri düzenlemiş ve demokrasiyi 
deccal ilan eden Almanya’daki bazı grup
lar gibi demokrasiyi diktatörlük ve bütün 
hastalıkların anası olarak gösteriyor. Ar
dından da, doğrusunu merak ediyoraz,
Bin Ladin adına peşpeşe açıklamalarda
bulundu. Tutarsız bir şekilde önce saldın- ^^UStOJÜ
larda Bin Ladin parmağını ima etti, ardın- ÖZCAN
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dan bu olaylarda münhasıran 
bir rolü olmadığını beyan et
ti! Herhalde Batı’nın sanal 
demokrasisini aynı ortamda 
eleştirmek çok tutarlı bir 
davranış olmasa gerek. Böy
le diyen birisine herhalde 
söylenebilecek en uygun 
söz: “ Ne işin var Lond
ra’da, demokrasiden azade 
ve asude bir ülke arıyorsan 
buyur ülken Suriye’ye” olsa 
gerektir. Askerlikte bir de
yim var “Ter dökmeyen kan 
döker” diye. Bunlar da ter 
dökmediklerinden kan dökü
yorlar ama bu kan genellikle
başkalarının kanı oluyor. Londra’dan ahkam kesmek 
ne de olsa kolay. Bu tipler imaja ve imaj ustalarına ve 
yapımcılanna hizmetten başka bir işe yaramıyorlar. 
Keşke reklam şirketlerinde çalışsalar da hem para ka
zansalar hem de kimseye zarar vermeseler. Figür ola
rak Aron (Harun) ve Chuck Norris’in filimlerinde bile 
oynayabilirler. Ve maalesef yine kötü bir tesadüf ola
rak Londra’daki sessiz Müslüman çoğunluğun yaka 
silktiği Ömer Bekri’nin reklam gibi haberi gazeteleri
mizden birisinin son sayfasını süslüyor. Eh bu kadar 
aleyhte propoganda ve fabrikasyon haberden sonra 
müslüman cepheden birileri de böyle yapınca anonim 
bazı konfeksiyonların ürünü olan terör kisvesi üzeri
mize oturuyor.

Merkezi Londra’da bulunan ve Arap ülkelerinde ya
yımlanan el-Hayat gazetesinin Kahire’deki bürosuna 
telefon eden bir kişi, saldırıyı ‘ ’Müslümanların Kutsal 
Yerlerinin Kurtarılması îçin İslam Ordusu” adlı bir 
örgüt adına üstlendiğini bildirmiş. Aynı doğrultuda 
ABD’li terör uzmanları, iki ülkedeki patlamaların 5 
dakika arayla meydana geldiğini vurgulayarak, çalış
manın amatörce değil, çok iyi planlanmış ve koordi- 
neli olduğunu söylüyorlar. Faillerin başını ise Afga
nistan’da yaşayan ve Haziran ayında ABC televizyo
nuna verdiği demeçte, askerî ve sivil bütün Armerika- 
lılar’ın gerilla saldırılarına hedef olacağını söyleyen 
Üsame Bin Ladin’in çektiğini ilerİ sürüyorlar. Bir 
başka ihtimal olarak Mısırlı Eymen Zevahiri’nin lide
ri olduğu îslami Cihad hareketinin de üzerinde duru
luyor. Afganistan ve Sudan’ın ABD tarafından füzey
le vumimasından sonra Eymen Zevahiri’nin de Afga

Üsame bin Lâdin.

nistan’da Bin Ladin’le bir
likte bulunduğu öne sürüldü. 
Amerikalı uzmanların da 
sözkonusu ettiği gibi bu 
bombalama eylemleri çok 
iyi planlanmış ve çok iyi ko
ordine edilmiş. Belli ki fail
ler bu işin tekniğini iyi bili
yorlar. Dolayısıyla, Bin La
din’in bu yüksek tekniğe sa
hip olduğu su götürür. Gerçi 
burada bazıları Bin Ladin’in 
rolünün sadece finansal ol
duğunu ileri sürmekteler. 
Bilindiği gibi Mübarek’i 
1995 yılında bazı Mısırlılar 
Addis Ababa girişinde öl

dürmeye teşebbüs ettiler ama başarılı olamadılar. So
nuçta bunu; bazı İslami gruplar da olmak üzere, her
kes yapmış olabilir. Bizim itirazımız ise peşin hükme 
ve yargısız infaza.

Bir zamanlar (1994) Londra ile Arapların ve Filis
tinlilerin ilişkilerini zayıflatmak isteyen İsrail, reklam 
olsun diye kendi elçiliğini bombalatmaktan çekinme
mişti. Bu hadiseler üzerine Demir Lady Thatcher, 
MOSSSAD’ı Londra’dan kovmak zorunda kalmıştı. 
Bunun için rastgele suçlamalardan sakınmak ve aza
mi derecede dikkatli olmak zorunluluğu vardır. Unu
tulmamalı ki, peşin hüküm de bir manipülasyon ve 
komplo aracıdır.

Zippergate Skandali: 
Netanyahu Galip, Clinton Mağlup

Komploculukta da ifrat tefrit akımlan vardır. Bazıları 
hepten komplo iddialarını reddederler ki bu, insanla
rın, olayların seyrine müdahalesini inkar demektir. Bu 
durumda; Komployu inkar etmek aklen muhal oldu
ğunda komplo teorilerinin mutlak aleyhtarlan bana 
komplocuların görünmez ortakları gibi görünüyor. 
Mesela Malezya başbakanı Mahatır Muhammed, pa
ra sihirbazı ve spekülatörü George Soros’un Asya 
borsalarım ve pazarlarını vurduğunu söylediğinde 
komplo alayhtarı zümreler -bunlar içinde Amerikan 
Musevileri önemli bir yeri işgal ediyor- hop oturup 
hop kalkmış ve “En iyi savunma salduidır” prensibin
den hareketle Mahatır’ın özür dilemesini istemişlerdi. 
Mahatır ifsat odaklarının, Musevi temelli bazı bey
nelmilel komitacıların müslüman ülkeler aleyhine 
gizli alavere dalavereler ve entrikalar çevirdiklerini
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söylemişti. Bunun üzerine Amerikalı bazı senatörler 
Mahatır’dan özür dilemesini istemişlerdi. Soros As
ya’dan sonra Rusya’yı da vurdu. Böylece komplo 
aleyhtarı çevreler bir kez daha tekzip yemiş oldular.
Akılları başlarına gelmiştir inşaallah. Monica olayı da 
hangi safhadan itibaren bir komplodur kestirmek güç 
olmakla birlikte olayın Clinton aleyhinde kullanılma
sı boyutunda ifsat komitelerinin ve Musevi lobisinin 
bil- dahli olduğu kesin. Clinton, gayr-i meşru ilişkisi
ni itiraf ettiği ifadesinden sonra Amerikan basınına 
göre “liderlik vasfını”, “güvenilirliğini” kaybetmiştü'.

Bu olayda kaybeden taraf, halkıyla başkanıyla Ameri
ka Birleşik Devletleri, kazanan taraf ise özellikle Ne
tanyahu ve Likud Cephesi ve onun Amerika’daki 
uzantıları olmuştur. Clin
ton’m içte ve dışta siyasi gü
cünün zayıflamasından en 
çok yararlanacak kimse Ne
tanyahu’dur. Bundan sonra 
Clinton azledilmese bile ağır 
bir darbe yemiş ve yara al
mıştır. Bundan sonra üç ihti
mal vardır ki bu üç ihtimal de 
mutlak olarak İsrail’deki sert
lik yanlılarının, yani Likud 
Cephesi ve Netanyahu’nun 
lehinedir. Clinton başkan ola
rak kalsa dahi dış politika 
üzerindeki müessiriy etini;
özellikle de İsrail’le ilgili 
kaybedecektir. Azledilmesi 
halinde onu istihlaf edecek Suckın'da bombalanan ilaç fabrikası

olan Al Gore İsrail’e daha yakın biı- şahsiyet olup ye
niden seçimleri kazanabilmek için İsrail lobisinin re
hinesi gibi hareket edecektir. Üçüncü ihtimale göre;
Clinton’dan sonra Cumhuriyetçileri yeniden iktidara 
gelebilir ve bu durumda da yine kazanacak olan Ne
tanyahu ile avenesidir. Zira mevcut Cumhuriyetçi 
parti kadrosu Netanyahu kadar İsrail taraftarıdır. Bu 
tesbitlerden yola çıkarak Beyaz Saray’ın bundan son
ra en az birkaç yıl İsrail’in ipoteği altına girdiğini söy
leyebiliriz. Rabin’in öldürülmesi ve ardından Clin
ton’ın havlu atmasıyla birlikte can çekişen Ortadoğu 
barışı da son nefesini vermeye amadedir.

Gerçekten de Bibi’nin modern ki'aliçesi Ester (Moni
ca) sayesinde Clinton belinin altından aldığı darbeler

le mağlup olmuş durumdadır. Bunu öngören İsrail ba
sınından Haaretz gazetesi bu skandal sonucunda Clin- 
ton’ın zayıfladığını, Netanyahu’nun güçlendiğini te
yit etmiştir. Bü" zamanlar Filistin’in sözcüsü haline 
gelen Hanan Aşravi de Lewinsky skandalinin barış 
sürecine zarar verdiğini İkrar etmiştir. Ahi gidip vahi 
kalan, ağırlığı kaybolmuş bir Clinton artık Ortadoğu 
konusunda birşey yapamaz. Netanyahu da rahat ede- 
bilii'. Buna rağmen İsrail hem suçlu hem güçlü. Clin
ton’ı nakavt ettikten sonra şimdi de tutmuşlar, İran’ın 
Şahap-3 füzelerini deneyeceğinden haberdar olması
na rağmen kendilerinin haberdar edilmemesinden ya
kınıyorlar ve suçu Amerikan idaresine atıyorlar. Hal
buki Amerika denemelerden haberdar olmadığmı id
dia ediyor. Hindistan nükleer denemeler yaptığında 
Amerikan istihbarat teşkilatlarının tongaya düştüğü 

ve armut avladığı söylendi
ğinde İsrail’den böyle bir şi
kayet sadır olmamıştı. O za
man neredeydiler? Aslında 
Clinton İsrail’den bir şey daha 
gizlemiş : Monica ile Beyaz 
Saray günlerini...

Bozacının Şahidi

Hukuk çerçevesi içinde olma
yan şiddete terör diyoruz. Sa
vaşların bile bir hukuku oldu
ğuna göre, hukuksuz şiddet 
her türlü yergiye ve takbihe 
müstehaktır. ABD’nin son Su
dan ve Afganistan’a saldırıları 
da hukuksuzluktan nasibini 

almıştu-. Dolayısıyla korsan ve terörvari bir eylemdir. 
Neden? Kenya’da yayınlanan “The Nation” gibi bazı 
yayın organları yakalanan saldırganların Üsame Bin 
Ladin ile bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Ancak he
nüz bu iddialar resmî makamlar tarafından teyit edil
miş değildir. Ayrıca Kenya Afrika’da İsrail’in en faz
la tesirine maruz ülkelerden birisidir. Dolayısıyla bu
rada yapılan soruşturmanın da ne kadar sağlıklı ve 
manipülasyondan âri ve hâli olacağmı Allah bilir. 
Amerikan saldırılarında bu'den fazla hukuki boşluk 
vardır. “İstim arkadan gelir” mantığmca ABD önce 
saldırmış sonra da BM ’ye mektup yazarak şüphelerin 
Bin Ladin üzerinde toplandığını söylemiştir. Yani ön
ce cezalandırma soma delillendirme çabası var. Delil
ler olganlaşmadan ve BM ’den izin almadan yapılan 
bir saldırı uluslararası normlara aykırıdır ki; bu da
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ABD’yi kabadayı konumuna sokar ve kocaman bir 
ülkeyi bombacılarla aynı seviyeye düşürür. Sonra Ro
bert Fisk gibi gazetecilerin de haklı olarak hatırlattık
ları gibi, İran dahil birçok ülkenin eleştirisini göğüs
lemek pahasına Sudan uluslararası terörist Carlos’u 
Fransa’ya teslim etmiştir. İkinci olarak her türlü tek
nik ve mali yardımını ellerinin tersiyle iterek Bin La- 
din’den topraklarını terketmesini istemiştir. Turabi’ye 
göre Bin Ladin Sudan’ı daha fazla zora sokmamak 
üzere kendi isteğiyle ayrılmıştır. Ladin’in bundan 
sonraki durağı Afganistan olmuştur. Sudan’ın kimya
sal silah üretecek kapasitesi olmamasına rağmen 
Clinton, Şifa ilaç fabrikasında Irak ortaklığı var diye- 
rekten, karine yoluyla Sudan’ın kimyasal silahlar 
ürettiğine hükmetmiş ve bu ilaç fabrikasını bombalat- 
mıştır. Şimdi Sudan, B M ’den ABD’nin kimyevi silah 
üretildiğini ileri sürdüğü fabrikayı incelemesini iste
mektedir ki, neticesi şimdiden ayan beyan ortadadır. 
Son günlerde Mısır, Sudan rejimine muhalif unsurlar
la Kahire’de önemli bii' toplantı yaptı. Sudan da buna 
misilleme olarak Mısır rejimine muhalif İslami unsur
ları Sudan’a davet edebileceği uyarısında bulundu. 
Böyle bir davet gerçekleşmiş olsaydı yine Sudan’ı te
rörizme destek vermekle suçlayacaklardı! Peki Mı
sır’ın Sudan’ın içişlerine müdahalesi de aynı derece
ye kınanmaya müstehak değil midir? Buna benzer bir 
olayda Irak da Kahire nezdinde muhalif Kültlerin 
gayri resmi olsa bile Kahire’de uluslararası bir toplan
tı düzenlemelerine Kahire nezdinde tepki göstermiş
tir. Uluslararası hukuku ihlal eden iki devletten biri 
suçlu, diğeri suçsuz addedilemez.

İslam hukukunda “La darara vela dirar” kaidesi vardır 
ki “Zarara zararla mukabele edilmez” demektir. Velev 
ki Bin Ladin suçludur, bu durumda ABD’nin yapaca
ğı icraat bellidir. Uluslararası hukuk normlarını izle
yerek suçluları birebir cezalandırabilir. Ama ABD’nin 
akıllı bomba dedikleri kör bombaları kimbilir kaç ma
sumun canını yaktı. Tam da bunu düşünürken I. He
rald Tribune gazetesinin 20 Ağustos 1998 tarihli nüs
hasında ilginç bir başlık gözüme takıldı: “Abuse of 
Jews Does Not Justify Abuse of Palestinians” yani “ 
Yahudilerin İncitilmesi, Filistinlilerin İncitilmesine 
Mazeret Olamaz...” Öyleyse Amerikalılarm veya 
KenyalIların incitilmesi de olayla hiçbir bağlantısı ol
mayan Sudanlı insanların incitilmesine gerekçe ola
maz. Gerekçe yapmak terör mantığıdır. Bu mantığın 
eyleme geçmesi de bayağı terörizmdir. Sudan ve Af
ganistan’ın vurulması birçok propoganda odağının id

dialarını da çürütmüştür. Bugün ABD’ye karşı olan 
bütün İslami grupların geçmişte ABD ile işbirliği 
içinde oldukları söyleniyor. Bu iddia Ömer Abdurrah
man için geçerli olduğu gibi. Bin Ladin, HAMAS 
(Sedat Sertoğlu defaatle, HAMAS’m Arafat’a karşı 
İsrail imalatı olduğunu iddia etmekte ve rüzgar ekerek 
fırtına biçtiklerini ileri sürmekteydi) ve en son İran’ın 
ağzından Taliban’a kadar uzanıyordu. Bunlar psikolo
jik olarak yıpratma taktikleridir. Bin Ladin bu olayı 
Peter Arnett gibi Amerikalı gazetecilere şöyle izah 
ediyordu; “Biz Ruslarla mücadele ederken Amerika
nın nazarında mücahiddik. Ruslar gitti ve adımız terö
riste çıktı...” Bin Ladin ve Suud muhalifi Taliban’m 
inanç ekseni de Selefi karşıtı olmasına rağmen hak
larında Amerikan bağlantısı gibi Suud bağlantısından 
da sözediliyordu. Geçmişte Kadir Mısıroğlu gibi şah
siyetler ise bu argümanı İran için kullanıyor ve şöyle 
söylüyorlardı: “Batılılar Şii eksenli bir devrime önce
likle müsade ederek İslam dünyasını birbirine düşür
mek ve çalkalamak istediler...”

Rabbani’nin ABD’nin Afganistan’ı füze yağmumna 
tutmasını onaylamasını ve Tevfik Fikretvari “yetersiz 
buluşunu” doğrusu yadırgadım. “Zulmu zevi’l-kurbâ 
eşeddu madadaten” yani “Yakının zulmü daha büyük 
acı verir” dedikleri gibi keşke bu tür konularda olsun 
Afganlı liderler duygularına mahkum değil de hakim 
olabilseler. Batılılarm bu örtbas saldırılarını destekle
meleri de meş’um Huntington tezine güç ve destek 
vermiş oldu. Batı’nın insaflı müsteşriklerinden Geor
getown Üniversitesi İslam-Hristiyanlık Diyalog Mer
kezi müdürü John Esposito; Filistin, Kosova mesele
lerini hatırlatarak bu saldırının çifte standart suçlama
sına neden olabileceği hatırlatmasında ve de Batı-Do- 
ğu arasında diyalog ortamına darbe vuracağı ve güven 
bunalımını artıracağı tesbitinde bulunmaktadır. Espo
sito’nun da dediği gibi bu olayın akabinde İslam dün
yasındaki Amerikan karşıtı duygular daha da keskin- 
leşecektir. Esposito ABD’nin saldırıda haklılığını ka
nıtlaması için Bin Ladin bağlantısını kesinlikle isbat 
etmesi gerektiğini söylemektedir. Yine İsrail ve taraf
tarları şamata ettiler. Kissinger, Clinton’a “ellerine 
sağlık” derken, saldırıdan sonra kayınço olduklarını 
hatırlayan Netanyahu, terörle mücadelede Filistinlile
re Clinton’u örnek almalarını salık vermektedir. Bo
zacının şahidi şıracı kabilinden.

Bu eylemle birlikte İsrail iki avantaj elde etmiştir. 
Bunlardan birisi müslümanlar aleyhinde yeni bir ka
ralama kampanyası için malzeme elde etmiş, ikinci
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TÜRKİYE AFGANİSTAN İRAN

Şimdi bakan olan Özbek asıllı Ahad Andi- 
can ile biılikle Afganistan’la ilgili bir pane
le konuşmacı olarak katılmıştık. Konuşma
sı Afganistan üzerindeki tipik bir Türk ta
savvurundan ibaretti. Taliban’ın istikrar 
adına bile olsa ülkede yönetimi ele geçir
mesine itiraz ediyordu. Bunun yerine zayıf 
da olsa koalisyondan oluşan bir yönetimi ve 
Kuzey Yönetimini yeğliyordu. Hakikaten 
de Afganistan’da kuzey ve güneyin etnik 
mozaiği veya terkibi birbirinden farklı. Ge
nelde güneyde ağırlık Peştunlardan oluşu
yor. Kuzey’de ise Türkmenler, Özbekler, 
Tacikler ve Moğol veya Türk asıllı olan Ha
zara Şiileri yaşıyor. Pakistan müstesna, Af
ganistan’ın bütün komşuları, bunlara ilave
ten Rusya ve Türkiye de müdahaleye açık 
zayıf bir Afganistan arzuluyorlar. Bu şekil
de her an İran ve Özbekistan gibi ülkeler sı- 
nu- ötesindeki soydaşlarının, meşrep veya 
mezhep noktasında ortaklarının yardımına 
koşabilmeyi umut ediyorlar. Buna mukabil 
Pakistan da kendisine bağımlı ama Peştun- 
ların kontrolünde bir Afganistan istiyor. 
Onun da birtakım stratejik bahaneleri veya 
hesapları var. Bu gerekçeler malûm. Bilin
diği gibi Durrani Hanedanlığı döneminde 
Afganistan’la Pakistan’ın arası hiç iyi ol
mamıştır. Serhad eyaleti veya Peşaver böl
gesi İngiltere döneminde Afganistan’dan 
koparılmış ve bağımsızlık soması da Pakis
tan’ın payına düşmüştü. Peştunların çıkar
ları Pakistan’la çelişir ve bu ülkeden uzak
laşırlarsa bu eyaleti geri isteyebilirler. İkin
ci olarak Pakistan fizikî metafizikî ve psi
kolojik engellerle ve sınırlarla komşuların
dan yalıtılmış haldedir. Hindistan’la müz
min kıizleri sebebiyle Bangladeş’i kaybet
miştir. Keşmir’de dolaylı olarak Hindistan 
ile çatışma halindedir. Buna mukabil Çin’le 
stratejik ilişkileri iyidir ama iki ülkenin bir- 
biıine satabilecek emtiası mahduttur. İki ül
keyi birbirine yaklaştıran en önemli faktör: 
Hindistan politikalarıdır. Aıalarmdaki sınır 
tabii engellerle çevrili arazi çöl ve engebe
lidir. Pakistan’ın İran’a uzanan Batı sınırı

da böyledir. Keza 
Ziya Ul-Hak döne
minden beri iki ül
ke arasındaki stra
tejik ilişkilerin pek 
dostane olduğu da 
söylenemez, O gün 
de İran bugün Tali- 
ban’ı suçladığı gibi 
sürekli olarak Zi- 
ya’ul-Hak’ın Ame
rikanın bölgedeki 
bir numaralı adamı 
olduğu propogan- 
dasını yayıyordu. İlci 
ülkenin bölgesel çı
karları çatışmaktaydı. Komşularıyla fizik 
özürlü elverişsiz sınırları ve bazılarıyla dos
tane olmayan ilişkilerinden dolayı Orta As
ya cumhuriyetlerinin SSCB’den kopması 
Pakistan için bir umut ışığı ve bir kurtuluş 
olarak görünmüştür. Ölümünden önceki 
son dönemlerinde Batı kaynaklı yapılan 
stratejik tahlillerden bazılarında; Ziya’nm 
Orta Asya’da Afganistan’ı da kapsayacak 
bir müslüman imparatorluğu peşinde oldu
ğu ileri sürülüyordu. Bu, Batı’nın reaksiyo- 
ner Yeşil Kuşak projesine muhalif aksiyo- 
ner müstakil bir projeydi. Ve Batı’nın Ziya 
ve Afganistan’ı destekleme projelerine ters 
düşüyordu. Muhtemelen Afganistan üzerin
den Orta Asya’ya açılma siyasetinden do
layı hayatını kaybetti. Pakistan bu özlemin
den ve düşünden vazgeçmiş değil ve Hik- 
metyar’dan sonıa Taliban’ı bunun aracı ola
rak görmüş ve siyasetini buna göre dizayn 
etmiştir. Ziya’dan sonra ABD’nin de Pakis
tan’ın da Afganistan’a olan desteği Şeytan 
İmparatorluğunun çöküşüyle birlikte ide
olojik veçhesini kaybetmiştir. ABD ve kıs
men Pakistan açısından Afganistan, yeni 
dönemin ışığında bir reorganizasyonla pet
rol güzergahı olarak ticari bir önem kazan
mıştır. Buna ilaveten ABD nazarında Tali- 
ban’lı bir Afganistan İran’a karşı bir denge 
unsuru, sarkaçta karşı bir ağırlıktır.

* * *
Yeşil Kuşak projesinden sonra Hunting-

Türld Gjmhuriyailerden Sorumlu 
D. Bakanı Ahod A N D İC A N

Mustafa
ÖZCAN
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İran Cumhurbaşkanı M . HATEMİ

ton’m yeni yaklaşımı ve teorisi ışığında Afganistan po
tansiyel olarak medeniyetler çatışmasının fay hattı üze
rine düşmüştür. Eskiden dünya ölçeğinde makroplan 
olarak beliren Yeşil Kuşak Projesi kendisinden bekle
nen vazifeyi ikmal etmiş ve ABD’nin düşman oluştur
ma başarısının sonucu olarak bu kez Yeşil Kuşak düş
man kuşağı haline dönüşmüştür. NATO’da düşman ren
ginin yeşile dönüşmesi, Bin Ladin’in ve Haşan Tura- 
bi’nin sözleri de bu dönüşüme intibak etmektedir. Tura- 
bi’nin de teyit ettiği gibi Bin Ladin, komünistlere karşı 
savaşırken ABD tarafından arkalarının sıvazlandığını 
ama sonra birden onların gözünde “terörist kitleler” ha
line dönüştüklerini ve dünyanın her tarafında kendileri
ne karşı amansız bir takibin başladığını ifade etmekte
dir. Mikro ölçekte aynı senaryo Türkiye’de de geçerli 
olmuştur. 12 Eylül sonrasında mecburi din eğitimi geti
rilirken 28 Şubat’tan sonra süreç tersine işlemeye baş
lamıştır. Ve 12 Eylülcüler de yeni konseptçiler tarafın
dan suçlanır olmuşlardır. Hem mikro ölçekte hem de 
makro ölçekte şimdi bir yakınma var: Kendilerinin 
meydana getirdiği canavarla boğuşuyorlar. Hatemi son
rasında başlayan ABD -İran arasındaki sancılı diyalog 
devam ederken bu paralelde AFP’nin ifadesiyle Taliban 
da vâsilerinin kontrolünden çıkıyordu. Gulyabani şişe
den çıktığında bunu kimse yeniden çıktığı yere iade 
edemezdi. Bunun için Fransa Afganistan’da kim kim
dir, kim kimledir denkleminde baştan beri Taliban kar
şısında gardım almış ve bundan dolayı olsa gerek İran 
ile bu konudaki ortak üslubu yansıtırcasına aynen 
Tahran gibi İranlı diplomatların kaçırılmasını -ki Tali
ban bunu inkar etmektedir- bir terör olayı olarak adlan

dırmıştır. Ve Taliban giderek uluslararası arenada İran 
imajının işgal ettiği yeri, son yıllarda da bıraktığı boş
luğu; daha da eksisinden devralmaktadır. Bin Ladin 
saldırısından sonra Afgan boru hattı projesiyle ilgile
nen Amerikan Şirketi Unocal Corp da karar değiştirmiş 
bulunuyor. Negatif yönden yükselen Taliban imajıyla 
birlikte Batı camiasında ve laik İslam ülkeleri arasında 
İran’ın “ehven-i şer” olarak yıldızı parlamaktadır. Tali
ban ise hepsinin gözünde daha gerici bir pozisyona 
düşmüştür. Türkiye de Türkmenistan petrol ve doğal- 
gazının Afganistan ve Pakistan yerine İran’dan geçme
sini yeğlemektedir. Dolayasıyla Taliban karşısında ye
ni saflaşmada Türkiye’nin hatt-ı hareketi İran’la birleş
mektedir. Halbuki Refah-yol döneminde Ankara’nın 
Tahran’la ilişkilerinde ölçüyü kaçırdığı bir Amerikan 
ve “laik cephe” uyarışıydı.

Amerikan saldırılarından sonra dünyada yeniden bir 
saflaşma meydana geldi. Bu saflaşmada bazıları ker
hen, popülizm veya itibar adına bombalananlardan ya
na tavır gösterdiler; İran ve Rusya gibi. Buna mukabil 
Batı dünyası ile İsrail ve onların yörüngesindeki ülke
ler saldırıyı desteklediler. Saldırıdan sonra ilk defa Tu- 
rabi’nin Taliban’a karşı medihkar bir dil kullandığına 
şahit oldum. Saldırının akabinde Çeçenler ABD’yi kı
nadılar ve Taliban’la karşılıklı olarak birbirlerini tanıdı
lar. Genel bir tasnifte bulunduğumuz zaman ise şunu 
görüyoruz: Rusya, Hindistan, İran, Türkiye ve Fransa 
gibi ülkeler birinci derecede anti-Talibancı bir pozis- 
yondalar. Buna mukabil Pakistan, Çeçenistan ve Sudan 
göreceli olarak aynı safta görünüyorlar. Ama saldırıya 
karşı çıkanlar bizzarure Taliban’ı da desteklemiyorlar. 
Netice itibarıyla: İran, Özbekistan ve Türkiye gibi ülke
ler Afganistan’da etnik ve mezhebi terkibi, müdahale 
zemini ve aracı olarak görüyorlar, buna mukabil Rusya 
ve İran gibi ülkeler Taliban’m kuzeyde etnik tasfiye ha
reketine giriştiğini ileri sürüyorlar. Son durumda Afga
nistan’da Özbekler yerel yönetim olarak sahneden si
linmiş ve sıra Hazara ve Taciklere gelmiştir. Burada 
komşu ülkelere düşen, etnik ve mezhebî parçalanmışlı
ğı veya terkibi kaşımamak, Taliban’m da bunların hak
larını koruma noktasında sorumluluk bilinci taşıması
dır. Kısaca, Afganistan’daki meselenin temelinde iç di
namikler kadar dış müdahaleler de vardır.

Mağara Adamları

Maalesef İran ile Taliban’ın birbirlerine sataştıklarına 
ve ağza alınmayacak sözler sarfettiklerine şahit oluyo
ruz. Sokak ağzıyla birbirlerine ilişmeye çalışıyorlar. 
“Afganistan’da istikrar sağlanıyor” derken şimdi de iki 
İslâm ülkesi karşı karşıya geliyor. Bu hususta iki taraf 
da ölçüyü kaçırıyor. Harrazi’den başlayarak İranlı li
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derler diplomatik nezaket ve nezahetle bağdaşmayan 
sözler sarfettiler. Harrazi “eşkiya sürüsü” derken, Ha- 
maney “aşağılık herifler,” Rafsancani “ateşle oynuyor
lar”, Muhsin Rızai “Gelirsek oraya...” şeklinde şeddeli 
ve galiz ifadelerle Taliban’ı hedef aldılar. Buna muka
bil sövgü yarışında arayı kapatmaya çalışan Taliban da 
İranlIlardan geri kalmayacağını karşı beyanatlarıyla is- 
bat etti. Evlere şenlik; ifadeleri, ağyar da seyre koyul
muş, bugün taraflar hangi zarafet örneği sergileyecek
lere!) diye bekliyor. Taliban’ın Dışişleri bakanı Molla 
Muhammed Haşan, İranlı mollalara laf yetiştmue yarı
şında; Kabil’de düzenlediği basın toplantısında, “Eğer, 
İran askerî bir operasyona başvurursa, Afganlı erkek
ler ve kadınlar Tahran’ın dişlerini ağzına dökecekler” 
demiştir. ıran’ın Afganistan’da savaşı alevlendirmek 
konusunda gönüllü olmadığını sandığını, eğer tam tersi 
olursa İran’ın da “eteklerinin tutuşacağını” söyleyen 
Haşan, “Açıkça söylüyoruz, herhangi bir kimsenin Af
ganistan’a siyasî ve askerî müdahalesine cevap verme
ye hazırız. İran’a denemesi için izin veriyoruz” diyerek 
kışkırtmaya karşı kışkırtma ile mukabelede bulunmuş
tur. Afganistan’da SSCB’yi çökerttiklerini söyleyen 
Haşan, denemesi halinde aynı akibetin İran’ın da başı
na geleceği uyarısında bulunuyor. Maalesef teknik açı
dan meseleye yanlış yaklaşılıyor. Mesela, aklı başında 
bir Şii mercii gözüyle baktığımız Lübnanlı Fadlallah, 
Kanal 7 ’de yayımlanan bir konuşmasmda şık bir uslup- 
la Taliban’I mağara adamlarına benzeterek “mağara dö
neminin kalıntıları” olarak tanımlamıştır. Bu değerlen
dirmeyi dinlerken birden eşim atıldı; “Dinî literatürü
müzde Sevr ve Hira mağaralarının çok önemli yeri var
dır, burası vahyin indiği kutsal mekan, nasıl oluyor da 
mağaralar aşağılama edebiyatı için benzetme aracı ola
rak kullanılabiliyor?” dedi. Faraza birisi de çıksa da 
İslâm’ın “mağara mahsülü” olduğunu söylese ne cevap 
vereceğiz? Cebel dağı dahi Peygamberimiz’in övgüsü
ne mazhar olmuştur. Biz müslümanların cansızlarla bi
le özel bir iletişim dilimiz ve münasebetimiz vardır. 
Dolayısıyla “Kızgın kalkan zararla oturur” deyiminin 
amacına uygun olarak karşılıklı tezvirat yarışına dönü
şen bu beyanat trafiğini durdumıalarında hem kendile
ri, hem de müslüman imajının daha fazla lekelenme
mesi açısından sonsuz faydalar vardır. Özellikle de 
kışkırtıcı mahiyette olanlarını.

İran’ın Taliban’a yönelttiği propagandavari suçlamala
rdan birisi de bu hareketin Amerika’nın kontrolü altın
da olduğu yönündeydi. Ama Taliban karşıtı Rabbani 
yönetiminin Taşkent temsilcisi Abdülkayyum Melik- 
zad, İran’ın propagandasının hilafına Taliban’ın Pakis
tan İstihbarat Teşkilatı (ISI) tarafından yönlendirildiği
ne dikkat çekiyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Tali
ban’m askerî stratejisi Pakistan askerî istihbaratı tara-

fmdan yürütülüyor. Kandahar’daki Pakistan istihbarat 
merkezinin başkanı Hamid Gül, Taliban’ın lideri Molla 
Ömer’in bir numaralı danışmanıdır...” Gül’ü birkaç gün 
önceki Zaman gazetesine verdiği beyanattan hatırlıyo
ruz. Zaman gazetesine şaşırtıcı bir açıklamada buluna
rak, Taliban konusunda dengesini kaybeden İran’ın 
ABD tarafından Afganistan’daki iç savaşın içine çekil
mek istendiğini ileri sürüyor. Demecini dikkatsiz bir şe
kilde okuduğunuzda sanki Gül’ün Taliban vasıtasıyla 
İran’ın Amerikan tuzağına düşürüldüğünü ima etmeye 
çalıştığını sanıyorsunuz. Sanki bu demece göre Taliban 
bir yem ve Gül’ün analizi de İran’ın tanımına uygun. 
Halbuki kazın ayağı öyle değil. Tam tersi. Sanki Tali
ban’m karşısmdan konuşuyor, oysa tam yanıbaşında. 
Gül de İran gibi manipülasyon yapıyor, ama verdiği 
mesaj açık: Afganistan politikanız sizi bir savaşın içine 
çekebilir. ABD’nin arzu ettiği böyle bir gelişmeye siz 
sebep olabilirsiniz. Hamid Gül 1992 yılına kadar da 
Celalabad kuşatması sırasında Hikmetyar ve diğer hi
ziplerin danışmanıydı. Şimdi Taliban’ın danışmanı, de
ğişen birşey yok. Hamid Gül ayrıca Taliban lideri Mol
la Ömer gibi, Bin Ladin’in Kenya ve Tanzanya saldırı
larından sorumlu olmadığına inanıyor. Edward Said gi
bi uluslararası çapta ün sahibi ve Amerikan siyasetini 
ve basınını iyi tanıyan yazar ve yorumcular da bu kana
ati paylaşıyorlar. Taliban, Bin Ladin’i verme konusun
da ABD’ye rest çekti. Öyleyse Taliban’ın müttefiki Pa
kistan, Filistin asıllı sanığı niçin Kenya’ya teslim etti? 
Bu, daha makıo bir planın sonucu mudur?; Yoksa gün
dem değiştirmek ve nükleer denemelerden sonra Ame
rikan ambargosunun hafifletilmesine bir faydası olsun 
ve aferin karşılığı mı? Daha önce de ABD’de bir CIA 
merkezine saldıran PakistanlI aynı şekilde ABD’ye tes
lim edilmiş ve Pakistan iç siyasetinde dalgalanmalara 
sebeb olmuştu.

Bir Tdiban Mücahidi

EYLÜL 1998 ■ 6 3

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

http://www.cvisiontech.com


ENDONEZYA
Doğu Timor’dan Sonra

Açe-Sumatra da Bağımsızlık İstiyor
Haşan Di Tiro Ses Verdi

CAKARTA- Endonezya’da bir insan haklan grubu, ül
kenin kuzeyindeki Açe eyaletinde, içlerinde yüzlerce 
insanın cesedi olan 11 toplu mezar bulunduğunu iddia 
etti. Endonezya Kanuni Yardım Vakfı adlı insan hakla
rı grubunun avukatı Rufriadi, Açe eyaletinin başkenti 
Banda Açe’de yaptığı açıklamada, geçen ay bir insan 
haklan eylemcisiyle birlikte ülkenin kuzeyindeki Su
matra adasının dört ayrı bölgesinde toplu mezarlar bul
duklarını söyledi. Rufriadi, Endonezya askerleri tara
fından öldürülen insanların gömüldüğünü sandıkları 
toplu mezarların herbirinde yaklaşık 50 kişi bulundu
ğunu tahmin ettiklerini ifade etti. Toplu mezarların ye
rini kendisine bölgedeki köylülerin gösterdiğini belir
ten Rufriadi, bu insanların, katliamdan Endonezya özel 
birliklerini sorumlu tuttuklarını kaydetti. Rufriadi, köy
lülerin askerler tarafından kendilerine işkence yapıldı
ğını söylediklerini de bildirdi.

îskelet Tepesi

“Kuzey Açe’de en az 8, Orta ve Doğu Açe’de birer, Pi- 
die bölgesinde de bir toplu mezar var” diyen Rufriadi, 
toplu mezarlardan birinin yöre sakinlerince İskelet Te
pesi olarak adlandırıldığını da belirtti. Rufriadi’nin 
açıklamalarına, şu ana kadar askerî yetkililerden bir ce
vap gelmedi. Endonezya’da bir parlamento heyeti, yerel 
medyada konuyla ilgili olarak yayımlanan haberlerden 
sonra, iddiaları araştırmak için bölgeye gitmişti. Endo
nezya’nın başkenti Cakarta’nın bin 750 kilometre ku
zeybatısındaki Açe eyaletinin nüfusunun büyük çoğun
luğunu müslümanlar oluşturuyor. İnsan hakları grupları, 
Açe’de bağımsızlık yanlısı müslüman gerillalar ile hü
kümet askerleri arasında 80’li yıllann sonunda başlayan 
çatışmalarda, binlerce insanın öldüğünü bildiriyoriar. 
Açe, Endonezya’da bağımsızlık için savaşan bağımsız
lık yanlılannın bulunduğu 3 eyaletten biri durumunda. 
Diğer eyaletler ise, Yeni Gine adasının batısındaki Irian 
Cava ile eski Portekiz sömürgesi olan ve Endonezya as
kerleri tarafından işgal edilen Doğu Timor.

Endonezya Askerleri Çekiliyor 
Açeliler İslami Bir Devlet İstiyor

Endonezya, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan ve bağım
sız bir devlet kurulması için isyanlara sahne olan Açe

eyaletinden askerlerini geri çekmeye başladı. Askerî bir
liklerin yerel komuta sözcüsü, yaklaşık 250 kişiden olu
şan piyade birlikleri ile özel birliklere mensup askerî per
sonelin bölgeden ayrıldığını açıkladı. Sözcü, 630 
civarındaki askerî personelin de bu ay sonuna kadar böl
geden çekileceğini belirtti. Çekilen askerlerle birlikte 
Açe’de yaklaşık 2 bin askerî personel bulunuyor. Endo
nezya Genelkurmay başkanı Wironto, 2 hafta önce, 
Açe’de askerlerin çekileceğini belirtmiş ve askerlerin 
Açe halkına verdikleri zararlar nedeniyle “içten özür di
lediğini” açıklamıştı. Endonezya askerleri, Açe’nin ba
ğımsız bir devlet olması için mücadele eden İslami nite
likteki ayrılıkçı “Özgür Açe Hareketi”ne karşı askerî 
operasyonlar düzenlemek amacıyla bölgeye 1989 yılında 
yerleştirilmişti. Açe Hükümet-dışı Örgütler Forumu, 
1989 yılından bu yana Açe’de en az 94 kişinin ayrılıkçı 
olduğu gerekçesiyle şüpheli bir biçimde askerier tarafın
dan öldürüldüğünü ve 348 kişinin kaybolduğunu, binler
ce kişinin işkence gördüğünü öne sürüyor. Endonezya 
Resmî Yardım Enstitüsü’nün Açe Bürosu ise, yalnızca 
1990-97 yıllan arasında 600 Açeli kadının özel biriiklere 
mensup olduğu ileri sürülen askerlerin tecavüzüne uğra
dığını kaydediyor. Endonezya hükümeti tarafından oluş
turulan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu ise, halen “Kı
zıl Ağ Operasyonu” adı verilen askerî operasyonlarda 39 
bin kişinin ölümünü soruşturuyor.

LİBYA 
Kaddafi Dine Sığındı

Önce güçlü bir laik olan Libya lideri Muammer Kadda- 
fi’nin dinî kitle toplantıları organize ettiği ve devlet te
levizyonuna da sık sık ibadet ederken ve Kur’an okur
ken çıktığı bildirildi. Beklenmedik manevi açılımının, 
pragmatik anlayışının yeni bir tezahürü olabileceği 
üzerinde duruluyor. Libya uzmanlarından olan New 
Hampshire, Dartmouth College hocalarından Dirk Van- 
derwalle, Kaddafi’nin karmaşık hedeflerine İslam’ın 
gücüyle ulaşmayı denediğini belirtti. Vanderwalle, 
Kaddafi’nin dinî kardeşlik bağını kullanarak Afrikalı 
müslüman milletlerin yardımını almak suretiyle Libya 
karşıtı BM ambargosunu delmeye çalıştığını ileri sürü
yor. Yine dini kullanarak, din adına kendisini devirmek 
isteyen İslami grupların etkisini kırmaya çalıştığı göz
leniyor. Bu bağlamda Kaddafi’nin, Batılı potansiyel ti
caret ortaklarına, ancak aşırılık tehlikesini bertaraf et
mesi halinde karlı yabancı petrol yatırımlannın emni
yet içinde olabileceği mesajını verdiği belirtiliyor.

1969 yıhnda kanlı bir şekilde iktidara gelmesinden 
sonra Kaddafi eşi benzeri bulunmayan Cemahiriyye
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Libya Lideri KADDAFİ

adında bir halk yönetim sistemi icurdu. Resmî bir sıfat 
taşımayan Kaddafi “Kardeş Lider” olarak anılıyor. Te
orik olarak cemahiriyye İslam, sosyalizm ve milliyet
çilik karışımı bir sistem ve bu sistemde güç halk komi
telerinin elinde; gerçekte ise bütün ipler Kaddafi’de 
toplanıyor. Kaddafi son sıralarda daha çok İslami kıya
fetler içinde görülüyor. Biliboardlarda sıklıkla İslâmî 
vecizelere rastlanıyor. Bunlardan birinde: “Kur’an ce
miyetimizin temelidir” ibaresi dikkat çekiyor. Duvar
ları, Mevlid kandiliyle ilgili olarak Afrikalı liderlerin 
Kaddafi’yi daveti ve bu münasebetle yaptığı konuşma
lardan pasajlar süslüyor. Mayıs ayında Kaddafi Çad’ın 
başkentinde 8 Afrikalı liderle birlikte namaz kılmış ve 
onlara imamlık yapmıştı. Geçen yıl da Nijer ve Nijer
ya’da kitle ibadetlerini organize etmişti. Kaddafi dini 
münasebetler için çıktığı kıtaiçi gezilerde 6 yıldan bu 
yana ülkesine karşı uygulanan hava ambargosunu ihlal 
etmişti. Libya’ya hava ambargosu 1988 yılında ıskoçya 
üzerinde uçan bir Pan Am uçağının sabotoj sonucu düş
mesi ve mürettebatıyla birlikte 270 yolcusunun ölümü 
üzerine uygulanmaya başlanmıştı. Kaddafi yabancı ya
tırımcıları petrol ve altın madeni zengini ülkesine yatı
rım yapmaya davet ediyor ve ambargonun kaldırılması 
için de Afrika ve Arap ülkelerinden destek arıyor. Ge
çenlerde Kaddafi’nin bir amaliyat geçirmesinin ardın

dan geçmiş olsun ziyaretine giden Afrika ülkeleri lider
lerinden Çad, Nijer ve Burkina Faso liderleri ve Afrika 
Birliği Örgütü’ne üye ülkeler Libya’ya uygulanan am
bargoya daha fazla bağlı kalmak istemediklerini açıkla
dılar. Arap Birliği Örgütü de benzeri bir açıklamada bu
lunarak ambargonun kaldırılması çağrısmda bulundu. 
Kaddafi, Avrupa ülkelerinden de yatırım yapmaları ve 
ambargonun kaldırılmasına yardımcı olmalarını istiyor. 
Petrol ve doğalgaz konusunda Libya’ya tam bağımlı 
olan İtalya ise terörizmle mücadele ve diğer konularda 
Libya ile çeşitli anlaşmalar imzaladı.

İSRAİL 
İsrail Suriye’ye Göz Kırpıyor

KUDÜS- Üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail’in Golan 
Tepeleri’nden geri çekilmesini önerdi.

İsrail başbakanı Benyamin Netanyahu’nun diplomatik 
danışmanı Uzi Arad, İsrail Radyosu’na verdiği demeçte, 
İsrail’le Suriye arasında uzun süredir durgun olan görüş
melerin yeniden başlatılması için en azından işgal edilen 
bölgenin bir kısmından geri çekilmesi gerektiğini vurgu
ladı. Arad ayrıca, ABD’de gerçekleştirilen bir konferans
ta, Golan Tepeleri’nden geri çekilmenin boyutunun İsra
il’in güvenlik konusunda vereceği teminatın boyutuyla 
eşdeğer olması konusunda önerilerde bulunduğunu da 
sözlerine ekledi. Arad, stratejik öneme sahip Golan Tepe
leri hakkındaki bu formülün, mantıklı olduğunu ve hükü
metin güvenhkle ilgili endişelerini ifade ettiğini belirtti. 
Arad, ileri sürdüğü bu foiTnülün, daha önce de eski baş
bakan İzak Rabin tarafından önerildiğini hatırlattı. İsrail 
Savunma bakanı İzak Mordechai de Bakanlar Kurulu 
toplantısında, Golan Tepeleri’nden çekilme çağrısında 
bulunmuştu. Suriye’nin yeni güvenlik teminatıyla masa
ya gelmesi durumunda konunun görüşülebileceğini kay
deden Mordechai, barış görüşmelerinin başlatılması ge
rektiğini açıklamış ve hükümetin sağ kanadındaki bazı 
bakanları sert bir şekilde eleştirmişti. Mordechai daha 
önce de Alman Focus dergisine bu yönde açıklamalarda 
bulunmuş, bunun üzerine aşırı uçtaki İsrailliler Kudüs’te 
çeşitli protesto gösterileri düzenlemişlerdi. Göstericiler, 
Golan Tepeleri’nin geri verilmesinin sözkonusu olama
yacağını ifade eden sloganlar atmışlardı. Golan Tepele
rinin, İsrail tarafmdan 1967 yılında işgal ile ve 1981 yı- 
hnda İsrail topraklarına dahil edildiği ilan edilmişti.

İsrail öbür taraftan da Golan Tepeleri’nde yeni yerle
şim birimleri kuruyor. Bunu eleştiren eski başbakanlar
dan Şimon Peres, Netanyahu’nun provokasyon peşinde 
olduğunu söyledi.
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KOSOVA
Demaçi, UÇK’nin Siyasi Temsilcisi

PRİŞTİNE/BONN - Kosova Amavutlarmın lideri İbra
him Rugova’nın baş muhalifi Adem Demaçi, Kosova 
Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) kendi bünyesinde kurdu
ğu siyasi temsilciliğe başkanlık etmeyi kabul etti. De
maçi yaptığı açıklamada, Rugova tarafından Perşembe 
günü yapılan diyalog heyetine katılma önerisini reddet
tiğini belirterek, ‘ ’Rugova’nın heyetinin arkasmda, 
UÇK veya Arnavut halkı gibi bir somut güç yok” diye 
konuştu UÇK’nın kendi bünyesinde oluşturduğu siyasi 
temsilcilerin başına geçme teklifini kabul ettiğini ve 
UÇK’mn isteği üzere Kosova Parlamenter Partisi’nde- 
ki görevinden istifa etmeye hazır olduğunu söyleyen 
Demaçi, Rugova tarafından savunulan, bağımsızlık için 
sivil direniş stratejisinin iflas ettiğini kaydetti. 28 yıl 
hapis yatan ve Kosova’nın Nelson Mandela’sı olarak 
anılan Adem Demaçi, soruna siyasi çözüm bulma ka
rarlılığım ifade ederken, “Fakat Sırbistan buna hazır 
değilse, Arnavut halkı için, kendilerine tek çare olarak 
sunulan silahlı direnişten başka seçenek kalmıyor” de
di, Demaçi, Belgrad ile görüşme sürecinin “3 temel 
faktör” üzerinde kurulması gerektiğini belirterek, bun
ları, “Sırp rejiminin, krize neden taraf olduğu gerçeği, 
UÇK’nın Sup rejimine ve krize neden olan güçlere kar
şı bir güç olduğu gerçeği ve son olarak da, başta ABD 
olmak üzere uluslararası faktörün önemi” şeklinde sıra
ladı. Belgrad ile diyalog ekibine katılmayı reddeden 
UÇK, kendi bünyesindeki si
yasi temsilcilerini belirlemiş,
Cavit Haliti, Bardil Mahmuti,
Haşim Taçi, Faton Mehmetaj 
ve Sokol Başota’yı siyasi 
temsilci olarak atanmıştı.

Onbinlerce Mülteci Açlığın 
ve Hastalığın Pençesinde

BROLİÇ- Kosova Kurtuluş 
Ordusu’nun (UÇK) bir böl
gesini tutmaya çalışan Sırp 
güçleri yüzünden on binlerce 
Arnavut mültecinin, Koso- 
va’nın batısında yeralan 
Bistrica nehri boyunca sıkış
tığı bildiriliyor. Kurşunların 
tehditi altında bulunan, ye
tersiz beslenmeden ızdırap

çeken ve ilaç olmadığı için hastalıklara açık olan çoğu 
çocuk ve kadın Arnavut mültecilerin geçen Cuma’dan 
bu yana Arnavutluk ya da Karadağ’a kaçabilmek için 
bölgeden çıkış yolu aradığı kaydediliyor. İki çocuk ba
bası müteahhit Brain Sokolaj, Reuters’e yaptığı açıkla
mada, “Burada hayvanlar gibi yaşıyoruz. Buradan çık
mak için insani koridora ihtiyacımız var, çünkü tüm 
yollar bizi öldürecek polisler tarafından tutuluyor” de
di. Nehir kenarına yakın evlerde barınan mültecilerin, 
aynı odaları paylaşmak zorunda kaldığı belirtilirken, 
sonradan gelenlerin ise dışarıda yaşamak zorunda kal
dıkları kaydediliyor. Açlıktan ve susuzluktan kırılan 
mültecilerin, nehri yıkanmak ve susuzluklarını gider
mek için kullandıkları bildiriliyor.

Bu arada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 
(UNHCR), Kosova’daki sözcüsü Fernando del Mundo, 
yaptığı açıklamada, komiser yardımcısının, Bistrica’ya 
acil yardım götüııneyi ve bir keşif gezisi yapmayı plan
ladığını söyledi. Öte yandan, Malisevo’nun dışında bu
lunan diğer bir UÇK bölgesinde toplanan mültecilere, 
UNHCR’ın yardım ulaştırdığı bildirildi. Ancak, bu böl
gede hastalığın en büyük sorun olduğu, yerel klinikteki 
doktorun günde ortalama 90 kişiyi muayene etmek zo
runda kaldığı belirtildi. Hastaların yüzde 90’ım yetersiz 
beslenen ve ishal olan çocukların oluşturduğu açıklan
dı. Kosova bölgesinde 6 aydır devam eden çatışmalar 
yüzünden bölgenin 1.6 milyon olan nüfusunun yüzde 
15’inin yerinden edildiği tahmin ediliyor. ■

Sırp Zulmünden Kaçan Arnavut Göçnwnier
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AYIN PANAROMASI/TÜRKİYE

İRTİCA:
BARBARLAR YA DA “HAİN SNOWBALL”

tuhuş^

>faiz-tefecilik

kumar

28 Şııbal’lan beri “irtica”sız günümüz geçmiyor. En 
yetkili ve de etkili ağızlar, en vatansever ve devletsever 
(1) kalemler, üstüne vazife olanlar-olmayanlar, herkes 
bu “irtica” denilen meretin ülkemiz için ne dehşetli bir 
tehlike olduğunu anlatıyor, tartışıyor, yazıyor, çiziyor. 
Handiyse iki yıldır irtica ile yatıp irtica ile kalkıyoruz. 
Her taşın altmda bir irtica parmağı, her kötülüğün arka
sında bir “irticacı” kişi, örgüt ya da sermaye aranıyor. 
Benzetmek gibi olmasm -teşbihte hata olmazmış-, Ge
orge Orwel’in Hayvanlar Çifti iği’ndeki şef domuz Na- 
poleon’un, çiftlikte meydana gelen her olumsuzluğu 
“hain domuz 
Snowball”ın sırtı
na yıkması gibi, 
bizim şefler de 
ayağına diken 
batsa irtica’dan 
bilecekler.

İrtica yaygara
larının, zuhurun
dan beri hep “bağ
cıyı dövmek” 
a m a c ı y l a  
koparıldığını ve 
hep egemen vur
guncu -soyguncu çetesinin iktidarını pekiştirmeye yara
dığını Ümran okuyucuları çok iyi bilirler. İrtica’ın serü
veni, irtica edebiyatının nasıl oluştuğu, irtica sopasının 
bu halkın tepesinde yıllarca adeta Demokles’in kılıcı gi
bi nasıl sallandırıldığı cümlenizin malumudur. Sistem 
tehdit sırlamasında (top on da diyebilirsiniz) iki yıldır 
“öncelikli” yerini yani “birinciliğini” sürekli koruyan 
ve her fırsatta hâlâ 1. tehdit olduğu sık sık hatırlatılan bu 
“irtica tehlikesi” ikinci, hatta üçüncü sıraya düşmeye 
adaydı ki, uyanık laikçi güçler yeniden “gaza” bastılar. 
Olur muydu? İrtica tehlikesi olmasa ne ile mücadele 
ederlerdi?! İşin kötüsü bu ülkede yel değirmenleri de 
yoktu!

Temmuz ve Ağustos ayı, başka “sıcak” gündemler 
bir tarafa, yine “İrticâ’ın” eni-boyu ve hacmine ilişkin 
tartışmalarla geçti. Efendim irtica artmış mıydı, azal
mış mıydı, yoksa olduğu yerde dumıakta mıydı? Basın
da cihet-i askeriyeye atıfla yer alan “tehlike artarak de

Wîl/to

T"FlCs)
faili meçhuller 

uyuşturucu"^ ^
rüşvet - ^  ^layet

vam ediyor” yollu açıklamalar, hükümet tarafından “bi
lakis azalıyor; siz irticayı bize bırakın” türünden cevap
larla karşılık buldu. Ardından BÇG kaynaklı haberler: 
Siz öyle zannedin! İrtica, laik görüntü altında faaliyet
lerini artırarak sürdürüyor. Türban çıkardılar, tavır de
ğiştirdiler, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi kesildiler. Ama 
biz yemeyiz!

Kamuoyu bu tartışmalarla meşgul edilip bol bol va
tan, millet, Sakarya nutukları atılırken, bir eski büyü
kelçimiz (Şükrü Elekdağ: Milliyet 10.8.1998) “Güney
doğu sorunu ülkemiz açısından önemli ve acil tehdittir”

diyerek sorunun 
uluslararası boyut 
kazanmakta oldu
ğunu, “PKK’nın 
çökertilemediği- 
ni” ve sorunun te
mellerine inileme- 
diğini yazdı.

Ashnda irtica, 
iki yıldır bütün so
runlarımızı unut
turmuştu. Sadece 
PKK ve Kürt so
runu mu?

Rüşvet, yolsuzluk, vurgun, soygun, bütün tantanala
ra rağmen devlet-çete-mafya ilişkileri, ekonomik so
runlar, açlık, sefalet... hepsi ikinci, üçüncü, beşinci, on- 
beşinci ve hatta yüzonbeşinci... sıraya gerilemişti. Kal
dı ki bunların hiç biri önemli değildi; “yeter ki irtica ol- 
masın”dı!

Koç’a SEKA arazileri, Sarıyer ormanlıkları peşkeş 
çekilmiş önemli mi?

Elektrik ihaleleri soyguncu kartellerin üzerinde kal
mış (!) sorun mu?

Özelleştirmeler yağmacıhğa dönüşmüş dert mi?
Hırsızlık, rüşvet, irtikap, ahlaksızlık, uyuşturucu...
her geçen gün artıyormuş, ne gam!
İrtica olmasın da!
Sahi “İrtica” olmasa ne yapardı yöneticilerimiz?
Şair Kostantinos Kavafis’in dediği gibi:
“Peki biz ne yapacağız §imdi, barbarlar olmadan?
Bir çeşit çözümdü onlar, sorunlarımıza!”
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NE DEDI....NE YAZDI...

y ü z e y d e k i  GÜNDEM: İRTİCA
E t y e n  Mahçupyan  1 2 . 8 .  1 9 9 8  R ad İkal

Haziran ayının ortalarındaki YAŞ toplantısında 
M esut Y ılm az’a verilen brifingde irtica şöyle tanım
lanmıştı: ‘Türkiye’nin laik, demokratik yapısını her 
çeşit propaganda vasıtası ile değiştirmeye çalışarak, 
yerine dinden kaynaklandığı iddia edilen kurallara 
dayanan bir yönetim biçim i getirme düşüncesi ve 
eylem idir’. Bu basit cümle Türkiye’deki yönetim an
layışının tipik bir yansımasıdır: 1) ‘Laik ve demok
ratik yapı’ kabulünün dayanaklarından söz edilmese 
de bu kavramlar kullanılmaktadır. Kastedilen ‘Tür
k iy e ’nin bugünkü yapısıdır’ ve söz konusu kelimeler 
meşru bir kamuflaj işlevi görmektedir. 2) ‘Her çeşit 
propaganda’ mahkûm edilerek yasal olanla olmayan 
arasındaki sınır yok edilmekte, keyfi tasarrufların 
önü açılmakta ve ‘konuşma özgürlüğü’ ortadan kal
dırılmaktadır. 3) ‘Düşünce ve eylem ’ eşdüzeyli kate
goriler olarak sunulmakta, fikirsel hayatın kendisi si
yasete indirgenmektedir. 4) ‘Dinden kaynaklandığı 
iddia edilen’ tabibiri kullanılarak, kendini ‘Müslü
m an’ sayan birçok insanın dinini bilmediği ima edil
m ekte; üstelik ordunun ‘hakiki’ dinin ne olduğunu 
bildiği varsayılmaktadır. Öte yandan ‘dinden kay
naklanan’ tabirinden kaçınılm ış olduğu görülmekte
dir. Yani ordu kendisini dine karşı gösterecek bir 
imajdan özellikle uzak durmaktadır.

D olayısıyla bir yandan var olan yapı yüceltilmek- 
te, bunu zedeleyecek düşüncelere bile sınırsız bir 
otoriter müdahalenin önü açılmakta; diğer taraftan 
dinin kendisi bir tür ‘kutsal emanet’ olarak koruma 
altına ahnırken, dinsel duyarlıkla bağlantılı olup da 
tasvip edilmeyen tüm talepler ‘kötü niyet ve cehalet’ 
kategorisine girmektedir. Ne var ki gene brifinglerde 
sunulan verilere bakılırsa, dinini bilmeyen ve de- 
moki'asi karşıtı olan bu insanlar ulusal sermayenin 
üçte birini denetimlerinde tutmakta; yatırımlar yap
makta, istihdam yaratmaktadırlar. îşin kötüsü ülkede 
din adamı ihtiyacı yokken çocuklarına din eğitimi al
dırmakta; üstelik bunlar hukukçu, doktor, öğretmen 
olmaya kalkışmaktadırlar. ‘İstihbaratın hazırladığı’ 
bir rapora göre seçim esas bu kesime yarayacaktır ve 
sahip oldukları maddi olanaklar ‘partiler arasında ol
ması gereken eşitlik prensibine ters düşmektedir.’

İslami kesimde bir bölüm insanm bağnaz bir din 
anlayışına sahip olması bu gerçeği değiştirmez. Çün
kü aynı miktarda bağnazlık milliyetçiler ya da laik
ler arasında da mevcuttur. Bu yüzeysel gündemin ar
ka planında, ölçümü bile devletin elinde olan bir ‘ir
tica ’ tanımı sayesinde, otoriter zihniyeti meşrulaştı
ran bir paranoyaya doğru adım adım ileıienmektedir.

ANAF+ORDU=IKTIDAR WI?
Nazli I lica k  5 .  8 .  1 9 9 8  Y eimİ Ş afak

Mesut Yılmaz, M KYK toplantısında konuşurken, Fazi
let partisine iktidann bu-akılmayacağından (vatandaşta 
böyle bir kanaatin oluştuğundan) söz etti. Tansu Çil- 
ler’i de Yüce Divan’da hal etmeye çahşacak. Demekki, 
“toplum mühendisliğinin”, kendisinin önünü açacağına 
inanıyor.

CHP ile seçim için anlaşarak, hakkında kurulan üç 
soruşturma komisyonundan müspet netice almayı ga
rantiledi. Çiller’i hala Yüce Divan’a yollayabileceğini 
düşünüyor. Fazilet’i de bertarf etmek suretiyle, kaybe
deceği bir yarıştan galip gibi çıkabilecek!

Fazilet partisine iktidann teslim edilmeyeceği iddi
aları, 1960 sonrasmı hatırlattı. DP’nin devamı olan par
tilerin (A.P. ve Yeni Türkiye Partisi) rakibi CHP kay
betse bile iktidar olacaktı. Nitekim, seçimlerden hemen 
sonra Milli Birlik Komitesi’nin haricinde, bir cunta 
oluştu. Silahlı Kuvvetler Birliği adını taşıyan bu cunta, 
iktidarı sandıktan çıkanlara vermemeyi kararlaştırdı.

Darbe Protokolü

Türk Silahlı Kuvvetler Birliği’nin 21 Ekim’de imzaladı
ğı protokolde şu noktalara temas edilmişti:

1 -Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Ekim 1961 günü yapıl
mış olan seçimden sonra gelecek yeni Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplanmadan evvel, fiilen duruma müda
hale edecektir.

2- İhtilali, milletin hakiki ve ehliyetli mümessülerine 
tevdi edecektir.

3- Bütün siyasi partiler faaliyetten men edilecek, se
çim neticeleri ile Milli Birlik Komitesi feshedilecekte

Milletin hakiki ve ehliyetli mümessillerinin sandık
tan çıkanlar olmadığı muhakkaktı. Zaten seçim netice
leri de feshedilecekti.

Çankaya Protokolü

Bu protokol uygulanmadı ama 24 Ekim 1961’de Ge
nelkurmay Başkanı, Kara, Hava, Deniz, Jandarma ile 
1 ’nci, 2 ’nci, ve 3 ’ncu Ordu komutanlarının da hazır bu
lundukları toplantıda, İnönü, Gümüşpala (AP’nin Ge
nel Başkanı), Bölükbaşı ve Alican (Yeni Türkiye Parti
si’n in Genel Başkanı) tarafından Çankaya Protokolü 
imzalandı. Buna göre partiler darbenin komutanı Ce
mal Gürsel karşısında bir başka adayı Cumhurbaşkan- 
lığı’na göstermeyeceklerini, Yassıada mahkumlarının 
affı konusunda teklifte bulunmayacaklarını, 27 Ma- 
yıs’ın orduya sağladığı haklarda değiyiklik yapmaya
caklarını kabul ettiler.

İhtilal Çıkmazı

Albay Emin Aytekin “İhtilal Çıkması” adlı kitabında o 
günler(de)... dönemin CHP’lileriyle yaptığı bir teması
nı şöyle aktarıyor: “Ben örfi idaredeyken siyasetçilerle 
görüşmeye özen gösterdim. Buna rağmen bir defasında 
ziyarete gelen CHP heyeti ilk defa tanıdıkları bana, ra
hatça şu teklifi yapabilmiştir: “İhtilal ordunun kaderiy
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le partimizin kaderini birleştirmiştir. Artık biz birbirimizden 
ayrılmaz hale geldik. Bundan böyle de beraber olmak mecbu
riyetindeyiz.”

Yeni Form ül(!)

Eskiden CHP+Ordu=iktidar formülü geçerliydi. Acaba şimdi 
ANAP+Ordu=iktidar mı demeliyiz?

ÇAINKAYA'NIN BAHÇESİ DE 
________ KOMBASSAİN^A VERİLMELİ!________
_________ Mec a t İ P o ğ R U  2 7 .  8 .  1 9 9 8  S a bah_________

Çankaya Köşkü’nün bahçesi şu hacı, hoca, teşbih söylem
leriyle küçümsediğimiz, dinci sermaye, yeşil kapitahst, 
“Anaa.. İrticayı getiriyorlar.” diye korkup ödümüzün patla
dığı Kombassan’a verilmeli.

Hatırlayınız.
Cumhurbaşkammız Demirel.
“Veıirim” demişti.
Koç-Ford yatırımı SEK A ’nm arazisi yüzünden tehlikeye 

girince Cumhurbaşkanımız; “Böyle bû' tesise siz yer ver
mezseniz, ben Çankaya’nın bahçesini vermeye hazmnı.” di
yerek farbikalara ne kadar önem verdiğimizi açıklamıştı.

Bu açıdan bakmca.
Kombassan da.
Nimet biberonunu hakketti.
Kombassan, şimdiki Cumhurbaşkanımız Süleyman Demi

rel’in 1974 yılında A P’nin Genel Başkanı iken sırf Kırşehir- 
liler’den oy almak için “yanlış yer seçimi, yanhş teknoloji se
çimi, yanlış sevk ve idare seçimi”yle kurulmasına göz yum
duğu ve 24 yıldır sürekli zarar ederek kamu kaynaklarnı israf 
eden Petlas’ı kâra geçirdi...

Serpil Yılm az’ın SA BA H ’ta yer alan habeıine göre, işte 
bu Petlas, çahşan sayısını 1 .099 ’dan 857’ye indirdi, perso
nele adam başına yılda 100 saat eğitim verdi. Günlük ortala
ma üretim adedini 800 lastikten 2bin 700 lastiğe çıkarttı. 
Kapasite kullanım oranını yüzde 3 3 ’ten yüzde 7 0 ’e sıçrattı 
ve üretiminin yüzde 3 5 ’ini de ihraç etmeye başladı. Petlas’m 
Kombassancı yeni Genel Müdürü Adnan Şahin, “Geçin yıl 
1.7 trilyon zarar eden Petlas, bu yıl mayıs ayından itibaren 
kâı-a geçri.” dedi. Çankaya’nın bahçesi de.

Kombassan’a verilmeli.

Cumhurbaşkanı mı Olmuş? 
Vah Zavallı!

Unutamadığım şey, Birinci Düna Savaşı sonra
sında İgnaz Jan  PaderevskVmn Polonya Cum
hurbaşkanlığı’na seçilmesi haberini işiten Fransa 
Başbakanı Clemenceau’nun söylediğidir. Büyük 
piyano virtüözü Paderevski’nin cumhurbaşkanlı
ğına seçildiğini duyan “Kaplan” lakaplı Başba- 
kan’ın ilk tepkisi şu olmuştur:
“Paderevskü... Cumhurbaşkanı mı olmuş? Vah 
zavallı, ne kadar düşmüş.”

Yavuz Gökmen 8.8.1998 Hürriyet

________SOYGUN MU İYİ ŞERİAT MI?________
K oray  D ü z o ö r e n  1 9 .8 .1 9 9 8  VEni Ş afa k

“Fazilet ya da Fazilet’in katılacağı bii' ittifak, cephe, her 
neyse seçimi kazanırsa, ordu bu sonuca müdahale eder” 
lafını sıkça duyuyoruz.

O halde niçin seçime gidiliyor?
İktidar paıtilerinin güçlerini ölçmeleri için pahalı bir 

yöntem değil mi bu?
Eğer bu partilerin ve bazı ‘sol’ kuruluşlaıın seçim stra

tejileri bu yaklaşıma göre ayarlanmışsa vay Türkiye’nin 
haline.

Oyunun kurallarını, oyun sırasında değiştirmeyi talep 
edeceklerini daha şimdiden beyan ediyorlar. Hem de 
kural değişikliğini kendileri dışındaki biı- güce yaptırta- 
rak.

Seçmenin iradesinin, Türkiye insanının özgür tercihi
nin, ‘memleketin menfaatleri’ karşısmda biı- anlam ifa
de etmeyeceğini söylemek istiyoıiai'.

Bu menfaatlerinin ne olduğunu hep birlikte görüyo
ruz...

Türkiye’yi büyük bk pasta olai'ak ilan edip bu pasta- 
nının paylaştırılmasını Allah için büyük bk açıklıkla ya
pıyorlar. Büyük tekeller, medya imparatoıiuklaıı ile 
işbüiiği halende.

Türkiye naklen yayında bölüşülüyor..
Hiç füturları yok.. Biraz mızmızlanan, itiraz eden 

olursa ya işten atıyorlar ya da rejim düşmanı, şeriat yan
lısı diye içeri atıyorlar. Sonra basıyorlar yaygarayı: “Şe
riat tehlikesi artıyor,yetişin!.”

Bu arada ihaleler götürülüyor, rüşvetler dönüyor, 
özelleştüilen kuruluşlar yağma ediliyor.

Ve senaryolar yazılıyor, söylentilerle kaiışık:
“Seçimden istenmeyen sonuçlar çıkarsa istenmeyen 

şeyler olur haa!.”
Yoksa en vahşi soygun bile şeriat tehlikesinden daha 

iyidir” mi diyorlar?

Derin Devlet Koç Mu?

Derin devleti tartışır dururuz da, o kimdir, onu 
birtürlü bilmeyiz.
Belki de o Koç topluluğudur. Emekli generallerin 
çoğu oraya gittiğine göre ve de o ne isterse o ol
duğuna göre, bu işte bir iş var gibi geliyor bana!... 
Koç, Patrikhane’den sorumlu devlet bakanı gibi. 
Koç, yabancı ülkelerin başbakanlarının ağırlan
masında devlete sponsorluk yapıyor.
Koç, Boğazlar rejiminin belirlenmesinde olağa
nüstü büyükelçi gibi!
Koç, ne isterse o oluyor!
Siz nasıl görüyorsunuz bu işi?
Belki de derin devlet, Koç’dur.

Abdurrahman Dilipak 29.7.1998 Akit
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CUMHURBAŞKANI NE DEMEK İSTİYOR?
Sayın Süleyman Demirel’in -ki kendileri resmen Cumhur

başkanı olurlar- 25 Ağustos tarihli bir gazetede şöyle bir be
yanı çıktı: “Bu seçimde ordu düşmanlığı ve din istismarı ya
pılırsa devlet yeniden harekete geçer. Bir Bilen olarak söylü
yorum. Bu seçim mesaj isteyen bir seçimdir. Seçmenin yön
lendirilmesi lazım. Yönlendirmeyi siyasi sistem yapacak. 
Herkes istikrar için oy kullanmalıdır.” Vakıa, Sayın Demirel 
bu kabil “uyan”ları ilk defa yapmıyorsa da, bu açıklama yine 
de özel bir ilgiyi hak ediyor.

İlk olarak dikkati çeken bir nokta var; Sayın Süleyman 
Demirel, kendisini mevhum veya gerçek biı- üstün gücün söz
cüsü olarak görmektedir. “Bir Bilen olarak” konuşmasından 
anlaşılıyor ki, o gücün kaygılarını ve hassasiyetlerini çok iyi 
bilmektedir. Fakat bu noktada kafamızı karıştıran bir soru 
var: Sayın Demirel itibari olarak temsilcisi olduğu “cum- 
hur’dan başka bir gücün sözcülüğünü mü yapmaktadır?

İllegal güç kim?
Çok sayın en büyük resmi büyüğümüz! “Yeniden hareke

te gececeği”nden lütfedip bizi haberdar ettiğiniz o “devlet”in 
kimliği hakkında da biraz ipucu verir misiniz? Gerçi, hasbel
kader “Türk Anayasa Hukuku” diye bir ders okuttuğum için, 
her ne kadar sıfatınız “cumhurbaşkanı” ise de zat-ı alinizin 
aynı zamanda “devletin başı” olduğunu da biliyorum. Ama 
söyler misiniz Allah aşkına, o sözünü ettiğiniz devlet “de- 
mokıasi”, “ulusal egemenlik”, “meşruluk” gibi şeyler duy
muş mudur? Bu soruyu isterseniz danışmanlarınıza da danı
şarak cevaplandırabilirsiniz. Yanılıyor olamam herhalde, 
“kapsama alanınız”da onlardan bir sürü var olmalıdır... Kim- 
bilir belki içlerinde siyaset bilimci de vardır.-

Kusura bakmayınız, okuduğum “kökü dışarda kitaplar ka
famı karıştırdığı için olsa gerek, aklıma takılan sorular bitmek 
bilmiyor. İşte size birkaç tane daha; Size ve danışmanlarınıza 
göre, hak kuvvette midir?.. Keza, seçmenin yönlendirilmesi 
gerektiğini buyuruyor ve diyorsunuz ki “yönlendirmeyi siya
si sitem yapacak”. Bu “siyasi sistem” demokratik güçlerin et- 
kileşimininde oluşan, baş aktörleri seçmenler ve siyasi parti
ler olan sistem midir, yoksa bambaşka bir şey midii'?..

Demokrasilerde devletin sivil toplumdan bağımsız ve üs
tün bir güç olmayıp, aksine toplumun bir türevi ve iş-görme 
aygıtı olduğu; her türlü devlet yetkisinin meşruluğunu yurt
taşların rıza ve onayından aldığı; milletin devletin değil, dev
letin milletin emrinde olduğu Kilahlı Kuvvetler bürokrasisi
nin seçilmiş siyasetçilerin emri altında olması gerektiği kamu 
işleriyle ilgili temel kararlan almaya -üniformalı veya ünifor
masız- memurların değil, sadece halkın temsilcilerinin yetki
li olduğu; en önemlisi de bütün bu esaslara aykın hareket 
eden bir gücün ,isterseniz buna “Devlet” deyiniz gayrimeşru 
olduğu gibi şeyler söyleniyor.

Kim kimi yönlendirir?
Yine deniyor ki, demoki'asilerde siyasi sistem seçmeni de

ğil, tam tersine seçmen siyasi sistemi yönlendirir. (Vallahi, 
bunları ben söylemiyorum, demokrasi teorisyenlerinin yalan
cısıyım.)... Yoksa siz “siyasi sistem’den yine o karanlık ve 
gizli güç odağını mı kastediyorsunuz? İyi ama, sizin asli gö
revlerinizden birisi zaten, topluma habire küstahça emirler 
yağdıran karanlık güçleri millet önünde teşhir etmek ve onlar- 
a hadlerini bildirmek değil midir? Hasılı, acaba, sizin tepeler
de bu gibi muzır soruları sorduran “kökü dışarda” fikıiyatm 
esamisi okunmaz mı?..

Açıklamanızda birtakım varsayımlardan hareket ediyor 
ve mesela “ordu düşmanlığından ve “din istisman”ndan söz 
ediyorsunuz, neden “ordu düşmanlığı” gibi mevhum bir şey
den söz etmek ihtiyacı duyuyorsunuz? Besbelli ki, bunu bü
yük bir siyasi partimizin politikasıyla ve birtakım demokrat 
aydınların tutumuyla ilgili olarak söylüyorsunuz, ama bildi
ğim kadarıyla bunların hiçbiri “ordu düşmanlığı” yapmıyor. 
Gerçekten de böyle bir şey olduğuna kim şerefini ortaya ko
yarak bahse girebilir?..

Siz de pekala biliyorsunuz ki, orduyla ilgili olarak dile ge
tirilen dilek sadece, çağdaş ve medeni ülkelerde olduğu gibi, 
Türkiye’de de silahlı Kuvvetler’in sivil denetimi ilkesinin 
geçerli olmasıdır. Bu masum talebi “ordu düşmanlığı” olarak 
yaftalamak apaçık bir demagoji deli midir? Ve her demagoji
de olduğu gibi buna da birtaknn gerçekleri gözlerden sakla
mak için başvruluyor olmasın?..

B ir de sözümona “din istismarı’ndan yakmıyorsunuz.. 
Besbelli ki, Türkiye’de “din istismarı” kozunu kullananların 
asıl hedefi bizatihi dindarlıktır, dini hassasiyetin kendisini ka
mu alanda ifade etme çabasıdır. Oysa eğer demokrasi ve in
san hakları gibi şeylerden haberiniz varsa biliyor olmalısınız 
ki, başka bireysel yaşantılar gibi dindarlığın da hukuki koru
ma altında olması evrensel bir gerektir. Ve yine, bir demokra
side bir kısım yurttaşın kamusal ve siyasi alandaki haklarını 
kullanabilmeleri onların inançlarını,kişilik ve kimliklerini 
terk etmeleri şartına bağlamak gibi zalimce bir talepte bulun
maya hiç kimsenin, bu arada “Yüce Türk Devleti’nin de hak
kı ve yetkisi yoktur. (Esasen demokratik bir hukuk devletin
de, devletin bu sıfatla ve aslen sahip olduğu hiçbir yetki yok
tur, sadece demokratik usullerle kendisine tanınmış olan tali 
yetkileri vardır. Bunun aksini iddia eden, uygar bir sosyal ku
rum olarak “devlef’den değil, eşkiya çetesinden veya terör 
örgütünden bahsediyor demektir.)

Din istismarı yargısı
“Din istisman’ndan yakınanlar istiyorlar ki, Türkiye’nin 

Müslümanları namaz kılıp oruç tutmakla yetinsinler; bunun 
dışında ne dernek ve vakıf kurabilsinler, ne kendilerini basılı 
materyaller ve medya araçları yoluyla ifade edebilsinler, ne 
de siyasi parti kurarak topluma siyasi bir proje önerebilsinler. 
Ondan sonra da bunun adına “demokrasi” diyeceksiniz öyle 
mi? Çocuk mu kandırıyorsunuz Allah aşkına!..

Şaşıracağınız bir şey daha söyleyeyim: Bir demokraside 
“din istismarı” da yapılabilir; bu hiçbir şekilde devleti ilgilen
dirmez, hatta bu bir hukuk sorunu bile değildir. Ever varsa, 
din istismarı sadece dini ve ahlaki bir sorundur, laik devleti 
hiç ilgilendirmez. Dinin onurunu korumak,her türlü dini teza
hürü “irtica” olarak yaftalayan bir devlete mi kalmış! “Din is
tismarı” çığırtkanlığının, dindarların sivil ve siyasi özgürlük
lerini tanımamanın bir bahanesi olarak kullanıldığını farkede- 
meyecek kadar ahmak olduğumuzu mu sanıyorsunuz?.. Hem 
sonra, gerçekten kaygı ve üzüntü duyguduğunuz şey bir top
lumsal değerin istisman ise, o zaman niçin “laiklik istisma- 
rı’nı da kınamıyorsunuz?..

Bendeniz üniformasız, sade, “hakir” bir vatandaşım. Had
dimi bilmeyerek sürç-ü lisan etmiş olabilirim. Fakiri bağışla
malarını zat-ı devletlerinden arz ve niyaz ederim efendim.

Prof. Dr. M ustafa Erdoğan  / 28.8. 1998 Yeni Şafak
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BİR PORTREI
CEMİL MERİÇ

Hayatını Türk irfanına adayan münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi
Cemil Meriç

12 Aralıkl916’da bu ağır işçi Ha
tay’ın Reyhanlı kazasında ilk çığlığını 
atar, bu çığlıktan sonra uzun bir sessizlik 
bekleyecektir onu. Çocukluğu kendi ta
biriyle; suratı asık yargıç bir baba, kendi 
halinde mızmız bir anne ve iki abladan 
oluşan bir ailede, kendini daima yabancı 
ve düşman hissettiği bir çevre içinde ge
çer. Bu yalnız ve bunalımlı çocuk, kaçtı
ğı yabancı dünyadan kitapların huzurlu, 
gerçekçi ve gizemli sayfalarına atar ken
dini. “Yani düşünce ve edebiyata hür bir 
tercih sonucu yönelmiyorum...”

1923’de Reyhanlı Rüştiyesinde okul 
hayatına ilk adımını atar Meriç. “B ol bol 
dayak yiyorum., hep hhakarete ıığruyo- 
rum. Şikayet edeceğim  kimse yok. M ek
tep bahçesinde çocuklar oynuyor... D i
lim ba§ka ve gözlüklerim var.. Kendim
den utanıyorum”

1928’de elinde “certificat d’etudes 
primaries” adlı diploması vardır. Fran
sızca kültürü ile başladığı eğitim hayatı
na, yine Fransız kültürüyle döşenmiş 
Antakya Sultanisi’nde devam eder. O 
zamanlaı- Fransızca bildiğinizde önünü
ze tüm kapılar açılıyor demekti, fakat 
Fransızca ona şöhret ve para kapısını de
ğil, kültürlerin, düşüncelerin, dünya ile 
iletişimin kapısını açtı. Çalışkandı ama 
cebirden sınıfta kaldı. Sınıfta tahtayı iyi 
görmemekteydi ve altı numara miyobu 
olduğu anlaşıldı. Meriç, “Lisem; üniver

Cemil MERİÇ

sitem” dediği lise
sinde sessizliğinden 
siyilir ve 1933’de 
yerel Yenigün gase- 
tesinde ilk yazısı ya
yımlanır: “Geç Kal
mış Bir Muhasebe”
1935’de Tarık Müm- 
taz’ın dostluğuna bi
naen '‘Unutma ve a f
fetm e Türk Genci, ir
fan  kalelerim ize ç ö 
reklenen engerekle
rin kır başını birden 
ezmek milli savaşın  
baş borcudur” diye 
Fransız yanlısı hocaları
na isim isim söven bir yazı yazmış ve 
felsee hocası Mesut Fani Bey’in “Biz sa
na ne yaptık yavrucum?” sorusuna “Ba
na dostulk yaptınız ama ülkeme düş
mansızın” cevabını vermiştir, bu tatsız 
durum sonrasında, sınıf birinciliğine de
vam eder, ama okuldan sınav öncesi ay
rılık gelir.

Açtı, fikre açtı ve çılgınca saldırdı.
”18 yaş Tecessüsün yelken açtığı çağdır, 

fetih  ve m acera çağ ı.” “11. sınıfta lise 
kütüphanesinden alıp okuduğum ‘Mad
de ve Kuvvet’ bir çeşit imtiyaz salğyordu  
bana. Çevresindekiler inanıp inanma
dıklarım bilmiyorlar, o, inanmadığını bi- Zeynep 
liyor Artık Buchner’i ne kadar anladı, ARSLAN
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anlayabilir miydi. Kestirm ek güç., 
ve kühim değil., ateizm bir kaley
di, bu kaleden sevimsiz ve aptal 
bir dünyaya meydan okuyacaktı.” 
"Buchner... sonra Marx ve şakirt
leri’’ “lisede E ngles’in ‘AntiDuh- 
ring geçiyor elime.. Sosyalizmle 
ilgili bütün m eseleler var bu ki
tapta.. M arx’m ‘Kapitalizini de o 
sıralarda okudum..” "Hakikat bir 
tepenin ardında sanırdım, K apita
li okuyunca bütün sırlar çözüle
cek.. Ama K ap ita l suallerim in

kaçta  kaçına cevap verecek?” 
"Yalnızdım, sosyalizmi p ek  faz la  
tutmuyordum. Irk o larak  Türk- 
tüm, Türkçülüğü seçtim. Türkçü
lük, yeni bir arayı§, yeni bir bü
tünleşme ümidi idi” Türkçülüğü 
de diğerleri gibi teoride kalır Me- 
riç’in Hayrandır; Nazif, Nabi, Fu
zuli, Nedim, Refik Halit, İbn Hal
dun’dan Balzac, Zola, Hugo, Ra- 
usseau, Nietszche, Hegel’e kadar. 
‘'19’da putperesttir insan. K oza
sını yırtmak ister, kanatlarını tu
tuşturacak bir alev arar pervane” 
Fikirsel serüveni, kozasını yırt
mak için uğradığı limanlardır; 
hepsi köksüz ve teorik..

İşler ters gitmeye başlamıştır. 
Mülkiye kapıları; Halep başkon
solosu İdris Sabih B ey ’in, Ta
rık’ın Atatürk’e suikast yapan bir 
güruha mensup olduğu iddiasıyla, 
ilişkisini kesmesi geremktiği ihta
rına".. söyledikleriniz tamamen 
yanlıştır, iyi günlerinde yanında 
olduğum bir insanı, iftiraya uğra
dığı zaman bırakm am ” cevabıyla 
kapanır. 1936’da İstanbul”a gelir 
ve Perevniyal Lisesine devam 
eder. Gaston Jeze’in maliye ile il
gili 400 sayfalık kitabı ile S ta
lin’in Pratik ve Teori adlı kitabını 
vaat edilen tercüme paralarnı ala
madan, imzasız bir şekilde Na
zım Hikmet ve Kerim Sadri’ye 
çevirir. 1937’de taşı toprağı altın 
İstanbul’dan geçimsizlik nede
niyle İskenderun’a dönmek zo
runda kalır. İlginç tesadüfler var
dır hayatında. Mesela; 1938’de 
Hatay bağımsızdır, 1939 Ni
san’ında Hatay hükümetini de
virmek suçundan üçyüz kadar ki
tabı ve dergi koleksiyonlarına el 
konularak, idam talebiyle yargı
lanır, iki ay sonra beraat eder ve
29 Haziran’da Hatay Türkiye’ye 
katılır. “Ç evirdiklerinden ikisi

kayboldu, tabi’ kaybetti. Tam dört 
kitabım  tab i’nin kayıtsızlığına 
kurban gitmiştir. Dört kitabım y e
ni iki senem ” Dedik ya işler ters 
gitmeye başlamıştır bir kere. Mer- 
ç i’in 1942’de yükü hafiflemiştir, 
çünkü hayatı iki kişi yüklenmeye 
başlamışlardır. Ve 1946’da İstan
bul Üniversitesinin kapıları buyur 
eder kendisini. ''Hayatım bir tra
jedidir. Birinci perde evleninceye 
kadar geçen zaman: yıldızsız, Al- 
lah ’sız, cığıltısız, katran gibi bir 
gece..İkinci perde izdivaçla baş
lar. D aha büyük, daha derin, daha  
uzun acılar. Fakat vahaları olan  
bir çö l bu ve göğü yıldızlarla d o 
lu: çocu klarım  ve kitap larım ” 
Hayatının ikinci perdesinde şart
ları zorlaşmıştır.

1954’de iki çocuk babası iken 
tüm dünyası olan kitaplarıyla ara
sını kara bir örtü sarmalamış, kör 
olmuştur, ailesiyle renk bulan ya
şantısı bu acı süprizle kaosa dön
müş, bunalımlara sürüklenmiştir. 
Bir ümit, soluğu Paris’te alır, ama 
karanlık dünyasıyla birlikte çare
siz geri döner. "Ben görmedim  
F arisi P aris evde yoktu. Ben rü
yada gördüm P aris’i. Gülümsedi 
ve kayboldu.. Neden benim için 
buralara kadar geldin diye sitem  
etti, bakışları” O maraklıydı, o, 
bir ilim kurduydu ve gözleri onu 
durduramazdı. Nihayet coğrafya- 
smda olmayan, dünyanın diğer 
yarısı Asya’yı, karanlıklar alemin- 
deyken keşfeder.

''Kolomb Asya’yı ararken Ame
r ik a ’yı bulmuş, ben Avrupa’yı 
ararken  H int’ le karşılaştım ” . 
Hint onu yoğuruyordu, şekillendi
riyordu. ''Hint’ten tenasühü öğ 
rendim, düşüncenin gökkuşağını 
bütün renkleriyle sevmeyi öğren
dim. Peşin hükümlerin mahpesin- 
den kaçm ayı, hakikatin çeşitli
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yönlerine eğilmeyi, hayatın her 
tecellisine saygı beslem eyi öğren
dim” .

Artık hız almıştır Cemil Meriç, 
acılan ona mücadeleyi ezberlet- 
miştir. Yaydan fırlayan bir ok mi
sali hedefine, öğrenmeye, öğren
me, öğretmeye yönelmiştir. Bütün 
zorluklara, kör zihniyetlere karşı, 
kararlı...”fiiV tarih hocasının  
Hint’le uğraştığım için beni nasıl 
ayıpladığım çok  güç unutabilece
ğim. Eskidenbatı aforoz edilirdi, 
şimdi doğu aforoz ediliyor Daima 
aforoz, daim a duvar, daim a husu
met. bu lanet çem beri nasıl yıka
cağız?" Bilki için çırpınmak, in
sanı ilişklerindeki enerjiyi dahi 
sökerecesine titretiyordu. Okul ve 
üniversitedeki okutmanlık ve öğ
retmenlik, tonlarca çevrii, maka
leler insanlarda ne kadarhayat bu
luyordu ki? ''Yedi aydır Hukuk 
Fakültesinde Fransızca okutuyo
rum. Talebe perişan . Dilini unu
tan bir nesil yabancı dili nasıl 
sevsin?” "İki saat M achiavelli’yi 
anlattım dinleyicilere. D inlediler 
mi? Kim kimi dinliyor ki?” “Sağ 
okumuyor Boşuna bağırıyorum. 
Sol diologtan  kaçıyor, küskün 
‘Ötüken’in bastığı kitap okunmaz
mış. Peki siz basın. Cevap yok. Bu 
çem beri kırm ak mümkün değil. 
Sol sağın gösterdiği dostluğu gös
termiyor İhanet etmiyiz. neye ve 
kime?” Hint’i yazdığı sağ dedi
ler. Çağ Saint-Simon’la başlıyor
du, iki yıl onu araştırdı, sol dediler 
Asya’nın büyüklüğünü haykırmak, 
yani bir vehmi devirmek, bir ifti
rayı yok etmek. Saint-Sim on’u 
putları yıkmak için kalem e alm ış
tım. her iki kitap da peşin  hükiim- 
lerin rahatım kaçırdı. Anladım ki 
bu iki kelim e (sağ-sol) aynı an la
yışsızlığın, aynı kinlerin, aynı c e 
haletin ifadesitir”

Yaşadıkları fildişi kulesine sü
rüklemişti onu. Fildişi kulesi diye 
nitelendirdiği aslında inşaa etmek 
istediği gökdelenin projesini ha
zırladığı, bir başına, yabancı ve 
düşman dünyanın saldmşı karşı
sında sığındığı... "‘Fildişi kulesi 
davasız sanat meczuplarm barın
dıran kiskinler tekkesi. Ama her 
mücahit o  tekke silah kuşanır Bir 
zindan değil, bir liman".

herkes bir çığlıkla başlar hayat 
servüenine, o 38 yaşında gözleri
ni kaybetmesine rağmen yüzünü 
kitaplarının sayfalarına sürerek 
moral almış, insanlık adına insan
la kavaşmıştır. Onun silahı, sesi, 
ümidi öğrencileri ve kitaplanrıdır. 
Kitaplarıyla aralamak istediği ka
pıları şöyle tanımlıyor Me- 
nq\”Işık Doğu’dan G elir’ , büyük 
abidiye birkaç sütun, birkaç oda  
daha edliyor.” "bir Faianın H ika
yesi’ zifkiri karanlıkta çakılan kir- 
bit, kuledeki nöbetçinin fe ıy a d ı” . 
"Kırk Ambar bir mefhumlar ka 
musu, derbeder ve dağınık bir an
siklopedi” . "Ümrandan Uygarlı
ğa, ‘bu Ülke’nin devamı, zamanla 
çiçekleşen tomurcuk düşünceler” .

Evliliğinden 41 yıl sonra eşini 
kaybeder ve bir yıl sonra beyin 
kanaması geçirmesi sonucu sol 
tarafına felç gelir. Batı kültürüyle 
büyüyen ve kökündeki doğuyu 
bulup, bununla fikrini harmanla
yan Meriç, 13 Haziran 1987’de 
kavgasını noktalar. "Hayatının 
sonuna yaklaşmış biri olarak, za
ten çoktan beri kaybettiğim yaşa
ma sevincini, bu sınıflar üstü h a
kikatlerin taharrisinde bulurum, 
bu itibarla mezarın ötesinden ses
lenir gibi seslenirim çağım a, d a
ha doğrusu ülkeme, Ama okunur 
muyum, sesim duyulur mu? M eş
hur bir adam  da değilim... Sadece  
dürüstüm, çok okudum, çokdü-

C e m i l  M e r i ç
B Û T Û N  E S E R L E R İ  6

Saint-Simon
tik sosyolog, ilk sosyalist

I I ı; r  I s  I M \ V I N I. A R I

şündüm. B eşer i ihtiraslardan  
uzaklaşmışım: Bütün bu vasıflar 
düşünce adamının hamurunu ya
p a r” .

Adeta zamana karşı yarışmıştır, 
tek bir amacı vardır öğrenmek ve 
öğretmek. Bunun için gözü kara
dır, karıncadır ve bilir ki paylaştı
ğı düşünceleriyle okudukça ve an
laşıldıkça bir yıldız gibi aydınlata
caktır; başını zifiri karanlığa sok
muş, kısır şartlanmalarla dönenen 
bir hayatın içindeki insanları. ■
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iDENEME

^^GÖKYÜZÜNDE ÇATLAK YOK 
DÖN BİR DAHA BAK”

Ahmet
MERCAN

eliğim, eririm kadife b a 
kışlarında. Köze düşer 
gözyaşı, bir dağda ceylan 

ölür. Hüzün ki, çıkınımızda son 
suzu çeken çıkrıktır durur. D ö ke
riz yakutları avuçlarımızdan. Yü
rürüz. Kara gözlüklüler şaşkın ve 
çimenler mars gezdirir toprakta.

Biz gülü önce dikeninden seve
riz.

Acının güne çıkm am ış çeh re 
siyle boğuşuruz, vardiyalarda, 
şeker pancarı çapalarında... Gü
neş ışın çaldığında bir tayf tutu
şur alnımızda, yetişir o an deliş
m en rüzgar. Çiçeklerin üstüne 
bombadır hazırlanan, bire bin s a 
çan bereket...

Haklı olmayı öğrendik m avi
den, sözünde durmayı dağdan, 
durmadan; hiç durmadan dupdu
ru akmayla bir ırmaktan.

Geceler sessizce siner perva
sızlarına evlerin. Evler suskun bir 
inleyişle girer güne. Çetelelerden 
bir işaret düşer, açar gözlerini s a 
yısız çocuk, öfkeli bir dönüşle 
seyreden gezegene.

Kıyılarını dövüyor bir deniz.

Sen kimdensin?

Silueti suya düşer diye görün
tülerden kaçan  vehim. Bir bedene 
saklanıp insan şeklinde tebdil-i 
kıyafet eyleyip yürüyenler şu ev
rende...  Duvarların ustası, ra 
kamların adam ı, göstergelerin  
mucidi.

Öfke ve korkunun sahibi

Dağ kuruyor tuğla tuğla. D a
ğından korkuyor sonra. Her s a 
bah takvim yapraklarıyla savaşa 
tutuşuyor. Korku ülkesi adına tu
tuyor geçitleri. Vehim şimdi ör
güt. En güçlü şebeke. Kuytu bir 
yerde besliyor kendini. Terazi, kı
lıç ve kalemine sarılıyor. Ayarları 
bozduğunu, ölçüye hile kattığını 
söylemiyor kim seye.

Kara gözlüklüler

Her biri kendini bir yerde bıra
karak yaşıyor. Kendisiyle y a şa 
yabilene rastlanm adı. G ö çe b e  
obaları kuruyorlar gökdelenlerde. 
Ruhlarını bir tarlanın evleğine g ö 
m ünce azmanlaşıyor, rahatlıyor-
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1ar. Ruhsuzluğun rantı korku borsasını kuru
yor: Anlık düşüş; anlık yükseliş. Sokakta, 
anfide, kürsüde; kitleye bir parm ak işareti 
çeknne rütbesinde aynı vehimin kollarında 
serpilen; güce sarılan acziyet.

Alırsanız rütbesini ölür. Koltuğunu çekti
ğinizde soluksuz kalır. Gönül yurdu ıssız 
çünkü. Dereye düşen söğüt dalının gölge
sinde bulannamış sonsuzluğun izini. Bir ç i
çeğ e  “m erhaba” dem em iş. Babası gurbete 
giden çocuğun gözyaşlarında görmedi top
rağa işleyen türküyü. Ve bir gelinin mendil
den bile saklanan acısını duymadı hiç...

Yatağını taşıyamayan ırmak ötür

Bir an bile kendinden ayrılmadan y a şa 
yabilen, gücü neylesin. Gücü içinde bulur. 
İçinde bir hilalle 
kucaklayan  g e 
celeri, yıldızların 
avuçlarına ç ö z 
düğü saçlarında
ki yakutlara takı
lır mı? İçini her 
yere götürür, 
çünkü insan.

Damardan s ö 
külm eyen, g ö 
nülden a lınam a
yan bir ülke var, 
sınırsız. S a h i l le 
rinde ölümsüz şarkılar, aş ışığında köpüklü 
beyaz dalgaların gözlerinde yankılanan.

Küçülür bombalar, sökü lür kelepçeler or
da. Yere iner vehim şatoları.

Gurbeti çünkü çıkınımıza koymuşuz. Pe
şinden koştuğunuz, koşuyor peşimizden, 
bin defa yaltaklanıp paçalarımıza sarılsa da 
bir dirhem indirim olm ayacak  inancımızda.

Şimdi bir sel gelebilir. Biriken kiri içine 
çekm eyen  toprak, yardıma çağıracaktır el
bet doygun bulutlan. Sel koparak bayırlar
dan, öfkeyle kudurabilir. Sabrına sabır kat. 
İçinde hilal on dördünde, üzülme, üzülme 
ve isyana düşme.

Kirleri yıkar bu denizler. Güneşin gözleri 
ısıtır toprağın devinen bedenini. Yeşilin sayı
sız tonuyla bahara durur sevdan.

Yeter ki, düşme y e ’se  ve sakın kaçayım 
deme kendinden. Zavallı, kendine güven
meyendir. Gökyüzünden kaçanın deva yok
tur derdine. Miyeti kirlenenin acı zavallı ve 
zorba haline...

Güveni kuşa. Gücü kutsayan acziyette 
değilsin. Bunun şükrünü nasıl ödeyebilir
sin?

E ylü l geliyor.

Yanına sabır al. Yanına öfke al iktisatlı ku- 
lanmak üzre. Hiçbir şey o lm ayacak  gibi yü
rü, her şey olabilir diye hesap yap. Hakkını 
savunamazsan mesleğinin de altında kalır

sın. Çevrene, in
sanlara  maliyet 
ç ık arm a. D este
ğe  şükran sun. 
İçinden geçtiğin 
öykülere haksız
lık etm e. Bil ki, 
bin bir ilişki için
de dahi kendi 
defterine işaretler 
d ü ş ü r m e d e s i n .  
Sinirlerinle, d a 
y an m a gücünle, 
kararlığınla, bil

ginle ve gerçekleşm eye duran hayallerinle 
yüzleş, Donanımını bir kaç misline çıkar. 
Kapılara daha kara, daha iri kilit hazırlıyor 
olabilirler.... Okulun kapısına gelmeden 
mezun ol. Hayallerin şımarıp tevillerin sınır
sız çölüne salmasın seni. Yerli yerine otur
tunca her şeyi, onurlu ve kararlı yürüyüşe
g e ç .

Günü avuçlarından tebessüm le taşır. Ç e
lik bir yüreğin oldu şimdi, zehirli mızraklara 
karşı. Kendinden bir an ayrılmadığın için 
bütün bunlar. Özünde, acıya panzehir olan 
dirençten dağlar; kendinde kaldıkça sen, 
yükselir yükselir; gün gelir yerlerde kalır 
bulutlar: Gülü önce dikeninden sevince... ■
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ALİ EMİRİ'NİN VASİYETİ

Ertuğrul 
BAYRAMOĞLU

Yardım zamanında kuzu koyuna, ko
yun sürüye, süm çobana, çoban sahibine 
koşar. Bunların cümlesi, bir vazife ile mü
kellef olmakla beraber zincirleme netice
sinde Cenab-ı Rabbül-âleminden yardım
cı çıkar.

Kendi cinslerine gadredenler, insan ol
duklarını düşünmeyenlerdir.

Hased erbabının vücudu zinde olsa bi
le,ruhu hastadır. Ecdadından çokça bah
sedenler, meziyetten iflâs edenlerdir.

Ahmak olan ihtiyar, sükût ettikçe yük
sek mertebeye bir ayak daha yaklaşır.

İnsanlık beyan ile değil, vicdan iledir, 
Okumak başka, anlamak başkadır.

Evladını terbiye etmeye çalış, insan va
zife hususunda hayvandan aşağı kalmaz. 
Zira kuşlar bile her iyi hareketi, yavru
larında talim ettirirler. İnsanların talim ka- 
abiliyeti ise, kuşlara nisbetle daha mühim 
ve şümullüdür.

Rüya ehli ile hakikat ehlinin bir fikir 
üzere içtimai, nur ile zulmetin bir nokta
da birleşmesi kadar zordur.

Hayatının geçmiş anlarını düşünmeyen 
bedbaht bir insandır.

İki sahifelik bir küçük eseri bile kü
çümseme! İnsanı kâmil için Köroğlu ma
salından bile ibret alacağı ve hktta fayda
lanacağı şeyler yok değildir.

Büyük adamları takdir ettiren, sözle
rindeki kuvvetten ziyade iyi niyetleri ve 
mesleklerinin yüceliğidir.

Başının üstünde top patladığı halde 
korkmayıp titremeyenden, bir fakirin ha
line merhametle yüreği titreyen daha ce
surdur.

Ekseriya muvaffak olanlar, felaket vak
tinde son dereceye kadar sabır ve taham
mül ile temkini şaşırmıyanlardır.

YOLCU
Çölde seyahat eden bir adam, bineği 

olmadığı için kei'vanın sonuna düşmüştü 
ve kervana yetişmekte zorlanıyordu. "Şu 
çölde benden daha biçare kimse var mı” 
diye ağlamaya başladı. Yolculardan biri 
bunu gördü ve “a idraksiz” dedi, "sende 
mi feleğin çevrinden şikayet ediyorsun? 
Evet eşeğe binmemişsin, ama şükret ki 
nihayet bir insansın, eşek değilsin”.

Tarihfen Karikatürler

yaktı m.

Gösterüp stil w

tlayııl...

Ayarı Bozuk Olanın 
Tartısına Güvenilmez.

La edri
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ERMENİ KATİLI FRANSIZLAR
Geçtiğimiz aylar içinde Fransa Parlamentosu I. 

Dünya savaşında meydana gelen Ermeni tehciri sıra
sında Ermenilerin kaüiama uğradığını kabul eden bir 
yasa kabul edince önce bazı gürültüler çıktı ise de 
sonradan bunun bölgede Almanya ve ABD’ye karşı 
mevki kazanmak isteyen Fransız devletinin bir ma
nevrası olduğu ortaya çıktı, yani Fransızlar Ermeni- 
leri tarihte olduğu gibi yine kullanıyorlardı. Peki, 
Selçulduların Anadolu’ya girişi ile Bizans kılıçlan 
önünde erimekten kuıtulan, Osmanlıya vezir veren 
bu “Millet-i Sadıka”ya ne olmuştu da bunca kan ve 
gözyaşına sebep olan isyanları başlatmışlardı. Kısaca 
olan şuydu: Rusya Akdeniz’e inmek için, İngiltere 
Rusya’nın Akdeniz’e inmesini engellemek için, 
Fransa ise bu iki devletin bölgedeki gücünü kırmak 
için bölgede bir Ermenistan istediler. Bu bölgeyi ka
şıdılar. Ancak bir sorun vai'dı. Ermeniler bölgenin 
hiç bir yerinde çoğunlukta değildi. Bu küçük sorunu 
halletmek de Ermenilere kalıyordu. Bosnada 
Sırplar’a, Bulgaristan ve Makedonya’da Bulgar ko
mitacılara ihale edilen iş burada Ermenilere ihale 
edildi.

Aşağıda vereceğimiz belgeler bu olayların oluşu
nu ve sebeblerini kısaca bize anlatacaktır. Birinci bd- 
gc  Tasvir-i Efkar’da yayınlanan bir mektup.

“Beyefendi:
.... Şubat 1334 (1918) Cumartesi günü idi. Sa

bahleyin güneş doğarken müslümanlar da birer bi
rer, her zaman konuştuğumuz dostlarımız tarafın
dan kurban edilmeye götürülüyordu. Saat 7 ’ye kadar 
Sarı Hamdinin mağazasında toplanmamız bitmişti. 
Sonra insanlaı* teker teker boğuldu, kesildi, biçildi.

Zayıfları, küçük çocukları, ihtiyarlar diri diri dikildi. 
Dört odaya taksim edildi, üzerlerine birer teneke 
gazyağı dökülerek alevlendirildi. Anam Babam 
Komşum, hepsi yandı.”

Bayburt Singah Mahallesinden 

Mahmut Cclaleddin.

İkinci belge de Van’daki İngiliz Konsolosluğu ta
rafından 1896’da İngiltereye çekilen şu telgraf: “ .... 
Son sekiz gün içerisinde Ermeni isyancılar müslü- 
manlara iki kez saldırmışlardır, İlk olayda üç Türk öl
dürülmüş, İkincisinde ise iki üç Türk öldürülmüştür. 
Her iki olayda da vücudar vahşice parçalanmıştır. 
Her halükârda Ermeniler olayın müsebbibleridir. 
Çocukça harekederinin, kendilerine hiçbir fayda sağ
lamayacağını kendilerine söyledim. Dinlemediler.”

Kısaca yüzyıllar boyunca barış içinde yaşıyan bu 
insanları birbirine düşürenler elbette onların katille
ridir; yani Türklerin de, Erriıenilerin de katili, Fran
sa, İngiltere ve Rusya’dır. Bahsi II. Abduİhamid’i 
anarak kapatalım. 1896 yıhnda Sadrazam Halil Rifat 
Paşa’ya suikast yapan bir Ermeniyi yakalamak için as
ker Ermeni mahallesine girmek ister. Ancak silalıla 
cevab verilir. Çıkacak çatışma Osmanlıyı Avmpa’da 
zor duruma sokacaktır. Abdulhamid askeri çeker o 
zaman sendikalı bir grub olan İstanbul liman hamal
ları sadece ellerindeki sopalarla Ermeni sokaklarına 
dalarlar. Bu sopa faslından sonra İstanbul’da bir da
ha Ermeni ayaklanması olmamıştır. Rivayet edilir ki 
bu sopalar Yıldız atelyelerinde özel hazırlanmıştır.

Fikirlerim iz Onları Taşıyacak Kudrette Olduğumuz Nisbette Bizîmdîrler
Ahmed Hamdi T^pınar

yem in

Sadrazam Koca Ragıb Paşa, devlet rica- 
li'nin bulunduğu bir toplantıda “rüşvet al
madığınıza dair yemin edebilir misiniz?” 
diye sorunca Şair Haşmet hariç herkes ye
mini basar. Sadrazam bunu görünce 
“Haşmet, sen de memuriyet yaptın ama 
yemin etmiyorsun, yoksa”!?., deyince Haş
met cevabı yapıştırır: “Efendim, yalan ye
re yemin eden çatlar diye bir inancım var. 
Burada bulunanlardan kimse çatlamazsa 
ben de yemin edeceğim"

KUMAŞLAR GELDİ; SIRA TERZİDE!...

Sultan Reşat, yerli malların kullanımını teşvik için 
Sadrazam Said Paşa’ya, Mabeyinci Lütfü Simavi Bey 
vasıtası ile paltoluk, kostümlük ve redingotluk Hereke 
kumaşları hediye etmişti. Aradan epeyi zaman geçtiği 
halde Said Paşa'nm yine eski kıyafetle dolaştığını gören 
Sultan Reşad’ın hayretle karışık bir sorusuna. Lütfü 
Simavi Bey kısa ve özlü bir cevap verir:
- Sadrazam Paşa kulunuz galiba terzi başınızı gönder
menizi bekliyorlar efendim.

Hiç Kimse Geçmişini Sahn Alacak Kadar Zengin Değildir.
Dscâr Wilde
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BİR BAŞÖRTÜSÜ GÜNLÜĞÜ
Zekiye Oğuzhan

insanların devlet imkanı kullanarak haksız ka
zanç elde ettiği hatta devlet imkanlarıyla bir ta
kım kirli işler çevii'diği bir ülkede, inançları ge
reği başını kapattığı için insanlar eğitim hakkın
dan mahrum bırakılmakta. Kamu imkanlarından 
faydalanmalarına dahi izin verilmemekte. Bu 
insanlara dürüst ve inançlı oldukları için üvey 
evlat muamelesi yapılmakta. Diğer taraftan dev
letin geniş iınkanları bir kısım holdinglere sonu
na kadar aralanmakta. Böyle 
bir çelişkinin yaşandığı ülke 
herhalde ideolojik devlet an
layışının egem en olduğu Tür
kiye’den başka bir yer ola
maz.

“B ir  Başörtüsü Günlüğü” 
geçtiğimiz günlerde İz Yayın
ları arasında yayın piyasasısı- 
na çıktı. Kitap admdan da an
laşılacağı gibi genç bir üni
versiteli kızın anılarını anlat
makta. B ir otobiyografi niteli
ğindeki kitap, yedi yıllık ba
şörtüsü mücadelesini anlatı
yor. B ir bakıma bu mücadele 
ferdin temel hak ve görevle
rinden olan eğitim hakmuı gasbedilmesinin ge
tirdiği zorunluk. Devlet politikalarının yansıma
sı olan robot insan yetiştirme anlayışıyla insan
lara ne derece zulmedildiğinin hazin bir öykü
sünü anlatmakta bu kitap.

ODTÜ Kamu Yönetiminde geçen Zekiye 
Oğuzhan adındaki bh‘ başörtülünün bu öyküsü, 
biraz üzüntüyle, biraz gururla okuyacağınız bir

vukufiyeti ve olaylarda bilinçli bir rol aldığı he
men seziliyor. Anlattıklarını yorumlarla destek
leyerek okuycunun konu hakkında detaylı bilgi 
alması sağlanıyor. Yazar bununla da kalmayıp, 
zaman zaman olayların felsefî ve sosyolojik bo
yutlarına da değiniyor.

Eserde dikkati çeken diğer bir husus ya da va
rılan diğer bir sonuç: Yazarın karşılaştığı hukuk
sal olaylarda, Türkiye’de hukukun ne kadar ya- 

multulup yorumlanarak uygulan
dığı anlatılıyor. Bu acı misallere 
kitabın birçok bölümünde sıkça 
rastlamak mümkün. İdeolojinin 
devlet yönelimine nasıl yansıdığı 
ve bu ideolojinin hukuktan eğiti
me birçok alanı nasıl olumsuz et
kilediği delillerle ortaya konul
maktadır.

Kitabın sonunda bir de ekler 
bölümü yer alıyor. Bu bölümün 
içerisinde Zekiye Oğuzhan’ın 
T .B .M .M ’ye yazdığı şikayet 
mektubu, kendisine okul tarafın
dan verilen disiplin cezalarının 
bildirileri ve olayın basına yan
sıttığını gösterh' gazete küpürleri

bulunmaktadır.
Ü niversite’de yaşanan ve başörtüsü meselesi 

olarak gündeme gelen olayın sadece kılık kıya
fet konusu olmadığı, aksine meselenin temelin
de derin fikii ayrışmaların yattığı bu anıyla da 
bir kez daha görülmektedir.

Kısaca bu eser okuyucuya Türkiye belgese
linden bir kesit sunuyor.

eser. B ir anı olmasma rağmen yazarın olaylara Iz  Y ayın lan , 2 6 4  sh.

İdris
KAHRAMAN

R T Ü K ’DEN f a h i ş  C EZ A : 
AK T V ’Y E  30 GÜN KAPATM A

Hürriyet’in jurnalci ve tetikçi yazarı Fatih A ltaylı’nın Esat Coşan H ocaefendi’nin 16 Hazi- 
ran’daki konuşmasında, “gayri müslimlere hakaret ettiği”ni ileri süren ihbari yazısı harekete 
geçen Radyo Televizyon Üst Kurulu, AK T V ’ye tam 30 gün kapatma cezası verdi. Ağustos 
ayında ekranı karartılan AK T V ’ye yapılan bu muamale diğer islami T V  ve radyolara da bir 
bakıma göz dağı vermek demekti.

Anlaşılan hukuksuzluğun hukuk haline geldiği bir ülkede artık bu tür uygulamalara da ta
nık olacağız!

Ancak, 28 Şubat sürecinden hız alan R T Ü K ’çüler acaba halkın şu çelişkileri görmediğini 
mi düşünüyorlar: Ekranlarından adeta lağım akan, kan ve şiddet dolu görüntülerle, uydurma 
ve saçma programlarla iyice zıvanadan çıkan, çıplak kadından başka malzemesi olmayan TV  
kanallarına arada bir iki gün kapatma cezası verirken sırf “irtica ile mücadele”de bir adım da
ha atmak için İslami bir T V ’yi 30 gün cezalandırmak nasıl bir adalettir?

Yoksa R T Ü K ’çüler ve onları yönlendirenler “yeterki ülkede irtica tehlikesi olmasın; hırsız
lık, yolsuzluk, ahlaksızlık, çete, mafya... önemli değil!” diye mi düşünüyorlar!?
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Kirli işler 
I  Imjinratoriııyu

V^vt^atiifuAutkttuit

KİRLİ İŞLER İMPARATORLUĞU 
_______________ Suat Parlar_______________

Susurluk’ta meydana gelen kazadan sonra artık medya gün
deminde sıkça konu olmaya başlayan derin devlet, mafya, 
çete konuları, Alaaddin Çakıcı’nın Fransa’da teslim olması 
veya yakalanması ile gazete manşetlerini tümüyle işgal eder 
hale gelmiştir. Elimizdeki kitabın konusunda çete ve derin 
devletin ta kendisini oluşturmaktadır.

Kitapta uyuşturucu ticareti ve bu ticarette elde edilen kara 
paranın nerelerde aklandığından ve bu kirli işlere bulaşan ve 
hatta ön ayak olan bürokratik öncüler kadar birçok bilgi ve 
beleler de yer alıyor. Yasa dışı yollarla kazanılarak devasa 
boyutlara ulaşan kara paranın hangi manipulasyonlarda kul
lanıldığını gözler önüne seriyor. Bankalardan sigorta kuru
luşlarına, büyük holdingler
den uluslararası şirketlere 
kadar birçok kurum ve kuru
luşun işleyişinde bizzzat 
müdahil olan kirli işler im
paratorluğunun mafya, gü
venlik ve siyaset saç ayağın
da nasıl at oynattığını etkili 
bir dille anlatıyor.

“Gizli devlet, devletin 
kendisi, cinayet rejimi ise 
Türkiye’deki Mülkiyet reji
midir” diyen yazar, derin 
devleti, mafya ve cinayet 
enflasyonunu olaylarla bağ
lantısını kurarak anlatıyor.

Yazar bu kitabı kaleme al
masının nedenini “Susurluk
denilen süreci toplumsal muhalefeti temsil misyonu ile orta
ya çıkanları bir bölümü açısından irdelemek, bir ihanetler ta
rihi yazmayı zorunlu kılıyor.” cümlesiyle ifade etmektedir.

Bu kitap Osmalıdan günümüze gizli devlet kontr-gerilla 
kıskacında Türkiye, silahlı bürokrasinin ekonomi politiği 
adlı yazarın daha önce yazmış olduğu kitapları tamamlıyor. 
Özellikle uyuşturucu ticareti ve onunla bağlantılı finans me
kanizmalarım tartışıyor. Olgusal bilgiler geniş bir bağlam 
içinde sunularak konunun değişik boyutlarıyla düşünülmesi 
sağlanıyor.

Kitapta işlenilen konular sadece Türkiye’deki olaylarla 
bağlantılı olarak değil, uluslararası boyutlarıyla birlikte orta
ya konuyor. Bu noktada CIA’ya özel bir önem veriliyor. Kir
li işlerin evrensel düzeyde nasıl yürütüldüğü ve buna bağlı 
olan diğer yan kruluşlar irdeleniyor.

Yazarın ifadesiyle “kitapta kullanılan bilgilerin bazıları bi
liniyor, bazıları ise ilk kez gündeme getiriliyor”. Bu ilk kez 
gündeme getirilen bilgilerin meali ve doğruluk derecesi oku
yucunun zihnini meşgul etmekte. Bunun yanında şu aralar 
sıkça gündeme gelen tartışmaların zihinlerde anlam bulma
sına belki yardımcı olabilir.

Bibliotek Yayınlan, 448 sh.

eİIU.K

Yeni Kitaplar
1- Bir Başörtüsü Günlüğü, Zekiye Oğuzhan, 

İz Yay. 2 6 4  sh.
2- Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigary 

Petrov Hayat Yay. 136  sh.
3- Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe, 

İsmail Kara, Kitabevi Yay. 180 sh.
4- Demokrasi Arayışında Kent, Kürşat 

Bumin, İz Yay. 202  sh.
5- Jön Türkler ve Araplar, Haşan Kayalı, 

Tarih Vakfı Yay. 26 4  sh.
6- Küçük Asya Seyahatnamesi, Peter 

Hopkırk, Sabah Kitapları 230  sh.
7- İslam Felsefesi Tarihi, Macid Fahri, 

Ayışığı Kitabevi 4 0 0  sh.
8- Başörtüsü Risalesi, Dücane Cündioğlu, 

Kitabevi Yay. 168 sh.
9- Televizyon Çocuk ve Aile, Mustafa Ruhi 

Şirin, İz Yay. 168 sh.
10- İtiraflar J . J .  Rousseau. Kaknüs, 31 2  sh.
11- Düşler Ülkesi, Sabri Akdeniz, Ayışığı, 

80  sh.
12- Tarih, Tarihçi ve Toplum Salih Özberen 

Tarih Vakfı Yay. 20 0  sh.
13- Dış Politikada Oyunun Kuralları 

Ercüment Yavuzalp, Bilgi Yay.
14- Kirli İşler İmparatorluğu, Suat Parlar, 

Bibliotek Yay. 4 4 8  sh.

Camiamızdan 

Kıymetli Ağabeyimiz

OSMAN ŞAHİNM

vefat etmiştir. 

Ağabeyimize Allah’tan (cc) 

rahmet, kederli ailesine ve camiamıza 

başsağhğı dileriz.

Ümran
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I
ĤerBiri haCince icra-yi mezaCim etmede,

Çörse Sir me 'mum insan Bir fak î zanneyCiyor; 
T̂ yCeme BîHûdej ey Bîĵ âre! feryâd iifi^jdn,
Âfi-ı mazCûmu dükumet mûsikî zanneyCiyor

((DeccâC*dm)

* * *

Çösterir fendini meydandaki her icrâât,
^ir vakit setr oCamaz BaCf.tk.iCe mifır-i miinîr,

^ok^zamânındaki fitrstzCara mes uCiyyet,
^z faCanCar oCunur BeCki oCunsa tekdir.

Sağmadan kimseyi nasB eyCememek.kçıaidesin 
^kraBâsında meğer eyCemî  oCsun tağyîr.

(DevCetin müCkünü yıkftkfa eder k ŝB-i sürür, 
"Etmî  oC zâtı Bütün fikr-i fiiyânet tesfiîr,

(Bir dafii misCini isterse yaratmaz tekrar 
%ainatı yaratan fıazret-i ĤaCCâkjt kf-dtr.

Ûiii^vetin Bir kapısı oCsa kapansa, farazâ,
(Bin kapt aç-ması zâttnca yine emr-İ yestr,

9{azma sığmaz Bu kp-dar tantana-i icrâât,
^de Bir efıC-i fıüner nesr iCe ̂ erfı ü tefsir.

(̂ âCûi (BiiCis'ten)

İcrayı mezâlim etmek: zulümler yapmak. Şakî: haydut. Setr: örtme. Mihr-i münîr: Parlak gü
neş. Tağyir eylemek: değiştirmek. Kesb-i sürür etmek: Sevinmek. Teshîr etmek: büyülemek, 
elde etmek. Hallâk-ı Kadîr: Kudretli Yaratıcı, kudretli tanrı. Emr-i yesîr: Kolay iş. Etıl-i hüner: 
hünerli kimse. Şerh ü tefe/r; açıklama ve yorumlama.
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