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28 Ş ubat sü reci İle birlikte yeniden hortlayan “irtica parano
yası", iki yıldır, İslami duyarlılığı ağır b a san  “mütedeyyin" ke
sime karşı adeta  b ir "sürek avına" -tab ir Fehmi Koru’n u n - 
dönüşm üş bulunuyor.

Bilindiği gibi, halk ın  b üyük  b ir kesim inin oyunu a larak  b i
rinci parti k o n u m u n a  yükselen  RP'nin, önce ik tidardan d ü şü 
rü lüp  so n ra  da kapatılm asm m  ardm dan  b u  sü rek  avı d a h a  
bir sü ra t ve genişlik kazandı. K ur’an  k u rs lan n ın  kapatılm ası, 
“8 yıllık eğitim” bahanesiy le İm am -hatip  okullannm  orta k ıs
m ının kaldırılm ası, üniversitelere başö rtü lü  öğrencilerin alın
m am ası, n ihayet Milli Eğitim-YÖK işbirliği sonucu  sm av s is te 
m inde yapılan tepeden inm e b ir değişiklikle, İm am -hatiplllerin 
İlahiyat fakülteleri d ışında üniversiteye giriş yolunun tık an 
m ası, bu  zulüm  sürecin in  kilom etre taşları oldu. Ve son ola
rak, “yargm ın bağım sız olm adığının” bangır bangır bağınidığı 
b ir dönem de, Türkiye’n in  en  büyük  m etropolünün Belediye 
B aşkam ’m n okuduğu b ir şiir yüzünden  m ahkum  edilmekle 
kalmayıp siyasal hay a tm a son verilmesi, sözünü ettiğimiz s ü 
rek avının en ilginç ve en fü tu rsu z  örneğini teşkil etti.

Ö nüm üzdeki günlerde, d in d ar ha lk  kesim ini sindirm eye dö
n ü k  operasyonların  “zulüm  her yerde" dedirtecek biçimde 
şiddetini artıracağı ve üzerim ize ab an an  “zulmetin" d ah a  da 
koyulaşacağı anlaşılıyor.

Böyle b ir ortam da, varlığımıza ve hayatım ıza anlam  k azan 
dıran K ur’an î ve nebevi ilkelerden taviz vermemek; bilakis on
la ra  d ah a  sıkı sarılm ak; sab n , sebatı, kararlılığı elden b ırak 
m am ak; gevşem eden, eğilmeden bildiğimiz doğrularda ısra r 
ederek, dergimizin kapağına aldığımız şu  ilahi buyruğu  şia r 
edinm ek durum undayız:

“G evşem eyin, üzülm eyin; eğer s iz  gerçekten im an e t 
m işsen iz , m utlaka galip ve üstünsünüz." (Al-i İm ran, 135) 

Derginiz U m ran’ın b u  say ısm da yer alan, Cevat Özkaya, 
M esut K araşahan , A bdurrahm an  Sisli ve Abdullah Yıldız’m 
yazılan "zulmün baki o lm ayacağı” ekseninde kesişiyor.

M ustafa Aydın, B urhanedd in  Can ve Ahmet Cemil Er- 
tu n ç’u n  yazılan, Türkiye’deki egemen sistem in, 75. yıh k u t
lanm aya hazırlanılan  "cum huriyet ideolojisi"nin h alk a  ve 
onun inan c ın a  bakışındaki çarpıklığı sorguluyor.

Yine b u  sayım ızda İslam ’ı, d in’i, in sa n ’ı, ah lak’ı doğru ola
rak  tanım am ıza ve algılam am ıza yardım cı olacak değerli ince
lemeler yer alıyor; İbrahim  Sarıçam , H aluk B urhan, M uhsin 
Özalp ve N urettin  Özcân'ın im zalanyla...

Yeni U m ran’larda  b u lu şm ak  dileğiyle.
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HALKTAN KOPMANIN 
AĞIRLAŞAN BEDELİ

KAPAK

ürkiye bir zamandan bu yana,
H  ' bütün yönetim  teorilerini şaşkın- 

- lİ ,, lığa çevirecek, tersyüz edecek 
bir durum yaşamaktadır. Normal şartlar
da yöneticiler yönettikleri toplumda orta
ya çıkan sorunları çözmeyi, çıkabilecek 
olan sorunlara ilişkin önlem almayı ve 
olabildiğince az sorun çıkmasını sağla
mayı kendilerine görev bilirler. Çıkan so
runları hızla çözen ve yeni sorunlar çık
masına mümkün olduğunca imkân tanı
mayan, yani tüm toplumu ilgilendiren so
runlara daha çıkm adan önlemler alabilen 
yöneticilere başarılı yöneticiler denir. Bu 
bağlamda, kural haline gelmiştir ki, yö
netici kendine problem  çıkarmaz, ortaya 
çıkmış ve çıkması muhtemel problem ler
le uğraşır. Ve sorunların, toplumu, kuru
mu, birimi rahatsız etmesine imkan ver
mez.

Olaya bu açıdan baktığımızda, Türki
ye’de bir zamandan bu yana çarpık ve 
ters bir durum la karşı karşıyayız. Ülkenin 
yönetim elitleri varolan sorunları çöz
mek yerine, kendilerine hiçten sorun  
üretmek konusunda maharetlerini sergi
lemektedirler. Yeni konseptler tesbit ede
rek, tarifi yapılm am ış, ne olduğu sadece 
ilân edenler tarafından bilinen bir kavra
mı, irticayı birinci öncelikli tehdit ilân et
mekte ve bu meçhul kavramın kapsamına 
dahil ettikleri insanlarla, mücadele et

mektedirler. Müşahhas anlamda kimi he
def aldığı net olarak belirlenmemiş olan 
bu mücadele, toplumun inancını öncele- 
yen çok büyük bir kısmını kapsayacak şe
kilde giderek genişletilmektedir.

Üniversitelerde, başörtüsü sorunu tır
mandırılmakta, daha önce belli üniversi
telerde varolan sorun, YÖK marifetiyle 
bütün üniversitelere yayılmış durumda
dır. Devlet, kendi açtığı okulları ve bun
larda okuyan çocukları ikinci sm ıf ilân 
etmekte, meslek liseleri ve Îmam-Hatip- 
1er’de okuyan öğrencilerin üniversite yol
larını kesmektedir. Bunun da ötesinde 
bilhassa Îmam-Hatiplerde okuyan öğren
cilerin, düz liseye geçişlerini de engelle
yerek, bu öğrenciler ve onların ailelerine 
bir haksızhğın ötesinde düşmanlık sayıla
bilecek davranışlar sergilenmektedir.

Siyasi alanda, Türkiye’nin en büyük 
partisi olan R.P kapatılmış, yerine kuru
lan Fazilet Partisi’nin üstünde de dem ek
lesin kılıcı sürekli sallanmaktadır. İş dün
yasında belli bir kategori altında toplan
dığı varsayılan sermayeye karşı baskılar 
artırılmaktadır. K ısaca bundan iki sene 
önce sorun olmayan ve aksayan yönleri 
de, bir yönetim maharetiyle düzeltilebile
cek meseleler, büyük sorunlar haline ge
tirilmiş ve onlara savaş açılmıştır. însanın 
aklına şu geliyor, devleti yönetenler Tür
kiye’nin terör sorununu, mafyalaşma ve

Cevat
ÖZKAYA

e k im  1998
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rüşvet sorununu, ekonomi sorunu
nu, eğitim sağlık ve benzeri so- 
runlannı hâl yoluna koydular, bu 
konularda artık halledilecek bir 
mesele kalmadığından devlet gö
revlilerine uğraşacak yeni iş alan
ları ihdâs etm ek için halkın bir ke
simine karşı bu faaliyetler başla
tıldı. Evet, bu akla ziyan bir fante
zi. Ancak olan bitene normal şart
larda bir izah getirm ek mümkün 
değil. Ya fantazi üretmek, ya da 
komplo teorilerine itibar etmenin 
dışında yaşanan durum a mâkul bir 
izah getirmekte zorlanıyoruz. An
cak olan bitene hangi açıdan ba
karsak bakalım, toplumun bir bü
yük kesiminin, kayıtdışı iktida
rın  salvolarına maruz kaldığı ve 
bunun bir krize dönüşme eğilimi 
taşıdığını tesbit edebiliriz.

Bu arada görünen, iktidar 
odakları parlamento ve hükümet
ten ise, beklenen fonksiyonları 
çerçevesinde m aalesef olumlu bir 
sinyal almak mümkün gözükmü
yor. Bu kurum lar hadiseler karşı
sında etkin olmaktan ziyade, ma
ruz kalmaktadırlar. Yani kendileri 
bir eylem ortaya koymaktan ziya
de, kayıtdışı iktidarın edimlerine 
maruz kalmaktadırlar. Bu da m il
letin seçtiği insanların etkisiz ol
duğu, hakimiyetin kayıtsız şartsız 
onlarda olmadığı bir durum a işa
ret etmektedir. Bu kurum ların ey
lemsizlik ve etkisizliği, sorunların 
krize doğru gidişini hızlandırm ak
tadır.

Neden bir krizden  bahsediyo
ruz? Şundan. Kayıtlara göre Tür
k iye’nin yasam a organı ve en et
kili kurumu parlamentodur. Yine 
aynı kayıtlara göre yürütme orga
nı hükümettir. Ve adalet dağıtma 
mekanizması olan yargı bağım sız
dır. Peki gerçekte böyle midir? 
Parlamento seçim kararı alıyor,

çoğunlukla. Fakat bu karara evet 
diyen milletvekilleri meclisin be
lirlediği tarihte seçimlerin olaca
ğından emin değiller. Yâni kendi 
verdikleri kararın uygulanıp uy- 
gulamayacğından emin değiller. 
Peki kim engelliyebilir bunu? Yâ
ni en üst kurumun kararını, millet 
adına hakimiyeti kullanan bir ku
rumun kararını kim engelleyebilir. 
Bu soruların net cevabı yok ama, 
en üst kurum aldığı kararın arka
sında duramıyor. Yani güven için
de değil. Yürütme kurumu olan 
hükümet tavsiye kararlarını, di
rektifler olarak algılamak zorun
da, dolayısıyla hükmetme gücün
den emin değil. Yargı’nın başı, 
yargının bağım sız olm adığını 
söylüyor ve "cüzdan ile vicdan 
arasında sık ıştık ların ı” ifade 
ediyor. Dem ek ki, adalet m ekaniz
ması adaletinden emin değil. D ev
let dediğimiz mekanizmayı oluş
turan bu en üst kurumlar durum la
rından emin değillerse, vatandaş 
devletinden nasıl emin olacaktır, 
nasıl güven duyacaktır. T ürk i
ye’nin en ciddi problemi budur. 
Devletin kurumlarının kendi ara
larında yaşadığı güvensizlik ve 
vatandaşın devlete karşı duyduğu 
güvensizlik. Bu durumda devletin 
bazı etkin yöneticileri, bu sorunla
rı görmezden gelerek, kendilerine 
yeni mücadele alanları ihdas et
mişlerdir. Devlet güçlerini halkın 
inancını önceleyen bir büyük ke
simine karşı mücadeleye sevket- 
mişlerdir. Bu büyük halk kesim i
nin inancını, siyasal örgütlerini, 
sermayesini sakıncalı hale getir
mek için ellerindeki her türlü va
sıtayı, en hafif tabirle gayet ölçü
süzce ve hoyratça kullanm aktadır
lar. İnsanların adalet duygusunu 
isyan ettirecek biçimde hukuku si- 
yasallaştırmışlar ve adeta ülkede

cereyan eden siyasi mücadelede 
taraflardan birine servis yapar ha
le getirmişlerdir. Yargıtay Başka- 
n ı’nın “yargının bağımsız olma
dığını” ifade etmesi de bu tesbiti 
teyit e tm ek ted ir.

Her ülkede bir takım haksız
lıklar olabilir. İnsanlar nihayet, 
haklarını teslim edecek bir kuru
mun varlığına inanır ve güven du
yarlarsa, normal yaşantılarını sür
dürebilirler. A ksi takdirde herkes 
kendi hakkını almaya yani “ih- 
kak-ı hak” yapm aya başlar. Veya 
yüksek kom isyonlar alarak hak 
dağıtımı yapan mafya gibi kurum
lar ortaya çıkm aya başlar ki, Tür
kiye’de olan da budur. M afya ile 
devletin içiçe girdiği, devletin ne
rede başlayıp, mafyanın nerede 
bittiğinin belli olmadığı bir ortam
da, asıl bu sıkıntıdan devleti kur
tarması gereken görevliler, halkın 
bir kesimini tehdit ilan ederek ona 
karşı m ücadele etm ektedirler. 
Adeta devletle içiçe girmiş maf
yalaşma olgusunu ve ülkenin bi
rikmiş kaynaklarının belli bir ke
sime transfer edilmesini gölgele
mek için, halkın bir kesimine zul
metmektedirler. Hukuku hiçe sa
yarak ve siyasallaştırarak bu zu
lümlerini katm erli hale getirmek
tedirler. Vergileriyle yaşayan, ge
çinen görevlilerin zulmüne maruz 
kalan halk sessizliğini devam et
tirmesine rağm en, adalete inancı 
sarsılan her toplum da olduğu gibi 
bir güven bunalım ına düşmüş bu
lunmaktadır. Adalete inancı sarsı
lan bir toplum da suça meyil artar. 
Ve yine bir devlette hukuk aksa
dıkça baskı artar. Bu durum bile
şik kaplar gibidir. Adalet olmayan 
yerde suç artar, suç arttıkça da 
devletin baskısı artar, tersi de ge- 
çerlidir, baskının artması ölçüsün
de, suç oranı da yükselir.

ÜMRAN
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ü lk e  insanlarını böyle güven
siz bir ortama bir handikapa sok
makta ülkenin yararı yoktur. D ev
let gücünü, inancını önceleyen in
sanların üzerine salarak, birer gü
ven kurumu olmaları gereken din 
ve devleti olum suz ortam larda 
karşı karşıya getirmek de toplum 
da korku ve güvensizlik ortamını 
yaygınlaştırmaktan başka bir so
nuç getirmez. Bundan devlet adı
na bir yarar umanlar fena halde 
yanıldıklarını bilmelidirler. İnsan
lar fert fert veya büyük bir camia 
halinde inanışlarını bir biçimde 
devam ettireceklerdir herşeye rağ
men. Fakat, vatandaşı oldukları 
devletin kendilerine sunduğu ha
yat tablosuna inançlarını kaybede
ceklerdir. Bugün ancak bakm asını 
bilen gözlerin görebildiği kriz işte 
tam bu noktada mayalanmaktadır. 
Ortega Y. G asset’in dediği gibi 
"krizler bir dünya tablosuna  
inancın, inanma gücünün eksil
diği devirlerdir” .

Bugün devletin toplum a sun
duğu dünya tablosuna halkın bir 
büyük kısmının inandığını söyle
m ekte güçlük çekiyoruz. Güç 
mevkiinden bakanlar, güçlerinin 
büyüsüne kapılanlar, basiretleri 
ile güçleri arasında ters orantı bu
lunanlar, halka baktıklarında bu 
inancın varolduğunu söyleyebilir
ler. Halkın suskunluğunu kendi 
başarılarının ve güçlerinin belgesi 
olarak değerlendirebilirler. Ama 
bu görüntünün yanıltıcı olduğunu 
bilmelidirler.

Toplumbilim  bize toplum un 
hayat tarzına, m ukaddeslerine, ye
rine daha anlamlı birşeyler koy
madan yapılan m üdahalenin in
sanlarda, yaşanan ortama bir gü
vensizlik  m eydana getird iğin i 
söylüyor. Yine kriz teorisyenleri 
âni, tepeden ve sadece güç yoluy

la yapılmaya çahşılan değişiklik
lerin, olağanüstü haksızlıklara se
bep olduğunu, bu haksızlıkların 
normal yollarla kaldırılamayaca
ğını düşünen insanlarda umutsuz
luğun verdiği sinik bir yıkma ar
zusunun başgösterdiğini söylü
yorlar.

Bu tesbitlerin ışığında Türki
ye’de olanlara baktığımızda, ge
nel bir devlet politikası olmasa bi
le, bazı görevlilerin, halkın üstüne 
üstüne giderek kendileri açısından 
daha hijyenik bir ortam oluştura
bilmek için kontrol edilebilir bir 
krizi öngördüklerini söylemek, 
değerlendirme dışı tutulacak bir 
ihtimal değildir.

Burada şu uyarıyı açıkça yap
makta yarar görüyoruz. Hukukun 
ihlâl edildiği, siyasallaştığı bir or
tamda yaşadığımız doğrudur. Bir
takım müktesep hakların hukuk 
hiçe sayılarak ortadan kaldırıldığı 
da doğrudur. Kısacası insanın 
adalet duygularını rencide eden, 
adalete güvenini sarsan birtakım 
haksızlıklara uğradığımız da doğ
rudur. Ancak bir doğru daha varki, 
bu haklarımızı birtakım güçlerin 
hijyenik bir ortam hazırlamasına 
vesile olmayacak yollardan ara
mak zorundayız. Ulusal ve ulusla
rarası hukukun sunduğu bütün im
kânları kullanarak etkin bir biçim
de hak arama mücadelesi vermek 
ve asla tedhişe teröre bulaşmadan 
ve asla yılmadan hakkımızı ara
mak zorundayız. Bu, ihmal edil
meyecek bir görevdir.

Ayrıca şunu da söylemek isti
yoruz: Toplumun genelini kriz içi
ne düşürecek eylemleri yaygınlaş
tırmak, ülkedeki sistemin büyük 
krizini bir dönem unutturuyor gö
zükse de, aslında sistemin krize 
giden ^ re c in i  hızlandırm aktan 
başka bir sonuç vermez. Yetkililer

idare-i maslahat yaparak, manipü- 
le ederek toplumu oyalayıp krizi 
geciktirmeye ve saltanatlarını de
vam ettirmeye çalışacakları yerde, 
sistemin sorunlarıyla yüzleşmeyi 
göze alsalar, hem halkımız açısın
dan, hem kendileri açısından daha 
iyi bir iş yapmış olacaklardır.

Sorunlarla yüzleşmeyip, halkı 
manipüle ederek, halkın her öz
gürleşme hareketini, hak arama 
eylemini güvenlik sorunu haline 
getirerek, bu ülkenin yöneticileri 
bu ülkeye en büyük kötülüğü yap
maktadırlar. Karar mekanizmasın
da olanlar, kararlarının halk nez- 
dinde oluşturduğu menfi sonuç
larla, kendileri muhatap olmayıp, 
güvenlik güçlerini, hoşnutsuzlu
ğunu belirtenlerin üstüne salarak 
sulh ve sükûnu sağladıklarını sa
nıyorlarsa yanılıyorlar. Gücü bu 
kadar doğrudan bir biçimde kul
lanmak, bunu kullananlann güç
lülüğünü göstermez. Aynı zaman
da bu gücün karşısında özlemleri
ni içine atan ve suskunluğa bürü
nen halk da ikna edilm iş kabul 
edilemez.

Maharetli yöneticiler halkıyla 
devlet arasındaki sorunları en aza 
indirirler. Çıkan sorunları da güç 
yolundan ziyade, dialog yoluyla 
çözüme kavuşturmaya çakşırlar, 
îyi yöneticiler halk ile aralarına 
güvenlik güçlerinden oluşan du
varlar koymak yerine, dialog köp
rüleri kurarlar ve iyi yöneticiler, 
“sessiz çoğunluğun sesini duy
masını bilen ve bu sese kulak 
veren yöneticilerd ir” . Bugün 
gerçekten, sessiz çoğunluğun sus
kunluğunu, haksız uygulamaların 
ve zulümlerin onaylanması biçi
m inde algılam ayan ve onların 
“sessiz çığlığm ı” doğru yorumla- 
yabilen iyi yöneticilere ne kadar 
çok ihtiyacımız var. ■
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KAPAK
KARANLIK KOYULAŞIYORSA 

SABAH YAKIN DEMEKTİR

Mesut

önesans dönemi yazarlanndan 
La Boetie, despot yöneticinin 
iktidarından ve işlediği cürüm

lerden ona itaat eden kitleleri sorumlu 
tutmuş ve onlara asırlar önce şöyle sor
muştu: “Eğer siz vermediyseniz, tiran, si
zi gözetlediği bu kadar gözü nereden bul
du? Sizden almadıysa, nasıl oluyor da 
sizleri dövdüğü bu kadar çok eli olabili
yor? Kentlerinizi çiğnediği ayaklar sizin
kiler değilse bunları nereden almıştır? Si
zin tarafınızdan verilmiş olmasa üzeri
nizde nasıl iktidan olabilir?” (s.28).

Gerçekten de tarih boyunca, totaliter 
nitelik taşısın veya taşımasın bütün otori
ter, baskıcı ve terörist rejimler basit men
faatler ya da can veya mal korkusuyla ita
ati tercih eden zavallılar sayesinde ayak
ta durabilmiştir. Menfaat peşinde kolayca 
saf değiştiren, kendi çıkarlarına uygun 
düştüğünde “bana dokunmayan yılan bin 
yıl yaşasın" diyebilecek kadar onur ve 
erdemden yoksun olan kimseler, azgın ve 
ceberrut yöneticilerin gören gözü, tutan 
eli, yürüyen ve çiğneyen ayağı olagel
mişlerdir.

Totaliter rejimler bu yüzden böylesi 
kimselerin kendi tebaaları arasında ço
ğalmasını sağlamaya çalışmışlardır. Te
rör ve sindirme hareketleriyle güvensiz
lik ve korku ortamı meydana getirirken, 
orman kanunlannın egemen olduğu bir 
arenada insanları birbirine düşürüp ihbar-

KARAŞAHAN cılık ve ikiyüzlülüğü teşvik ederken, fert

ler arasındaki İnsanî ilişkileri zedeleyip 
kuşkuculuk ve paranoyadan şizofreniye 
kadar her türlü ruhsal hastalıkla malul 
tipler üretirken, iktidarlarını böylelikle 
daha iyi güvence altına aldıklarını düşün
müşlerdir.

Stalin döneminin muhasebesini yapan 
Kruşçev’in “ulusumuz pekçok dalka
vuk ve dalavere uzmanı doğurdu” diye 
yakınırken belirttiği totaliterizmin bu 
ideal tiplerinden insanlığa herhangi bir 
konuda katkıda bulunacak güzel etkinlik
ler beklenmez. Kayıtsız şartsız itaati ço
ğu zaman hayatta kalmanın dahi tek şartı 
olarak dayatan totaliter rejim/elit, iktidar
larını sürdürebilmek uğnına gerekirse 
topyekün bir halkı bilinci kapalı bir va
ziyette -kom a halinde!- tutmaya çalışır, 
tıpkı avını zehirleyip uyuşturarak, azar 
azar parçalar halinde yemeyi tercih eden 
örümceğin yaptığı gibi kendi insanlarını 
telef eder.

Totaliterizm , devletin tepesindeki 
Yüce Lider veya küçük bir azınlığın bü
tün bir halkı etkisiz hale getirdiği, özgür
lükten yoksun bırakarak her alanda yete
nek ve enerjisini köreltip tükettiği ve 
böylece sefalete mahkum ettiği sistemin 
adıdır. “İmparatorlukta ne kadar çok sı
nırlamalar ve yasaklar varsa halk da o ka
dar fazla yoksul düşer” diyen Çinli bilge 
Lao Tzu’nun da vurguladığı gibi baskı ve 
dayatmalar tarih boyunca toplumlann her 
bakımdan çöküşüyle sonuçlanmıştır.
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Totaliterizmin toplum mühendisliği çabalan kendi 
halklarına pahalıya maloldu ve insanlık tarihinin in
sanlık dışı uygulamalarla anılan karanlık dönemleri 
arasında yerini aldı. Faşizm, Nazizm ve Stalinizm zu
lüm ve işkenceyle, terör ve dehşetle özdeş kavramlaı- 
haline geldi. İktidarları döneminde olağanüstü bir seç
men ve halk desteğini elde etmiş görünmelerine rağ
men yönetimden uzaklaşır uzaklaşmaz geniş halk kit
lelerinin gösterdiği sevinç ve coşku, bu desteğin hiç de 
sağlam ve gerçekçi temellere dayanmadığının ispatı 
oldu. Gerçi Ortadoğu’nun “aslının kötü kopyası totali- 
terizm”iyle mukayese edildiklerinde ülkelerinin imarı, 
sanayi ve teknolojinin geliştirilmesi ve işsizliğin ön
lenmesi gibi konularda halklarını çok daha gözeten 
politikalar takibettikleri teslim edilmelidir. Ancak yine 
de Sovyetler Birliği de dahil 
bu Batılı totaliter yönetimler, 
arkalarında büyük sefalet 
manzaraları bırakmışlardır.

Totaliter toplum mühen
disliği kapalı bir toplum  
ürctmıştıı. Farklı duŞunceyc, 
eleştiri ve muhalefete izin ve
rilmeyen, yanlışların tartışılıp 
doğruların dile getirilemediği, 
her alanda hissedilen olağa
nüstü bir baskı ve denetimin 
kısırlık ve verimsizliğe yolaç- 
tığı, dejenerasyon ve çürüme
ye sebep olduğu gayri insani 
ortamları getinniştir. Bizzat 
insanın doğası ve fıtratıyla ça
tışan bir dayatma ve baskı 
yöntemini esas aldığı içindir 
ki, başarısızlığa da mahkum
dur. Halk nezdinde meşruiyet 
kazanması, fertlerin gönlünde 
yer etmesi ve benimsenmesi 
mümkün değildir.

Konfüçyüs’ün hikmet do
lu sözlerinde ikaz edildiği 
üzere “halkm ağzmı tıkamak bir nehrin suyunu 
kesmekten daha tehlikelidir... Akıllı bir hükümdar 
halkı açık konuşmaya kışkırtır.” Totaliter sistemler 
bu tehlikeli oyunu oynarlar ve kısa sürede başarısız
lıkla damgalanmış olarak siyasal sahneyi terkederler. 
Ancak kendi halklarına belli bir düşünce ve eylem öz
gürlüğü tanıyan sistemler böyle bir akıbetten kaçına
bilirler. Tarih sayfaları, insanı benimsemediği bir ha
yat tarzına, bir düşünüş ve inanış biçimine, bir yöne
tim ve rejime zorla râmetme çabalaıının uğradığı ba-

İnsanlık tarîhi, bilinç ve iman 

karşısında kölelik zincirlerinin 

tuzla buz oluverişinin sayısız 

örnekleriyle doludur. Totalite
rizmin modern veya post-mo
dern versiyonlarına karşı kit
lelerin üzerindeki ölü toprağı
nı kaldıracak böyle bir özgür
lük ruhu ve onun esinlediği ıs
rarlı mücadele, çağdaş des
potların beklenmedik sonunu 

hazırlayacaktır. Totaliterizmin 

yaydığı zillet, sefalet ve ka
ranlığa karşı onurlu ve asil bir 

mücadelenin tarafında yer 

alabilenlere ne mutlul

şansızlık örnekleriyle doludur. Hele internet çağında 
böyle kapalı bir toplum oluşturmaya kalkışmak hem 
akıntıya karşı kürek çekmek, hem de kendi halkına 
ihanet etmek anlamına gelecektir.

Brecht’in Nazilere ilişkin mizah ve ironi dolu göz
lemi, böyle bir siyasal ve toplumsal sistem üzerine ku
mlu herhangi bir devletin muhtemel ömrü konusunda 
önemli ipuçları vermektedir:

“Önderlerinden birisi, rejimin on bin yıl süreceği
ni ileri sürdü. Bir İkincisi otuz bin yıl süreceğini he
sapladı; daha sonrası için o da kendisini bağlamak is
temedi. Bu doğal bir şey, çünkü insanların gezegeni
mizde bundan daha uzun bir süre varolacağını kim 
söyleyebilir? Şu anda bile insanlann varolduğu su gö
türür. Bu süreyi aşacak tahminler sağlam olmazdı. As

lına bakarsanız süre yeterince 
uzundur; Alman nasyonal sos
yalistleri için değil ama başka 
kimseler için. Ayrıca rejimin 
yaklaşık süresinin farklı ölçü
lere vurulmasını da anlayışla 
karşılamak gerekir; çünkü be
lirli rahatsız edici olgular, söz 
gelişi nüfusun onda dolcuzunun 
gerçek yoksulluğu, bir de Al
manya’nın dışa karşı belirli öl
çüde tecrit olması, rejimin ge
lecek kışı çıkarıp çıkartmaya
cağını bile kuşkulu kılmakta
dır” (s.59-60).

İran Şahı Rıza Pehlevi’nin, 
zulme boyun eğmeyen bir halk 
karşısında uğradığı mağlubiyet 
ve saltanatını yitirişi, totaliter 
rejimlerin bu kaçınılmaz ve ani 
çöküşünün yakın tarihteki son 
örneğidir. Şah’m ne ülke için
deki 700 bin kişilik ordusu ve 
gizli polis namındaki işkence 
ve terör örgütü SAVAK, ne de 
ülke dışındaki başta İsrail ve 

ABD gibi “güçlü ve sadık” müttefikleri onu kurtara
bilmişlerdir.

Totaliter bir rejim bu sonu geciktirmek için kitleler 
nezdinde güçlü olduğu sanısını uyandumaya gayret 
eder. Fertleri ve toplulukları biribirinden kopuk, bağ
lantısız ve örgütsüz bir durumda tutmaya çalışarak, 
yalnızlık ve çaresizlik hislerini egemen hale getirerek 
bu “sanı”yı beslemek ister. Totaliter karanlığa karşı ve
rilecek bir mücadelenin başarısından yana zihinlerinde 
oluşacak istifhamlar, terör rejiminin başansının da baş
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langıcına işaret eder. Bu yüzden asla karamsarlığa ve 
yılgınlığa kapılmamalı, teslimiyete kapıyı aralayacak 
psikolojik çöküntüye meydan vermemelidir. Zulüm 
şiddetlendikçe totaliter rejimin meşruluk görüntüsünün 
de gitgide silineceğini, çirkin yüzünü perdelemek ve 
şirin gözükmek için kullandığı makyajın tamamen eri
yip döküleceğini ve bu durumda kitleleri manipüle et
mesinin de imkansızlaşacağını unutmamalıdır.

İnsanın insana yönelik zulmü tarih boyunca deği
şik biçimlerde ve farklı ünvanlar altında devam ede- 
gelmiş bir vakadır. Bu bakımdan belki bütünüyle orta
dan kaldırılamayacak bir fenomen olduğu kabul edil
melidir. Ancak yine aynı şekilde kabul ve teslim etme
lidir ki zulme karşı mücadele bir insanlık borcu, insan 
olmanın getirdiği bir sorumluluk ve görevdir. Bu ba
kımdan tarih boyunca gözlenen şey, rıza gösterilen 
zulmün yaygınlaştığıdır. La Boetie’nin azarladığı 
itaatkar ve sessiz kitlelerdir ki, zulmü ve zalim yö
neticiyi omuzlamış ve ayakta tutmuşlardır. Böyle 
yapmakla sadece özgürlüklerini değil, haysiyet ve 
şereflerini de yitirmişlerdir.

Ancak başarıyı gözetmeksizin zulme karşı koya
bilmek demek, yaptıkları şeyin, tuttukları yolun yan
lışlığını zalimlere ihtar etme sorumluluğunu yerine 
getirmek ve gelecek nesillere onurlu bir mücadele ge
leneğini miras bırakmak demektir. İnsanoğlunun yeme 
içme gibi bedensel ihtiyaçları dışında başka şeylere de 
muhtaç olduğunu, onu alelade hayvanlığın üstüne 
yükseltebilecek şeyin despotizme karşı sesini yükselt
mek olduğunu unutmamalıdır. Alçalmayı kabul etme
yenler, hürriyetten istifade etmek isteyenler bunun be
delini ödemek zorundadırlar.

Özgürlüğün bedelini ödemeye hazır insanlar karşı
sında, yani insanca yaşamak, insan olmak isteyenler 
karşısında hiçbir totaliter rejim tutunamaz. Yine hiçbir 
totaliter sistemin tahammül edemeyeceği bu tür insan
lar şiddetli rüzgar ve fırtınada dik kalmayı başarabilen
lerdir. Zulme karşı dik durmayı becerebildikleri süre
ce taraftar toplayacaklar ve nihai başarıya yaklaşacak
lardır. Nitekim İslam’ın ilk yıllarında verilen mücade
lede Hz. Peygamber’in etrafında kenetlenmiş ve azim
li insanlar yıllarca küçük bir topluluk halinde her türlü 
baskı ve eziyete göğüs gerdikten sonradır ki, geniş kit
lelerin İslâm’a girdiği zafer günlerini görebilmişlerdir.

İnsanlığa sunacak hiçbir ideolojik ve düşünsel çı
kış yolu, problemlere ve sorunlara çözüm alacak hiç
bir reçetesi kalmayan ve adeta kendisi problem ve aç
maz üreten bir mekanizma karşısında güçlü argüman- 
lann başarılı olması için hiçbir sebep yoktur. Çünkü 
Victor Hugo’nun dediği gibi, “orduların istilası bile 
nihayet durdurulabilir; fakat zamanı gelmiş olan

bir fikir durdurmak asla kabil değildir”. Neşvüne
ma ortamını yakalamış düşünce veya inanışları bastır
maya çalışmak onların daha da kuvvetle savunulması
na ve yaygınlaşmasına yolaçacak, zulmün karanlığı
nın daha da koyulaşmasına sebep olacaktır. Halbuki 
karanlık koyulaşıyorsa sabah yakın demektir.

Yine unutmamak gerekir ki, kaba kuvvet ve fizikî 
şiddet totaliter rejimlerin vazgeçilmez yöntemi ve uz
manlık alanıdır. Bu yüzden muhalif toplulukları şiddet 
hareketlerine yöneltip terörize ederek kamuoyu naza
rında haklı bir davayı haksız ve gayri meşru bir konu
ma düşürürken her türlü caniyane yol ve yönteme baş
vurmaktan da kaçınmayacaktır. Onun en korktuğu ve 
çekindiği şey bilincini ve cesaretini kuşanmış bireydir. 
Bir siyasal sistem biçiminde insanoğluna musallat 
olan zulme karşı sesini yükseltme yürekliliğini göste
rebilen kimseler M evlana’nm M esnevi’sinde nakledi
len menkıbeyi tecrübe edeceklerdir: Gecenin karanlı
ğında sayısız insanın canını alagelmiş olan korkunç 
ses, cesur bir kimsenin kararlı tavrı karşısında acze 
düşer. Çünkü kendisi ancak cesaretle çözülebilen bir 
sihirdir. Sihir çözüldüğünde artık cesaret sahibinin 
önünde beliriveren şey harikulade bir hazinedir. Tota- 
literizmin karanlığına karşı meydan okuma yürek
liliğini gösteren kimselerin elde edeceği hazine ise 
özgürlük ve tabii ki onurlu ve şahsiyet sahibi in
sanlar olarak yaşama imkanı olacaktır.

Bireylerin kapalı olan bilincini açmayı başarmak; 
düşünen, okuyan, araştıran, sorgulayan ve fakat kayıt
sız şartsız itaati reddeden, “ayaktakımı yemleri”yle 
avlanması mümkün olmadığı gibi gaspedilen hakları
nı talep etmek için sesini yükseltmekte de tereddüt et
meyen kimseler haline gelmelerini sağlamak, totalite- 
rizmin bu mukadder sonunu çabuklaştıracaktır. "Akh- 
m kullanmayanların pislik içinde kalacağım” ihtar 
eden K ur’an’ın (10/100) yine sayısız ayetinde insa
noğlunu davet ettiği bu bilinçlenme eylemi onurlu ve 
yürek sahibi kimselerin, her türlü sıkıntı ve mahrumi
yeti zillet ve köleliğe tercih eden erdemli insanların 
çabasıyla birleşince, yığınların, taşıdığı prangalann 
farkına varmaları sadece bir an meselesi olacaktır.

İnsanlık tarihi, bilinç ve iman karşısında kölelik 
zincirlerinin tuzla buz oluverişinin sayısız örnekleriy
le doludur. Totaliterizmin modern veya post-modern 
versiyonlarına karşı kitlelerin üzerindeki ölü toprağını 
kaldıracak böyle bir özgürlük ruhu ve onun esinledi
ği ısrarlı mücadele, çağdaş despotların beklenmedik 
sonunu hazırlayacaktır. Totaliterizmin yaydığı zillet, 
sefalet ve karanlığa karşı onurlu ve asil bir mücade
lenin tarafında yer alabilenlere ne mutlu! ■
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YOLUN AÇIK OLSUN BAŞKAN
KAPAK

ihayet İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tayyib Er
doğan’ın beklenen cezası açık

landı. Bu karar Refah Partisi’nin 1996 
yılında iktidar ortağı olmasının hemen 
akabinde 28 Şubat kararlarıyla başlatı
lan sürecin kesintiye uğramadan devam 
ettiğini gösteriyor. Hukuksuzluğun do
ruğa çıktığı bu süreçte, Başkan Erdoğan, 
Ziya G ökâlp’ten okuduğu bir şiir vesile 
edilerek cezalandırılm ış bulunuyor. Tür
kiye’nin önde gelen hukuk otoritelerinin 
D iyarbakır D .G .M ’nin verdiği kararı 
hukuki bulm am alarına rağmen, Yargıtay 
8. Dairesi, M ahkem e’nin kararını haklı 
buluyor ve Erdoğan’a 10 ay hapis vere
rek ömür boyu siyaset yapma imkanını 
elinden alıyor. Norm al şartlarda Erdo
ğan’ın okuduğu şiirin bir suça konu teş
kil etmesi mümkün değildir. Hiçbir sav
cının bu şiiri okudu diye bir ki
şiyi suçlam ak aklından geç
mezdi.

Ancak şartlar olağanüstü 
ise, bu olağanüstü şardar, bir 
inancı ve onun müntesiplerini 
kamu hayatının dışına atabil
mek için oluşturulm uşsa, ‘ola
maz, olm am alı’ dediğim iz bir
çok şeyin olabileceğini bekle
mek zorundayız. B öyle dö
nemler yukarıya yaranm a arzu
su taşıyan işgüzar kam u görev
lilerinin yaygınlaştığı dönem 
lerdir. M aalesef hakka ve hu
kuka riayetten ziyade, yukarı

lardan estirilen rüzgarın istikametine 
yönelmek ve yelkeni o yöne kırmak bu 
dönemlerin özelliklerindendir. Başkan 
Erdoğan’a verilen mahkumiyet kararı
nın da bu rüzgarların tesiriyle alındığını 
söylemek pek yanlış olmayacaktır. Kim
se, ‘yargı bağımsızdır, yargı kararlan 
tartışılm az’ gibi tekerlemelerin arkasına 
sığınarak verilen her kararın gönül rıza
sıyla kabullenilmesini beklemesin. Ka
nunlarını hukuka uygun hale gedrme- 
miş, kanun  devleti olmaktan hukuk 
devleti olmaya geçememiş toplumlarda 
yargı kaıarları ihmâl edilmeyecek bir 
oranda kam u vicdanın ı kan a tacak  şe
kilde tecelli edebiliyor. Hele bu kararlar 
hukukun siyasallaştığı olağanüstü dö
nemlerde veriliyorsa, bu, durumu daha 
da acı hale getiriyor. Olaya bu açıdan 
baktığımızda Başkan Erdoğan’a verilen
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kararı hulûsu kalple kabul edilecek hukuki bir karar 
olmaktan ziyade, durumun gereği verilmesi gereken 
bir karar olarak algılamak daha makul gözüküyor. 
Dolayısıyla kararı, vicdanı isyan ettirecek boyutlar 
taşısa da, bir realite olarak kabul etmek zorundayız.

Sayın Erdoğan’ın siyasi hayatında arıza gibi gö
züken kendisini o anda sıkıntıya sokan am a uzun va
dede kendi lehine sonuçlanmış olaylar sıkça vuku- 
bulmuştur. Başkan Erdoğan ‘89 yılında Beyoğlu be
lediye başkanlığını kıl payı kaybetti. Yine ‘91 yılın
da M illetvekilliğini çok dram atik bir biçimde kaçır
dı. M uhakkak ki, her iki olayda da olağanüstü dere
cede üzülmüştür. A ncak ‘94 yılında Refah Partisi’nin 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday 
gösterildi. Bu seçim lerde kim se Refah P artisi’nin ka
zanmasını beklemiyordu. Ancak beklenmeyen ger
çekleşti. Ve R.P.’nin adayı Tayyib Erdoğan İstanbul 
Büyükşehir Belediye başkanı oldu.

Büşükşehir Belediye başkanlığına gidişteki sü
reçte elbette Başkan Erdoğan’ın gayretlerinin ve ka
biliyetinin rolü olmuştur. Ancak daha önce başına 
gelmiş yol kazaları olmasaydı, süreç Büyükşehir B e
lediye başkanlığında 
noktalanır mıydı aca
ba? Bu sürece yol 
açan kazaların Tayyib 
Erdoğan’ın plânlam a
sı sonucunda ortaya 
çıkm adığı da belli.
Söylemek istediğim iz 
şu: İnsanlar güçleri
nin yettiği oranda 
gayretli b ir şekilde 
doğru olanı yapm a 
so ru m lu lu ğ u n d ad ır-  
1ar. Sonuç A llah ’ın 
elindedir. En iyi so
nuçlandıran da O ’dur.

Sayın Erdoğan, si
yasi hayatını milletin 
dışında kimsenin biti
rem eyeceğini söy le
miştir. Bu doğru b ir 
tesbittir. Şu andan iti
baren m illetin  gön
lünde varolan yerini 
daha da genişletecek 
faaliyetlere başlam a
lıdır. Türkiye’nin en

büyük şehrini 4.5 yıl gibi bir süreyle başanyla yönet
miş bir başkan olarak edindiği deneyimleri, partisi
nin mensuplarına ve talib olan herkese aktarmalıdır. 
Hukûki sınırlar içinde yapacağı özgürlük  m ücade
lesinin alanını da da her kesim den insana ulaşacak 
bir biçimde genişletmesi uygun olacaktır. Bu müca
deleyi, bir siyasi heyeti iktidara taşımanın ötesinde, 
devletin yapısının hukukileştirilm esi hedefini de 
kapsayacak şekilde yürütmelidir. Ve yine bu süreç 
içinde, çevresinde eksikliğini hissettiğini zannettiği
miz entellektüel zaafı giderm eye dönük yapılan
m alara da omuz vermelidir.

Ayrıca belirtm ek istediğim iz bir şey daha var: Ya
şadığımız ülkenin şartlarını iyi algılamalıyız. Bu ül
kenin -haklı veya haksız- kanunları bizi bağlar, bu
nun da farkında olmalıyız. Ancak, bu sistemin bizi 
soktuğu zor şartlardan sıyrılm ak için, bizi seçenlerin, 
bizi tercih etmelerinin sebebi olan ilkelerden vazge
çersek, bu hem ahde vefasızlık, hem de sonu hüsran 
olacak bir tercih olur.

Büyük davaların sahibi olan insanlar beklem esi
ni bilm ek zorundadırlar. Evet doğruları söyleyerek

ve en azından imkân 
oranında uygulaya
rak  beklemek zorun
dadırlar. Yâni sa b 
re tm ek  durumunda
dırlar. Cengiz Çan- 
d a r ’ın Vaclav H a- 
ve l’den yaptığı alıntı 
bu sabrın, nasıl bir 
sabır olması gerekti
ğini ortaya koyması 
açısından ilginçtir. 
Şöyle diyor Havel: 

“ ..D eğişik bir 
bekleyiş daha vardır 
k i, bu sabırd ır. 
Bizim için bu bekle
yiş, yarın veya 
öbürgün, daha öbür- 
gün bir sonuca ulaşıp 
ulaşmayacığı üzerine 
kafa  yormadan sırf 
yapılm ası gereken 
doğru davranış oldu
ğu için sadece gerçe
ği söyleyerek diren
me ilkesinin anlamlı
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olduğu bilgisine dayanır. Bu tür bekleyiş, beğenilip 
beğenilmediği, zafere ulaşıp ulaşmayacağı ya da yü
züncü kez bastırılıp bastırılmayacağına bakmaksı
zın, meydan okuyucu gerçeği tekrarlamanın kendi 
içinde bir anlam taşıdığı inancından kaynaklanır. En 
azından, bu, birisinin yalanlar yönetimini destekle
mediği anlamına gelir. Bu, elbette ki ve aynı zaman
da, -ikincil önemde olsa da- bir kez saçılan tohumun 
bir gün kök salacağı ve büyüyeceği inancından kay
naklanır. Kimse ne zaman olacağını bilemez. Ama

bir gün olacaktır, belki de gelecek kuşaklarda.
“Bu durum, -basitleştirmek için m uhalif tavrı di

ye adlandıralım- iktisap edilmiş ve üzerinde işlenmiş 
sabırdır. Bize nasıl beklememiz gerektiğini öğret
miştir. Sabırla beklemeyi, bir umutsuzluk ifadesi 
olarak değil, umut durumu olarak beklemeyi öğret
miştir. G odot’yu beklemek kendini aldatmanın an
lamsız bir biçimi ve dolayısıyla zaman kaybıdır. Bu 
ikinci tip bekleyişin (sabır) anlamı vardır. Tatlı bir 
yalan değil, bir acı gerçektir....” ÜMRAN

Tayyip Erdoğan^ın Basın Toplantısından,»,

“M afyalaşm anın, kokuşm uşluğun, çeteleşmenin 
dibe vurduğu b ir ortam da, benim hırsızlıktan de
ğil, yolsuzluktan değil, kul hakkı yemekten değil, 
sadece ve sadece okuduğum  bir şür nedeniyle ce
za alm am  beni değil, sadece bu ülkenin hukuk an
layışını küçültür. Bu ceza bu kardeşinize olan gü
veni değil, adalete olan güveni sarsmıştu-”.

“Kara sevdalısı olduğum  bu güzel ülkede böy
le b ir konuşm a yapm ak zorunda kaldığım  için üz
gün olduğumu belirtm ek istiyorum. Siyasetteki 
yerim i de hiçkim se değil ancak aziz milletim ta
yin edecektir.

“Bu kararla yargının işleyişine adalet ilkeleri
nin değil siyasetin egem en olduğu bir kez daha 
ortaya çıkmıştu'. Siyasi rakiplerim iz ve kendileri
ni iyi bilen güç ve çıkar odaklan seçim sandıkla
rında karşım ızda duram ayacaklarm ı anlamış o l
m alılar ki böyle b ir yo la  başvurdular. Belediye se
çim lerinde kim i aday göstereceklerini bekleyelim 
ve görelim. Bu karar kim lerin hangi karanlık n i
yetlerine hizm et edecek,

“B iz şaşm az ve değişm ez adalet ilkelerini 
inanıyoruz. B iz kam u v icdanı denen ye asla ya
nılm ayan değerin  farkm dayız. A daletten bahse
diyorum . Bu k a ıa rı ve düşünce özgürlüğü kapsa
m ındak i diğer yanlış kararları kendi çocuklarm ı- 
za, geleceğe izah edem ezsiniz. G özlerinizle ve 
vicdanm ızla tarihe bakım z, 40 yıl Öncesine ba- 
km. B izim  siyasi ta ıü ıim ize bakın ve bu ülkenin 
hukuk siyaset ve k ısa  dem okrasi tarihindeki Yas- 
sıada faciasım  hatırlayınız. B ir taraftan idam 
edersiniz, 32 y ıl sonra devlet törenliyle anıt d i
kersiniz.

“Şiir yazanlar suçlandı. Okuyanlar da suçlan
dı. Bu gidişle korkanm  ki dinleyenler de suçlana
cak. Ben o şiiri okum akla herhangi b ir hata yaptı
ğım ı kesinlikle düşünm üyorum . Ve kesinlikle 
suçsuz olduğum a inanıyorum. Ne olursa olsun be
nim için değerli olan aziz milletim in vicdanının 
sesidir. Siyasetteki yerimi de hiçkim se değil an
cak aziz m illetim  tayin edecektir.

“Ben sizden birisiyim , başkalarından birisi de
ğilim. H aksız b ir m ahkumiyet kararı almış bulu
nuyorum. Am a hem kendi vicdanım da hem  kamu 
vicdanın da ilk  günden itibaren aklandığım ı bili
yorum, Bu haksız karar demokrasi mücadelem iz 
için yeni biı- milattır. Kutlu olsun diyorum.

“Bu kin ve düşmanlığa tahrik olan halk nere
de? A caba o konuşm ayı yaptığım  alanda o kine 
düşm anlığa tahrik olan halk o cam ları mı indirdi, 
birilerini nü  yaraladı, birilerimi öldürüldü. Aksine 
hepsi elele, om uz omuza sevgiyle, barışla, kardeş
likle ayrüddar. A m a bu böyle gitmez. Zira biz; 
zorbalığa ve baskıya değü, özgürlüğe ve m illet 
iradesine inanıyoruz.

“M ahkum iyet kararımın onaylanm asıyla her- 
şey burada noktalanm ış olmadı, Bü can bu beden
de oldukça haksızlık karşısında susm ayacak ve 
evrensel hukuk kurallan çerçevesinde m ületin 
hukukunu savunm aya devam edeceğim. B iz yan- 
lızca kendim iz için değü, bütün Türkiye için ada
let istiyoruz. Y üreği yeten varsa gelsin, Türki
y e ’nin bütün sandıklannda ve her kanş toprağın
da dem orasiyi arıyorum^ Ben m utluyum çünkü, 
milletim  m ahzun değü, Erdoğan m ahkum  olsun, 
yeter kim illet m ahkum  ve m ahzun olm asın.”
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KAPAK
BU ŞARKI 

BİTMEYECEK

Ekrem
ÖZKAYA

ıradan bir anne babanın sıradan 
bir çocuğu doğar. Bütün sıradan 
doğumlar gibi bir doğum. Ne 

gün be gün annenin hamileliği takip edi
lir, ne de doğum anında kam era nöbette
dir. O sıradan insanların sıradan doğu
mudur.

Taşlı yollarda büyür. Diğer arkadaş
ları gibi sıradan bir ilkolula gider.

Sonra sıradan insanların dişinden tır
nağından artırdıklarıyla kendi değerleri
ni korum ak için kurduğu bugünlerin 
öcüsü İmam Hatip Lisesini bitirir.

Daha sonra binlerce insanın girdiği 
sınavlara girip üniversiteyi bitirir.

Hayatının şu ana kadar olan dilim in
de hep sıradan insanların arasında yaşar 
ve onların değerlerini taşır, o değerlerin 
m ücadelesini yapar.

Bu değer mücadelesi onu küçük dene
cek yaşlarda siyasete iter. Beyoğlu Bele
diye Başkanlığını kazandı kazanmadı ka- 
tüküllilerinde kaybeder. Ya da daha doğ
ru tanımla kazanması engellenir.

Sıradan insanlar ne engeller görm ü
yordu ki, b ir seçim kaybetmek onları yıl- 
dırsındı. Yılmaz ve kararlıhkla devam 
eder.

M illetvekili olmaya çabalar. Bu sefer 
çok daha değişik bir şekilde engellenir 
ve milletvekilliğini kaybeder. Ancak sı
radan insanların dayanıklılığı ve inancı

burada da kendini gösterir ve Tayyip 
Bey yine dirençli çıkar.

Derken on milyonluk bir şehrin Bele
diye Başkan adaylığı. Yine sıradan bir 
adaylık. Karşısında şaşaalı adaylar, kahra- 
manlaştınlan, umutlaştırılan şahsiyetler.

Tayyib Bey yine su'adan insanlarla, 
sıradan insanların arasında yine onların 
yaşantısında. Ancak bu sefer kader sab
rın bereketini verir ve birçok devletten 
daha büyük bir kente başkan olur bu sı
radan insan.

Kendilerini her zaman halktan ayrı ve 
ayrıcalıklı görenler, bu sıradan insanı baş
ka türlü kuşatıp boğmaya çalışacaklardır.

Herkesi istedikleri gibi kullanabile
ceklerine inananlar bir gün belediyeye 
hücum edercesine girm eye çahşacaklar 
ve sıradan insanların üslûbuyle karşılığı
nı alacaklardır. “Yok öyle 25’e simit, 
bundan sonra gündemi biz belirleyece
ğiz”. Bu ülkede halkın ağzıyla konuş
mak suçtur ve bu da alaya ahnarak ge
rekli ceza verilmelidir. Çünkü başkan 
ayncahklılardan değildir.

Sonra boğm a kam panyası devam  
edecektir. Susuz İstanbul günlerinde 
yağmur bom bası atmadığı için bom bar
dımana tutulur. Başkan yağmur duasına 
mı çıkmamıştır! E ller aya çıkarken biz 
duaya mı kalm am ışızdır! Hele bir de su
ların klorsuz verilm esi yok mudur, şeh-
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re. H er türlü hastalığa 
açık bir toplum haline 
gelm işizdir birden.
Çünkü klor abdesti bo
zacak diye şehir suyu 
klorlanmıyordu.!

Dedik ya, sıradan 
insanlar dirençli olu
yorlar. Direndi halkın 
içinden gelen ve hiç 
halkından ayrılm ak is
temeyen başkan. Hem 
kendine karşı, hem de 
saldırılara karşı. Ken
dine karşı direndi, 
çünkü evini değiştir
medi. Başkaları yapsa 
olay olurdu ama, halk
tan gelen insanların 
olaya ihtiyacı yoktu.
Onlar için önemli olan halktan 
uzaklaşmamak ve onların içinde 
kalabilmekti.

G ünler geçtikçe Başkan ko l
tuğuna oturdu ve herkese şunu 
gösterdi. Ayrıcalıklı olm ayanlar 
bu işi çok daha iyi yapıyor.

Bu ayrıcalıklılar için en b ü 
yük tehditti. Çünkü varlık sebep
leri, bu işleri kendilerinden başka 
kim senin yapabileceğine inanm a
maları ve halkı da buna inandır- 
am am alanydı.

Ancak bu halktan gelen ada- 
mm yaptıkları bütün teorilerini 
alt üst ediyordu. M utlaka b ir açık 
bulunmalıydı.

M eslek hayatlarında sürekli 
binlerinde açık aramayı varlık se
bebi sayanlar, bir açık buldukları
nı sandıklarında ağızları kulakla
rında, gözleri pırıl pırıl ve salyala
rını akıtarak ekranlara koştular.

Ali K alkancı’yla Başkan gö
rüşmüş, ticaret yapmıştı. Başkan 
bu iddiaya, aynı ekranlarda bel
geleriyle cevaplarını verdiğinde 
kuyruklarını k ıstırıp  yerlerine 
oturdular. Am a onlar özür dile- 
mezdi. Çünkü İstanbul’un su, 
çöp sorunu çözüldüğünde de 
dilememişlerdi.

Ancak özür dilem eyenler kin 
bileyeceklerdi. Yolsuzluklarını, 
hırsızlıklarını bulam adıkları bir 
başkanı, okuduğu bir şiir dolayı
sıyla idam edeceklerdi hukuk kı
lıfı giydirerek. Oysa hukuk, ka
mu vicdanını yaralam adığında 
adaleti sağlardı.

Ergun Göknel de bir önceki 
dönemde aynı belediyenin çatı

sından çıkarak mahkum 
olmuştu. Ancak kim se 
“Göknel neredeyse biz 
o rday ız” dem em işti. 
O ysa bu sıradan insan 
onbinlerin ağzından dö
külen “Tayyip nerede 
biz oradayız” gibi slo
ganlar altında basın top
lantısı yapıyordu.

Asıl korkutucu olan 
da bu değil miydi? Tarih 
boyunca tahta oturanlar, 
gönüllere taht kuranlar
dan korkmuştur.

Tayyip Başkan içi
mizden biri olarak çıktı; 
hem tahta oturdu, hem 
gönüllere taht kurdu. Şu 
an mı? İçimizden biriy

di, içimizden biri oldu. Değişen 
birşey yok. Değil mi ki “yaptığı 
hiçbir şeyden pişm an değil”, de
ğil mi ki “yaptığı herşeyi bizim 
için yaptı, bizim le coştu” . Evet 
henüz şarkı bitmedi. Bu rüzgar 
daha çok ses taşıyacak ötelere, 
ötelere.

Görelim M evla neyler, ney
lerse güzel eyler.

Seni seviyoruz ayakta duran 
adam, müsterih ol. ■
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İNCELEME
ÖRTÜNMENİN FITRÎ TEMELLERİ -IV

KIYAFET DESPOTİZMİ YA DA 
DİNİN KAMU ALANINDAN

t a s f iy e s i

ç if t e  st a n d a r t

Burhaneddin
CAN

nadolu bağımsızlık mücadele
sinde îstanbul’dan A nadolu’ya 

l|,„ geçmiş olanlar, halkın inanç ve 
yaşam sistemine sadece saygılı değil ay
nı zam anda sıkı bağlı gözüktüler. Hatta 
cam ilerde vaaz edenler vardı. M eydan
larda Allah, Peygamber, K u r’an kavram
larını dillerinden hiç düşürmüyorlardı. 
H alkla bütünleşmenin yolunun, halkın 
inançlarından geçtiğini çok iyi biliyor
lardı. Pek çok soruna dini söylemle çö
züm arıyorlardı. Müslüman bir toplum 
içinde bulunmanın hassasiyeti içinde idi
ler. En azından başlangıçta böyle idiler. 
Kadınların tesettürü konusunda da ta
vırları bundan farklı olmamıştı.

M ustafa K em al’in, başı açık olarak 
sahneye çıkan Bedia M uvahhid’e,

“Sen bir miislüman kadını olarak sahneye 
çıkıyorsun. Bir de başın açık olursa bu çok 
fazla olur”.̂

demesini, bu bağlamda değerlendirmek 
mümkündür.

Kuvayı M illiyeciler Osmanlı kültür 
sistemi içinde yetişmiş, belli bir dini eği
tim almış insanlardı. İstem eseler de bu 
kültürün derin etkisi altında bulunmakta 
idiler. Bazı davranışlarına, dinî cevaz

aramak istemelerinin bir sebebi de bu 
olabilir. Nitekim kadınları okumaya ve 
çalışm aya teşvik etmek için dinî bir söy
lemi gerekli görmüşlerdir. Belki de zo
runlu kalmışlardır. ̂

... Kadının evdeki görevi, görevlerin en 
ufak ve önemsizidir. Kadının en büyük gö
revi analıktır. îlk  eğitim in ana kucağmda 
verildiği düşünülürse, bu görevin anlamı 
anlaşılır. Bundan ötürü kadınlarımızın da 
her bakım dan yükselm elerini sağlamak 
gerekir. O nlar da bilgin ve fen adamı ola
caklar, erkeklerin geçtiği bütün öğrenim 
kadem elerinden geçeceklerdir. Ve sosyal 
hayatta erkeklerle beraber yürüyecek, bir

birinin yardım cısı olacaklardır. Bizim d i
nim iz hiçbir zaman kadınların erkekler
den geri kalm asını istememiştir. Tanrının 
buyruğu hem erkek, hem de kadının bilgi
li olmasıdır. D inin gereği olan örtünme 

§ekli kadını hayatından, varlığından ayı
racak gibi olmamalıdır. Edebe aykırı o l

m ayacak şekilde basit olmalıdır.

(31 Ocak 1923 İzmir konuşması)

Bir başka konuşmasında da tesettür 
konusunu, daha ayrıntılı ve daha yoğun 
olarak dini ağırlıklı ele almaktadır. Teset
türü dinin gereği olarak görmekte ve dini 
icaplara uygun bir örtünmeyi tavsiye et
mektedir: ı
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Dinimizin tavsiye ettiği tesettür hem hayata hem fa z ile 
te uygundur. Kadınlarım ız şeriatın tavsiyesi, dinin em
ri m ucibince tesettür etselerdi ne o kadar kapanacak
lar, ne o kadar açılacaklardı. Tesettür-ü Şerî kadınlar 
için mûcib-i m üşkilât olmayacak, kadınların hayat-ı Iç- 
timaiyede, hayat-ı iktisadiyede, hayat-ı m aişette ve ha- 
yat-ı ilimde erkeklerle teşrik-i faaliyet etm esine mani 
bulunm ayacak bir şekl-i basitedir. Bu şekl-i basit he- 
yet-i içtim aiyem izin ahlâk ve âdabına muğayır değildir.

M ustafa K em al, ilginçtir ki, çıplaklığa, dini 
inanç, örf, adet ve gelenekleri gerekçe göstererek 
karşı çıkmaktadır. 21 M art 1923’de yaptığı konuş
mada da bu olguyu görmek mümkündür:^

“G erçekten de özellikle büyük şehirlerde kıyafetimiz 
bizim olm aktan çıkmıştır. Şehirlerdeki kadınlarım ız iki 
aşırı kılık içinde görünüyorlar. Ya dışardan ne olduğu 
bilinm eyen çok kapalı; karanlık bh- kılık, ya da Avru
p a’nın en serbest balolarında bile gösterilem eyecek ka
dar açık bir giyiniş. H er ikisi de dinimize aykırıdır. Yü
rüyeceğim iz yoi; büyük Türk kadınını çalışm alarımıza 
ortak etmek, hayatım ızı onunla birlikte yürütmek, onu 
bilim, ahlâk, sosyal ve ekonomik hayatta erkeğin orta
ğı, arkadaşı, yardım cısı yapmak yoludur. Kılıklarında 
aynen Avrupa kadınını taklit ederek giyim lerini aşırılı
ğa götürenler düşünm elidirler ki; her ulusun kendine 
özgü gelenekleri, alışkanlıkları, ulusal özellikleri var
dır. Başkasını aynen taklit eden bir m illet; ne o milletin 
aynı olabilir, ne kendi ulusallığı içinde kalabilir. Bunun 
sonu da umulana vanlam am anm  acısıdır. Kapalı olm a
yan, fakat erdem li olan bir giyimle ilim ve sanat hare
ketlerine, sosyal hareketlere katılan kadını, dünyanın 
en tutucu milleti bile beğenir” .

Yukarıdaki alıntıların hepsinde M ustafa Kemal, 
örtünme olayını dinin bir emri olarak kabul ediyor 
ve çıplaklığa din ve örfün gereği olarak karşı çıkıyor. 
Batılıları taklid eden kadınlan milli örf, adet ve ge
lenekler adına eleştiriyor.

“Başkasını taklit eden milletlerin kendi benliğini 
kaybettiği gibi, başka bir milletin de aynı olmayaca
ğı” ifadesi önemli b ir tesbittir. Taklit olayı, toplumu 
kemiren, kişiliksiz yapan ve sonuçta toplumu acılara 
boğan kangren gibi bir hastalıktır. M ustafa Kem al’in 
cumhuriyetle birlikte başlayan değişim sürecindeki 
bu gibi tehlikelere dini ve tarihi motifleri kullanarak 
karşı çıkm ası üzerinde hassasiyetle durulması gere
kir. Kadının açılm ası konusunda, bir ikilem içinde 
olduğunu söylem ek mümkündür.

Falih Rıfkı A tay’ın tesbitine göre kadının kurtu
luşunu açılmakta görüyordu;3

Kadını kurtaracaktı. Kutarm ak için önce açmalı idi. 
Haremi yikmali idi.

Oysa M ustafa K em al’in mizacı ve kişiliği gene 
Falih Rıfkı A tay’a göre bunun zıddı idi.'^

Garplılaşm ayı teşvik eden A tatürk’ün kendi hayatında 
pek  G arplı olduğu söylenemezdi. Hatta hanımların tır
naklarını boyamasını bile istemezdi. Son derece kıs
kançtı. Denilebilir ki, harem eğilim inde idi. Bu onun 
hissi, m izacı ve alışkanlığıdır. K afasına göre kadın hür 
ve erkekle eşit olmalı idi. Batı m edeniyeti dünyasmın 
kadını ile Türk kadını bütün aşağılık duygularından 
kurtarılm alı idi. Medeni Kanunla T ürk kadınına Garp 
kadınının bütün haklarını veren A tatürk, kendi m ünase
betlerinde, bırakınız ecnebi erkekle evlenen Türk kadı
nına, ecnebi kadınla evlenen Türk erkeğine bile taham 
m ül edemezdi. Devrimlerin büyük ve eşsiz kahramanı, 
kendi koyduğu kanunun sonuçlan ile karşılaşm ak lâ
zım gelince: ''bize göre değil ha çocuklar... derdi.

Böylesi bir ikilemin, İttihat Terakki’den beri 
tüm OsmanlI aydmlarmda var olduğunu söyle
mek mümkündür. Cumhuriyet tarihini derinden 
etkilemiştir. Gücü ele geçirene kadar halkçı, halk
la beraber; gücü ele geçirdikten sonra, katı, hal
ka karşı ve halka rağmen anlayışm ı benimsemiş
lerdir. Türkiye’deki, siyasi hayatta, muhalefetteki 
söylemlerle iktidardaki söylemlerin çoğu kez birbir
lerine taban tabana zıt oluşu böyle bir şuuraltı olayı
dır. Türkiye’deki gerek aydın, gerekse siyasetçi çifte 
standart kullanmıştır. Bugün üniversitelerdeki başör
tüsünün belli periyotlarla sorun haline gelmesi de 
aynı mantığın sonucudur.

M ustafa Kemal, bir taraftan Bedia M uvahhid’e 
“Sen M üslüman bir kadınsın; başını örterek şarkı 
söylem elisin” derken; diğer taraftan erkeklerle dans 
etmek istemeyen müslüman kadınlara:

Arkadaşlar, dünyada subay üniform ası giymiş bir Türk 
erkeğinin dans önerisini geri çevirebilecek bir kadının 
bulunabileceğini düşünem iyorum . Şim di emrediyorum! 
H emen salona dağılın! İleri! M arş! D ans edin!

diyerek emredecektir.^ Burada da hem sivil; hem de 
asker olm a ikileminin etkisi söz konusudur.
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Cumhuriyet tarihini bu perspektiften genel olarak 
incelemek gerekir. Örneğin bu konuda M ete Tun- 
çay’m teshilleri hayli çekicidir:* Bu incelemenin so
nucunda çok ilginç tarihi, sosyal ve psikolojik haki- 
katlarm gün ışığma çıkacağı kesindir. Ancak bu ko
nu, burada bu genişlikte ele alınmayacak, yalnızca 
tesettürle sınırlı kalınacaktır.

A LIŞTIRM A  POLİTİKASINDAN 
ABA ALTINDAN SOPA G ÖSTERM EY E

Merkezde belli sorunlar çözüldükçe, güç M ustafa 
Kemal ve arkadaşlarının eline geçtikçe, milli müca
deleye katılmış pekçok insan tasfiye veya pasifize 
edildikçe konuşmaların şekli ve üslubunun değiştiği
ni görmekteyiz.

1923 yıhnda Çankaya köşkünde yedi-sekiz kişi
lik bir sohbet toplantısında M ustafa Kemal, “Birgün 
başımıza şapka giyebilecek miyiz?” şeklinde bir so
ru sormuş ve soruyu bizzat kendisi şöyle cevaplan- 
dırmıştı;6

Şapkayı önce deniz askerlerim ize giydiririz; onlar hal
ka seyrek göründüklerinden göze batmazlar; sonra or
du giyer; bu da askerlik işi olduğu için kim se karışa
maz. Onları göre göre m ünevverler de alışırlar. D er
ken...

Bu ifadeler, halkı iknaya dönüktür. Halkın kendi 
iradesi ile tercih yapabileceği, alışacağı anlamını ta
şır. Olumlu sayılabilecek bir yaklaşım tarzıdır. A n
cak olayın pratiği böyle olmamıştır. 1925 yılında 
Kastamonu ve İnebolu’da yapılan, geçen sayıda ver
diğimiz konuşmaların büyük bir bölümü halkı ikna
ya dönüktür. Ancak sonu tehditle bitmektedir. Kur
ban vermekten bahsedilmektedir. Halk kendi isteği 
ile tabi olmazsa cebirle bir şekle sokulacaktır."^

Bu gidiş zorunludur. Bu zorunluluk, .bizi yüksek ve 
önemli bir sonuca ulaştırıyor. İsterseniz bildireyim ki, 
bu kadar yüksek ve önemli b ir sonuca varmak için, ge
rekiyorsa bazı kurbanlar da veririz. Bunun önemi yok
tur. Önemli olarak bunu hatırlatırım  ki, durumun kal
masına, değişm em esine inat ve bağnazlık, hepimizi her 
an kurbanlık koyun olm ak istidadından kurtaramaz.

Yönetim, aba altından sopa göstermenin sinyalle
rini vermeye başlamıştır. 1923 yılındaki “alıştırma 
politikasından” vazgeçilebileceğini ortaya koymak
tadır. Burada da bir ikilemin olduğunu, Halkçılık 
ilkesini benimseyenlerin kafasm da, ayrı, yaşa
yanlardan başka bir “sanal halk” olduğunu gör
mekteyiz. Yaşayan halk ve sanal halk. Cumhuri
yet döneminin en ciddi hatası, yaşayan halkı gör
mezlikten gelme, yok saymadır.

KANUNEN VE CEBREN

31.8.1925’de M ustafa Kemal, Kastamonu dönüşü 
Çankırı’da İskilip’ten gelen b ir heyete yaptığı ko
nuşmada, “Kılığın şekle sokulması için kanunun ge
rekli olm adığını” söylemektedir.^

Kılığın uygar bir şekle sorulması için kanun gerekli değil
dir. Millet karar verir, yapar. Ve biz de uygar kılığın bütün 
ayrıntılarını kabullendik. M emurlar \>e mebuslar, bunu 
gereği gibi uygulayarak halka rehberlik etmelidirler.

Halka rehberlik etme görevi, memurlara ve me
buslara verilmiştir. Bu açıdan önce memurların ve 
mebusların kıyafetleri düzeltilmelidir. 2.9.1925’de 
2431 sayılı kararname ile mem urların şapka giymesi 
zorunlu hale getirilmiştir.^

Mustafa Kemal, 28.9.1925 günü Bursa’da yaptığı 
konuşmada, Ç ankırı’daki konuşm asını destekleyip

*  "Ben, Afafürk'ün Millî Mücadele döneminde -toplumsal tutunum sağlamak 
için- dinden yararlanmasını anlayışla karşılıyorum. Ama Halk Fırkası'nın de
vam ettirdiği "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" ana tüzüğü
nün "her İslâm vatandaşı" doğal üye saydığını görmezlikten gelemiyorum. 
23 Nisan 1920'de TBMM açılırken, bu meclisin baskın Islâmi rengi, ne önce
ki Osmanlı Meclis-i Meb'usanlarıyla ne de kendisinin sonraki dönemleriyle 
karşılaştırılabilir. Başkanlık kürsüsünün arkasında asılı duran levha, "Haki
miyet bilâ kaydüşart Milletindir" değil, "Ve emrehüm şûrâ beynehüm" 
(meşveret ediniz, birbirinize danışarak yönetiniz) âyet-i kerimesiydi. 
[Doğrusu, "Onlarm işleri aralarında danışma iledir." Ümran] Bu levha an
cak Takrir-i Sükûn döneminde kaldınidı. İlk meclisin bütün üyeleri Müslüm
an olduktan başka, Ikind Grup kadar Birinci Grup üyelerinin arasında da sa

rıklı, cübbeli bir çok din adamı vardı. 1 Teşrinisani 1338'de 1 1 kasım 1922) 
saltanatın kaldırılması, Hicrî takvimle Mevlid-i Nebevî'ye (Peygamberin do
ğum gününe) rastladığı için, ikisi birarada "Hakimiyet-i Milliye" bayramı 
ilan edilmişti. Cumhuriyeti kuran anayasa değişikliği (tavzihan ta'dil), yü
rürlükteki Kanunuesasî'de zaten varolduğu halde, devletin resmi dininin Is
lâm olduğunu yinelemiş, bu kayıt 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanununda da 
] 928 'e  kadar devam etmiştir. Yine bu tarihe değin, cumhurbaşkanı ve mil
letvekilleri "vallahi" diyerek ant içmişler. Şeriat mahkemelerinin 1924'te 
kaldırılmasına karşın, 1928 ' e kadar "ahkâm -ı şer'iyenin tenfizl" (dinsel 
yargı kararlarının yerine getirilmesi) TBMM 'nin görevleri arasında sayılmış
tır..." (Yeni Yüzyıl, 17.9.1998)
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isim vermeden toplumun kılık kıyafetini zorla değiş
tiren II. M ahm ud’un yaklaşım tarzını eleştirmiştir;^

B ir zam anlar hu m illetin ba§m afes giydirehilm ek için 
§eyhülislamlar değiştirildi, fe tva lar çıkarıldı. Takdire 
değer ki, bugün milletim iz böyle duygusuz, anlamsız, 
m antıksız araçların hiçbirini gerekli görmüyor. Bizim 
aradığım ız milletten aldığım ız ilhamdan başka birşey 
değildiı- ve olam az. Sam im iyetle söylemek isterim ki, 
hep birlikte izlediğim iz yol doğrudur... İzlediğimiz yol 
demek, içimizden herhangi birimizin çizdiği herhangi 
b ir yol değildir. Bütün düşüncelerin bir araya gelmesi 
ile doğan sonucun çizdiği anayol demektir.

Bu konuşm adan yaklaşık iki ay sonra, 
25.11,1925 tarihli 671 sayılı şapka giyilmesi hakkın- 
daki kanun mecliste uzun tartışmaların sonucu kabul 
edilir:

Türkiye B üyük M illet M eclisi üyeleri ile genel, özel ve 
bölgesel idarelere ve bütün kuruluşlara bağlı m em urlar 
ve müstahdemler, Türk milletinin giydiği şapkayı giy
m ek zorundadır. Türkiye halkının da genel başlığı şap
ka olup, buna aykırı bir alışkanlığın sürdürülmesini hü
küm et yasaklar.

İki ay içerisinde ne değişmişti ki kıyafet için ka
nun gerekmez diyenler, kanun yoluna başvurmuşlar
dı. Olay, yalnızca kanun çıkmasıyla kalmamıştı; ka
nunun yürürlüğe girdiği 2.5 ay içerisinde 57 kişi 
idam edilmiş, yüzlerce kişi de çeşitli hapis cezaları
na çarptırılmıştı. • *

Mete Tunçay’ın halkın o dönemdeki psikolojisine 
ilişkin teshilleri, son derece anlamlı ve düşündürücü
dür; Tatar Haşan Paşa’nın “muhayyilelere dehşet sal
mak için” Şalcı Bacı’yı astırma fikrinin halkta nasıl 
bir korku meydana getirdiğini ispatlar vaziye tted ir. *2

Şapkaya karşı doğan tepkilerin şiddetle bastırılması 
üzerine; gerçekte pahalı olduğu halde, hiç kim sede şap
ka giymenin pahah olabileceğini söyleyecek hal kalm a
mıştır; çünkü görülm üştür ki, artık sorun "fes" ya da 
‘‘şapka’’ değil, onlardan birinin giyileceği kafayı yerin
de tutabilmektedir.

Bugünün nesillerinin, bu tablo karşısında, Bur- 
sa ’da yapılan konuşmayı; fes yerine şapka kelimesi
ni koyarak yeniden okumalarında fayda vardur.

Kıyafetle ilgili diğer bir kanun ise, 3.12.1934 ta
rih ve 2596 sayılı “Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceği

ne” ilişkin kanundur. İzlenen yoldan, gerçekleştkilen 
uygulamalardan anlaşılan odur ki; genç cumhuri
yet, bir hukuk devleti değil de, bir kanun devleti 
olmayı benimsemiştir. Bu açıdan genç cumhuriye
tin izlediği politika, II. M ahm ut’unki ile örtüşmekte- 
dir. Yapılmak istenenler, halk için halkla beraber 
olması gerekirken “halka rağmen halk için”e dö
nüşmüştür. Halka gitmekten bahsedenlerin söyle
mi, halkı “kanunen ve cebren” medenileştirm e ol
muştur. Bundan sonra bir tarafta halk, diğer ta
rafta kadro hareketi vardır. Terakkiperver Cumhu
riyet Fırkası’na Serbest Fırka’ya ve D P ’ye gösterilen 
aşırı ilgi bu zıtlaşmanın doğal bir tezahürüdür.

KIYAFET ÜZERİNDEN DİNE SALDIRI ~

Devrimler içinde en ciddi muhalefet, Halide Edip 
A dıvar’ın tesbitine göre Şapka K anunu’na yapılmış
tır.'3 Halk açısından şapkadan çok daha önemli an
lam ifade etmesi gereken devrimlere değil de, şapka
ya niçin bu denli ciddi muhalefet yapılmıştır?

Bu muhalefetin gerçek nedeni, geçen sayıda açık
ladığımız üzere giysilerin mücadele içinde özel bir 
anlam kazanarak sembolleşmesidir. Fes, kalpak, çar
şa f ve başörtüsü son 200 yıllık batı ile mücadele tari
himizde, iki inanç, iki kültür veya iki medeniyet ara
sındaki kavgada sembolleşmişlerdir. Kutsallaşmışlar- 
dır. Markalaşmışlardır. Nitekim Şapka Kanunu’nun 
gerekçesinde ilginçtir ki, bu olgu itiraf edilmektedir.^

Aslında hiçbir öneme sahip olm ayan başlık sorunu, 
çağdaş uluslar ailesi içine girm eye kararlı Türkiye için 
özel b ir değere sahiptir. Şimdiye kadar T ürkler Ue öte
ki çağdaş uluslar arasında bir m arka niteliğinde sayılan 
şimdiki başlığın değiştirilmesi ve yerine çağdaş uygar

İlginçtir ki, dün çarşaf yerine manto 

ve başörtüsünü önerenler; bugün 

manto ve başörtüsüne karşı çıkıyor

lar. Demekki gerçek sorun, örtünün 

çarşaf olup olmaması değildir. Ger

çekte sorun dinin emri olan tesettür 

olayıdır ve dinin bizatihi kendisidir.
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ulusların tüm ünün ortak başlığı olan şapkanın giyilm e
si gereği belirtilm iş ve ulusum uz bu çağdaş ve uygar 
başlığı giym ek suretiyle herkese örnek olduğundan 
bağlı kanunun kabülünü teklif ederiz.

Kanunun gerekçesinde tezat var. M adem önemli 
değil, bunun için neden kanun çıkarılıyor? Madem 
önemli değil, niçin Türklerle diğer ulusları ayıran bir 
marka özelliğine sahip oluyor? Halkın bu denli reak
siyon göstermesinin nedeni başlığın iki medeniyet 
arasında m arkalaşm ış olmasıdır. Hıristiyanların iyi
sine ‘‘makul kefere”, kötüsüne “gâvur”, beterine 
“şapkalı gâvur” dediği ve düşm an diye kabul et
tiği, asırlardır savaştığı ve bu savaşlarda evlatla
rını şehit verdiği bir toplumun başlığını kanun 
zoruyla benim sem ek, halkı rencide etmiştir, yara
lamıştır. K azandığı İstiklal M ücadelesi’nin tadına 
doyamadan psikolojik dünyası tahrip edilmiş, hor
lanmış ve aşağılanmıştır. Çünkü İzm ir’in işgalinde 
halkın fesini, sarığını ve kalpağını ayaklar altına 
alıp çiğneyen Yunanlı idi; oysa şapka kanunun
dan sonra köprü başlarını tutup fesini, sarığını ve 
kalpağını başından alıp ayakları altında çiğneyen 
ve dereye atan veya attıran kendi çocukları idi. 
Kendi çocuklarından böyle bir hakarete uğramanın; 
halkın ruh dünyasında yapacağı tahribat bugünkü 
nesiller değerlendirilm eli ve iyi tahlil edilmelidir.

Bugün şapka kanunu yürürlüktedir ve hiç kimse 
gereğini yapmamaktadır. Başta memurlar ve mebuslar 
olmak üzere hiç kimse şapka takmamaktadır.

Cumhuriyet tarihinde başlığa yöneltilen eleştiri 
ve saldırıları tek başına alıp değerlendirm ek yanıltı
cı olur. Gerçekte dine karşı açı
lan savaşın bir parçası olarak  
değerlendirilmesi gerekir. D oğ
rudan dine saldırılam adığı dö
nemlerde, dini ve örfi anlam ka
zanmış ve m ücadele sürecinde 
semboleşmiş, markalaşm ış olan  
giysiye saldırılmıştır. Giysi üze
rinden dolaylı bir harp taktiği ile 
dine karşı m ücadele yürütülmüş
tür.

Amaç açıktı. D in toplum da en faz
la kadını m ı eziyor?(!) Kadını d i
nin etkisinden kurtarm ak, dinin  
yüzyıllardır kadına empoze ettiği 
peçeyi ve çarşafı kaldırmak, din

Çarşaf Çıkarma Töreninden Bir Görüntü (1962)

otoritesine indirilecek en büyük darbeydi. Mustafa Ke- 
m al’in teşhisi buydu ve kuşkusuz teşhiste yanılm ıyor
du. Ayrıca, hatırlatm akta yarar varki, bu teşhiste M. K e
mal yalnız da değildi. A şağı yukarı aynı tarihlerde, O r
ta A sya’nın geri toplum lannı sarsm ak ve sosyalist dev
rim e katm ak m ücadelesi veren Sovyet yönetimi de işe 
toplum un en ezilen -feodal baskıya din ve erkek baskı
sının da eklendiği- kesim i olan kadınları devrime ka
zanm a m ücadelesiyle başlam ış ve ilk aşamada dinin 
kadın üzerindeki otoritesini kırm ak için peçe ve çarşa
fın kaldu-ılması yolunda m ücadeleye girmişti. M ustafa  
K em al’in de kadın haklarını tanırken böyle ideolojik 
ve po litik  bir hede f güttüğünü kabul etmek pek  yanıltı
cı olm asa gerektir. G örüldüğü gibi kadın hakları için 
verilen mücadeleyle, dinin etkinliğini kırmak için ver
ilen m ücadele arasında diyalektik b ir  ilişki mevcuttur.

Erkek giyimine karşı yürütülen mücadelenin şid
deti ile, kadın giyimine karşı yürütülen mücadelenin 
şiddeti aynı olmamıştır. Kadın giyimi konusunda, 
daha temkinli hareket edilmiştir. Bu nedenle şapka 
kanununa kadın giyimi ile ilgili herhangi bir madde 
konmamıştır. Ancak değişik konuşmalarda, kadınla- 
rm  m evcut giysileri e leştirilm iş, hicvedilmiştir. 
Özellikle valiler, belediye başkanları ve memurlar 
batılı tarz giyimin propagandasını yapıyor; batılı 
tarzda giyinenlere “aydın ve ilerici” , geleneğe ve te
settüre uygun giyinenlere “cahil ve gerici” muamele
si yapıyorlardı. Kadın giyim iyle ilgili genel biY yasa 
çıkarılmamıştı ama, belediye ve valiliklerin aldığı 
kararlarla çarşaf giyimi yasaklanıyordu.

Daha sonraki yıllarda “çarşafla mücadele” hafta
ları bazı sivil görünüşlü toplum örgütleri tarafından 

düzenlenmiş, çarşaf yerine manto 
önerilmiştir. Türk Kadınlar Birliği 
adlı dernek üyeleri “çarşaf yerine 
m anto ve başörtü kampanyası” 
açmıştır. 16 İlginçtir ki, dün çar
şaf yerine m anto ve başörtü
sünü önerenler; bugün mantoya 
ve başörtüsüne karşı çıkıyorlar. 
Dem ekki gerçek sorun, örtünün 
çarşaf olup olmaması değildir. 
Gerçekte sorun dinin emri olan 
tesettür olayıdır ve dinin bizati
hi kendisidir.

Niçin, kadın giyimini de içine 
alacak bir kıyafet kanunu çıkarıl
mamıştır? Gerek Baskın Oran’m 
gerekse Falih Rıfkı A tay’ın görü-
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§ü Türk toplumunun kadına verdiği özel anlamdan 
dolayıdır,*"^

Türk Toplumunu iyi tanıyan ve büyük gerçekçi olan 
Atatürk, dinsel temaya dokunduktan sonra (laiklik, tek
keler...) bir de insanların “ailesinin” “namahreme” yasa 
zoru ile “açılm asm ı” tehlikeli saymış olsa gerektir. A f
gan Kralı Emanullah H an’ın düşm esi üzerine A ta
türk’ün “Ben ona bu konu (kadm lann açılması) ile faz
la uğraşm a dem iştim ” dediği anlatılmaktadır.

Toplumun değer sistemini pek çok noktada zede
lemiş olan yönetim, insanların ailesinin namahreme 
yasa zoruyla açılmasının doğuracağı tepkiden çekin
miş olabilir. Doğrudan bir yaptırım yerine dolaylı bir 
değiştirme stratejisini benimsemiş olabilirler, ki Fa- 
lih Rıfkı A tay’ın kanaati budur."^

A tatürk kadm  meselesinin üstüne pek varmamıştu'. 
Köyde ve geri kalabalıkta din kadar kuvvetli şey, nz; ırz 
da kadm demektir. Ahlâkın ölçüsü ırzdır. Dönülmeyen 
yemin, ırz üstünedir. Medeni kanun yeni Türk cemiye
tinin hazu' nizamı değil, ideali idi. Bu cemiyet mahke
melerde kalıptan dökülmeyecekti. Kızlı erkekli m ektep
ten yetişecek ve mektepten çıkacaktı. İktisadî şartların 
yaratacağı yaşama imkânları kadım hürriyetine kavuş
turacaktı. A ta tü rk , h a lk  kad ın ın ın  kurtuluşunun uzun
ca bir zaman işi olduğunu anlamıştır. Şapka K anunu’na 
kadınlar için bii‘ hüküm koymayışırun sebebi budur.

Arzulanan kadın tipi ve arzulanan cemiyet, mah
kemelerde kalıptan dökülmeyecekti; mektep ve ikti
sadi şartlar onu oluşturacaktı. Değişim gizli zorlan
mış bir doğal seyir takip edecekti. Öngörülen strate
ji buydu. Buna ilave olarak vali ve belediye başkan- 
larımn aldığı zorlayıcı baskıcı kararlar vardı. Bir de 
medyanın psikolojik harp aracı olarak kullanılıp ka
dınların zihinleri üzerine kuracağı baskı, en önemli 
fonksiyonu icra etmekteydi. Devlet dairelerinde m u
hatap olunan davranışlar da bu işin tuzu ve biberi sa
yılmalıydı. Bütün bunlar, senkronize olmuş bir tarz
da, "''çarşaflı ve kapalı Türk kadınım gelecekte tarih 
kitaplarında aramak gerekecektir.” öngörüsünü ger- 
çekleştii'mek için yapılmaktadır.

________________ FITRATA YÖN ELM E________________

Ancak 75 yıllık bir uygulamadan sonra, ne mektep, 
ne iktisadi şartlar, ne yönetmelikler, ne de medya ar
zu edilen insanı ve arzu edilen cemiyeti meydana ge

tiremedi. Toplumsal dokuyu oluşturan ve toplumsal 
dayanışmayı sağlayan değerler sistemini yıktılar; fa
kat yerine yenisini koyamadılar. Bir gün önce yap
tıklarını, birgün sonra reddettiler. Toplumdaki bütün 
ilişkileri, çıkar ilişkisine indirgediler.

Seçilen yol, tutulan istikamet, toplumsal değer 
sistemi ve insan fıtratı ile uzlaşmaz çelişkiye girm iş
tir. Artık toplumun her kesiminden şu veya bu ne
denle sisteme karşı eleştiri yapılmaya başlanmıştır. 
Böyle bir ortamda dinin örtünme emrine uyan, 
kapalı kadmlar, eğitimde ve yönetimde hak iste
mektedirler. Kendilerine gösterilen yol ve yaşam  
tarzmm, kendilerine huzuru ve mutluluğu sağla
madığı inancındadırlar. Mevcut gidişten, kendile
rini ve çocuklarını korumak istemektedirler.

Batılılaşma hareketi, beklemediği bir anda, bek
lemediği bir mekanda, üniversitelerde, beklemediği 
insanlardan, kadınlardan muhalefet görmeye başla
mıştır. Tarih sayfalarında olması istenen kapalı ka
dmlar, gerçek hayatta 75 yıllık uygulamanın sonu
cunda kamusal alandaki haklarını istiyorlar. Fıtrata 
aykırı bir yaşam tarzına karşı çıkarak A llah’ın;

“Öyleyse sen yüzünü, bir han if olarak dine, A l
lah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtra ta  çevir. A l
lah’ın yaratışında değiştirme olamaz. İşte dimdik 
ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bil
mezler.” {30 Rum, 30) emrine uymuşlardır.

Şaşırtıcı olan şudur: 70 yıl önce gençleri jandar
ma zoru ile evlerinden alıp okullara götürdüler; 
şimdi ise okuyan ve çalışan insanları, polis ve jan
darma zoruyla okuldan ve iş hayatından atıyorlar.

Ziya Paşa haklı değil mi?

Onlar ki laf ile verir dünyaya nizam ât
Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde. ■
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GÜNDEM
11 EKIM’DE

BAŞÖRTÜSÜ i ç i n  ELELE

mran dergisinin son üç sayısın
da yer alan “Örtünmenin fıtrî 
temelleri” konulu seri yazısında 

Burhaneddin Can giysilerin belli dönem
lerde; özellikle ideolojik mücadelelerin 
yükseldiği gerilim ortammda sembolleş- 
tiği’ni vurgulamış; 200 yıllık Batılılaşma 
tarihimizde fes, kalpak, şapka ve çarşafın 
nasıl simgeleştiğini anlatmıştı.

Gerçekten de, yakın geçmişte nasıl 
fesi giydirmek için sarığa, şapkayı giydir
mek için fese, asrileşme adına çarşafa sa
vaş açılmışsa, şimdi de “laiklik”, “çağ
daşlık”, “uygarlık” adına başörtüsü boy 
hedefi haline getirilmiş bulunuyor. 28 
Şubat süreciyle birinci tehdit ilan edilen 
“Mevhum irticâ”nın yegane mücessem 
sembolü olarak handiyse başörtüsü gö
rülmüştür. MGK, BÇG, SÇG ve BTK’nın 
birinci gündem maddesini, hep bu bir 
m etrelik bez parçası (!) işgal etmiştir.

Devletin resmi ve başörtüsü konusun
da fetva vermeye 
yetkili tek kurumu 
Diyanet’in 1993 yı
lında yayınladığı 
“Tesettür Fetvası” 
yetersiz bulunmuş 
olmalı ki, son iki yıl 
içinde türeyen yeni 
fetva makamları(!) 
başörtüsünün örtülüp 
örtülmeyeceğine ka
rar verme yetkisini 
kendilerinde görebil
miş ve şayet örtüle
cekse kâkül, boyun

ve gerdanın açıkta bırakılması gerektiğini 
tatbiki olarak göstermek lütfunda bulun
muşlardır.

Bu bağlamda, 28 Şubat süreciyle res
mileşen ve devlet politikası haline gelen 
görüş şudur: Başörtüsü cum huriyetim i
zin temel ilkelerine ve kadın özgürlü
ğüne karşı b ir  dünya görüşünün sim
gesi haline gelmiştir. Başörtülüleri, ka
dın özgürlüğüne ve cumhuriyetin temel 
ilkelerine karşı potansiyel düşman ilan 
eden resmi ideolojinin, bizzat kendisi bu 
tavrı ile başörtüsünü “simge” haline ge
tirmiş olmaktadır. Başörtülülerin kadın 
Özgürlüğünden ve cumhuriyetin temel ni
teliklerinden yana olup olmadıklarını sor
maya ise hiç gerek yoktur. Yapılması ge
reken bu simgeyi kullananları kamusal 
alandan safdışı etmektir.

İlk temizlik hareketini, “ülkeyi kur
tarmak adına tarihteki şahlanışını yeni
den gerçekleştiren” Alemdaroğlu’nun İs
tanbul Üniversitesi başlatır. Cerrahpaşa 
ve Çapa Tıp Fakültesinden başörtülü öğ
renciler kapı-dışan edilir. Başörtülü 
öğrencilere hoşgörülü davranan öğretim 
üyeleri cezalandırılır. Edime ve İstanbul 
İdare Mahkemelerinin başörtüsü lehine 
verdikleri karar derhal bir üst mahkeme 
tarafından iptal edilir, YÖK kararıyla ba
şörtülü öğrencilerin üniversitelere kaydı 
engellenir. Hasılı irtica ile mücadele 
eşittir başörtüsü olmuştur.

Önümüzdeki günlerde, üniversitelerin 
açılmasıyla birlikte başörtüsü zulmünün 
tekrar alevleneceği kesin gibidir.

Öte yandan, tepeden inme bir YÖK-
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Milli E ğitim  uygulam asıy la  İlah i
y a t’1ar d ış ında  tüm  üniversite h ak 
ları e llerinden  a lın ıveren  İm am -H a- 
tipler, b enzer b ir zu lm e m aruz k a l
m ışlardır. Bu yetm iyorm uş gibi; ba
zı İH L’lerden başö rtü lü  öğ retm enle
rin atılm ası, öğrencilerin  başörtülü 
olarak oku la  a lınm am ak  istenm esi, 
daha büyük  kom plo la rın  ve teh like
li p lan ların  habercisi gibidir. Yani 
zulm ün boyu tları, her gecen gün 
artm aktadır.

A nlaşılan  o k i, 8 y ıllık  eğitim  
yaygara larına , “çağdaş eğ itim ” id 
dia larına  rağm en  dökü ldükçe  dö k ü 
len eğ itim  sistem i, ir tica  tacirlerin in  
hiç um urunda değild ir. “K itap  oku- 
m am akla” övünen , önem li b ir k ıs 
m ı alko l ve  u y u ştu rucuy la  b ir b i
çim de tan ışan  lise  gençliğ i, dev leti 
ir tic a  te h d id in d e n ( l)  k u rta rm a y a  
çalışan ları h iç m i h iç düşündürm e- 
m ektedir.

Evet, üniversite önlerinde ba

şörtülüyle mücadele eden toplum 
polisi, lise önlerinde uyuşturucu 
çetesi kovalayan narkotik şube 
elemanları... İşte 98 Türkiye’sinin 
manzarası! İmam-hatiplerde al
kol ve uyuşturucu kullanımı sıfır 
olduğu için mi bu okulları birileri 
rahatsız oluyor yoksa!

D evletin  en tepesindeki zevatın  
b ile  “ ir tica ’nın ve geriliğ in  alam eti 
fa rikası” olarak gördükleri başö rtü 
sü, daha uzun süre zulm e ve bask ı
ya  vasıta yapılacağa benzem ektedir. 
Z u lüm  giderek artm a eğilim indedir.

A ncak bilinen b ir gerçek tir ki, 
karan lığ ın  -zulm etin- iyice k o y u laş
tığ ı an, sabahın hayli yaklaştığ ı an 
dır. İnananlar, tarih  boyunca, zu l
m ün dayanılm az nok ta lara  eriştiği 
dö n em lerin  hem en  ak ab in d e  A l
la h ’ın yardım  ve lü tfuna m azhar o l
m uşlardır. Lâkin, bu nusre te  e riş 
m enin  en önem li şartı ise im anı, 
sabrı ve cehdi elden b ırakm am aktır.

B irçok insanın  sarsıntıya uğra
yıp y ıldğı ve y e ’se düştüğü b ir or
tam da bir avuç m elek  yiğit, sa f  ve 

berrak  im anları kadar ak örtü leriy le 

yap tık ları “beyaz yürüyüş”lerle, 
“beyaz direnişlerle” bu inanç, ib a
de t ve özgürlük  m ücadelesin in  “ön
cüleri” haline geldiler.

Şim di ise 11 Ekim 1998 pazar 
günü İs tan b u l’dan A nkara ve E la 
z ığ ’a, Sam sun ve R iz e ’ye özgürlük  
ve barış isteyen herkesin  katılım ına 
açık b ir insan z inciri o luşturm aya 

karar verdiler. K apalı kapılar ard ın 

dan kendilerine vuru lm ak istenen 

zincirleri k ırm ak  için halkın ya rd ı
m ını talep ediyorlar. Sadece on lara  
değil, özgür o lm ak  isteyen, insan 

hakların ı, adaleti ta lep  eden herkese 
vurulm uş olan bu zincirleri k ırm ak  
için 11 Ekim  günü saa t 11 ’de bu öz
gürlük zincirindek i yerlerim izi a la 
lım . ■
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İNCELEME
Roma’nın “Mürtecî”Ieri
ilk  HIRISTIYANLAR

^Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer”
İbn Haldun

Abdullah
YILDIZ

Geçen sayıdaki incelememizde, İbn Haldun'un 
“devletlerin çöküşü” ile ilgili görü§ ve teshille
rinden hareketle Türkiye’nin halihazırdaki fo 
toğrafını tahlil etmeye çalışmış, sonuç olarak 
Roma İmparatorluğu’nun dramatik yıkılışına 
atıfla, “çöküşün eşiğine gelmiş bir sistemin, 
umacı ve tehdit icad ederek kendisini kurtara
mayacağı’’ hükmüne ulaşmıştık.
Bu yazımızda ise, çöküşün eşiğinde olduğunu 
farkedemeyip şa’şaa ve debdebe içinde ahlak
sızca yaşamını sürdüren, halkına karşı zalim- 
leştikçe zalimleşen, bir yandan dış tehlikelerle 
mücadele ederken, diğer yandan da iç tehdit 
olarak gördükleri Hıristiyan vatandaşlarının 
üzerine kızgın bir boğa akılsızlığıyla çullanan 
Roma yönetiminin ibretâmiz hamâkatine dikkat 
çekeceğiz.
İncelememizde, daha çok Edward Gibbon’un 
“Roma İmparatorluğu’nun Gerileyiş ve Çöküş 
Tarihi”ni esas aldık. Romalıların ilk hıristi- 
yanlara karşı yürüttüğü akılsız mücadeleyi hi
kâye ederken, zaman zaman yaptığımız istit
rat’larla (ara açıklamalarla) günümüze gön
dermelerde bulunmayı denedik.

KOKUŞMUŞ ROMA DÜZENİ 
VE HIRİSTİYANLIĞIN DOĞUŞU

kdeniz havzasının tamamına 
egemen olarak tarihin kaydettiği 
en güçlü imparatorluğu oluştu

ran Roma’nın kralları, ihtişam ve satvet- 
lerinin göz kamaştırıcı aldatıcılığını yaşa
yarak mukadder akıbetlerine doğru hızla 
yaklaşıyorlardı. Devlet mekanizmasının 
her türlü nimetini tepe tepe kullanan soy
lu sınıf(pa?/7c/ler), kalabalık p/epleri ve 
özellikle de köle sınıfını bütün insani 
haklarından mahrum bırakmıştı. Bitme
yen patrici-plep kavgaları, sık sık patlak

veren köle isyanları, ödenemez hale gelen 
vergiler, sosyal çarpıklıklar, ifade etmek
ten hicap duyduğumuz ahlaki sapıklık
lar... İmparatorluğun devasa gövdesini 
kemirdikçe kemiriyordu. Gibbon’un ifa
de ettiği gibi, “uygarlıkta ilerlemiş bir 
milleti” acıya boğacak ne kadar maddi ve 
manevi kötülük varsa hepsi meydana gel
mişti: İç çekişmeler, kuzeyden akıp gelen 
barbar saldırıları, salgın hastalıklar, açlık 
vb... Ayrıca depremler, su baskınları, kuy
ruklu yıldız, güneş ve ay tutulmaları da 
yaklaşan korkunç ve büyük bir felaketin 
habercileri olarak algılanıyordu. (Gibbon, 
1/483)

Roma 505je?esi, sadece kuş sütünün 
eksik olduğu sofralarındaki yiyecekleri, 
öre/îölarda onların sefih zevkini tatmin 
etmek için birbirini gırtlaklayan gladya
törleri seyrederek tıkınırken, geniş halk 
kesimi müthiş bir yoksulluk ve sefalet 
içindeydi. Örneğin, çok korkunç olduğu 
kadar, çok da alışılmış bir uygulama olan 
yeni doğmuş çocukları terketmek ya da 
öldürtmek, özellikle İtalya’da her gün en 
çok rastlanan olaylardandı. Bunun nede
ni, yoksulluk ve vergi yükünün dayanıl
maz ağırlığından başka, vergi borcunu 
ödemekten aciz yükümlülere karşı maliye 
memurlarınca başvurulan haksız ve zalim 
yollardı.

Roma yönetimi, halkın açlık ve sefale
tini önleyici tedbirler almak yerine, 
“yurttaşların ın  m utlu luğu için” düzen
lediği kutsal resmi bayramları tantanalı
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törenlerle kutlamayı tercih ediyordu. Ölülerin anısını 
tazelemek, tanrıların bakışlarını yaşayan kuşak üzeri
ne çevirtmek, Rom a’nın iki büyük kuruluş tarihini 
(Kent’in ve C um huriyetin  kuruluşlarını) sonsuz- 
laştırmak, bu törenlerden bazıları idi. (Gibbon, 1/476)

Böyle bir ortamda, Roma topraklarında doğup geli
şen ve az sayıdaki ahlaklı ve erdemli bir inananlar top
luluğu tarafından temsil olunan Hıristiyanlık, umutsuz 
ve geleceğinden kuşkulu bir topluma güzel bir alterna
tif sunuyordu: Zamanın bütün şatafat ve eğlencelerin
den uzak, ciddi ve yalnız yaşamlarında, namus anlayı
şı, ılımhiık, tasarruf, azla yetinirlik ve her türlü aile er
demi, titiz ve katı biçimde korunuyordu.

Her yeni din ve fikir akımı gibi Hıristiyanlığın da 
birtakım tepkilerle karşılaşması doğaldı. Nitekim, ilk 
hıristiyanlar, halktan ziyade Roma yönetiminin şiddet
li baskılanna maruz kaldılar. Ancak, karşılaştıkları bu 
güçlükler, onları her zaman sabır, yumuşaklık ve alçak 
gönüllülük duygulan içinde bulunmaya zorladı.

Bitinya’daki Plinius Secundus mahkemesinin önü
ne çıkarılan hmsüyanlar, prokonsulus’a, “devletin ya
salarına aykırı hiçbir eylemde bulunmadıklarını, 
hırsızlık, haydutluk, zina, yalan yere and içme, hi
le ve kaçakçılık gibi kamu barışını bozucu hiç bir 
suç işlememeye dini bir mecburiyetle bağlandıkla
rını” söylemişlerdi; ama yine de devletin sıkı takibatı 
ve katliamından kurtulamamışlardı. Tertullianus’ın 
ifade ettiği gibi, din yüzünden olanların dışında her
hangi bir nedenle cellatların elinde can veren hıristi- 
yan sayısı pek azdı. (Gibbon, 1/490,491)

HIRİSTİYANLIĞIN HIZLA 
___________ YAYILMASI VE TEPKİLER___________

Gibbon, hızla yayılmakta olan Hıristiyanlığın, o güne 
değin her türlü değişik dinsel inanç ve görüşe karşı ba
rış içinde kalarak ilgisiz duran Roma hükümdarlarını 
neden çileden çıkardığını, ilkçağın yumuşak kayıtsız
lığının niçin birdenbire hırçınlaştığını, İmparatorluk 
yönetiminin, yeni bir dini inancı benimseyen bu va
tandaşlarına karşı hangi saikle bu kadar zalimce dav
randığını irdelemeye çalışır. Hatta, hükümet çabaları
na ve etkin savaş faaliyetlerine katılmayı reddetseler 
de, yasalara edilgen olarak itaat eden böyle bir insan 
grubunun üst düzey devlet görevlileri tarafından iş
kence edilmek şöyle dursun, himaye edilmeleri gerek
tiğini düşünür. Ama tarihsel gerçekler işte ortadadır;

Genel anlamda hoşgörülü olarak tanınan Roma yö
netiminin Hıristiyanlığın yayılması karşısında takındı-

Romalı gladyatörler

ğı tavır çok sert ve acımasızdır. Nitekim, Hıristiyanlı
ğın doğuşundan yaklaşık yüz yıl sonra, Roma toprak
larında yaşayan hırıstiyan cemaati, hem de adaletiyle 
ün salmış bir imparatorun yasaları gereği, insancıl ve 
filozof bir prokonsulus’un kararı ile ölüm cezasına 
çarptırılmıştır. Masum hıristiyanlann, yargılama sıra
sında yaptıkları savunmaya bakılırsa tek suçları var
dır: ''Vicdanlarının sesini dinleyerek inançlarının 
gereklerini serbestçe yerine getirme izni iste
mek...” (Gibbon, 1/527)

Gibbon’a göre, Roma yönetiminin bu yeni dine 
karşı aşırı hoşgörüsüz davranması şöyle açıklanabilir- 
di: “Eski dünyanın dinsel ahengi, başlıca, her ulusun 
kendine özgü törelerine öbür ulusların karşılıklı olarak 
saygı göstermesine dayanıyordu. Bu açıdan bakılırsa, 
bütün bu saygılı uluslar, insanlığın ortak düzeninden 
ayrılan, din bilimini tekeline aldığını savunan ve ken- 
disininki dışında kalan her türlü dinsel inanışı kafirlik 
ve putataparhk sayan yeni bir mezhebe (dine) ve onun 
mensuplarına karşı haklı bir nefret duyacaklardı.” 
(Gibbon, 1/527-528)

Öte yandan hıristiyanlann, alışılmış olan vergiyi 
reddetmeleri, hoşgörüsüzlüğü davet eden bir başka ne
dendi. Yahudiler de “putperest bir efendiye vergi ver
meyi yasaklayan” dini ilkelerinden dolayı isyancı sa
yılmışlar ve korkunç bir kıyıma uğramışlardı; ama kı
sa zaman sonra birçok haklarına (çocuklarını sünnet 
ettirmek dahil) tekrar kavuştular ve hatta sinagoglan- 
na bir tür özerklik dahi tanındı; cumartesiler, oruçlar 
ve bayramlar büyük törenlerle ve herkesin gözü önün
de kutlanır hale geldi. Buna karşılık hıristiyanlar, yıl
lar, yüzyıllar süren takibat ve zulme uğradılar. İşte bu 
çelişkili tutumu Gibbon şöyle sorguluyor:

“Hükümdarlarının ve imparatorluktaki öbür vatan
daşların tapındığı tanrıları büyük bir tiksintiyle redde
den Yahudiler, bağdaşılması olanaksız dinlerini ser
bestçe uygulayabildiklerine göre, İsa’nın ümmetini İb- 
rahimoğullarının karşılaşmadığı birtakım güçlüklere 
uğratan başka bir neden var demekti.” Sonra da bu iki
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Yeni inanç ve düşüncelerini ulusal di

nine yeğleyen bir hıristiyan/r ^^kişisel 

bir suç işlemekle kalmıyor, ulus birli> 

ğini de bozuyordu." Bu yüzden ^̂ hı- 

ristiyanlarm dinsel toplantıları masum 

olarak görülmediler/^ Bu tür faaliyet

ler "pek tehlikeli sonuçlar" doğurabi

lirlerdi. İmparatorlar, bu gizli ve kimi 

zaman da geceleri yapılan toplantıla

rı, "devletin düzenini korumak" ge

rekçesiyle yasakladılar.

tutum arasındaki “basit ve anlaşılması kolay” ayırımı 
şu cümlelerle yapıyor: “Yahudiler bir ulus'iw , hıristi- 
yanlar ise bir m ezh ep (u \u sla ıü stü  din kastediliyor ol
malı).” (Gibbon, 1/529,530)

İs titra t: Bu açıklamalardan. Roma devletinin, Hıristiyan
lığın “inhisarcı” yapısmdan ziyade, özellikle “evrensel” 
karakterine tepki gösterdiğini anlıyoruz. Ve denilebilir ki, 
merkezi ve üniter yönetimlerin folklorik özellikler taşı
yan ulusal ve yerel dini inançlar, saçma sapan ayin ve tö
renlerle bir sorunu olmamaktadır; ama coğrafi ve siyasi 
sınır tanımayan evrensel dinler ve ideolojiler, ulusal dev
letlerin ve merkezi yönetimlerin birincil problemi haline 
gelmektedir. Acaba, 21. yüzyılın eşiğindeki Türkiye’de, 
derin devlet’in “evrensel İslam ” anlayışını “öncelikli 
tehdit” ilan ederken, alternatif olarak “T ürk  İslam ı”nı 
sunması, bu kadim gelenekle ilintili midir?!

ROM A ’DA İR TİC A  TEH LİK ESİ; 

__________________ HIRİSTİYANLAR__________________

Roma yöneticileri, geleneksel çoktanrılı dinlerini ter- 
kedip Incil’in öğretisini benimseyen hıristiyanları, 
“bağışlanam az ve işitilmemiş b ir suçun failleri” ola
rak nitelendirdiler. Onlar memleketlerinin dinsel ku- 
rumlarmı bozmakla kalmıyor, törelerin ve eğitimin kut
sal bağlarını da koparıyorlardı. Atalarınm gerçek sandı
ğı ve kutsal olarak saygı duyduğu herşeyi hor görüyor
lardı. Roma’nın, imparatorluğun ve dünyanın tanrıları
nı külliyen reddediyorlardı. Ve her Hıristiyan, ailesinin, 
kentinin ve ülkesinin boş inançlarını tiksinerek bir ke
nara atıyordu.

Böylece, yeni inanç ve düşüncelerini ulusal dinine 
yeğleyen bir Hıristiyan, “kişisel b ir suç işlemekle kal
mıyor, ulus birliğini de bozuyordu.” Bu yüzden ‘Hı
ristiyanların dinsel toplantıları masum olarak görül
mediler.” Bu tür faaliyetler “pek tehlikeli sonuçlar” 
doğurabilirlerdi. İmparatorlar, bu gizli ve kimi zaman 
da geceleri yapılan toplantıları, “devletin düzenini 
korum ak” gerekçesiyle yasakladılar. Hıristiyanların 
din kaynaklı itaatsizliği, yönetim tarafından tutum ve 
bilhassa niyetlerinin çok ciddiye alınmasına ve Hatta 
“ suç işlemiş gibi nitelendirilm elerine” neden oldu. 
Bu “ruhani fesat Hareketi”nin Hızla genişlemesi, im
paratorluğun tüm eyaletlerine ve Hemen bütün kentle
rine yayılmış olması kralları büsbütün tedirgin etti. 
(Gibbon, 1/530, 533)

İs titra t: Bazı insan ve grupları “ m uhtem el niyetleri”  ya 
da “gizli am açları”na göre damgalayıp mahkum etmenin, 
çağımızdaki totaliter sistemlere özgü bir uygulama oldu
ğunu zannederdik. Demek ki bu tutum, bir -ortaçağ bile 
değil- ilkçağ uygulaması imiş. Türkiye’de dönem dönem 
“ m ürteci” damgasını yiyen mütedeyyin kişi ve cemaatle
rin “ laik devlet düzenini” yıkmaya ve “ulusal bütünlüğü” 
bozmaya yönelik muhtemel takiyyeci amaç ve niyetlerine 
binaen bir kalemde “suçlu”, lâ-ekal “potansiyel suçlu” 
ilan edilip çeşitli biçimlerde cezalandırılmaları, hangi ça
ğın uygulamalarına denk düşmektedir, dersiniz?

“Kötü Rom alılar” : Roma imparatorluk yönetimi, 
bir yandan Hristiyanlığın yayılmasını önleyici sert po
lisiye önlemler alırken, öbür yandan da kamuoyunu bu 
yeni akıma ve müntesiplerine karşı bilinçlendirip ha
rekete geçiriyordu. Artık Hıristiyan olmayanlar, “ne 
idüğü belirsiz olan yeni dinin içinden bir tehlikenin 
gelebileceğinden” korkuyorlardı. "G id işleri ne o lursa  
o lsu n ” , diye hristiyanlardan söz ediyordu Pline, “b ü 
kü lm ez ina tçılık ların ın  ceza land ırılm ası gerekir.” (Gb. 
1/534)

İmparatorluğun karşı-propaganda mekanizması iyi 
çalışıyor ve fısıltı gazetesi ile yayılan asparagas haber
lerin etkisiyle, hıristiyanlar, cahil Roma vatandaşları
nın nazarında “kötü R om ahlar” olarak görülmeye 
başlıyordu. Hatta birçok insan, onları “her türlü  ca
navarlığı yapabilecek kim seler” olarak algılar ol
muştu. (M. Larousse, XVI/596) Hıristiyanların yaptık
ları gizli-kapaklı dini törenler Hakkında uydurulan Hi
kayelerden bazıları gerçekten çok iğrençti:

“Yeni doğmuş bir çocuk, unla sıvanmış bir halde, di
ne girişin gizemli bir simgesi olarak yeni inananın bıça
ğına sunuluyor ve o da kendi yanılgısımn mutsuz kur-

24  ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


banını tanımadan bıçağıyla onun vücudunda sayısız ve 
öldürücü yaralar açıyor. Cinayet işlenk işlenmez, ina
nanlar kan içiyorlar ve aşka gelerek kendilerinden geç
meleri sırasında canlı organlarını koparıyorlar. Hepsi 
bu cinayetten eşit olarak suçlu bulunduğundan sonsuza 
dek karşılıklı gizlerini saklamak zorunda kalmaktadır
lar. Bu insanlık dışı sahneyi, onun korkunçluğuna uy
gun bir şölen izlemekte ve bunda ölçüsüzlük en rezil al
çaklıklara yol açmaktadır. Belirlenen bir anda ışıklar 
söndürülmekte, ayıp yok olmakta, doğa unutulmakta, 
rastlantıya göre, gecenin karanlığı, erkek ve kız kardeş
ler, ana ve oğullar gibi mahremler arasındcıki yaklaşma
larla kirlenmektedir.” (Gibbon, 1/534)

İs titra t: Ahlaksızhğın en siiflî biçimini yaşayanların Ah
laken temiz ve dürüst oldukları rakiplerince de doğrula
nan hıristiyanlara bu tür iftiralar düzmeleri, ne ilginç bir 
çelişkidir? Günümüz Türkiye’sinde ahlaken dibe vumıuş 
mutlu azınlığnı, kendi hallerine bakmadan İslami kesime 
yükledikleri veya İslami görüntü altında lezgahladıklan 
ahlaki spekülasyonları, medya vasıtasıyla kamuoyuna pi
reyi deve yaparak sunmaları benzer bir çelişkiyi yansıt
mıyor mu?

R om a’tla İrtica Paranoyası: M.S. 64 yılında Ro- 
m a’da büyük bir yangın çıktı. İmparator Neron, Ro
m a’yi yakmakla suçlandı. Zalim Neron, bütün çabala
rına ve istibdadına rağmen, halkın kafasındaki istif
hamları dağıtamadı; nihayet bu şüphelere bir son ver
mek için müthiş bir çözüm buldu: Roma’yı yakanlar, 
bu ülkenin “yüz karası” olan hıristiyanlardı ve en şid
detli biçimde cezalandırılacaklardı: Derhal operasyon 
başlatıldı; yakalanan hıristiyanlar suçlarını bir bir iti
raf ediyor(!), suç ortaklarının isimlerini haber veriyor
lardı. Onların itkaflarından(!), hıristiyan fanatiklerin,
Roma halkına ve devletine karşı “çok daha korkunç 
fenalıklar düşündükleri” anlaşılmıştı. Bu vatan hainle- 
ri(!) elbette cezasız kalmayacaktı: Bir bölümü, 
yabani hayvan derilerine sarılarak, köpek
lere parçalatıldı; bii' kısmı çarmıha geri
lerek öldürüldü, kimileri zift fıçılarına 
atılarak veya üzerlerine zift dökülerek 
diri diri yakıldı. Bu yakma işleminin 
akşamları yapılmasına ve onların vücut
larından meşale olarak yararlanılmasına 
özen gösteriliyordu. (Gibbon, 1/539; Bar
ker, 18; Bihlmeyer-Tuchle, 47.)

Bu tarihlerden itibaren hıristiyanlar. Ro
ma zulüm düzeninin yegane başbelası ve bi
ricik öncelikli düşmanı olarak görüldüler ve imparator Neron

her göılildükleri yerde ezildiler. Handiyse, Roma dev
letinin bekası, bu yobaz hıiistiyaniardan -hadi istit- 
ra t’sız söyleyelim; “ irticâ tehlikesi”nden- kurtulmaya 
bağlıydı.

Gibbon, imparatorluk yönetimince manipüle edilen 
putperest halkın hristiyanlara bakışını şöyle özetliyor: 
“İmparatorluk yeni bir kötülüğe, bir salgın hastalığa, 
açlığa ya da mutsuz bir savaş felaketine uğramışsa; 
Te vere (Tiberis) ırmağı taşmış ya da Nil yükselerek 
yanlara yayılmışsa; deprem olmuşsa; mevsimlerin dü
zeninde değişiklik görülmüşse, boş inançlı putatapar- 
1ar bütün bunlardan hıristiyanları sorumlu tutuyor ve 
devlet yönetiminin, hıristiyanlarca işlenen dinsel suç 
ve kafüliklere (bazan) yumuşak davranması nedeniy
le tanrısal adaletin kendini göstermesi biçiminde yo
rumluyorlardı.” (1/547)

Kamuoyunda hıristiyanlara karşı oluşturalan bu öf
ke, bazan toplumsal linç’e dönüşüyor; halk “bu hain
lere cn korkunç cezaların verilmesini” istiyor; bu ta
lepler yükselince de yönctici ve yargıçlar birkaç hıris- 
tiyanı aslanların önüne atarak halkın kabaran öfkesini 
yatıştırıyordu. (Bihlmeyer-Tuchle, 49-50)

İs titra t: Roma’daki paranoyak hnisliyan düşmanlığı ile 
günümüz Türkiye’sinde son iki yıldır hortlayan “ irtica 
paranoyası” arasında pek çok benzerlik kurabilirsiniz. 
Ama biz, bir (arka işaret etmekle yetineceğiz; Roma yö
nelimi, hıristiyan azınlığa karşı putperest halk çoğunluğu
nu “doldurmayı” vc onları toplumun “ um acı” sı haline 
getirmeyi başarabilmişli. Türkiye’deki egemen güçler ise, 
ellerindeki bütün kamuoyu oluşturma mekanizmalarım 
devreye solonalarma rağmen, “ irticâ’nın ne dehşetü bii’ 
tehlike olduğuna”(!) bırakm halkı, kendilerini bile inandı
ramamışlardır. Malum güçlerce yönlendirildikleri herke
sin malumu olan görüntülü ve yazılı medya her taşın al
tında bir mürtecî parmağı arasa da, irtica tehUkesini sü
rekli gündemde tutmak için yeni yeni haberler üretse de, 
kimse bunu yulmamaktadır. Ancak işin ilginç yanı, ikti

darlar -Roma’da olduğu gibi, halkın kabaran öf
kesini yatıştırmak için değil de- halkın inancına 
savaş açan bir avuç cuntacı eliti teskm etmek 
için, aslanların ağzına başörtülüleri, imam-ha- 
tiplilen, dindar insanları atmaktadırlar. Böylece 

de ülkeyi kelimenin tam anlamıyla bir yangın 
yerine çevirenlerin kendileri olduğunu unuttura

caklarını sanmaktadıriar.
İkna O daları: Roma yönetimi, çoğu za

man hıristiyanlara akıl almaz işkenceler ya
parken, bazan da ılımlı(!) bir tavır takınıyor

du. Suçlular, ölüm ya da yaşama devam seçe-
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neklerinden birini tercih etmekte serbest bırakılıyorlar
dı. Tabi, yaşania devam etmenin yegane koşulu, işledi
ği suçu itiraf edip pişmanlık duymak ve sonra da sunak 
üzerine birkaç günlük tanesi atarak eski dinine geri 
dönmekti. Böyle bir pişmanlık duyan kimse, alkışlar 
arasında eski yaşamına geri dönüyordu. İnsancıl(!) bir 
yargıcın görevi, kendilerini bu sapık jdeolojiye körü 
körüne kaptırmış olan vatandaşları cezalandırmak de
ğil, kurtarmaktı!

Yargıçların, sanıkları pişmanlık duymaya ikna et-

Anfonius ve Faustina Tapınağı

mek için kullandıkları yöntemler hayli ilginçti: Özel 
olarak hazırlanmış ikna odalarında, tutuklu hıristiyan- 
larla görüşen yargıçlar, muhatabın yaşma, kadın-erkek 
oluşuna ya da durumuna göre farklı yöntemler kullana
rak onlara “yaşamın güzelliklerini ve ölümün dehşe
tini” anlatmak için bütün maharetlerini kullanıyor, “ai
lelerini, dostlarmı ve bizzat kendilerini düşünmeleri
ni ve acımalarmı” rica ediyor, adeta yalvarıyorlardı.

Onları en çok öfkelendiren şey ise, sanıkların hiç 
bir suçluluk duymadan ve hiç bir eğilme göstermeden 
direnmeleriydi. Böyle davrananlar, diğerlerine gözda
ğı olsun diye en acımasız biçimde cezalandırılıyorlar
dı. (Gibbon, 1/548)

İs titra t: Tarihin derinliklerinde, zalim Roma İmparator
luğu döneminde kaldığını zannettiğimiz, “ikna odala- 
rı”mn, 1998 Türkiye’sinde başörtülü suçlulan(!) başlarını 
açmaya razı etmek için yeniden kurulduğunu görmek ne

hazin bir tecellidir. Uzman psikolog, kamera, pastah-bis- 
küvili çay eşliğinde hazırianan odalarda kullanılan yön
tem ve söylemler ise, en az Romalılarınki kadar ilkel ve 
iğrenç: İstikbalini, aileni, kendini düşün... Bir türban için; 
“bir metrelik bez parçası için” istikbalini karartma... Ba
şını açmakla kıyamet de kopmaz... Hem bak, bazı arka- 
daşlannız başlarını açıp gül gibi okuyorlar...
Sonra da bu öğrencilerin tamamına yakınmı başlarını aç
maya ikna ederek “laik cumhuriyeti büyük tehlikelerden 
kurtardıklarını” övüne övüne anlatanlar, halktan değü 
malum çevrelerden alkış bekliyorlar.

HIRİSTİYANLIK ENGELLENDİKÇE YAYILIYO^

Roma İmparatorluğu’nun devasa gövdesi, bir yandan 
dış saldırılarla sarsılır, öbür yandan iç çöküşü hazırla
yan ahlaki, sosyal ve ekonomik olumsuzluklar devlet 
yapısını hızla kemirirken; bu tür olumsuzluklardan 
uzak olmayı ve erdemli bir hayat yaşamayı emreden 
Hıristiyanlık, neredeyse hiç çaba harcamadan insanla
rın ruhunda kökler salacak, engellenmek istenince daha 
da güçlenecek ve sonra da Capitolium’un yıkıntıları 
üzerinde zafer bayrağını dalgalandıracaktı.

İmparatorluk yönetiminin, hıristiyan önderlere ve 
vatandaşlarına karşı uyguladığı baskı ve sindirme po
litikası, ateşin üzerine körükle gitmek tümnden bir 
akılsızlık ve hamakat örneği idi. Zaman zaman ılımlı 
bir tutum izlendiyse de bunlar pek uzun sürmedi; Te- 
odosius zamanına kadar şiddet politikası devam etti. 
Ancak bu politika, manevi açlık içinde bulunan Roma 
halkı ve ileri gelenlerinin Hıristiyanlığa olan ilgisini 
azaltmadı, bilakis kamçıladı.

Valerianus ve G allienus’un ikili imparatorluk döne
minde, meşhur hıristiyan aziz Kipriyanus “Roma tan
rılarına kurban kesmeyi reddettiği” ve “cinayet işle
yen bir topluluğun başı olduğu” gerekçesiyle idam 
edildiğinde binlerce hıristiyan sokaklara dökülmüş ve 
sabaha kadar tepkilerini dile getirmişlerdi. İmparator 
Aleksander zamanında saygı gören hıristiyanlar Mak- 
siminus zamanında başlayan genel kıyımdan fazlasıy
la paylarını aldılar. İşin ilginç yanı, baskı ve zulüm dö
nemlerinde süratle yayılan Hıristiyanlık, resmi hima
ye ve imkanlara kavuştuğu dönemlerde daha yavaş 
kabul görüyor; hatta kilise görevlilerinin çıkarcı tu
tumları, halk kitlelerinden büyük tepki alıyordu. Örne
ğin Antakya metropolitinin, görevini kazançlı bir mes
lek haline getirmesi, lüks ve ihtişam içinde yaşaması, 
bölgede Hıristiyanlığı nefret edilen bir din haline ge
tirmişti. (Gibbon, 1/564; Bihlmeyer-Tuchle, 53)

Bazı imparatorlar, bu başbelası iç tehlikenin zorba
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lıkla önlenemeyeceğini anlayarak, günümüzün moda 
tabiriyle toplum mühendisliği’ne soyundular: Eski Ro
ma geleneklerini yeniden canlandırma teşebbüslerinde 
bulunmak, hıristiyanlarmkine benzer biçimde sungu
lar, günah çıkarmalar ve dine kabul törenleri düzenle
mek suretiyle Hıristiyanlığa yönelik akışı yavaşlata
caklarını umdular. Ama olmadı.

Dioklesianus döneminin kudretli generali Galerius, 
“hıristiyanların , henüz askeri b ir güce sahip olm a
dan acilen yok edilm eleri” fikrini savunarak impara
toru etkilemeyi başardı ve hıristiyanları toptan yok et
mek için müthiş bir operasyon başladı: Önce ordu Hı
ristiyan askerlerden temizlendi. Yayınlanan bir buy
rultuyla “ tan rıla ra  kurban  sunm ayı reddedenlerin 
diri diri yakılm ası bütün eyaletlerdeki kiliselerin 
tüm den yıkılması gizli ayin yapanlara ölüm cezası 
verilmesi din adam larının ellerinde bulunan kutsal 
kitaplar herkesin gözü önünde yakılm ası” emredil
di. Akdeniz havzasının neredeyse tamamına egemen 
olan İmparatorluk topraklarında bu emirler harfiyen 
uygulandı. Direnmeyi tercih eden çok sayıda hıristi- 
yan katledildi, bazıları kiliseleriyle birlikte toplu ola
rak yakıldı, pek çok kilise yıkıldı ya da satıldı. Bazı
ları da canlarını kurtarmak için eski dinlerine geri 
dönmeyi tercih ettiler, bir yerlerden kutsal kitap bulup 
yakılmak üzere putperestlere vermek zorunda kaldı
lar... (Gibbon, 1/575 Bihlmeyer-Tuchle 54-58)

Zulüm çarklarının hıristiyanları acımasızca kıyıma 
uğrattığı dönemlerde, Tertullianus Roma zorbalarına 
şöyle haykırıyordu:

‘‘Tiyatroları seviyorsunuz. Bütün temsillerin en bü
yüğü, evrenin evrensel kararı olan son hükmünü bekle
yiniz! Bir sürü kendini beğenmiş kralın ve sahte tanrı
ların, uçurumun dibinde inim inim inlediklerini zevkle 
seyredecek ve keyifleneceğim! Tanrı adına zulüm yapan 
nice yüksek dereceli görevlinin, vaktiyle hıristiyanları 
yaktıkları ateşin bin katı şiddetindeki cehennem fırınla
rında erimiş ateş haline geldiklerini, akıllı filozofların 
kendilerine hayran çömezleriyle birlikte, alevler ara
sında bangır bangır bağırdıklarım, bunca ünlü ozanın 
Minos’un değil, ama İsa’nın mahkemesi önünde nasıl 
tirtir titrediğini, birçok trajedi artistinin kendi acılarını 
belirtmek üzere, bütün güçleriyle seslerini yükselttikle
rini, dansçıların...” (Gibbon, 1/484)

Hıristiyanlık İmparator Kostantinus zamanında çı
karılan bir fermanla serbest bırakıldı. (M.S. 313) Bu 
tarihten itibaren, bazan hıristiyanlara verilen cezalar 
da genel olarak hafifledi. Giderek güçlenen Hıristi
yanlık, nihayet İmparator Teodosius döneminde dev
letin “resmi dini” kabul edildi. Putperestlik yasaklan

dı, Pazar günü resmi tatil ve ibadet günü ilan edildi. 
(M.S. 380) Ancak, artık ne Hıristiyanlık “eski Hıristi
yanlık” tı, ne de hıristiyanlar eski hıristiyan... Ro- 
m a’nın putperest kahinlerini hatırlatacak biçimde göz 
kamaştırıcı elbiseleriyle kralların sofrasındaki yerleri
ni alan piskoposlar, geleneksel putperest inancına öz
gü bazı inanç ve ibadet biçimlerini Hıristiyanlığa ek
lemleyerek imparatorluğun yeni “resmi ideolojisi”ni 
oluşturdular. 325 İznik Konsili, “her şeyi yaratan tek 
bir Baba Tanrı’ya ve O ’nun biricik oğlu Rab İsa M e
sih’e inanma” esasını getiriyordu. 451 Kadıköy K on
sili ise, “İsa Mesih, birbiriyle karışmayan ve değişme
yen, ama tek kişide birleşen iki tabiata sahiptir.” gö
rüşünü benimsiyordu. (Barker, 46-47) Resmi görüşün 
dışındaki bütün Hıristiyan mezhepleri ise devlet gü
cüne dayanılarak yok edilmeye çalışılıyordu.

Sonuç: Tarihin kaydettiği en korkunç zulüm meka
nizması olan Roma İmparatorluk rejimi, çöküşünü ha
zırlayan iç ve dış nedenlerin kıskacına girdiği bir dö
nemde, önüne çıkan tarihi bir fırsatı akılsızca kaçır
mış; Roma yönetimi ve halkının manevi boşluğuna 
cevap verme ve ahlaki, sosyal yozlaşmaya bir alterna
tif olma potansiyeline sahip bir dini; ilk Hıristiyanlığı 
reddetmekle kalmamış, müntesiplerini bir “iç tehdit" 
olarak görmüş ve üç yüzyıla yakın bu “tehlike”yle 
mücadele etmiştir. Kendi zulüm sistemlerini sorgula
maya, lüks ve israf dolu hayatlarını değiştirmeye asla 
yanaşmayan Romalı zorbalar, kendilerine benzettikle
ri Kilise ve ruhban sınıfının varlığını kabul edip kuşa 
çevrilmiş Hıristiyanlığı “resmileştirerek” vatanı ve 
devleti kurtaracaklarını sanmışlardır. Ancak, 395 yı
lında ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu’nun Batı kesi
mi 476’da “barbarlar”m çizmeleri altında ezilirken. 
Doğu Roma yani Bizans, bir başka zulüm çarkına dö
nüşecek, gittikçe küçülüp İstanbul derebeyliğine dö
nüşen bu köhne devlet, Fatih’ini bekleyecekti.

Evet! İnsanlar insanlara, olaylar olaylara, devletler 
devletlere ne kadar da benziyor!

Zorbaların yöntemleri, tutumları ve sonları da en az 
“suyun suya benzediği kadar” birbirlerine benziyorlar. ■
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HASBIHAL
HER ZORLUĞUN ARDINDAN 

BİR KOLAYLIK VARDIR

Gösterdiğiniz sahr u sebâtın mükâfatı olarak size selâm ve selâ
met! Dâr-ı dünyamn en güzel sonucudur bu! (Ra’d l3 / 24)

Abdurrahman
EMİROGLU

ön ce  sabır ve sebât!

sla umutsuzluğa, şüphe 
ve tereddüte kapılma
dan sabretmek! 

Yalnızca Hakk’ın “hak” ol
duğunu hatırdan çıkarmadan 
sabretmek!

Eza ve cefaların geçici, zu
lüm ve haksızlığın kesinlikle 
yenilgiye mahkum olduğunu bi
lerek sabretmek!

Kâdir-i mutlak olan Al
lah’ın, iman edenlere yardım 
va’dini hatırlayarak sabretmek!

İmanda sarsılmadan, amelde sapma
dan sabır ve sebat etmek!

Miskinliğe, tembelliğe düşmeden se
batını, kararlılığını sürdürmek!

Cehdi, gayreti elden bırakmadan azim 
ve sebat üzre bulunmak!

Yılmadan, bıkmadan, usanmadan hak 
yolda ısrar etmek!

Sonra selâm ve selâmet!

Sabır ve sebatın karşılığı olarak huzur, 
güven, barış, esenlik, mutluluk...

Önce “usr” yani zorluk, sonra da 
“yüsr” ; kolaylık... (94/5,6)

“U sre f’e; zorluğa sabretmeden, çile 
ve sıkıntıya talip olmadan, zulüm ve hak
sızlığa göğüs germeden, bela ve mihnetle

re katlanmadan, hakk’ı “yol” edinip azim
le, sebatla hak yolculuğunu tamamlama
dan mükafata, ilahi rızaya, kolaylığa, 
esenlik ve mutluluğa erişilebilir mi?

Hiç bir güzel netice, hiç bir mutlu son 
cehd’siz, çabasız ve zahmetsiz elde edile
bilir mi?

Hiç bir hak dava, hiç bir hak yolcusu 
yoktur ki, düşmansız olsun; engellerle 
baskılarla karşılaşmasın.

Batıl anlayışlara, sapık ideolojilere, 
her türlü kötülük ve olumsuzluğa (mün- 
ker’e, ğayy’a, fahşâ’ya, günah’a, ha- 
ram ’a...) karşı çıkıyorsanız, birilerinin 
tepkisiyle karşılaşırsınız, Hakk’ı, iyilik ve 
güzelliği (ma’ruf’u, adalet’i, ihsan’ı, tak- 
va’yı...) tavsiye ediyor ve yaymaya çalışı
yorsanız, binlerini rahatsız edersiniz.

"Biz böylece her peygambere, günaha 
gömülüp gitmiş kimseler içinden düşman
lar çıkardık.” (25/31)

‘‘Rabbim Allah^tır” demenin bedeli

Evet, “Rabbim iz A llah’tır” diyorsa
nız, bunun bedelini ödemeye de hazır ol
malı, her türlü tepki ve düşmanlığı göze 
almalı, bu uğurda başınıza geleceklere 
sabredip katlanmalısınız.

“Onlar sırf *Rabbimiz A llah’tır’ de
dikleri için haksız yere yurtlarından çıka
rıldılar.” (22/40)
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“Rabbim Allah’dır” dediği ve insanları bu mutlak 
gerçeğe çağırdığı için M ekke’de dayanılmaz işkence ve 
baskılara maruz kalan Allah Rasulü, Taif dönüşünde 
üstü-başı, ayakları kanlar içinde kaldığı halde şöyle 
yalvarmıştı:

“ İlahi! Çektiğim belâ ve m ihnetlere aldırm am ! 
Yeter ki, senin gazabına uğram ayayım . Benim b iri
cik gayem senin rızândır...”

O kutlu Rasûl’ün dava arkadaşları da benzer işken
ce ve baskılara muhatab oldular. Hak dava uğrunda 
horlandılar, alaya alındılar, dövüldüler, sövüldüler, ya
ralandılar, şehid oldular...

Ama bu zor ve sıkıntılı dönemin sonunda başarıya 
ulaşanlar, “h ak k ’ı savunan” , “hak üzre yaşayan” 
hak yolu’nun yolcuları idi.

Ve onlar, bu eza ve cefalara göğüs gererken, “hak” 
üzre bulunduklarının ve “haklı” olduklarının bilincinde 
idiler. Zalimlerin ise, mutlaka yaptıklarınm karşılığını 
göreceklerine kesin olarak inanıyorlardı.

Bir sabır ve sebât örneği

Kâbe’de, imanını açıkça haykırdığı ve “Rabbim Al
lah’tır” dediği için kıyasıya dövülerek yüzü-gözü mora
ran Osman bin Maz’ûn (Allah ondan razı olsun), bu sıra
da neler hissettiğini şiirinde şöyle ifade ediyordu:*

Ben rızâsı peşinde koşar iken Rabbimin;
Eğer, hidayete erememi§ bir mülhîdin,
Elleri zalimce uzanmışsa tâ gözüme;
Elbette Rabbim  sevabını verir özüme.

H er kim bahtiyar olmak dilerse, ey kavmim!
A llah’ın hoşnutluğunu kazansın, derim.
Siz, bana hep ‘azgın, sapık, beyinsiz’ deyin!
Am a ben, yine dini üzreyim M uhammed’ in.

Benim bu dine bağlanmaktan maksadım, bir tek;
Yalnızca A llah’ın hoşnutluğuna erişmek.
N e kadar zulüm, işkence yapsanız da bize,
İman edip bağlanmışız Hak olan dinimize.

Bir diğer çilekeş sahabi Hz. Ali de (Allah ondan razı 
olsun) bu olay üzerine duygularını şöyle şiirleştirmişti:

Haberin yok muydu tekin olmadığından zamanın?
Gözyaşı dökerek mahzun oldun ve hatta bunaldın.
Tanımıyor muydun bu sapık kavmi, zalim halkı?
Zulmederler, kim savunur, tebliğ ederse Hakk'ı.

Onlar vazgeçmeyecekler bu kötülüklerden, aslâ.
Tâ ki, musallat olsun başlarına bin türlü belâ. 
Zulmü, haksızlığı bir yol edindiler de, bu yüzden. 
Ne huzur ve emniyet kaldı toplumda, ne de güven!

Nasıl kızmıştık, Osman'a insafsız vurdukları ân; 
Kahhar Rabbim onları hem kahreylesin, hem perişân! 
Bu tutumlarından vazgeçmeden yaşarlarsa eğer, 
Her yaptıklarının hesabım mutlak verecekler!

Sabır, sebât ve zafer!

Miskinliğe ve tembelliğe dönüşmeyen sabır, umut
suzluğa ve yılgınlığa dönüşmeyen sebat...
İşte zaferin, dünya ve ahiret saadetinin sihirli anah
tarı!
“Onlara üzülme ve kurdukları tuzaklardan ötürü de 
canım sıkma!" (27/70)
“Küfürde birbirleriyle yarışanlardan dolayı üzül
me! Onlar Allah’a hiç bir zarar veremezler!" 
(3/176)
“Sıkıntılara göğüs ger! Allah’ın (zafer) vaadi ke
sinlikle doğrudur Yakinen iman etmeyenler sakın 
seni telaşa!gevşekliğe sürüklemesinler.” (30/60) 
“Gevşemeyin ve üzülmeyin; eğer gerçekten iman 
etmişseniz, üstün ve galip gelecek olanlar sizlersi- 
niz." (3/139)
“Müminlere müjde ver: gerçekten onlar için Al
lah’tan büyük bir mükafat vardır.
“Kafirlere ve münafıklara boyun eğme; onların 
ezalarına aldırış etme ve Allah’a tevekkül et. Vekil 
olarak Allah yeter." (33/47-48)
“Sabret! Senin sabrın ancak Allah’ın yardımıyla- 
dır. Onlardan yana mahzun olma ve kurdukları hi
le ve şeytanlıktan sıkıntıya düşme!
“Çünkü Allah, kendisine karşı sorumluluk bilinci 
taşıyarak kötülüklerden sakınanlar ve güzel davra
nışlarda bulunanlarla beraberdir.” (16/127-128) 
“Ey iman edenler, siz kendinize bakın; siz doğru 

yolda olduğunuz takdirde sapkınlar size zarar ve
remez.” (5/105)
“Kötü tuzaklar kuranlar için şedid bir azab vardır 
ve onların tuzakları yakında bozulacaktır.” 
(35/10)
“İnkarcılar geleceğin kime ait olduğunu yakında 
görüp öğrenecekler.” (13/42) ■

* Osman bin M az’un ve Hz. Ali’nin şiirleri, M. Yusuf Kandeh- 
levi, Hadislerle Müslümanlık, c.I, s. 295-296’daki tercüme 
esas almarak tarafımızdan Türkçe şiir kalıbına dökülmüştür.
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İNCELEME
FOTOĞRAFLARDAKİ

TÜRKİYE

azı şeyleri anlatmak zordur; an
latan ve dinleyen veya yazan ve 

P> okuyan açısından fazlasıyla yo
rucudur. Meramınızı dile getirebilmek, 
ne demek istediğinizin karşınızdakilerce 
anlaşılmasını sağlamak için çok söz sar- 
fetmeniz veya kaleminizi çokça aşındır
manız gerekir. Ancak, her konu için ge
çerli olmasa bile, bazı konular için bir 
işaret, bir şekil, bir tavır veya bir fotoğ
raf anlatılmak istenenin kolayca ve çabu
cak anlaşılmasını sağlayabilir. Bu duru
mun, bu yazı bağlamında da geçerli ol
duğunu, şu anda elimde tuttuğum dergi
de ̂  yer alan birkaç fotoğraftan ve özel
likle de bir tanesinden^ hareketle söyle
yebilirim. Fotoğrafta, büyükçe bir mey
dan görünüyor. Meydanın ortasında, da
ire oluşturacak şekilde toplanmış, sayıla
rı birkaçyüz kişiyi bulan bir kalabalık. 
Sözkonusu meydan fazla yüksek olma
yan bir duvarla çevrili ve büyükçe bir gi
riş kapısı var. Duvarın çevrelediği mey
dan oldukça büyük. Bu nedenle ortadaki 
topluluk, meydanın küçük bir bölümünü 
kaplıyor. Kalabalıkla meydanı çevrele
yen duvara kadar büyükçe boş bir alan 
var. Arada hiç kimse yok. Fakat, meyda
na girmiş ancak duvarın dibinde kalmayı 
tercih etmiş veya kapı açık olmasına rağ
men meydana girmemiş ve dışarıdan du- 

ERTUNÇ vara yaslanarak içerideki kalabalığı sey-

Ahmet Cemil

reden ikinci bir kalabalık daha var. M ey
danın ortasındaki kalabahğı oluşturan ki
şilerle ilgili birşey söylemek mümkün 
değil. Çok uzakta oldukları için seçile- 
miyorlar. Sadece bir kısmının düzenli 
duruşundan ve seçilebildiği kadarıyla kı
yafetlerinden asker oldukları anlaşılıyor. 
Ancak, ikinci kalabalığı oluşturanların 
hakkında birşeyler söylemek mümkün. 
Çünkü, fotağrafçıya yakın taraftalar ve 
bu nedenle de net bir şekilde görünüyor
lar. Bunların kılık ve kıyafetlerinden, pa
zara veya tarlalarına giden-gelen köylü
ler, çiftçiler olduğu kolaylıkla anlaşılı
yor. Bir kısmının sırtında, pazara gidip 
gelirken içine eşya doldurmak için taşı
dığı büyük sepetler var. Kadınlar, çarşaf- 
h  veya mahalli kıyafetli.

SİV İL VE R ESM Î TÜRKİYE^NİN 
____________B İR  FO TO Ğ R A FI___________

Elbetteki am acım ız bir fotoğrafı resmet
mek değil. Sözkonusu fotoğrafta dikka
timizi çeken ve dikkatleri çekmeyi arzu
ladığımız özel bir durum var. Ancak bu
na geçmeden, öncelikle bir hususu belir
telim; duvarın dibinde toplananların du
ruşlarından, meydanın ortasındaki kala
balığa veya yaptıklarına ilgi duydukları 
ve bu amaçla onları seyrettikleri, ancak, 
onlara katılm am ayı, onlara uzak kalma-
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Amasra'ckı 10. yıl töreni

yi tercih etlikleri anlaşılıyor. Meydanın ortasındaki- 
lere uzak kalmalarını gerektiren fiziki bir engel gö
rünmüyor. Buna rağmen uzaktalar ve sadece seyirci
ler. M eydandakiler ilgilerini çekmese, pazara veya 
evlerine yönelik yolculuklarına ara verip, durarak 
merakla onları seyre dalmazlar. İlgilerini çektiğine 
göre onlara yaklaşmaları ve onlara daha yakın dur
malarını beklemek gerekir, fakat yaklaşmamışlar. 
Arada büyükçe bir mesafe bırakmayı tercih etmişler. 
İşte bu durumda ister-istemez merak ediliyor ve so
ruluyor: “N iç in ! ” Bunu sadece bu resmettiğimiz fo
toğraftan hareketle cevaplam ak mümkün görünmü
yor. Ancak, meydanın ortasındaki kalabalığın daha 
yakından çekilmiş diğer birkaç fotoğrafı merakımızı 
gidermeye yardımcı olabilir. Bu diğer fotoğraflar da 
derginin içinde yer aldığına göre, sözkonusu soru
muzu cevaplama im kanına sahip olabiliriz.

Diğer fotoğraflar meydanın ortasındaki kalabalı
ğın yakından çekilmiş görünümleri. Kişiler tek tek 
tanınacak kadar yakından çekilmiş. Fakat, bu fotoğ
rafları ayrı ayrı anlatmaya gerek yok. Hepsi de aynı 
kalabalığa ait. Sadece değişik yönlerden çekilmiş 
dört ayrı fotoğraf. Bunlardan hareketle, kalabalığı 
oluşturanlar hakkında öncelikle şunu söyleyebiliriz: 
Kalabalığı oluşturanları dört ayrı grupta ifade etmek 
mümkün: 1- Askerler, 2- Hepsi de kıravatlı, fötr şap
kalı ve takım elbiseli erkekler, 3- Saçları özenle ya
pılmış ceket-etek giym iş şık bayanlar. 4-Bir grup il

kokul öğrenci
si. Bütün bun
ların k ılık  ve 
k ı y a f e t l e r i n 
den, duruşla
rından, özel bir 
nedenle, ö rne
ğin b ir tören 
nedeniyle top
landıkları anla
şılıyor. Fakat 
ne tür bir tören 
olduğunu fo
t o ğ r a f l a r d a n  
tespit etm ek 
mümkün değil. 
Bu konuda yar
dım ım ıza fo
toğraflarla ilgi
li bilgi veren

yazılar yetişiyor. Yazıdan anlıyoruz ki, bu insanlar, 
Cumhuriyet bayramı ve o gün gerçekleştirilen bir 
büst açılışı için toplanmışlar. Tarih 29 Ekim 1933, 
yer ise Amasra.

Amacımızın, bir olayla/törenle ilgili çekilmiş ve 
bir beldenin tarihine tanıklık eden birkaç fotoğrafı 
anlatmak olmadığını, sözkonusu fotoğraflarda dik
katimizi çeken ve dikkatleri çekmek istediğimiz 
önemli bir ayrıntı olduğunu belirttik. Bunun için ilk 
fotoğraftaki sahneyi tekrar hatırlamakta yarar var. 
Fotoğrafta iki ayrı kalabalık görülüyor: meydanın 
ortasında toplanmış ve Cumhuriyet bayramını kutla
yanlarla, oldukça uzaktan töreni seyreden ve mey
dandaki kalabalığa uzak kalmayı tercih eden işçi ve 
köylüler. İşte burada sormak istediğimiz ve cevabı
nın oldukça önemli olduğuna inandığımız soru şu
dur; “M eyd a n ın  ken a rın d a  ve d ış ın d a  y e r  a la n  k a la 
b a lık , h iç  b ir  e n g e l o lm a d ığ ı ha lde  n iç in  o r ta d a k i tö 
ren k a la b a lığ ın a  k a r ışm ıyo r  ve h a tta  o n la ra  y a k ın  
d a h i d u rm u yo r?  K e n d is in i o ka la b a lık ta n  ve o n la r ın  

ka tıld ık la r ı tö ren d en  n iç in  s o y u tlu y o r? ”

Bu sorunun önemli olmadığını söyleyenler bulu
nabilir. Bu kimseler, sözkonusu durumun, A nado
lu ’nun küçük bir ilçesini ve geçmişi ilgilendirdiğini, 
dolayısıyla bugünkü Türkiye’nin geneli açısından 
önem arzetmeyen böylesi bir soruyu cevaplama gay
retine girmenin kaydadeğer bir manası olmayacağını 
savunabilirler. Ama ne var ki, gerçek hiç te öyle de
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ğil. Bunu ise yine bir başka soruyla açıklamış olalım; 
”1933’im Am asra’sında gerçekle§en bu dunımım, 
1980’lerin, 1990'ların Türkiye’sinde de yaygın bir 
§ekilde geçerli olduğunu söylersek yanlış mı dü.jün- 
müş oluruz?" “Rejim açısından önemli olduğu için 
bayram ilan edilen özel günlerde, törene katılmaları 
zorunlu olan eğitim camiası ve askerler istisna edi
lirse, tören alanlarında kaç kişi bulunabilir? Veya, 
törene katılanları seyre dalanlar neden törene bizzat 
iştirak etm iyor?”

Bu soruların cevabını herkesin kendisine bıraka
lım. Herkes kendince cevaplar verebilir veya kendin
ce olumsuz görünen durum(lar)a gerekçeler bulabi
lir. Ancak, özel bir kişinin bazı serzenişleri, sözkonu- 
su sorumuza en üst düzeyde verilmiş resm î bir cevap 
olduğu için büyük önem arzetmektedir. Bu kişi, dev
letin ve sistemin temsilcisi olan Cumhurbaşkanı’dır. 
Cum hurbaşkanı’nın geçen aylarda, bütün TV haber
lerine yansıyan bir yakınması herkesin malumu. O, 
Cumhuriyetin 75. yılı törenlerinin çok katılımlı ve 
coşkuyla kutlanabilmesi için halkın katılımının mu
hakkak sağlanması gerektiğini belirtirken, halkın bu 
tür törenlere/bayramlara ilgisiz kaldığından yakını
yordu. Katılım ın sağlanması için, kutlamayı cazibeli 
hale getirecek ve hatta büyük paralara mal olacak tö
ren programlarının devlet ricali tarafından düşünül
düğü ise günlerce gazete manşetlerinde yer aldı. İşte 
bundan ve gördüklerimizden hareketle diyoruz ki, 
yukarıda resm etm eye çalıştığımız fotoğraf sadece 
1933’ün A m asra’sını değil, A nadolu’nun her yerini 
ve her yılını temsil edccek bir genelliğe sahip. Ade
ta, Türkiye’nin her ilini ve ilçesini resmetmekte. Ve 
şimdi asıl sorumuzu soralım: “Halk, kendisini “köh

nemi ş Osmanlı sistem in
den” , “kulluktan”, “geri 
kalm ışlıktan”, “bağnazlık
tan,”, “sefaletten”, “ceha
letten”... kurtarıp, “uygar 
toplumlar seviyesine çıka
ra n " , “hür vatandaş k ı
lan”, “hukuk devletini ika
me eden”, “temel hak ve 
Özgürlükleri güvence altı
na a la n " , “çağın nimetle
rini sım an” bir sisteme ni
çin soğuk? ''Eğer sisteme 
soğuk değilse, sistemin ön
gördüğü törenlere niçin  
katılm ıyor?, Cum hurbaş

kanı’nın da dikkat çektiği ve önem verdiği gibi, tö
renlerin cazibesini artırarak kalabalıkları büyütmek 
mümkün.  Ancak bu durum da bir konu yinede açıkh- 
ğa kavuşmuş olmayacak: “Halk niçin sadece seyirci 
ve bizzat o törenlerin katılımcısı, arzuyla katılmış 
aktörü olmuyor? Niçin, törenlere katılanlardan ken
disini soyutluyor?...” İnanıyoruz ki bugün sorunlar
la kuşatılmış Türkiye’nin en ciddi sorunu bu dikkat 
çektiğimiz noktada düğümleniyor. Yani, farklı söy
lemlerde ifade olunan ve esasta aynı şeyi ifade eden 
“re sm r  ile ''sivil, "devlet” ile “vatandaş'’, "sivil ve 
asker bürokratlar” ile "halk''’ arasındaki kopuklukta 
düğümlenmekte. T ürkiye’nin Tanzimat sonrasında 
girdiği süreç ve bu sürece yön veren değişim proje
leri ise sözkonusu ayrılıkların başlıca nedeni. Yaşa
nanlar, Jakobence yürütülen bir toplum mühendisli
ğinin ürünü. Veya bir başka isimlendirmeyle batıh- 
laşma/batılılaştırma anlayışının zorunlu gereği. Bü
tün bunların tarihi ise kısaca şöyle:

BATILILA ŞM ACI SEÇK İN LER E 
_______________ İLTİFATSIZ BİR HALK_______________

XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın ilk çeyreğinde
ki batılılaşma sürecinin önderleri olan çoğu orta sını
fa mensup genç aydınlar, ideallerini gerçek kılmanın 
özlemiyle yanıp-tutuşurlarken, kendilerini şaşırtan 
bir durumla karşılaşırlar. Halk kesimleriyle olumlu 
kontakt kuramadıklarını farkederier. Daha da önem
lisi; "ku tsa r  ideallerinin halk tarafından dikkate de
ğer bulunmadığını görürler. M ücadelelerini, hep bü
yük bir yalnızlık içerisinde yürütürler. Hatta çoğu za
man sessiz veya karşıt sesler çıkaran bir halkla karşı
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dısıni açığa vurur: M eşrutiyet hareketlerine ilk kavuşacaltlarını
"Anayasa- ve "M ecü ."  id n  v l l n  m l.H  ’ , oluşturduklar, ideolojinin içi-

bakttğtmtzda. örnek ahnan L u t h  “
siye ya da K ral’a karşı kendi menfaatlerinin mücade- -i r  °  'f '"  y a la n la r ı
leşini veren burjuvalar, daha fazla ekonomik b asrm  ™ kapasitede olmadığı için" halka bir

t e ”i oluşturan devlet b U r L a s L n r k t d  VV ™ ‘ ^İÇ değilse
c .* / .« - „ d e n  başkas, değildir. Birinci M e j t iy e t ;  T h ^ l i f t l m Z  “  « t i r i l e n l e r e

ta tiy T z lıira  k a "  y ^ S  b r l t t o  Î Z m :  f  " l > a n , ı , a „ n . n . „  son ve= Î S 3 £ İ İ İ S Ş İ
idealinde hep yalnız olan seçkinler, ideallerinin be
lirli aşam alarına ulaştıkları zaman dahi, adına hare
ket ettikleri, mücadelesini yürüttüklerine inandıkları 
halkı yanlarında bulamayacaklardır. Bu nedenledir 
ki, bürokratik aydın geleneğinin siyasal örgütü ola
rak İttihat ve Teraldci, 1908 M eşrutiyet’iyle İktidar’a 
geldiği zaman, D evlet’i ele geçirmenin, Toplum’u 
ele geçirm ek olmadığını anlayacaktır.^

Ancak bütün bu durumlar, seçkinler için hayal kı-

î ------ 111111 V-/Ö-
rnanlı dönemindeki gelip dayandığı ideolojik aşama 
olacaktır. Toplumsal hayatta karşılığı bulunan bir 
söylem biçiminde geliştirilmiş değildir. Batılılaştır
ma idealinin önündeki önemli sorunu -halkın ilgisiz
liğini- aşmanın gereği olarak gündeme gelir. Bu ne
denle de halkı içine almayan bir ideoloji olur. ""Hal
ka rağmen'^cilıgı ise, başarısızlığının en önemli ne
deni olacaktır.7 Şüphesiz bu garip, ama ne var ki zo
runlu bir durumdur. Halkın tercihte bulunabilecek^ 1 ..................... * uuııu Dir üurumclur. Halkitt tcrcihte bulunabilecek

R a J f l ^ T " r ^ ı  \  T ,  ™ y°‘ kapasitede olmadığın, bir ön kabul olarak benimse
Radikal eğilim ler batılılaşma ideallerinin değişme- menin varacağı doğal sonuçtur. Halkr dusZT ve

I I ”  d t r : n m r “" ™ " " “ ‘" ’ “' ' “ '^ '^ '" '  S -ek en ’ bilinçli bir
gerektiğini savunan Ja- 
koben bir siyasal ide
oloji olacaktır.5 Batıh- 
laşma projelerini geliş
tiren seçkinler, arzula
dıkları toplum sal deği
şimin hedefini ve bu 
arada da halka karşıt ol
madıklarının delili ola
rak ürettikleri sözkonu- 
su ideolojiye, ""Halkçı
lık” ismini uygun bulur
lar. ""Halkçılık", ""halk 
tarafından'" değil, ""halk 
için” olduğu görüşünün 
kuram sal gerekçesini 
oluşturur.6 Seçkinler bu

Amasra'daki Törenden bir bajlca görünKi
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Amasra'da 10. yıl kutlamalan

kitle olarak değil, seçkinlerin eğitimine muhtaç bir 
sürü olarak gören anlayışm doğal/zorunlu sonucu
dur. Daha da önemlisi bu “^Mrü^nün eğitilmesi, bazı- 
lannm  varlık nedeni olacaktır.^

Burada, açıklığa kavuşturulması gereken ve ko
nunun canalıcı kısmını teşkil eden husus, halkın, ba
tılılaşma projelerine yabancı kalma nedenidir. Batıh- 
laştırmacı seçkinlerin gerek ideallerinin ve gerekse 
sözkonusu idealleri doğrultusundaki uygulam aları
nın halkın iltifatını kazanamamış olmasının, halk 
açısından haklı bir gerekçesinin olması gerekir. K a
bul etm ek gerekir ki, bu, oldukça kapsamlı bir araş
tırmayı gerektirecek kadar önemli bir konu. Dolayı
sıyla, konunun bütün boyutlarıyla ortaya konması bu 
yazının sınırlarını fazlasıyla aşar. Ancak, genel m a
nada ifade olunabilecek bazı özellikler, konunun an
laşılmasını kolaylaştıracak ve bir fikir verebilecektir.

YAŞANAN SORUNLARDAN,
SORUNLAR OLUŞTURAN PROJELERE

Osmanh sistemi, XVII. yüzyılda, daha önce karşılaş
madığı bir kısım sorunları yoğun olarak yaşamaya 
başlar. Bunlar; İdarî, malî ve askerî olmak üzere, 
özellikle üç farklı alanda açığa çıkan ve sistemi sar
san etkilerini gün geçtikçe artıran sorunlardır. Dola
yısıyla, sistemin normal işleyişini temin açısından bu 
sorunlar acilen çözüm  beklemektedir. İdarî ve malî 
sorunların çözümü, sistem içi tedbirlerle sağlanmaya 
çalışılır. Askerî sorunların çözümü için izlenen yön
tem farklı olur. Osmanlı devlet adamları, askerî alan
daki sorunların çözüm ünün Avrupa devletlerinin as

kerî sistemlerinden yararla
nılarak  sağlanabileceğine 
inanırlar. Bu yönelişin ge
rekçeleri ise pratikte yaşanan 
durum larla ilgilidir. Şöyleki: 
Osmanlı için zor günleri ve 
kötü bir geleceği oluşturma
ya başlayan askerî yenilgiler, 
genellikle Avrupa ülkeleri
nin ordularıyla yapılan sa
vaşlarda yaşanır. Önceleri, 
savaşların galibi olacakları 
konusunda herhangi bir te
reddütleri bulunmayan Os
manlI devlet adamları, XVII. 
yüzyıldan itibaren, Avrupa 

ülkelerinin orduları karşısın
da bu güvenlerini büyük oranda kaybederler. Güven
lerini yeniden kazanmanın ve savaşlardan galip çık
manın çözümü olarak da, o günün şartlarında galip 
tarafı teşkil eden AvrupalI orduların savaş teknikleri
ni almayı gerekli bulurlar. Bu kanaat ve karar, Avru
p a ’ya yönelişi sağlar. Ve bu, dozajı geometrik artışla 
büyüyen etkilenim lere yol açan bir yöneliş olacaktır: 
Askerî alandaki sorunlara çözüm arayışı, bir süre 
sonra toplumsal, kültürel, ekonomik, yasal, siyasal, 
felsefî olarak da Avrupa’ya yöneliş biçiminde geli
şip, şekillenir. Böylelikle, Türkiye tarihinin son iki 
yüzyılına damgasını vuracak olan Batı modeline gö
re “topyekün değişim ” süreci yaşanm aya başlar.

Sistemin sorunlarını çözmeye yönelik ıslah çalış
malarından, Batı modeline uygun bir şekilde ''topye- 
kün” değişim sürecine geçiş, elbetteki birden gerçek
leşmez. Yüzyılı aşan bir zamanı gerektirir. Bu zaman 
dilimi içerisinde iki aşamalı bir süreç yaşanır. Birin
ci aşamada, zihinsel ve toplumsal değişmelerin mo
toru rolünü üstlenecek olan ve ''sosyal değişme sağ
layan ajan"^ olarak tanımlanan ''seçkin” (elit)’lerin 
batılılaşmacı zihniyete sahip olması sözkonusudur. 
Osmanlı dönem i batılılaşm asının ilk basamağını 
oluşturan bu aşamada, "değiştiren”{okX\î) unsurlar 
ve "değişen” (edilgen) unsurlar arasındaki etkileşim 
doğrudandır. Etkileşimin aktif ucunda dış dinamik
ler, edilgen ucunda ise yerli seçkinler vardır. Ancak 
şurası önemlidir ki; bu etkileşimin zeminini dış dina
miklerin değiştirici, yönlendirici iradeleri değil, daha 
çok, yerli seçkinlerin değişme istek ve arzuları oluş
turur. İkinci aşamaya gelince; bu aşamada dış dina
mikler büyük oranda devre dışı kalır. Artık batılılaş-
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tiran ve batılılaştırılan ilişkisi ‘'yerli” unsurlar arasın
da gerçekleşmektedir:Yani, “sosyal değişme sağla
yan ajan'’ konum undaki seçkinlerle halk arasında. 
Toplumsal ve zihinsel değişimi batılılaşma yönünde 
gerçekleştirmeyi varlıklarının gayesi edinmiş yerli 
seçkinler ile gündelik problemlerinden daha ötesini 
göremeyecek kadar hayatın günübirlik problemleriy
le iç içe olan halk, batılılaşma sürecinin bu ikinci 
aşamasında karşı karşıya gelirler. İkinci aşamada 
seçkinler neyi istediklerini bilen konumundayken, 
halk, olup biteni değerlendirmeye fırsat dahi bula
mayacak bir baskınla sürecin mensubu kılınır. Her- 
şeyin, kendisine yöneldiği bir hedef konumuna gelir.

Ayrıntıya inildiğinde daha başka şeyler söylene
bilecek ise de, genel anlamda ifade etm ek gerekirse; 
halkın batılılaşma projeleri karşısındaki ''duyarsızlı
ğı'’ şartları ve sözkonusu projeleri anlayamamaların
dan ve değerlendirememelerinden ziyade, seçkinler 
tarafından kendilerine dayatılanların, yaşadıkları so
runlarla ilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. Daha 
başka bir ifadeyle ve başka bir açıdan değerlendir
meyle; seçkinlerle halkın ''dünya”\a.n farklıdm Bu 
ise sorunlarını farklılaştırmaktadır. Halk, seçkinlerin 
bilmediği ve tatm adığı sorunlarla boğuşurken, seç
kinler kendi iç ve dış dünyalarındaki sorunların çö
zümü olarak buldukları yöntemleri halka dayatırlar. 
Halkın sorunlarının çözümünü, kendi sorunlarının 
çözümünü sağlayacağına inandıkları şeylerde görür
ler. Bu ise sadece ''batılılaşmanın” değil "batılılaş
tırmanın” esas olm ası ve değişimin tepeden tabana 
yönelik bir etkiyle gerçekleştirilmesi gerektiği inan
cını oluşturacaktır*0. Böylelikle seçkinlerle halk ara
sındaki ayrılıklar büyür ve derinleşir. Zamanla iyice 
pekişen bu ayrılık ve tüm sonraki zamanların değiş
meyen özelliği haline gelir. Devletin tüm güçlerini 
yedeklerine alarak toplumu "topyekün”, "aniden” ve 
"jakoben” bir yaklaşım la değiştirmeyi hedefleyen si
vil ve asker bürokratlar, halkı, mutlak anlamda de
ğişmesi gereken ve kayda değer bir özelliği bulun
mayan kütle olarak görürken, halk ise kendilerini de
ğiştirmek için gelen bu kişileri yıkıcı, bozucu ve 
kendi dünyalarının dışında varlıklar olarak görürler. 
Sonuçta da yazım ızın girişinde uzunca anlatmaya 
çalıştığımız ve hayata yansıyan farklılıklar Türki
ye’nin değişmeyen manzarasını oluşturur. Bu itibar
la hiç kimse bugün yaşanan sorunları sadece son 
beş-on yılın uygulam alarına bağlamamalıdır. Bu so
runlar Türkiye’nin iki yüzyıldır girdiği sürecin oluş

turduğu sorunlardır. Halkın ürettiği değil, halk adına 
halk için üretilmiş ve halka dayatılmış sorunlardır. 
Muhakkak ve tez zamanda çözümlenmesi gereken 
sorunlardır. Çözümün ilk adımı ise, "halka rağmen” 
bir değişim projesinin "halkçılık” olamayacağının 
batılılaştırmacı seçkinler tarafından anlaşılmasında- 
dır. Bu, elbetteki seçkinler tarafından hiç bir zaman 
anlaşılmamış bir durum değildir. Bunu arasıra anla
yanlar olmuşsa da, seçkinlerin genel bir anlayışı ha
line gelemediği için bir manâ ifade etmemiştir. Cum
huriyet seçkinlerinden Behçet Kem al Çağlar’ın şu 
sözleri, "Türkiye’nin fo toğrafındaki” sorunların ne
denlerinin, bireysel olarak bazı seçkinler tarafından 
anlaşıldığının örneklerinden b i r i s i d i r : yap
tık, milleti harbe sokmadık diye halkın, altın heykel
lerimizi dikeceğini sanıyorduk. Ferih fahur demok
rasiye başlayalım dedik. Baktık ki, halk bizi sevmi
yor.... Artık ağzımızla kuş tutsak, değil memleketi, 
dünyayı kurtarıcı tedbirler bulsak halkı tatmin ede
mez bir hale gelmiş bulunuyoruz." m
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lINCELEME
KURULUŞUNUN 75. YILINDA 

CUMHURİYET

g ir iş

um huriyet’in kuruluşunun 75. 
yılı törenlerle kutlanıyor. Bu 
çerçevede resmi ve sivil kuru

luşlar bir seri etkinliklerde bulunarak bu 
kutlam alara katılm aktadırlar. D evleti 
temsil noktasında bulunanlar, m eydan
larda, belli sembol ve simgelerle, genel 
beyanlarla işi götürm eye çalışm akta, 
mesela Başbakan M. Yılmaz, “Şüphesiz 
75. yılda eksiklerimiz de vardır ve bun
lar en kısa zamanda giderilecektir” gibi 
güncel politik  ifadeler kullanırken; 
Cum hurbaşkanı her gün gerçekleştir
mekte olduğu m utad açılış törenlerinde, 
bu çoğu özel girişim leri Cumhuriyetin 
geldiği başarılı nokta konusunda refe
rans göstermektedir.

Şüphesiz bu beyanlar genel olarak 
doğru olabilir, 75 yılda gerçekleşen hiz
metler vardır, eksikler zamanla tam am 
lanacaktır ve söz konusu özel girişimle
rin de Cum huriyet’le bir biçimde bağ
lantısı kurulabilir. Ancak bütün bunlarda 
gerçekleştirimlerin Cumhuriyetle ilişki
sinin hangi noktada kurulduğu, başarı
sızlıkların ne ile ilgili olduğunun tartışıl- 

Mustafa ması, burada bilim ve düşüncenin devre- 
AYDIN ye sokulması gerekmektedir.

Belirtilm elidir ki bu çerçevede özel
likle dergilerde değerlendirm eler yapıl
makta, 75 yılda C um huriyet’in geldi
ği/getirildiği nokta irdelenmektedir. Biz 
de bu çerçevede bilimsel/eleştirel bir 
yaklaşım la 75 yılda geldiğimiz noktalar 
üzerinde bir değerlendirm e yapmak isti
yoruz. Söz konusu değerlendirm elerim i
zi bir temele oturtabilm ek için de önce 
cumhuriyetle ilgili bazı hatırlatmalarda 
bulunalım.

GENEL OLARAK CUMHURİYET

Herşeyden önce Cumhuriyet bir siyasal 
sistemdir. İçeriği önemli değişikliklere 
uğramış olsa bile ikibin yılı aşkın bii’ za
mandır bilinmekte ve genel olarak da 
“halkın temsilini esas alan bir model” an
lamına gelmektedir. Bilimsel açıdan siya
sal sistem (kısaca tanımlamak gerekirse) 
siyasal hayatta fert, halk ve devletin (yö
netenlerin) konumları başta olmak üzere, 
kurumların, en temel unsurlarını, yerlerini 
ve ilişkilerini belirleyen ana çerçevedir. 
Bu çerçeve genel olarak demokrasi, ana
yasal düzen, cumhuriyet, ki'allık gibi kav
ramlarla anlatılmaya çalışılmaktadır. Ne 
var ki bu kavramlar, tanımlama ve içerik 
farklarının, kapsama ve bazı anlamlan 
dışlamanın yanında bir isimlendirme ola-
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rak kısmi bir mana taşıyabiliyorlar. Söylenenleri ör
neklendirmek gerekirse, bir yerde isminin başında de
mokrasi yazan bir ülkede demokıasinin temel esprisi
ne rastlanmaz iken, bir başka ülkede (mesela İngilte
re ’de) kıallık anlamlı bir siyasal yapı oluşturabilmek
tedir. Dolayısıyla bir siyasal gerçekleştirim için önem
li olan sırf adı veya varlığı değil, özüne uygun bir 
muhteva ile doldumlabilmiş olmasıdır.

Cumhuriyet, arapça çoğunluk, topyekün toplum, 
halk anlamına gelen c u m h u r kelimesinden türetil
miş bir kavramdır. Batı dillerinde R espublica sözcü
ğü ile karşılanır; res, olgu, olay, aidiyet; “publica” 
halk kelimelerinin eklenm esiyle elde edilm iştir ve 
genel olarak “halka ait, toplumla ilgili olan şey” ma
nalarına gelmektedir. Esasen Cumhuriyet, siyasi lite
ratürde genel olarak “insiyatifin halka ait olduğu 
devlet veya hükümet biçimi, bir başka açıdan da doğ
rudan veya dolaylı bütün halkı temsil eden yönetim 
şekli olarak tanımlanmaktadır.

Bu tanımda yer alan, halkın temsilinin doğrudan 
veya dolaylı olması, hüküm et etme veya devlet tarzı 
kabul etme, siyasal bilim ciler tarafından tartışılmış 
ve bu açıdan C um huriyet’in “dar” ve “geniş” anlam
da iki türü olduğu kabul edilmiştir. Burada onun te
mel espirisi olan halkın temsil ediliş derece ve düze
yi ile ilgili bir ayırım söz konusudur.

D ar anlamda cum huriyet, devlet başkanmı doğ
rudan veya dolaylı, halkın seçtiği sistem demektir. 
Burada halkın, yönetimin diğer işleyiş şekillerine 
hüküm et etmeye katılım ı gözardı edilebilmekte, ye
rine göre işler, değişkenliği bulunmayan bir seçkin
ler aracılığıyla yürütülebilmektedir. Bu açıdan bakıl
dığında da nice total düzen (mesela Irak) Cum huri
yet adını taşırken, hüküm et etme biçiminin tamamı
nın, halkın insiyatifinde bulunduğu ama devlet baş- 
kanım seçemediği bir düzen (mesela İngiltere Kral- 
hğı) Cumhuriyet sayılmamaktadır.

Geniş anlamda Cum huriyet ise (birincinin yanın
da) yönetimde hükümet etm e ve sairede halkın etkin 
olduğu sistemdir. En üst noktadaki kişi doğrudan 
halk tarafından seçilmese de. Esasen halkın tem sil
deki etkinliği, halkın devlet başkanmı dolaylı da ol
sa seçmesini kaçınılmaz kılar.

Cumhuriyetin, bir devlet mi veya bir hükümet 
biçimi mi olduğu başından beri tartışılagelmiştir. Bu 
siyasal modelin anavatanı olan Fransa, onu hükümet 
biçimi olarak nitelemiş. Türkiye gibi ülkeler ise ona 
bir devlet şekli olarak bakmaktadırlar ki bunu anla
mak zor değildir. Çünkü bu bir taraftan toplumsal

dönüşümün sınırlılığını ifade ederken diğer taraftan 
şekilsel vurguya daha uygun düşmektedir.

Yine bununla irtibatlı olarak önemli noktalardan 
birisi bu hükümet veya devlet biçiminin üniter (tek 
yapılı) veya federa l oluşudur. Ü niter Cumhuriyet ti
pik bir ulus/devlet yapısıdır ve genelde içeride yete
ri kadar doğal birliğin sağlanamadığı, çevresinin de 
düşman komşularla çevrili olduğu inancının gereği 
olarak var olan bir siyasal yapıdır. (Aşağıda belirtile
ceği üzere Türkiye üniter Cumhuriyet örneklerinden 
birisidir.)

Weberyen bir deyim kullanmak gerekirse, Cum
huriyet şekilsel (formel) ve içeriksel (muhteva) ola
rak ikiye ayrılabilir. Yani halkın bütününün temsilde 
rol oynadığı Cumhuriyet, yalnızca bir seçkinler gru
bunun temsil ettiği cumhuriyet. Siyasi literatürde bi
rincisine “demokratik cumhuriyet” , İkincisine ise 
“aristokratik cumhuriyet” adı verilmektedir. Şüphe
siz çağımızda aslolan bir seçkinci yapısı değil, de- 
mokı-atik cumhuriyettir.

Genel olarak Cumhuriyet ile demokrasi arasında
ki ilişki tartışılagelmiş ve cumhuriyetin bir biçim, 
demokrasinin bir içerik olduğu ileri sürülmüştür. An
cak cumhuriyetin halkın temsili, yönetimi belirleme
de etkinliği anlamına geldiği göz önünde bulunduru
lursa, demokrasi adı verilen katılım tekniğinin göz 
ardı edildiği bir siyasal yapının ne dereceye kadar 
cumhuriyet olduğu tartışılabilir. Esasen, cumhuriye
tin, klasik anlamdaki monarşi ve oligarşiye bir kar
şıtlık oluşturduğu kabul edilir, onun için de bir seç
kinci oligarşisi olan siyasal yapıları, çağdaş bir cum
huriyet saymak mümkün değildir. Şimdi bu genel 
bilgiler doğrultusunda Türkiye’de Cumhuriyet konu
suna gelelim.

TÜRKİYE’DE CUMHURİYET

Türkiye, bu yüzyılın ikinci çeyreğinin başlarında 
(1923 yılında) siyasal sisteminin Cumhuriyet olma
sına karar vermiş, şüphesiz bunda bazı mesafeler de 
almıştır. Ancak 75 yıllık gelişme sürecini göz önün
de bulundurduğumuzda üzerinde durulması gerekli 
sorunları vardır ve bunların önemli bir kısmı, halkın 
bir siyasal sisteme uyarlanmasıyla ilgili değil, seç
kinlerin sistemi algılayış ve işletiş biçimiyle ilgilidir. 
Onun için de biz burada önce onu algılayış biçimiy
le ilgili sorunlara işaret edecek, sonra da pratiklerle 
açığa çıkan sonuçlara ve bunların sebeplerine değin
meye çalışacağız.
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öncelik le  belirtelim ki 600 yıllık bir saltanat ge
leneğinden m odern bir siyasal sistem olan Cumhuri- 
yet’e geçişte bazı sorunların olması doğaldı. Buna 
rağmen Cumhuriyet, toplumumuzda diğer çağdaş 
değerlerden daha fazlasıyla benimsenmiş ve özüm- 
senmiştir. Bunun içindir ki geçen 75 yıl içerisinde 
halk katları (yani yönetilen çoğunluk) açısından ba
kıldığında marjinal gruplar bazında bile cumhuriyet 
karşıtlığı anlam ına gelecek hareketlere ve tepkilere 
rastlanmamıştır. M esela uzun zaman, tarihsel sürek
lilik gözardı edilerek cumhuriyet açık bir şekilde Os
manlI ve hilafet karşıtlığı (yani bir alternatiflik duy
gusu içerisinde) sunulmasına rağm en açık ya da üs
tü örtülü bir tepki ile karşılaşılmamıştır. Zaman za
man ekonomik, sosyal ve siyasal sıkıntılar yaşana- 
gelmiş am a bunlar Cum huriyet’e ciro edilmemiştir.

Şüphesiz bunda halkın derin sağduyusunun 
önemli bir payı olmuştur. Öyle ki başta dini olmak 
üzere inandığı değerlerle cumhuriyeti bağdaştırmada 
bir güçlük çekmemiş, belki bilinç altında cumhuru 
(çoğunluğu) m a’ru f’un ölçeği sayarak onu özümse
miş ve böylece devlet olgusuna olan tarihsel güven
le, toplum bütününü kapsam ak ve üst düzeyde tem
sil etm ek anlam ına gelen bir cumhuriyet, onun temel 
siyasal beklentilerine denk düşmüş, hiçbir zaman 
saygıda kusur etmemiştir.

Ne var ki cum huriyeti tekelinde sayan seçkinler 
aynı basireti gösterememiş, böylesi bir halka kuş-

Cumhuriyeti tekelinde sayan seçkinler 

bazen açık bazen kapalı^  ̂ama toplum 

genelini siyasal hayattan tecrit etme- 

ye, devleti halktan uzaklaştırıp araya  

bir mesafe koymaya çalışmışlardır. 

Öyleki bu güvensizliği sonuna kadar 

götürerek toplumu potansiyel tehlike

lerle dolu saymış, her toplumda 

varolabilecek üçer beşer kişilik 

marjinal gruplarla cumhuriyetin 

alaşağı edilebileceği varsayımına 

sahip olmuşlardır.

kuyla bakagelmiştir. Bazen açık bazen kapalı, ama 
toplum genelini siyasal hayattan tecrit etmeye, dev
leti halktan uzaklaştırıp araya bir mesafe koymaya 
çalışmışlardır. Öyleki bu güvensizliği sonuna kadar 
götürerek toplumu potansiyel teh likelerle  dolu say
mış, her toplumda varolabilecek üçer beşer kişilik 
(marksist, turancı, v.s) marjinal gruplarla cumhuriye
tin alaşağı edilebileceği varsayım ına sahip olmuş, 
sonuç olarak da söz konusu edilen cum hur’un büyük 
teveccühü, cumhuriyet için bir güvence kabul edile
memiş, vesayet altındaki sistem e bir türlü rüşdüne 
erme fırsatı verilmemiştir. Şüphesiz bütün bunların 
gerisinde seçkincilerin Cumhuriyeti kurgulayış ve 
algılayış eksikleri yatmaktadır.

Bir kere Cumhuriyetin en temel niteliği cumhu
ru/geneli kapsamasıydı. Bu haliyle çağdaş cumhuri
yet oligarşi karşıtlığıdır, yani demokratikdir. Ne var 
ki Türkiye’de üstü örtük bir aristokratik Cumhuriyet 
anlayışı, (ki derin devlet söylemini ve hatta açık m ü
dahaleleri hatırlayalım) sürdürülmektedir. Dolayı
sıyla Türkiye’de yöneten seçkinler yapısı toplum dı- 
şında-üstünde vesayetçi bir tavra imkan vermektedir. 
Yani bir soya, sınıfa ait olmasa bile bir tür oligarşi 
varhğını sürdürmektedir.

Türkiye’de cumhuriyet bir ü n ite r (tekçi yapı) 
özelliği taşımaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi 
üniter yapı, toplumun çok farklı öğelerden meydana 
geldiği düşüncesi üzerine oturur, hasım komşularla 
çepeçevre kuşatıldığını varsayar. Düşman ve güven
lik sistemi onun en temel olgularıdır. Türkiye’deki 
siyasal sistem bu düşünce üstüne oturmakta, farklılık 
öğeleri dış düşman tasarımının yetişmediği yerde iç 
düşman üreterek varlığını sürdürm eye çalışmaktadır.

Anlaşıldığı kadarıyla seçkincilerin devlet üzerin
deki etkinliklerinin artm asıyla Cumhuriyet, halkın 
geniş kapsamlı bir temsil ve katılım ından gittikçe 
uzaklaşmakta, bu çevrelerce cumhuriyet, güven du
yulmayan halka karşı sistemin koruyucu bir dokusu 
olarak algılanır hale gelmektedir. Son iki yıldır halk 
çoğunluğunun dışlanması ve bunlara karşı cumhuri
yetin korunup kollandığı iddiası bu sürecin tipik bir 
örneğidir.

Yine T ürkiye’de cum huriyet bu algılanış özelliği
ne uygun olarak bir hüküm et etm e tarzı değil, bir 
devlet biçimi olarak kabul edilmektedir. Bu ise yuka
rıda da bahsedildiği gibi cum huriyetin en dar anla
mıdır. Yani Türkiye’de cum huriyet hükümet etmede 
halkın kapsamlı bir temsilini ifade etmeden çok, 
kendisinden önce yaşayan ve sultan /halife ile temsil
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edilen bir siyasal yapıya karşılık (Cumhurbaşkanı, 
parlamento, hükümet,vb. gibi) başkanlık mekaniz
masını halkın belirlediği bir sisteme vurgu yapmak
tadır. Şüphesiz bu durum önemsiz değildir; ancak 
çağdaşlaşmanın tüm alanlarında olduğu gibi siyasal 
hayatta da etkin olan (kılık, kıyafet vb. gibi) şekilci 
kalmaktadır.

Gerçi Türkiye’de Cumhuriyet, bir devlet şekli 
olarak kabulü yanında bunun dem okratik, laik, sos
yal bir hukuk devleti olduğu anayasada yer almak
tadır. Ancak bir içerik gibi gözüken bu ilkeler halk 
eksenli olmaktan çok, seçk ind  bir özle doldurula- 
gelmiştir. Onun içindir ki bu sosyal devlette halkın 
en doğal talebi olan başörtüsü sorunu seçkinlerin si
yasal tavrından çıkarılıp hukukun çerçevesi içinde 
çözülememektedir. Halkın seçtiklerinin çıkardığı ya
sa (1547/17) bir kesim seçkin tarafından göz ardı edi
lince yürütm e makamındaki hükümetin eli erme
mektedir. Buradan çıkarılabilecek bir sonuç, bir si
yasal sistemin sloganlarla değil, kazandığı içerikle 
ele alınması gerektiğidir. Ne var ki söz konusu içe- 
riksizliği 75. yıl kutlamalarında da yeterince gözlem
lemekteyiz.

75. Y IL KUTLAM ALARININ 

___________ ORTAYA KOYDUĞU G ER Ç EK ___________

75. yıl kutlam aları yukarıda da açıklamaya çahştığı- 
mız olumsuz tabloyu gayet net bir biçimde vermek
tedir. Resmi yetkili zevat, cum huriyet’in içeriğiyle 
ilgili olmayan, anlamlı da bulunmayan beyan ve slo
ganlarla işi götürmeye çalışmaktadır. M esela başba
kan bazı eksikliklerin bulunduğunu söylemekte, an
cak bunların hangi türden olduğunu belirtmemekte- 
dir. Gerçekten bunlar ekonomik/sınai bazı girişim
lerse, fazlaca önemli değil, zamanla tamamlanacağı 
söylenebilir; am a bu eksikler, sosyal/politik alanlar
la ilgili ise ve hele toplumsal kazanımların geriye 
gitmesi, halkın elinden alınması anlam ına geliyorsa 
bu, basit beyanlarla geçiştirilecek bir “eksik” değil
dir, Yine devletin zirvesindeki kişi her gün (sağlık 
ocağı, dersane, otel, vb. gibi) bir düzine kadar kurum 
ve kuruluşun açılında “işte cumhuriyet!” demekte, 
ama burada asıl Cumhuriyetlik işin vurgusuna hiç 
yaklaşılmamaktadır.

Söz konusu içeriksizliğin en belirgin örneklerin
den bii'isi Cum huriyet’in teknolojiyle özdeşleştiril
miş olmasıdır. Vakıa bu konuda seçilen bir argüman-

75. yıl kutlamaları kendimize has 

geliştirdiğimiz toplumsal başarılarla 

paralelleştirilmediği gibi halka karşı 

gizlice bir alternatiflik de buna eşlik 

etmektedir. Cumhuriyet, ya Betho- 

ven'in 9. Senfonisi gibi, üretimi bize 

ait olmayan bir müzik parçası ile, ya  

da zımnen Cumhuriyeti 10 yaşında 25 

milyon nüfuslu demografik özelliğe 

sahip bir siyasal yapı olarak algıla

mamız telkin edilmekte, her haliyle 

75 yılı kapsamayan bir imajın 

altı çizilmektedir.

da ‘'Cumhuriyet olmasaydı hala kağm gıcırtıları din
leyecektik" deniyor. Halbuki bir siyasal rejimin asıl 
alanı teknolojik gelişmeler değildir. Çünkü sınai/tek
nolojik gelişmeler bir kültürleşm e süreci içinde ve 
cumhuriyet dışı en total siyasal sistemlerle de ger
çekleşebilecek bir şeydir ki bunun yer yüzünde pek 
çok örneği vardır. Cumhuriyet gibi bir siyasal siste
mi vurgulayan asıl alan, sosyal/politik konularda ge
linen noktalardır. Üstelik birincisi büyük çapta hal
kın omuzlamasıyla olabilecek bir şeydir, halbuki 
İkincisi ülkedeki seçkinlerin kapasitesine, yetenek 
ve basiretlerine bağlıdır.

Denebilir ki halk kendi üzerine düşeni büyük 
çapta yerine getirmektedir. Son zamanlarda ekono
mik kalkınmanın, sanayileşmenin dinamiklerini de 
yakalamış görünüyor. Bir monarşiden çıkmış olm a
sına rağmen siyasal katılıma önem vermekte, eğitim 
ve öğretime büyük bir özlem duymakta, vs. Ama ül
keyi gönlünce yönetmek isteyen seçkinler eğitimde, 
siyasette, ekonomide Anadolu insanının önünü kes
meye, oluşturdukları bir kast sistemiyle ve sıradan 
bahanelerle halkı kurumlardan tecrit etmeye çalış
maktadırlar. Böylece de toplumun geniş bir kesim i
nin dışlandığı, devlet bağlantılı çetelerin (yer yer le
gal görevlilerle işbirliği yaparak) cirit attığı, insan 
haklarının ihlal edildiği; dini, toplumsal değerlerin.
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halkın gönül verdiği kurumların töhnmet altında tutul
duğu, hükümet ve parlamentonun etkisiz hale getiri
lip, hukukun siyasallaştırıldığı, ekonomik gelir dağı
lımının her geçen gün bozulduğu, demografik yapı- 
nm param parça edildiği bir olumsuz dönem yaşa
maktayız. Siyasal etkinlik ve başarı bu tablonun ol
mamasını gerektiriyordu. Yani yetkililerin göğsünü 
gererek konuşabileceği alanlar bunlardı. Ne yazık ki 
Cumhuriyetin 75. yılı böylesi bir siyasal tablo içinde 
kutlanmaktadır.

Dahası 75. yıl kutlamaları kendimize has getirdi
ğimiz toplumsal başarılarla paralelleştirilmediği gibi 
halka karşı gizlice bir alternatiflik de buna eşlik e t
mektedir. Cumhuriyet, ya Bethoven’in 9. Senfonisi 
gibi, üretimi bize ait olmayan bir müzik parçası ile, 
ya da zımnen Cumhuriyeti 10 yaşında 25 milyon nü
fuslu demografik özelliğe sahip bir siyasal yapı ola
rak algılamamız telkin edilmekte, her haliyle 75 yılı 
kapsamayan bir imajın altı çizilmektedir. Onun için
dir ki bir geçiş dönemi marşı olan (ve dönemi için 
anlamlı sayılan) 10. Yıl M arşı, 75. yıl için kullanıl
maktadır. B ethoven’in senfonisiyle ise, her alana ha
kim olan şekilcilik siyasetin doruk noktasında kendi
ni göstermektedir.

Esasen bu şekilcilik, eğitim, hukuk ve benzeri 
bütün alanlarda kendini hissettirmekte, kaynağını 
kendi dinamiklerinin dışında bulan basit bir form a
lizme kurban edilmektedirler. M esela hukuken mah
kum edilecek birisine önce hüküm verilmekte, sonra 
gerekçeleri bulunmaktadır. M uhakemeye dayanak 
yapılan söz veya eylem birlik çağrısında bulunsa b i
le vurmak ve sonuç alm ak için bölücülük ile itham 
edilebilmektedir. Eğitimde yapılan operasyonlar ül
ke insanını bir karam sarlığa sürüklemiş, kurum mo
ral desteğini büyük çapta yitirmiştir.

Bugün hür düşüncenin kalesi olması gereken üni
versiteler, bir siyasallığa kurban edilip öğrenci, öğre
tim elemanı ve yöneticileriyle basit bahanelerle sin
dirilmeye çalışılmakta, ortaçağ karanlığı edebiyatını 
diline pelesenk edenlerce adım adım bir skolastizmıe 
doğru götürülmektedir. Unutulmamalıdır ki skolas- 
tizm bir din türü değil, resm i öğretiden başka bütün 
düşünce ve eylem yollarım  kapayan bir zihniyet tipi
dir, Yine unutulm am alıdır ki bütün bunların gerisin
de bu süreci yaşatanların, sistemin dayandığı temel 
olgulara/değerlere yeterince inanıp güvenmemesi 
yatmaktadır.

AKSAM ALARIN N ED ENLERİ VE SONUÇ

Şüphesiz Cum huriyet gibi bir siyasal sistemin, özü
ne uygun pratikleri gerçek anlamda bir sosyal devlet 
anlayışıyla mümkündür. Daha önceki yazılarımızda 
da söz ettiğimiz gibi sosyal devlet, bizim anayasa
mızda yazdığı ve genel olarak da eğitim, sağlık gibi 
hizmetleri veren devlet dem ek değildir. Esasen en to
tal siyasal yapı bunları karşılam akla görevlidir. Asıl 
sosyal devlet, öznesi toplum olan ve ona göre deği
şip dönüşebilen devlet yapısıdır. Bu haliyle de sosyal 
devlet, bir seçkinci ve onun ideolojisi çevresinde dö
nen siyasal devletin tam da karşı kutbunda yer al
maktadır, Dolayısiyle siyasal devlet geniş anlamda 
bir Cumhuriyet anlayışına ters düşmektedir.

Ülkemizde bir siyasal devlet anlayışı hakimdir ve 
devleti tekelinde gören bir etkin seçkinci çevrenin 
gayretiyle bunun dozajı gittikçe artmaktadır. Hatta 
bunlar açık bir biçimde kapsamlı bir operasyonla halk 
genelini siyasi hayattan uzaklaştırmaya çalışmakta
dırlar. Bu etkin çevrelerin en belirginleri olarak başta 
askeri ve sivil bürokrasi olmak üzere, yüksek yargı 
organlarının başkanları, siyasal partilerin üst örgütsel 
yapıları, medyanın önemli bir kısmı, büyük ekonomik 
girişimcilerin bir kesimi, işçi işveren ve esnaf örgütle
rinin merkezi yapıları sıralanabilir. Bunlar gerilerin
deki halk katlarının hilafına çağdaş sivil misyonlarını 
yerine getirmeden, devletin rantını paylaşma pahasına 
bir siyasal devletçilik rolünü oynamakta ve Cumhuri
yetin önünü tıkamaktadırlar. İşin ilginci et-kemik gibi 
birbirleriyle içiçe olan cumhuriyetle demokrasi ara
sında bir ayırım yaparak demokrasiye rağmen Cum
huriyete sahip çıktıklarını söylemekte, zaman zaman 
zaman da müdahalelerde bulunmaktadırlar. Her mü
dahale de onda derin yaralar açmaktadır. îşte 75. yıl 
böylesi bir ortamda idrak edilmiştir.

Bütün bunlardan sonra denebilir ki Cumhuri- 
yet’in 75. yılına, temel espirisine uygun bir kutlama 
düzeyinde girilememiştir. Ancak Cumhuriyet açısın
dan gelecek yıllara yine de umutla bakabiliriz. Çün
kü çağdaş gelişm enin yönü seçkinci yapıların aşıl
ması istikametindedir. Bu çerçevede Cum huriyet’in 
gelecekteki garantisi de bazı kesimlerin, onun bir 
türlü rüşdüne erm esine fırsat vermeyen koruma ve 
kollamaları değil, bütün bir toplumun ona duyduğu 
derin güven ve saygıdır. Bir kurumu yaşatacak her
halde topyekün toplumun bu saygı ve güveninden 
daha büyük bir garantisi olamaz. ■
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Yargıtay’ın 
R. Tayyip Erdoğan Hakkındaki 

Gerekçeli Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkam Recep Tayyip Erdoğan’a, 6.12.1997 tarihinde 
RP İl Başkanlığı’nca Siirt’te tertiplenen mitingte yaptığı konuşmadan dolayı, 

Diyarbakır 3 N o’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından verilen 10 ay hapis cezasının 
Yargıtay 8. Dairesi’nce 21.4.1998’de onaylanmasına ilişkin gerekçeli kararını 

tarihi bir belge olarak sunuyoruz.

T.C. YARGITAY SEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ 
Yargıtay İlamı 

Esas no: 1998/10296 
Karar no: 1998/11672 

Tebliğname no: 8/82685

Halkı din ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düş
manlığa tahrik etmekten sanık Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yapılan yargılanması sonunda: 
T.C.K'nun 312/2, 59. maddeleri gereğince on 
ay hapis ve /16.666.666 lira ağır para cezası 
ile hükümlülüğüne dair (DİYARBAKIR) 8 nolu 
Devlet Güvenlik Mahkemesi'nden verilen
21.4.1998 gün ve 38 esas, 69 karar sayılı hük
mün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sa
nık vekilleri ve C. Savcısı tarafından istenilmiş 
olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığı'ndan 
tebliğname ile 4.9.1998 günü daireye gönde
rilmekle incelenip gereği düşünüldü.

Esasen hükmedilen cezanın tür ve tutarı iti
bariyle CMUK'nun 318. maddesi koşullarına 
uymayan ve yasal süreden sonra ek layiha ile

vaki duruşma isteminin reddiyle evrak üzerin
de inceleme yapılmasına oybirliği ile karar ve
rildikten sonra dosyanın tetkikinde:

Sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza yanında 
hükmedilen ağır para cezasının kuruş küsura
tının gösterilmesi yazım hatası kabul edilmiştir.

A. Hüküm konusu olay:

İrticai faaliyetlerin odağı haline geldiği ge
rekçesiyle hakkında Anayasa Mahkemesi'nde 
dava açılan ve sonradan kapatılan bir siyasi 
partinin lider kadrosundan olan sanığın, bu 
yargılama sürecinden Siirt il başkanlığınca dü
zenlenen açık hava toplantısına fahri hemşeh
rilik sıfatını da taşıyarak konuşmacı olarak ka
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tılmış ve konuşmasına "Minareler süngü^ kub
beler miğfer^ camiler kışlamız, müzminler as
ker" şiirini okuyarak başlamış, hiçbir şeyin 
kendilerini sindiremeyeceğini, gökler yerler 
açılıp üzerlerine tufanlar yağsa, yanardağlar 
saçılsa kendilerinin susturulamayacağını, ya
nardağ olup, yıldırım olup, ezanları susturan
ların karşısında patlayacaklarını ifade ile sür
dürerek referansının İslâm olduğunu, bu ülke
de inançlara saygı duyulmadığını, tefsire (yo
ruma) değil müfessire (yorumcuya) bakılması 
gereğini, kula kulluk edilemeyeceğini, Hakk'a 
kulluk edenlerden oldukları tablosunu çizmiş, 
bu konuşma hemen şiir sonrasında başlayan 
tekbir sesleri arasında sürüp gitmiştir.

B. Hüküm özeti:

CMUK'nun (delilleri takdir yetkisi) başlığı 
altında sevkedilen 254. maddesinin "Mahke
me irat ve ikame edilen delilleri duruşmadan 
ve tahkikattan edineceği kanaata göre takdir 
eder." hükmünün verdiği yetkiye dayanan 
mahkeme, vicdani kanaatinin oluşması etken
lerini ayrıntıya yer vererek gösterip, sübutu ka
bul etmiş ve sanığı TCK'nun 312/2, 59. mad
deleri gereğince cezalandırıp koşullarının bu
lunmadığı gerekçesiyle 647 sayılı kanunun 4. 
ve 6. maddelerini uygulamamıştır.

C. Temyiz davası:

Yerel mahkemenin mahkumiyet kararına 
karşı o yer C. Savcısı ve sanık vekilleri usul hu
kuku açısından: Bant çözümünü yapan polis 
memurlarına yemin verilmediği, sanığın son 
söz hakkından yoksun bırakıldığı, gerekçeli 
karşı oy yazısının hüküm fıkrasına yazılmadı
ğı, TCK'nun 59. maddesi uygulandığı halde, 
çelişik gerekçeyle 647 sayılı kanunun 4-6. 
maddelerinin tatbik edilmediği, esas itibariyle 
de suç öğelerinin oluşmadığı gibi nedenlere 
dayanarak hükmü temyiz etmişlerdir.

D. Hukuki değerlendirme:

TCK'nun 312/2. maddesi bir tehlike suçunu

yaptırıma bağlamıştır. Madde TCK'nun (Am
menin nizamı aleyhine işlenen cürümler) baş
lığı altında 5. babında yeralmış, TCK'nun 311. 
maddesi (Suç işlemeye alenen tahriki), 312. 
maddesi (kapalı tahrik, dolayısıyla tahrik, en- 
direkt tahriki) yaptırıma bağlamıştır.

Suç, doktrinde tipe uygunluk, hukuka aykı
rılık ve kusurluluk niteliklerine sahip bir ey
lemle ceza normunun ihlali olarak tanımlan
makta, bu nitelikler© bir de özel ağırlık özelli
ğini ekleme gereği ifade edilmekte ve suçun 
niteliği olarak değerlendirilmektedir. Suç kastı, 
suçu teşkil eden fiili sonuçlarını bilerek ve is
teyerek işleme iradesidir. Kast kavramında ira
denin varlığı temel öge olmakla birlikte, failde 
yasayı ihlal etme niyeti koşul kabul edilme
mekte, hiç kimsenin kanuna karşı gelme güdü
süyle suç işlemeyeceği, isteminin bizatihi ey
lem olduğu, ancak failde bu eylemin gayr-i 
meşruluğu bilincinin bulunması gereği benim
senmektedir.

Sanık konuşmasına, büyük Türk milliyetçisi 
Ziya Gökalp'in eserinden alınan Romanos Di- 
yogenos ile Alpaslan arasında yaklaşık bin yıl 
geride kalmış, çağın gereklerine göre yazılmış 
atışmayı yansıtan ve Bizans imparatoru Di- 
ojen'in "Yaktırayım Kur'ân'ı, yıktırayım Ka
be'yi, Şark'a gelen görmesin, minareli kubbe
yi" deyişine Alpaslan'ın ağzından karşılık ola
rak kaleme alınan "Minareler süngü, kubbeler 
miğfer, camiler kışlamız, mü'minler asker" şi
irinin ilk kıtasını gizleyip, soyutlayarak ikinci 
kıtayı okumakla başlamıştır.

Bu şiir örneğin 1071 Malazgirt savaşı yıldö
nümünde bir öğrenci tarafından okunsa, ancak 
tamamının okunması kaydıyla olağan kabul 
edilebilir.

Sanık, ant-i laik odaklaşması nedeniyle 
sonradan kapatılan bir siyasi partinin önde ge
len isimlerindendir. Siirt'te eşi nedeniyle hem
şehrilik beratı almıştır. Yığınları etkileyebilme 
özelliğinde mevki sahibi bir kişidir. Hitap etti
ği kitle, o partinin mensuplarından oluşan (şe
killi) kısmen sempatizan ve kısmen de merak
lılardan oluşan (şekilsiz) karma bir topluluktur. 
Adlî Psikoloji'de bu topluluk yığın niteliğinde 
tanımlanmaktadır. Dinî duyguları çok güçlü
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olan bu topluluk birbirinin etki alanına girece
ği gibi, yine Adlî Psikoloji'de belirtildiği üzere 
lider konumundaki kişinin cesaret ve söylemi
ne hayran kalır. Bazan bir haykırış, kişiyi sar
sar, kişinin psikolojik kudreti muayyen nokta
larda yoğunlaşır. İradenin (NEHİY) öğesi kay
bolur. Bundan sonra yığınların eğilim ve hare
keti düşünceden ziyade insiyaka bağlanır. Yı
ğın artık sürükleyicinin etkisi altındadır.. (Pub- 
liese) bunu buhar kazanına benzetmekte, "Yı
ğın büyüdükçe, heyecan arttıkça buhar basın
cının çoğalacağını, artık enerjinin harekete dö
nüşümünün subap'ın açılmasına kalacağını" 
ifade etmektedir.

Sanık vekillerinin ilmî görüş olarak sundu
ğu yazılarda; "Tehlike suçlarının zarar suçla
rından farklı olduğu, tehlike suçunu oluşturan 
hareketin ceza normu ile yaptırıma bağlanan 
tehlike şeklindeki sonuca vücut verip-verme- 
yeceği konusunda değerlendirme yapılıp, so
nucunda tahrik, teşvik, övme gibi hareketlerin 
tehlikeyi yaratmak bakımından uygun ve elve
rişli olduğu belirlenebiliyorsa suçun varlığı ka
bul edilmelidir." gerçeği yer almaktadır.

Sanığın, kula kulluk edenlerle (Atatürk'çü 
laik kesimi), Hakk'a kulluk edenlede (İslâm, 
şeriat ile bütünleştiren müslümanları) amaçla
dığı anlaşılmaktadır.

İslâm dini, barış ve kardeşlik dinidir. Müslü- 
manlar arasında ayırım yapmaz, Allah nezdin- 
de kimin daha makbul müslüman olduğu sanı
ğın takdirinde değildir. Kur'ân'ın 49. Hucurat 
suresinin 8. ayetinde "Müzminlerden iki taraf 
vuruşacak olursa aralarını bulup, barıştırın!" 
denilmektedir. Sanık, bir kesimi, diğeri aleyhi
ne kapalı da olsa kışkırtmaktadır.

Anayasamız, başlangıç bölümünde "hiçbir 
düşünce ve mülahazanın, Türk M illi Menfaat
lerinin, Türk Varlığının, Devleti ve Ülkesiyle 
bölünmezliği esasını, Türklüğün tarihî ve ma
nevi değerlerinin, Atatürk Milliyetçiliği, ilke ve 
inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında ko
runma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği 
kutsal din duygularının devlet işlerine ve poli
tikaya kesinlikle karıştırılamayacağı" görüşüy
le takdim edilmektedir.

Anayasamızın 24. maddesi Din ve Vicdan-

hürriyetini güvence altına almakla beraber 14. 
maddeye atıfta bulunarak, bu özgürlüğün Dil, 
Irk, Din ve Mezhep ayırımı yaratmak amacıyla 
kullanılamayacağı, aksine davranışa ve hatta 
başkalarını bu yolda teşvik ve tahrik edenlere 
yasal yaptırım uygulanacağı öngörülüp, son 
fıkrasında da siyasi veya kişisel çıkar sağlamak 
ya da nüfuz sağlamak için, her ne surette olur
sa olsun biçimindeki kapsamlı deyimiyle din 
ve dinî duyguların istismar edilemeyeceği sı
nırlamasını getirmiştir.

Diğer yandan Avrupa İnsan Hakları Mahke- 
mesi'nin ilke olarak din ve vicdan özgürlüğü
nün kişisel olacağı, siyasi kuruluş ve partilerin 
bu hakka sahip bulunmadığını benimsediği, 
ülke bütünlüğü, kamu düzeni, ulusal güvenlik, 
suçun önlenmesi, yargı erkinin otorite ve say
gınlığının sağlanması amacıyla ifade özgürlü
ğünün kısıtlanabileceğini öngördüğü bilin
mektedir.

Her rejim gibi demokratik rejimin de kendi
ni savunma hakkı vardır.

Uygulamada demokratik özgürlükçü düze
nin savunma hakkı evrensel ilke bazında ele 
alınmaktadır.

Bu ilke, 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'nin 30. maddesinde yeralmıştır.

Özgürlüklerin, özgürlüğü yoketme amacıy
la kullanılmasını yasaklayan diğer Uluslararası 
Belge, "İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi"dir.
17. maddesinde benzer hüküm vardır.

1976 tarihli "Kişisel ve Sosyal Haklara İliş
kin Uluslararası Sözleşme"nin her türlü ayı
rımcılığı, düşmanlığı, şiddete yolaçacak Ulu
sal, Irksal, Dinsel nefret savunuculuğunu ve 
propagandasını yasakladığı görülmektedir.

Sanık vekilleri her ne kadar Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi'ne dayanarak herkesin dü
şünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip oldu
ğunu savunmakta iseler de, bu sözleşmenin 9 
ve 10. maddelerinde, (Liberte D'expression) 
olarak tanımlanan anlatım özgürlüğünün kul
lanılmasının görev ve sorumluluk gerektirece
ğini, özellikle kamu güvenliği, düzenin korun
ması açısından yasal koşullara ve yaptırımlara 
bağlanabileceğini de ifade etmektedir.

Anayasamız laik cumhuriyeti demokrasinin
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olmazsa olmaz koşulu kabul etmiştir. Demok
ratik sistemin karşıtı olan her türlü totaliter re
jim in kişi hak ve özgürlüklerini önemsemeyip 
bireyi dışlayarak toplumu esas aldığı bir ger
çektir. Bu nedenle laiklik esasına dayalı de
mokratik sistemin insan doğasına ve onuruna 
en uygun sistem olduğu ve hiç kimsenin bu 
sistemin kendine tanıdığı hak ve özgürlükleri, 
bireyi kul durumuna düşüren totaliter rejimin 
gelmesi uğrunda kullanma hakkı yoktur. Başka 
bir deyişle "Demokratik hak ve özgürlükler de
mokrasiyi yoketmek için kullanılamaz."

Sanık savaş çağrısı yapmaktadır.

TCK'nun 312/2. maddesi anti demokratik 
boyutta görülebilir.

Ancak hakimin iyi yasa, kötü yasa ayınmı 
yapma yetkisi yoktur. Hakim yasayı uygular. 
Yasalar hakkında siyasi platformda tartışmalar 
varsa çözümünü sağlamak yasama görevini 
üstlenen anayasal merci'indir.

Sanık vekillerinin suç öğelerinin oluşmadı
ğına ilişkin temyiz itirazları bu nedenlerle ye
rinde görülmemiştir.

Usulî itirazlara gelince: İki polis tarafından 
çözümü yapılan konuşma bandının sanık tara
fından da çözümlenen bir örneği dosyaya ithal 
edilmiş ve ikrar karşısında bu kişilere yemin 
verilmemiş olması hukuki eksiklik sayılmamış, 
sanık duruşmadan vareste tutulmasını istemiş, 
vekillerine son söz verilmiş, muhalif üyenin 
karşı düşüncesi hüküm fıkrası altına yazılmış, 
TCK'nun 59. maddesi sanığın duruşmadaki 
davranışlarıyla ilgili gözleme dayandırılmış, 
647 sayılı kanunun 4. ve 6. maddelerinin uy
gulanmayışı yolunda gösterilen yasal gerek
çeyle bir çelişki yaratmadığı görülmüştür. Bu

itibarla temyiz itirazları yerinde değildir.
Bir hüküm, gerekçe yokluğundan ya da ye

tersizliğinden bozulabilirse de dosya içeriğine 
uygun gerekçenin abartılı ve ayrıntılı olması 
nedeniyle beğenilmemesinden bozulamaz. 
Diğer yandan, Usul Hukuku'muzda savcıyı ret 
müessesesi yoktur. Yargıtay'da tebliğnameyi 
kim düzenlerse düzenlesin C. Başsavcısı adına 
düzenler, asli görev ve sorumluluk C. Başsav- 
cısı'na aittir. C. Başsavcısı ikna yeteneğini kul
lanması açısından hukuki platformda kişisel 
düşünce ve kanaatini dava konusu dışına da 
taşarak açıklamışsa da, bu ayrıntı Yargıtay'ca 
değerlendirilebilir. Ancak ret yetkisi vermez. 
Sonuçta tebliğname hükmün onanmasını iste
miş, dairemiz kendi hukuki değerlendirmesine 
göre gerekçelerini göstererek belirli ve sınırlı 
ölçüde tebliğnamedeki düşünceyi benimse
miştir.

SO N U Ç  VE KARAR:

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, 
sanığın suçunun sübutu kabul, soruşturma so
nuçlarına uygun biçimde suç niteliği tayin edi
lip savunması incelenerek tartışılıp reddolun- 
muş, ceza uygulaması yerinde görülmüş, tem
yiz itirazları varit bulunmamış olmakla, hük
mün tebliğname veçhile (ONANMASINA)
23.9.1998 gününde üye Muhittin Mıhçak'ın 
sanığın beraati yönündeki karşı düşüncesiyle 
oy çokluğuyla karar verildi.

Başkan N. Ünver
Üye U. Kızıikılıç
Üye S. Çetinkol
Üye M. Mıhçak (K. O.)
Üye V. K. Doğan
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KARŞI OY YAZISI

6. 12 1997 günü Siirt ilinde yasal olarak tertip 
edilen açık hava toplantısında, İstanbul Bü- 
yükşehir Belediye Başkanı olan sanık Recep 
Tayyip Erdoğan, konuşmasına, Ziya Gökalp'in 
"Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler 
kışlamız, müminler asker" mısralarıyla başla
yıp "...İmanıyla övündüğümüz ecdadımızı hiç
bir şeyin sindiremeyeceğini, Türk'ün ecdadını 
zaferden zafere koşturan şeyin inanç birliği ol
duğunu, yanlış zihniyetlerin ülkeyi sıkıntıya 
soktuğunu, Siirt'te açlık, işsizlik olduğunu, bu
nun uygun olmayan kişilere seçimlerde oy ve
rilmesinden kaynaklandığını, Siirtlileri kendi
lerinin eniştesi, damadı olarak değil, Allah ya
rattığı için sevdiğini, referansının İslam oldu
ğunu, zira kendisinin insan olup, tornadan çık
mış demir parçası olmadığını, bu nedenle 
inancını rahatlıkla söylemesi gerektiğini" be
lirttikten sonra, İstiklal marşımızın

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda,
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsa da Hûda
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ

mısralarını okuyup "...Kardeşler! İstiklal Marşı
mız bizim manifestomuzdur. Kuvvetimizi İstik
lal Marşı'nın ruhundan alıyoruz. Bu nedenle 
İstiklal Marşı'ndaki (Hakkıdır Hakk'a tapan 
milletimin istiklal) dendiği gibi, kula kul değil 
Hakk'a kul olacağız" diyerek yapılan zamlar
dan kendisinin sorumlu olmadığını, zam so
rumlusunun Ankara olduğunu, ülkede meyda
na gelen selden dahi, bir kısım grupların ken
disini sorumlu tutmaya kalktığını, bunların 
yanlış olduğunu, zihniyetler ne olursa olsun, 
düşünceler ne olursa olsun, insanların doğru
larda birleşmelerini, bir olup, beraber olup, 
bütün olup, ülkedeki yanlışları defetmeleri ge
rektiğini... kendisinin Belediye Başkanı olarak 
27.500 öğrenciye eğitim yardımı yaptığını, bu 
yardımın halkın parası olduğunu, muhalifleri
nin demokrasiye inanmadıklarını ve yalan ko
nuştuklarını, artık sözlerinin sonuna geldiğini.

Türk-Kürt, Arap-Beyaz, Doğulu-Batılı, Kuzeyli- 
Güneyli şeklinde ayırım yapmayıp, birlik ve 
beraberlik içinde olmaya mecbur bulundukla
rını, zira birbirlerini bağlayan bağlar olduğu
nu, bu toplumda 70 milyonu ayırt etmeksizin 
sevdiğini, hepimizin Türkiye Cumhuriyeti va
tandaşı olduğunu, inançlara, fikre, düşünceye 
kimsenin müdahale etmemesi gerektiğini, 780 
bin kilometre karelik vatanın bir ve bütün ve 
parçalanmaz olduğunu, dünyanın yeniden ya
pılanma dönemine gireceğini, herkesin fikrin
de, düşüncesinde, inancında hür ve serbest 
olacağını, kula kul olmayan, Hakk'a kul olan, 
beraberce, bütün olarak barışa, sevgiye, kar
deşliğe dayalı bir Türkiye kurmaya hazır olma
ları gerektiğini" belirterek Necip Fazıl'm

Mihraptan ilahi kelam geliyor, yere düşmüş, 
Selam geliyor, ne para, ne pul, ne makam, 

ne mevki.
Savulun kalplere adil düzen geliyor!

şeklindeki şiirini okuyarak konuşmasını ta
mamlamış bulunmaktadır.

Davaya ve mahkumiyete konu olan yukarı
da belirtilen bu konuşmada TCK'nun 312/2. 
maddesinde belirtilen (Halkı sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve 
düşmanlığa açıkça tahrik eden kimse... ceza
landırılır.) suçunun yasal unsurları bulunma
maktadır.

Çünkü;
A) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yö

nünden yapılan incelemede:
Roma, 1 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi'ne Türkiye 1954 yılında ta
raf olmuş olup, sözleşme gereği, komisyon, 
mahkeme ve bakanlar komitesinden oluşan üç 
organı bulunmaktadır. Türkiye, komisyonun 
bireylerden başvuru alma yetkisine 1987'den 
bu yana, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 
yargılama yetkisini de 1990'dan bu yana kabul 
etmiş, bu şekilde adı geçen sözleşme, Türk İç 
Hukuku'nun bir parçası haline gelmiştir. Bu 
mahkemenin işlevi, devletlerin Avrupa İnsan 
Hakları Sözlemesi'ne uymalarını sağlamak 
için bir çeşit Avrupa denetimi yapmaktır. Bu
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sözleşmeyi imzalamış olan devletlerin birinde 
hakları çiğnenen herkes, önce iç kanun yolla
rını tüketir, hala hakkını alamadıysa, o zaman 
milli düzeyde elde ettiği ve fakat tatmin olma
dığı karardan itibaren 6 ay içinde Strazburg'a 
başvurabilir. Bu güne kadar 1800 civarında ki
şi Strazburg'a başvurmuştur.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insan 
haklarına ilişkin kriterleri belirten 10. maddesi 
aynen şöyledir:

Madde 10:
1- Herkes anlatım özgürlüğüne (Liberte 

□'expression) sahiptir. Bu hak, düşünce özgür
lüğünden başka, resmi makamlar karışmaksı- 
zın ve ülke sınırları sözkonusu olmaksızın, ha
ber ve düşünce almak ya da vermek özgürlü
ğünü içerir. Bu madde, devletin radyo, sinema 
ya da televizyon işletmelerini bir izin rejimine 
bağlı tutmasını engellemez.

2- Kullanılması görev ve sorumluluk gerek
tiren bu özgürlükler, ulusal güvenliğin, toprak 
bütünlüğünün, kamu güvenliğinin, düzeni ko
rumanın, suçun önlenmesinin, sağlığın ya da 
ahlakın ve başkalarının ünü ya da haklarının 
korunması için, demokratik bir toplulukta zo
runlu önlemler niteliğinde olarak, gizli haber
lerin açıklanmasının engellenmesi ya da yargı 
erkinin üstünlüğünün ve yansızlığının sağlan
ması bakımından kanunla belirli işlemlere, ko
şullara, sınırlamalara ya da yaptırımlara bağlı 
tutulabilir.

Bu açıklamalardan sonra, belirtmek gerekir 
ki. Birleşmiş Milletler "dinsel hoşgörüsüzlüğün 
önlenmesi" bildirgesi yanında Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi'nin yukarıda belirtilen 10. 
maddesinde yer alan ifade özgürlüğü bakımın
dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yer
leşmiş içtihatlarına göre, bir beyanın 10. mad
denin 2. fıkrası çerçevesinde cezalandırılabilir 
telakki edilebilmesi için, sürekli olarak aranan 
şartlar şunlardır:

1) İfade hürriyeti, demokratik bir toplumun 
asıl temel unsurlarından birisidir ve kişileri sar
san, rahatsız eden fikir ve düşüncelerin ifade 
edilebilmesi de 10. maddenin güvencesi altın
dadır.

2) Her özgürlük için olduğu gibi, ifade hür
riyetinin kullanımı da 10. maddenin 2. fıkra

sında belirtilen istisnalara girdiğinde kısıtlana
bilir ve ihlaller cezalandırılabilir. Ancak, 2. fık
radaki istisnaların dar yorumlanması zorunlu
dur.

3) 10. maddenin 2. fıkrasındaki kısıtlama
nın meşru sayılabilmesi için demokratik bir. 
toplumda kabul edilebilecek, zorunlu, müb- 
rem, hemen tatmini gereken bir sosyal ihtiyacı 
karşılar nitelikte olması lazımdır. Acil ihtiyacı 
tayin bakımından devletlerin bir takdir payı ol
duğu kuşkusuzsa da, bu takdiri ve değerlendir
meyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi denet
lemekte ve kararlar bağımsız milli mahkeme
lerce verilse bile, arzolunan esaslar geçerli sa
yılmaktadır.

4) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içti
hatlarına göre, düşünceyi ifade eden konuşma 
veya yazı bütünüyle ele alınmalı ve 2. fıkranın 
koruma, imkanının verdiği yani izlediği meşru 
amaçlarla orantılı olup olmadığı, yazı veya 
sözlerin olaylarla doğrudan doğruya ilgili ve 
müeyyidelendirmek bakımından yeterli bulu
nup bulunmadığı tesbit edilmelidir.

Bu açıklamaların ışığında Türk İç Huku- 
ku'nun ayrılmaz bir parçası haline gelen Avru
pa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde ko
nuşma metni incelendiğinde; 10. maddenin 1. 
fıkrasının verdiği özgürlük içerisinde kaldığı, 
aynı maddenin 2. fıkrasında belirtilen (De
mokratik bir toplulukta zorunlu önlemler nite
liğinde olarak, ulusal güvenliğini, Türkiye'nin 
toprak bütünlüğünü, kamu güvenliğini, düzeni 
korumayı, suçun önlenmesini, sağlığın ve ah
lakın ve başkalarının ünü ve haklarının korun
masını, gizli haberlerin açıklanmasının engel
lenmesini yargı erkinin üstünlüğünün ve yan
sızlığının sağlanmasını) ihlal edecek herhangi 
bir hususu içermediği, sosyal ve siyasal kana
atleri ifade ve dini düşünceleri açıklama çer
çevesi içerisinde kaldığı görülmektedir. Bu ne
denlerle; sanığın suça konu konuşması Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre suç teşkil et
memektedir.

B) TCK.'nun 312/2. maddesi bakımından 
yapılan incelemede:

TCK.'nun 312/2. maddesindeki suç "TEH
LİKE SUÇU" olup, maddi suçlarda olduğu gibi, 
fiilin oluşması için failin kastettiği sonucun
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meydana gelmesi aranmaz. Gerek Türk, gerek 
yabancı öğretide tahrik, teşvik eylemlerinin, 
normun önlemek istediği tehlikeyi yaratmaya 
uygunluğu halinde suç sayılacağı kabul edil
mektedir. Normun önlemek istediği "TEHLİ
KE" halkm kin ve düşmanlığa AÇIKÇA TAH
RİK edilmesidir.

Bu durumda suçun işlenmesi, yani suçun 
varlığının kabulü için, failin özel kasıtla deği
nilen tehlikeyi yaratmaya uygun "AÇ IKÇA 
AY IR IM C I" hareketler yapmasına bağlıdır. 
(TCK.'nun 312. maddesinin benzeri olan Ital
yan Ceza Yasası'nm 414. maddesine ilişkin ay
nı görüşteki İtalyan Yargıtay'ının 15 Ocak 
1991 tarih, 350 sayılı kararı için bkz. Alibran- 
dı L. M. Cudice Penale Commentate Pet Arti- 
colo Con la giuris prudenza, 1996, sh. 1155.)

Aksi takdirde^ tehlike suçlannda hareketin 
tehlike neticesi yaratmaya uygunluğu saptan
madan "BEYAN " şeklindeki hareket nedeniyle 
hüküm verilmesi^ sadece düşüncenin suç sa
yılması anlamına gelir. (Bkz. Ç. Özek, Basın 
Hukuku, İstanbul 1978, sh. 348 vs.)

1988 Anayasası'nm 24. maddesinde "Her
kes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine 
sahiptir" açıklaması belirtilerek, Anayasa'nın 
25. maddesinde de "Kişi, düşünce ve kanaatle
ri sebebiyle kınanamaz, suçlanamaz" denil
mektedir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi^nin 4.
11. 1986 gün, 11/26 sayılı kararında aynen:

"Laik Devlette herkes dinini seçmekte ve 
inançlarını açığa vurabilmekte, tanınmış olan 
din ve vicdan özgürlüğünün sınırları içerisinde 
serbest kalmaktadır. Hiçbir dini itikadı olma
yanlar için de durum aynıdır. Laik bir toplum
da herkes istediği dine ya da inanca sahip ola
bilir. Bu husus, yasa koyucunun her türlü etki 
ve müdahalesinin dışındadır. Gerçek vicdan 
hürriyetinden ancak laik olan ülkelerde söz 
edilebilir. Dinlerden birini Devlet olarak tercih 
fikri, ayrı dinlere mensup vatandaşların kanun 
önünde eşitlik ilkesine aykırı düşer. Laik Dev
let, din konusunda inancına bakmaksızın yurt
taşlara eşit davranan, yan tutmayan Devlet'tir." 
denilmektedir.

Yukarıda açıklanan yasal ve hukuki düzen
lemeler açısından sanığın konuşması; yerleş
miş Yargıtay içtihatları ve doktrinin de kabul 
ettiği üzere bir bütün olarak ele alınıp incelen

diğinde:
Sanık, seçimle İstanbul Büyükşehir Beledi

ye Başkanlığı'na gelmiş olup, siyasi bir kişiliği 
bulunmakla, bütün vatandaşların sahip olduğu 
"ELEŞTİRİ HAKKI" öncelikle siyaset adamı ki
şiliği itibariyle sanığın hakkı olduğu inkar edi
lemez. Hakkın kullanan kişinin sorumluluğu
nun olamayacağı da hukukun ana kuralıdır.

Sanık Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının 
başında, Mustafa Kemal Atatürk'ün (Benim il
ham kaynağım) dediği ve Türkiye Cumhuriye
ti Devleti'nin resmî ideolojisinin fikir babası 
olarak tanınan ünlü şair Ziya Gökalp'in Milli 
Eğitim Bakanlığı'nca da kabul edilen (Türk ve 
Türklük) adlı kitabında bulunan Romen Diyo- 
gen ile Alpaslan arasında geçtiği tahayyül edi
len şiirden alınan iki mısrayı okuması, şiirin ta
mamını okumaması karşısında Yargıtay'ın yer
leşmiş içtihatları ile de belirlendiği gibi bütü
nünden soyutlanmış söz ve yazılara dayanıla
rak hüküm verilemeyeceğinden şiirin tümü bi
linmeden ve sanığın kendisine ait olmayan 
okuduğu bu iki mısraya dayanılarak sonuç çı
karmak hukuken uygun bulunmadığı gibi, de
ğinilen mısralar bütün konuşma ile birlikte ele 
alındığında da, dinsel duyguların dile getiril
mesinden öte bir anlam taşımamaktadır. Sanık 
evrensel bir hak olan dinî duygu ve düşünce
lerini açıklamasının yanında, referansının İs
lâm olduğunu, bunun da insan olmaktan do
ğan bir hak bulunduğunu belirtmesi, İstiklal 
Marşı'nın bazı kıtalarını okuyarak 'İstiklal Mar
şı manifestomuzdur.' demesi siyasi kişiliği ne
deniyle yaptığı hizmetleri belirten bir kısım 
açıklamalardan sonra insanların fikir, düşünce, 
inanç özgürlüğünün bulunması gerektiğini ve 
bütün insanlar arasında ayırım yapmaksızın 
birlikten, bütünlükten yana olduğunu belirtip 
birleştirici, barışa, sevgiye dayalı Türkiye arzu
ladığını dile getirerek tamamladığı konuşması
nın TCK.'nun 312/2. maddesindeki suçu oluş
turmadığı gibi herhangi bir suç da teşkil etme
diği kesinlik kazanmaktadır.

Sanığın suç tarihinden sonra Anayasa 
Mahkemesi'nce kapatılan Refah Partisi'nin 
mensubu olmasının, Anyasa'mızm 38. madde
sinde ifadesini bulan (CEZA SORUM LULUĞU 
ŞAHSİDİR) ilkesinden de anlaşılabildiği üzere, 
başkasının fiilinden sorumlu olmayıp sadece
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kendi eylem ve yaptıklarından kişinin sorumlu 
tutulması gerekeceğinden, sanığın adı geçen 
partiye mensup olması nedeniyle suçlu kabul 
edilemeyeceği tartışmasız bir gerçektir.

C) Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer 
3.12.1997 günlü mütalaasında; (Sanık konuş
masının başında Islâmi nitelikte iki mısraı oku
masının anlamının, mü'minler için savaşta 
manevi güdülenmenin, İslâm'ın kutsal sembol
leri olan cami, kubbe ve minarelerden ibaret 
bulunduğu tarzında yansıtılması gerektiği, sa
vaşa girmeden önce abdest alıp kendi şehadet 
namazını kılma geleneğine sahip Türk milleti 
ve onun asker evlatları bakımından bu mısra- 
larda sosyal veya siyasi yönden gericiliği ve ir
ticai tahrik edici bir niteliğin bulunmadığını, 
Türk'ün ecdadını zaferden zafere koşturan şe
yin inanç birliği olduğu, zihniyet farklılığından 
ülkede sorunlar meydana geldiğini, referansı
nın Islâm olduğunu, İstiklal Marşı'nın kendile
rinin manifestosu olduğunu belirtmesinin Türk 
milletinin İstiklal Marşı'nı devletin sembolü 
olarak kabul etmiş bulunduğuna göre bu mar
şın bütün Türk vatandaşları için manifesto sa
yılması gerektiğini, konuşmasının sonunda sa
nığın toplumun 70 milyonunun herhangi bir 
ferdinin ayırım yapılmaksızın sevilmesi icap 
ettiğini, fikre, düşünceye kimsenin müdahale 
etmemesi gerektiğini, vatanın bir bütün oldu
ğunu ve parçalanamayacağını belirtmiş oldu
ğuna göre, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesi, gerek TCK.'nun 312/2. maddesindeki 
hüküm bakımından sanığın konuşmasının suç 
oluşturmadığı gibi herhangi bir suç da teşkil 
edemeyeceği) belirtilmiştir.

Prof. Dr. Çetin Özek 5 Ocak 1998 günlü 
mütalaasında; (Sanığın konuşması bir bütün 
olarak ele alınıp değerlendirildiğinde, gerek 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. mad
desi, gerek TCK.'nun 312/2. maddesi açısından 
suç oluşturmadığı, bir şiirden alınmış iki mısra- 
nın okunmasının ülkemizde hala suçlama ne
deni olmasından duyduğu elemi dile getirdiği
ni, Yargıtay'ımızın değişik kararlarında, bütü
nünden soyutlanmış söz ve yazılara dayanıla
rak hüküm verilemeyeceğinin benimsendiğini, 
şiirin tümü bilinmeden iki mısraya dayanılarak 
sonuç çıkarılamayacağını, ancak dinsel duygu
ları dile getirmiş olduğunu, konuşmanın tama
mının da suç oluşturmadığını) açıklamıştır.

Prof. Dr. Uğur Alacakaptan 10. 3. 1998 
günlü mütalaasında; (Ord. Prof. Dr. Sulhi Dön
mezer ve Prof. Dr. Çetin Özek tarafından yapı
lan analiz ve değerlendirmelere tamamen ka
tıldığını, muhayyel, şiirsel bir çatışma ile milli 
marşımızın bir bölümünün suç unsuru sayıl
masından duyduğu şaşkınlığı belirterek, sanı
ğın konuşmasının TCK.'nun 312. maddesinde 
açıklanan suç tipini oluşturmadığı gibi bir baş
ka ceza hükmünde yeralan suçun unsurlarının 
da bulunmadığını) dile getirmiştir.

D) SONUÇ:

Yukarıda nedenleri detaylı olarak açıklan
dığı üzere:

Sanık Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ko
nuşmanın başında okuduğu şiirin iki mısrası 
ile konuşması bir bütün olarak ele alındığında: 
İç Hukuk'umuzun parçası haline gelen Avrupa 
İnsan Hakmları Sözleşmesi'nin 10. maddesi
nin 1. fıkrasında zikredilen özgürlük içerisinde 
kaldığı, aynı maddenin 2. fıkrasına aykırılık 
teşkil etmediği gibi, TCK.'nun 312/2. madde
sinde yer alan halkı sınıf, ırk, din, mezhep ve
ya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa 
açıkça tahrik etme suçunu oluşturmadığı ve 
ayrıca başka herhangi bir suç tipini de meyda
na getirmediği gibi;

AKSİNE; sanığın hala aşiret düzeninin va
rolduğu, çok azalmış da olsa şeyhlik ve mürit
lik ilişkilerinin mevcut bulunduğu bir bölgede 
kula kul olunmamasını, herkesin insan olup 
birlik ve beraberlik içinde fikrinde, düşünce
sinde, inancında hür ve serbest olarak, sevgi 
ve kardeşliğe dayalı bir bütün olarak Türki
ye'nin kurulması gerektiğini ifade etmesinin 
birleştirici özellik taşıdığı, bu bağlamda de
mokratik bir anlayışın savunuculuğunu dile 
getirdiği, bu nedenle sanığın beraatine karar 
verilmesi icap ettiğinden, mahkumiyet hük
münün açıklanan nedenlerle bozulması dü
şüncesinde olduğumdan sayın çoğunluğun 
mahkumiyet kararının onanmasına yönelik 
görüşlerine katılmıyorum.

23. 9. 1998

Üye
M. Mıhçak
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HAK t a l e p l e r in d e  
AHLÂKIN KONUMU

DENEME

iyasal didişm elerin , hak taleple
rinin üzerinden bir ahlâk dâvâsı 
yürütülem ez. Çünkü çoğu kez 

bir ahlâk eylem inin, b ir ahlâk topluluğu
nun zuhuru için siyasi anlamda yenil
menin, hak bakım m dan tecavüz edilm e
nin gündem e gelm esi kaçm ılm azdm  İn
san toplulukları, hak taleplerini karşıla
yabildikleri ve siyasi em ellerini elde 
edebildikleri oranda b ir ahlâk topluluğu 
olm a iradesi o rtaya koymayacaktır. Bu 
cüm leye göre hakların  elde edildiği top- 
lumları, ahlâk toplum undan ayırmış ol
duk. Bunun sebebi, hak taleplerinin ah
lâki olgunluğun neticesi olarak gelm e
mesidir. N itekim  ed-din ’in hak talepleri
ne olumlu cevap verm esi hak ihlalinde 
bulunanın zarar görenlerce bağışlanm a 
um udunu iptal etm ez. Zarar gören zul
m edeni pişm anlığı nedeniyle bağışlaya
bilir ve bunu başa kakm ayacağı, m innet 
ettirm eyeceği b ir gönül hoşluğu ile ya
pabilir; işte bu  b ir  sabr örneğidir ve ah
lâktır.

Bu m akalade hakkını talep etm em e
nin yücelik ifade ettiğini söylem ek gibi 
niyetim  yok. Toplum un ahlâk davası 
edinm esi için zalim ler tarafından sıkıştı
rılm ası gerektiğini; bir değiştirm e felse
fesinin ahlâkın zuhuru için toplum u za

lim lerin kucağına bırakm anın iyi olaca
ğını savunabileceğini... mâkul görm edi
ğimi belirtm eliyim . Bu tür felsefeler iş
levselleşiyor ve zulm edene iki tür aygıt 
sağlıyor:

a- Eğer halka "hakkını isteme, A llah  
bağışlayanı sever” dem eyi b ir ahlâk 
düsturu gibi sunarsak, ahlâk kurallarının 
“afy o n ” haline gelm esini kaçınılm az 
kılmış oluruz.

b- Yok eğer halkın uyuşm uşluğun- 
dan dem vuruyor ve uyanm ası için za
lim lerin zulm ünün artm asını hayırh sa
yıyorsak bu kez ''zalim in dostu zalim  
olur” ilkesi gereği ahlâkla illiyetim izi 
kesm iş oluruz.

Bu noktada ‘hak taleplerinin ahlâki 
o lgunluğun neticesi o lm adığına dair 
yargım la az önce zikrettiğim  delilleri 
nasıl telif edeceğiz?

Tarih boyunca büyük ahlâkçılar ve 
nebiler dile getirdikleri ilkeleri, toplum 
sal iktidarın yeniden inşasına, popülist 
benim senm eye, karizm a oluşturm aya 
atfetmeden ortaya koydular. Bunun an
lam ı ahlâkın üzerinden politika yapm a
nın ahlâka ait b ir m etod kılınmamış o l
masıdır. A hlâk ilkeleri, insanların 'ahlâk  
bendesi bir z a f  dem eleri için savunul- Hüluk 
mamıştır. A hlâk dâvâsı edinen insanlar BURHAN
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ahlâk sahibi olm anın bedelini ödem ek zorunda kal
mışlardır. N itekim  M uham m ed (s.a .v)’in ahlâk dâ- 
vâsı karizm anın politize edilm esine vasıta kılınm ı
yordu. A hlâk ilkeleri yalnızca ahlâki seçim olduğu 
anlam da hayata geçiyordu. Yani M uham m ed (a.s.v) 
ve arkadaşları toplum un kendisini ekonom ik ve 
sosyal olarak kıstırm asına karşılık geçim liklerini 
kaybetm ekten dolayı ahlâk dâvâsını terketm iyordu. 
Hatta topluluğun fertlerinin bkbirlerine karşı bile 
ahlâki ilkeleri hayata geçirm ede baskıcı davranm a
dıkları söylenebilir. M uham m ed (s.a.v) için önce
likli çalışm a alanı, m esa
jının toplum un huzuruna 
çıkması, toplum ca tanın
ma fırsatı ele geçirm esi 
değildi. Fakat m esajını 
hayata geçirecek adam la
rın kendisiyle b irlik te ye
ni b ir toplum  olm a irade
sini göstereb ilm esiyd i. 
K u rey ş’in b aşa rıs ız lığ ı
nın da bu gerçekten çıktı
ğını söyleyebiliriz. Ç ün
kü yeni toplum un hedefi 
insan neslini bozan ahlâ
ki kaym alara m eyil gös
term em e iradesiyle bira- 
raya gelmiş insanları inşa 
etm ekti. M uham m ed 
(s .a .v )’in m esajı yeni 
toplum un tesanüdünü ah
lâki eylem lere sevkede- 
rek eski toplum u tehdid 
ediyordu. Ç ünkü eski

Ahlak dâvası edinen insanlar ah

lak sahibi olmanın bedelini öde

mek zorunda kalmışlardır. Nitekim  

Muhammed (s.a.v)'in ahlak dâvası 

karizmanın politize edilmesine va

sıta kılınmıyordu. Ahlak ilkeleri 

yalnızca ahlaki seçim olduğu an

lamda hayata geçiyordu. Yani Mu

hammed (a.s.v) ve arkadaşları 

toplumun kendisini ekonomik ve 

sosyal olarak kıstırmasına karşılık 

geçimliklerini kaybetmekten dola

yı ahlak davasını terketmiyordu.
toplum  kendine dayanak
ve çıkış biçim i olarak kabilevi bir yapı seçmişti; 
soy, akrabalık, serf gibi asabiyet biçim leri geliştir
mişti.

Ahlâk toplum u arayışında M uham m ed (s.a.v) 
ve arkadaşlarının ödeyecekleri bir bedel vardı. Bu 
bedel ahlâki sapm anın sağladığı iktisadi ve sosyal 
kazanım ların terki, yani statü kaybı idi. M uham 
m ed (s.a.v.) toplum a güzel sözler söyleyen ‘anlatı
c ı’ pozisyonuyla gelm iş olsaydı, kimse anlatılanları 
-işlerine gelm ese de- hasm ane biçim de karşılam a
yacaktı. Fakat anlatılanlar “kötülüğü” tarif ediyor

ve “kötülükten” el çekme üzerine kurulu bir toplu
m a dönüşm e iradesini vurguluyordu. Böylece me
sajın içeriğindeki kim i ilkelerin algılanm a biçimi 
de değişim e uğruyordu. Yani m esele toplum fertle
rinden birinin “ben zina etm em ” kararlılığını gös
term esine m atuf değildi. Söylem  hedefleri nedeniy
le şu şekle dönüşüyordu: “B en zina etmem ve zina 
etm eyenlerle beraber bir topluluk olm ak isterim. 
D iğer tüm ahlâki kaym alara da düşm eyen bir top
luluk''. Böylece zina edenlere, hırsızlara, dolandırı
cılara ve diğer insanlık karşıtı suçlara bünyesinde 

yer açan bir toplum da ya
şam am a niyeti ifade edil
miş bulunuluyor, Kureyş 
öfkeleniyordu. Ahlâk dâ- 
vâsı gücünü arındıkça bi- 
raraya gelen insanlardan 
alıyordu. Söylem , ahlâki 
sapm aya uğram ış insanları 
yargılam aya değil, ahlâki 
sapm adan kurtulm ayı sağ
lam aya yönelm işti. Üstün 
ahlâk sahibi olmayı seç
m enin tabii neticesi hak 
kay ıp lan  değildi aslında. 
Çünkü haklar ahlâksızlığı 
yaşam  biçim i edinm enin 
ardılı o larak sunuluyordu. 
Ö rneğin Ebu Zer (r.a.) ah
lâk top lum una katılım la 
hırsızlığın sağladığı eko
nom ik zem ini yitiıeceğini 
b iliyordu . D olayısıy la 
kim seden eski geçim liği
nin sağladığı düzeyi bekle

miyordu. Hakların ahlâk dışı yaşam ı meşru gören- 
lerce ihlali ikinci derecede bir boyuttu. A hlâki top
lum sallığı hedefleyen bireyler önce içlerinde ahlâk 
dışına kaym anın engellem esiyle karşılaşacakları 
dünyevi (m aişete dair) zorluğun m uhasebesini yap
maktaydılar. İkinci boyutta hak ihlalleri ortaya çı
kacaktı. D em irci H abbab’ın em eğinin karşılığını 
alam am ası, köle B ilal için kızgın eziyetler hazırlan
ması, M u ’sab ’a annesinin servet m ahrum iyeti getir
m esi gibi. Bu hak ihlallerinden kaynaklanan top
lum sal direniş gündem e getirilm edi. Belki sebeb-
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lerden biri ahlâk dâvasının sın ıf çatışm asına dayan
m asına vesile olabilecek toplum sal katm anlar üze
rine çalışm ayı seçm em esindendir. Fakat ben gerçek 
sebebin bu dâvanın kaybedilm iş hakların iadesini 
problem  etm eyişinde görüyorum . Çünkü ahlâk dâ- 
vâsm ın içinde yaşadığı toplum dan politik, sosyal, 
iktisadi beklentisi olm adığını düşünüyorum . Hatta 
yine aynı toplumdan b ir toprak talebi bile olm am ış
tı. Bu nedenle ahlâk iradesi ortaya konulduğunda 
irade sahibi ilk elde kendi 
içinde yersiz-yurtsuzlaşa- 
b ileceğ in i, yani po litik  
iradenin  kendisin i bu 
noktaya itekleyebileceği- 
ni farkediyor ve iradeyi 
ortaya koym ayı bu faıke- 
dişin ardında gerçekleşti
riyordu. İkinci boyut olan 
hak ihlali ortaya çıktığın
da teorik olarak yersiz- 
yurtsuzlaşm ış birey için 
aidiyetsizlik som utlaşm ış 
oluyordu. Burada p rob
lem yersiz yurtsuz kalan 
bireyin teorik seçm elerin
den doğmuyor. Çünkü b i
rey rüşvet almamayı, h ır
sızlık yapm am ayı, dolan- 
dırm am ayı... seçtiğ inde 
aidiyetine dönm eyi yani 
insanlığını bulm ayı irade 
etm iş bulunuyor. A hlâk- 
dışılık yerleştikçe ahlâki
seçm elerin kendiliğinden yersiz-yurtsuz kalm ası ta
bii sayılmalıdır.

Kureyş içinde hiçbir k im se ahlâk ilkelerinin kö
tülüğünden dem vurm am ıştır. Ancak ahlâk ilkeleri
nin benim senm esi b ir şekilde Kureyş toplum siste
m ine bağlanm ış bireyi koparm aktaydı. A hlâklı o l
m a talebinin toplum a yönelik  m esajı K ureyş’in ide
olojik konum lanışını paradoksa sürüklemektedir. 
Zira ahlâk mesajı toplum un hak gasplarına karşı 
kitleleri bugün çağdaş dünyada olduğu gibi şehir 
m eydanlarında gösteriler düzenlem eye, kitle katı
lım ları sağlam aya itm em işti. Örneğin M uham m ed 
(s.a.v) Yasir ailesinin m eydanda öldürülm esi sıra-

Ahlak toplumu arayışında Muham

med ve arkadaşlarının ödeyecekle

ri bir bedel vardı. Bu bedel ahlaki 

sapmanın sağladığı iktisadi ve sos

yal kazanımların terki, yani statü 

kaybı idi. Muhammed (s.a.v.) top

luma güzel sözler söyleyen ^anlatı

cı' pozisyonuyla gelmiş olsaydı, 

kimse anlatılanları -işlerine gelme

se de- hasmane biçimde karşılama

yacaktı. Fakat anlatılanlar "kötülü

ğü" tarif ediyor ve "kötülükten" el 

çekme üzerine kurulu bir topluma 

dönüşme iradesini vurguluyordu.

sm da kitleleri ajite edici söylem lere başvurmadı; 
bilakis Yasir ailesine dönüp sabır telkin etti. Ancak 
neticede Haşim oğullarınm  ahlâk hareketinin ilkele
rini benim sem edikleri halde M uham m ed (s.a.v) ve 
arkadaşlarının etrafında kenetlenm eleri, boykota 
uğramaları gibi sosyal vakıa husule geldi. Üstelik 
bu durum toplum un kendi başına olan biteni değer
lendirm esiyle m ümkün oldu. Yani Ebu Bekir kav- 
mine çıkıp, “ticaretim i, ekm eğim i kazanm ayı bana

çok görüyorlar” diyerek 
kam uoyu toplamadı, B i
lal “köle de olsam hakla
rım  var” diye söylenm e
di. Haşim oğullarınm  M u
ham m ed ve arkadaşlarıy
la  birlikte boykot edilm e
leri, aslında ahlâk dâvâsı 
içindeki insanların buna
lım larını çözecek bir ta
kım  kapıların açılacağı
nın ilk işaretiydi. Gerçek 
şuydu: ahlâkın kendisi in
san için gerçek yurt, top
rak ve yerleşim  kılınm ış
tı. Politik, sosyal, iktisadi 
beklentisi olm ayan, top
rak  talebi ile teorisin i 
kurm ayan bir ahlâki ce
m iyete sonunda insanlı
ğın b ir k ısm ı kucağını 
açacaktı. Tıpkı Haşimo- 
ğu lları, N ecaşi, Yesrib 
ahalisi örneğinde olduğu 

gibi. Bu topluluklar kendilerini ahlâksızlığın koru
yucusu pozisyonunda görm ek istemediler. Para
doks da buradan doğuyordu. Hakları ihlal edilenler 
haklarına kavuştuklarında ortada bir m ücadele kal
mayacaktı. Bu nedenle hak m ücadelesi yapılmadı. 
İnsanlık erdem inden nasibi olanlar da ahlâk talebi
nin önüne gerilm ek istemediler. M esaj, hakkı değil 
haklılığı bünyesinde taşıyan ahlâk uygulayım ını 
gündeme getirdikçe toplum salın gerçek aktörleri 
kim liklerini yansıtm aktan uzak duramadılar. Kimin 
zalim, kimin mazlum ve kimin a ra f’ta durduğu 
meydana çıktı. M esaj, gücünü bu paradoksu uyan
dırmasından alıyordu. ■
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İNCELEME
İSLAM’IN DOĞDUĞU

SIYASI ORTAM -I

u yazımızda, önce İslâm’ın doğ
duğu sırada Hicaz bölgesinde; 
Güney, Kuzey ve Doğu Arabis

tan’da ve komşu devletlerde siyasi durum, 
daha sonra da Hz. Peygamber döneminin 
idari yapısı üzerinde duracağız.

Araplar, yaşam tarzı bakımından bede- 
vî ve hadarî olmak üzere ikiye ayrılırlar. 
Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte ko- 
nar-göçer olarak yaşayanlara bedevî, köy, 
kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşa
yanlara da hadarî denir. İslâm’ın ortaya 
çıktığı sıralarda Arap Yarımadası’nın bil
hassa orta ve kuzey kesiminde yaşayan Ad- 
nânî ve Kahtânî kabileleri bedevî ve hadarî 
olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bu ikisi ara
sında, yarı göçebe hayatı yaşayanlar da 
mevcuttu.

KABİLE YAPISI

Gerek bedevîlerde ve gerekse hadarilerde 
sosyal yapının temeli; gelenekleri, bağları 
ve ahlaki değerleri ile kabiledir. Kabile, 
aynı soydan gelen şahısların oluşturduğu 
ve fertlerin birbirine kan, nesep yoluyla 
bağlandığı topluluktur. Daha ziyade, erkek 
soyundan gelen akrabalık bağına dayanır. 
Fakat dışarıya tamamen kapalı değildir. 
H ilf (antlaşma, ittifak), civâr (emân ve hi
maye kurumu) ve velâ yoluyla da akrabalık 

n  ri» I. • kurulabilirdi. Birçok bakımdan halîf
Doç. Ur. İbrahim (antlaşmah, müttefik) ve câr (emân ve ko-

SARIÇAM ruma teminatı altındaki kişi), kabilenin

üyesi gibi muamele görürdü. Savaş veya 
baskın sonucu ele geçirilen köle azat edilir
se velâ bağı kurulurdu; azat edilen köle, 
azat eden kabilenin mevlâsı olurdu. Kabi
le; kan bağı ile birbirine bağlanan, müşte
rek nesebe sahip olan ve kabilenin asıl üye
leri olan hü rle r; aslen hür oldukları ve ne
sep bakımından o kabilenin üyesi olmadık
ları halde hilf, civâr ve velâ yoluyla kabile
ye sonradan katılan mevâlî ve köleler ol
mak üzere başlıca üç tabakadan oluşurdu. 
Kabileye bağlılığını yitirmek bir insan için 
büyük bir felakettir, Kabilesiz insan hima
ye ve emniyet hudutları dışında kalmış de
mektir.

Kabile nizamının esası asabiyettir. 
Asabiyet, bir kimsenin, baba tarafından ak
rabasını (asabe) veya genelde kabilesini, 
-ister haklı ister haksız olsun- savunmaya 
hazır olmasıdır. Asabiyet, dış tehlikelere 
karşı koymak veya saldırı yapmak gerekti
ğinde, bütün kabile üyelerinin harekete 
geçmesini sağlayan birlik ve dayanışma ru
hudur. Bu, kabilenin tüm fertlerini birbirine 
bağlayan en başta gelen unsurdur. Buna gö
re herkes, her durumda kabilesine yardım
la mükellefti. Cahiliye döneminde darb-ı 
mesel haline gelen “Zalim de olsa mazlum 
da olsa kardeşine yardım et!” sözü, kabile- 
daşa her durumda yardım edilmesi gerekti
ğine işaret etmektedir. Kabiledaşmın haklı 
ve haksız olduğunu sorma hakkına bile sa
hip değildir. Yukarıdaki sözü İslâm döne
minde Hz. Peygamber de söylemiş, bunun
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üzerine bir adam “Ya Rasulellah!
Mazluma yardım ederiz. Faicat zali
me yardım nasıl olur?” diye sormuş
tur. Hz. Peygamber “Onu zulümden 
alıkoyarsın.” şeklinde cevap vermiş
tir. Şüphesiz Hz. Peygamber’in bah
settiği yardım edilmesi istenen kar
deş, din kardeşidir. Bu; cahiliye dö
nemi ile İslâm dönemi arasındaki 
dayanışma telakkisi, görüş ve anla
yış farkını ortaya koyan mükemmel 
bir örnektir.

Kabile hayatında kan davaları, 
merkezî devlet teşkilatı bulunmayışı 
nedeniyle yaygındı. Kabileler inti
kam konusunda son derece titiz dav
ranırlardı. Bir adam başka kabileden birini öldürürse, 
öldürülenin kabilesi, katili veya katilin kabilesinden bi
risini öldünneden, yahut diyet almak suretiyle barış 
sağlanmadan huzur bulamazdı.

Kabileler, kendi topraklarından yabancıların geç
mesine müsamaha göstermezlerdi; fakat aralarında ant
laşma bulunan kabileler diğer kabile topraklarından ra
hatça geçebilirlerdi. Hükümdarlar, kabile başkanları ve 
kabile fertleri can ve mal güvenliği için em ân antlaş
ması gerçekleştirirlerdi.

KABİLE YÖNETİMİ

Kabile yönetimine gelince, kabile başkanı, eşit hak sa
hipleri arasından seçilen ve kendisine seyyid veya şeyh 
denilen kimsedir. Seyrek olarak şeyh için emir, rab ve 
melik lakapları da kullanılırdı. Şeyh kabile toplantısın
da seçilirdi. Şeyh adayında cömertlik, kahramanlık, sa
bır, hilm, tevazu, güzel ve etkili konuşma gibi hasletler 
aranırdı. Şeyhte aranan bu hasletler, kabilelere göre de 
farklılık arzederdi. Mudar kabileleri re’ye, Rebia cö
mertliğe, Yemen kabileleri ise nesebe önem verirdi.

Olgun kişi ve ihtiyar manasına gelen şeyh kelimesi
nin kabile başkanma ünvan olarak verilmesi, kabile 
başkanlarında yaşa önem verdiklerini göstermektedir. 
Başkanlık verasetle intikal ettiği gibi vasiyet ve şûrâ 
yoluyla da gerçekleşirdi. Eski reisin çocukları, kabili
yetleriyle temayüz ederlerse, başkanlık onun ailesinde 
kalırdı.

Reisliğin verasetle intikali durumunda makam, ba
badan büyük oğula geçerdi. Bazen reis, vefatından ön
ce yerine geçecek kimseyi tayin ederdi. Mesela Hısn b. 
Huzeyfe b. Bedr, kendisinden sonra oğlu Uyeyne’yi ve
liaht tayin etmiştir. Hısn, vefatından önce oğullarını ça

ğırmış ve Uyeyne’ye “Sen benden sonra benim halifem 
ve kabilenin reisisin.” demiştir. Daha sonra kabilesine 
bunu ilan etmiş ve onlara bazı tavsiyelerde bulunmuş; 
birlik halinde bulunmalarını ve savaşa hazır olmalarını 
vasiyet etmiştir. Kabilesi de onun vasiyetine uyarak 
Uyeyne b. Hısn’ı reis seçmiştir.

Vefat eden reisin neslinin kesilmesi veya çocukları
nın anlaşamaması durumunda kabile, bölünmekten 
korkardı. Bu durumda, ya ölen reisin çocuklarının en 
ehil olanını veya ölen reise en yakın olan birisini seç
mekle problemi çözme yoluna giderlerdi. Reis adayları 
arasındaki rekabet kabile içinde önlenemediği durum
larda en yakın krala başvurarak kendilerine bir reis ta
yin etmesini isterlerdi. Bedevi hayat yaşayan Maad ka
bileleri, bu usule başvururlar; Yemen kralına müracaat 
ederek reis tayinini ona bırakırlar ve ihtilafı bu şekilde 
önlerlerdi.

Bazan yiğitliği ve kahramanlığı ile meşhur bir şa
hıs, reisliği bu hasletleriyle ele geçirirdi. Amcası Ebû 
Berâ’nın ölümü üzerine Amir b. Tufeyl, kabile reisliği
nin kendisine veraset yoluyla intikal etmediğini, kendi 
gayreti ve meziyetlerinden dolayı başkan seçildiğini bir 
şiirinde dile getirmektedir.

Şeyhin görevi emretmekten ziyade hakemlik yap
maktı. Kabile toplantılarını yönetir, diğer kabilelerle 
ilişkilerde kabilesini temsil eder, ihtilafları hallederdi. 
Örfe göre hüküm verirdi; çünkü örf, Arabistan halkının 
kanunu idi. Kanun ve düsturlar, atalardan kalma gele
neklerdi. Onu tüm güçleriyle korurlar ve değiştirmek 
istemezlerdi. Örf ve adete isyan çirkin görülürdü. Savaş 
ilan etmek, ganimetleri taksim, göç sırasında çadır ku
rulacak yerleri tesbit etmek, misafirleri ağırlamak, ant
laşmalar yapmak, esirleri kurtarmak, diyet ödemelerin
de, gerekirse kabilenin ortaklaşa iştirakini sağlamak.
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onun görevleri arasında idi. Savaşta komutan olurdu. 
Kabilede şeyhe danışmanlık yapan bir de meclis bulun
maktaydı. Bazan halka zulüm ve haksızlık yapması se
bebiyle şeyhlerin öldürüldüğü de olurdu.

MEKKE’NİN İDARESİ

Hadarîlerin kabile yapısı da bedevîler gibi kabile esası
na dayanmakla birlikte, yerleşik hayata geçmenin özel
liklerinden kaynaklanan birtakım değişiklikler göze 
çaıpmaktadır. Mesela M ekke’de oturan Kureyş kabile
sinde şeyhlik sistemi ortadan kalkmaya yüztutmuştu. 
Şeyhe yardımcı olan meclis de farklılaşmıştı. Bedevî- 
lerde kabile meclisinin şehirlerdeki karşılığı olan mele’ 
mevcuttu. M ele’ en zengin ve en nüfuzlu ailelerin baş- 
kanlarından meydana gelmekte idi. Yaptırım gücünden 
ziyade ahlaki otoritesi vardı. Bu, siyasi anlamda bir 
parlamento ve şeyhler meclisi değil, önemli işlerde ve 
ihtiyaç duyulduğunda görüşüne başvurulan bir danışma 
meclisi idi. Etkili kararlar, ancak oybirliği ile alınan ka
rarlardı. Bazân bir görüşe, itibar sahibi bir reis, tek ba
şına karşı çıkabilirdi. M ele’, çoğunlukla uzun inceleme, 
düşünme ve görüşmeler sonucu bir karara varırdı. Me
le’, yeniliği kolay kabul etmeyen tutucu insanlardan 
oluşuyordu. Bu meclisin nüvesini, Kureyş’i bedevîlik
ten hadarîliğe geçiren Kusay (Hz. Muhammed’in 5. ne
silden dedesi) tarafından ihdas edilmiş meclis teşkil et
mektedir. Kureyş’in bir bütün olarak emiri ve Mekke’
de merkezî bir otorite yoktu. Kureyş’in kolları ayrı ay
rı mahallelerde oturuyorlardı. Her mahalle bir aşirete 
aitti ve müstakil bir ictimâî bünye idi. Bu kolların sevi
yesi, mensuplarının seviyesine göre yükselir veya alça
lırdı. Kureyş’in bütününü ilgilendiren önemli konular
da genel bir başkan seçilirdi. Ficâr savaşında Harb b. 
Ümeyye’nin genel komutan olduğu gibi.

Mele’in toplantı yeri D ârunnedve idi. Bunun dışın
da muhtemelen Kureyş’in alt kollarının eşrafının nâdî 
denilen toplantı yerleri de vardı ki, bunların rolü Dâ- 
runnedve’den daha fazla idi. İhtilafların çözümünde, 
aşiret içindeki meselelerin halledilmesinde bunlar daha 
etkili idiler. Aşirete ait kervanların uğurlanması ve kar
şılanması nâdî’de yapılırdı. Bir kabile üyesini kabile 
harici bırakma (tard ve hal‘) ve bir kimsenin himayeye 
alınması o aşiretin nâdîsinde yapılırdı. M ele’, aile dü
zeyinin üzerindeki ve şehrin tamamını ilgilendiren işle
re bakardı. Şehrin güvenliğini ve geleceğini ilgilendi
ren kararlar alınması m ele’in görevi idi. Kervan ticare
ti ile ilgili meseleleri görüşür, Kureyş’in sevkedeceği 
kervanın yönünü belirler; kervanlar Darunnedve’nin 
önünden kalkarlar ve dönüşte buraya konarlardı. Da

runnedve’nin idaresi Kusay’dan itibaren tevarüs yoluy
la Abdüddâr oğullarının elinde bulunuyordu.

Mekke halkının, meclis üyelerinin seçiminde veya 
tayininde rolü mevcut değildi. Yaşı ilerlemiş olanlar, 
zenginler, eşraf ve nüfuzlu kimseler bu meclisin üyele
rini oluşturuyordu.

Mekke’nin idaresine sırasıyla Amâlika, Cürhümlü- 
ler, Huzâ’alılar hakim olmuş, Kusay b. Kilab’la birlik
te hakimiyet Kureyş kabilesine geçmişti. Mekke şehri
nin idaresi ve hac işlerinin takibi ile alakalı olarak Ku
say tarafından bazı görevler ihdas olunmuştu. İslâm, 
Kusay’m bu görevleri ihdasının üzerinden yaklaşık bir- 
buçuk asır geçtikten sonra doğmuştur. Bu süre zarfında, 
duyulan ihtiyaç üzerine bunlara yeni görevlerin eklen
diği görülmektedir. İslâm’ın doğduğu sırada Mekke’
nin idaresi ve hac işlerinin yürütülmesi ile ilgili yirmi
ye yakın görev göze çarpmaktadır.

Bu görevlerden bazıları şun lard ır:
Rifâde: Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara 

yemek vermek. Hâşimoğullan’nın elinde idi.
Sikâye: Hacıların su ihtiyacının karşılanması. Hâ- 

şimoğulları’nın elinde bulunan bu görevi Abbas b. Ab- 
dülmuttalib yürütüyordu.

Nedve: M ekke’nin ve Kureyş kabilesinin önemli iş
lerinin görüşüldüğü Dârunnedve’deki başkanlık göre
vidir. Bu, Abdüddâroğulları’nm elinde idi. Nedve adı 
verilen kurul burada toplanırdı. Nikah merasimleri bu
rada yapılır, erkek çocuklar burada sünnet edilirdi. Or
du komutanları savaşa çıkarken sancağı burdan alırlar
dı. Sulh zamanında sancak meclis salonunda muhafaza 
edilirdi.

Hicâbe (sidâne); K a’be’nin perdedarlığı, bakımı ve 
anahtarının muhafazasıdır. Abdüddâroğullan’ndan Os
man b. Talha’da idi.

Livâ: Kureyş’in bayrağını taşıma imtiyazı. Abdüd- 
dâroğulları’nda idi.

Ukâb: Kartal veya karakuş manasında gelen Ukâb, 
Kureyş’in sancağı idi. Savaş sırasında ortaya çıkarılır 
ve onu ordu komutanı taşırdı.

Eşnak: Diyetlerin ödenmesi ve zararların karşılan
ması. Teymoğullan’nın elinde olan bu görevi Hz. Ebû 
Bekir yerine getiriyordu. Onun görevi, olaylar sonu
cunda meydana gelen zarar ve ziyanları tesbit etmek, 
kan davalarını kesin karara bağlayarak diyetleri belirle- 
mekü.

Kubbe ve E ’inne: Kubbe, savaş zamanında bir ça
dırın kurulması ve KureyşIilerin orduyu teçhiz için ge
tirdikleri savaş malzemelerini ve paraları burada topla
ma görevidir. E ’inne ise savaşta Kureyş ordusundaki 
süvari biriiğine kumandanlık yapmaktır. Bu ikisi Mah- 
zumoğulları’ndan Halid b. Velid’in uhdesinde idi.
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Sifâret: Kureyş’in yabancılar nezdinde temsil edil
mesi. Adiyy kabilesinin elinde olan bu görevi Ömer b. 
Hattab yürütüyordu.

Eysâr: Bir işe başlamadan önce “ezlâm” adı verilen 
oklarla bir çeşit kumar oynamak ve fala bakmak. Cu- 
mah’tan Safvan b. Ümeyye bu işe bakıyordu.

M eşûra veya M eşveret: Kureyş kabile reislerinin 
bir işe karar vermeden önce bu işe bakan kimseyle isti
şare etmeleridir. Esed’den Yezid b. Zem ’a bu görevi 
yürütüyordu.

H ukûm e veya Emvâl-i M uhaccere; Bu görev put
lara sunulmuş olan malların saklanmasıdır. Sehmoğul- 
ların’dan Haris b. Kays buna bakıyordu.

Görüldüğü gibi bu görevler, Abdüddâr, Adiyy, Cu- 
mah, Esed, Haşim, Mahzum, Nevfel, Teym, Sehm ve 
Ümeyye olmak üzere on kabilenin önde gelen şahsiyet
leri tarafmdan yürütülüyordu. Bu görevlilerin bir kısmı 
Kusay’dan itibaren tevarüs yoluyla nesilden nesile inti
kal ediyor, bir kısmı da kur’a usulü ile ele geçiyordu.

Bir iç güvenlik mekanizması olan ve Kureyş’in ba
zı kolları tarafından kurulan Hilfülfudûl’un kurulması
na yol açan olayın çözümünde mele’in herhangi bir gi
rişiminden bahsedilmemektedir. Bu noktadan hareketle 
Mekke’de mele’in bütün kontrolü elinde bulundurma
dığı anlaşılmaktadır.

Mekke’de Bizans İmparatorluğu’na bağlı bir krallık 
kurma teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanmıştır. İmpara
tor Jüstinyen, Kureyş’in Esed kolundan Hıristiyanlığı 
kabul eden Osman b. Huveyris’e bir taç vermiş; ayrıca 
eline kendisini Mekke kralı tayin ettiğini belirten bir de 
mektup vermiştir. Mektupta Mekkelilerden Osman b. 
Huveyris’i kral olarak tanımlarını ve kendisine vergi 
vermelerini istemiştir. Osman b. Huveyris Kureyş’i 
toplayarak durumu bildirmiş; fakat bizzat kendi ailesi
nin büyükleri “M ekke’nin hür vatandaşları kendilerinin 
bir kral tarafından idare edilmesine asla razı olmazlar.” 
diyerek karşı çıkmışlardır. Dolayısıyla imparatorun is
teği ittifakla reddedilmiştir. Çünkü bu istek kabul edil
seydi; Kureyş’in Bizans’la rekabet halindeki İran’la ti
cari ilişkileri de tehlikeye düşebilirdi. Bunun üzerine 
BizanslIlar Suriye’ye giden Kureyş tüccarını rahatsız 
etmeye ve hapse atmaya başlamışlar; fakat bu baskılar 
sonucu değiştimıemiştir. Mekke, bazı istila teşebbüsle
rine ve hakimiyet iddialarına rağmen yabancı hakimi
yetine girmemiştir.

MEDİNE

Medine’ye gelince, burada da merkezî bir otorite mev
cut değildi. Şehrin bir reisi yoktu. Çeşitli kollara aynl-

mış bulunan Evs ve Hazrec adlı Arap kabileleri ile, baş- 
lıcaları Kaynuka’, Nadir ve Kurayza olmak üzere yahu- 
di kabileleri ayrı ayrı mahallelerde yaşıyorlardı. Arap 
kabileleri ile yahudi kabileleri arasında çoğu zaman 
ciddi anlaşmazlıklar başgösteriyordu. Yahudiler Arap 
kabile geleneklerini benimsemişlerdi, ancak din ayrılı
ğından kaynaklanan ihtilaflar sözkonusuydu. Evs ve 
Hazrec zaman zaman birbirlerine karşı Yahudilerle iş
birliği de yapıyorlardı. Birbiriyle akraba olmalarına 
rağmen Evs ve Hazrec arasında da rekabet ve savaşlar 
eksik olmuyordu. Evs ve Hazrec reisleri ortak bir kral 
etrafından birleşmek için çaba sarfettilerse de bunu ba
şaramamışlardı. Reislik konusundaki şiddetli rekabet 
bunu imkansız hale getirmişti. Orta bir yol bularak 
Evs’ten bir emir, Hazrec’den bir emir seçmeyi ve bun
ların müştereken, sırayla veya birer yıl münavebe ile 
görev yapmasını düşündülerse de bu planlarını uygula
ma alanına koyamamışlardı. Kaynaklar, Medine’de, 
M ekke’deki dârunnedve gibi bir kuruluşun varlığından 
bahsetmemektedirler. Evs ve Hazrec arasındaki şiddet
li rekabet, ortak bir meclis (mele’) oluşmasını da im
kansız hale getirmiştir. Abdullah b. Übey’i ortak baş
kan olarak seçme teşebbüsleri de Hz. Peygamber’in bu
raya hicreti ile suya düşmüştür.

TAİF

Taif’de Sakîf kabilesi oturuyordu. Bu kabile, zaman 
zaman birbiriyle çekişen Benî Mâlik ve Ahlaf adlı iki 
gruba ayrılmıştı. Taif’te bir kralın varlığından bahis 
yoktur. Burada da M ekke’deki gibi bir mele’ mevcut-

525 yılında Yemen'de Yahudiliği 

kabul eden Hımyeri kralı Zûnüvas, 

Arap yarımadasında Hristiyanlığm 

kökünü kazımak için Necran üzerine 

yürümüş, Necranlıları Hristiyanlığı 

terke, Yahudiliği kabule zorlamış, ka

bul etmeyenleri Uhdûd adı verilen içi 

ateş dolu çukurlara atarak diri diri 

yakmış, başkanlarını öldürmüş, mal

larını yağmalamış, İncilleri yakmış ve

kiliseleri yıkmıştı.

EKİM 1998 ■ 47

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

http://www.cvisiontech.com


tu. M ele’, savaş ve barışta şehrin idari işlerini yürütür
dü.

Görüldüğü gibi Hicaz’da siyasi birlik ve merkezî 
bir otorite mevcut değildi. Bu yüzden sosyal düzeni 
sağlamada kabile ve gruplar arası güç dengesinin, kan 
bağına dayalı üniter yapının, gelenek ve örfün, hakem
lerin, kabile meclis ve reislerinin, şehir eşrafının önem
li yeri vardı.

KUZEY, GÜNEY VE 
_______________ DOĞU ARABİSTAN_______________

Kuzey Arabistan’da, güneyden göç etmiş Araplar tara
fından kurulan ve Monofizit Hı
ristiyan mezhebini benimseyen 
Gassânîler, Bizans İmparator- 
luğu’na bağlı olarak Suriye’de;
Nastûrîliği benimseyen Hîreli- 
1er de Sâsânîlere bağlı olarak 
Irak’ta hüküm sürmüşler ve İs
lâm’ın doğuşuna dek varlıkları
nı devam ettirmişlerdir. Ted- 
mür şehri de Bizans imparato
runun himayesinde etkisiz bir 
şekilde hristiyan olarak mevcu
diyetini korumuştu. Gassânîler 
Bizans medeniyetini; Hîre kral
ları da Sâsânîleri taklit etmişler 
ve onların saray usullerini be
nimsemişlerdir.

Kaynaklar, bu iki krallıkta 
dârunnedve tarzındaki kurum- 
ların varlığından bahsetme- 
mektedirler. O yüzden bunlarda 
şûrâ’dan bahsedemiyoruz.
Kralların danışmanlarının bu
lunduğu ve fakat müstebit kral
ların istekleri doğrultusunda 
görüş bildirdikleri bazı rivayetlerden anlaşılmaktadır. 
Tedmürlülerde, şehrin eşrafının oluşturduğu Romalılar
daki şeyhler meclisine benzer teşri yetkisi olan, bir baş
kanı ve katibi bulunan bir meclis mevcuttu.

Suriye çölünde yaşayan çeşitli kabileler de kendi 
başkanlarını kendileri seçiyorlardı.

Hîre ve Gassânî hükümdarları Araplar tarafından 
kral (melik) olarak kabul edilmekte, bunlar Sâsânî ve 
Bizans imparatorları nezdinde kral değil, birer vali 
(âmil) idiler. İmparatorlar, onlarla yazışmalarında, bazı 
istisnalar bulunmakla birlikte, genellikle âmil lakabını 
kullanırlardı. İslam’ın doğuşuna yakın zamanlarda de

Habeşîstan'ın Yemen valisi 

Ebrehe, Hristiyanlığı yaym ak  

için çok uğraşmıştı. Güney 

ArabistanlI kendi dinlerine 

^sokmaya ve Mekke'ye karşı 

bir rakip ortaya çıkarmaya 

niyetlenmişti. Ebrehe bu m ak

satla San'a'da Kulleys adlı bir 

katedral inşa ettirmiş; buraya 

yapılan saygısızlığı bahane 

ederek Kabe'yi yıkm ak için 

571 yılında Mekke üzerine 

başarısız bir saldırı teşebbü

sünde bulunmuştu.

ğil de daha eski zamanlarda kuzeyde kadın krallara da 
rastlanmaktadır.

Ölüm cezası krallar tarafından çoğu zaman uygula
nan bir ceza türü idi. Kendilerini hicveden şairlerin ve
ya kötüleyen ve rahatsız eden şahısların öldürülmeleri
ni emrederlerdi. Araya nüfuzlu bir şahıs girmediği tak
dirde bu emir yerine getirilirdi. Krallar bir şahsı öldür
mek istediklerinde kaplan postu giyerlerdi. Buna te- 
nem m ür (kaplana benzeme) denirdi. İstedikleri şahsı 
yaktırırlar veya cesedine işkence yaparlardı. Hîre ve 
Gassânî krallarının düşmanlarına yakma cezası uygula
dıklarından dolayı yakıcı (muhrik) lakabıyla tanındık
ları görülmektedir. Hîre kralı Münzir b. Mâüssemâ’, 

Gassânîlerden esir aldığı ra
hibeleri Uzzâ’ya kurban etmek 
maksadıyla öldürmüştür. Amr 
b. Hind, Temîmli 99 adamı inti
kam yemini ettiği için boğazlat- 
mıştır. Yakıcı (muhrik) lakabı 
ile tanınan bu kıalın uygulama
sı ile ilgili darb-ı mesel edebiyat 
kitaplarında yer almıştır.

Uman kralı Cülündâ (veya 
Cülendâ), zulmü ile meşhur ol
muştur. Onun zulmü “Cülü- 
ndâ’dan daha zalim.” (Azlamu 
mine’l-Cülündâ) sözüyle, özel
likle Uman halkı arasında darb- 
1 mesel haline gelmiştir.

Güney Arabistan’da Maîn 
ve Sebe’ krallannın yerini Hım- 
yerî krallığı almıştır. Hımyerîle- 
rin ilk dönemlerinde hükümdar, 
feodal bir derebeyi olarak görü
lür. Bir kalede oturur ve toprak 
sahibidir. İslâm’ın doğuşundan 
bir asır kadar önce Habeşlilerin 
bu ülkeyi işgali ile eski nüfuz ve 

hakimiyetini kaybetmiştir. Yarımada’nın doğusunda. 
Uman ve Bahreyn’de himaye idareleri kuran Sâsânîler 
Fil Vakası’ndan (M. 571) bir müddet sonra Yemen’i Ha
beşlilerin elinden alarak burayı kendilerine bağlı bir vi
layet haline getirmişlerdir. Yemen’de Sâsânî hakimiyeti 
İslâm’ın doğuşuna kadar devam etmiştir.

Kabile meclislerinin yanında kralların danışmanları 
da vardı. Güney Arabistan’da kralların meclise dayana
rak karar alması teamül iken M. III. yüzyıldan itibaren 
bunun değiştiği ve istibdadın hakim olmaya başladığı 
görülmektedir. Burada krallar diğer doğu ülkelerinde 
olduğu gibi ilahi sayılmıyor; nüfuz ve kudretleri bazı
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dönemlerde hükümdar ailesinin diğer fertlerinden olu
şan asiller meclisi ve daha sonraları da bir çeşit dere
beyleri tarafından sınırlandırılıyordu. İstişare meclisle
ri mevcuttu. Hemdânî, varisi olmayan bir kral öldüğün
de yeni kralın seçimini gerçekleştiren 80 üyeli bir mec
listen bahsetmektedir. Yalnız İslâm’ın doğuşu sırasında 
bu meclislerin fonksiyonunun azaldığı görülmektedir.

Hem güney ve hem kuzey Arabistan devletlerinde 
karalların oturduğu sarayların bulunduğu bilinmektedir. 
Biat usulünün bilindiği ve uygulandğı görülmektedir.

Güney Arabistan kralları da Hîre ve Gassânî kralla
rı gibi melik lakabını kullanıyorlardı. Bazı kabile şeyh
leri de bu lakabı kullanmışlardır. İslâm’ın doğduğu sı
rada melik lakablı onlarca şahsın adı kaynaklarda ka
yıtlıdır. Bunların çoğu kabile şeyhidir. İslam’ın ortaya 
çıktığı sırada Eş’as b. Kays, Hadramut’ta Kinde emîri 
idi. Dûmetülcendel’de de Kinde Hanedanı’na mensup 
hristiyan prensi Ukeydir hüküm sürüyordu.

ARAP YARIMADASPNA 
______________KOMŞU DEVLETLER______________

Bizans İmparatorluğu’na gelince; senato, Bizans idare
sinde önemli yetkilere sahipti. Ayrıca sarayda kutsal şfı- 
râ vardı. Halk temsilcileriyle genel toplantılar yapılırdı. 
Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasında rekabet bulun
duğu gibi; Monofizit ve Nasturîlerin yaşadığı Suriye, 
Irak ve Mısır ile merkezî idare arasında uçurumlar 
mevcuttu. Teslis inancı benimsendikten sonra tevhidi 
savunanlar susturulmuşlar ve Hz. İsa’nın tanrılığına 
karşı çıkanlar aforoz edilmişlerdi. Dinî kongrelerde alı
nan kararlar inanç birliğini sağlayamadığı gibi, mez
hepler, katı kurallar ve kesin hatlarla birbirinden ayrıl
mıştı. İmparatorların benimsediği mezheplerin dışında 
kalanlar öldürüldüler, sürgün edildiler, gerektiğinde 
ölüm tehdidiyle susturuldular. Ülke sınırlan içinde dü
şünce hürriyeti yoktu. VI. yüzyılın sonu ile VII. yüzyı
lın başlarında Bizans İmparatorluğu’nda hiçbir aydın, 
imparator ve nüfuz alanına giren kiliseler grubunun 
onayından geçmeyen düşünceyi ileri süremez ve top
lumda yayamazdı. Bir inanca sahip grup, diğer inanç 
gruplannn varlığına asla hoşgörü göstermez olmuştu. 
İdareciler, aynı nesil içinde bile zaman zaman taraf de
ğiştiriyorlardı.

Bizans idaresi Monofizit ve Ortodoksların dinî ar
zularını tatmin edecek uzlaşmaya karşıydı. Ortodokslar 
da bazı imparatorlar tarafından Monofizitlere verilmiş 
olan ayrıcalıklardan dolayı idareden memnun değiller
di. Nitekim Anastasios’un (M. 491-518) Monofizitleri 
desteklemesi Mısır ve Suriye’de taraftar bulurken, Or

todoksların küskünlüğüne ve sürekli huzursuzluklara 
yol açmıştır. Dinî uyuşmazlıklar Mısır ve Suriye’nin 
Bizans’a bağlılığını zayıflatmıştı.

Sadece hristiyan mezhepleri birbirine karşı değil, 
hristiyanlar, Suriye ve Filistin’de yaşayan yahudilere 
karşı da şiddet ve baskıya başvuruyorlardı. Hatta bunu, 
dinî bir anlayış ve görev haline getimnişlerdi. Yahudiler 
Filistin ve çevresinde Monofizit ve Yakubî mezhebi 
mensuplan tarafından zulüm ve işkence görüyorlardı. 
Bunun tam tersi bir uygulama M. 525 yılında Yemen’de 
gerçekleşmişti. Yahudiliği kabul eden Hımyerî kralı Zû- 
nüvas, Arap Yarımadası’nda Hristiyanlığın kökünü ka
zımak için Necran üzerine yürümüş, Necranhian Hristi- 
yanlığı terke, Yahudiliği kabule zorlamış, kabul etme
yenleri Uhdûd adı verilen içi ateş dolu çukurlara atarak 
diri diri yakmış, başkanlarını öldürmüş, mallarını yağ
malamış, İncilleri yakmış ve kiliseleri yıkmıştı.

Habeşistan’a gelince; Milattan çok önce Sâmî Se- 
be’lilerin göç edip yerleşmiş olduğu bu ülkede Aksum 
krallığı hüküm sürüyordu. 320 yılında tahta çıkan put
perest kıal Ezena Hristiyanlığı kabul etmiş, İskenderi
ye Kopt patriğine bağlanarak Monofizit düşüncenin et
kisinde kalmıştı. Ezena’nm Hristiyanlığı kabulünün 
üzerinden iki yüzyıl geçtikten sonra, artık Habeşistan 
halkının tamamına yakını hristiyan olmuştu. Hımyerî 
kralı Zûnüvas’ı cezalandırmak üzere Yemen’e giren 
Habeşliler, bu ülkeyi 525 yılından itibaren 55 yıl kadar 
kendilerine bağh bir eyalet olarak yönetmişlerdi. Habe
şistan’ın Yemen valisi Ebrehe, Hristiyanhğı yaymak 
için çok uğraşmıştı. Güney Arabistan’ı kendi dinlerine 
sokmaya ve Mekke’ye karşı bir rakip ortaya çıkarmaya 
niyetlenmişti. Ebrehe bu maksatla San’a’da Kulleys ad
lı bir katedral inşa ettirmiş; buraya yapılan saygısızlığı 
bahane ederek Kabe’yi yıkmak için 571 yılında Mekke 
üzerine başarısız bir saldın teşebbüsünde bulunmuştu. 
Bundan kısa bir müddet sonra Hımyerî hanedanının is
teği üzerine Habeşliler, Yemen’den Sâsânîler tarafından 
çıkanimışlardı.

Sâsânî hükümdarları içinde, devletin kurucusu Er- 
deşîr (ö. 242) ve Enûşii-vân (ö. 579) âdil olarak tanınır
lar. Enûşirvân, dinlere ve mezheplere karşı müsamaha
kâr bir hükümdar olarak görülür. Bizans İmapartorlu- 
ğun’dan kaçan pek çok ilim adamı ondan himaye gör
müştür. Diğer hükümdarlar zulümleriyle şöhret bul
muşlardır. Onlar hür insanlan köle haline getirirler, 
halkı işçi, köle ve cariye mesabesinde tutarlar ve onla
ra değer vermezlerdi. ■
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IDENEME
MİDELER İÇİN YARATILAN 

BUĞDAY GÖNÜLLERE DOLMAKTA

M. Said 
ÇEKMEGİL

^  lahî vahiyleri mükemmel kılmmış bir 
I dünyada, nebiler hateminin izinde ya- 

JIL  şamaya çalışıyoruz şükrolsun ama, 
aması şu;

Medine’si olmayan Mekke’de, Ebu Be
k ir’i bulunmayan çeşitli mürtedler arasın
da kalmışız. Ebu Talib’ler de seçilmez ol
muş artık.

Aristo gibi teist’ler, Ebu Cehil gibi ate
ist’1er, Durkheim mukallidi öneristler gibi 
“istler” “pistler”, vahyi yönlendirmelere 
karşı çıkmakta yarış içerisindeler. Bunlar, 
müslümanlara karşı çıkmadıkları sahalar
da, imana zıt düzenlerini, düzencilerle bir 
olup İslam’a bulamak istemektedirler.

Kirleşmiş milletlere, “birleşmiş millet
ler” diye diye zayıf milletleri ezenler, “in
san hakları” diye diye Hakk’ın “hakkını” 
gizleyenler, eğri istikametlere “doğru” di
ye diye yanlış yollar peyleyenler, insanlığı 
tamuya hazırlamakta olduklarının farkında 
mıdırlar acaba?

Nebi amcası Ebu Leheb gibi prensler, 
resul babası Ebu İbrahim Azer gibi putpe
restler, müslüman adıyla tevhit adına tev
hidi lekeleyen panteistler, imtihanlarımızı 
zorlaştırıp duruyorlar.

Asırlık ihmallerin, mukallitleştirdikleri 
kitlelere bir bakın, ilimden uzak, fikre sin
si bir tuzak olmuş duygulanışlarla, dayana
ğı hurafe olan tutarsız menkıbelerle avu
tulmuş, ateist ya da paganist batıcının ma
but edindiği teknoloji karşısında komp
lekslere boğulmuş bir doğu ile karşı karşı
ya kalırsınız. “Batının çöküşü”nden söz 
eden Oswald Spengler, doğunun ahvaline 
bakabilmiş miydi acaba?

Ferdamıza tarla olmaktan başka birşey 
olmayan, ancak ve ancak ebedi saadeti
mizin kazanılmasına yegâne vesile olabile

cek şu dünya, şimdi çoğunlukların gözün
de; tarlalıktan çıkmış, buğday olup mide 
yerine gönüllere yerleşmektedir.

Dün de, bugün de, yarın da; iman etme
miş evlat, Allah yolunda kullanılmayan 
mal, insanoğluna fitne olmuşsa (8/28); ba
balar, evlatlar, kardeşler, eşler, akrabalar, 
aksamasından korkulan bir ticaret, hoşlanı
lan meskenler, villalar eğer Allah ve resulü 
yolundaki cihattan daha sevimli geliyorsa 
insanoğluna, şüphe edilmesin ki, böylesi 
kimseler fısk içerisindedirler. (9/24).

İnsanlar, Allah resulü bile olsalar, beşe
ri yönleriyle Hz. Nuh nebi gibi evladını 
korumak edasına hürünseler (11/46); Hz. 
İbrahim gibi babasına dua etmek isteseler; 
bu babalar Allah düşmanı oldukları net şe
kilde bilinince dua dahi edilemeyeceği an
laşılıyor (9/114). Gerçek o ki, peygamber 
koruyucusu bir amca da olsa bir adam, 
eğer kendisi kalbini mide yerine kullan
maktan vazgeçmiyorsa, en rahim olan bir 
nebi dahi istese kurtulmuş olması düşünü- 
lemiyor*.

O halde müminler için saadet yurdu 
olarak sunulan ahiret yurduna gidiş yolunu 
bizzat sen ara, bul. Allah’ın sana ihsan et
tiği gibi sen de insana ihsan (güzellik) et; 
bozgunculuk yapma (28/77).

Dünyamız, insanımıza kendisine ken
disini tanıtacak bir imtihan sahasıdır 
(76/2). İnsanlar biraz korku, (biraz) açlık; 
mallardan, canlardan ve ürünlerden yana 
eksiltmelerle deneneceklerdir; sabredenler 
müjdelenmiştir (2/155).

Ne mutlu kalplerini mideleştimıeyen- 
lere (13/29)!

* Bkz. Kur’an’a Muhatap Olmak ve Engelleri, M. Said 

Çekmegil, 1994 baskı, sh. 89, 1996, sh. 119.
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TALAN e d i l e n  DÜNYADA
i n s a n i n  b o z g u n u

DENEME!

(Melekler)... 'Yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan 
dökecek insanı mı halife kılıyorsun?’ dediler... Bakara/30

•  nsan denilen birim muazzam bir mu-

I amma.. Yeryüzünde temsil ettiği ko
numu bir tarafa bırakırsak, yalnızca 
sahip olduğu muhteva bakımından bile ila

hi övgüye mazhar olan müstesna bir varlık. 
Ne var ki, insan bu mazhariyeti uzun süre 
elinde tutmayı başaramaz. Düştüğü türlü 
yanılgılar yüzünden bazan ilahi yergilerle 
kınanırken sosyal düzeni içindeki girdap
lar da sürekli derinleşir.

Hangi yüzyıl ele alınsa, insanoğlunun 
kendisini incitecek sebepleri çok kolay 
bulduğunu görürüz. Umut eden, vaadedi- 
len ve hayal kırıklığıyla bedbaht olan hep 
insandır.

İnsanoğlunun gezegenimize ayak bastığı 
tarım döneminden 18. yüzyıl sanayi toplu- 
muna ve nihayet 20. asnn aydınlık ufukları
na rağmen genel olarak kitlelerin ulaşabil
diği bir dünya cennetinden henüz bahsede
miyoruz. Oysa Friedrich Nietzsche’den 
Şeyh Bedreddin’e, Kari Marx’tan Adolf 
Hitler’e kadar kitleleri hareketlendiren pek- 
çok hareket adamının vaadettiği cennet yal
nızca kendi düşlerini süsleyen silik hatıralar 
olarak kaldı. Silik ve mahcup hatıralar... 
Vaadedilen cennetler yerlerini hüsrana bıra
kır. İnsanlığın bu ezeli imtihanı ve çilesi 
Kâbil’den beri sürmektedir. İki tercihi var
dır insanhğın; ihtirasları ve aklı... Ya ihti- 
raslanna meyledip yanılgısını başlatacaktır 
ya da akıl yolunu seçip gayesine erecektir. 
Rasyonel düşüncenin yolu hem sarptır hem 
de meşakkatli... Üstelik ferâgat ister, feda
kârlık ister. Ne var ki çabuk yılar insanoğlu 
ve egoizminin putlaştırdığı ihtiraslarına ak
lını kurban eder...

Tarihin kaydettiği yirminin üzerinde 
medeniyet vardır ve bu medeniyetlerin yok 
oluş nedenleri yine bu ihtirasların yol açtı
ğı problemler sebebiyledir.

Denklem tamamen insan üzerine kurgu
lu ise kendimizi kaçınılmaz bir biçimde re- 
habilite etmeliyiz. Aksi halde insanlık, 
üzerine düşen yükümlülüklerden egoistçe 
kaçtığı sürece bir yandan sosyal yıkımları 
hazıriayıp öte yandan hoyratça talan ettiği 
yeryüzünü, o gökyüzünün mavi boncuğu
nu kendisi için bir intihar filosu haline ge
tirecektir.

Dünya insanlığı, ölümü buyur eden bir 
bitkinlik halindedir. Asırlardu* süregelen 
kitle hareketlerini ve teknolojik donanım
ları gözden geçirirseniz, toplumların bun
lar için büyük bedeller ödediklerini ve so
nuçta beklenen rüyaların yerini kâbuslara 
bıraktığı görülür.

Fildişi kulemizden geçmiş zaman ara
lıklarına doğru bir gezinti yaparsak insa
noğlunun nice hırslı saadet arayışlarını gö
rürüz:

Yıl 1789. Maria Antuanette’in Fransa- 
sında umutları yitik kitleler yeni umutlaria 
ayaklanırlar. Umut adına yeni ufuklar için
dir bütün çabalar. Ama insanlığın bu serü
veni kanla açar sahneyi. Kral 16. Lui’nin 
Dr. Giyotin’e yaptırdığı giyotin makinası, 
ilk kez sahibi Dr. Giyotin’in başını keser.
Öncüler diğer insanların içindeki yaşama 
gücünü ve hayat arzusunu yok edebilmek 
için sürekh çalıştırırlar giyotini. Öyle ki; 
üç dakikada bir insan giyotine getirildiğin- ^  .
den kızaklarını bir türlü yağlayamazlar.
Anatol France’nin tabiriyle, giyotine götü- OZCAN

EKİM 1998 « 5 1

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

http://www.cvisiontech.com


rülecek hain kalmayınca bu defa mazlumlar sıraya ko
nulur.

Danton, Hero Seşel, Komiy Dömulen, sırayla seh
paya götürülürler. Arkalarından da bunları gönderen 
Robespierre uzatır başını giyotinin parlak bıçağına. 
Daha sonra hareketin düşünen kafası Kondors intihar 
eder. Marat da genç bir kız tarafından bıçakla öldürü
lünce 1789 hareketinin öncüleri ölü bir koleksiyon ha
linde büyük adamlar mezarlığı “Panteon”da bir araya 
gelirler. İhtiraslar yine aklın ve şuurun önündedir.

Muhteris insan doyumsuzdur, binlercesinin akibe- 
tinden bir türlü tatmin bulmaz ve sonunda ünlü kimya 
bilgini Lavasie’yi de getirirler ölümün soğuk bıçağının 
altına.

8 Kasım’da Madam Rolan giyotine götürülürken 
şöyle haykırıyordu; hürriyet! Senin adına ne cina
yetler i§leniyorr

Fransa’da bunlar yaşanırken yüzbinlerce kızılderili- 
nin soylu beyaz insanın geleceği (?) için mezbahalarda 
koyun boğazlar gibi katledildiği Amerika’da 1 Ekim 
1767 tarihli Maryland Gazette’dc bir ilan yayımlanır: 
Lord Ligonier, bir ambar dolusu köle ile Gambia neh
rinden geldi. Sağlıklı olduğu bildirilen köleler satışa 
çıkarılmışlardır.!

18. yüzyıldan 20. asra geldiğimizde manzara yine 
aynıdır. Güney Afrika’da İngiltere genel valisinin çok 
merhametsiz ve insanlık dışı eziyetlerle zencileri sin
dirdiği konusu Birleşmiş M illetler’de eleştirilince vali
nin verdiği cevap: “O zencileri insan kabul edip öyle 
muamele etmemizi benden nasıl isteyebilirsiniz? Onlar 
insan değil yalnızca zenci..."

Toplumlardaki saygı ve sevginin, en sıcak insani 
hislerin vurgun yediği dünyamızda kitlelerin yakınlaş
ma duyguları sürekli örseleniyor. Amerikalı zenci Li
der M alcolm X okul dönemine ait bir hatırasını şöyle 
anlatır: “İngilizce öğretmeni Mr, Ostrowski bana ‘Mal
colm, artık kendin için bir meslek düşünüyor olmalı
sın. Söyle bakalım sen ne olmayı düşünüyorsun?’ diye 
sormuştu.

“Aslında ben o güne kadar bu konuda hiç düşünme
miştim. Ama ona ‘Şey, evet efendim, avukat olmayı dü
şünüyorum’ dedim. Sebebini ben de hiç bulamamışım- 
dır. Nasıl bir mesleği istediğimi kafamda canlandırma- 
mıştım. Çünkü o günlerde Lansing’te zencilerden avu
kat, doktor falan tek kişi yoktu. Ama o zaman kesin bil
diğim bir şey varsa, o da avukatların benim yaptığım 
gibi bulaşık yıkamadığı idi. Ben avukat olacağımı söy
leyince Mr. Ostrowski’nin çok şaşırdığını hatırlıyorum. 
Sandalyesinde şöyle bir geriye yaslandı ve ellerini en
sesinde kilitledi. Yüzünde hafif bir gülümsemeyle bana 
baktı, ‘Malcolm’ dedi; ‘hayatın bizden istediği şeyler

den biri de gerçekçi olmaktır. Bak, bu sözlerimi sakın 
yanlış anlama! Burada seni hepimiz severiz, bunu sen 
de biliyorsun. Ama bir ‘pis zenci’ olduğunu aklından 
çıkarmadan bu konuda gerçekçi olman gerekir. Avukat
lık... Yok, bu meslek pis bir zenci için hiç de gerçekçi 
bir hedef değil... Senin gerçekten olabileceğin bir şeyi 
düşünmen gerekir. Bak mesela ellerin bayağı maharet
li. Niye marangoz olmayı düşünmüyorsun?”^

Tabiatta her hareket harikulade bir ölçü ve denge 
içindedir. İnsanın dışında hiçbir canlıya ve nesneye 
bunlara müdahale edebilme gücü verilmemiştir. İşte 
insanlığın bütün meselesi bu potansiyel gücün insanlar 
arası münasebette ne şekilde kullanılacağı keyfiyetin- 
dedir. İnsanoğlunun yanılgısı da hep bu noktada dü
ğümlenir.

Kitleler sosyal denklemlerini yanlış kurarlarsa, dün
yalarını iyi döşenmiş bir cehenneme çevirecek beşeri 
tanrılar yaratırlar ve yaratmışlardır da. Yukarıda ayrın
tılarına yaklaşmadan çok kısa temas edip geçtiğimiz 
tablolar bütün devrelere ait emsalleriyle kronolojik bir 
tasnif içinde verilecek olsa zannediyorum insanlığın 
utanç külliyatı çıkar ortaya.

Hayatı yaşanmaya değer kılacak kendine has oriji
nal normları ile sürdürmek, insani orijinalitesini kay
betmiş zayıf nitelikli kişilerin işi değildir. Bu tip bir bi
rey, hezeyanlarla dolu hayatındaki .''eçimini de maale
sef yanlış yapar, böylece paranoyak ve nevrotik kim
likli kişilere çıkış yolunu hazırlar. Bir süre sonra da bu 
yanlışlığın bedelleri ödenmeye başlanacaktır. Kendile
rine Demokles’in kılıcı sunulan bu Mısır Firavunları, 
Romalı Sezarlar, Hitler, Stalin ve benzerleri bir süre 
sonra mutlak bir gücün sahibi olurlar. Ağızlarından çı
kan söze göre hayat ve ölümle birlikte her konuda son 
kararı verirler. İstedikleri herşeyi yapabilme yetilerinin 
sınırı yok gibidir. Yalnızca hastalık, yaş ve ölümle sı
nırlandırılmış tanrılardır bu kişiler. İnsan varlığının so
rununa çözüm(!) bulmaya çalışırlar.^

Çar Nikola ve ailesini katleden Lenin elindeki sihir
li asasıyla kitlelere cenneti vaadeder. Yeni bir vaaddir 
bu... Kanh sahneleriyle Spartaküs’ün Roma’ya karşı di
renişini hatırlatır ama olaylar o ölçüde sade değildir. Zi
ra bolşevizmin ihtiraslan kurbanlarını arar, bulur da.. 
Lenin’in arkadaşlarının tamamına yakını, parti üyele
rinden yediyüzellibin ve vatandaşlarından sekiz milyon 
kişiyi yutar.4 Çünkü onlar sadıklardan değildir.

Bir tür saadet arayışı olarak gelen bu yeni hareket 
toplumları hallaç pamuğu gibi dağıtarak üzerlerine 
ağır bir kabul olarak çöker.

Peki nerede bu dünyanın cenneti? İnsanlık gerçek
ten bulabilecek midir ya da varabilecek midir cenneti
ne? Ya da yalnızca “Sim eranya” gibi platonik bir fan
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tezisi midir insanlığın? Belki de içgüdülerimizin esare
tinden, egoizmden ve ihtirasların o şehvetli çılgınlıkla
rının tasallutundan kurtulmaya mecburuz. Bunu yapa
madığımız sürece saadet tasavvurlarımız sürekli söne
cektir. Buda “Bütün mesele göller ülkesinde bir ada 
olabilmektir” diyor.

Bölünmüş ve tek tipleşmiş insan yığınları çağdaş 
toplumun temel karakteristiğidir. însan teki kendi için
de bölünmüştür. Her insan mesleki çalışması, zevkleri, 
aile biçimindeki yeri, eğitimi ve sosyal ilgileri bakı
mından bölünmüştür. İnsanların kafası bir yerde, gön
lü başka bir yerdedir. Elleriyle yaptığı pek çok şeyi 
kalbiyle reddetmektedir.

Bölünmüş, paramparça bir dünyada yaşıyoruz. Fa
kat bu dünyada herkes aynı şartların ağırlığı altında 
kıvranıyor. Dünyada birbirine benzeyen fakat birbirin
den sürekli uzaklaşan insanlar durmadan çoğahyor. İn
sanlar aynı şeyleri elde edebilmek için birbirlerine düş
man kesiliyorlar. Şartlanmaları müşterek; fakat ortaklı
ğı, bhbirlerini anlayışla kabullenme yolunda değil, fer
diyetlerini kıskançlıkla koruma yolunda kullanıyorlar.^ 

Kimse yetmez kendine ada misâli;
Bir kıtanın parçasıdır her insan, bir bütünün 
İçimden herşey kopar öldümü biri,
Nev-i beşerin bir parçasıyım ben de çünkü;
Öyleyse sorma kimin için çalıyor bu ölüm çanları 
Senin için senin için...^
Akıllı bir kişi için dahi, egoizmi bir hamlede yok et

mek imkansızdır. Zira bencil duygular insan tabiatı 
içinde çok sağlam bir şekilde ve oldukça derinlerde 
kök salmıştır. Egoizm ancak yüksek şuurluluğa ulaş
makla aydınlanmış olan kişilerde tamamiyle izole edi- 
lebilir.7

Eflâtun ise bunun yolunun gölgeler dünyasından 
kurtulmak yani bilgeliğe ermekle olabileceğini söylü
yor: “ ..Bir mağara düşün dostum.. Girişi boydan boya 
gün ışığına açık bir yeraltı mağarası. İnsanlar düşün bu 
mağarada. Çocukluktan beri zincire vurulmuş hepsi, 
ne yerlerinden kıpırdamaları ne başlarını çevirmeleri 
kabil. Yalnız karşılarını görebiliyorlar, ışık arkaların
dan geliyor. O uzaktan, tepede yakılan bir ateşten... 
Ateşle aralarında bir yol var, yol boyunca alçak bir du
var. Göz bağcıları seyircilerden ayıran setleri bilirsin, 
üzerlerinde kuklalaıını sergilerler, öyle bir duvar işte.. 
Ve insanlar düşün ellerinde eşyalar: Tahtadan, taştan 
insan veya hayvan heykelcikleri, boy boy biçim biçim. 
İnsanlar duvar boyunca yürümektedirler, kimi konuşa
rak kimi susarak. Garip bir tablo diyeceksin. Hele esir
ler daha da garip doğru... Ömür boyu başlarını çevir
meyecek; kendilerini de arkadaşlarını da aıkalarmdan 
geçen nesneleri de duvara vuran gölgelerinden izleye

cekler. Şimdi de mağaranın yankılandığını düşün.. Dı
şarıdan biri konuştumu, esirler gölgelerin konuştuğunu 
sanır, öyle değil mi? Kısaca onlar için tek gerçek var
dır: Gölgeler...

“Tutalım ki zincirlerini çözdük esirlerin, onları ve
himlerinden kurtardık. Ne olur dersin? Anlatayım.. 
Ayağa kalkmaya, başını çevirmeye, yürümeye ve ışığa 
bakmaya zorlanan esir bunları yaparken acı duyardı. 
Gözleri kamaşır, gölgelerini görmeye alıştığı cisimleri 
tanıyamazdı. Biri ona “Ömür boyu gördüklerin hayal
di, şimdi gerçekle karşı karşıyasın” diyecek olsa, son
ra da eşyaları bir bir gösterse, “Bunlar nedir?” diye 
sorsa, şaşırıp kalır, mağarada gördüklerini şimdi göste
rilenden çok daha gerçek sanırdı.

“Bir de düşün ki tutsağı mağaradan dışarı çıkarıp 
dik bir patikadan güneşin aydınlattığı bölgelere sürük
ledik. Bağırdı, yanıp yakıldı, öfkelendi... Kulak asma
dık. Gün ışığına yaklaştıkça gözleri daha çok kamaştı. 
Hiçbirini seçmez oldu gerçek nesnelerin. Sonra yavaş 
yavaş alıştı aydınlığa. Önce gölgeleri farketti, ardından 
insanların ve cisimlerin suya vuran akislerini. Akşam 
olunca göğe çevirdi bakışlarını, Ay’ı gördü, yıldızları 
gördü. Zamanla güneşin sudaki aksine bakabildi. Ni
hayet gökteki güneşe çevirdi bakışlarını. Ve düşünme
ye başladı. Ona öyle geldi ki mevsimleri de, yılları da 
güneş yaratıyor, görünen dünyanın yöneticisi o. Esirle
rin mağarada gördüklerini hatırladı. Ne kadar yanlış 
anlamışlardı bilgeliği. Mutluydu şimdi, mağarada ka
lan arkadaşlarına acıyordu. Eski hayatına, eski vehim
lerine dönmemek için her çileye katlanabilirdi.

“Adamın mağaraya döndüğünü tasavvur et. Karan
lığa kolay kolay alışabilir mi? Dostlarına hakikati söy
lese dinlerler mi onu? Ağzını açar açmaz alay ederler: 
“Sen dışarıda gözlerini kaybetmişsin arkadaş, saçmalı
yorsun. Biz yerimizden memnunuz. Bizi dışarıya zor
layacakların vay haline..”

“İşte böyle aziz dostum sana anlattığım hikaye ken
di halimizin tasviridir.”^

Quid rides? De te tabula narradur.
(Ne gülüyorsun? Anlattığım senin hikayen!)
Horatius////c/v-I ■

DİPNOTLAR

lA lex Hailey / Kökler.
2 Malcolm X /M askot/s. 191.
3 Erich Fromm/Sevgi ve Şiddetin Kaynağı/66.
4 Milovan Djilas/Eksik Kalmış Bir Cemiyel/154.
5 Ismel Ö zel/Z or Zamanda Konuşmak/l 55.
6 Adam Clayton/İlimler ve İdeolojiler/l 97.
7 Viveka Chudamini/Chiristopher lsherwood/99.
8 Platon/Devlet.
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İNCELEME
d i n l e r  v e  İn s a n l a r  -i

E, Muhsin 
ÖZALP

elamların en şereflisi ve değerli
siyle gönül dostlarımı selamlarım. 
Hoş geldiniz, şeref verdiniz efen

dim.
Sizleri beklerken başım pervaneler gibi 

döndü. îlk akşamdan sabahı, seher vakti 
akşamı çekiştire çekiştire günleri, haftala
rı, ayları, bitirdim. Bir akşam ansızın ka
vuşma beklentim her gün yenilendi. Has
retlik uzadıkça umudum şiddetlendi. As
lında sizlerden hiç ayrılmadım. Gönlüm 
hep sizlerle oturdu, sizlerle kalktı. Şükür 
kavuşturana, işte buluşturdu.

Gönlümün dostları; sizlerle buluşmak 
doyumsuz bir zevk ama sohbetinizin tadı, 
yaşamın adı desem, bilmem duygularımı 
anlatmaya yeter mi? Haldaşlarım, yoldaş
larım, gardaşlarım! Dilerim hak yolda yol
culuğumuz sürekli ve yürekli olsun. Gay
ret kuşağımız çözülmesin, mazlumlar 
üzülmesin, düşmanın dudağı büzülmesin. 
Atınız ilim, kılıcınız adalet, bayrağınız in
sanlığın saadeti, yardımcınız Yaradan ol
sun.

Gene dertlerimin kördüğüm olduğu an 
imdadıma yetiştiniz. Düşüncelerimin 
ağırlığını tek başıma taşıyamıyorum. Dü
şünmek!.. Düşünmek iyi bir haslet, hem de 
onulmaz bir derttir. Dilim dilim dilip siz
lerle paylaşınca, derdim mutluluğa eriyor.

Başıma bir kabus gibi çöken bu sıkın
tım yeni değil ama, alimlerimizin konuya 
kıyıdan yaklaşıp köşeden sıvıştıklannı gö
rünce dertlerim depreşiyor. Hafakanlar çö
küyor beynime. Kendi kendime yapma, bu

işin adamı değilsin sen, diyorum ama kim 
dinler?.. îşte dostlarım benceğizin hali pür 
melâli, bu çıkmazda çırpınıp duruyor.

Bu kez de derdim; insanların dini yan
lış algılamaları, eksik yorumlamalan, gü
nün şartlanna göre vaziyeti kurtarmaları... 
Halbuki Yaratan’ı ve yaratılanları sevenler, 
“Öcü var!” denince şahlanırlar!.. Hakikat 
bayrağını asla burçtan indirtmezler. Derdi
min ikinci kaynağı da bizzat benim. Hani 
serde cahillik var ya; acaba duyduklarım 
doğru, ben mi yanılıyorum? Sorusu da sık 
sık yükleniyor beynime. Bu nedenlerle siz
lerle sohbet, esaretten kurtulmak gibidir 
bana.

Hasılı dostlanm, sizlerle derdimi bö
lüşmek istiyorum. Atlayacağım kesekler, 
yapacağım gaflar için şimdiden affınıza sı
ğınırım. Konuya kısa bir değerlendirmeyle 
gireceğim:

DİNLER ve İNSANLAR

Adem A ta’dan günümüze, peygamberlerin 
ve yakın izleyicilerinin egemen olduklan 
kısa dönemler dışında, insanların dine ye
terli duyarlılığı gösterdikleri söylenemez. 
Oysa, insan hayatının tüm “an”larını, hatta 
ölümden sonrasını kurallara bağlayan ve 
inananlar için değeri sonsuz beklentiler va
deden bu kurumun, inananların hayatının 
tek ve değişmez mihveri olması gerekir.

Hadi sıradan insanları geçelim, ilim 
adına iş yapanlar görevlerini tam yapsalar 
ya! Ne gezer. Ansiklopedi ve sözlüklerden
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yüz civarında* düşünürün yaptığı din tarifini incele
dim. Bunlardan yalnızca beş tanesi için, -Bu tarif in
sanların, din mefhumunu kavramasına yardımcı olabi
lir- kanısına vardım. Yüz civarındaki diğer tarifler 
meşhur, “Körlerin fil tarifleri”ni andırmaktadır.

İnsanların ferdî ve toplumsal huzurlarını, her çeşi
diyle tüm haklarını, devlet-vatandaş ilişkilerini, devlet
ler ve milletler arası ilişkileri, toplum içi ve toplumlar 
arası ekonomik dengeleri, kısaca -tüm hayatı ilgilendi
ren konularda söyleyecek sözü olan bu sosyal kuru
mun/ müessesenin üzerinde daha ciddi durulması ge
rektiğine inanıyorum. İnanıyoıum ki insanlar dinlerine 
kulak verirlerse; insanlık aleminin bugün yaşadığı çok 
sayıda çıkmaz açılacak, fertler ve toplumlar daha hu
zurlu olacak, ilmi, teknik hatta ekonomik atılım ola
cak. Dahası, tüm insanlığı tehdit eden savaş tehlikeleri 
büyük ölçüde ortadan kalkacak. Günümüzdeki yanlış 
ve şartlandırılmış din anlayışı, yaşanan birçok vahşet 
ve sömürü düzenine kaynaklık ediyor. Dinleri iyi öğre
nip doğru yorumladığımız zaman, bu insanlık ayıbının 
da ortadan kalkacağını düşünüyorum.

Yukarda saydıklarım ve bunlara eklenecek daha bir 
alay haklı nedenlerle, din konusu dünya gündemine 
alimler ve düşünürler tarafından en kısa zamanda otur
tulmalı, içerikleri üzerinde düşünülmeli ve tartışılmalı. 
Bu eylemler insanlığın geleceği İçin kaçınılmaz bir zo- 
mnluluktur. Alimlerin ve düşünürlerin bu sahada kaza
nacakları en küçük başan, devletler arasında yapılacak 
en güzel anlaşmalardan daha kalıcı ve faydalı sonuçlar 
vereceği kanısındayım.

İnsanlık aleminin kahir ekseriyeti bir inancın sahi
bidir. Hemen her inanan hayatında ve ölüm sonrasında 
huzuru, dininin kurallarına bağlı yaşayarak kazanaca
ğına inanır. Bu nedenle her ferdin dinini bilmesi, erte
lenmeyecek bir ihtiyaçtır.

Hepimiz için böylesine önemli olan din konusunda, 
insanların yeteri kadar duyarlı olmadıkları maalesef bir 
gerçektir. Duyarlı olanların da sıhhatli ve kapsamlı bir 
yaklaşıma ulaşamadıklarını, bilenlerin çoğunun işin 
mantığını yakalayamadıklarını görüyorum. Gayretten 
öte, az bir dikkatle doğru mantığın yakalanması, 
önemli yanılgıların ve sapmaların önünü tıkar; imanı
mızın sağlam, istikametimizin doğru, ameUmizin sa- 
lih, hayatımızın huzurlu ve verimli olmasını sağlar. 
Günümüzde en iyi düzenlenmiş dinde bile, insanların 
bütün iyi niyetlerine rağmen, birilerinin kurtuluş diye 
baktığı bir eyleme, başkaları sapıklık diyebiliyor. Bu 
kargaşa gösteriyor ki işin mantığı bilinmiyor. Olayı bu

açıdan ele alarak, dinin genel anlamda mantığını yaka
lamak, doğru bir iman için anahtar görevi yapar.

Bu nedenle öncelikle dinlerin içeriğinden faydala
narak; her insanın anlayacağı netlik ve açıklıkta bir din 
tarifi yapmak, dinlerin kuruluşlarındaki ve amaçların
daki mantığı ortaya koymak, insanlığa büyük bir hiz
met olacaktır. Bu günkü sohbet soframızın baş yeme
ği; dinlerin tanıtımı, amaçlarının ve mantıklarının ya
kalanmasıdır. Çünkü ne aradığını bilmeyen insan, bul
duğunun ne işe yarayacağını da bilemez.

Gözümün nuru, gönlümün dostları! Kafanızı biraz 
fazla ağrıtacağım ama, düşünen insanlar olarak sorum
lusu olduğunuz bir insanlık derdini de birlikte çözece
ğiz. Beyninize vereceğim eza için helallik dilerken, 
görevinizi hatırlatarak kazandığım hakkımı da isterim. 
En iyisi gelin ince hesaba girmeyelim, helallaşıp say
fayı kapatalım. Ne dersiniz?

Teşekkür ederim. Benden taraf da helal olsun. Şa
kası bir yana, bizler zaten birbirimizden hak talep et
mek için toplanmadık. Görevimizi yaparak, “Hiç dü
şünm ez inisiniz?” sorusuna muhatap olmaktan kurtul
mak, hepimiz için en büyük kazançtır. Hadi bakalım, 
işiniz iş gene. Bugün dünden daha kazançlısınız!

Evet gönüldaşlari Günümüzde toplumlar dine çok 
dar bir açıdan bakıyor, sonuçta algılamaları sığ, yorum
ları tutarsız oluyor. Dindarlar basit doğa üstülüklerle, 
din karşıtlan kaba dogma anlayışlarıyla bu kurumlan 
kullanılmaz ya da verimsiz kılıyorlar. Bir karambol 
içinde bazıları dini, “İbadetler, bayramlar ve törenler
dir.” şeklinde değerlendirirken başka birileri, “Yatma
dan önce birkaç dakikalık dua etmektir.” diye tarif edi
yor. Kimileri, “Vicdan meselesi” sayarken bir başkası, 
“Cenaze töreni” olarak algılıyor. Çok az insan dini, - 
Eksiksiz inanılm ası ve uygulanm ası gerekli kura llar 
bütünü- olarak biliyor ve inanıyor. Bu yanhş anlama
lar, “Aşırı- Köktenci- Bağnaz” gibi çirkin tiplemeleri 
ortaya çıkanyor. Din sevmezler dinlerin köküne düş
man oldukları için aşağılasalar da; düşünmeden ve 
araştırmadan inananlar, aldanarak bu tiplemelere inanı
yorlar. Fanatik, köktenci, aşırı gibi ifadelerle dinde ol
mayan şeyleri isteyenler kastedilse, yanlış olur. Çünkü 
dine yeni bir şeyler sokuşturmak, dinden çıkmak olur. 
Yeni bir din kurmak olur. Dinde eksiltmeleri kabul et
meyen Allah, artırmaları da reddeder. Dinlerin aslını is
temek, korumak da her inanmışın görevidir.

Din sevmezlere, özel amaçlarla düşmanlık edenle
re aldırmıyoruz. Bizim görevimiz doğrulan gün yüzü
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ne çıkarıp, insanlığa sunmaktır.
Rabb’im bu yolda idrakimizi 
açık, aklımızı ayık, mantığımızı 
güçlü kılsın.

Bir şeyin tarifini yapabilmek 
için içeriğini tam olarak anlamak 
gerektir. İçeriğini anlayabilmek 
için de, eksiksiz bir örneği alarak 
incelemek zorundayız. Ancak 
eksiksiz örnek üzerinde yapaca
ğımız yeterli bir çalışmayla bir 
varlığı veya sosyal bir düzeni, 
tüm özellikleri ile tanıyabilir, ni
teliklerine göre genel tanımını 
yapabiliriz.

Hem en geniş içeriğe sahip dinlerden birisi, hem de 
en iyi bildiğim din olduğundan örnek olarak İslam’ı 
alarak, içeriğine bakıyorum:

İslam; insanın fiziki ve ruhi ihtiyaçlarını, fertler 
arası ilişkileri, fertlerle toplum arası ilişkileri, toplum
lar arası ilişkileri, eğitim ve ilim s9hasmı, yaratanla 
kullar arası ilişkileri ve ölüm ötesini kuşatan kurallar 
taşımaktadır.

O halde dini, “İNSAN HAYATINI, ÖLÜM ÖTESİ
Nİ TÜM VARLIKLARLA MADDİ ve MANEVİ 
İLİŞKİLER BAZINDA DÜZENLEYEN KURUM
DUR.” şeklinde tarif edebiliriz.

Yaptığım tarif, eksiksiz bir dinin tarifidir. Bugün 
yeryüzündeki dinlerin insanlara bakışları ve hayatı ele 
alışları arasında büyük farklılıklar, insanların din mü- 
essesesini algılayışlarında büyük çelişkiler vardır. Bu 
farklılıklar ve çelişkiler dinlerin içeriğinden kaynak
lanmaktadır. Yalnız, “TANRILAR MÜKEMMELDİR 
ve İNSAN YAŞAMINI DÜZENLEYEN FAYDALI 
KURALLAR KOYARLAR.” genel hükmü, her dinde 
kabul görmektedir. Bu asgari müşterekten hareket etti
ğimizde, doğruyu bulmakta güçlük çekmeyeceğimiz 
kanısındayım.

Tanrı-insan ilişkilerindeki müşterek görüş, “Tanrı
lar insanların hayatını düzenleyen faydalı kurallar ko
yar.” ve din kelimesinin anlamı, “İnsanların yaşam bi
çimlerini düzenleyen sistem.” ölçü olarak alındığında; 
dinin mahiyeti ve tanrılık vasfı bildik anlayışların dışı
na taşarak, karşımıza değişik göılinümde dinler ve in
san kılıklı din kurucular/ tanrılar çıkmaktadır. Olgunun 
mantığını bir daha muhayyilemizde canlandırırsak, 
“Her din kurucu/tanrı, insanların yaşam biçimlerini dü
zenleyen faydah kurallar koyar.” ve “İnsanların hayat

Şunu da gözardı etmemek 

gerekir ki, din müessesesi 

illa da birileri tarafından 

kurumsallaştırılacak diye 

bir şart yoktur. Bir insanın 

kendi değerlendirmesine 

göre faydalı bulup, prensip 

halinde uyguladığı özgün 

kurallar, o insanın dini olur.

tarzım sistemleştiren kuruma 
din denir.” tanımları bizi din ve 
tanrı meflıumları üzerinde yeni
den ve sil baştan düşünmek zo
runda bırakıyor.

Klasik din anlayışı, tanrıla
rın insan hayatını düzenleyeceği 
şeklindedir. Başka türlü düşün
mek, din kelimesine başka an
lamlar yüklemek şimdiye kadar 
gündeme getirilmemiş bir ba
kıştır. [Gerçi K ur’an, “Sizin di
niniz size, bizim dinimiz bize.” 
ifadesiyle A llah’tan(cc) başka
larının da din kurduklarım/in

sanların yaşama biçimlerini düzenlediklerini bildir
mektedir. Ama düşünürler ve yazarlar konuyu felsefi 
bazda hiç gündeme getirmediler yada ben bilgi edine
medim.] Burada açıklık kazanan olgu, K ur’an’ın da 
işaret ettiği gibi -İNSANLARIN HAYATLARINI 
YALNIZCA TANRILAR DÜZENLEMEZ- gerçeğidir. 
K ur’an ’daki örneği de firavunlar ve nemrutlardır. On
lar, “Allah gökyüzünün hakimi; yeryüzünün sahibi be
nim, burada benim sözümlyasalarım geçerlidir” di
yorlardı.

Günümüzde de yaşama biçimimizi, düşünme ve 
inanma sahamızı sınırlamaya veya bazı kayıtlar getir
meye kalkışan beşeri sistemler/düzenler görüyoruz. İş
te bu gerçeğin ışığında, DİN/YAŞAMA BİÇİMİ anla
yışımızı, yeniden gözden geçirmek zorundayız. Adına 
din denmeyen, dinlerin yerine oturmaya kalkışan ve 
Allah’ın din saydığı bu sistemleri tanımak, tavrımızı 
bilerek ayarlamak zorundayız.

Konunun açıkça anlaşılması, mantığının kavran
ması için; dinlerin oluşumlarını ve amaçlarını genel 
olarak önümüze sermekte fayda vardır.

DİNLERİN OLUŞUMLARI

Evet can dostlarım! İşte derdimi bir ucundan tuttunuz. 
Söyleyin bana, yanıp yakınmakta haklı değil miyim. 
Herkesin “iyi biliyorum, severek ve güvenerek teslim 
oluyorum” dediği dininde yanılmış veya yanıltılmış ol
ması; bir köy değil, bir şehir değil, bir ülke değil, tüm 
insanlığın dünyasını ve ahretini cehenneme döndüre
cek. Ateş eteğimden tutuşturup dururken, ben yanma
yım da kimler yansın dostlarım?

Son bir asrı beri alırsak, önceki zamanlarda her in
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sanın basit veya gelişmiş bir dine mensup olduidarını 
görüyoruz. Ancak geçen son asırda, bazı düşünür ve 
ilim adamları bilinçli olarak ve ayrım yapmadan tüm 
dinlerin; insanların korkularından, çıkarcıların tezgah
larından, yöneticilerin denetim altında tutabilme çaba
larından vs. nedenlerle doğduğunu ileri sürdüler. Sav
larını ispatlayacak birçok delili, dinlerin yapılarından 
örnekler vererek göstermeye çalıştılar. Günümüzde 
hiçbir dine hatta kutsal sayılan şeylere inanmadıklarını 
söyleyen, hayatını aklının doğruları çizgisinde yaşa
mak isteyen insanlara ve daha başka değişik anlayışla
ra sahip insanları görmekteyiz. Toplum düzeni bakı
mından da yine aynı mantık çerçevesi içinde akıl ve 
ilim merkezli olduğu söylenilen düzenler önce fikri ça
lışmalar olarak, sonra devlet düzeni olarak insanlık 
aleminin gündemine girdi.

Yukarıda dinin tanımım yaparken, “İnsanların ya
şama biçimlerini düzenleyen kurumlar” diye genelle
miş ve dinlerin tanrılar tarafından önerildiği gibi insan
lar tarafından da düzenlendiğini anlatmaya çalışmış
tım. Şunu da gözardı etmemek gerekir ki, DİN MÜES- 
SESESİ illa da binleri tarafından kurumsallaştırılacak 
diye bir şart yoktur. Bir insanın kendi değerlendirmesi
ne göre faydalı bulup, prensip halinde uyguladığı öz
gün kurallar, o insanın dini olur.

Durun durun! Düşünmeden kaynaşma
yın. Başkalarımn düzenlediği kurallara uya
rak yaşamak din oluyor da, insanın kendisi
nin doğru bulduğu kurallara göre yaşaması 
neden din olmuyor? Hz. Ebubekir’in, “Resu- 
lullah zamanında zekat olarak deveyi yula- 
nyla verirken, şimdi devenin yularını çıka
ranlarla, kılıcım kırılana kadar savaşırım.” 
dediğini hatırlamıyor musunuz? Din, faydah 
olduğuna inandığımız kurallar bütünüdür. 
Küçüğünün, basitinin, maddi olanının veya 
manevi olanının kıymeti yoktur diyemeyiz. 
Müşriklik, küçük yada büyük dine dışardan 
sokulan veya dinden çıkarılan bir kuralla 
başlar. Evet dostlarım, sadede gelelim.

Dinlerin genel olarak oluşumlarını ve 
amaçlarını tespit edip, mantıklarını yakala
mak için; din kurucularını esas alan bir tas
nifle, dinleri kümelere ayıracağım. Bu zavi
yeden dinler iki ana kola ayrılmaktadır:

a -  İlâhi/Semavi Dinlerin Oluşumu :
İlahi/semavi dinlerin oluşumları, inananların ilk in

san ve ilk peygamber olarak kabullendikleri Adem 
(a.s.) ile başlıyor. Semavi dinlerde kanun koyucu Al
lah’tır (cc). K ur’anî ifadeyle, “Her kavme İlahi yasala
rı duyurucu ve insanları uyarıcı görevliler gönderdik.” 
denilmektedir.

Öyleyse semavi dinlerin oluşumu; peygamberlerin 
insanları Allah’ın emrettiği biçimde yaşamaya ve inan
maya çağırmasıyla başlamakta ve bu süreç, peygam
berlerin hayatı boyunca devam etmektedir.

Buradaki mantık; Yaratıcı insanlara, hayat sürecin
de görevlerini bildiriyor. Onlara öngördüğü kurallarla, 
kendi tercihleri arasında seçme yetkisi veriliyor.

b - İnsani/Beşeri Dinlerin Oluşumu:
İnsan hayatını maddi ve manevi, yalnızca manevi 

veya maddi yönleriyle düzenleyen diğer kurumlara 
baktığımızda iki temel özellikle karşılaşıyoruz. Birinci 
bölüme manevi veya maddi ve manevi düzenleme geti
ren, kendilerini din olarak tanıtan, tamamında birden 
çok tanrının varlığına inanılan, içeriğinde semâvi bir 
mesaj taşımayan dinleri alıyorum. İkinci bölüme insan 
hayatını düzenlerken yalnız maddeyi esas alan, bazı tür
leriyle insanın manevi yönünü tümüyle inkar eden, ken

A -  İlâhi/semâvi kaynaklı dinler. 
B -  İnsani kaynaklı dinler.

Kur'an'da sık sık sapkınlıktan ve sapıtan- 

lordan söz edilmektedir. Bir sapkınlık olma

sı için, sapıtmadan önce doğru yolda olmak 

gerekir. Demek ki, Kur'an'da "m üşrik"/ 

ortak koşucu diye vasıflandırılanlar ve çok 

tanrılarının üstünde Yaratıcı Tanrı varlığını 

benimseyen dinler, zamanla İlahi dinlere 

eklemeler yaparak, Allah'a ortak veya Al

lah'la insanlar arasına aracı tayin eden sa

pıtmış toplumlardır. Bilindiği gibi binlerine 

Allah'la insanlar arasında vasıta/aracı gö

revi vermeyi Kur'an, Allah'ın yetkisine 

ortak/(şirk) koşmak diye değerlendirip, 

bu davranışı yeni bir DİN KURMAK 

olarak isimlendiriyor
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dini toplumiarı yönetme şekli diye tanıtan, bütününün 
kuralları insanlar tarafından belirlenmiş çeşitli -toplum 
düzeni/yaşama biçimi/din- kurumlan alıyorum.

1- Klasik İnsani (Çok Tanrılı)
D inlerin O luşum u:

Genel görünümleriyle ele alarak, birden çok tanrı
nın veya insanlarla Yaratıcı Tanrı arasında görevli ken
disine ibadet edilen, saygı gösterilip adına kurallar bu
lunan aracı tanrıların varlığına inanılan dinlere, çok 
tanrılı dinler diyoruz.

Bu dinlerin yazılı kuralları bulunmuyor. Tamı sayı
sı da belli değildir. Erken kalkan yeni bir tanrı uydurur 
demek, bu dinlerin oluşumlarını en güzel biçimde dra
matize eder. Yeni tanrı atamaları Öreklerde ve Romalı
larda süreklilik kazanmış, Romalılar ölen her kıralı tan
rı listesine almışlar. Kimi yerlerde de tanrıları yeryü
zünde temsil eden varlıklar belirleyip, tanrı adına o var
lığa tapınıyorlardı. Bu dinlerin genelinde tanrıyı temsil 
etmesi için heykel ve resim simgeler yapıyorlardı.

Çok tanrıh dinlerin tamamında, alemleri bir tanrı
nın yarattığına inanıyor ve Yaratıcı Tanrı’yı, tanrıları
nın en büyüğü sayıyorlardı. İnsanların tanrı diye be
nimseyip tapındıkları tanrılar; genelde kendine yükle
nen görevlerde yetkili sayılırdı. (Bereket tanrısı, savaş 
tanrısı vs. gibi.) Yalnız Mekkeli müşrikler bu tanrıla
rın, Yaratıcı ile insanlar arasında vasıta/ aracı oldukla
rına, yaratılmış varlıklar olduklarına, kendi varlıkların
dan gelen bir kudrederinin olmadığına inanıyorlardı.

Klasik insani dinlerin bu özellikleri K ur’an’ın,

Yaratıcı'yı reddeden bir "îzm"lî sis- 

fem, varlığın oluşumunu tesadüflere 

bağlarken, Yaratıcı'nın varlığını be

nimseyen "İ3jm"li bir başka sistem, 

O'nu vicdan sınırları içine hapsediyor. 

İki görüş de helâl-haram anlayışını 

reddederek; dünya hayatını bütünüy

le insanlara bırakıyor. Tıpkı firavunlar 

gibi, "Dünyada benim kanunlarım ge- 

yerlidir." diyorlar.

“Her kavme uyarıcılar, müjdeleyiciler, korkutucular 
gönderdik.” ifadesiyle örtüşüyor. Birbirlerinden çok 
uzakta bulunan bu bilgilere, (Bir tarafta mutlaka “Ya
ratıcı Tanrı”, diğer tarafta, “Her kavme uyarıcı gön
derdik.”) değişmez bilgileri, bir bütünün iki yarısı ola
rak karşımıza çıkıyor. Ayrıca K ur’an’da sık sık sapkın
lıktan ve sapıtanlardan söz edilmektedir. Bir sapkınlık 
olması için, sapıtmadan önce doğru yolda olmak gere
kir, Demek ki, K ur’an’da “müşrik”/  ortak koşucu diye 
vasıflandırılanlar ve çok tanrılarının üstünde Yaratıcı 
Tanrı varlığını benimseyen dinler, zamanla İlahi din
lere eklemeler yaparak, A llah’a ortak veya Allah’la in
sanlar arasına aracı tayin eden sapıtmış toplumlardır. 
Bilindiği gibi birilerine Allah’la insanlar arasında vası- 
ta/aracı görevi vermeyi K ur’an, Allah’ın yetkisine or- 
tak/(şirk) koşmak diye değerlendirip, bu davranışı ye
ni bir DİN KURMAK olarak isimlendiriyor. Bu neden
le klasik insani dinlerin oluşmaya başlamasıyla ilgili 
kesin bilgi edinmek ve verebilmek olanağımız yoktur. 
Sapkınlığın başladığı zamanı tespit edemediğimiz gibi, 
sapıtanların nerede duracaklarını belirlemek de müm
kün değildir. Dolayısıyla çok tanrılı dinlerin alacağı 
son şekli belirlemek olanağımız da yoktur.

Ancak, çok tanrılı dinlerin başlangıcını, semavi 
din mensuplarının ölü veya diri bir varlık hakkında; 
BU VARLIK BİZE YARDIM EDEBİLİR,YOL GÖS
TEREBİLİR, YARATICI TANRI İLE ARAMIZDA 
ARACI/ŞEFAATÇİ OLABİLİR veya YARATICI 
TANRI’nm YERYÜZÜNDE GÖRÜNTÜSÜ, BİÇİ
MİNE GİRDİĞİ CANLI ya da CANSIZ VARLIKTIR 
DİYE İNANMAYA, SAYGI GÖSTERİP TAPINMA
YA BAŞLADIKLARI AN, diye tespit edebiliriz.

Buradaki mantık; insanların huzurlu ve başarılı bir 
hayat sürdürebilmeleri için, tanrıların yardımını daha 
kolay alabilme isteğidir.

2 - M odern Dinlerin O luşum u:

Yoldaşlarım! Her ne kadar ben İzm soy isimli sis
temlere din diyor ve din olarak değerlendiriyorsam 
da, ilk basamakta bu kanı ancak beni bağlar. Kendi 
düşüncelerimi kimseye dayatmaya niyetli değilim. 
Dayatmanın her çeşidine isyan eden ve herkesin de is
yan etmesi gerektiğine inanan birisiyim. Bu nedenle 
“izm”li sistemlere neden din denilmesi gerektiğini bi
raz açmak zorundayım.

Avrupa’da özellikle son yüz elli yıl içinde 
“izm”ler adı altında, insan ve toplum hayatını düzen
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leyen sistemler yazıldı. Tarihten, daha önceleri de fert 
ve cemiyetlerin yaşam biçimlerini düzenleyen/siyasi 
sistemler yazan düşünürler ve kendi koydukları yasa
larla kişisel ve toplumsal hayatı organize eden yöneti
ciler olduğunu öğreniyomz. Güncelliği bakımından bi
zim ilgi alanımıza bu gün uygulanmakta olan modern 
insani düzenler girmektedir.

Baş tarafta dinin mahiyeti anlatılırken, “İnsanların 
hayatını yalnız tanrılar düzenlemez.” gerçeğine 
K ur’an’ın da işaretiyle ulaşmıştık. “îznV’lerle isimlen
dirilen, insan ve toplum hayatını düzenleyen bu çalış
maların sosyal statüdeki yeri, DİN ile örtüşmektedir. 
Eksiksiz bir dinin ana versiyonlarına kendine özgü ku
rallar getiriyor. Yaratıcı’yi reddeden bir “izm”li sistem, 
varlığın oluşumunu tesadüflere bağlarken, Yaratıcı’nın 
varlığmı benimseyen “izm”li bir başka sistem, O ’nu 
vicdan sınırları içine hapsediyor. İki görüş de helâl-ha- 
ram anlayışını reddederek; dünya hayatını bütünüyle 
insanlara bırakıyor. Tıpkı firavunlar gibi, “Dünyada 
benim kanunlarım geçerlidir,” diyorlar.

Kardeşlerim! Sizleri bir hayli yorduğumun ve sık
tığımın farkındayım. İnanın bütün gücümle konuyu ba
sitleştirmek ve kolayca anlaşılır hale getirmek istiyo
rum. Buna rağmen daha güzelini beceremiyorum. Siz- 
lerin hoşgörü deryası olan gönlünüze sığınmaktan baş
ka yol bulamıyorum. Sadede dönerek derim ki:

“İzm”ler hangi konulara çözüm önerirlerse; eksik
siz bir din, ilgili sorunlara açıklık getiren temel kural
lara sahiptir. Bu gerçeği iyi niyetli araştırmacılar ko
layca bulabilirler. Ayrıca “izm’lerin çözüm diye sun
dukları reçetelerin, insanlık tarihinde görülmedik şid
dette zulümler ürettiği de artık bu gün anlaşılmıştır. 
Hatırlatmak isterim ki amacım sen-ben kavgası, din 
kaygısı değil; insanlığın içine doğru hızla ilerlediği 
kargaşa ortamından düşünerek ve doğrular üzerinde 
buluşarak kurtulacağı gerçeğidir.

Özetlersek eksiğiyle fazlasıyla, faydasıyla zararıy
la “İzm” soyadlı sistemler insanların yaşamını tanzim 
ederler. Bu sistemler insanlara kendi doğrularını be
nimsetmeyi, kendi kutsallarını kutsatmayı amaç edin
miş, kendilerine özge birer müessesedir. Yaşama biçi
mimizi düzenleyen kummlara DİN dediğimize göre, 
bu sistemler de birer DİNDİR!

Bir düşünce/bir tasarım olarak, toplumun beğenisi
ne sunulan bu sistemler üzerlerinde her fikir adamı ka
fa yormuştur. Komünizm prensiplerini devlet düzeni 
olarak tatbik etmek isteyenler, büyük değişiklikler 
yapmak zoıunda kalmışlardır. Birbirinden uzak ülke

lerde, ayrı ayrı kültürlerde kişilerin sistem üzerinde 
yaptıkları değişikliJder de farklılıklar göstermiştir. Ni
tekim “sosyaüst” markalı düzenlerin, her ülkede fark
lı biçimde uygulandığına dünya tanık olmuştur.

Günümüzde iflas ettiği herkes tarafından onanan 
komünizmi, bazı çevreler yeniden canlandırıp, fikri 
yoldan ülkemizin gündemine yerleştirmek istiyorlar. 
Bu çalışmalar gösteriyor ki; şartların ve insanların de
ğişmesiyle, bu dinleri yeniden gündeme taşımak iste
yenler çıkabilecektir. Bu sistemler için hiç bir zaman 
tekamül etti, son şeklini aldı, bu iş burada bitti gibi ke
sin ifadeler kullanmak mümkün olmayacak.

Modern dinler, YAYINLANAN BİR “İZM ”1İ DÜ
ZEN FİI<CRİNİN TARAFTAR BULMASIYLA veya 
SİYASİ OTORİTENİN YASALAŞTIRMASI, İN
SANLARIN BENİMSEYEREK UYGULAMASIY
LA oluşmaya başlar.

Buradaki mantık; insanların mutlu ve müreffeh ol
maları İçin, fert ve toplum yaşamını daha faydalı kural
lara bağlamak, amacıdır.

Bakıyorum da bazı dostlarımın gözleri mahmurlaş
tı, kimileri de dışardan çağrılır gibi. Sizleri fazlasıyla 
sıktığımı biliyorum ama, bütün suçun bende olmadığı
nı da lütfen kabul edin. Elinizde olmayan yorgunlukla
rınız, ihtiyaçların sıkıştırması, dışarıdaki havanın çok 
güzel, manzaranın emsalsiz olması da dikkatinizin da
ğılmasında etkili oldu.

Bahçemizde meyveyi dalından, sebzeyi toprağın
dan, bahğı yatağından, suyu kaynağından gönlünüze 
göre beğenebilirsiniz. Yaz mevsiminde dağ havası, he
le de orman içiyse herkese iyi gelir. Bahçe girişinin sa
ğındaki kara kayanın dibinde bir pınar, hemen yanın
daki çınarın kökleri arasında başka bir pınar kaynar. 
Havuzumuzda ve bahçemizi üç yandan saran küçük 
derede alabalıklar oynaşır. Hemen dış kapıda meltem 
sizi karşılar, çiçek tarhlarıyla çevrili gölgelerdeki ka
nepeler ağırlar. Nefesinizi topladığınızda dallardan ve 
yapraklardan gelen ince inilti, derenin şırıltısı, ormanın 
doğal sesi/sessizliği sizleri dinlendirir.

Umarım garsonların soran gözleri sizleri rahatsız 
etmez. Dilediğinizi yiyin için ama, pınar suyuyla dem
lenmiş çayı unutmayın.

Sohbetimize gölgeler bir buçuk boy olduğunda, 
dinlerin amaçlan bölümüyle devam edeceğiz. ■

* D iyanet Vakfı İslam A nsiklopedisi, B üyük Larousse, T D K ’nm 
iki ciltlik T ürkçe S özlük ’ü, O sm anlıca-Türkçe A nsiklopedik 
Büyük Lügat.
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CEZAYİR
Cezayir’de Çeteler Savaşı

Cezayir’de seçimler normal olarak 2000 yılmda yapıla
caktı. Cumhurbaşkanı Emin Zerval ani bir açıklamayla 
sözkonusu seçim takvimini değiştirdi ve miadından 
yaklaşık 2 yıl önceye aldı.. Peki bunun izahı nedir? Bu
güne kadar hiç bir iktidar sahibinin iktidardan, koltuk 
sahibinin koltuğundan ölmedikçe vazgeçtiğini görme
dik. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bunun açıklaması Ceza
yir’de başkanın da üzerinde kuvvet olduğu gerçeğinin 
bir kez daha tescilidir. Hatırlarsanız Cezayir’de seçim
lerin iptalinden sonra Savunma Bakanı Halit Nezar eki
bi, Budiyaf’ı yıllardır sürgünde yaşadığı ülke Fas’dan 
apar-topar getirmişler ve onu reis seçmişlerdi. Budi- 
yaf’ın hatası rolünü gerçek sanmasıdır. Ve rolünü ciddi 
oynamaya başlayınca da kendisini getiren güç tarafın
dan tasfiye edilmişti. Cinayet başkanın korumaları tara
fından işlenmiş olmasına rağmen varlığı ve yaşadığı bi
le şüpheli olan Bumarufi adlı birisinin üzerine yıkılmış
tı. Anlaşılan aynı güç Başkan Zerval’den de çekilme
sini istedi. Başka izah tarzı bulunmuyor. Cezayir’de or
du içinde kümelenmiş altarnatif güç merkezi ve komi
te, Genelkurmay Başkanı Lamari ile Halit Nezar’ın 
kontrolünde. Başkan Zerval bunlara karşı direnmeye 
çalışmış ve seçimlerin erkene alınmasından anlaşıldığı 
kadarıyla sonunda bu mücadeleyi kaybetmiş ve havlu 
atmış bulunuyor. Cezayir’de yorumu ve izahı güç geliş
meler yaşanıyor. Vennas Matub adlı Berberi milliyetçi
si şarkıcı Tizi Auzu bölgesinde öldürülmesinin ardın
dan eğitimin Arapçalaştınİması kanunu yürürlüğe ko
nuluyor. Elbette Fransızca’ya karşı bir tavır. Bu tavrın 
arkasında Fransa ve Fransa yanlıları olamayacağına gö
re herhalde bu projenin ardında ABD olmalıdır. Kimin 
eli kimin cebinde belli değil.

Zerval 11 Eylül tarihinde yaptığı açıklamasında se
çimlerin 1999 Şubatı itibarıyla erkene alındığını ve

kendisinin de aday
i  II I n olmayacağını açıklı

yordu. Demokrasinin 
güçlendirilmesi arzu
sunun dışında bir ge
rekçe de göstermi
yordu. Bu kararının 
ardında demokrasinin 
güçlendirilmesi arzu
sunun dışında sağlık 
sorunlarının da payı 
olabilir. Asıl inandırı
cı yorum ise, ordu

Emin Zerval

Bin Ali

İçindeki mücadelede 
başkanın ekibinin 
kaybetmesi. Yani diz
ginlerin tamamen La
mari ve Nezar ekibi
nin eline geçmesi.
Cezayirliler ordu için 
“la grande muette” 
ifadesini kullanıyor
lar. Yani suskun güç.
Emekli bir general 
olan Zerval asker ar
kadaşlarının bir kıs
mından destek göremiyordu. Bazı pürüzlerden dolayı 
güçlü Genelkurmay Başkanı Lamari’ye tavır aldı. Et
rafını emekli generallerle çevirdi. 1994 yılında ordu ta
rafından devlet başkanı seçilen Zerval 1995 yılında ise 
Cezayir’in ilk muhalefetli başkanlık seçimlerinde ordu
nun adayı olarak kanı durduracağı vaadiyle bu seçimle
ri de kazandı. Daha sonra FIS’le diyalog taraftarları (di- 
aloguiste) arasında yeraldı ve kökten temizlikçilere 
(eradicateurs) cephe aldı. Bu köktençözümcü sertlik 
yanlıları arasında bizzat Lamari de bulunuyor. Zer- 
val’in seçilmesiyle birlikte ülkede kan deryasınm dura
cağına dair nisbi de olsa bir umut doğmuştu. Aksine bir 
ucu orduda bir ucu sivil kanatta olan çetelerarası müca
dele sonucu kan duracağı yerde oluk oluk akmaya baş
ladı. Anayasa değişmiş ve seçimler yapılmıştı ama ne
tice değişmemişti.

TÜRKİYEİSRAİL 
Yılınaz’ın İsrail Ziyaretinde İdeoloji ve Strateji

Geçen ayın en önemli olayları arasında Başbakan Me
sut Yılmaz’ın İsrail ziyareti başı çekmektedir. Mesut 
Yılmaz 50 yıldan beri ilk kez başbakan sıfatıyla İsra
il’i ziyaret eden en üst düzey yetkili olma ünvanını el
de etmiştir. Bu ziyaret dışardan istisnai gibi görünse de, 
gerçekte ve içerik açısından rutin bir ziyarettir. Ziyare
tin akis ve yansımaları bu ziyaretin daha çok psikolojik, 
ideolojik ve stratejik zemine oturduğunu gösteriyor. 
Netanyahu karşılama sırasında her iki ülkenin de yönü
nün Batı’ya dönük olduğuna vurguda bulundu. Bunun
la da kalmayarak Mustafa Kemal’in Türkiye’yi refomı- 
larla bir gecede dönüştürdüğünü ve modern bir ülke ha
line getirdiğini ve kendilerinin de aynı yolda oldukları
nı söylemiştir. Burada açıkça ideolojik ortak temele 
vurgu vardır. Ve bu vurguda, ideolojik müşterek temel 
üzerine bugünkü ilişkilerin yükselebileceği dileği gizli
dir. Bu ideolojik boyutun bir uzantısı olarak İsrail Tür
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kiye’yi Ortadoğu’ya çekse bile onun Balı 
kültür havzasında ve Batı tanımı içinde kal
masını arzu ediyor. Bu bağlamda, Şimon Pe
res gibi İsrailli siyasetçilerin Batı nezdinde 
Türkiye’nin sözcülüğünü yaptıkları hatırlan
malıdır. Psikolojik temel olarak da Türklerin 
Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet Türki
ye’sinde siyanet kanatlarını Yahudi teba ve 
göçmenler üzerine gerdiklerine atıfta bulu
nulmuştur. Mesut Yılmaz’m Soykırım Müze
sini ziyareti de bu psikolojik çerçeveyi taç- 
landıiTOiştır. Sıra, bu iki ideolojik ve psikolo
jik temel üzerine stratejik ortaklığı inşa et
meye gelmiştir. Ancak üçüncü tarafların tep
kisinden ötürü bu stratejik ortaklık ve ittifak 
pek de telaffuz edilmemektedir. Nitekim İs
rail Savunma Bakanı Mordehay ve Mesut 
Yılmaz karşılıklı işbirliğinin üçüncü taraflara 
yönelik olmadığını teyit etme ihtiyacı hisset
mişlerdir. Bununla birlikte, kelimenin tam anlamıyla 
Pangalos gibi vulgarize bir usluba sahip olan Netanya
hu, Yılmaz’ın ziyareti öncesinde bir bomba patlatarak, 
Türkiye ve Ürdün’ün de katılacağı üçlü bir bölgesel 
pakttan sözetmiştir.

Bu açıklamaya Ürdün’den hemen tekzip geldi. Tür
kiye ve İsrail’in olduğu bir paktta yeralmayacaklarını 
açıkladı. Aslında Suriye gibi ülkeler Ürdün ve Türkiye 
gibi ülkelerle hesaplaşmaarını İsrail üzerinden yapıyor
lar. Türkiye gibi ülkeler de bunun tersine Suriye ile 
kozlarını İsrail üzerinden paylaşıyor. Suriye rejimi, İs
rail’den nefret etmekten ziyade İsrail’le sıcak ilişkileri
ni nazara vererek Arapları Ankara üzerhıe kışkırtıyor...

İlişkilerin sıcakhğına rağmen Türkiye’nin İsrail’le 
ilişkilerinin ufku sınırlı. Bunu her iki taraf da biliyor. 
Orta Asya gibi müşterek faaliyet alanları olsa bile Orta
doğu’daki ilişkiler “ düşmanımın düşmanı dostumdur” 
gibi iğreti bir temel ve reaksiyon üzerinde gelişiyor ve 
menzili gayet kısadır. İsrail Dışişleri Bakanlığı da Yu
nanistan gibi ülkelerle ilişkilerini krize soktuğundan 
dolayı ve reel nedenler itibarıyla Türkiye ile stratejik 
bir ittifaka taraf değildir. İlişkileri göğüsleyenler iki ta
raftan da daha çok askerler olmuştur. İsrail’in Türkiye 
ilişkilerini hala embriyonik düzeyde olduğunu savunan 
Netanyahu’nun Danışmanı Bar-Illan müşterek nokta ve 
beklentilerini şöyle dile getiriyor : Stratejik işbirliği, 
Batı’ya dönük olmak ve İslam’la diyalog. Demokrasi
ye de vurgu yaparak şöyle diyor Biri Yahudi, diğeri 
Müslüman olmasına rağmen iki ülkenin demokrat ol
ması aralarındaki farkı azaltıyor. Zira demokrasilerin 
kardeşliği dinlerarası farktan daha güçlü ve sağlam
dır...” Tel Aviv Üniversitesi hocalarından Dr. Martin

Mesut Yılmaz - Binyamin Netanyahu

Kramer, kutuplaşmalar ve karşı kamplaşmalaı- doğura
cağından dolayı askeri işbniiğinin gelecekte bir pakta 
dönüşmesi ihtimalini zayıf görmektedir. Kramer ilişki
lerin sınırlarını şöyle özetliyor: Sınırsız işbirliği, sınırlı 
stratejik ilişkiler. Görüldüğü gibi İsrailliler bile bizden 
daha gerçekçi.

İRAN ATOÂNİSTÂN 
Tahran’dan Mesut’a Tam Destek

BM Genel Sekreteri Kofi Annan başkanlığında. New 
York’ta Afganistan konulu bir toplantı yapıldı. Afganis
tan’a komşu 6 ülkeyle ABD ve Rusya temsilcilerinin 
katıldığı toplantıda, Afganistan’la İran arasında son dö
nemde gerginleşen ilişkilerin çatışmaya dönüşmemesi 
için neler yapılabileceği ele alındı. Toplantının açılışın
da konuşan Annan, iki ülke arasındaki ‘’lırınanma”nın 
ve bazı komşu ülkelerin anlaşmazlık halindeki iki ülke
ye karşı teşvik edici, kışkırtıcı yaklaşımlarının meyda
na getirebileceği sonuçlara dikkat çekti. BM Genel 
Sekreteri, ‘’Afganistan’ın, ülkedeki bütün dini ve etnik 
grupların çıkarlarını temsil edecek bir hükümete ihtiya
cı var” dedi. Annan, toplantıya katılan bütün ülkeler
den, bölgede durumun sakinleşmesi için çaba harcama
larını istedi.

El-Hayat: İran’m yeni stratejisi

Afganistan’la topyekün bir savaşı göze alamayan ve bu
nun bir nevi cinnet olduğunu farkeden İran’ın sonunda 
yeni bir strateji geliştirerek Taliban’ın muhaliflerine tam 
destek verme kararı aldığı öğrenildi. Daha önce Ahmet 
Şah Mesut’la ilişkileri inişli çıkışlı olan İran’ın bu defa
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Burfıaneddin Rabbani ve Muhammed Hatemi

Taliban karşısında başedemeyince Ahmet Şah Mesut’a 
dört elle sarıldığı bildirildi. İran’dan tam destek alan ve 
BM’deki toplantı sırasında muhalefetin varlığını kanıtla
mak isteyen Ahmet Şah Mesut’un güçleri Kabil’e füze 
saldırısında bulundu. Ancak Mesut daha sonra bunun so
rumluluğunu reddetti ve Taliban’ın kendi işi olduğunu 
iddia etti. İran Taliban karşıtı muhalefete desteğini artı
rırken Taliban’ın da Pakistan gibi ülkelerden aldığı tel
kinler sonucu İran’la olan gerginliğini yumuşatmaya ça
lıştığı gözleniyor.

FİL İST İN  
Yasin’den İs ra il’e açık tehdit

KUDÜS - İslami Direniş Hareketi Hamas’ın kurucusu 
ve ruhani lideri Şeyh Ahmed Yasin, geçen ay Eriha ha

pishanesinden kaçtıktan 
sonra iki Hamaslı kardeşin 
öldürülmesi için talimat 
veren İsrailli yöneticilerin 
kendi güvenliklerinden 
endişe duyması gerektiği
ni belirtti.

Şeyh Yasin, tehditlerin 
düzeyini sertleştirerek, 
“Elleri bizim halkımızın 
kanına bulanmış herkes 
korkmalıdır. Saldırıyı 
planlayan ve insanlarımı
zın öldürülmesini emre
den kişi kendisine saldırı- 
lacağmdan endişe duyma
lıdır” şeklinde konuştu. 
Şeyh Yasin, bu ifadeleriy
le Başbakan Benjamin 
Netanyahu’yu ima etme

diğine ve Hamas’ın özellikle Netanyahu’yu hedef al
madığına işaret etti. Şeyh Yasin, Hamas’ın İsrailliler’e 
karşı saldırılar düzenlemeye devam edeceğini vurgula
yarak, “Filistin topraklarının tümü bağımsızlığına ka
vuşana kadar Hamas’ın işgalcilere karşı koyacağına 
ilişkin stratejisi açıktır. İşgalciler bizden herşeyi bekle
melidir” dedi.

_____________________KIRIM____________________
Kırım Tatarları Anavatanlarına Dönüyor

TAŞKENT - Özbekistan’da bulunan Ukrayna Büyükel
çiliği, Özbekistan’daki Kırım Tatarlan’nın son yıllarda 
tarihi vatanları Kırım’a göç ettiklerini bildirdi.

Büyükelçilik, Ukrayna Hükümeti tarafından Kı
rım’da, Kırım Tatarları için 300 yerleşim biriminin 
oluşturulduğunu, 400 bin metrekare konut, 374 km. 
Terkos su boru hattı, 847 km. elektrik hattı, 82 km. ka
rayolu, 260 öğrenci için iki okul inşa edildiğini ve 42 
bin aileye arazi verildiğini bildirdi. Bu amaçlar için Uk
rayna Hükümeti’nin 100 milyon dolar para harcadığı 
vurgulandı. Büyükelçilik, yapılan bu çalışmaların talep 
edilenlerin altıda birini oluşturduğunu ve bugün Kı
rım ’da yaşayan Kırım Tatarlan’nm yansının devamlı 
ikamet edecek kendi konutu olmadığını bildiriyor. Bü
yükelçilik ayrıca, Kırım’da ikamet eden ve çalışabilen 
135 bin Kırım Tatan’ndan 68 binine iş imkanı sağlan
dığını, ancak bunların da yarısının kendi ihtisaslarında 
çalışamadığını belirtti.
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PAKISTAN
Nükleer Silahların Yasaklanması

Anlaşmasına Uyacak
Pakistan BM’ye boyun eğdi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Pakis
tan’ın nükleer yasak anlaşmasına uyacağını bildirme
sini memnuniyetle karşıladı.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, BM Genel Kuru- 
lu’nda bir açıklama yaparak nükleer testleri yasakla
yan uluslararası yasalara uyacağını açıklamıştı. Pakis
tan Hükümeti’nin bu kararını memnuniyetle karşıla
yan Kofi Annan, Pakistan’ın bu kararı ile uluslararası 
toplumun hassasiyetlerini dikkate aldığını gösterdiğini 
söyledi.

Kofi Annan, Pakistan ile Hindistan’ın giriştiği nük
leer test yarışında testlere son verilmesi için her iki ül
keye baskı yapmış ve Çok Yönlü Testleri Yasaklayan 
Anlaşma’ya (CTBT) uymalarını istemişti. Sözkonusu 
anlaşma 1996 yılında imzalanmıştı. Anlaşmanın etkili

olması için nükleer 
güce sahip 44 ülke
nin hepsinin buna 
imza atması gereki
yor. Şu ana kadar 
Hindistan ve Kuzey 
Kore ve İsrail hariç 
anlaşmaya uyacağı
nı taahhüt eden Pa
kistan ile birlikte an
laşmaya uyan ülke 
sayısı 42 oldu. Hin
distan Başbakanı 
Atal Behari Vajpa
yee ise, hükümetinin 
sözkonusu anlaşma
ya katılma alanında 
kesin kararını ver
mediğini açıkladı.Navaz ŞeriF

KUZEY IRA K
T ü rk iy e ’yi kızdıran gelişme

K ü rtle rin  ABD zoruyla barıştırılınası

WASHINGTON - Kuzey Irak’taki Kürt liderler, arala
rındaki çatışmalara son vermek üzere ABD’nin gözeti
minde bir anlaşma yapıldığını duyurdular.

ABD’li yetkililer anlaşmanın, Kuzey Irak’ta önü-

Mejut Berzoni Celal Taloboni

cak değişmeli iktidar paylaşımını öngördüğünü bildir
diler. Yetkililer ayrıca, anlaşmanın ön taslağında, bölü
cü örgüt PKK’nm artık Kuzey h ak ’ta üstlenemeyeceği
nin belirtildiğini söylediler.

Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Mesud 
Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri 
Celal Talabani anlaşmayı, ABD Dışişleri Bakanı Made
leine Aibrihgt’ın makamında açıkladılar.

Albright, allı aylık arabulucuk gayretlerinin sonun
da “Tarafların birlikte çalışmasına yönelik yeni ve umut 
vcrici bir sayfa açılmıştır” diye açıklamada bulundu. 
Albright açıklamasının devamında; ABD’nin, Bağdat 
hükümetinin sadece komşularını değil aynı zamanda 
Kül tleri ve diğer azınlıkları tehdit etmesi halinde aske
ri bir cevap verebileceğini ifade etti.

Kısa bir açıklama yapan Barzani “Anlaşma halkla
rımız için güvenli bir gelecek sağlayacak” dedi. Talaba
ni ise anlaşmayı, Kürt tarihinin hüzünlü bir devrini so
na erdiren “tarihi bir anlaşma” olarak niteledi.

Ancak taraflar yıllardır bölgedeki politik iktidarı ele 
geçinne ve Türkiye ile petrol ticaretini devam ettirme 
konusunda mücadele ediyor. Türkiye ise kendi aktif ka
tılımı dışında böyle bir uzlaşmanın sağlanmasına tepki 
gösterdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıkça Ankara’nın 
bu işten memnun kalmadığını açıkladı.

___________________ ARNAVUTLUK___________________
T iran ’da tiranlık

Doğumuzda İran ile Taliban arasında sürtüşme yürekle
rimizi ağzımıza getirirken Batı yakasında da Koso- 
va’da Sırp zülmüne nazire Arnavutluk yeniden iç s a v ^

müzdeki yaz bölgesel meclis seçimleriyle sonuçlana- şın eşiğine geldi. Toplumsal şiddet olayları Demokratik
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Parti milletvekillerinden Azam Haydari’nin bir suikast 
sonucu Tiran’da öldürülmesiyle patlak verdi. Demok
ratik Parti taraftarları kitleler halinde sokaklara dökül
dü ve nümayişlere başladı. Halk Haydari’nin ölümün
den haklı olarak hükümeti ve Başbakan Fatos Nano’yu 
sorumlu tutuyordu. Haydari’nin öldürülmesine tepki
ler, Sali Berişa’yı istifaya götüren bankerzedeler felâ
ketinin ardından başlayan ve Sosyalist Partinin bir tür
lü hesaplaşmaya ve iktidar kavgasına dönüştürdüğü 
kargaşa ve kaotik dönemin intikamı ve misillemesi ola
rak görülüyorsa da asıl kabahat Fatos Nano’ya ait. Ade
ta Enver Hoca’nın mirasçısı gibi davranıyor ve ondan 
da kötüsü bölgeciHk ve bölücülük yapıyor. Sırplar Ko- 
sova’da soydaşlarını katietmesine rağmen onlarla ve 
Yunanistan’la aynı kare içinde yeralıyor.

Fatos Nano dış politikada Yunan-Sırp ekseninde ye- 
raldığı gibi aynı zamanda dışarıdan Kosovalılann im
dadına gelen gönüllü Müslümanlara karşı komplolar 
kuruyor ve onları Amerika Birleşik Devletleri ya da 
Mısır’a iade ediyor. Müslümanların finansal faaliyetle
rini izliyor ve kovuşturuyor. Onunla da kalmıyor Müs
lüman kesimlere karşı basın yayın yoluyla büyük bir 
korku salıyor ve onları potansiyel teröristler olarak gös
teriyor. Askerî ihalelerde Yunanistan’ı kayırıyor ve Tür
kiye gibi Arnavutluk’un gerçek dostlarını dışlıyor. En
ver Hoca’nın devamı olan sosyaüst yönetim Hayda
ri’nin öldürülmesinden sonra patlak veren olayları ken
disine karşı bir darbe girişimi olarak nitelendirdi. Sos
yalistlerin “darbe” dediği şeye Sali Berişa ve taraftarla
rı diktatörlüğü yıkma girişimi nazarıyla bakıyorlar. An
cak Batılı ülkeler ve ABD gizli ve açık bir şekilde Sos
yalist Parti iktidarından yana tavır koyunca anlaşıldığı 
kadarıyla Sali Berişa daha ileri gidememiştir. Sosyalist 
yönetim gösterilere cevap olarak da Berişa’nın doku
nulmazlığını kaldırmıştır.

% f I

Kosovo'da Savaş Mağdurlan

Berişa ve Nano iki farklı eğilimi temsil ediyorlar. 
Sali Berişa’nın yönü ve yüzü Türkiye ve İslâm dünya
sına dönük, Nano’nun ki ise Yunanistan, Sırbistan ve 
Batılı ülkelere çevrili. Bu anlamda Nano yönetimi İs
mail Kadare gibi dejenere aydınların fikriyatı ile Enver 
Hoca mirasının bir halitası ve karışımı. Sali Berişa, 
Sosyalist hükümetin komünizmi ihya etmeye çalıştığı
nı düşünüyor ve buna karşı vargüçleriyle direnecekleri
ne ve halkı seferber edeceklerine söz veriyor. Ayrıca 
Fatos Nano hükümetinin siyasî cinayetler, ardından do
kunulmazlığını kaldırarak kendisini yıldırmak suretiyle 
ülkeyi terk etmesini umduğunu, ama bunu yaparak ha- 
sımlarının ekmeklerine yağ sürmeyeceğini ilân ediyor. 
Aslında Tiran’da yaşanan tiranlık ile hürriyetin müca
delesi.

ABD
Clinton: Terörle Mücadele İslamla Mücadele Değil

NEW YORK - Seks skandali dolasıyla zor günler geçi
ren ABD Başkanı Bili Clinton, Birleşmiş Milletler’in 
kuruluşunun 53’üncü yıldönümü törenlerine katıldı.

Durgun olduğu gözlenen Clinton’un açılış konuş
masına, “Burda bulunduğunuz için hepinize teşekkür 
etmeme izin verin” diyerek başladı. BM ’nin dünyada 
önemli görevleri üstlendiğini belirten Clinton, toplantı
nın iyi neticelerle sona ermesini diledi. Dünya devletle
rini terörizme karşı savaşmaya çağıran Clinton, “Ancak 
bu İslam toplumu ile Batı arasında ki bir mücadele şek
linde görülmemeli” şeklinde konuştu. Clinton, “Çok 
sayıda kişi sivilleri hedef alan terörün İslam toplumlan 
arasından çıktığına inanıyor. Ancak bu son derece yan
lış bir düşünce. Kimse terör ile mücadeleyi İslam ile 
mücadele şeklinde anlamasın” ifadelerine yer verdi. 
Clinton, biyolojik ve kimyasal silah yapımının da terör 

suçu sayıldığını kaydetti. İsrail, Filis
tin, Tanzanya, Kuzey İrlanda, Arjantin 
ve Japonya’daki tedhiş hareketlerine 
dikkat çeken Clinton, bu ülkelere terör
le mücadele için işbirliği çağrısında bu
lundu. Bazı terör eylemlerinin inanç 
için yapıldığı iddiaları olduğuna deği
nen Clinton, “Soğukkanlılıkla işlenen 
cinayetlerin neresi İslam’la bağdaşır” 
şeklinde konuştu. ABD’de bin 200 ca
mi olduğuna ve altı milyon Müslü
m an’ın yaşadığına dikkat çeken Clin
ton, “ABD ve müslümanlar arasında bir 
çatışma sözkonusu değildir” ifadelerine 
yer verdi. ■
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ÖLÜMLE DÜĞÜNÜ BİR EDEN ADAM
Osman abi için yazüabiîecek, en güzel yazıyı yazmışsın Ahmed Rıdvan, eline, diline sağlık. Bundan sonra 
yazılabilecek bir yazı lafû güzaf olacaktı. Onun içindir ki, yeni bir yazı yazmak yerine hislerimize en güzel 
şekilde tercüman olan bu yazıyı aynen yayınlamayı uygun gördük, izninle.

Onun için, "ölümü düğüne çeviren adam" denilse yeri. Nite
kim ne Ankar a Incesu’da küman cenaze namazından, ne de cena
zesini defnettiğimiz Ayaş bozkırlarmda dövünen, çırpman, kendi
sini helak eden birilerine rastladmı. Herkes mütevekkil bir hava 
içinde, kendisini ilâlıî bir akışa teslim etmiş, öylesine akıyor.

Siz bu adamı tanımazsımz
Bu yazıyı okuyanlarm çoğu bu adam kimdir, necidir, nereden 

bilsin!.. Bu ufacık tefecik adamm, ruhunda yeşerttiği bitmez tü
kenmez bir sevgiyi, yıllardır sağa sola bezi ede ede, nasıl olup da bi
tiremediğini sîzlere nasıl anlatmak lâzun, bilmiyorum.

Geçtiğimiz bahar sonlaimda yatağa bir düştü, pîr düştü. Bir 
daha da kalkışı olmadı. Zaten ufacık olan vücudu, her geçen gün 
eriye eriye öyle bir hâl Eildı ki, Osman Şahin işte gözlerimizin önün
de sanki buharlaşıp bitiyordu. Gözleri donuklaşıyor, her geçen gün 
sesi dalıa bir fısıltıya dönüşüyordu. Çektiği acılai' ortada iken; ağ- 
zmdan dökülen sözlerin en çoğu, hep bir “Allah razı olsun"la nok- 
talamyordu. Sonra sonra kullandığı kelimeler de iyice azaldı, Bü
tün gücü saifedilen sözlere ve hal hatır soran ziyaretçilere zoraki 
göz kaydmşlarla sınırlı hale geldi, Hayret!.. Artık Osman bakarken, 
gözleri donup kalıyor, etrafmdaki konuşmalarla alakası kalmıyor
du. Nihayet 5 Eylül 1998 akşamı, saat sekiz civarmda telefonlaim 
ardı arkası kesUmedi. Osman ölmüştü. Başınız sağolsun!... Cenaze 
şöyle, cenaze böyle!...

İlk tanışmalar, uzayıp giden yıllar
Bu kavruk, zayıf bozkır çocuğmıu ben tanıyalı kaç yıl oldu, 

şimdi hesap edemeyeceğim. Bir yatılı okuldaydık. Bazılarımız, yıl
lardır ana-ata ocağmdan ayrı düşmelerin verdiği bir hüzünle lebâ- 
leb dolu olmalıydık. Benimse daha ilk senem ve ayrılıklaıla ilk de
fa yüz yü2e kalıyorum.

Bil- akşamdı: Okulun kimya laboratuvarından yanık, kavruk ve 
kendini bütünüyle bozkırlara boşaltmak isteyen bir ses yükseliyor
du. Bu ses bir ağıt nuydı, yoksa sonu gelmez bir hasret serenadı 
mıydı, neydi? Bizimle alâkası olmayeın ve kimyevî madde kokulaıı- 
mn etrafı kapladığı o laboratuvaıa elimde olmayarak gii mek duru
munda kaldım. Baktım ki koca salon hınca hınç dolu. Hemen her
kes kendi inzivasına çekilmiş. Maddi varhğmdan tecerrüt etmiş bir 
manzarada. Bu ses kimden çıkıyor, kolay kolay kestiremedim. Son
ra anladım ki zaten ufacık olan bir vücuttan; kendini pazarlamak
tan ziyade ve mahçubiyetin de verdiği bir eziklikle kaybolmuş bil' 
vücuttan yükseliyordu bu sesler. O anda her şey seslere dönüşmüş: 
Duvarlar, kimyevi kokular, ilaç şişeleri!.. Laboratuvar malzemeleri, 
tablolar, kitaplar, bu yanık ve kavruk sese kendisini teslim etmiş 
gepegenç Anadolu çocukları!..

Neydi o anda hissettiğim ruh genişliği? Etrafımdaki duvarlar 
bir bir yıkılıyor; yerler ve gökler kalpten gelen bu ezgilerle dopdo
lu hale geliyordu. O anda hemen herkes, içinden çıkıp geldiği İçti
maî bütünlüğe sanki yeniden eriyor gibiydi. Bütün yüzlerde, bu 
toprağa has bir hüzün dalgalamp coşuyordu.

Mürebbisiz Anadolu çocukları
Ah Osman ah!..
Şimdi nerede o sesler? Nerede o seni dinleyen gurbet çocukla

rı? Hemen hepsi ya Hasanoğlan'dan, Gölköy'den, îvriz’den; ya Kı- 
zılçullu’dan, Gönen’den, Kepirtepe’den, Çifteler’den, Akçadağ’dan

çıkıp gelmiş; o İstanbul akşamında seni dinleyen Anadolu çocuk- 
laıı?.. O eski köy enstitülerini sizler değiştirmiştiniz. O okuUaıın ilk 
on’a giren en çalışkan öğrencilerinin tâbi oldukları bir sınavın için
den de sizler çıkmıştmız. Hepiniz ama hepiniz, ne kadar zeki öğ
rencilerdiniz öyle,!,. Üniversite hocaları size şaşar, fikhierinize mu
halif olduklaın halde, bir hakkı teslim zarureti içinde, size asistan
lık teklif ederlerdi. Ama sizler bu tür tekliflerin hiç birine itibai’ et
mezdiniz. öyle değil mi Osman? Sonra sonra kaç defa konuştuğu
muzu hatuhyorum: Eğer o tekliflere icabet etmiş olsaydınız, şu an
da muhtelif üniversitelerde, bin civannda öğretim üyesi arkadaşı
nız olmayacak mıydı?

Şimdi daha iyi anlıyorum ki, hepimizin eksikliği iyi menejer- 
lere ihtiyaçta toplanıyormuş. Yol gösteren, hedefler tayin eden, po
tansiyel kabiliyetlerimizi keşfeden tecrübeli mürebbilere!,. Katiyen 
pişmanlık duymamakla beraber, realite terbiyesinden yoksun si
yasi/dini ideolojik yaklaşımların kolaycılığında, kimler nerelerde 
savrulup gitmedi öyle? Hatırla Osman!.,. Kaç Anadolu ilini dolaştm 
durdun? Süıekli indirilip bindirilen yükler, nakledilen evler, çözü
len denkler!.. Şâirin dediği gibi: "Nereye ey ömrüm böyle uçarı, 
nereye?"

Bu soruyu kendi kendine hiç ama Iıiçbir zaman sormadm, 
Daima bir hizmetin peşinde oldun. Bütiuı hayatını dostlarma, ta- 
nıdığm tarumadığm, insanlara ve yurduna adadın. Onun için diyo
rum ki, senin hayatım ifade edebilecek en güzel kelimeler şefkat ve 
sevgidir, fedakârlıktır, dostlaıa yönelmiş bir aşktır.

Zaten bunun bir işareti değil miydi, Ayaş bozkırında toplan
mış bunca kalabalıklar!... Yurdun dört köşesinden can havliyle yol
lara düşmüş sevgililerin!.. Onlarm hali sana muhakkak ki malûm 
olmalıdu': Bir kişi haıiç, senin köylün olduğunu bilmediğim Ali 
TUrgut hariç, sana gözyaşı döken olmadı. Herkes acılı idi, fakat bü
tün yüzlerde gene de yüksek bir sekinet okunuyordu. Ve ey güzel 
Osman, bu sekînet muhakkak ki Allah'tandı ve senin cenazene ya
kışıyordu.

Şimdi burada, hasta yatağında, yüksek sancılar içinde kıvra- 
mrken söylediğin bir sözü herkese duyurmak isterim: Bulunduğun 
genel müdür yaıdımcüığmdan alınman için, hasta yatağına resmi 
yazı göndermişler. İmzalıyorsun ve diyorsun ki: "Çok şükür Alla
hım!.. Huzuruna nişansız ve rütbesiz ereceğim.’’

Sonra Bekir Bayoğlu seni rüyada görmüş. Mesâî arkadaşın, şu
be müdürün Bayoğlu!.. Yüksek tepelerdesin!... Göğsüne kadar bem
beyaz sakallar içinde. Eteklerde ise kalabalıklar!,.. Gerisi mahfuz, 

Eskişehir’den Ali Gönenli haber göndermiş: “Buyuıun düğü
nümüz var. Aıkasmdan özutku’ya eklemiş: Allah bilir ya, siz mi 
gelirsiniz biz mi bilmiyorum.” Cenazede sordum, niçin öyle söyle
din diye: "İçime doğdu” demesin mi? Ah Osman’m bu en yakın 
dostu, sen yok musun sen!...

Daha devam edemeyeceğim. Çünkü satırlar bir "menâkıp-nâ- 
me”ye dönüşecek diye endişe ediyorum.

Ve o Cuma akşamı ve Cumartesi, ölümle düğün bir oldu ves- 
selâml... Cenazeden sonra, ben de çekip gidiyorum buralardan. 
Yazılara ara verişimiz bundan!,..

Ahmet Rıdvan 
Yeni Şafak, 20.9.1998
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KIM?.. NE DEDİ?.. NE YAZDI?..

ir tic a  d e r s i

G ü l a y  G ö k t ü r k  1 7 . 9 . 1 9 9 8  Y em İ Y ü z y i l

Milli Eğitim Bakam’nın son açıklamasından öğ
rendiğimize göre, bu yıl ilköğretim okullarının 7. ve 
8. sınıflarına itrica dersi konacakmış. “Madem ki, il
köğretimin amacı, çocukları hayata hazırlamaktır, 
çocuk günlük hayatta her gün karşılaştığı, gazeteler
de televizyonlarda sürekli duyduğu irticai tehlike ko
nusunda da bilgilenmeli” diyor bakanımız. Ne olur 
olmazmış; belki 8. sınıftan sonra okumazmış; o za
man irtica konusunda hepten cahil kalırmış.

İrticanın ne olduğunu bilmeden öğrenim hayatını 
tamamlamış bir çocuk! Fecaati düşünebiliyor musu
nuz?

O zaman bu çocuk nasıl olacak da, evdeki sakallı 
dedesiyle tarikat şeyhi arasındaki farkı bulup çıkara
cak? Ya başörtülü babaannesiyle İmam Hatip Oku- 
lu’nun başörtülü öğretmeni arasındaki nitelik farkını 
göremeyip; kalkıp “simge” diye babaannesinin ba
şörtüsünü kafasından almaya kalkışırsa ne olacak? 
Ya da bakkala bisküvi almaya gittiğinde bilinçli bir 
tercihle irticai olmayan bisküvi markasını seçmesi 
nasıl sağlanacak?

Evet, bu dersin en zor konusu, öğrencilere müte
deyyin müslümanlarla irticacılar arasındaki farkın 
kavratılması olacak besbelli ki. Asitler bazlar konu
su değil ki bu, turnusol kağıdına damlatıp şıp diye 
ayırıversin çocukcağız.

Mafya Dersi de Konsun
Çocukların temel eğitim sırasında hayata hazırlan

ması, okul sıralarındaki eğitimin gerçek hayattan ko
puk olmaması çabalarına katılmamak elde değil.

Ama hayata hazırlamak deyince, sadece irtica pek 
güdük kalıyor doğrusu. Çocukların hayatta en az ir
tica kadar sık karşılaştıkları diğer kavram ve tartış
maları da unutmamak gerek. Örneğin Mafya, bence 
mutlaka bir mafya dersi de konulmalı. Mafyanın ta
rihçesi, çeşitleri, devletle ilişkileri, mafyayla birlikte 
yaşamanın incelikleri örnekleriyle anlatılmalı. Gere
kirse Çakıcı’yla telefon bağlantısı kurulup derse can
lılık katılmalı.

Ve en önemlisi; “İtaat” adlı temel bir ders olmalı. 
Bu derste öğlencilere ömür boyu itaat etme, karşıla
rına gelen her meselede “büyüklerimiz en iyisini bi
lir” şeklinde düşünme, güçlüye boyun eğme bilinci 
kazandırılmalı. Kazandırılmalı ki, zımba gibi vatan
daşlar olup hayat boyu rahat etsinler. Lüzumsuz şey
lere kafayı takıp hem kendilerini hem de çoluk ço
cuklarını heder etmesinler.

SEÇİM FALAIN OLMAYACAK
E t y e h  M a h ç u p y a m  9 . 9 . 1 9 9 8  R a d İ i ^ l

Muhalefet, siz onları seçime soksanız da, sokmasa- 
nız da; seçim kanununu değiştirseniz de, değiştirme
seniz de daha güçlenmiş olarak karşınızda duruyor. 
Teknik bir manipülasyonla muhalefetin kazanacağı 
milletvekili sayısını düşütseniz bile, kurulacak hü
kümet toplumsal muhalefeti göğüsleyemez. Diğer 
bir deyişle Türkiye’nin dinamiklerini anlamadan 
zorlanan uzatmalı 28 Şubat döneminden sonra, bu 
muhalefeti ortadan kaldırmak artık mümkün değil.

film im  sonu
R a u f  T a m e r  4 . 8 . 1 9 9 8  S a b a h

Fazilet birinci bile gelse, O ’na iktidarın verilmeye
ceğini, bizzat siyasetçilerden duyuyoruz.

Ne kadar ayıp.
Fazilet’i demokratik biçimde önleyebilirseniz ön

leyin... Mümkünse seçimden önce önleyin... Sağla 
solla ittifak yapın, yolunu kesin. Bunu anlarız. Çün
kü bu hakkınız.

Diyelim ki önleyemediniz. Fazilet birinci geldi. 
O zaman da hiç biriniz Faziletle koalisyon yapma
yın. Senden hoşlanmıyorum deyin, kesip atın. Bu da 
hakkınız. Onu da anlarız.

Ama, meçhul bir kuvvet’e atfen O’na iktidarı 
vermezler demek hakkınız değil. Orda durun.

Trilyonlarca para harcayıp seçim yapacağız, üste
lik ülkeyi gerilime sürükleyeceğiz. Ama seçim so
nuçlarını geçerli saymayacağız. Ve de bunu şimdi
den ilân edeceğiz, vah..

KONUMUZ TAYYIP ERDOGAIN DEGIL
C a m  A t a k l i  1 0 . 9 . 1 9 9 8  S a b a m

İstanbul Valisi Erol Çakır, Belediye Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Çin’e yapacağı geziye “tasarruf 
genelgesini” gerekçe göstererek izin vermedi.

Bu sistem bizim ne kadar merkezi otoriteci bir 
devlet anlayışına sahip olduğumuzun bir göstergesi
dir. Bir taraftan halkın seçtiği yönetici, öte tarafta te
sadüfen atanan bir devlet memuru. Ve bu devlet me
muru halkın seçtiği kişilerin de amiri. Kısacası yerel 
yönetimler aslında kendi inisiyatiflerini kullanamı
yor, devletin memurunun verdiği izin çerçevesinde 
hizmet götürmeye çalışıyor.

Erdoğan’ın Çin’e gidip gitmemesi beni hiç ilgi
lendirmiyor. Yanı sıra, şu sıralardaki bir Çin gezisi
nin anlamını da çözmüş değilim. Ama bir devlet me
murunun seçilmiş kişiyi bu kadar baskı altında tut
masına da gönlüm razı olmuyor. Ayrıca İstanbul hal
kı belediye başkanını dört yıl önce seçti. Valimiz ise 
geleli henüz iki ay bile olmadı.

Hem, madem valiler bu kadar güçlü olacak, onu 
da biz seçsek ya.
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AYDIIN b ir  Tü r k  KADini
M a s a m  B üL E riT  K a h r a m a m  2 4 . 8 . 1 9 9 8  R a d İ k a l

Cumhurbaşkanı’nm katıldığı ve ‘Türk Sanat Müziği’nin 
icra edildiği bir ‘eğlence’ programında, ağır makyajlar 
içinde bir kadın şarkıcı yeni ve çok manidar bir ‘marş’ söy
lemektedir. Nakaratmda ‘aydın bir Türk kadınıyım’ denilen 
şaikımarşm sözleri ‘günün mana ve ehemmiyeti’ne uygun
dur: “Şükür ben de Müslüman’ım/Tamı’ya tamdu' ima
nım/Türkiye’ye kurban canmı/Aydın bir Türk kadınıyım.” 
İşin ilgmç yanı marşm ikinci kıtasında ‘meşaleyiz söneme- 
yiz/ başka rejim denemeyiz’ dendikten sonra ortaya çıkan 
durumdur. Ekrandaki altyazıda şarkmm sözleri veriliıken, 
bu iki mısranın devamında sözümüzden dönemeyiz’ den
mekte, fakat şarkıcı bunu ‘hilafete dönemeyiz’ şeklinde 
söylemekte ve yeniden nakaratı okumaktadır: “aydın bir 
Türk kadmıyım.” Aidından papyonlu, smokinli yönetmen 
şaıkıcmm elini öpmekte, kameralar Cumhurbaşkanı’nı ha
fif mahcup bir ifadeyle ‘sanatçıyı alkışlarken göstermekte
dir, vs. vs...

Bu, hiç kuşku yok, kadmın aydmiığını değil, yalnızca 
resmi ideolojinin belirlediği laiklik anlayışına teslimiyetini 
vurgulayan bir marştır. Hayıflamlacak şey, resmi ideolojiy
le böylesi bir iç içeliğin aydınlığın kabul edemeyeceği bir 
durum olduğunun faik edilmemesidir. Buradan bir aydın 
kadın profili değil, ancak bir şablon çıkabilir. Çünkü, so
nunda, kadmm bağımlılığı, buyruk altmda kalışı, kimliğini 
kazanamayışı, bireyliğini kuramayışı bu ideolojinin ve bu 
devletin bir tercihidir ve ne yazık ki, kadın bir kez daha 
kendisini kamunun belirlediği kimlikle özdeşleştirmektedir.

Demokratik bir sistem böylesi bir yaklaşımı kalduamaz. 
Fakat, eğer devlet, resmi yayın organmda bir ideolojinin 
propagandasını yapıyor ve ‘rejim’ buna kabul gösteriyorsa,
o toplumun erginleşemeyeceği açıktır ve orada kadm kadar 
erkek de tutsak demektir.

OKUR İNE İSTİYOR?
K ü r ş a t  B a ş a r  1 0 . 8 . 1 9 9 8  Y e n I  Y ü z y i l

Televizyonlarda belki en önemli konularda doğru dürüst 
araştırılmamış, içi boş, arkaplanına girilmemiş öylesine 
geçiştirilen haberler izliyoruz ama hep birlikte Sibel 
Çan’ın hayatının en küçük ayrmtılaıım ezbeıiiyomz. İbra
him Tathses’le rakipleri arasındaki tartışmalardan hepimi
zin haberi var. Bülent Ersoy’la eşinin ne zaman hangi se
beple kavga ettiğini bihneyen yok gibi.

Kimin kiminle ne yaptığı, kimin kimi aldattığı, kimin 
ötekiyle ne konuştuğu türünden bilgiler televizyonlaıın 
haber saatlerini kaplamış durumda. Gazeteler deseniz on- 
laıdan geri kalacak değil ya, onlar da yetişiyor.

Böylesine uydurma, kulaktan dolma, çoğu zaman söy
lenenin kanıtlanacağı bir görüntüsü bile olmayan şişirme 
“haberler” gazeteciliğe yeni bir yön veriyor tabii. Böyle bir 
gazeteciliğin prim yaptığı medyada ciddi gazetecilerin ye
tişmesi de pek akla uygun gelmiyor bana.

Ama sorarsanız hep aynı cevabı alırsınız:
“Okuyucu, izleyici bunu istiyor.”
Belki istiyor, belki istemiyor. Ama eğer istemiyorsa da 

istemediğini söylemiyor, ya da ne istediğini söylemiyor. 
Asıl sorun da burdan kaynaklamyor.

PERINÇEK; ERKEN SEÇİM, İÇ SAVAŞ ÇIKARIR
Y ilm a z  Y i l d i z  3 1 . 7 . 1 9 9 8  Y e n i  Ş a f a k

Perinçek, “Erken seçimin başını çekenler, 28 Şubat’la baş
layan irticaya karşı mücadele sürecini bu seçimle durdur
mak istiyorlar. Özellikle TSK’nın irticaya kaişı kararlılığı 
kırılmak isteniyor” iddiasında bulundu. “Erken seçim giri
şimi, irticayı ezme kararlılığındaki ordunun karşısına irtica 
merkezli bir blok oluşturma amacı taşıyor. Cumhuriyet dev- 
riminin karşısına güç yığma çabası ‘Batı destekli irtica’ ile 
‘iç savaş’ tehlikesini güçlendirmekten başka bir amaca hiz
met etmiyor.”

KIRMIZI NOKTALI TEHLİKE
I l h a t i  S e l ç u k  1 5 . 9 . 1 9 9 8  C u m h u r İ y e t

Kız çocuğu 12-13 yaşında ya vardı, ya yoktu. EHnde tuttu
ğu büyük boy, parlak kâğıtlı, cicili bicili dergiye merakla 
yumulmuştu.

Derginm adı?..
Ya Şamdan..
Ya Gala..
Ya Viva.. •
İçerikleri hık demiş birbirinin burnundan düşrmüş; seks, 

dedikodu, fuhuş, istihcan, edepsizlik, görgüsüzlük, zina, ba
yağılık...

Kız çocuğu kendinden geçmiş, dergiye dalmış. Çünkü 
“babasının gazetesi”nden payına düşen bu... Her hafta pazar 
günü, çok satışlı gazeteler tirajların daha da arttu-smlar diye 
her yola başvuruyorlar; gerekçeleri de açık seçik:

“- Ne yapalım, halk bunu istiyor.”

seç im in  ANLAMSIZLIĞI
__________G ü l a y  G ö k t ü r i ^  2 5 . 4 . 1 9 9 8  Y em İ Y ü z y i l__________

Bililerinin, arada bir önüme üstü delikli bir sandık koyup 
“hadi gel demokrasicilik oynayalım” diye kandırmasından, 
sonra da o sandığa bir tekme savurup bildiğini okumasından 
bıktım usandım.

SİZİN DE KAFANIZ KARIŞMIYOR MU?
____________Y a v u z  G ö k m e m  2 5 . 9 . 1 9 9 8  H ü r r i y e t ____________

Velakin bana göre bir numarah tehdit ne irtica ne de 
PKK’dır. Bir numaralı tehdit, bizzat kendimiziz. Biz kendi 
kendimizin kurduyuz. Yani devlet kendi kendisinin kurdu. 
İçini çetelerle kemiriyor.

Çetelerle adeta füzyon yapmış, kendisini eritiyor. Ortaya 
insanın dudaklarını ısırtacak şeyitr çıkıyor. Çetelerin dev
letle nasıl ahbab çavuş ilişkisinde oldukları apaçık görülüy
or. Ve bu Susurluk’tan beri inkâr ediliyor. Bu tehdit mesele
sini çözemez, kendimizi yeniden yapılayamaz, demokratik 
ve şeffaf bu- devlet olamazsak halimiz dumandm Ben hep 
bunu yazıyor, bunu söylüyorum; dilim de tüy bitiyor. İrtica, 
PKK derken, çeteler halkın elinde ne var ne yok götürüyor. 
Ancak kardeşçe birbirimize kenetlenirsek bu çetelerden 
kurtuluruz.

Demokıasi ortak zemininde huzuru buluruz.
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21. YÜZYILA GİRERKEN
BATI VE İSLAM DÜNYASI

endik Belediyesi Kültür Dairesi’nin dü- 
zenlediği ve Binnaz Toprak, Cavit İkbal, 
Graham Fuller, Ali Bulaç ve Aytunç Al- 

tındal’ın katıldığı “21. yüzyıla girerken Batı ve 
İslam dünyası” konulu panel Belediye Başkanı 
Erol K ay a’mn yaptığı açış konuşmasıyla başladı. 
Başkan Kaya “Demokrasinin gelişimi insanların 
gelişimine bağlıdır. Amacımız bu gelişmeye kat
kıda bulunmaktır” şeklinde paneli düzenleme ge
rekçelerini açıklayarak sözü oturum başkanı Prof. 
Dr. Binnaz Toprak’a bıraktı.

Toprak, Belediye’ye teşekkürle başladığı ko
nuşmasını panelistleri tanıtarak sürdürdü ve Di
yarbakır Belediyesi’nin düzenlediği Medeniyetler 
Arası Diyalog konferansından geldiklerini belirt
tikten sonra ilk sözü C avit İk b a l’e verdi.

İkbal, insanoğlu için laik bir hayatın zor oldu
ğunu maddi ve manevi hayatın dengelenmesi ge
rektiğini belirterek siyasi laiklikle felsefi laikliği 
ayırmak gerekliliği üzerinde durdu.

Şeriatın bölücü değil bütünleştirici olduğunu, 
belirttiği konuşmasında Cavit İkbal, içtihadın çok 
acil bir ihtiyaç olduğunu belirterek içtihadı, za
manın ihtiyaçlarına göre İslâmi kanunlar çıkar
mak olarak tanımladı. İslâm dünyasında mezhebi 
birtakım sorunların halledilmesi için demokratik 
açıdan bir icma müessesesi oluşturulması gereği 
üzerinde durarak, “Türkiye’nin lider ülke olabile
cek konumuna değindi ve Türkiye’nin laikliği se
çerek düzgün bir demokrasisi olması gerekir ve 
liberal laikliği seçmelidir” yargısında bulundu.

G rah am  Fuller; Türkçe olarak başladığı ko
nuşmasında olabildiğince sempati toplamaya ça- 
hştı. Önce Belediye Başkanı’na teşekkür etti.

Sonra fırsat çıktığında Türkiye’ye gelmekten 
onur duyduğunu ve her fırsatı gelmek için değer
lendirdiğini belirtti.

“Ben İslâm ve Kürt meselesi gibi hassas konu
larda fikirlerimi ifade ediyorum. Ama bazen sa
mimiyetimi sorgulayan kişiler var ki, bu beni çok 
çok üzüyor, söylediğimi müthiş bir şekilde çarpı
tıyorlar. CIA’da çalıştığım için söylediğim her şe
yin ikinci bir anlamı olduğu varsayılarak değer
lendirilmesi beni çok çok üzüyor. Kızımın ikinci 
ismi Ankara. E-mail adresi de Ankara.. Şemsi 
Yastıman saz evinde altı ay saz çalmaya uğraştım. 
Söylemek istediğim bu ülkeyi bütün kalbimle se
viyorum” şeklinde dinleyiciyle kontak aradı ve 
sonraki sözlerini İngilizce olarak sürdürdü;

“Batı ve A BD ’nin Türkiye’ye her zaman ilgi 
duyduğunu T.C’nin batılı ve laik bir devlet olma 
hevesinin B atı’yi etkilediğini belirterek 30,40 se
ne kadar önce Batı’da biz şö)4e düşünürdük; İs
lâm geri bir zihniyettir. İslâm ülkeleri geri bir sos
yal ortamda bulunuyorlar ve Türkiye bu geri or
tamdan çıkmaya çalışıyor.

“Bundan yirmi yıl önce İslâm Devrimi’yle si
yasi İslâm ortaya çıktığında Batı bundan ciddi bir 
tedirginlik duydu. Batıklar, Türkiye’de İslâm si
yasi hayata girerse sıkıntı olur diye düşünüyorlar.

“Siyasi İslâm ’ın net tanımı yok. Gerçi ABD’li 
gazeteciler çok kötü örnekler vererek terörle İs
lâm ’ı özdeşleştirdiler.

“Tek bir İslâm vardır, ama farklı yorum ve 
tatbikatlar vardır. Siyasi İslâm ’dan bahsediyor
sak hangi İslâm ’dan bahsettiğimizi de belirtme
miz gerekir.

“Türkiye İslâm dünyasındaki en eski demok-
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ratik geleneğe sahip ülkedir. Dola
yısıyla Türkiye’nin ortaya koyaca
ğı İslâm hakkında ben umutluyum. 
Ama W ashington’un gözünden 
baktığınızda bir tedirginlik duyulu
yor. Çünkü onların bilgileri kısır, 
çok az ve ufukları dardır. Buna rağ
men Refah’la temas yolları aradılar 
ve nasıl geldiyse öyle gitmesi ge
rektiğini söylediler. Gerçi onlar la
ikleri daha çok sever ve onlarla da
ha iyi anlaşırlar. Bundan şüphe 
yok. Ama buna rağmen ben Türki
ye’de İslâm ’ın geleceğinden umut
luyum. İslâm ’ın politikada önemli 
bir rolü olacaktır Türkiye’de. Laik
lik ve İslâm, İslâm ve modernlik 
arasında bir uzlaştırıcı rol oynaya
caktır Türkiye.”

Fuller daha sonra, Türkiye’de 
İslamcılar tarafından en ilginç, ya
ratıcı ve kapsamlı toplantıların ya
pıldığını, bunun çok anlamlı oldu
ğunu belirtip Türkiye’nin “duble 
bir kişilik pekiştirdiğini” söyledi ve 
“Türkiye, güçlü demokratik bir İs
lâm olursa ve politikası genel ve 
kapsayıcı olursa, Batı size büyük 
ihtiyaç duyar, dedikten sonra “Ben 
Türk olsaydım ilerideki liderlik ro
lünden dolayı çok heyecan duyar
dım” şeklinde konuştu.

Ali Bulaç; zaman zaman alkış
larla kesilen konuşmasına “Batı, 
İslâm dünyası ve Türkiye tanım
lanması güç kavram lar” diyerek 
başladı. “Batı ve İslâm birer coğ
rafya mı, kültür mü, bir askeri güç 
mü yoksa sadece din mi?” olduğu 
sorulannı sorduktan sonra bk  gö- 
lüşe göre B atı’nın sadece Hıristi- 
yanhk değil, insan hakları, Fransız 
devrimi vb. şeylerdir.” hatırlatma
sını yaptı. Dünyanın artık çok mer
kezli hale geldiğini, Doğu bloku- 
nun dağılm asından sonra İslâm 
dünyası için ABD ve Avrupa iki 
önemli güç diyerek bu iki gücü 
karşılaştırdı.

“Bizim için Avrupa 
kültür ve demokrasi hu
susunda ilkesel, kurum
sal bir yapıya sahiptir.
Avrupa ister ki insanla
rın kılık kıyafet dahil 
herşeyi değişsin. ABD 
için böyle bir sorun 
yok. ABD gevşek mar- 
kajlı bir sisteme Avmpa 
ise sıkı markajh bir sis
teme sahiptir.

Avrupa’nın İslâm ’a 
karşı tarihi ve dinî ön
yargıları vardır. Çünkü 
tarih boyunca onlarla 
savaştık. ABD ile savaşımız olma
dı. Çünkü ABD denizaşırı ülkeydi. 
Üstelik Avmpa’da katoliklerle sa
vaştık, protestanlarla değil. Hatta 
OsmanlI protestanlığı destekledi. 
ABD ise protestan ağırlıklı.

Bulaç, ABD’nin şeriatla (Suud- 
da olduğu gibi) rahatlıkla işbirliği 
yapabileceğini, başka yerlerde ise 
seçimle işbaşına gelmiş yönetimle
re karşı çıkabileceğini söyleyerek, 
bunun Batı ve ABD ’nin ilişkilerde 
pek de ahlaklı davranmadığının ka
nıtı olduğunu söyledi.

Demokrasi, insan hakları, ser
best piyasa ekonom isine İslâm 
dünyasında marjinal grupların dı
şında kimsenin karşı olmadığını, 
oysa Cezayir’de özgür seçimlerle 
elde edilen iktidara cunta el koydu
ğunda Batı’nm cuntayı destekledi
ğini beliıtti.

Ali Bulaç, herkesin serbest pi
yasayı savunduğu bir ortamda ne
den petrolün serbest piyasada sa
tılmadığını sorarak “Sıra İslâm 
dünyasına geldiğinde Batı ve ABD 
insan haklarını görmezden geliyor” 
dedikten sonra şöyle devam etti. 
“Bir siyasi grup, sistemi temel ala
rak talepte bulunuyorsa, sisteme 
katılma hakkı vardır. İslâm dünya
sında kim Katolik Kilisesi’nin te

21. yüzyılda manevi değerlerde 

yükseliş olacak. Hangi değerler 

olduğu tartışılabilir. Teknoloji 

yorgunu insanlığın dönüşü. Bir 

de ailevi değerlere dönüş. Bu

rada kimlik ve kişilik sorunları 

ortaya çıkacak ve kimliğine uy

gun kültür edinme sorunu baş

gösterecek.

okratik düzenini savunmuştur? 
Müslümanlar “laiklik devletin bir 
tutumu olm alıdır” diyorlar. Ben 
başkalaıına dinini öğrenme-öğret- 
me hakkını tanıyorsam, tutum ola
rak laikim ve bu tarih boyunca 
müslümanlarda böyle olmuştur.”

“İslâm dünyasında Batı’ya kar
şı; a- Şartsız teslim, b- Ret, c- Aş- 
macı, olarak üç tutum bulunduğu
nu bu kombinasyonda Türkiye’nin 
petrolü, doğalgazı olmayan ama 
orta sınıfı olan ve kalkınması nüfus 
artışından çok tek ülke olduğunu, 
Türkiye’de halkın çalışkan devle
tin tembel olduğunu beliıtti.

Türkiye’nin dini, tarihi ve hal
kıyla barışması gerektiğini, bunun 
ise Cumhuriyetin demokrasiyle ba
rışması sonrası gerçekleşeceğini, 
Türkiye’nin demokrasi alanında 
rekabet ortam ını oluşturup her 
alanda serbest piyasaya geçtiğinde 
lider ülke olacağını belirtti.

T ü rk iy e’de M asonlar 
M asonca Yaşayabiliyor

Gecenin belki de en ilginç konuşma
sını yapan Aytunç Altında! “önce 
biz nerdeyiz? onlar nerdeler?”, diye
rek Türkiye’nin 185 milyar $ 
GSMH’na karşılık 180 milyar $ bor
cu ve gideri olduğunu, tarihsel tecrü
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benin gideri GSMH’sını geçen mil
letlerin Sıkıntıya düşeceğini söyledi
ğini belirterek “Allah size kolaylık 
versin” temennisinde bulundu.

Daha sonra başörtüsü sorununa 
değinerek, “öğrenci smava girecek 
kazanacak “sen örtülüsün, okula gi
remezsin” diyeceksiniz. Bu abuk 
sabukluğu aklı başında hiç kimseye 
anlatamazsınız” sözleriyle alkış al
dı. “Türkiye’de masonlar masonca, 
museviler musevice, laikler laikçe 
yaşıyor ama müslüman bir Türk ka
dını başını örterek okuyamıyor.” 
dedikten sonra şöyle konuştu. “Her 
zaman şanlı orduyla övünüyoruz; 
gelecek yıl OsmanlI’nın 700. kuru
luş yılı. En kanıma dokunan bizim 
ordumuza İsrailli uzmanlar eğitim 
veriyor. Bekri M ustafa’ya İstan
bul’da neler oluyor, anlat dedikle
rinde, “Ayasofya’ya imam oldum, 
gerisini anlayın” der. Altındal ayrı
ca, Türkiye’nin İsrail’le ilişkide ol
ması gerektiğini ancak bugünkü 
durumda hem ekonomik hem siya
si alanda müstemleke haline gelip 
siyonist bir tuzağın içinde bulundu
ğunu belirtti.

Daha sonra gerçekte 20. yüzyı- 
hn bitmediğini, bitenin 19. yüzyıl 
ve bu yüzyılda ortaya çıkmış kav
ramlar olduğunu, 21. yüzyıla girer
ken bu kavramların yerini başka 
kavramlara bırakacağını ve bunla
rın başında da dinin geleceğini

söyleyerek şöyle devam etti:
“21. yüzyılda manevi değerler

de yükseliş olacak. Hangi değerler 
olduğu tartışılabilir. Teknoloji yor
gunu insanhğın dönüşü. Bir de ai
levi değerlere dönüş. Burada kim
lik ve kişilik sorunları ortaya çıka
cak ve kim liğine uygun kültür 
edinme sorunu baş gösterecek.

“Türkiye başta olmak üzere, 
birçok İslâm ülkesinde yaşanan 
egemen kültürün yozlaştırıcı bireyi 
ortadan kaldırıcı yönüne Direnen 
sadece İslâmiyet’tir. Hem kimlik 
sorgulaması yapabiliyor, hem de 
direnen tek din.

“Müslümanlar 21. yüzyılda ye
niden üretilmiş kimlik kurabilecek 
mi? Çünkü tarihsiz ve dilsizleştiril- 
miş dürümdalar. Sadece İslâmiyet 
kendini kurtarabilmek mücadelesi 
yapıyor. İslâm dünyasının kendini 
yeniden üretebilme ve varolma ça
bası çok önemli gelişmelere neden 
olacaktır.”

“21. yüzyılda çok uluslu şirket
lerle ulus devletlerin çatışacağını 
söyleyip medeniyetler çatışmasıyla 
da kafanızı yormayın. Aslında çatı
şan ekomonik çıkarlardır.” diyen 
Altındal, büyük devletlerin ortak 
özellikleri olarak hepsinin iç savaş 
yaşamasını gösterdi ve ilginç bir 
yorum getirdi.

“İç savaş bir tehdit midir? 
Kontrollü bir iç savaş ülkeyi büyük

devlet yapar. Kontrolden çıkarsa 
ülkenin felaketi olur.”

1930’lu yıllarda iç savaş çıkar
mak için hazırlıklar yapılmaktaydı. 
Hitler iktidara geldiğinde bayrak 
kanununu çıkarıp, “Yahudiler Al
man bayrağını taşıyamaz, kendi 
bayraklarını assınlar” diyerek ya- 
hudi evlerini tesbit etti.

“Din ve geleneğe dikkatinizi 
çekiyorum. İran’ın geleneği İran’ın 
dini, Türkiye’nin geleneği Türki
y e’nin dini değildir. İyi ki gelenek 
farkları var. Onun için “Türkiye 
İran ve Cezayir olur. Refah gelirse 
bizi keser...” boş laftır.

İslâm dünyasında K ur’an ve 
K ur’an dili (yani din) ortak, gele
nek farklıdır. Bizim kitabımız 160 
tane değil, bir tanedir. Alman Hıris- 
tiyanhğı, İngiliz Hıristiyanhğı olur, 
Türkiye müslümanlığı zırvadır.

21. yüzyılda müslüman toplum 
kimliğini kurgulayıp yeniden orta
ya getirecek ve dünyada barış ve 
hayır ortam ının sağlanmasında 
önemli rol oynayacaktır.

Bu konuşmadan sonra soruların 
cevaplanması ve Belediye başkanı 
Erol K aya’nın teşekkür konuşma
sıyla panel sona erdi.

Bu önemli toplantıyı başarılı 
bir organizasyonla gerçekleştiren 
Pendik Belediyesi ve Kültür Daire
s i’ni kutlarız. ■

Haz: Kerami KAFKAS

GsenLiKVURDununcnGRisı
Celaleddin Vatandaş

PinOR B ey ^saray  zemin kat no: 31 Beyazıf-İsl, 
Tel: (0212)518 15 15

GfDPGRynLizının
venliDcoLOJisi

Frank FürediI

/ ı /

Plf lHRr  l l ini l Beyazsaray zemin kat no: 31 Beyazıl-İst.
Vaymlan tcv. (0212)si8 1515
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ZİLLER ÇALDI
DENEME

^  Ik ve orta öğretimden sonra Üniver- 
sitelerde de ziller çalmaya başladı. 
Eğitimin zor zanaat olduğunu bildi

ğimizden, ülke ûlem asm a haddim ize 
düştüğü oranda bir nebze faydamız ol
masını bir vecibe bilip iş bu sözleri sarf 
etme temayülünde bulunduk.

İkibinli yıllara ulaşmanın mutlulu
ğuyla “bilimi sükûn” adı altında ilk 
mektebi ve daru’lfünün’u elden geçir
mek. Bu eğitimin ilk şartı, diğer şartları 
şöyle sıralıyoruz.

însancılık-laiklik-demokratiklik üze
rinde çağdaş beyinler üretmek gerekirse 
cerrahi müdaheleye baş vurmak.

Eritilmez, sarp ve dik kayalar gibi 
görünen rektörlerin  ağzından yavru- 
lar(ım ız)a abi nasihati m ertebesinde 
adam gibi adam olma çağrısında bulun
mak.

Olası bir aykırılığa meydan verm e
mek için bu işe ilk öğretimden başlamak 
zorunlu eğitimi traşsız onsekiz yıla uza
tarak mezun olan her çocuğun diplom a
sında, “her bölge ve iklim  şartında güve
nilir bir vatandaş olabilir” ibaresi bulun
durmak.

Gıda m ühendislerinin sayısını artıra
rak doğumdan itibaren her yurttaşı, Türk 
dem obasisine aykırı gıdaların yenm e
mesi konusunda uyarmak.

Şekilsel edinim lerin standart olması, 
gerekirse Fal Bilim adında bir dersi ta
lim ve Terbiye Y üksek K urulu’ndan ge
çirmek. Bu doğrultuda tarotlar, gurular 
yetiştirip gelecekteki fertler hakkında

bilgi sahibi olmak. Kısacası geleceği 
şimdiden görmek.

Kafaya her takılan şeyin öğrencilerin 
başına dert olduğunu başörtüsünün de 
buna dahil olduğunu belirterek başı açık, 
alnı ak, mutlu ve kutlu bireyler yetiştir
mek.

Kılık kıyafet yasasına muhalefetten 
öğrenimine son verilen her öğrenciyi ül
kenin -hava ve su dahil- doğal ve antido- 
ğal nimetlerinden faydalandırmamak.

Sivil itaatsizliği, varoş mücadelesi 
olarak lanse etmek, daha önemlisi gör
memek ya da şöyle bir görüp geçmek.

Beynelm ilel nitelikte üniversiteler 
arası akıntıya kürek çekme yarışı düzen
leyip bu yayının CNN ve BBC başta ol
mak üzere gösterilmesini sağlamak.

Asıl krizin irtica olduğunu söyleyen
lere karşı kalplerinde antipati duyanların 
adını Interpol tarafından arananlar Üste
sine eklemek.

Yüksek lisans tezi olarak dönüşümlü 
biçimde “ütopyanın ütopyası. Cumhuri
yet kaç yaşında, şimdi Türkiye’de olsay
dım .” gibi konuları esas almak.

Düşünce suçundan yargılananlardan 
düşündükleri oranda eğitime katkı payı 
almak, yaygın eğitimi daha da yayarak 
şehirlerin ve köylerin en görkemli mey
danlarında -bu İstanbul için Taksim ola- 
bilir- her gün yüksek ve çağdaş bir sesle 
“Andımızı” her yurttaşa söyletmek.

Söylemesi bizden 75. yılında cumhu
riyetimize katkımız gözardı edilmesin. 
Haydi tutun elimden.

Can§r
DOĞAN
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DENEME
KENDİNİ BUL

ARAMA ANAHTARI

Ahmet
MERCAN

MAVERA Dü ş l e r i  g o z a l t in d a

ir d e  su  getirir m isin ?” 
d iye  e k le y in c e  b a k a n  

P  “p e k i” diye karşılık v e r
di çaycı Salih . M isafirleriyle k o n u ş 
m a k ta  o lan  b a k a n  bu “p ek i”nin tın ı
s ında  sak lı d u ran  sıkıntıyı sezm işti. 
Kelim e, harfleriy le birlikte tam  tekm il 
yerindeyd i. A ncak , ruhun  a y n a s ın 
d an  p e rd e  a ra lan d ı se stek i ton la.

G idince m isafirler, “o tu r” dedi b a 
k an . Bir derdi o lup  olm adığını so ru n 
ca , S a lih ’in h a s ta s ı o lduğunu  ö ğ re n 
di. B a b a a n n e s in d e n  k a lm a  bildiği d o 
ğal ilacın tarifini verdi bak an . Tarifi 
yazılı o la rak  aldı ve kalktı Salih.

K oltuğuna y asland ı b ak an ... K alk
tı so n ra ... P en cerey e  k a d a r yürüdü .. 
K arşı ç a tıd a  yavru ların ı em ziren  a n n e  
kediyi uzun uzun seyretti. S onra  ez
berindek i b irk aç  n u m a ra d a n  birini 
çevirdi. “A n n e” dedi alo  yerine. Kü
çü k  bir ç o c u k  gibiydi. S ey red ilm eye  
d eğerd i... S ıhhatin i so rd u  annesin in . 
D o k to rd an  k a ç m a k ta  ısrar e d e rse  
c e rrah  g e tirm e  tehditleri savurdu . To
runlarını so rdu , gelinini sordu  an n e . 
“G u rb e t” ded i... “H asre t” dedi... O ğul 
d ua  istedi. “İnsan lara  ço cu ğ u n a  g ö s 
terdiğin  şe fka tle  y a k la ş” dedi an n e . 
“D ua üzre o lu rsan  oğul, ta ş la r bile s a 
na  dua eder. E ğer zalim  o lursan , ta ş

kalbli o lu rsun , h e r san iy e  dua e tsem  
ne olur a o ğ u l”, d ey in ce  anne , irkildi 
b ak an . S o n ra  a n n e  bir kadife sıcak lı
ğ ında  oğlunu  d u a y a  sard ı.

İşler yoğun , m esu liye ti ağır. İşleri 
d a h a  a k şa m d a n  dağıtıyor, zuhura ttan  
işler için so ru m lu  tay in  ediyor bak an . 
A rabasın ı ev e  ü ç  k ilom etre  uzağa  
p a rk  ed ip  yü rü y o r sa b a h  ak şam . A r
k ad aşla rın a  uğruyor, hatırlarını so ru p  
şikayetlerin i dinliyor. Ç özüm  yollan  
k o n u su n d a  fikir soruyor, yaptığı işler 
h ak k ın d a  bilgi verip  y ap acak ları h a k 
k ında  görüşlerin i alıyor.

Z am an  nazla süzülüyor. “A n” d o 
luyor. Y aprak, rüzgar, gölge ve su. 
H ikm et, a y e t ve m av i... N ehir ve za 
m a n  elele g eç iy o r h er insan ın  kılcal 
d a m a rın d a n ... S erin ... Sessizlik bir 
b e s te . Rüzgar v e  g e c e  dostlar ve so h 
be t... Söz h a rm a n  oluyor gönül s ü 
rekli uyan ık . Ç ay la ra  ayışığı düşüyor 
yaz g ece le rin d e  bahçeli evlere. M a
hallen in  bilgesi, m ah a llen in  delisi, 
m ah a llen in  b ak k a lı ve m ah allen in  
b ak an ı yer san d a ly e le rin d e  zam anı 
içiyorlar. K onu, gelip  konu  gidiyor, 
h ikm eti bir y e re  gitm iyor. Gelip g i
d en ler anılıyor hay ırla , özlem le. “S e 
velim  sevilelim , dü n y a  k im sey e  k a l
m a z ” an lay ışı oksijen le  birlikte c iğ e r
lere işler bu d iy a rd a ...

A nne ve uzak tak i köy çağ ırm akta-
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dır. B akan o lm akla sılay-ı rahim  değişir m i? Kö
yün yolunu tu tuyor b ak an ... annesine  kavuşuyor. 
H ürm etle sarılıyor. F ırtınadan  kurtu lup lim ana s ı
ğınm ış bir tekne  gibi. A yran geliyor. K om şular 
geliyor. Köy yığılıyor. K endisiyle iftihar ettiklerini 
belirtiyorlar.

A kşam  yem eğ i köy  m ey d an ın d a  h ep  birlikte 
yeniyor. K am ıştan  hasırla rın  ince gıcırtısı, dem li 
çay ların  buharı so h b e te  d ek o r oluşturuyor.

M em leketin  halini so ru y o r köylüler. M eraklı 
gözler b ak a n a  kenetli. B akan  yasland ığ ı m in 
derden , “B üyütm eyin  ağalar, m uhtarlık  nasılsa  
işte öyle. Bizim ahalim iz biraz fazla sizin a n la y a 
cağ ın ız” diyor.

Ş aşırıyor D ervişlerin  A bdülkadir. “B unca in
san la  şu n cac ık  köy aynı o lur m u ?” d iye soruyor. 
Bir tek  insan ın  m u tsu z lu ğ u n u n  dahi önem li o l
d u ğ u n u  an la tıyor b a k a n . O nlara, içinizden biri
niz h a s ta  o lsa  ne y aparsın ız , diye soruyor. Atılı
yor Baltacıgillerin H aşan:

- Z iyaret ederiz. Yem eğini aşını veririz. E kin i
ni biçeriz. D oktora gö tü rürüz. İlacını alırız.

“İşte biz de  bunları yaparız  H aşan  g a rd a ş ” 
dedi b ak an  ve ekledi;

- Herşeyi iyi y a p m ak  d a  elimizde, kötü  y a p 
m ak  da. G önlüm üz titriyorsa herşey iyi olur. A k
lımızı kalbim izden geçirip  dudak tan  söze d ö k e r
sek  h ay a t razı olur bizden. Leşe ü şüşen  karga la r 
gibi didişirsek dünya yetm ez bir tekim ize. İleri o l
m ak  çok  paralı o lm ak  m ı? Çöp tenekesin i çabuk  
do ldurm ak  m ıdır? Yoksa her insanın derdini k e n 
di derdi bilecek bir an lay ış  içinde o lm ak  mıdır?

S essizce  d in leyen  insan ları g ö rü n ce  b ak an :
- “Yav ağ a la r  nu tu k  atm ışız, hiç de h ab e r v e r

m iyorsunuz. Ben sizi d in lem eye  geld im ...
Mirzaların M ahm ut p a to sa  kolunu kaptırm ıştı, 

sonra  tak m a kol taktırm ışsın ız nasıl ş im di?” d e 
yince, M ahm ut a rk a la rd an  seslendi:

- Ö m er ağ a b e y  hiç A llah’ın yara ttığ ı ile şu 
kansız  so ğ u k  şey  bir o lur m u? İnsanlar a n cak , 
tak lit edebilir. B una d a  şükür. S ağo lun  hepiniz. 
K om şular ve siz. A llah eksikliğinizi verm esin .

K onudan  k o n u y a  geçildi. Hoş sözlüler, ağır 
dinleyiciler ve ku lak  k e sm iş  bir g ece , do lup  d o 
lup b o şa lan  b a rd ak la r  a ra s ın d an  M ollanın S a 
lih’in sesi duyuldu:

- Vakit g eç  oldu. Hadi Ö m er ağ a b e y  eskisi g i
bi bir yatsı nam azı kıldır da  dağılalım . H atice 
teyze  seslen ir şim di oğ lu n u  dah a  doğru  d ü rü st 
gö rm ed i... Hadi ahali! A bdesti o lm ay an  ç e ş m e 

ye. Kalkın gençler.
O kullar, h ayatı soluyor. H ayatları h em  ö ğ re t

m en hem  öğrenci.
Bilgiye dair söze dair b ü tün  kap ıla r açık  so 

nuna kadar. Y asak yok lugatlarında . İyi var; d a 
ha iyi var. D em ir yok beyin b ah sin d e , yün kadar 
y u m u şak  ve s ıcak  bakışlar. B urası m av era , bur- 
da so n u n a  k a d a r açık  kapılar. B urası M avera. 
Cop, pa le t gezilen bir b a şk a  gezegen in  ü lkesin
de görü lm üş. S eç im  için h er söz m ey d a n a  çıkı
yor. H ayat seçiliyor. Sözlerin en  güzeli seçilsin 
diye sözler h a rm a n  oluyor. Kilit bilinm iyor. P ran 
ga tanınm ıyor. Sözün varsa  çık m ey d a n a , b u ra 
sı m avera . S özün yoksa  d o ğ m a d a n  y aş lan m ış
sın, korku  büy ü tm ü ş seni; g a rd iy an  beslem iş. 
Kapı kilitlem eyi sen in  k ad a r kim  becereb ilir?

M av era’dan  biri

* Kapı k ilitlem ek ha! M avera öy le  m i? Söyle 
lan! Kim bu ö rgü tün  lideri? Kim bu “bir”i? Yalan 
k o n u şm ay a  ka lk m a  herşey i b iliyorum .

S u sm ay a  d ev am  e t is tersen . B irazdan p ak e t 
p rogram larım ızla tan ışacak sın . O  zam an  bülbül
ler k ısk an acak  sen i... Kilit ü re tm ek , y a sa k  ihdas 
e tm ek . Y asaksız olur m u lan?

D evlet nasıl yürür y a sa k  o lm azsa?  Herkes 
d ü şü n d ü ğ ü n ü  söy led iğ inde neler o lur biliyor 
m usun? K o n u şsan a  lan. M ağara mıdır, m avara  
mıdır, bu ö rgütü  kim  kurdu?

- Şu yazıya b ak  “burası m av e ra , burda h e r
k ese  açık  kap ılar.” İyi, D ingo’nun ahırı burası... 
Rezil ed iyorsun  bizi... Hayır biz çok  gevşettik  işi. 
Bir zam an  şu  m e y d an d an  köy lü ler geçem ezd i. 
G eçm em eli de ... K onuş d iyo rum  san a , sen  mi 
yazdın bu yazıyı?

O kuyup  a d a m  olun. Size mi kalm ış m em le 
k e t işleri. Miye s iy ase te  özgürlük karıştırıyorsu 
nuz? S iyaseti dine karıştırıyorsunuz, gü n ah  değil 
m i? S u sm ay a  d ev am  ed ersen  p ro g ram  b a ş la y a 
cak . Konuş!

G ünah  b en d en  gider m av arac ı; gidip alet ve 
edevatlarım ı getirey im ... Hey aç ın  kapıyı. Kim 
kilitledi şunu . Kapıyı açın ... G etirin an ah ta rı...

Y em eğe ç ıkm anın  sırası m ı? Git bul, getir şu 
anah tarı, ü la n  görevli m iyim  m a h k u m  m u “açın 
şu kapıy ı”. Getirin anah tarı. ■
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i
ALİ EM İR İ'N İN  VASİYETİ4I

Büyük adamlar, tevazudan kendini küçük 
göstermek ister, fakat eserleri onları bü 
yültür.

Küçük adamlar, kendilerini büyük gös
termek isterler; fakat eserleri küçüktür.

Tecrübe edilmeyen bir adamm sözlerine 
bakarak iş verilmemelidir.

Cahil vatanda garip, âlim gurbette vatan 
ehlidir. Cihanm  en bedbahtı, sıhhati m ü 
sait olduğu halde bilgi, hüner ve sanatı 
öğrenmeyendir.

Hayırsız servet, altın kadehte zehirli şer
bet gibidir.

Zilleti m ağlup etmek istersen, izzetin 
kadrini bil!

Akıllılar güzel ve cemal esbabına haset e t
mezler; fakat güzel ahlâk, güzel huy er
babına gıpta ederler.

Ayıptan herkesi müstesna görmeyince, 
insan kâmil olamaz.

Fena adamlara mukabele etmeyiniz, fe

nalık eden adama iyilik etm ek merdiktir.

Sözünü ve işini m uteber yapmak için vic
danını güzel ahlâk ile ziynetlendir. Zira 
güzel mahsûl almak için, tarlayı güzel iş
lemek lâzımdır.

Kuzular etini, koyunlar sütünü, ağaçlar 
meyvesini, güneş ve ay nurunu, tarla 
m ahsulünü, dünya letafetini insan için ar- 
zediyor. Aitık bu büyüldüğü bilmeyen ve 
düşünm eyen bir insan ne büyük küfi-an-ı 
nim et ehlidir. Sen vicdanını terbiye ve 
tasfiyeye çalış; kabahati mürebbiyelere is
nat etme.

Nefse söz anlatmak, bü tün  âleme söz an
latmak kadar güçtür.

Herkes iş görmeye çalışır, insan-ı kâmil 
görecek işi düşünm eye çalışır. H er gün, 
öm ür kitabının bir sayfasıdır. O nu güzel 
korumaya çalış!..

Kazanmayı bilmeyen sarfetmesini de bilmez.

’Eir mum diğer bir rtlumu tutuşta ışığından bir şey kaybetmez
Sadi-İ Şirazi

Ertuğrul
BAYRAMOĞLU

İtalya'da çıkan Penguen mecmuasının 12 Eylül 1909 larihll sayısında yayınlanan bu karikatürde eli kamçılı bir kadın şeklinde tasvir ediîer 
dünya kamuoyu, salyangoz ve kablumbağa koşulu arabayı kullanan Jöntürk'e şöyle demektedir: "Delikanlı, dizginlerin daha sağlam, arabar 
daha kuvvetli, atların daha İyi eğitilmiş olsun. Salyangoz ve kablumbağa olmasın. Arkandaki ihtiyar adama yer ver. (ihtiyar adam tecrübe! 
OsmanlI'yı temsil etmektedir.) Onun tecrübelerinden faydalanmaya bak. Ancak bu şekilde başarıya ulaşır; bütün dünyanın takdirini toplarsın".

Politikacılar gelecek seçimi düşünürler. Devlet adamlorı ise gelecek kuşakları.
I  > James Freeniari
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iniHATÇILARIN ABDULHAMİT DÜŞMANLIĞI
Ü m ran D ergisi’nin bir öncesi sayısmda Erm eni 

meselesine kısaca değinm iş ve asırlarca barış ve re
fah içinde yaşayan Erm enilerin Batılı ülkelerle Rus
ya’nın tezgahına gelerek isyan ettiğini söylemiştik. 
Emperj^alizmin tezgahına gelen sadece Erm eniler 
değildir. Bir kısım aydınlarımız da (son yılların m o 
da tabiriyle) bilgi sahibi olm adan fikir sahibi o lduk
ları için fena halde tezgaha gelmişlerdi. Bilgi sahibi 
olmadıkları konulardan biri de Erm eni meselesiydi. 
Berlin anlaşmasının 61. m addesine göre D o ğ u ’da- 
ki 6 ilde (Vilâyât-i Sitte) Erm eniler lehine ıshalat 
yapılması isteniyordu. D önem in hüküm darı Abdul- 
ham id H an , Düvel-i M uazzam a’nın baskılarına 
rağm en bun u  hiçbir zaman yürürlüğe koymadı. 
H a tta  A lm anya’nın büyükelçisine “bu maddeyi ta t
bik etm ektense ölüm ü tercih edeceğini” söylemişti; 
çünkü biliyordu ki ıslahat(!) bir basamaktı. İkinci 
adım  ıslahat yapılan bölgenin elden çıkmasıydı; 
Balkanlarda o lduğu gibi. A bdulham id’in bu politi
kası yüzünden  ilk defa Fransız Akademisi üyesi 
K ont A lbert Vandal ona “ Le Sultan R ouge” lakabı
nı takmıştı. İttihatçılar bunu  “kızıl sultan” diye te r
cüm e ederek yıllarca kullandılar. Ve hala kullan
maktalar. H atta  A bdulham id’e Ermenilerin kirala
dığı Belçikalı anarşist Jorist’in yaptığı suikast başa
rısız olunca Tevfık Fikret duyduğu üzüntüyü “Bir 
Lahza-i T eahhur” şiirinde dile getirmişti:

Ey /a n h  a va , d â m tm  beyhude kurm adın!
A m n ... fa k a t  yazık ki, yazık lar k i vurm adın]

Kanlarla bir cinayete pek benzeyen bu iş
Bir hayr o lurdu, misli asırlarca geçmemiş.

Abdulhamid düşmanlığı aydınların gözünü o dere
ce karartmıştı ki özgürlük için savaştıklarını iddia eden 
Jöntürkler, Güney Afrika’da bağımsızlık savaşı veren 
Boeder’e karşı İngilizlerin galibiyetini temenni eder 
olmuşlardı. Ve bu dileklerini yazılı bir hale getirerek 
İngiliz konsolosluğuna sunmuşlardı. Bir grup Jöntürk 
meşmtiyetten hemen sonra İstanbul’a dönen İngiliz 
elçisi Malet’i Sirkeci İstasyonu’nda tezahüratla karşıla
mışlar ve arabasını çeken adarı çözüp arabayı kendile
ri çekmişlerdi. Daha şaşırtıcı olan ise, bir grup öğren
cinin, ne kadar özgürlükçü olduklarını göstermek için 
okullarına (o zamanın en büyük sömürgeci gücü olan) 
İngilizlerin bayrağını çekmeye çalışmaları idi. Örnek
ler sayılmakla bitmez. Bizim tarihimiz kendilerine ay
dın diyen bu insanların yaptıkları garabederle doludur. 
Satırlarımızı, yaptığı hataları görüp tevbesini mısralara 
döken feylesof Rıza’nın “Abdülhamid’in Ruhaniyetin- 
den istimdat” şiirinden bir parça ile bitirelim:

D ivane sen değil meğer b izm ipz.
B ir fü rü k  ipliğe hülya dizm işiz.
Sade deli değil edepsizmişiz.
Tükürdük a ta la r kıble^âhma.

Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır
A, Gultemnan

MÜNECCİM

III. M ustafa ilm -i n ü cu m a inanır  
ve ilgilenirdi. Prusya kralı Büyük  
Frederik'e elçi olarak gönderdiği 
A h m ed  R esm î Efendiye:

- “D o stu m u z Kral’a söyle, m e m 
leketin i kalkındırm ak için  k en d i
sin e  akıl verip yol gösteren  m ü 
n eccim lerin i bana yollasın!” d e 
m işti. Frederik m ü n ecc im  yerine  
anlayış farkını gösteren  güzel bir 
cevap  gönderdi: “Ü ç m ü n e c c i
m im  var; biri tarih, biri para, biri 
de su lh  zam an ın d a  orduyu harbe 
hazırlam aktır”.

KALLÂVÎ
II. M ahm ud devri ricalinden M ehm ed Emin Rauf Paşa boy
lu poslu, yakışıklı bir adam dı. 35 yaşında sadrazam  olm uş
tu. Yeniçeri ocağının kaldırılm asına taraftar olanlardandı. 
Bu fikri, yeniçerilere dayanarak güç kazanan Halet Çalebi'yi 
ona  düşm an  etmişti. Halet Çelebi, Paşa’n ın  idam ını isteyin
ce II. M ahm ud Paşa'yı kurtarm ak için "Kallâvî (sadaret ka
vuğu) başına çok yakışıyor." diyerek Rauf Paşa'yı sürm ekle 

yetinir. A radan yıllar geçer, ne Sultan M ahm ud kalır ne de 
Halet Efendi. M ehm et Em in Rauf Efendi de çıkan afla İs tan 
bu l'a  döner. Ancak başını kılpayı kurtardığını hiç unutm az. 
M erkezde görev alm adan A nadolu'da valiliklerle yetinir. 
Emekliliğinde de köşesine çekilir. Sebebini soranlara gayet 
kısa bir cevap verirdi; "Artık ne gençlik ne güzellik kaldı. Bu 
nedenle  artık kallâvî kelle kurtaramaz".
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EŞİTLİK 
Bryan Türner

:tonuçlarda oşitlik ' gJbl dJğer > 
70 siyasal çe^jçmaıun âtraftR 

OjlÂyjs^ylû, eglUl^n topluH..;
■-ıvlonmeal, toplum ve «i' '

b ıyân ''tîiffiW

tdris
KAHRAMAN

Sermaye ve gücün beraberinde getirdiği top
lumsal tartışmalardan birisi de “eşitlik” me
selesi. Mutlak eşitliğin olup olmayacağı ise 
başka bir tartışma konusu olarak gündeme 
geliyor. Toplum içinde gelir dağılımındaki 
uçurumlara varan eşitsizlik toplumla uğraşan 
insanların karşısına araştırılacak bir konu 
olarak geliyor. Bryan Turner ise bu kitabında 
eşitlik konusunu ele alıyor.

Eşitlik kitabının temel tezi şu: “Eşitlikçilik, 
toplumsal değişim adına girişilen toplumsal 
hareketlerin ve modern siyasal mücadelelerin 
temel ilkesidir.” Bu ilkeden hareketle Turner 
eşitliğin kökenine inmeye çalışıyor. Bunu ya

parken konuya kötüm
ser yaklaşmıyor. Hatta 
to p lu m b il im c i le r in ,  
eşitsizlikten yola çıka
rak toplumda eşitlik dü
şüncesinin yersiz ve ha
yal olduğunu savunan
ları tutarsızlık örneği 
kabul ederek onlara sert 
eleştiriler yöneltiyor.

Eser altı bölümden 
oluşuyor. îlkinde yazar 
eşitliğin ve eşitsizliğin 
kökleri üzerinde duru
yor. Eşitliği “temelde 
modern ve ilerlemeci 
bir değer” kabul eden 
yazar yurttaşlık ve dev
rim temellerinde ele alı
yor. Turner insanların 
eşitsizliğe bakış açısını 
şu ilginç tesbitle dile 
getiriyor. “İnsanlar top

lumsal eşitsizliği nadiren meşru ve adil kabul 
ederler. Toplumsal yaşamın karşısındaki tu
tumları daha çok pragmatik bir kabullenme
dir. İnsanların adalet ve adaletsizlikle ilgili 
kesin bir bilinçleri vardır. Dolayısıyla top
lumsal eşitsizliğin otoritesini meşru saymaz
lar. Genellikle anlamlı değişiklikler oluştu- 
ramadıkları bir statükoyu pragmatik olarak 
kabul ederler” . Yazar, modern toplumlarda 
eşitsizlik sorununu siyaset ile ekonomi ara
sındaki karmaşık ilişkide görüyor.

İkinci bölümde yazar eşitlik tipleri üzerin
de durarak eşitliği şu dört kategoride inceli
yor.

1- Yaratılıştan kaynaklanan eşitlik veya öz- 
sel eşitlik.

2- Amaçlara ulaşmada fırsat eşitliği
3- Hayat şartlarında, hayat standartlarında 

eşitlik.
4- Bütün bunların sonuçlarında eşitlik.
Üçüncü bölümde toplumsal tabakalaşma

nın sosyolojik temelleri ve sonuçlan üzerin
de duruluyor.

Eşitsizlik ideolojileri kitabın dördüncü bö
lümünde tartışılan bir konu. Bu bölümde 
Bryan Turner eşitsizliği meşrulaştırdığını var 
saydığı, dinsel, doğal ve ekonomik olmak 
üzere üç sistem üzerinde yoğunlaşıyor. Tur
ner kişisel eşitsizliği meşrulaştıran gelenek
sel ideolojilerin çoğunun dinsel nitelikli ol
duğunu söylemelde beraber, bu konuda dinin 
belirsiz bir rolü olduğu tezini savunuyor. 
Turner ifade ettiği din ve eşitsizlik sorununu 
W eber’in “din toplumbilimi” çerçevesinde 
araştırıyor.

Çeşitli eşitlik deneyimlerinin yer aldığı be
şinci bölümde, ütopik toplumsal hareketler, 
köylü devrimleri misallerle inceleniyor. Bu 
bölümde üzerinde durulan ilginç bir deneme 
de Yahudilerin Filistin’de bağımsız bir devlet 
kurmayı hedefleyen Siyonist Kibbutz dene
yimine dikkati çekiyor.

Kitabın son bölümünü oluşturan altıncı bö
lüm kitabın esasını oluşturuyor. Buraya ka
dar çeşitli başlıklarda ele alınan eşitlikle ilgi
li konular bu bölümde sonuca bağlanıyor. Kı
saca yazar esas düşüncesini burada sistem
leştiriyor. Eşitliğin önkoşulları, eşitlikçi 
inanç ve eşitlik akımları bu bölümün alt baş
lıklarını oluşturuyor. Kitapta varılan sonuç 
bir cümleyle özetlenirse, Eşitlik sorununun 
sonuçta hak gözetme hakkaniyet ve adaletle 
ilgili bir soruna dönüştüğüdür.

Baştan sona akademik üslubun hakim ol
duğu küçük fakat anlamca yoğun olan kitap 
okunması gereken bir eser.

Dost Kitabevi, 144 sh.
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