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Türkiye başından beri hep aynı kısır döngüyü yaşıyor; Halkın
inanç ve geleneklerine taban tabana zıt bir resmi ideolojiyi toplu
ma dayatarak onu tepeden aşağıya dizayn etmeye çalışan seçkinci elitler, 30 yıl süren Tek Parti iktidarının ardmdan 1950’de halk
tan tarihi bir tokat yediler. Halkın aydın despotizmine ve onların
toplum mühendisliği heveslerine karşı gösterdiği tepkiden ders
almayan elitler, halkın oylarıyla iktidara gelen DP’yi 27 Mayıs
1960’ta silah zoruyla iş başından uzaklaştırarak isLipdatlarını
sürdürmeye çalıştılar. 1965’te aynı partinin devamı olan AP’nin
yine aynı taban tarafından tek başına iktidara taşındığını görme
lerine rağmen despotizm heveslerinden vazgeçmediler. 12 Mart ve
12 Eylül İhtilallerini müteakip cuntacıların partisine (Sunalp Pa
şanın MDP’sine) değil, Özal’ın ANAP'ma oy vererek dayatmacı
toplum mühendislerini bir kez daha hezimete uğratan halk, ahlâ
kın dibe vurduğu 90’lı yılların sosyal ve siyasal ortamında RP’ye
yönelerek Aralık 1995 seçimlerinde bu partiyi birinci sıraya oturt
tu. 96'ta kurulan Refahyol hükümetini sona erdiren sermaye des
tekli 28 Şubat darbecileri, öyle anlaşılıyor ki 18 Nisan seçimleri
nin istedikleri gibi sonuçlanması (28 Şubat’çı partilerin ipi önde
göğüslemesi) için, şu günlerde devletin gücü başta olmak üzere
tüm imkanlarını seferber etmişe benziyorlar. Ancak tarihsel tec
rübe, 19 Nisan sabahı ortaya çıkacak manzaranın hiç de onların
arzuladığı gibi şekillenmeyeceğini gösteriyor.
Görünen o ki, seçkinci elit halkı istediği kalıba sokma sevda
sından vazgeçip onun seçimlerle şekillenen iradesine tabi olmaya
razı oluncaya kadar bu kısır döngü sürüp gidecek ve olan bu ül
keye olacak. Umarız 18 Nisan seçimleri bu makûs talihi tersine
çeviren yeni bir sürecin başlangıcı olur.
Bu sayıda, bir yandan, demokratik görünümlü sistemin tota
liter ve despotik yapısını tahlil eden incelemelerle, öbür yandan
da 18 Nisan seçimlerinin, bugünün siyasal konjonktüründe ifade
ettiği anlamı yorumlayan ^^azılarla siyasal sistemi ve seçimleri
gündeme taşıyoruz.
Diğer sayfalanmız tanıdık imzalar, yazılar ve bölümlerle de
vam ediyor.
Daha gi'ızel Umran’larda buluşmak duasıyla...
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lacaktı, olmayacaklı derken,
olma ihtimali gittikçe fazlala
şan bir seçimin sath-ı mailine
girmiş bulunuyoruz. Her seçim, halkm
yegane tavn' koyma, söz söyleme alanı
olarak kabul edildiğinden dolayı önem
lidir. Ancak 18 Nisan seçimlerinin, nor
mal zamanlarda yapılan seçimlere ben
zemeyen birçok özellikleri var. Bu özel
likleri dolayısıyla 18 Nisan seçimleri
Türkiye’de dönüm noktası hüviyetinde
olan 1950, 1965 ve 1983 seçimleriyle
mukayese edilecek kadar önemli bulunmaktadn'. Öyle ki, siyasi partiler, sivil
toplum kurluşlan, devletin başı, dolayı
sıyla devlet, bu seçimleri normalden
fazla öncmsemektedirler.
K ISA BİR T A R İH Ç E

1995 seçim sonuçları ortaya çıktığında,
resmî Türkiye bir şok yaşadı. Marijinalliğe mahkûm edildiği varsayılan Refah
Parlisi seçimlerden birinci parti olarak
çıkmıştı. Bu resmî Türkiye’nin hem ha
zır olmadığı hem de hazmedemeyeceği
bir durumdu. Hemen halkın birinci çı
kardığı partiyi, iktidar ortağı yapmama
nın yolları arandı ve ANAP ile DYP’nin
oluşturduğu ANAYOL hükümeti kurul
du. Ancak bu sun’i kombinezon 3 ay gi
bi kısa bir sürede dağıldı. Şartların zorlamasıvla DYP halkın birinci parti olarak çıkardığı RP ile Refah-yol hüküme-

tini kurmak mecburiyetinde kaldı. Bu
hükümetin kuruluş aşamasından itiba
ren basının bir büyük kısmını da yanına
alan resmî Türkiye ile iktidar ortağı olan
siyasal partiler arasında bir sürtüşme ya
şanmaya başlandı. Daha doğrusu bu güç
odakları böyle bir hükümeti yaşatmayacalarını, bu hükümeti ortadan kaldırmak
için tüm güçlerini kullanacaklarını belli
ettiler. Olayların ayrınlılanna girmek
gereksiz. Şu kadarını belirtmekte fayda
var ki, resmî Türkiye, gerçekten tam bir
psikolojik harp başlattı. Sahip olduğu
imkanları fütursuzca kullandı ve ülke 28
Şubat denen o m eş’um sürece girdi.
28 Şubat tarihinde yapılan toplantı
sında, bir tavsiye kurumu hüviyetinde
olan M.G.K. halkın seçtiği partilerin
oluşturduğu hükümete yapılması mec
buri olan bir 18 maddelik tavsiyeler(!)
bütünü sundu. Halktan oy almak duru. munda olan hiçbir siyasi partinin gönül
rızasıyla yapamıyacağı bu tavsiyelerin
yapıldığı MGK toplantısı Refahyol ikti
darı için sonun başlangıcı oldu. Nitekim
Haziran 1997’de hükümet istifa etti.
DYP ve RP yeni hükümet için yeterli
çoğunluğu noter tasdikli imzalarla cum
hurbaşkanı sayın Demirel’e beyan et
melerine rağmen, bu beyanlar makbul
sayılmadı. Sayın Demirel hükümeti kur
ma görevini ANAP başkanı Mesut Yıl
maza verdi. Resmi Türkiye, Mesut Yılm az’ın yeterli çoğunluğu sağlayabilme-
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si için düğmeye bastı. Parlamento tarihinde bugüne
kadar görülmemiş parti değiştirmeler yaşandı. Hiç
seçimlere girmemiş olan DTP grup kuracak sayıda
milletvekili transfer ederek hükümete ortak oldu.
Bu operasyon sonucu yeterli çoğunluğa ulaşıldı,
ve Anasol-D adıyla maruf, C.H.P’nin dışaardan des
teklediği hükümet kuruldu. 17 ay süren Anasol-D
hükümeti, milletin reyiyle değil, Resmi Türkiye’nin
yardımıyla ve arzusuyla hükümet olmuştu. Onun
için milletin sesinden ziyade kendisini iktidara geti
renlerin emrini dinlemek mecburiyetindeydi. Halka
rağmen, hatta ANAP sözkonusu olduğunda seçmen
tabanına rağmen 18 maddelik M.G.K. tavsiyelerini(!) hayata geçirmeyi bir görev kabul etti bu hükü
met.
8 Yıllık kesintisiz eğitim yasası çıkarıldı ve imam
hatipleri kapatmak uğruna bütün meslek liseleri ve
Anadolu liseleri tırpanlandı. Böylece kısa yoldan
meslek sahibi olmak isteyen orta ve düşük gelirli ai
lelerin çocukları bu imkandan mahrum bırakıldı. Ba
şörtüsüyle üniversitelere giriş yasaklandı. Başörtülü
öğrencilere, insanlıkla, hak ile, hukuk ile bağdaştırıl
mayacak zulümler reva görüldü. K ur’an kursları ka
patıldı. îmam hatiplerin yolunu kesmek için bütün
meslek liselerinin üniversite yolu neredeyse tıkandı.
Anasol-D hükümetinin Aralık 98’de yıkılmasın
dan sonra kurulan DİSP azınlık hükümeti ise, başör
tüsü zulmünü imam hatiplere kadar indirdi. Artık
bütün okullarda başörtülü öğretmenler açığa alın
maya başlandı. M.E.B. müfettişleri Gestapo polisi
edasıyla sınıflara girerek öğrencilerin önünde öğret
menleri aşağılarcasına sınıflardan dışarı çıkarmaya
vardırdılar işi.
Ulke son iki yılda böyle bir süreci yaşadı ve ya
şamaya da devam ediyor. İşte bu ortamda seçimlere
gidiliyor. Bu seçimleri önemli kılan, sözkonusu sü
reçtir.
Şimdi neden bu seçimler önemlidir ona bakalım.
S E Ç İM L E R NEDEN Ö N E M L İ

1- Seçimler, devletin toplumun genelini temsil yete
neğinin ciddi bir biçimde zaafa uğradığı bir dönem
de yapılıyor. Yaşadığımız malum 28 Şubat sürecinde
toplumun bir büyük kesimi devlet gücünü elinde bu
lunduranların desteklediği siyasal partiler vasıtasıyla
ciddi bir biçimde rahatsız edilmiştir. Bu seçimler, 28
Şubat sürecini devam ettirenlerle, sürecin mağdurla
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rı arasında bir halleşme özelliği taşımaktadır. Çok ar
zu edilir bir durum olmamasına rağmen bu böyledir.
Seçimleri önemli kılan birinci sebep budur.
2- Seçimlerin bu hüviyeti sebebiyledir ki, 28 Şu
bat sürecini dayatan devletliler ve onların kullandığı
devlet gücü bütün ağırlığıyla seçimlere müdahildir.
Süreci devam ettiren siyasal organizasyonların ya
nında yer alarak seçimleri etkilemeye çalışmaktadır.
3- Türkiye’de bugüne kadar yapılmış olan seçim
lere giren siyasal partilerin söyleminde kayda değer
bir yer edinemeyen insan haklan ve özgürlükler so
runu, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti gibi kav
ramlar, seçimlerde 28 Şubat mağduru siyasal partile
rin söylemlerinde önemli bir yer işgal edeceklir. Bu
nun Türkiye açısından bir kazanım olduğunda şüphe
yoktur.
4- Türkiye’nin başına belâ olmuş olan loplum
mühendisliğinin istenilen sonucu vermediğinin yeni
den ve bir daha test edilmesi anlamında da bu seçim
ler önemlidir.
5- Bu seçimlerde kullanılacak oylar, normal se
çimde kullanılacak oylardan daha farklı bir özellik
taşımaktadır. Normal seçimlerde siyasal partiler,
söylemlerinde topluma yapacakları hizmetleri ön
plana çıkarırlar. Bu seçimlerde bu söylemlerden zi
yade tepkiler belirleyici olacak gibi gözükmektedir.
Devlet gücünü arkasına almış 28 Şubat partileri top
lum için ne yapacaklarmı söylemekten ziyade, FP
tehlikesinin(!) karşısında yer almayı oya dönüştür
meye çalışm^ıktadırlar. Devletin başı sayın Demirel
de FP’nin görünen ve görünmeyen yüzü gibi muğlak
tanımlamalar ve dozunu gittikçe artıran uyanlarıyla
hem süreç partilerine destek vermekte, hem de karşı
tarafa korku salmayı denemektedir.
Bu seçimlerin ayırıcı özelliklerinden biri de tepki
oylarına dayalı bir seçim olması ihtimalidir.
Seçimlerin neden önemli olduğuna ilişkin kana
atlerimizi böylece sıraladıktan sonra seçimlerden
sonra oluşacak parlamentonun acil olarak yapması
gerekenler üzerinde durmak istiyoruz.
Milletin nisbi de olsa özgürce sÖz söyleyebildiği
yegane alan seçimlerdir. Ancak seçim sath-ı mailine
girdiğimiz şu günlerde bu özgür alanın şimdiden
ipotek altına alınmasına dönük spekülasyonlar hızla
devam etmektedir. Bunlardan en önemlisi ve en be
lirgin olarak dile getirileni; seçimden birinci parti
olarak çıksa da. Fazilet Partisi’ne iktidarın verilmiyeceği söylentisidir. Ayrıca, sandıktan devletlilerin

beğenmediği, hoşlanmadığı sonuçlar çıktığında bu
nun siyasal istikrarsızlığa sebep olacağı da etkili bir
şekilde kulaklara fısıldanmaktadır. Böylece siyasal
istikrarsızlığı arzu etmeyen, oyunun heba olmasını
istemiyen seçmene rey atarken dikkadi olması ve
“aile partileri” dışında herhangi bir partiyi yüreklen
dirmemesi gerektiği şiddetle telkin edilmektedir. Ay
rıca HADEP’in seçimlere çok az bir zaman kala ka
patılmaya çalışılması da “büyük biraderin” seçim so
nuçlarını dizayna yönelik faaliyetleri cümlesinden
sayılabilir. Dolayısıyla bu seçimler şimdiden Özgür
seçimler olma özelliğinden çok şey kaybetmiştir. Se
çim özgürlüğünü, sadece sandık başında zorlama ya
pılmaması şeklinde anlarsak yanılırız. Sandığa giden
süreçte seçime müdahil olmaması gerekenlerin, kitle
üzerinde yaptıkları manipülasyonlar da seçim özgür
lüğünü zedelemektedir. Bu süreçlerden geçerek ya
pılabilmiş bir seçimin sonucunda parlamentoya gire
cek olan vekiller, öncelikle bu yaşanan sürecin se
beplerini ortadan kaldırmak için faaliyet göstermek
zorundadırlar. Faaliyet alanı teoride geniş, pratikte
oldukça daraltılmış bir meclisin mensubu olmayı ye
terli görmemelidirler. Öncelikle kendileri milletin
vekili olmalı, meclisi de milletin meclisi haline getir
mek için çaba göstermelidirler. Ve meclis evleviyetle kendi hukukunu korumak konusunda kıskanç olmalıdn-. Vesayet altında bir meclis görüntüsü ver
mek, milletin oyunu heba etmek anlamına gelir.
YENİ M E C L İS T E N B E K L E N T İL E R

1- Devleti siyasal hayatın öznesi olmaktan çıkanp,
millete hizmet edecek, teknik bir devlet haline dö
nüştürmek bu meclisin önemli görevlerinden biri ol
malıdır.
2-Arızi bir dönemde yapılmış, bu dönemin özel
liklerini taşıyan, adeta bir tepki yasası hüviyetinde
olan anayasanın değiştirilmesi ve yerine yeni bir
anayasa yapılması acil bir ihtiyaçtır.
3Aday gösterme usûlü bir partinin niteliğini
lirler. Adayı kim gösteriyorsa partinin sahibi odur.
Bu açıdan bakıldığında ülkemizdeki partilerin he
men tamamı lider partileridir. Partilerin lider sulta
sından kurtarılması ertelenmez bir görev olarak te
lakki edilmelidir. Bunun için de, mümkün olduğu
kadar çok seçmeni olan bir ön seçimin, noter gözeti-minde-yapılmasj-gerekir. Bu. milletvekilini eücIü ha
le getirecektir. Dolayısıyla meclisin de güçlü hale

gelmesi sonucunu doğuracaktır.
4- Ülkemizde, siyasetin ve siyasetçinin küçük
düşürülmesini arzu eden bir kesimin varolduğunu bi^
liyoruz. Parlamento dışı güçlerin parlamento alanını
kapsamasına meşruiyet kazandırmaya dönük bu söy
lemi her ne kadar haklı görmesek de, meclis içinde
gelişen bazı durumlar ve bir takım milletvekillerinin
tavırları yukarıdaki tesbiti hiiklı gösterecek bir dü
zeyde seyretmektedir. Durum böyle olunca halk seç
tiği vekiline sahip çıkmak yerine, onu küçük düşür
meye çalışanlara meyletmektedir. Bu durumu tersine
çevirebilmek için milletvekilleri seçilmiş olmanın
yüklediği sorumluluk bilinci içinde hareket etmeli
dirler.
5- Bu parlamento, toplumla devlet arasındaki
uçurumu ortadan kaldırmaya dönük bir işlev üstlen
melidir. Devleti, “kendini toplumdan bağımsız bir si
yasi özne” konumundan çıkaracak düzenlemeleri
gündeme getirmelidir.
6- Devletin toplumu dizayn etmeye dönük, zora
dayalı bir homojen toplumsal yapı oluşturma proje
sinin ülkeye çok pahalıya malolduğu aıtık bilinmeli
dir. Devleti baz alan bir anlayış, yerini milleti baz
alan bir anlayışa terketmelidir. Bu bağlamda devletin
arzu ettiği zoraki homojen hale getirilmiş bir parla
mento yerine, toplumsal taleplerin kendilerini ifade
edebildikleri özgür bir parlamentoya vücut verecek
düzenlemeler yapılmalıdır.
Bu söylediklerimizin, yapılması hiç de kolay şey
ler olmadığının bilincindeyiz. Bir dönem için seçil
miş insanların güçlerini aşan isteklerde bulunduğu
muzun da farkındayız. Buna rağmen, yapılması ge
rekenleri sıralamamızın nedeni; milletin taitışma
gündemine gu'miş olan bu meselelerin, milletin ve
killerinin oluşturduğu parlamentoda da tartışmaya
açılmasının gerekliliğine olan inancımızdır. Bu so
runların özgür bir platform olması gereken parla
mentoda tartışılması bile toplumdaki gerginliği orta
dan kaldırmaya yetecektir. Türkiye; hikmeti hükü
be
met felsefesiyle, milletten adeta bağımsız ve millete
rağmen daha uzun süre idare edilemez.
Bu parlamento, ülkenin esaslı meselelerinin tartı
şılmaya başlandığı ve çözümlerin üretildiği bir süre
ci başlatmak zorundadır. Bu bağlamda milletvekilli
ği, sorumluluğu oldukça ağır bir makam olarak kabul edilmeli ve o ağır sorumlulukla mütenasip özelliklere sahib olan insanlara tevdi edilmelidir. ■
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ir kazaya uğramazsa
Türkiye seçimlere
doğru gidiyor. Milli
iradenin seçtiği, içinden hü
kümetler çıkaran ama doğal
seyri içinde icrasma müdaha
lelerde bulunulan ve bir yığm
kombinazonlarla etkisiz hale
getirilen parlamento yenile
necek.
Şüphesiz seçimlerin, hü
kümetlerin kazaya uği'aması
modern Batı toplumlan için
söz konusu değildir. Bu tür
aksaklıkkır iki yüzyıldır çağ
daşlaşma programlarıyla Batı
Avrupa toplumlarının sosyal
ve siyasal hayatına eklemlenmeyi düşü
nen ve genel olarak da üçüncü dünya
olarak nitelenen ülkelerin sorunları ola
rak karşımıza çıkmaktadır. Bu ülkelerin
siyasal yapıhu'inın en belirgin özelliği,
bütün modern kavram ve kurumlarm var
ve işliyor gözükmesine rağmen bunların
içerikleriyle pek de ilgili olmayan sonuç
ların yaşamasıdır. Söylenenleri örnek
lendirmek gerekirse bu ülkelerde de par
tiler vardır, seçimler yapılmakta, hükü
metler kurulmaktadır, siyasal katılımlar
dan ve kamuoyunun öneminden söz edil
mektedir; ancak bütün bunlar kendi do
ğalarındaki işlemlerden çok, üstteki seçkincilerin yükledikleri anlamlarda bir
görevi yerine getirmektedir.
İşin gerçeği bu açıdan Türkiye pek
olmayan ülkelerden birisi sayılır.
Müdahalelere rağmen bazı demokratik

teamüller işlemekledir. Ama iki yüzyıldır
çağdaşlaşma iddiasında olan ve bu nok
tada bir hayli diyetler ödemiş bulunan
Türkiye, şüphesiz daha iyi konumlarda
olmaya layıktır. Dolayısiyle de geldiği
siyasal nokta, hedeflediği çağdaşlaşma
açısından irdelenmek durumundadır.
Aşağıdaki yazı, siyasal seçimler vesi
lesiyle başta siyasal katılım olmak üzere
partiler, seçimler ve toplumsal yapı gibi
önemli değişkenlerin bileşkesindeki so
runlar üzerinde durmayı amaçlamakta
dır. Prensip olarak da önce siyaset bili
minin bu konudaki verilerini hatırlat
mak, sonra da Türkiye’deki durumu kı
saca açıklamak gayretindedir. Aşağıda
da görüleceği, üzere güncel siyaset, se
çimler ve partiler genel örneklendirme
nin dışındaki özel halleriyle söz konusu
edilmeyeceklerdir. Çünkü amacımız ön
celikle bunların sağlıklı ya da sağlıksız
işleyişlerini değil, içinde bulunduğumuz
siyasal ortamın îaninması ve burada yer
alan siyasal aktörlerin toplumsal ya da
salt siyasal (devletçi) çerçevede üstlen
dikleri görevi gösterebilmektir.
M O D E R N SİYASET VE
___________ SİYASAL K A T IL IM __________

Partiler, seçimler, parlarnMto, Hükümet
gibi politik kurumlar, “siyasal katılım”
olgusu ek.seninde açıklanabilirler. Siya
sal katılım modern bir olgudur ve mo
dern öncesi ve dışı yapılara ait bir sorun
değildir. Yani eski dönemlerde siyasal
katılım benzeri durumlar olsa bile bu ol-

gu modern bir tavırdır. Bu bakımdan siyasal katılımı
izah edebilmek için siyasetin tabiatında meydana ge
len bu değişikliğin bilinmesi gerekir.
Geçmiş dönemlerde siyaset (iktidar ve hatta yay
gın ifadesiyle devlet) kendiliğinden bir oluşumdu.
Kurucu olmak ve benzeri şartlar gereği binlerinin
temsil etliği bir şeydi ya da dindarca bir bakışla bir
Allah vergisiydi. (Mesela ünlü düşünür İbn Haldun
öyle yorumluyor). Yani binlerce insandan pek azına
nasip olmuş bir görevdi ve bu görevin sahibine dü
şen, vatandaşlardan gerekliğinde askerlik ve vergi
gibi “katkılar” istemek ve buna karşılık da üstlendi
ği görevin hakkını vermek, adil olmaktı. Sonuç ola
rak yönetilenlerden istenen katılım değil, belli bir
katkı idi. Bu, bir dönemlerin bir teamülüydü ve ken
di doğası içinde olumsuz ve anlamsız değildi.
Buna karşılık modern dönemlerde iktidar/siyaset,
bir toplumu meydana getiren bütün fertlerin (ki şimdi
bunların herbirine vatandaş deniyor) katılımıyla, bir
başka deyişle merkezi yapılanmasıyla meydana gel
miş bir güçtür. İktidarı elinde bulunduranlar onu sade
ce temsil etmektedirler. Bu siyaset anlayışı herkesin
katkısına dayandığı için ona herkesin bir biçimde ka
tılmasını öngörür; Bilgi sahibi olma, takdir etme,
eleştirme, seçme, seçilme, örgütlenme ve benzeri dav
ranışlar, bir katılım biçimi olarak ortaya çıkarlar.
Bunlardan da anlaşılacağı üzere siyasal katılım
tam anlamıyla, doğası itibariyle bağlı bulunduğu de
mokratik bir siyasal ortamda gerçekleşir. Demokra
si dışı yapılarda ve özellikle otoriter (belli alanlarda
bir programa dayalı olarak ülkeyi yönetmeye çalışan
siyasal sistem) ve totaliter (toplum hayalının bütünü
nü dizayn etmeye yönelmiş ve bu işi bir devlet ide
olojisiyle götürmeye çalışan siyasal sistem ki birileri Türkiye’yi bu çizgiye oturtmaya çalışıyor) sistem
lerde siyasal katılım bir formel işlemdir. Bu sistem
lerde iktidarı tekelinde tutmaya çalışan seçkinler, bü
tün bir toplumu tektip bir kitle sayar, katılımı da ya
hep ya hiçe indirger, herkesin işaret edilen yerde ve
belirlenen biçimiyle olmasını ister. Buradaki siyasal
katılım, her haliyle şekilseldir ve otoritenin verdiği
kararların onaylanmasına yöneliktir, çünkü herşeyin
en iyisini onlar bilir. Görünüşte katılırn üst seviyeler
de gerçekleşmektedir. Mesela bir seçime katılanların
oranı % 99 gibi yüksek oranlara ulaşmaktadır, hatta
kıran kıranadır, ama bütün bu eylemlerin esaslı bir
TçCTİği “yokrur. "Bnitr^susyaiog^ctymoTtd —A rcm ^ı
ironisiyle bu ülkeler “önde sandıkların konulup hara

retli seçimlerin yapıldığı, arkada askerlerin mevzilendiği demokı-atik (!) ülkelerdir”. Halbuki demok
ratik ortamların siyasal katılımında bireysel görüşün,
grup oyunun bir önemi vardır ve bu farklılıklar siya
sal hayat için bir önem taşır, tehdit değil bir zengin
lik anlamına gelir.
Modern öncesi siyasal yapısının tasfiyesi ile de
mokratik bir siyasal hayat hedefleyen Türkiye’de,
gerçek fiili siyasal otorite, maalesef bu söyleme uy
gun bir katılımdan yana değil, tam da bir devlet için
belirlenmeye çalışılan ideoloji doğrultusunda sosyal
hayatın bününü dizayn etme (ki kimin neyi nasıl gi
yeceğini bile belirleme) iddiasındadır. Buna uygun
olarak da bazı kesimler manipüle edilmekte, bazı
partilere icazet verilmekle, bazıları safdışı edilmekte
veya gözetim altında tutulmaktadır. Güvenlik gerek
çeli bir yığın baskıyla ülke seçime götürülmekte,
milli iradeden çıkabilecek farklı sonuçlar ve bunun
getirileri hakkında tercih hakkı kullanacak olan top
lum sık sık uyarılmaktadır. Had saflıaya varan din ve
inanç hakkı ihlalleri konusunda konuşma, din istis
marı; siyasal baskı ile özdeşleşen 28 şubatı süreci
eleştirileri ordu düşmanlığı klişesi altında değerlen
dirilmeye çalışılmakta, tribünlere oynanarak bu manipülasyonlardan medet umulmaktadır. Sonuç olarak
bütün bunların tam bir modern siyasal katılım anla
mına gelemediğinde şüphe yoktur ki bu durumu di
ğer siyasal öğelerde (me.sela) siyasal parliler konu
sunda da görmek mümkündür.
SİYASAL PA RTİLER VE T Ü R K İY E

Siyasal katılımın en temel unsurlarından birisi şüphe
siz siyasal partiler olgusudur. Genel olarak partiler,
doğal halleriyle toplumdaki siyasal kanaat öbekleşmelerinin bir ifadesidir. Daha basit bir anlatımla siya
sal partiler belli siyasal eğilimlere denk düşer. Esasen
bir toplumdaki milyonlarca insan belli kutuplarda
toplanırlar ki bu eğilimleri temsil eden yapıların en
önemlilerinden birisi partilerdir. Zaten başka türlü
toplumda birilerinin temsil eden (yöneten), birilerinin
temsil edilen (yönelilen) olması mümkün değildir..
Siyasi partiler başlangıçta (basit bir kombinezon
la ortaya çıkmamışsa) toplumda bir eğilimi temsil
eder, ancak bu basit bir yansıma değildir, parti bu
eğilimi daha sonra belirgin hale getirir. Taraftarlarını
hissen , fikî^v-bes4eıv-yeni-taFaftaFİar-bukir.-Yafli fi
ilen bir baskının olmadığı ortamlarda partilerle arka-
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lanndâki kitleler arasında karşılıklı bir ilişki ve geçiş
vardır. Kısacası partiler bir kitleye göre vardırlar
ama geri dönüşlü olarak bu kitleyi yeniden inşa eder
ler. Onun içindir ki sağlıklı bir ortamda siyasal parti
lerin önemi büyüktür.
Bu noktadan hareketle denebilir ki gelişmiş toplumlarda siyasal partilerin en önemli işlevi (sosyo
lojik bir ifade ile) devlet ile fert arasında bir “ikincil
yapı” görevi yerine getirmeleridir. Yani partiler va
tandaş için devlet denen güç örgütü karşısında sivil
bir örgüt ve sığınaktır, kendini bir konumlandırma
yoludur.
Buna bağlı olarak partiler, toplum genelini temsil
ettikleri, söylem ve özellikle icraatta kapsayıcı ol
dukları oranda “m erkezi” hale gelirler. Buradaki
merkez kelimesinin anlamı, toplum çoğunluğunun
taleplerini kapsayıcı olmaktır. Yani toplumda bir si
yasal parti merkez olmak, bir başka deyişle büyümek
ve iktidar olmak istiyorsa, dini, etnik, sosyal, mesle
ki ve benzeri noktalarda kapsayıcı olmak zorundadır.
İşte bir siyasal yapılanmanın (mesela partileşme
nin) toplum merkezli olup olmaması burada kendini
gösterdiği gibi beklenen demokratikliği de burada
test edilir. Seçkinciliğe dayalı totaliter bir sistemde
partiler hem toplum talebine kulak vermezler, hem

de topluma baskı yaparak ondan oy koparmaya, ken
di mekanizmalarını sürdürmeye çalışırlar, yasaklar
koyarlar. Bir şeylerin peşinen yasak olması, belli
suçlar ve istismar adı verilen tavırları doğurur. Hal
buki her partinin toplum gerçeklerine yöneldiği (bu
na rıza gösterildiği) bir ortamda bu kaygıların ne ye
ri ve ne de anlamı olabilir.
Söylediklerimizi Türkiye’ye uyarladığımızda gö
rünen manzara kısaca şöyle tasvir edilebilir: Bir ke
re partiler bizde genel olarak devlet ve toplum ara
sında ferdin sığmağı bir ikincil yapı değil, devletin
(daha doğrusu seçkincilerin) toplum üzerinde etkin
liğini gösterdiği mekanizmalardır. Yani bir ara yapı
değildir. Burada sadece bir örnek olarak 8 Yıllık Ke
sintisiz Eğitim ’i topluma dayatan bir 28 Şubat hükü
metini ve partilerini hatırlayalım. Dev kitlelerin de
mokratik bir gösterisini bile engellediklerini, cami
önlerinde meramını anlatmaya mecbur edilen toplu
lukların rahat bir tavırla irticacı olarak nitelendirilişini, devrin başbakanı tarafından “yarasalar, kara
ruhlu insanlar..” diye itham edildiklerini gözümüzün
önüne getirelim. Sonra da büyük bir pişkinlikle (ta
bir caiszse) ağzı bantlanan bu çoğunluğu dinleyece
ğini iddia eden bir siyasal tavrı düşünelim.
Binlerinin gönlünde yatan, bu veya benzerleri
olabilir, ama toplum vicdanında merkez bu değil,
toplumdan yana tavır sergileyen, onu susturmaya ça
lışmayan, bir katkıda bulunamasa bile değerlerini
dışlamayan parti yapılandır. Örneklendirmek gere
kirse hiç kimse (mesela) başörtüsü başta olmak üze
re inançlar üzerine konulan ipotek üzerine iktidar ol
muş hiçbir parti kendini merkezi konumda görme
şansına sahip değildir. Yani toplum birilerini iktidara
taşıyamasa bile birilerini normal şartlarda iktidar
alanının dışına sürüp çıkarabilir.
(•
____________ P A R T İL E R Y EL PA ZE Sİ VE____________
T Ü R K İY E ’D E Ç O K PA R T İL İ SİSTEM

Siyasal katılımın işlediği toplumlarda genel olarak si
yasal yaprçok partili bir sistemdii’. Tek parti her ha
lükarda otoriter ve totaliter sistemlerle ilgilidir. De
mokratik ortamlarda da özel toplumsal şartların gere
ği olarak İki Partili sistem varolmaktadır ki ABD bu
nun tipik bir örneğidir. Bazen bu iki partinin arasın
da, siyasi literatürde “buçuk” olarak adlandırılan par
tiler yer alır (siyaset bilimci Jean Blondel buna İki-
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buçuk Parti sistemi adını verir) Buradaki buçuk par
ti, marjinal olmaktan çok, iki partiden birisinin eksi
ğini tamamlayarak iktidara oynayan bir küçük parti
dir. Ama daha yaygın olan Çok Parti sistemleridir.
Çok Partili sistem adı üzerinde bir ülkede ikiden
fazla partinin olduğu sistemdir. Bu da kendi arasın
da “İk:i Kutuplu” ve “Çok Kutuplu” olmak üzere
ikiye ayrılır. Bir “partiler yelpazesi” deyimiyle de
ifade edilen iki kutuplu çok partili sisteme göre,
toplum çoğunluğunun temsil edildiği yer kabul edi
len, itibari de olsa bir "merkez" ve bu merkezin sa
ğına soluna doğru giden iki kanat vardır. Merkezin
sağındaki en büyük parti "merkez sağ”, solundaki
büyük parti ise "merkez sol” parti adını alır. Teorik
olarak bunlar toplum çoğunluğunun ihtiyaç ve ta
leplerine denk düştükleri için büyüktürler ve müna
vebeli olarak iktidara namzettirler. Daha sağ ve sol
larında ise uç noktalara doğru gittikçe marjinalleşen
ve çoğu kere doğrudan iktidar namzedi olmayan
partiler sıralanır.
Buna karşılık çok kutuplu partiler sisteminde ne
bir merkez ne de bir sağ ve sol söz konusudur. Top
lumsal şartlara, duruma, seçimlere ve özellikle hal
kın taleplerine göre en çok oy alan bir “baş” veya
“birinci” parti ve onu izleyen partiler yer almaktadır.
Tabi bu sıralama da değişken olmaktadır.
Yaygın bir siyasal anlayışa göre iki kutuplu parti
ler sistemi genellikle bir siyasal yapı için bir istikrar
sebebidir. Bu da sağ ve sol kanatların birbirlerini den
geleyip izole ederek istikrar sağladığı düşüncesine da
yanır. Bir başka deyişle asü siyasal otorite iki uç ara
sında daha rahat olur, bundan toplum da yararlanır.
Bütün bunlar açısından bakıldığında denebilir ki
Türkiye, 1946’dan 1980’e kadar iki kutuplu bir siya
sal sisteme sahipti. DP - CHP denklemi, AP- CHP ve
bunların sağında solundaki partilerle sürdü. DP ve
A P’ nin de işlevsel olarak devletçilikte C H P’den
farklı olmadığı eleştirisini bir kenara bırakırsak en
azından temel olarak sistem iki kutuplu idi. Ancak
1980 sonrasında sistem çok kutuplu (veya kutupsuz)
hale geldi. Her ne kadar toplum mühendisliğine so
yunan seçkinler hep bir merkez sağ - merkez sol par
ti görme, oluşturma ve hatta arada bir (1983’de
Özal’ın A nap’ı, günümüzde FP ile) Buçuk Parti gör
me arzusu taşıyagelmişlerse de bu mümkün olma
maktadır. Çünkü bir partinin merkeziliğine ya da buçukluğuna seçkinler değil, toplum karar verir. Onların buçuk olarak gördüğünü halk bütüne tamamlar,

O toriter v e totaliter sistem lerd e iktidarı
te ke lin d e tu tm a ya çalışan seçkinler^ b ü 
tün bir to p lu m u tektip bir kitle sayar^ k a 
tılımı d a y a hep y a hiçe indirger, h e rk e 
sin işaret edilen y e rd e ve b elirlenen biçi
m iyle o lm a sın ı ister. M e se la bir seçim e
k a tıla n la rın o ra n ı % 9 9 g ib i y ü k s e k
o ra n la ra u la şm a k ta d ır, hatta k ıra n k ır a 
nadır, a m a bütün bu eylem lerin e saslı bir
içeriği y oktu r. Ünlü s o s y o lo g R a y m o n d
A r o n 'u n iron isiyle bu ü lkele r " ö n d e s a n 
d ık la rın k o n u lu p hararetli seçim lerin y a 
pıldığı, a r k a d a a sk e rle rin m e vzile n d iğ i
d e m o k ra tik ü lk e le rd ir".
gerekirse birinci parti kılar. Eğer bugün bir merkez
(sağ-sol) parti(ler)den söz ediliyorsa bu, siyaset bili
minde toplumsal yoğunlukça belirlendiği kabul edi
len merkez değil, siyasal otoritece merkez sayılan si
yasal parti(ler)dir. Bir başka deyişle toplum merkez
li değil, devlet merkezlidir. Esasen söz konusu eniği
miz pai'lilerin, iktidar beklentileri toplumdan değil,
belli güç odaklarındandır. Toplum- parti ilişkileri do
ğal seyrinde kabul edilmediği için, belli toplumsal
talepleri dile getirmek suç bile sayılmaktadır. Şimdi
ki Başbakanlık İrtica Genelgesi, bu söz konusu çar
pıklığın bir görüntüsüdür. Halbuki, modern siyaset
anlayışının temel espirisi olan siyasal katılım, müda
halesiz bir seçim ortamına ve onun sonuçlarını kabu
le bağlıdır.
S E Ç İM SİSTEM İ VE SO RU N LA RI

Modern siyaset ortamında partiler kadar önemli olan
bir diğer unsur şüphesiz seçimlerdir. Partiler bir ba
kıma toplumsal eğilimleri temsil eden seçkin öbeklenmeleriydi. Seçimler ise halkın bunlarla ilgi tercih
imkanlarıdır. Bu bakımdan bir seçim için aranan te
mel özellikler müdahalesizlik, objektiflik ve adalet
ölçülerine uygunluktur.
Bilindiği gibi "çoğunluk" ve "nispi temsil” ol
mak üzere iki ana seçim sistem vardır. Çoğunluk sis
temi, kabaca bir bölgedeki oy çoğunluğunu elde
eden partinin adayların tamamını alması, nispi tem-

iMART 1999 ■ 9

sil ise her partinin oyu oranında aday çıkarması du
rumudur. Şüphesiz ikisinin de avantaj ve dezavantaj
ları vardır. Genel kabule göre çoğunluk sistemi adil
ve ahlaki değildir. Buna kanlılık küçük partileri ele
yerek daha kolay hükümet oluşturacak büyük parti
ler çıkarır, koalisyonlara ihtiyaç kalmaz. Nispi tem
sil ahlaki ve adildir, ancak çok sayıda partiyi parla
mentoya taşır, hükümet kurmada ve sürdürmede
prohl emi er y aşanab i1i r.
Bütün dünyada genelde bu iki sistem karması,
(çoğu nispi temsili esas alan) ama çoğunluk sistemi
nin getirilerini buna ekleyen seçim istemleri kulla
nılmaktadır. İki kademeli, iki turlu, barajlı ve benze
ri unsurlarla desteklen
miş seçim sistem leri
buna verilebilecek ör
neklerdir. Mesela baraj
sistemi, nispi tem sili
esas alan ama çoğunluk ,
.seçim sistemi gibi kü^çükleri eleyen ve büyük
partileri daha güçlü hale
getiren bir işlemdir.
Türkiye’de de bazı
düzenlemeler getirilmiş
bir nispi temsil sistemi
uygulanmaktadır. M ese
la yüzde onluk ülke ve
yüzde yirmilik il barajı
kullanılmaktadır. Şüp
hesiz bunlar olumlu ve
olumsuz sayılabilecek
sonuçlar doğurmaktadır.
Dolayısiyle seçim leri
düzenleyen yasaların
mükemmel olduğunu
söylemek mümkün de
ğildir.
Ancak ülkemizde diğer siyasal konularda olduğu
gibi seçim yasalarıyla ilgili tartışmalar da sırf mevcut
yasaların kendileriyle ilgili değil, genel siya.set düzle
mi ve siyasal sürcce müdahale edenlerin dikteleriyle
ilgilidir, şu açık söylenebilir ki seçim sistemiyle ilgi
li dile getirilen şikayetler, doğrudan toplumsal talep
lere denk düşmez, sosyal dengeleri gözetmez, sistem
dışından kaynaklanan diktelere dayanır.
Mevcut seçim yasalarıyla seçimlere gidiliyor
ama sokaktaki insandan zirvedeki yetkiliye, hemen
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her kademedeki kişiye kadar pek çok v^ıtandaş tara
fından mevcut seçim sistemiyle seçime gitmenin ya
rar getirmeyeceği iddia edilegelmiştir. Ne var ki ta
bir caizse tüm bu monologlar içinde mevcut seçim
yasalarının yanlışının ne olduğu, bunların yerine ne
lerin gelmesi gerektiğine ilişkin hiç bir öneriye rastlamazsmız. Zaten bütün bunlar arasında tekrarlanıp
duran bir anahtar sözcük vardır: “siyasal istikrar” ,
yani mevcut seçim sistemiyle yapılacak seçimler si
yasal istiki'ar getirmez, gerilimlere sebep olur. Bu
cümleyi açacak olursak üstü örtük olaı*ak denen şey
şudur: Mesela falan partiyi (veya partileri) ön plana
çıkaran bir seçim sonucuna birileri razı olmaz, bu da
sıkıntı getirir. O zaman
burada sorun bir yasa
sorunu değildir. Bir da
yatm acılık vardır ve
onun taleplerinin de ya
salarla tatmin edilmesi
söz konusu değildir, bu
sorunu barajları artır
mak veya azaltmak, tur
lar, kademeler türet
mekle çözmek mümkün
değildir. Olsa olsa bin
lerinin gönlü hoş olsun
diye “şu kesimlerin oyu
geçerli değildir” veya
“falan partiye verilen
iki oy bir oy sayılır” ya
da “gönlündeki arslan
partiye verilen bir oy iki
oy sayılır” gibi total dü
zenlemeler gerekir. İşin
ilginci bu üstü örtük
eleştiri ortamı toplum
daki pek çok insanı et
kilem iş, farkında ol
maksızın boyutları belirsiz bir istikrar beklentisine
itmiştir. Bu konudaki şikayet ve eleştiri de muhata
bına değil, yasalara, partilere ve topluma yöneltil
mekte, istikrarsızlığın asıl aktörlerinden istikrar ta
lep edilememektedir.
SİYASAL İS T İK R A R VE T O PL U M SA L DENGE

Sosyal bilimciler istikrar ve denge arasında bir ayı
rım yaparlar. Buna göre istikrar, ne pahasına olursa

oivsun sosyal veya siyasal yapının devamlılılığını,

ha sonra sandıkta açıkça test edilebildiği sistemdir.

denge ise bunların iç yapısının düzenli ve tutarlılığı
nı ifade eder. Dengede o yapıyı meydana getiren un

Rejimi korumanın yolu da budur.

surlar arasında uyum söz konusudur. Halbuki istik
rar, bir şeyin yerine göre zorla sürdürülmesi demek-

SONUÇ

lir. sonuç olarak da aslolan dengedir. Bu bakımdan
her istikrar görüntüsünün içinde bir denge olmayabi
lir ama iyi kurulabilmiş dengeler genelde istikrar an

Ne yazık ki Türkiye zirvedeki kişilerce inançlar üze

lamına gelebilir. Bir de denge toplumsaldır.
Bu açıdan bakıldığında istenen, toplumsal denge

eleştiriciliği ve dolayısiyle askerle hesaplaşma ola

lerdir ve bunun olduğu yerde onunla irtibatlı olan si
yaset de dengeli (ve hatta istikrarlı) olabilir. Gariptir
ki bizde iktidar seçkinliği toplumsal dengelere hiç de
önem vermeyen bir siyasal istikrar peşindedir. Bu
nun nedeni de gayet açıktır, toplumsal denge seçkinciliği sıradan bir vatandaş kesiti haline getirir. Hal
buki o, orada bir yerlerde, toplum mühendisi olarak

partilerin proğramlarını yeterince açıklayamadığı,

kalmak arzusundadır. Diğer taraftan onun varlığının
dayanağı olan siyasal yapının sadece sürekliliğe ihti
yacı vardır. Toplum eksenli her türlü değişme kuşku
ile karşılanır. Nihai iktidar belirleyicisi halk değil
kendisi olmalıdır. Bunun için her seçim, her hükü
met beklediğini vermeyebilir.
Buradaki istikrarsızlık sebebi sayılan geUşmeler
bizatihi olumsuz olmayabilirler, yani istikrar onun
beklentisiyle ilgilidir. Mesela ona göre bu ortamdaki
bir seçim sakıncalıdır, çünkü benzer dağılımda bir
parlamento çıkarabilir. Söylemeye bile gerek yoktur
ki mevcut parlamento kendi haline bırakıldığı zaman
nice hükümetler doğurabilir. Ancak istenen herhangi
bir hükümet değil, tabir caizse siparişe uygun bir hü
kümettir. Tabii ki bililerinin kaçırıldığı, birilerinin ıs
rarla hükümet yapılmak istendiği bir yerde toplum
sal denge olmadığı gibi rahat işleyen bir iktidar da
olamaz, işlerini baskı ve yasaklarla götürmeye çalı

rine yapılan baskılar karşısında hak taleplerinin irti
ca veya dini istismar; özgürlük isteklerinin 28 şubat
rak nitelendirildiği bir ortamda seçime giriyor. Yani
vatandaşların taleplerini seslendiremediği, suni or
tamlar inşa etmede büyük görevler yükledikleri
medyanın bile kısıtlı tutulduğu bir seçim atmosferi
yaşıyor. Esasen devletçilik anlamında (merkezi) par
tiler topluma eğilme ihtiyacı duymamaktadırlar, çün
kü daha başka yollardan iktidar olabilmenin usulleri
ni keşfetmişlerdir. Dolayısiyle bu söz konusu ortam
dan ikinci tür partilerin etkileneceği hesap ediliyor
olmalıdır.
Başörtüsü başta olmak üzere en doğal dini talep
ler, din istismarı, onu siyasete alet etmek olarak
damgalanabilmektedir. Amaç da merkezi partileri
halkın taleplerine muhatap olmaktan kutarmaktır.
Mevcut şartlar halkı bir seçim ortamında bile dinlen
meye layık bulmamak olarak yorumlanabilir. Halbu
ki unutulmamalıdır ki böyle bir ortamda gerilimler,
istismar anlamına gelecek söylem ve tavırlar bitme
yecektir. Çünkü onu bu tavra sürükleyen şey, mevcut
olumsuz siyasal atmosferdir. Bu, ağzı kapatılan insa
nın el-ayak hareketleriyle meramım anlatması konu
muna düşmesine benzer ki buna sebep olanlar söz
konusu eylemleri suç olarak niteleyebilmektedirler.
Sonuç olarak denebilir ki siyasal katılımın en

şır. Şu andaki seçim ortamında seçmen üstünde bas

önemli aracı, özgür seçimler ve sonucu kabullenme

kı kurmaya yönelik genelgeler bunun tipik örneğidir.
Bu tür girişimler siyasal süreci iyiden karmaşık hale
getirir, sıkıntılar yeni despotik uygulamalara neden
olur ve karşılıklı bir formalizm sürüp gider. Halkın
sindiriidiği, düzlemin kısıtlandığı bir ortamda hiç
bir siyasal sistem güçlü kılınamaz. Bir sistemi güçlü
kılacak, rejimi koruyacak siyasal süreç, halkın talep-4^ai.nrt?ıyM koyabildiği ve buna cevap verecek kad-

de düğümlenir. Ancak böylece toplumsal merkezce

roların özgür bir ortamda seçildiği, icraatların da da-

belirlenen ve dengeleri sağlayan partiler çıkar. An
cak piu-tiler de bu durumda hesaplarını toplum üstü
ne kurarlar. Ne var ki 28 Şubat mantığı, hesabını da
ha başka şeyler üzerine kurmakta, kendince merkez
ler belirleyebilmenin yollarını aramaktadır. Bu du
rumda toplumun iktidara kimleri getirebileceğini bi
lemesek de kimileri normal şartlarda iktidara namzet
kılmayacağını tahmin etmemiz zor değildir.
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KAMUOYUNUN GÜCÜ VE
ELİTLERİN HALK KORKUSU -II

Ümran'ın geçen sayısında seçim sath-ı mailine giren Türkiye'de, her seçim döneminde
müşahede edilen yönetici azınlığa özgü müzmin “halk korkusu”nun yeniden nüksettiğini ha
tırlatarak, tarihsel süreç içinde Türk aydınının halkından nasıl koptuğunu ve giderek ona düş
man hale geldiğim ele almış, hu meyanda Tanzimat-Meşrutiyet-Cumhuriyet dönemlerinde
seçkinci elitlerin sürekli olarak halk çoğunluğunun iradesinin karşısında yer aldığını görmüş
tük. Çalışmamızın ilk bölümünde, "hürriyet", “halkçılık", “irade-i m illiye" gibi şiarları ken
dilerine bayrak edinen Jön Türkçü-İttihatçı-Cumhuriyetçi elitlerin, nasd halkın irade ve öz
gürlüğünü hiçe saydıklarını incelemiş, M eşrutiyet' i ilan ederek güya “istihdad" a son verenle
rin tesis ettiği İttihat ve Terakki diktatörlüğünü. Cumhuriyet’ i ilan ederek ''saltanat''a son ve
renlerin kurduğu tek partici oligarşik yönetim anlayışını irdelemiştik.
Bu sayımızda ise, “Tek Parti" despotizminden sözde “Çok Partili" demokrasiye geçiş sü
recinde (ki hu süreçte kaç arpa boyu yol aldığımtz,malumdur) sivil-asker elifin halk oyuna
karşı takındığı tavrı inceleyeceğiz. Her seçim döneminde yaşanan rejm bunalımını, halk kor
kusu bağlamında ele alacağız

TEK p a r t i f a ş iz m i

tırıyordu ve Kemalistler de bu yönde

Tek partici elitler “irticâ” ve “komünist

hareket ediyorlardı.”^^ Şevket Sürey
ya'ya. göre, “Atatürk doktrinden daima
çekinirdi.”47 Ancak, Halk Partili elitler,

lik” gibi bahanelerle önce Terakkiper
ver Cumhuriyet Fırkası, sonra da Ser
best Fırka muhalefetlerini bertaraf eder
ken, bir yandan da ideoloji arayışlarmı
sürdürdüler.
1930’larda dünyada Tek Parti rejim

halka yukarıdan aşağıya benimsetilecek
bir doktrine/ideolojiye şiddetle ihtiyaç
duydular. Bu ihtiyacı açıkça ifade eden
lerden Ağaoğlu Ahmet, 12 Ocak 1931
tarihli Son PosiaW'A şöyle yazıyordu;^*^

leri revaçtadır. Özellikle Faşist İtalya
rejimi, Halk Parti kurmayları için cazip
bir alternatif oluşturmaktadır. Feroz Ahm ad’m ifadesiyle Faşizm, “Ankara’nın
ideolojik ihtiyaçlarına uygun” düşmek

Cumhuriyet başh babına bir dindir, bir
imandır. Fakat bu dinin henüz kitabı yazjlamadı. Nei'islerini unutarak bütün varlık
larını C um huriyet’e hasretmiş havariler
çıkmadı.

teydi. İtalya’da bir kriz döneminde ba
şarılı olan bu ideoloji Türkiye için bir
örnek olabilirdi. “Faşizm’in cazibesi,
fikirlerden çok pratik ve örgütlenme

Abdullah
YILDIZ
12

b ü m ra n

Demek ki, ihtiyaç duyulan şey, ideoloji’den de öte bir din’di. Bir yandan

alanındaydı; faşizm, tek partinin yönet

geleneksel dini değerleri hayatın dışına
iten reformlar yapılırken, öbür yandan

tiği devletin öncelikli rolünü meşrulaş

da İtalya ve Almanya rejimleri örnek

alınarak yeni bir ideoloji yaratılmaya çalışılıyordu.
Ve bir kısmı Ebedi Ş ef’in ilkelerinden oluşan, bir
kısmı da M ussolini’nin fasces’i ve H itler’in “ein
volk, ein partei, ein führer" (tek millet, tek parti, tek
şef) anlayışındcm aşırılan^'J bir ucube resmi jdeoloji
icad edildi.
193l ’e kadar cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve
halkçılık'Vc\n ibaret olan CHP ilkelerine devletçilik,
laiklik ve inkılapçılık ilkelerini de ekleyerek Aitıoklu Flama’yı icad eden Recep Peker’t göre, ideoloji
de, teori de bulunmuştu: Kemalizm! Devletin şekli
ise, Almanya ve İtalya’dan mülhem “Parti-Devlet”
modeli idi. Artık, M ussolini’nin ifadesiyle; “Her §ey
devlet içinde, hiç bir şey devlet dışında ve hiç bir şey
devlete karşı”
Böyle bir Tek Parti rejiminde halk oyuna ihtiyaç
olmadığı gibi, halk iradesi ve idaresinden bahsetmek
de diktatörlüğün ta kendisi idi. CHP Genel Sekreteri
Şükrü Kaya'ya. göre, halk çoğunluğunun iradesinin
egemenliği “bir nevi diktatörlüktür” ve “Halkın
ekseriyetinin intihabını kazanmak memleketi idare
etmek için kâfi değildir.”
40’lı yıllara gelindiğinde Kemalizm’den İnönizm’e evrilen Tek Parti ideolojisinde değişen, sade

ce paraların-pullarm üzerindeki ve devlet daireleri
nin duvarlarındaki resimlerdir; Atatürk’ün fotoğraf
ları gitmiş, yerine İnönü’nün fotoğrafları gelmiştir.
Öte yandan, halkın dini hayatına ve inançlarına
karşı kelimenin tam anlamıyla savaş açılmıştır.
Okullarda din eğitim verilmemekte, Arapça (eski ya
zı) kitap okuyan ve bulunduranlar şiddetle cezalan
dırılmakta, bazan cenazeleri kaldıracak hoca buluna
mamakta, ezanlar Türkçe okutulmaktadır... Mahalli
gelenekler ve dinî inançlar üzerindeki baskılar kitle
leri bunaltmış ve patlama noktasına getirmiştir. Hal
kın yaşam biçimine, giyim-kuşam tarzına müdahale
öyle bir hal almıştır ki, hırpani kıyafetli fakir ve köy
lü halk kesimi, TBM M ’nin bulunduğu caddeden bi
le geçirilmez.-‘'2
Böylece, a’dan z ’ye devlet ve toplum hayatının
her alanına müdahale ederek tepeden aşağıya dizayn
etmeyi öngören Tek Parti yönetimi, komünist ve fa
şist rejimlere taş çıkartan despotizmini 1950’ye
değin sürdürür.
_________Ç O K P A R T İL İ D EM O K RA Sİ YA DA_________
“ K O N T R O L PA RTİSİ”NDEN
“ MUVAZAA PA RTİSİ” NE

1945’lere gelindiğinde Halk Partisi
BİRANI

zulmünü iliklerinde hisseden halk,

“Sekiz-on yıl oluyor, bir gün A nkara’da Ulus meydanından yürüye
rek istasyon doğru iniyordum. Ankara Palas’ın bahçesine köşe ya
pan sokağı geçtikten sonra arkamda bir gürültü duydum. Polis mi
jandarm a mı, şimdi hatırlayamıyorum, herhalde düzen koruyucu bir
vatandaş, fakir giyimli bir köylüye çıkışıyor, Ulus meydanına gidece
ğini söyleyen biçareyi “Buradan olmaz, dolaşacaksın!” diye sokağa
doğru itiyordu. Ortalıkta bir tören hazırlığı filan da yoktu. Bana do
kunmayan polis mem urunun köylü vatandaşa reva gördüğü mu
ameleyi emir verm ek sevdasına yordum ve geçtim. Zaten köylü de
fazla ısrar etm emiş, “lâ havle” çeker gibi ellerini kaldırarak gerisin
geriye arka sokağa dönmüştü. Polis memurunun ukalâlığı tuhafıma
gittiği için hadiseyi, ilk rastladığım dostlara anlatmaktan çekinme
dim. Meğer polisinki ukalâlık falan değilmiş. Fakir ve hırpani kı

yafetli vatandaşların Türkiye Büyük Millet Meclisi önün
den geçmeleri yasak edilmiş imiş. Orada vazife gören polis
memurlarına ve jandarm alara bu hususta sıkı emir verilmiş imiş...
“...Sahte bir gösteriş hevesini doyurmak için vatandaş haysiye
tini zedeleyici emirler verm ekte m ana var mıdır?”
Nadir

Nadi,

Uıjarmalar,

Cumhuriıjet

y.,

İst.,

s.33

patlama noktasındadır. Bu zulüm ve
baskılar demokratik bir yöntemle orta
dan kaldırılmazsa, vahim sonuçlar do
ğabilecektir. Artık “toplumdaki müt
hiş birikimi kanalize etmek için kaza
nın subaplarını açma’’ zamanı gelmiş
ve çok partili demokrasiye geçmek ka
çınılmaz olmuştur. İsmet Paşa, aradan
çeyrek asır geçtikten sonra yaptığı bir
konuşmada, ‘^1945 ve 1946’da de
mokratik rejimi getirmeseydik, asıl
kanlı ihtilâl o zaman olacaktı...” itira
fında bulunacaktır.
Öte yandan, II. Dünya Savaşı sonra
sında ortaya çıkan dünya dengesi ve
güçlenen demoki'atik eğilimler de Türkiye’de Tek^ajli rejimine s o n enp de^
moki'atikleşmeyi zorunlu kılmaktadır.
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Kısaca, Demokrat Parti, soğuk savaş yıllarında
İsmet Paşa’nın ruhsatıyla ve Halk Partisi tarafından
Serbest Fırka rolünde kullanılmak üzere, bir muva
zaa partisi olarak doğar. CHP’nin sözcülerinden
Hüseyin Cahit Yalçın, Tanin’de (5 Aralık 1945) şu
itirafta bulunurı-^^ “Yeni partiyi biz, bir kontrol par
tisi mahiyetinde telakki ediyor ve doğuşunu istikbal
hakkında bir müjde gibi görüyoruz..."
Ancak çoğu tek particiler, kontrollü de olsa bir
muhalefet partisinin doğması ve halkın bu partiye
kaymasından müthiş endişe duyarlar. Tam da “milli
birlik ve beraberliğe” ihtiyaç duyulan bir zamanda
“ikilik” çıkarmanın(!) vatana ihanetle eşdeğer olaca
ğını savunurlar: CHP milletvekili ve gazeteci Asım
Us, Vcikit’te (25 Haziran 1945) şöyle köpürür;-"’-'’

dört gün önce (26 Nisan) kararlaştırır. 30 Nisan’da
da erken seçim kanunu çıkardı verir. Ertesi gün ya
pılacak seçimlere DP’nin katılması imkansızdır. Ye
ni partiden bir kaç haftalık süre bile esirgenmiştir.
Bu arada Halk Partililer, “İstediğimiz anda De
mokrat PartVyi kapatabiliriz. İcap ederse kanunla
rın üstüne de çıkarız.”^'^ yollu tehditler savururlar;
çeşitli yörelerde parti şubelerinin açılması için yapı
lan çalışmaları engellerler.
Aslında Halk Partili elitler, kendilerini -Osman
Bölükbaşı’nın ifadesi ile- “bu milletin başına gök
ten indirilmiş bir vâsi” olarak görmekte, halka da
“bir türlü büyüyemeyen çocuk" nazarıyla bakmaktadırlar.öü Ai'zuladiklari, düpedüz “aydm istibdadı”,
yani “seçkinler iktidarı”dır. Onlara göre, bu “cahil
halk”ı kendi reyi ile başbaşa bırakmak yanlış ve teh

Şimdi etrafımızda... parti mücadelelerinin lüzumundan
bahseden insanlar türemiştir... Demokrasi adma... parti

likelidir. (Ya davulcuya, ya da zurnacıya kaçabilir!)

mücadelelerini tavsiye edenler, şayet gaflet içinde fikri

Henüz rüşdüne eremeyen bu insanlar, birileri tarafın

muvazenelerini şaşırm ış olanlar değilse, mutlaka Türk

dan kolayca “kandırılabilir” ve ülkenin geleceğini

milletinin birliğine düşman olanlar, yahut bu düşmanlara

belirleyecek bir seçimde oylar muhaliflere; hacılara,
hocalara, softalara akabilir. CHP’li Cevdet Kerim İn-

hizmet edenlerdir. Z ira düşmanlar hiç şüphesiz Türk mil
letinin... kuvvetini, biriiğinde görüyor ve onu inhilal ettir
mek için Cumhuriyel Halk Partisi’nin parçalanmasını is
tiyorlar.

Recep Peker, çok partili siyasal yaşamı, ‘'çürü
müşlüğün simgesi” olarak ilan eder ve ‘‘Demokrasi
iğrençliktir*^ der.-'’^ Prof. Nihat Erim, Ulus’taki yazı
sında çekinmeden özgürlüklerin üzerine gerekirse

cedayı'mn şu ifadeleri, yabancılaşmış aydının halkı
na bakışının tipik bir örneği değil mi?^>'
Memlekete demokrasinin gelmesini istiyorlar. Biz de isli
yoruz. Ancak, bilhassa seçim günlerinde jandarma tedbir
leri almazsak, cahil h alk reylerini H aso ’ya, M em o’ya
verir. Büyük Millet M eclisi’ne Hasolarm, Memolann dolmasma sizin vicdanmız razı olur mu?

şal örtmekten söz eder:'*'^
Sosyal bünyede derin rahatsızlıklar belirdiğinde bunu gi

Benzer sözler, 1950 seçimleri arefesinde İsmet
Paşa’nın ağzından işitilecektir:*^^

dermenin yolu, bir müddet için hürriyet ilanının üzerine
bir şal örtmek ve yukardan aşağı bir otorite tesis etmekür.

Bizden so n ra dem okrasinin geleceğini tehlikede g ö r
mem eye im k an yoktur. H alkm bu düzeyi um ut k ırıcı

O arada, D P’nin “Rusya’dan para aldığı ve mem
leketi Ruslara satacağı” propagandaları yapılır; hatta

dır. Köylümüz nelere inanıyor... D iyarbakır’ın üç köyün

pai'tiye “Dimitrof Partisi” ismi layık görülür.
Çok partili rejimi ve demokratik hayatı tehlikeli

Heybetullah’ın idrarını zemzem diye içerlermiş, ekmek

bulan Şijkrü Saraçoğlu, halk korkusunu “irtica” keli
mesiyle perdeler: İsmet İnönü’ye, “İrticaa gidecek
lerdir; ben irticadan korkarım” der.'^s
Tek particiler, bunlarla yetinmeyip muhalefetin
önüne fiili engeller çıkarırlar. CHP Meclis grubu,
Eylül ayında yapılacak olan Belediye seçimlerinin 1
Mayıs 1946’da yapılmasını, seçim tarihinden tam
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de, Demokrat Parti’den adaylığım koymak isteyen Şeyh
lerini banıp yerlermiş.

Demokrat Parti’ye oy verenleri “kasketliler”,
“çarşaflılar”, “kuyruklar” olarak aşağılayan da bu
seçkinci anlayıştır. İşte tek partici zihniyetin halka
bakışı budur ve işin aslına bakılırsa. Cumhuriyet elit
leri için en büyük korku ve tehlike “ halk” tır.

Klasik demoicrasilerde, seçim müessesesi, yani sonuç olarak sayı üs

CHP’NİN 1 9 4 6 SEÇİM HİLELERİ

tünlüğü, iktidara giden yolu itiraz
1946 seçimlerinde dönen dolaplan daha sonraları itiraf eden İsmet İnönü, Faik
Ahmet Barutçu’ya durumu şöyle anlatır: “Biz geçen 1946 seçimlerinde, İstan
bul'daki marifet yüzünden zedelendik. O marifeti yapanlar -Paşa, Cevdet Kerim e
değiniyordu- bugün hala sıkılmadan konuşuyorlar. Ve ben, işin normal olduğu ka
nısını dinliyordum onlardan. Önce “kaybettik” dediler. Sonra, "beş sandık kalmış
tı, şimdi beş milletvekili kurtuluyor, beş adayımız kazandı” dediler. Aslında açıkça
marifet yapıyorlarmış..." (E /A. Barutçu, Sii/asi Anılar, s.385.)
Ahmet Emin Yalman da Gördüklerim ve Geçirdiklerim’de (s. 1363); “İşlerin
içinde yaşadığırin için, 1946 seçimlerinin geniş ölçüde baskı, fesat ve hileyle yürü
tülmüş bir seçim olduğunu kesin şekilde biliyorum; bu devrin canlı şahidiyim.” der.
İnönü, rneselenin iç yüzünü olayın üzerinden 20 yıl kadar bir süre geçtikten
sonra açıklar: "Bir talihsizliktir. Demokratik rejime girmek karannı verdiğimiz za
man bazı zekâlar ehemmiyetli ölçüde bu seçim rnekanizmasına ne ölçüde hile ka
rışabilir bunu keşfetmeye gayret sarfetmişlerdir.” (Sa/im Burçak, DerHokrasi^e
Geçiş, s, 9 4 )
Ahniet Emin Yalman İstanbul seçimleri hakkında da şu bilgileri verir: “...Bir gün
Vali Lütfü Kırdar beni makamına çağırdı ve dedi ki; “Size güvenim olduğu için
memlekete ait bir davayı danışmak istiyorum. Evet, İstanbul’da Demokrat Parti se
çimi kesin bir şekilde kazandı; fakat buradan Kazım Karabekir, Hamdullah Sup
hi Tannöver, General Cemil Cahit Toydemir, General Refet Bele(Yanlışlıkla Refet Bele yazılmış olmalı, Recep Peker olacaktı) ve Hüseyin Cahit Yalçın'ın çıkanlması ve Demokrat Parti’ye ancak 18 kişilik yer bırakılması hakkında sıkı bir emir
aldım. Dürüst bir mernur ve mennleketçi sıfatıyla nasıl hareket edeyim? Bu emri
yerine getirmezsem İstanbul seçimlerini kökünden bozmak için bahane aranma
sı ve yeni Partinin 18 kişilik mühim kuvveti elden kaçırması ihtimali vardır. Bana
ne tavsiye edersiniz?” {Salim Burçak, Demokrasij^e Geçiş, s. 96,97)
Burhan Felek ise İstanbul seçimleri hakkında şu müşahade ve hükmünü açık
ça belirtmiştir: "İstanbulda seçimi Demokratlar, mazbataları Halkçılar kazanıyor
du. Çünkü oylar sandıktan kurula gelirken yolda değiştiriliyordu. Ben bunu uta
narak gördüm.” (Mi//iyet 15 Ocak 1975)

İmdi, yazımızın birinci bölümünde yer verdiğimiz
Frank Füredi’nin teshillerini hatırlatmanın tam da
zamanıdır. Müstemlekeci Batılı entelleklüellerin, xx.
yüzyıl başlarında sömürge halkları konusundaki
kaygı ve endişelerinden kaynaklanan “halk korkusu”ndan bir farkı var mıdır, bu tutumun? “Halkın
kendi çıkarını kavramaktan aciz” olduğu, kitlelerin
genellikle “zır cahil insanlar”dan oluştuğu ve bu
insanların “zihni açıdan çocuk veya barbarlar” düze
yinde olduğu, “halkın çoğunluğunun oyuna dayalı
kitle demokrasisinin, demokrasiyi tehdit ettiği” tar
zındaki yaklaşımlarla, bizdeki tek partici eiitin zih
niyeti birebir örtüşmüyor mu? Batının yeniçeriliğini
yapan aydınlarımız, akıl hocalarını ne kadar da iyi
taklit ediyorlar!
Alın size bir örnek daha: 27 Mayıs İhtilali’nin
kudretli generali Refik Tulga’nın halka bakışı: 63

sız açan bir anahtardır. Fakat geri
kalmış memleketlerde, sosyal bün
yeyi modernleştirmeden politik ba
ğımsızlık düşünülemez. Eğitimi
gelişmemiş, okur yazarı azınlıkta,'
kadını ve fakiri kocanın, hocanın
ve ağanın esiri olan bir memleket
te elde edilen reyler dini, sosyal ve
mali baskılarla sağlanmış olduğun
dan değeri şüphelidir.

1946 Seçimleri ya da
“Cebren ve Hile ile”
İktidar Olmanın Raconu
Tek particilerin bir kene
gibi yapıştıkları iktidarı bı
rakmamak için çevirdikleri
dolaplar, oynadıkları ayak
oyunları bitmez. Belediye se
çimlerinde sahnelenen kata
kulli, Ekim 1947’de yapılma
sı gereken genel seçimlerin
Temmuz 1946’ya alınması
suretiyle bir kez daha sahne

lenir. Seçim kanununun değiştirilip “iki dereceli”
sistemden “tek dereceli” sisteme geçilmesi demoki'asi açısından iyi bir aşama olur, ama Demoki'at Parti
yine hazırlıksız yakalanmıştır.
Bir ara DP seçime girmemeyi bile düşünür. Bu
tutum CHP’liler tarafından neredeyse “vatan hainli
ği” olarak nitelendirilir ve kapatma tehditleri savurulur. DP şaibeli olacağı her halinden belli olan seçim
lere girmek zorunda kalır ve CHP’lilerce Meclis
Başkanı seçilen Kazım Karabekir’m tahmin ettiği(î),
daha doğrusu tek particilerin uygun gördüğü gibi
“60-70 milletvekili” çıkarabilir.^^ 1946 seçimleri
adeta bir “hokkabazlık şaheserindir. “Açık oy, giz
li tasn if’ esasına göre icra edilen ‘46 seçimlerini İz
m ir'de izleyen Cumhuriyet gazetesi sahiplerinden
Doğan Nadi, çektiği anlamlı telgrafta şu fıkraya yer
verir: (•>5
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Yassıada duruşmalarından bir görüntü

Meşhur hokkabaz Zati Sungur İzm ir’den gitmiş. Ayol ne
oldu? Güzel güzel temsiller verirken neye birden .bire
kaçtı? Merak ettik. Telgraf çektik. Şu cevap geldi: Rey
sandıklannm başm da yapılan numaraları gördükten son
ra, İzm ir’da bana iş kalmadı.

CHP, 1946’da gerçekleşen “muallel” (illetli) se
çimlerde çevirdiği “Zati. Sungur oyunları” ile, 66
DP ve 8 bağımsız milletvekiline karşı 395 milletve
kili çıkarır. Oysa Demokrat Parti’nin kendi teşkilatı
vasıtasıyla elde ettiği bilgilere göre DP 279, CHP
186 milletvekilliğini kazanmalıydı.^6
“Cebren ve hile ile” iktidarını muhafaza edebi
len CHP, önündeki 4 yıllık dönemde bir yandan bol
bol muhalif gazeteci tutuklatıp halkı dipçik ve copla
sustururken, yeni filizlenen muhalefeti sert eleştiri

da pek kaynaşamayan
CHP artık halktan büs
bütün kopmuştur Parti,
jandarma ve polis kuv
vetiyle ayakta durabil
mektedir ve tam bir “ik
tidar yorgunluğu” için
dedir M enderes’in ifa
desi ile, “Devlet Partisi,
devlet kılıcını kuşanmış,
hükümet arabasına hin
miş, cansız ve idealsiz
bir kadrodan ibaret”
kalmıştır.^** O dönemde
kullanılan bir deyim,
Halk P artisi’nin duru
munu çok güzel özetle
mektedir:
“Siyasi
meyyit” !
Yani, siyasal mevta!...
Nitekim Demokrat Parti, 1950 seçimlerinin dü
rüst ve demokratik bir ortamda (müdahalesiz, adli te
minat altında ve gizli oy-açık tasnif yöntemiyle) ger
çekleşmesi sonucu, Halk Partililerin beklentilerinin
aksine oyların büyük bir bölümünü alarak iktidara
gelir. 487 milletvekilliğin 408’ini DP alırken, CHP
ancak 69 milletvekili çıkarabilir, 1 milletvekili de
Millet Partisi’ne düşer
CHP kurmayları kelimenin tam anlamıyla şoke
olmuşlardır Müfrit tavırlarıyla tanınan Recep Peker,
“altı ay sonra biz onlara gösteririz; altı ay otura
mazlar." diye bağırır (Salim Burçak’a göre, bu ifa
deyi kullanan, dönemin Başbakanı Şemseddin Günaltay’dır)^^'^ înönü, daha soğukkanlı davranarak ar
kadaşlarını yatıştırmaya çalışır:”?^^

ve tehdit bombardımanına tutarak sindirmeye çalış
tığı (örneğin Recep Peker, Menderes’in görüşlerini

Ben, iktidarı bırakmağa giden bir yolu tutmakla arkadaş

“Maraz bir psikopat ruhun ifadesi” olarak tanımlar.

larıma karşı ve belki de tarihe karşı sorumlu bir durumda

Kemal Satır “Biz istersek Demokrat Parti’yi kapatı

görülebilirim. Fakat başka türlü bir hareket, rejimi bir

rız.” tehdidini savurur,.),^'^ öbür yandan da muhalif-

ayaklanmayla sona erdirmek olurdu. (îezgin İstiklal

lerinin ellerinden bazı “kozları” almak için yoğun

Mahkemeleriyle bir ülke yönetilemez...

bir çaba harcadığı bir dönem olur.
1940’lı yılların sonuna gelindiğinde millet, Halk
Partisi yönetiıninden tamamen bezmiştir. İlk seçim
de iktidarın değişmesine kesin gözüyle bakılmakta

CHP’li Faik Ahmet Barutçu, ’50 seçimlerinin so
nucunu değerlendirirken, Lloyd George’un sözünü
hatırlatır: “Ulusların minnettarlıkları, tez çürüyen

dır. Gerçekte bir “halk partisi” olamayan ve halkla

meyvalara benzer.’^ Bcurulçu, “cahil halkın”(!) ço-
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ğunluk oylarıyla iktidara gelen Demokrat Parti döne
mi için taşıdığı kaygıları ise şu düşündürücü cümle
lerle ifade eder; ■
7*
Ayak takım ı, kentlerde genel yaşam a yeni bir biçim verebüir.

DP’nin “Kısmî” iktidarı
Denilebilir ki, tek partici elitlerin ihtilal düşünce
si daha Demokrat Parti’nin seçimi kazanmasıyla
başlamış ve bu eğilim giderek güç kazanmıştır. Kimi
subaylar, İnönü’ye “seçim sonuçlarına rağmen
CHP’yi iktidarda tutma” önerisinde bulunurlar. An
cak İnönü bu teklife sıcak bakmaz. Haber Mende
res’in kulağına kadar gider, darbe söylentileri yayıl
maya başlar. Bu yüzden yeni Başbakan, güvenoyu
aldıktan birkaç gün sonra orduda Genelkurmay Baş
kanı dahil, birçok üst düzey subayın görevinde deği
şiklik yapar. Aynı yıl Ankara-Erzurum arasında uçuş
yapan bir grup askeri uçaktan şehir ve köylerin üze
rine “milletin biricik ümidi olan İnönü’nün şahsı et
rafında toparlanılması gerektiğini” ifade eden bildi
riler atılır. Sonraki yıllarda, gerek ara ve yerel seçim
lerde, gerekse genel seçimlerde D P’nin ezici çoğun
luk elde etmesi üzerine 1957’ye kadar orduda her
hangi bir kıpırdanma görülmez. 1957’de bir grup su
bayın, ihtilal için işbirliği yapmak üzere İnönü’ye
yaptığı başvuru Paşa tarafından geri ç e v r i l i r . "^2
Aslında Demokrat Parti, iktidarı boyunca
CHP’nin başlattığı modernleşme çizgisinden fazlaca
taviz vermez. DP’nin “din ve laiklik” konusundaki
yaklaşımı da Halk Partisi’ndcn bi
raz daha esnek olmakla birlikte,
temelde farklı değildir. Ama DP
iktidarı, buna rağmen C H P’nin
dışladığı geniş kitlelerin desteğini
alırken, Tek Partici aydın, bürok
rat ve asker kesimin gözünde meş
ruiyet kazanamayacak, D P’nin za
man zaman Halk Partisi’nin yön
temlerine başvurmasıyla, iki parti
arasında düşünce ve içerikten yok
sun bir çekişme başlayacaktır.
İrticâ yaygaraları karşısında
kendisini birşeyler yapmaya mec-

btu' hisseden Menderes, “D inî mürteciler, komünist
ler ve diğer sapıklar hürriyetin düşmanıdır.” diyerek
önce Cevat Rıfat Atilhan’ın kurduğu İslam Demok
rat Partisi ve Milliyetçiler Derneği’nin kapatılması
nı sağlar. Ardından Atatürk İııkılaplarmı Koruma
Kanunu çıkartılır. Birçok sağ ve sol görüşlü yaym
organı kapatılır. Aynı yıl Millet Partisi kapatılma
yoluna gidilir. Partinin genel merkezine yapılan bas
kında bulunan bir fotoğrafta yer alan küçük bir ay
rıntı, partinin kapatılması için yeterli delil kabul edi
lir. Suç, İstanbul’daki bir kahvehanede yapılan ocak
kongresine ait fotoğraftaki, yıllardır bir köşede asılı
duran Arapça yazılı “Bism illâhirrahmânirrahîm”
levhasından ibarettir. Millet Partili Osman Bölükbaşı, ^‘Adalet zulme vasıta yapılm ak isteniyor. Ankara
C umhuriyet M üddeium um isi, icrayı adalet değil,
icrayı siyaset yapm aktadır...” diye feryat eder. Erte
si gün Menderes, Millet Partisi’nin “Hilafet’i ve Mecelle’yi ihya etmek. Cumhuriyet’i devirmek emelinde
olduğunu” ve “memleketin her tarafında halkı kıya
ma davet ettiğini” söyler. Ve 8 Temmuz’da Ankara
Sulh Ceza M ahkemesi’nin kararı ile Millet Partisi
kapatılır.'^-''
DP, Tek Parti dönemini hatırlatan bu tür uygula
malarla iktidarını sağlamlaştırmak ister, ama tam ter
sine kendi kuyusunu kazar. 27 Mayıs İhtilalinden
sonra, Demokrat Parti’nin de benzer bir Sulh Ceza
Mahkemesi’nin karan ile kapatılması hayli ilginçtir.
1954 seçimleri DP için mutlak bir zafer olur: DP:
504, CHP: 31, CMP: 5 milletvekili. Bu zafer, iktida
rı alabildiğine rahat ve fütursuz davranmaya (DP’ye

Elitler, ken d ile rin i -O sm a n B ö lü k b a ş ı'n ın ifadesi ilemilletin b a şın a g ö k te n in d irilm iş b ir vâsi'^ o la ra k
gö rm e kte , h a lk a d a " b i r türlü b ü y ü y e m e y e n ç o c u k "
n a z a rıy la b a k m a k ta d ırla r. A rz u la d ık la rı, d ü p e d ü z
" a y d ın istib d a d ı", y a n i "s e ç k in le r iktidarındır. O n la ra
göre , b u "c a h il h a lk " ı k e n d i re y i ile b a ş b a ş a b ır a k 
m a k y a n lış v e tehlikelidir. (Ya d a v u lc u y a , y a da z u rn a 
cıya k a ça b iliri) H e n ü z rü şd ü n e e re m e y e n bu insanlar,
birileri ta ra fın d a n k o la y c a " k a n d ır ıla b ilir " ve ü lken in
geleceğini belirleyecek bir se çim d e o y la r m uhaliflere;
h acılara, h o c a la ra , so fta la ra akab ilir.
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oy vermeyen K ırşehir’in ilçe yapılması, bazı gazete
cilerin tutuklanması vb.) iterken, yeniden iktidara
gelme umudunu iyice yitiren Halk Partisi’ni ve lide
ri İnönü’yü giderek hırçın ve sert bir muhalefete sevkeder. Basın da muhalefete büyük destek verir.
1957’de Seçim kanunları ve tarihleri ile oynama
sırası Demokrat P arti’ye gelmiştir. Seçim Kanu
nu’nda yapılan değişiklikle, muhalif partilerin işbir

durdurulur. Meclis görüşmelerinin basında yayınlan
ması da yasaklanır. Karara aykırı davranan gazeteler
kapatılır. Kararları eleştiren Bölükbaşı 6, İnönü 12
olurum için M eclis’ten uzaklaştırılır. Muhalefet, ba
sını ve üniversite gençliğini kullanarak iktidar aley
hine kampanya yürütürken, hükümet de adeta yangı
na körükle gider. İnönü açıkça “ihtilal”den söz etme
ye başlar:'^-*'

liği yapması imkansız hale getirilir. Bu arada D P’den
Arkadaşlar, şartlar tamam olduğu zaman milletler için ih
tilal meşru bir haktır... Bu yolda devam edenseniz, ben de
sizi kurtaramam.

birçok istifalar olur. Fuat Köprülü, Menderes’i ‘Tek
Parti, Tek Ş ef sistemini canlandırmak isteyen bir
adam' olarak s u ç l a r .Ü ç muhalif parti “Güç Birli
ği” kurarken, DP buna “Vatan Cephesi” ile karşılık
verir. İktidarla muhalefet arasındaki gerilim iyice ar
tar. Böyle bir ortam da yapılan 1957 seçimleri,
DP’nin zayıflamaya başladığının ilk sinyallerini ve
rir: DP oyların %48’ini almasma rağmen, seçim sis
teminden dolayı 427 millitvekili çıkarırken, muhalif
partiler 186 milletvekili çıkai'ir. Bundan sonra DP bir
yandan Meclis içtüzüğünü değiştirerek TBM M ’de,
öbür taraftan da basın üzerinde kontrolünü artırır.
İH T İL A L L E R , M Ü D A H A L E L E R , SÜ R E Ç LE R :
T E K PA R T İ’Y E DÖNÜŞ ÇA BA LA RI

27 M ayıs’a Doğru...
1957’de olduğu gibi, seçimlerin öne alınarak
1960’da yapılması gündeme gelir. Hükümet rakiple
rine karşı giderek sertleşir ve 18 Nisan 1960’ta kur
duğu Tahkikat Komisyonu ile basın ve muhalefet
hakkında ilen sürülen suçları soruşturmaya başlar.
Soruşturmalar bitene kadar bütün siyasi toplantılar
15 Ekim 1 9 6 1 'd e y a p ıla n ge n e l seçim lerde

Nihayet Nisan sonunda ihtilal için start verilir: 26
Nisan’da DP hükümetine muhalif bazı profesörlerin
tahrik edici konuşmaları ve CHP gençlik kollarının
organizesi ile harekete geçen üniversite öğrencileri,
İstanbul ve Ankiu-a’da yürüyüşlere başlar. Her iki il
de sıkıyönetim ilan edilir; üniversiteler iki ay sürey
le kapatılır. Menderes 29 Nisan’da Meclis grubunda
yaptığı konuşmada **çoktan beri hazırlanmakta
olan bir ihtilaV^m içinde olunduğunu söyler. Göste
riler yasağa rağmen devam eder. Öğrenciler
“555/K” parolası ile 5. ayın 5. günü, saat 5 ’te Kızı
lay meydanında toplanarak kalabalık bir gösteri ya
parlar. Bu iu'ada kulaktan kulağa ^‘yürüyüş yapan
yüzlerce gencin öldürüldüğü, meydanların kan gö
lüne döndüğü, öldürülen gençlerin cesetlerinin be
tonlara gömüldüğü, etlerinin kıyma yapıldığı’' ha
berleri yayılır. İstanbul Üniversitesi Rektörü S. Sami
Onar, 11 ’den fazla talebenin polisler tarafından öldü
rülüp cesetlerinin yok edildiğini ısrarla iddia eder.76
(İhtilalden sonra, olaylarda sadece iki öğrencinin öl
düğü anlaşılacak, ama çoktan iş işten geçmiş ve ko
parılan yaygaralar amacına ulaşmış
olacaktır.)
M B K 'n ın

te lk in le n n e r a ğ m e n C H P 'n in tek b a şın a ik tid a r olam am asi/ D P 'n in d e v a m ı o la n A d a le t P a rtisi'n in ikinci
parti o lm a sı, k o m u ta n la rı te d irgin eder. Bir g ru p
su b a y , ^'bu seçim i s a y m a m a y ı" v e "ik tid a rı milletin
h a k ik i v e ehliyetli m ü m e ssille rin e tevdi e tm e y i"

M enderes, sık sık m uhalefetin
komplolarına dikkat çeker. CHP, ba
sın ve üniversite, elbirliğiyle ihtilah
tezgahlam.ıştır. İnönü 16 M ayıs’ta ih
tilalin kahramanı olan gençlere övgü
ler yağdırır:'^'^

k a rarla ştırır. So n u çta o rd u n u n te k ra r yö n e tim e el
k o y m a s ı, a n c a k " a s l a n k a fe sin e k o y u n a t m a " y ö n 
tem iyle ön len e b ilir
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Bütün halkm şikayetlerine ve infialine be
delsiz ve menfaatsiz tabii bir tercüman ola
rak gençler... tanklar altmda ezilmiş ve alın-

larından kurşun yemişlerdir.
Böylece bu masum gençler,
hürriyet mücadelesinin ön
cüleri olmuşlardır.

21
M ayıs’ta Harp Okulu
öğrencileri hükümet aleyhi
ne bir gösteri yapar.
C H P’liler M enderes’in
Konya’da yüzbin insan top
layıp Ankara’ya yürüteceği
ni ve “Kanlı Cuma” göste
risi yapacağını yayarlar.^*^
Artık ihtilalin yapılması
için gerekli olan psikolojik
şartlar da tamamdır. İsmet
27 Mayıs İhtilaii'nin fetvacıları
Paşa, ihtilalden önceki ak
şam, adeta ellerini ovuştura
da, “en az birbuçuk yıl iktidarda kalmanız gererak damadına şöyle der; “İhtilal kapımızda!’’
kir”^^
diye tavsiyede bulunur. Fetvacılar, miletvekil27
Mayıs 1960 sabahı Türkiye, radyodan yapı
lan'Twr/c Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresine el lerinin “kanunları yapmakla suçlu olduklarını” söy
koymuştur” açıklamasıyla uyanır. Emekli Org. Ce leyerek “onları serbest bırakırsanız, ihtilal dayanık
mal Gürsel, Milli Birlik Komitesi’nin Başkanlığı’na sız kalır” hatırlatmasını y a p a r l a r . *^2
getirilir, 28 M ayıs’ta da yeni kabine açıklanır. Ertesi
27 Mayıs’tan 28 Şubat’a ve 18 Nisan’a
günlerde DP kapatılır, 17’si dışında diğer milletve
Garp Cephesinde Bir Değişiklik Yok
killeri Bayar, Koraltan ve Menderes başta olmak
üzere tutuklanır.
İhtilalden birbuçuk yıl sonra 15 Ekim 196Tde
15 Eylül 1961’de ise, yaklaşık bir yıl süren Yassıada Mahkemeleri sonunda, kapatılan Demokrat yapılan genel seçimlerde M B K ’nın telkinlerine
Parti’nin 15 üyesi hakkında ölüm cezası verilir. An rağmen CHP’nin tek başına iktidar olamaması,
cak bu ölüm cezalarından üçü infaz edilir: 16 Eylül D P’nin devamı olan Adalet Partisi’nin ikinci parti
de Fatin Rüştü Zorlu ve Haşan Polatkan, 17 Eylül’de olması, komutanları tedirgin eder. Bir grup subay,
“hu seçimi saymamayı” ve “iktidarı milletin hakiki
de Adnan Menderes idam edilir.
karar
27
Mayıs İhtilali, darbecilerin arzuladığı değiye ehliyetli mümessillerine tevdi etmeyi”
laştırır.
Sonuçla
ordunun
telaar
yönetime
el
koyma
şikliklere huhûkî kılıf giydirmekle mahir ihtilal fetvacılan’nı bulmakta zorluk çekmez. İhtilalin ertesi sı, ancak “aslan kafesine koyun alma” yöntemiyle
günü bir profesörler heyeti; S. Sami Onar, H. Veldet önlenebilir; Partiler arasında imzalanan Çankaya
Velidedeoğlu, H. Nail Kubalı, T. Zafer Tunaya vd. Protokolü’ne göre, “Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı
Ankara’ya çağrılarak kendilerinden yeni bir Anaya seçilecek, İsmet İnönü başbakan olacak, eski D F ’iisa hazırlamaları istenir. Öncelikle “ihtilalin meşrû ler için hemen bir a f çıkarılmayacak, ‘60’da ordu
olduğuna dair” bir rapor düzenleyen bu hukuk ule dan atılan subaylar görevlerine iade edilmeyecek
ması, ardından “Nasıl bir Anayasa istiyorsunuz?” tir.” Nitekim, tek aday olan Gürsel Paşa askeri bir
diyerek darbecileri bile şaşırlır.'^'-' İhtilalin fiili reisi likler alarma geçirilip Meclis kuşatılmak suretiyle
M adanoğlu’nun “hemen bir Anayasa yapıp bir an Cumhurbaşkanı seçilir. 1962’dc çıkarılan bir yasa ile
önce seçime gitm e” düşüncesi karşısında Prof. Sıd- de, “27 M ayıs’m eleştirilmesi, eski DP yönetiminin
dık Sami Onar, “Seçimleri çabuk yapnıak kadar ha- ise övülmesi” yasaklanır. Ardından 27 Mayıs günü
tali iş olmaz” derken, Prof. Hüseyin Nail Kubalı “Hürriyet ve Anayasa Bayramı” ilan edihr.*^'^
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1965 seçimlerinde oyların % 53’ünü alarak 240
milletvekili ile tek başına iktidara gelen ve bir sonra
ki seçimde yine tek başına iktidarını koruyan AP yö
netimine karşı 1971 ’de özellikle anarşi, irtica, eko
nomik ve siyasi kriz gibi gerekçelerle 12 Mart Mü
dahalesi gerçekleşir.
1971’den 12 Eylül 1981 İhtilali’ne kadar geçen
on yılda, seçimlerde hiçbir partinin çoğunluk sağla
yamaması nedeniyle koalisyonlar dönemi olur. Bu
kez ihtilalin gerekçesi biraz daha çeşitilik arzeder:
Milli Güvenlik Konseyi, 12 Eylül müdahalesinin
“bölücülük ve terör olayları”, “siyasi partilerin uz
laşmayan tutumları”, “Anayasanın krizi önlemedeki
yetersizliği” olmak üzere üç önemli nedeni olduğunu
b e l i r t i r . 6 Eylül’de K onya’da yapılan ve Milli Sela
met Partisi’nin de katıldığı Kudüs mitingi, ihtilalin
bir diğer gerekçesi olur. 12 Eylül İhtilali, sistemi
baştan ayağa revize etmeye yönelir. Anayasa
değiştirildikten başka, bütün partiler (CHP dahil)
kapatılır. İhtilalcilerin kurdurup destekledikleri
Sunalp P aşa’nın M D P ’sine rağmen halk Turgut
Özal’ın ANAP’mı % 45 oyla iktidara getirü'.
İstenmeyen Refah-Yol iktidarına karşı yapılan 28
Şubat 1997 Post-modern darbesi’ne gelince: Tesa
düfe bakın ki, halkın % 40’ının oyunu alan Refahyol
iktidarının düşmesine yol açan ve giderek “irticâ”
adı altında geniş bir muhalif cepheye karşı adeta “sü
rek avına” dönüşen, son günlerde ise “bitip bitmedi
ği” tartışıladuran bu sürecin ilk işareti de. Şubat ba
şında düzenlenen Kudüs gecesine tepki olarak Sin
can sokaklarını sarsan tank gürültüleriyle verilir ve
Türkiye bir kez daha “tank sesleriyle uyanır”...
Ve 1999’da 18 Nisan seçimlerinin yapılmasına
karar verilir. “Halk korkusu” yeniden depreşen elit
lerin seçimi erteletme, hiç olmazsa iki turlu yaptırma
çabaları sonuç vermez. Bir kaygıdır kaplar seçkinci
azınlığı:
Ya halk, yine “istenmeyenlere”, “zencilere”, 28
Şubat’ın aforoz ettiklerine (davulcuya-zurnacıya) oy
verirse!!! 70 küsür yıldır, bir türlü hiza 3^a(!)
getirem edikleri halk çoğunluğu, oylarını, bu
yabancılaşm ış azınlığın suratına bir tokat gibi
çarparsa!! 1
İşte korku budur!
Ve seçkinci azınlık elitler, halkıyla barışmadıkça
bu korkuyu yaşamaya devam edeceklerdir.
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DENEME

“SANDVİÇ” OLMAK

atı dışı ülkelerde ortaya çıkan
üçüncü dünya ideolojilerinin
pozitivist felsefe ile olan ilişki
leri aynı zamanda bir var olma ilişkisi
dir. Hiçbiri pozitivizm olmadan kendini
anlamlandırma ve açıklama kapasitesi
ne sahip değil; hiçbiri önce kendilerin
den kaynaklanan ve bir yöntem olarak
seçtikleri şiddeti meşrulaştırmada ona
başvurmadan açıklama imkanı bulama
maktadırlar. Bundan dolayı söz konusu
ideolojiler ve onların hakim olduğu re
jimlerde modernleşmeye sarfedilen ça
ba daha başlangıçtan itibaren büyük
oran da şiddet içerir olmuştur.
Yaşadığımız yüzyılın ilk yarısında
geniş bir entellektüel kitle tarafından
kabul görmüş hatta oldukça fazla umut
bağlanmış Pozitivist toplum, siyaset ve
bilim anlayışının yakın bir geçmişten bu
yana uğradığı kırılmalar; daha sonra da
hayatın pratiğinde köklü toplumsal dö
nüşüm talebi olarak ortaya çıkması;
şimdilik “merkez”de sıcağı sıcağına ya
şanmak durumunda kalınırken; “periferi”nin bunu hakim ideolojilere vurgu
yaparak şaşkın ve umutsuz bir halde
seyrettiği dikkat çekmektedir. Farklı iti
razlar seslendirilmiş olsa bile her şeye
rağmen dünya sistemine hakim düşünce
biçiminin kaynağı ve merkezini bugün
^ıalti-^‘totı4ems4Letmektediı:lLl!MerkczlL
olarak yaşadığı tecrübc istense de isten-

mese de “periferi” için önemli ve belir
leyici özellik taşımakta, bir örnek duru
mundadır. Hatta söz konusu durum bu
gün kültürel göreceliği savunan post
modern düşüncenin önermeye çalıştığı
yeni bilim, siyaset ve toplum anlayışı
nın “ne” olduğunu anlama noktasında
da hala geçerüliğini korumaktadır.
Yine yaşadığımız yüzyılın başların
dan itibaren sömürgecilerden kurtulmak
ve bir toplum kurmak üzere “periferi”de
yer almak için müthiş bir güç sarfıyla
aydınların içselleştirmeye çalıştıkları
Pozitivist felsefenin hakim ideolojiye
ve onun tarafından kabul gören düşün
me ve yaşama biçimine meşruluk ve iş
lerlik kazandırmasının önemi açıkça bi
linmektedir. Fakat Pozitivizm hakim
düşünce ve ideolojiye sadece meşruiyet
ve işlerlik kazandırmam ıştır; bunun ya
nında modernleşmek için sarfedilen ça
balarda içkin olan fakat ihmali mümkün
olmayan ve azımsanmayacak nisbetteki
şiddeti resmi ideoloji onun dolayımında
kamufle etmenin imkanını bulmuştur.
■Bir modernleştirme tecrübesi olarak
uygulamaya koyulan tarihinin bütün sü
reçlerinde Kemalizm’e, kendi tercihinin
bir neticesi olarak, eşlik etmiş olan bas
kı aynı şekilde, Pozitivizm üzerinden
meşrulaştınlmaya çalışılmıştır. Bundan
■doJiiyı veya bunun bir neticesi olarak
Türkiye’de felsefenin Pozitivist temelli

Abdurrahman
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olmak dışında başlıca bir şansının bulunmadığı hatta
bulunamayacağı meselesi, iktidar odağımda içine
alan topyekün bir ideolojik tutumun ifadesi sayılır.
Hatta kendi klasik geçmişiyle araya oldukça uzak
mesafeler koymuş durumdaki yeni c\nlayışlar karşı
sında, hakim pozitivist anlayışın güçlendirilerek yay
gınlık kazandırılmaya çalışılması, önemli bir çaba ol
duğu kadar, umutsuz bir vak’a kabul edilmelidir.

Günümüzün Türkiyesi bütün taşların yerinden oyna
dığı ve bir daha eski yerlerine dönmelerinin asla
mümkün olamayacağı bir çözülme veya “değişim”
süreci yşaşamaktadır. Kendini hergün değişik biçim
lerde ifade etmekte olan bu sürecin bütün toplumsal
hayatı, tezahürleri farklı olsa bile, kendi denetimi al
tına aldığı açıkça görülmektedir. Ne varki bu çözül
menin veya “değişim”in toplumsal ve siyasal bir is
tikrar arayışı olarak kendini ifade etmesi kadar; aynı
zamanda bu süreç içinde yine kendine has bir “anlam
dünyası”na sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Sözü edilen anlam dünyası kendine uygun düşe
cek bir insan modeli ile beraber, yine kendine ve bu
modele uygun yeni ve belirli bir hayat biçimini in
sanlara dayatmakta; fakat aynı zamanda da bir dün
ya düzeni olmak gibi iddiaya ya da hususiyete sahip
bulunmaktadır. Bu değişim sürecinin hasılası olarak;
modernleşmenin başlangıç süreçlerinde sarfedilen
çabaların azımsanmayacak nisbette şiddet içermesi
ne karşılık bugün yüz yüze kaldığımız durum artık
mahiyet olarak dünden farklılık arz etmektedir. Bil
diğimiz tarih içinde ilk defa belirli bir düşünme ve
/veya bilme biçiminin bir hayat ve dünya düzeniola-
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r^ık bütün yerkürede egemen olduğuna şahit olmciktayız. Bununla beraber söz konusu edilen şiddetin de
evrilerek kendine has yeni “alanlar” ve “araçlar”
seçtiği görülmektedir. Bu şiddetin müslümandaki
tecrübesi onun zihni ve kalbinde yaşadığı gerilimin
giderek büyüyen yarık şeklindeki ayrışmasında; ve
bu ayrışmanın bir “hasılası” olarak kendini görünür
kılmak üzere, müslümanın “yaptıkları” ile İslami
“olan” arasındcıki ontolojik farklılıkta açığa çıkmak
tadır. İman ile amelin, din ile hayatın, ekonomik fa
aliyet ile müslüman olmaklığın, sermaye ile onun sa
hibi olanın dininin, siyaset ile îslam ’ın, ahlak ile hu
kukun, birbirlerinden ayrıştırıldığı; buna karşılık
toplumsal faaliyet/ilişki ile ekonomik faaliyet/ilişki
nin, çalışmak ile imanın, başarı ile mümin olmaklı
ğın, yarışma ile rekabetin giderek özdeşleştir!kliği
bir süreç olma hususiyeti taşımaktadır.
Burada müslüman için esas tahrip edici husus,
imandan bağımsız bir ekonomik faaliyetin ve dolayısı ile sermayenin; bununla beraber birbirlerinden ay
rıştırılarak kavramsallaştırılmış olan “toplum” ve
“siyaset” anlayışının oldukları haller ile kabul edilip
onlar üzerinden ekonomik ve siyaset faaliyetinin İs
lam adına sürdürülmesi olmaktadır. Müslümanların
uzun zamandan beri “ideal olan”a yaptıkları vurgu,
bugün bir kısım müslüman “entellektüellerin”(?) ve
müslüman “girişimcilerin” zihniyet dünyalarında ol
dukça kötü bir dokunma işçiliği ile “reel oIan”ın le
hine dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Müslümanla
rın her zaman vurgu yapmaktan imtina etmedikleri
“ahlak”; bu ahlakın, cumhuriyet tarafından kamusal
alanın dışına kovulmaya çalışılmış olmasına rağ
men, müslümanlar tarafından tekrar sisteme taşın

mak istek ve çabalarına karşı
H er şe y d e n önce İsla m cihetinden d e ğ e rle n d irm e ölçüsü,
tahammülsüz olanlara bakarak,
iş h a y a tın d a gösterile n girişim ci ru h v e b a ş a r ı o lm a k ta n
“ahlak taşıma” siyasetinin “İslami olan” bir çaba olduğu kaönce, a h la k i tutarlılığın kendisidir. N e v a r k i m o d e rn tica
aatine kapılmak yanıltıcı olreti b elirleye n m a n tığ ın re k a b e t te m elind e şe kille n m iş o l
maktadu*. Çünkü nihayette ah
lakın maddi temelini oluşturan
m a sı, m ü slü m a n "g ir iş im c iy i" y a n lış b ir z e m in d e k o ş u y a
hukuktur; hukuktan bağımsız
z o rla n m a k ta ; s ö z k o n u s u k o ş u ise "s e r m a y e n in yeşili k ır 
bir ahlak düşünmek mümkün
değildir.
m ızısı o lm a z " d iy e re k h a k im zem ini m ü slü m a n ın eliyle
Müslümanın “yaptığı” ile
"r e n k s iz le ş t ir m e y e " y a d a k e n d i ren gin i b o y a m a y a z o r la 
İslami “olan” arasında açıl
makta olan gediğin gözlemle
m aktadır.
nebilir trajik tecrübesinin açığa
vurulduğu yeri, şüphe yok ki müslümanın ekonomik ye” yada kendi rengini boyamaya zorlamaktadır.
Hakim ticaretin ve onun öngördüğü ilişkilerin
faaliyet alanında görmek mümkündür. Burada din’in
nasıl “ekonomize” edildiği yada “meslekileştirildiği- içeriğinde tasladığı “rekabet”, burjuvazinin uzun yıl
nin” tecrübelerini yaşayarak görmekte olduğunuz lar içindeki tecrübesi ve kendi tarih anlayışına denk
söylenebilir. Nevarki müslümanın bu tecrübe içinde gelecek şekilde içini doldurduğu bir kavramdır. Üs
-sözüm ona- kapitalist sınıfa karşı -sahi bizim bir ka telik Darwincilik ile olan yakın akrabalığı ise herkes
pitalist sınıfımız hiç olmuş mudur? idealize ederek tarafından iyi bilinir. Burjuvazi bu kavramın ve onun
geliştirdiği müslüman grişimci modelinin daha dene öngördüğü toplumsal rolün sadece içini doldurmak
me aşamasında -sistem tarafından değil- seçtikleri ti la kalmamış, üstün bir “değer” haline getirerek onun
cari M akyavelizm’den dolayı -müslümanlar tarafın uğrunda uzun süreli mücadelelere girişmiştir. Herke
dan- zihinlerde hayal kırıklığı yaratması; giderek bu sçe bilinen bu tarih bilgisinden sonra bugün uğrunda
tür “kurgulara” yavaş yavaş ilginin azalmasını da be mücadele edilmeye değmeyecek bu kavramın, müslümanın kendisi cihetinden oldukça yabancı bir
raberinde getirmektedir.
Burada müslüman “birey”in -ki bu tanım bizi İs muhtevası bulunmaktadır. Müslüman, ne “doğal
lam cihetinden bir “birey” (tekil insan yani fert de hal”ci, ne “Homo homini lopus”cu ne de “toplumsal
ğil) kavramsallaştırımının yapılabileceği meselesin sözleşme”ci bir tarihsel/toplumsal “geleneği” var
de belirsizliğe sevketmekte; İslam ahlakının sorum saymadığı için, bu türden bir rekabeti toplumsal bir
luluk alanı göz önüne alındığında “Müslüman birey” değer olarak yüceltmesi, neticede onu taşıdığı ahla
olmanın teorik temellerini ve onun için bir meşruiyet kın ilkeleri ile trajik bir çatışmaya sürüklemektedir.
alanı bulmanın hiç de kolay olamayacağı açıkça gö Kapitalizmin yada hakim ekonomik ve ticari anlayı
rülmektedir- girişimci ve başarılı olma niteliklerin şın başarının ancak rekabetle kazanılacağı ilkesi,
den önce onun ahlaki tutarlılığının ilk elden sorguya müslümanların ekonomik ve ticari faaliyet alanlarına
çekilmesi; veya mümin olmanın gerektirdiği ahlaki ve bu alanların kültürel yapısına bugün hakim olmuş
tavır cihetinden sorgulanmaya ve değerlendirilmeye durumdadır. Rekabet ise temelde ilerlemeyi ve iler
tabi tutulmaya başlanması, giderek “aslan”cılık rolü lemeci düşünceyi meşru ve mümkün kılan bir “de
ğer” olarak kabul edilir; bundan dolayı ekonomik fa
ne duyulan güveni azaltmaktadır.
Her şeyden önce İslam cihetinden değerlendirme aliyetin alanını her türlü ahlaki, geleneksel ve kültü
ölçüsü, iş hayatında gösterilen girişimci ruh ve başa rel değerlerden arındırmak ister.
Öte yandan müslümanların “güzel şeylerde yarış
rı olmaktan önce, ahlaki tutarlılığın kendisidir. Ne
varki modern ticareti belirleyen mantığın rekabet te maya” davet edildiklerini biliyoruz; ne varki rekabet
melinde şekillenmiş olması, müslüman “girişimciyi” ile yarışmak benzer görünmelerine rağmen mahiyet
yanhş bir zeminde koşuya zorlanmakta; söz konusu olarak farklılıklar taşımaktadırlar. Rekabet nihai
-koşu ‘^rm ayefli^ 1^ ^ ş i l i kırm ızısı-olmaz” diyerek ^m ac olarak muhalifini yok etmek üzere kendini kurhakim zemini müslümanın eliyle “renksizleştirme- gular; yarışma ise nihai amacının karşılığını ahirette
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elde etmek üzere ortaya çıkar. Yarışma bir değer de
ğildir. Bir değeri yaşayarak bir yerlere taşıyıp götür
mek cehdi olarak ahlaklığa içkindir. Oy.sa “Rekabet”
adalet üzerine kurulmuş veya kurulacak bir toplum
sal düzen, ahlak ve hayal için gerekli değerlerini öl
çüleri .sağlayamaz; üstelik rekabet üzerine kurulu bir
ticaret biçimi/kapitalizm ekonomik faaliyet alanmın
eşitlik adma adalet vc her Lürlü ahlaki değerlerden
arınarak “özgürleşmesini” ister. Burada söz konusu
olan özgürleşme talebi sadece sahiplenmek ve üret
mek için değildir; fakat aynı zamanda tüketmek, ya
ni rekabetin tüketim alanında da geçerli kılınması
için gereklidir. Tüketmek için rekabet etmek, ancak
yine özgür olmakla mümkündür; israf, kanaat kıtlık
gibi kavramlar ise söz konusu özgürlük anlayışına
engel olmak gibi özellikler taşırlar.

İnsanın kendisini anlama ve anlamlandırma yolu ile;
toplumsal alanı anlama ve anlamlandırma yolu “bir”
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ve “aynı” olmadan fert ve toplum arasındaki gerili
min ortadan kalkması mümkün de olamaz. Bundan
dolayı “kamusal alan”ın tanzimi ve ona yönelik eleş
tiriler yoğun şekilde “ahlak” tarafından ve ahlakın
bizzat kendisi gündeme getirilerek yapılmaktan kurtulamamaktadır. Çünkü ahlakı, öyle görünmesine
rağmen, sadece fert’le sınırlamak mümkün olama
maktadır.
Şüphe yok ki ekonomik faaliyeti belirleyen üre
tim mantığının hakim sistemi gözardı edilerek nihai
çözümü ahlaklı insan tutumunda arayan bir zihniyet
dünyasının; daha başlangıçta ahlak ile sistemi birbir
lerinden ayrıştırarak, ahlaktan bağımsız bir sistem
veya İslam adına sistemden bağımsız bir ahlak tanı
mı yapmaya çalıştığı söylenebilir. El betteki işin baş
langıç yeri ahlaklı insan olmak gibi bir özelliğe sa
hiptir; nevar ki burada ahlakın veya ahlakın taşıyıcı
sı olan insanın da sistem içinde bir değişime uğraya
bileceği ihtimal dışı bırakılmıştır. Dolayısı ile bu
nunla insan iradesi üzerine olması muhtemel bir yük
bindirilmiş olmaktadır.
Bu çeşitten bir arayışın neticede sistemden kay
naklananlar da dahil olmak üzere bütün başarısızlık
ların özünde sadece ahlaki bir eksiklik arayacağı
açıktır. Söz konusu olan bu varsayımdan hareket
edildiğinde ise, herhangi bir hayat/toplumsal sistem
veya ahlaki değerlerle uyumlu bir yapı oluşturmak
ve böyle bir çabada bulunmak hem mümkün olma
yacak hem de gereksiz görülecektir.
Elbette ki A llah’ın rızasını kazanmayı kendinde
içeriklendirıniş bir hizmetin/“yarışma”nın vc buna
bağlı olarak adaletin dağıtımında, sadece kişisel düz
leme indirgenmiş bir ahlak anlayışının yeterli olma
sı mümkün değildir. Çünkü adaletin dağıtımmda sis
temin kurumsal yapılarının, en azından belli bir kıs
mının, bu dağıtım biçimine karşı bir direnç yada en
azından uyumsuzluk göstereceği kaçınılmaz olacak
tır. Aynı şekilde, ahlakın bu kurumsal yapılarla sonu
na kadar herhangi bir çatışma doğurmadan uyum
içinde işlev göreceğini varsaymakta yine zor görün
mektedir.
tMüslümanların modernitenin pozitivist/baskıcı dün
yasından post-modcrnitenin sahici olmayan özgür
lükçü dünyasına herşeyi “renksizleştirerck” girmek
istemelerine rağmen, süreç onların “Sandviç” olmak
tan kurtulmalarına şimdilik imkan tanımamaktadır. ■

İNCELEME
TOTALITERIZM
r e s m i id e o l o ji v e

8 Şubat 1997 tarihinden sonra
başiıyan süreç Türkiye’de dikkat
lerin rejim üzerinde yoğunlaşma
sına neden oldu. Ülkede gerçekten halk
iradesine dayalı demokratik bir rejim
var mıydı, yoksa görünen devlet formu
arkasmda rejimi gözetim altında tutan,
seçilmemiş insanların temsil ettiği tota
liter eğilimli bir çekirdek devletin gizli
tahakkümü mü vardı?
Başlangıcından itibaren Türkiye
Cumhuriyeti’nin tarihi gelişimi gözönüne alınırsa gerçek anlamda demokratik
bir sistem in varlığından sözetmenin
güçlüğü anlaşılır. Cumhuriyetin ilk yıl
larından itibaren teşekkül etmeye başla
yan ve Kemalizm yahut Atatürkçülük is
mi ile anılan resmi ideolojiyi incelemek
bu konuda önemli ipuçları verir.
Türkiye’de devletin kurucu ideoloji
si Kemalizmdir. Kemalizm, esinlendiği
en önemli felsefi kaynak olan 19. yüzyıl
pozitivizminin temel özelliklerini taşır.
Pozitivist görüşe uygun biçimde toplu
mun rasyonel olarak tasarlanıp kurulabi
leceğine inanır. Yöntem olarak kartez
yen rasyonalizmi esas alan bu anlayış,
toplum mühendisliğini geçerli gördü
ğünden, devlet aracılığı ile resmi ideolo
jinin öngördüğü ütopik toplum modeli
nin gerçekleştirilmesine yönelir.
Kemalist resmi ideoloji sadece ya
saklar getirmekle yetinen otoriter bir
ideoloji olmaktan öte bir niteliğe sahiptir. O, bütüncül ve yaptırımcı bir irade

İSLAM -II

ile toplumu dönüştürmeyi, yeniden bi
çimlendirmeyi, halkın inanç, düşünce,
değer ve davranışlarını kendi normlarına
uygun hale getirmeyi, tüm kamusal, hat
ta özel alanı kendi kalıplarına göre dü
zenlemeyi amaçlar, topluma ve insanla
ra hedefler gösterir, davranışlar için sı
nırlar belirler, çerçeveler çizer. Çağdaş
laşmak için hayatı akılcı kılarken, dün
yevileştirirken, dini toplumdan uzaklaş
tırırken, kendisi seküler siyasi bir din
olarak bu boşluğu doldurmaya çalışır.Yönetici elitin lider kültürü etrafında
birleşerek siyasi ritüellerle bunu pekişti
rmesi, bu ideolojiye somut bir kutsallık
görüntüsü kazandırır.
Resmi bir ideolojiye sahip olan ve bu
ideolojiyi siyasi bir din haline getiren bir
devletin demokratik teamülleri içine sin
dirmesi düşünülemez. Oligarşik bir yapı
ya sahip olan yönetici elit için devlet bir
egemenlik aygıtıdır. Halk adına yapılan
anayasalar, yasalar ve düzenlemeler hal
kın taleplerini değil, halk adına düşünen
ve hareket eden devlet seçkinlerinin.arzu
ve taleplerini, yahut da devletin yüksek
menfaatlerini gözönünde tutar. Halk
kendi çıkarlarını düşünemez, halkı bir
süıü gibi yönetme görevini üzerine alan
yönetici elit bunu düşünebilir. Ahlak adı
na, “halka rağmen, halk için” icraat ya
par. Çünkü yönetici elit modernleşmenin
ve ilerlemenin taşıyıcısı durumundadır.
Böyle bir ideolojik devlette Cumhur ildeniz
başkanı asıl olarak devletin başkam,' r tn m r
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devletin koruyucusu ve kollayıcısıdır. Onun asıl gö
revi yüksek yargı organları, silahlı kuvvetler, üniver
site yöneticileri, siyasi partiler, devletin kanatları al
tındaki meslek teşekkülleri, çıkar ilişkileri ve ideolo
jik bağlarla devlete bağımlı hale gelmiş medya ile
birlikte resmi ideolojinin öngördüğü çağdaşlık doğ
rultusunda halkın toplumsallaştırılması, devletin
güçlendirilmesidir. Çünkü her türlü meşuiyetin kay
nağı devlettir, halk devletin bir unsurundan ibarettir.
Zor kullanmak çoğu zaman istenen sonucun alın
masını güçleştirir. Onun için totaliter bir devlet özen
dirici bazı uygulamalar ve mekanizmalarla istediği
soncu almaya çalışabilir. Toplum tabanına yayılan ba
zı sivil toplum örgütleri demokratik bir görüntü oluş
turmasına rağmen gerçek farklıdır. Türkiyede kimi
çevrelerin “beşli çete” ismiyle andığı türden örgütler
gerçekte resmi ideolojinin tabana yayılması ve devle
tin daha yerleşik hale gelmesi çabalarının bir ürünü
dür. Bu tür örgütlerin gücü, devletin kanatları altında
yaşamaktan ve nimetlerinden yararlanmaktan gelir.
Diğer yandan devletin kullandığı çeşitli yöntem
lerle sökülüp atılmayan, silinemeyen din gibi toplu
mun derinlerine kök salmış kurumlar ve ilişki biçim
lerine karşı zor kullanarak ve baskıcı düzenlemelere
başvurarak yeniden şekillendirme çabalarına giriş
mekten başka çare kalmamaktadır. Bu nedenle Tür
kiye’de resmi ideolojinin çizdiği çerçeveyi aşameyan bir İslam anlayışı yerleştirilmeye çalışılmış, bu
na uymayan davranışlar ve düşünceler gayri meşru
ilan edilmiş, irtica damgası yemiştir. Resmi ideoloji
nin toplumsallaştırmadığı kişiler ve zümreler ise ce
zalandırılmaya, devletin her türlü imkanından mah
rum edilmeye, örgütlenmeleri, siyasi platforma çık
maları, ekonomik hayatta güçlenmeleri engellenme
ye, akademik, kültürel ve eğitimsel alandaki özgür
lükleri yok edilmeye çalışılmış, en temel haklardan
biri olan eğitim hakkından mahrum edilme yönüne
bile gidilmiştir.
K E M A L İZ M İD E O L O JİS İN İN T E M E L L E R İ

Bu niteliklere sahip bir devletin özünü meydana ge
tiren resmi ideolojinin kendi mensuplarınca hazırla
nan ve yayınlanan bazı rnetinlere dayanılarak karak
teristik özelliklerinin ortaya konması ilginç ve ay
dınlatıcı olacaktır. Resmi ideolojiyi yani Kemalizmi
kısa, özlü ve derli toplu açıklıyan söz konusu metin
lerden birisi, 1931 yılında Edirne milletvekili olan ve
1939 da milletvekili iken ölen Şeref Aykut'\xw, 1936
yılında yayınlanan “Kemalizm” isimli kitabıdır. Ya
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zar kitabın önsözünde kemalizme seküler bir din hü
viyeti kazandırıyor: “Kemalizm bunların üstünde
yalnız yaşamak dinin aşılayan ve bütün pernsiplerini
ekonomik temeller üzerien kuran bir dindir” (Aykut;
7). Devletin niteliklerini de şöyle anlatıyor. “Türkiye
Cumhuriyeti ulusçu, halkçı, devletçi, laik ve devrim
ci bir devlettir” (Aykut; 7). Devlet yönelimi incele
nirken kuvvetler ayrılığı, çok partili parlamenter sis
tem ve demokrasi gibi kavramlara soğuk bakıldığı
görülüyor: Teşrii kudret, icrai kudret birleşiktir...
Parlamento bakımından burası incelenirse onların
ayırt kuvvetleri, bizim birleşik kuvvetlerimize taban
tabana aykırıdır. İşte bunun için biz parlamentocu
değiliz. Bizim partimiz bütün anlamı ile devletin her
yanını elinde ve gözü önünde tutarak yaratıcı ve ya
pıcıdır.” (Aykut; 8-9)
“Artık demokrasinin parlamenterizmi yolunda
bir anlamı kalmadığı için bu rejim bugünün gidişine
uymayarak yıkılacağı gün yaklaşmış bulunuyor.”
(Aykut; 1!)
Demokrasi ve liberalizme karşı duyulan soğuk
luk o dönemin önemli kişilerinden Reccp Peker'm
1936 yılında yayınlanan “İnkılap Dersleri Notla
rı”nda. da açıkça görülür.
Anlaşıldığı kadarıyla Kemalist batılılaşma veya
modernleşme modeli içinde demokrasiye yer veril
memiş, bunun yerine tek parti ile özdeşleşen bir dev
letçilik getirilmiştir. Bunun nedeni yönetici elitin ta
banında güvenilir bir halk desteğinin bulunmayışı
dır. Nitekim çok partili sisteme geçişte halkın eline
geçen kısmi bir demokratik imkanın bile otantik Ke
malist ideolojiyi temsil eden güçlere karşı bir direni
şe dönüşmüştür.
Kemalist ideolojide devlet bütün kamusal alanı,
toplumu içine alan kuşatıcı bir aygıt durumundadır:
“Kamusal haklar mı devlet sının içindedir, yoksa
devlet otoritesi mi kamusal hakların sınırı içindedir?
Burasını anlatmak için parti bu kamusal hakların an
cak devlet otoritesi sınırı içinde bulunduğunu açıkça
söylemekle, ulusun en büyük hakkı olan egemenliği
kurduğunu anlatmak istiyor” (Aykut; 12) Böylece
devletin halka egemen olduğu açıkça anlatılmış ol
maktadır.
Kemalist ideolojinin günümüzdeki anlamını en
sistemli ve aslına uygun biçimde ortaya koyan me
tinlerden birisi de 12 Eylül harekâtı sonrasınıda Ge
nelkurmay tarafından hazırlanan ve 1984 de milli
Eğitim Bakanlığınca basılan "Atatürkçülük’' isimli 3
ciltlik kitaptır. Bu kitabın üçüncü cildi “Atatürkçü
Düşünce Sistemi" alt başlığını taşımakta, birinci de-

recede kaynaklara dayanılarak hazırlannnış bulunnnaktadır. Atatürkçülük isimli kitabın Kemalizm
isimli kitapla karkşılaştırılması Kemalizmin ortodoks yorumunda önemli bir değişme olmadığını gös
terir. Atatürkçülük isimli kitapta da devletçi görüş
belirgin biçimde öne çıkmaktadır.
Devletçilik aslında Osmanlı’dan gelen bir gele
nektir. Ancak Osmanlı yönetimi değişik dini gruplar
ve cemaatler, tarikatlar, etnik ve kültürel farklılıklar
konusunda kısmi bir özerkliği kabul ediyor, devlete
karşı fiili bir başkaldırı olmadığı sürece müdahalede
bulunmuyordu. Türkiye Cumhuriyetinde ise somut
alt kimliklerin ve ikincil ilişkilerin varlığı tanınmaz.
Çağdaşlık etnik fark
lılıkların, dini cemaat
ve tarikatların ve top
lumun geleneksel de
ğerlerinin gayrı m eş
ru ilan edilerek silin
mesi ve merkezi oto
ritenin öngördüğü de
ğerlerin bunların ye
rine konulması şek
linde ortaya çıkar.
Bu, total bir değişimi
ifade
etmektedir.
Amaçlanan, homojen
bir toplum ve tek tip
insan yetiştirmektir.
Bu durum, Osmanlı
döneminin otoriter
devlet anlayışından
Cum huriyet
döne
minde totaliter bir
devlet anlayışına ge
çişin ipuçlarını verir.
R ESM İ İD E O L O JİN İN TOTAL K A R A K TER İ

Devlet tek tip insan yetiştirmek için eğitimi kendi te
keline alır ve Kemalist ideolojiyi benimsemiş vatan
daş yetiştirmeyi amaçlar: “Parti ulusal eğitimde esas
alarak şu sekiz düsturu korumuştur... Partinin altı ana
vasfına bağlanmış yurttaş yetiştirmek...” (Aykut; 66)
“ Atatürkçülük”te bu daha açık bir biçimde dile geti
rilir.” Türk eğitim sistemi başarılı olmak için kendi
hedeflerini ve vazifelerini, yapısını uygulayacağı
teknolojiyi tesbit ederken, Türk devletinin dinamik
ideallerini. Atatürkçülüğün devlet hayatı, fikir hayatı ve ekonomik hayatta öngördüğü ilke ve esasları,

birbirini kollayacak, destekleyecek, bütünleyecek bi
çimde gözönünde bulundurmalıdır. Ayrıca memleket
davalarının ideolojisini, Atatürkçülüğü anlayacak,
anlatacak, nesilden nesile yaşatacak kişi ve kuruluş
lar yaratmak devletin eğitime ilişkin vazifeleridir.”
(Genelkurmay; 132)
Devlet eğitimle de yetinmez medyayı da kendi
yanında ve resmi ideolojinin hizmetinde görmek is
ler; “Atatürkçülükte bilinçli bir kamuoyu yaratılma
sı, temel esastır. Bilinçli kamuoyunun yaratılmasın
da en önemli araç basın ve yayındır. Bu nedenle
Türk basınına büyük görevler düşmektedir. Atatürk
inkılap ve ilkelerinin ışığında halkı eğitmek, geniş

kitlelere bu ilkeleri yaymak, bu ilkeler yönünde top
lum zihniyeti yaratmak Cumhuriyet basının m ana
amacı olmalıdır. Unutmamalıdır ki, milli hedefinden
sapmış bir basın, toplumda bölünmelere sebep olur”
(Genelkurmay; 154-155)
Bu ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla Kemalist
ideolojinin emrine girmeyen basın ve yayın kolayhkla bölücülük ve bozgunculuk suçlamasına muha
tap olabilecektir. Çünkü istenen tek tip insan yetişti
rilmesidir.
Kemalist ideolojinin total etkisinin ekonomik
alana da uzandığını aynı kitapta açık biçimde görüyoruz. “Atatürkçülük^'te öngörülen ekonomi devri,
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Atatürk’ün belirttiği hedefleri ve değerleri gerçek
leştirecek biçimde yönlehdirilmelidir.Bu vazife ön
celikle devlete aittir... Devlet milleti, ülkeyi, fikir hayatmdaki müesseseleri, ekonomik yapıyı içine alan
bir bütündür. Devletin bu kapsamlı niteliği; devlet
hayatını, ekonomik hayatı ve fikir hayatını etkileme
sini, gerektiğinde düzenlemesi ve yönlendirmesi için
gerekli fonksiyonların yerine getirilmesini öngör
mektedir”. (Genelkurmay; 183)
“Ekonomik sistemde devlet faaliyetlerine, fikir
hayatına, ekonomik hayata ilişkin süreçler birlikte
gerçekleştirilir. Fikir hayatı Atatürkçülüğün öngör
düğü devlet sisteminin esaslarını dikkate alarak dev
let hayatını ve ekonomik hayatı etkiler” (Genelkur
may; 204)
“Atatürkçü ekonomik model, devletin temel ilke
lerine uygundur. Bütün anlamıyla cumhuriyetçi, mil
liyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır.” (Genel
kurmay; 217)
Görüldüğü gibi ekonomi de Kemalist ideoloji
den ve devlet müdahalesinden bağımsız değildir. Bu
yüzden liberal bir ekonomi söz konusu olamaz;”
Ekonomiye devlet müdahalesi kesin zorunluluk ta
şır... Gözönünde tutulacak husus Atatürkçü ekono
minin liberal ve sosyalist bir ekonomi olmadığıdır.
(Genelkurmay; 208)
Devletin ve resmi ideolojinin gürümünde olan
ekonomik sistemde özel sektör devlete bağımlı bir
alt sistem olarak çalışacaktır; “Atatürkçülükte devlet
ve kişi, devlet teşebbüsü ile özel teşebbbüs birbirine
hasım gibi görülemez, bir bütünün, bir sistemin par
çaları, alt sistemleri olarak ele alınır.” (Genelkur
may; 195)
“Devletin yapıcı, yaptırıcı kuvvet prensibini uy
gulayarak elindeki imkanları ile gerçekleştirmeye
çalıştığı bu programa ve uygulamaya devletçilik de
nildi” (Genelkurmay; 209)
Kemalizm total bir ideoloji olarak siyasi alana ait
meşuiyeti de kendi tekelinde tutmak istiyor; “Ata
türkçülüğün çizdiği sınırlar içinde hareket etmek,
bütün m.üesseselerin özen göstereceği bir esastır. Bu
yönden partilerin niteliklerinin başında Atatürkçülü
ğü benimsemesi vardır”. (Genelkurmay; 57)
“Türk devletinin ideali, partilerin dinamik ideali
olmalı, Türk devletinin temel nitelikleri bütün parti
lerce benimsenmeli ve Atatürkçülük bütün partilerin
müşterek esası olmalıdır.” (Genelkurmay; 61)
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Kemalizmin amentüsü niteliğindeki prensipler için
de belki de en önemlisi laikliktir. Kemalist ideoloji
ye göre laiklik dinin hem devletten, hem de toplum
dan tüm pratikleri, kavram ve sembolleri ile birlikte
silinmesidir. Din bir vicdan işidir, bir metafiziktir.
Devlet ve kamu alanı sadece akıl ve bilim temeline
dayanır.
Bu anlayış 19. yüzyıl pozitivizminin tipik bir te
zahürüdür. Atatürkçülüğün en önemli özelliği akılcı
ve bilici bir davranış ve zihniyeti yansıtmasıdu'. (Ge
nelkurmay; 107)
“Vicdan işi olan dinle rejimin hiç bir alakası yok
tur” (Aykut; 40)
“Toplumsal müesseseler, insanların birbirleri ile
olan ilişkilerinden ortaya çıkar. Şu var ki din dışın
daki kültürel, sosyal, politik, teknolojik, askeri ve
eğitime ilişkin olanları sadece dünya faaliyetleri ve
sorunları ile ilgilenirler”. (Genelkurmay; 225)
“Atatürkçülük; insanın akıl yürütme gücü dışında
kaldığından fizikötesi hususlar için, dinin temel va
zifesi ve kul ile Allah’ı birbirine bağlamaya ilişkin
esaslarını ve ibadet şekillerini olduğu gibi kabul et
mektedir” . (Genelkurmay; 227)
Anlaşıldığı kadarıyla Kemalizm dinin siyasal,
sosyal ve kültürel alandan silinmesini öngörmekte,
sadece inanç ve ibadet konusunda bireysel olarak ya
şamasına izin vermektedir. Ancak ibadet konusunda
ki dini pratikler de devletin müdahalesinden tama
men kurtulmuş değildir: “Vicdan hürriyeti, kişinin
maneviyatında saklı duran bir hürriyet olduğundan,
onun niteliği gereği mutlak olması kabul edilmekte
dir. Fakat ibadet hürriyetinin sınırlanması, toplum
kurallarına göre devletçe yapılır”. (Genelkurmay;
239)
1982 Anayasasına göre devlet kutsaldır. Bu du
rum devlete bir çeşit masumiyet zırhı giydirir ve
devletten hata ve günah sadır olmıyacağı anlaşılır.
Öyle ki devletin kutsallığı dinin kutsallığından önde
dir. Bu nedenle devlet dine sınırlar getirebilir, içeri
ğine müdahale edebilir, ve din devletin koyduğu
esaslara aykırı olamaz. “Bir dini seçen bir kimseye
dinin gereklerini; devletin öngördüğü dünyevi esas
lara zarar vermeden yerine getirmesine imkan veril
mesi veya dini müesseselerin gerçek dini faaliyetle
rini diğer müesseseleri etkilemeden uygulaması Ata
türkçülüğün laiklik anlayışının bir sonucudur” (Ge
nelkurmay; 232)
Devlet dinin üzerinde müdahaleci bir düzenleyici

etkisini sürdürür. “Devlet, her lürlü taassubu, boş
inancı, gerçeğe aykırı inanışları sürekli olarak kont
rol altında tutarak güçsüz bırakmaktan... soruınludur” (Genelkurmay; 239)
İlk dönem Kemalist ideolojide din karşıtlığı daha
açıktır.” Tutemli Türk büyülü dinlerden göksel dinle
re geçerken bile inanına asla ilahiyat karıştırmamıştır. Onun inanında ilahiyatsız bir dm hüküm sürmüş
tür. Bir genel dine girmeden önce bile yalvarışına ba
kılırsa Tanrıdan bütün istediği yaşayışının genişliği,
yurdunun genişliği ve bolluğu içindedir. Öteki dün
yanın görünmeyen nimetleri ile, göklerde adanç edi
len (melekutu semavat) ile hiç bir ilgisi yoktur... Tür
kün kendin dini olan yaşamak, dini onu bu yola gö
türmüştür” (Aykut; 72)
Bu nedenle Türk Milleti seküler bir dine göre ye
tiştirilmelidir. Türkün ulusal heyecanı çok derindir,
çok kuvvetlidir. Halbuki Arabi tutuşturacak kadar
vaadler dolu İslam dini tam Araba yakışan bir din
dir”. (Aykut; 73)
“Parti gençlik örgütüne el koymuştur... Onun
inancını doldurmak, vicdanını doldurmak ister. Bu
sebepledir ki, onu Kemalizm dininin hiç şaşmayan
orunçlu ve coşkun tapkanı yapmak, ona bu kutsal
ulusal ve kurtarıcı dini olanca derinliği ve inceliği ile
oydamlamak ister... Ta ki, Kemalizm dinine inancı
artsın.” (Aykut; 79)
Dünyevi bir din haline getirilen Kemalist ideoloji
kendine özgü bir devrim anlayışı getirerek kendi var
lığını pekiştirmek ister. Bunun için de toplumun geç
mişiyle ilişkisinin kesilmesi gerekiyor. Her şeyi kö
künden kesip atmak gerekti ve bu o kadar kolay de-ğildi. Atatürk, kurduğu ycn-i-Türk-sosyetcsinin bir
hamlede, yokolan Osmanlı İmparatorluğu ile her

yandan ve her baştan bağ
lantılarını ilmiklerini çöze
rek kesip atmıştır. (Aykut;
41-42)
Kemalist m illiyetçilik
anlayışında da İttihat ve Terakki’nin muhafazakara ka
nadından farklı olarak radi
kal bir değişim ve dönüşüm
göze çarpar. “Genel savaş
tan sonra yurdu baştan başa
düşmanlar bastığı gün bu
uydurma ülkünün boşluğu
anlaşıldı.
(Müslümanım,
Osmanlı Türküyüm, Garp
mederiiyetindenim) diye çü
rük bir mantık çardağı kuran zavallıların hepsi için
kötülüğünü çok acı olarak duydular. Zira bunlar bir
türlü dinsel güdemden kurtularak sebebin da kendisi
olan tarihi cepheden doğmuş ekoriomik sebebi bula
madılar, göremediler (Aykut; 23)
A SK ER İ M Ü D A H A LELER VE R ESM İ İD E O L O Jİ

Kısaca karakteristik özelliklerini ortaya koymaya ça
lıştığımız resmi ideolojinin, yönetici elitin kesin ikti
darının sürdüğü 1950 yılına kadar olan dönemde
toplum üzerinde egemen olduğu söylenebilir. 1950
yılından itibaren ortaya çıkan çok partili siyasi rejim
Kemalist ideolojinin uygulamadan daha esnek ve
popülist bir karakter kazanmasına yol açtı. Bu durum
1960 ihtilalini hazırlayan en önemli faktörlerden bi
ri oldu. Resmi ideolojiye bağlı elit zümre silahlı kuv
vetleri kemalist ideolojinin bekçisi kabul ettiğinden
çeşitli tahriklerle ihtilal ortamını hazırlama ve asker
lerin siyasi hayatı kontrol etmelerini meşrulaştırma
yönünde çaba gösterdiler.
1960 ihtilalinin başlıca sebebi gevşemeye yüz tu
tan resmi ideolojinin hakimiyetini yeniden pekiştir
mekti. Bunu ihtilalin önde gelen liderlerinden biri
olan Dündar Seyhan’ın 1966 da yayınlanan anıların
da açık bir biçimde görebiliriz: “DP politikasının te
melini halka hoş görünmek esasına dayamıştı. Hal
buki Türkiye’nin problemleri, günlük politika ile çö
zülecek neviden değildi. Uzun vadeli, köklü çözüm
metodlan uygulanırken ise, halka rağmen, halk için
düsturunu tatbik etmek kaçınılmaz bir zaruretti” . (D.
Seyhan, Gölgedeki Adam; 39)
“Türkiye’yi içinde bulunduğu çıkmazdan, köhnemiş bir eski kadro kurtaramaz artık. Türkiye’ye, Ata-
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lürk’ün projektör kafasının ışığını almış yepyeni bir na ve İslam ’ın yüksehşine yol açtı.
ekip lazımdır. (Seyhan; 45)
Özal hükümetleri döneminde Türkiye’de kısmi
Görüldüğü gibi halkın eğilimlerini ve taleplerini de olsa liberalleşme politikaları uygulamaya kondu.
dikkate almıayan, sosyal mühendisliğe inanan, tepe Devlet tahakkümü altında resmi ideolojiinn dizayn
den inmeci bir zihniyet ihtilalcilerin mantığını şekil ettiği politikalarını uygulanmasına ahşan güç odak
lendirmiş bulunuyor.
ları veya iktidar elitleri için bu durumun rahatsız edi
Daha sonra gelen 12 Mart müdahelesinde aynı ci olduğu muhakkaktı. Nitekim bu çevrelerin en
mantığın hakim olduğu görülür. Müdahalenin güçlü önemli silahı olan büyük medya, olup bitenlerin şaş
ismi Muhsin B atur’un i 985’te yayınlanan “Anıhır ve kınlığı geciktiren ve belirli çevreler için gidişin iyi
Görüşler”! bunu ortaya koymaktadır. “Çoğu hayvan olmadığı anlaşıldıktan sonra saldırıya başlamıştı.
amblemli partilerden birine oy vermekle beliren mil
1995 seçimlerinden sonra Refah’ın birinci parti
li iradenin sonucu meydc\na gelen parlamentonun du olması, arkasından da Erbakan’ın Başbakanlığı al
rumu, çalışma ciddiyeti, memleket mesellerine el atı tında Refah-Yol iktidarının kurulması bardağı iyice
cı... Parlamenterlerin büyük çoğunluğunun durum, taşırdı. İşte bu orkamda 28 Şubat süreci başladı.
tutum ve yetenekleri... esas kamuoyunu teşkil eden,
28
Şubat olayı,karanlıkta parlayan uzun bir şim
dünyanın her tarafında varlığı kabul edilen elit sınıfın şek gibi geniş halk kitlelerinin ve sıradan insanların
başlıca üzüntüsünü teşkil etmektedir.” (Batur; 198)
açık seçik göremediği bazı önemli gerçekleri gözler
Müdahale öncesinde bu görüşlerini yüksek ma
önüne serdi. Görünen devletin arkasında görünme
kamlara bir rapor olarak sunan Batur, 12 Mart müda
yen bir çekirdek devlet vardı ve bu devleti temsil
halesinden sonra Yankı dergisi ile yaptığı mülakatla
edenler halkın seçtiği kişilerden oluşmuyordu. Hal
şu görüşleri dile getirir. Atatürk’ün bize emanet etti
kın seçtiği insanlar ise kendilerine çizilen sınırlar
ği yolda, dondurulmuş kalıplara bağlı kalmadan Tür
içinde devlet yönetimine katılabiliyorlar ve rutin gö
kiye’nin sorunlarının akıl ve biHm yolu ile çözümle
revleri üsdeniyorlardı. Ülkede çoğulcu demokrasi
neceğine inanıyoruz.” (Batur; 329)
değil katı bir resmi ideolojinin şekillendirdiği monist
Bilinen pozitivist dogmanın tekrarlandığı bu ifa
bir sistem vardı. Oligarşik elit sınıf ve devletle sıkı
deden sonra şöyle devam eder. “En büyük Türk re
bir çıkar ilişkisi olan tekelci güçler silahlı kuvvetleri
formisti Atatürk, reformları milli iradeye dayanarak
resmi ideolojinin meşru bekçisi olarak görüyorlardı.
yapmıştır. Türk milletini muasır milletler seviyesine
Büroki'atlar, yargı mensupları, üniversite temsilcileri
yükseltecek reformları önce yapmış, sonra millete
brifingler verilmek üzere toplanıp manipüle ediliyor
maletmiştir”. (Batur; 329)
lardı. Hükümet ve parlamento olup bitenler karşısın
“Biz sadece Atatürk’ün önceden öngördüğü re
da seyirci durumunda kalıyorlardı. Adeta silahlı kuv
formların yapılmasını istiyoruz. Atatürk yolunun
doğrultusundan hiçbir zaman dönülmemesini istiyo vetler devamlı iktidarda kalan partiler üstü bir parti,
ruz... Bu hedeflere gitmek için gösterilen yollar da ve Milli Güvenlik Kurulu da hükümetler üstü bir hü
bellidir. Halkçılık, devletçilik, inkılapçılık, milliyet kümet gibiydi. Milli güvenlik Kurulu toplantılarında
resmi ideolojinin standartlarına uymayan sivil top
çilik, cumhuriyetçilik” (Batur; 333)
Bu birbirleriyle uyumluluğu tartışma götüren kav lum kuruluşları, medya gruplan, sermaye ve ticaret
ramlar arasında yer alan Cumhuriyetçilik kavramının kuruluşları, legal siyasi oluşumlar gayri meşru ilan
özde tahaldiümsüzlük ve katılımcılık anlamına geldi ediliyordu. Vatandaşlar kendi malları olan kurban
ği düşünülürse, milli iradeyi tanımayan bir devletçi derilerini bile devletin emrettiği yerlere bağışlayabi
liyorlardı. Çıkarılmak istenen irtica(!) yasaları ile
likle bağdaşabileceğini nasıl düşünebileceğiz?
12
Eylül Harekatının liderleri ise 10 yıl ülkeyi asdevlet kurumlan emir komuta zincirine bağlı katı bir
keri yönetim altında tuttular ve olabildiğince resmi totaliter örgüt haline getirilmek isteniyordu. Ve yasal
ideolojinin damgasını taşıyan ve devleti kutsallaştı statüsü olrrîıyan bir örgüt tüm ülkede insanları izliyor
ran bir anayasa yaptılar. Meydanlardaki ayetli, ha- ve fişliyordu. Bu durumun Anayasaya ve yasalara
disli konuşmalarla din istismarcılığı yaparak Ata uymadığını, hukukun ayaklar altına alındığını söyle
türkçü ilkeleri halk tabanına yaymaya çalıştılar. Ama meye kimse cesaret edemiyordu.
Bütün bu görüntüler örtülü bir totaliter .sistemin
bu çabalar halkın Özal’ı iktidara getirmesi ile sonuç
landı. Özal döneminde devlet tahakkümünün hafifle açığa çıkan varhğından başka bir şey olamazdı. ■
(Devam edecek)
mesi ise halk iradesinin yavaş yavaş ortaya çıkması
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DENEME

MEKKE VE AHLAK

eygam ber’in (asv) M ekke’deki
r çalışm alarının M edine’yi inşa

yapısaldır.
1.

Ahkâm âyetlerinin M ekke’de indi

ettiğini biliyoruz. Medine, şekil-

rilmemiş bulunması nedeniyle ilk dönem

lenişi, toplum ilişkileri, duyarlılığı ile

inananlarının toplumsal yapıyla çelişki

Muhammed (asv)’in M ekke’de yürüyü

leri ibadet, setr, kurban derisi, riba, hamr,

şün daha büyük ölçekte tekrarlanmasını

vs. gibi emr içeren alana taş mm am ıştır.

(yahut yeniden açılımı olmak itibariyle)

Bu durumun ortaya çıkardığı iki sonuç

devam lılığını yansıtıyor. M ekke’den

tan söz etmek yanlış sayılmaz: a-) İna

Medine’ye giderken tenakuz, yanlışların

nanlar Kureyş’in yeni dine karşı duruşu

elenmesi, değerlendirme eksikliği gibi

nu ahkâm kaynaklı em r’lere uyum krite

malullere rastlanmaz. Bütün bunlara kar

rinden hareket ederek değil Allah’ın tev-

şın Mekke ahlâkı yani inananların Mek

hid mi edildiği yoksa ortaklı mı olduğu

ke’de çalıştıkları, işledikleri ahlâk Medi

kriterinden hareket ederek ele almalarını

ne ile kıyas götürmez bazı farklı yöneliş

istemiştir: b-) ahkâm kaynaklı em r’lerin

leri bünyevileştirmiştir. M ekke’de haya

ilk dönemde hareket kaynağı olmaması

ta geçirilip de M edine’de gündeme geti

nifak, tdcıyye, istismar, çağa uygunluk,

rilmeyen bir ahlâk damarı bulunmakta

vs. gibi pek çok problematik meselenin

dır. Bize göre bu damar hayatın realitesi

doğuşuna engel olmuştur.

nedeniyle ortaya çıkmış bir aşınma de

Ahkâm âyetlerinin M ekke-M edine

ğerlendirmesiyle ciçıklanamaz. Diğer de

dönemleri bakımından ayrımını araştır

ğişle İbn Haldun’un bedevilikten mede

ma konusu yapan M ısır’da “selefilik”,

nileşmeye geçtikçe asabiyette değişme

Türkiye’de “mealciUk” benzeri tü<:ımla-

bekleneceği tesbitinin Mekke-Medine-

ruı çalışmaları neticesinde “Mekke’nin

ahlâk çizgisinde de tebarüz edeceği söy

özelliklerinin geçerli olduğu anda Mek

lemi hatalı yöneliş olacaktır. Biz Mekke

ke’nin fıkhına dönüleceği” şeklinde fi

ile Medine ahlâk pratiğinin farklılaştığı

kirler çıkmıştı. 80’li yılların tartışmala-

nı söylüyoruz ama bu bebeğe anne sütü.

rmda Mekke’nin ahkâm özellikleri uya-

yiyebileceği yemek vermeye benzer bir

rini Mekke’de nazil olmamış ahkâmdan

ıma<;ını Wahn1 p.dpnler ke,ndiİP,- Haluk
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muaf tutarken, K itab ’taki bütün ahkâmm tatbikinin

hatırladıkça üzüntüden kahroluyordu. İlk dönem ah

farz olduğunu savunanlar da "müşrikleri nerede bu
lursanız öldürün" (9/5) âyetini okuyup itiraz beyan

lâkı hikmetle bir şekilde temas kurmuş yüksek ka
rakterlerin ahlâkı olmak bakımından “azim ef’e talip

edenlere karşı metodolojilerinin zaafı dışmda bir ce

ti. Din onlar için suçlarına meşruiyet sağlayacakları

vap göstermemişlerdir. Bize göre ilk dönemde iman,

alan açmıyor, bilakis toplumsal iyileşme için fertle

ibadetler vasıtasıyla ortaya çıkmıyor ve çıksın da is

rim (ve kendilerinin) hangi yönde disipline alınmala

tenmiyordu. İbadet etm ek isteyen bunu yaşıyor ama

rı gerektiğini tanımlıyordu. Böylece din daha en baş

topluma karşı veya toplumsal alanda polemiğe yol

ta bir grub hikmet adamı tarafından sınıfsal menfaat
lerin ideolojisi konumundan arınık halde algılanmış

açıcı noktaya taşımıyordu. Dolayısıyla imanı seçen
lerin günde iki vakit farz olan o zamanki namazı

ve toplumsalın gündelik cangılından ayrık bir zihni

Mekke içinde bir yer tahsis ederek değil de varoşlar-

yet sorunsalı haline gelmişti. Ahlâk ilk dönem inan

da-şehir dışında (ıssızlıkta) eda etmelerinin neticesi

lılarının zihninde para, kadın, soy, medeniyet yücelt

tartışmanın çıkmasını önlemek iken illiyet ise Al

melerinden daha yüksek bir değerdi.

lah’ın kuluna gücünün yetmeyeceğini yüklememesi-

3. Mekke ahlâkının saydığımız vasıfta insanlar

dir. Dolayısıyla o dönem

nezdinde yürüyüşü nede

imanı için en büyük yük

niyle ilk inanlıların birden

tevhiddi. Putları redde

çok kadın talebi (poliga

denlerin iktisadi ve sosyal

mi), mal ve evlat çokluğu,

statülerinin aşınacağı ka

herkesçe onaylanmış ka

çınılmaz bir gerçeklikti.

rizma vs. peşinde mesai

Nitekim

tüketm ediği

M usab

bin

Umeyr şirkten vazgeçince

anlaşılıyor.

Dolayısıyla o dönem insa

annesi tarafından redde

nı fıti'î temayüllerini bas

dilmiş, servetinden m ah

tırmayı seçtiği ahlâk yü

rum kalmıştı.

celtmesi peşinde koşmak

2.

M ekke’deki ahlâkın

taydı. Nitekim poligami,

özelliğinden bir diğeri ge

mal çokluğu, nafaka, mi

rek Resûl (asv)’ün gerek

ras, ehl-i kitapla münase

ilk inananların şarap, riba,

bet ile ilgili âyetler selam

kumar, zina, alışverişte

yurdunun tesisinden son
ra yeni M edine’de nazil

hile gibi suçlara bülaşm.ayısıyla ilk dönem ahlâkın

olmuşlardır. Hatta mezkur
dönem bireysel zenginleş

tatbik edilmesinde kendi

melerin ortaya çıkmadığı,

lerini ilahi ceza tehdidin

birikimlerin eridiği, aile

den başka hiçbir yaptırı
mın bağlamadığı kişilikler bulmaktayız. Bu kişilik

lerin ayrıldığı, parçalandı
ğı tarihsel süreci başlatmıştır. Kureyş, inanlıların ti

lerin daha vahy inmeden önce vahye hazır (âyet in

cari iflaslarını organize etmiş, ticari kervanların mal

mış bulunmalarıdır. D ola

meden iman etmiş) konumda oldukları siyer kitapla

larını Hâşimoğullarına satmalarını engellemiş, kız

rında bahis edilmiştir. Tik dönem ahlâkında görülen

alıp vererek yeni aileler kurulmasını da yasaklamış

husus iman edenlerin topluma liissiz bir kazanç,

tır. İnanlıların alacakları ödenmemiştir.

zevk, eğlence anlayışından arınmış olmaları veya

4. Ekonomik vc sosyal baskının zaman zaman fa

böylesi “suç” işlemişlerse işlediklerinden derin bir

cia durumunda yükseldiği uygulamalar karşısında

ızdırap duymalarıydı. Ömer diri diri gömdüğü kızını

iman mal ve canın korunması için ihkak-ı hak(hak
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kın şahsın kendisi tarafmdan alınması) kavramına
başvurmamıştır. Bununla örneğin Sümeyye (r. an-

lah tarafından verileceğine dayanan katıksız bir ka
naat halinde algılandı.

ha)’nın katledilmesi karşısında oğlu Ammar b. Yasir

Mekke’de sosyal mevkii son derece zayıf olan ah

tecavüzleri tazmin eden veya eski hale iade eden gü

lâk yapısının M edine’de yeni döneme uygun bir ko

venlik şemsiyesinden-yargı merciinden mahrum ka

num kazandığı dikkatten kaçmamaktadır. Bunun en

lıyordu. Aslında Muhammed (asv)’e hukukun üstün

büyük sebebi M edine’nin artık ahlâk halkı da denile

lüğü kavramını tahakkuk ettireceği yetki verilmek

bilecek siyasi organizasyona sahip olmasıydı. Bu ne

istenmiş ancak Resul Mekke siyasetinin iyileştiril

denle M ekke’de eziyetler altında ezilen iman, Medi

mesini kabul etmemiştir. Fakat Resul’ün bu reddi

ne’de bir şairin çirkin iftiralarını bile susturmaktan

imanın kendini terörize bir kanalda davranış geliştir

çekinmemiştir. Toplumsal yapıya geçer geçmez Me

mesine de yol açmamıştır. Böylece iman, kendisini

dine halkı poligami, pazar yeri, mallar, oğullar, nafa

koruması bakımından son derece önemli destekleri
yitireceği zayıf alana çekilmek zorund^ı kalmıştır.

kalar, setr, haram yiyecek ve içecekler, riba, kurban
cihad, ganimet, vb. konularda inen ahkâm ile muha

Örneğin Ebu Bekir, K ur’an okumaması karşılığında

tap olmuştur. M edine’de ahlâk her kesimden insan

velayetini sürdüreceğini söyleyen adama, kıraatma

(ideoloji) ile ahidler yapmış, birlikte yaşama proble

devam edeceğini bildirmiştir. Böylece inanç, politik

mini ahidler alanında halletmiştir. Medine’de ahlâ

talepten arınma, lobicilik yapmama, yaşam kalitesi

kın inanhlara ahdi kimsenin hiçbir sosyal problem

nin arttırılmasına yönelmeme ile popülizmin önemli

nedeniyle sefalete, unutulmuşluğa ve terkedilmişliğe

metodlarını terketmiş bulunuyordu.

düşmeyeceğidir. Bu ahid nedeniyle selam yurdu sa

İman, “Ey kavmim, buna kar§ı ben sizden bir kinleri boşanma, ölüm, hastalık, vs. gibi nedenlerle
mal beklemiyorum, benim ücretim Allah’a aittir” aciz bırakılmamış ve hukuk da getirdiği çok eşlilik,
(11/29) âyetinin canh tefsiri haline geldi. İnanlılar nafaka, iş teminatı, pazar güvencesi, faizli muamele
5.

toplumda hayır ve hizmet için para toplayan misyo

lerin ilgası, unutulmuşluğa yasaklanması gibi hü

ner veya dilenci görüntüsü vermekten uzak durdu.

kümlerle ahdin yargısal temellerini tanzim etmiştir.

Dolayısıyla imanın, iman etmenin yüceliği için top

Farklı ideolojiden grublar ise ahidlerini yerine getir

lumdan beklediği minnet hissiyle davranması engel

dikleri müddetçe birlikte yaşama güvencesinde kal

lendi. Aslında bu zihniyet iki alanda birden inşa edil

mışlar ama çoğunlukla ahidlerine kendileri ihanet et

di. Birincisi inanlıların toplumun vicdanı gibi dav

mekten kendilerini alamamışlardır. Bir anlamda

ranmalarının önünü kesti. Yani iman ehli “günahkâr

Mekke’de ahlâk imanın bedel ödemesi, Medine’de

ların” günahlarının kirinden arınmaları için hizmet

ise ahidlerin tutulması temeline dayanıyordu. Nite

ehline maddi destek verilmesini isteyemedi. Kurala

kim bu gerçekliği yansıtan önemli bir fırsat Hudey-

göre iman ehli kendisinde varolanı vermekle mükel

biye antlaşması vesilesiyle anlatılabilir. Antlaşmaya

lefti “sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça asla iyiliğe

göre Kureyş siyasi ittifaklarını bozmak kai-şılığında

eremezsiniz” (3/92). Böylece inanlılar hayırlarını

M ekke’de yaşayan inanlıların Medine’ye kaçmaları

karşılık beklemeden yaptıklarını, sevdikleri şeyler

halinde onların iadesini isteyebilecek, fakat Medi

den dahi feragat edebileceklerini ve toplumun vicda

ne’den M ekke’ye kaçanları iade etmeyecekti. Mu

nını rahatsız edip bunu paraya çeviren misyoner tu

hammed (asv)’in bu anlaşma ile sağladığı husus

tumdan uzak durduklarını kanıtladılar. İkinci alan

Meldce’yi (Kureyş) siyasi yalnızlığa uğratmak şek

benzer prensibin “kardeşlik” hukuku içinde dahi tat

lindedir. Buna karşı o biliyordu ki iade etmek zorun

bik edilmesiydi. Örneğin Bilal inancı için hiçbir zen

da kaldığı mü’min imanının bedelini ödemek, kendi

gine güvenmiş ya da minnet etmiş değildi. îman et

si ise ahdini tutmak ile mükellef idi. Bu noktada bir

mekle inanlılar imanlarının karşılığında alıcı olmak-

acımasızlık aramamak gerekir. Çünkü iman edenle

lan çok verici pozisyon kazanmaya başladılar. Başta

rin imtihanı ilahi bir vaad idi ve ilk inanlılar bunu

da verdiğimiz âyette geçtiği üzere iman, ücretin Al-

çoktan yaşamışlardı.

M A RT

1999 ■ 33

HHGUNDEJVI

KORKUNUZDAN KORKUN

eler oluyor bu ülkede? Bu

için bir hak olarak tanırken, bu uygu

olanlar neden oluyor bu ül

lamayı nasıl izah edeceksiniz?

kede? Tüm olanlar kim e ne

Yasaya aykırı m e r’i m evzuata ay

fayda getirm ekte? Ve bu toplum ve bu

kırı bu halin tek izahı vai” “fiili du

ülJke, bu seyirle, takvim yapraklaıını

rum ” . Olm akta olanın hukukla ve ah

çevirdikçe karanlığa mı aydınlığa mı

lakla izah edilm em esi ve gücü olanın

gitmekte?

‘bir şekilde” olaya vaziyet verm esinin

Şüphesiz böyle giderse karanlığa...

adıdır “fiili durum ” . Fiili durum k a

İki yıla yakm dır inanan insanların

nun devletinde dahi görülmez. Oysa

kalbi, beyni m uhasara altm da alındı.

istenen hukuk devletidir. Onun da öte

O kulların önü kesikli. Başörtülü oku-

sinde herkesin m utluluğunun sağlan

yamazsmız. Başörtülü okutam azsm ız

dığı düzenlem eyi ahlaktan başlatan

dendi. İnandığınız hiç bir değeri kamu

“esenlik toplum udur” dünyanın özle

alanm a taşıyam azsınız? Eğer inanm a

mi.

ya devam ederseniz binbir zorlukla el

İstanbul’da, B ursa’da E re ğ li’de,

de ettiğiniz haklar bir çırpıda eliniz

K onya’da ve pek çok yerde yapılan

den alm ır dendi ve alındı da, Sorular

uygulam a yazılı literatürlerde adı ol

birikti bu arada. Peki siz kimsiniz?

m ayan “fiili durum la” izah edilebili

Ne giyeceğim izi, nasıl giyeceğim i

yor. Fiili durum ancak hukukun, kişi

zi, ne düşüneceğim izi, nasıl düşüne

ye göre farklı uygulandığı aşiret top

ceğimizi, ne hakla, hangi yetkiyle be-

luluklarında görülür.

lirleıneye kalkıyorsunuz?
A nayasanuı 24. maddesi din ve

Ahmet
MERCAN
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Y an k oluyor bu ülkeye, yazık!
Birgün hukuk ortaya çıkarsa ki,

vicdan hürriyetini öngörürken, devle

çıkmak zorunda, yoksa bu ülke helak

tin altına im za attığı anayasa işlem in

olur, o zam an yetkisini aşan herkes,

de Avrupa İnsan Hakları Sözleşm esi

konum u ne olursa olsun, hukuk önün

ifade ve inanç özgürlüğünü herkes

de hesap verecek. Başörtüsü zorla çı-

kartılan kızın sözleri çınlıyor yetmiş m ilyonun ku-

inancı yok etm eye yetmemiştir. Ve tarih göster

laklaıında;

miştir ki oturduğu dalı kesen herkes yere düşm üş

“Başımı açtınız kalbimi ve beynim i açabilecek
m isiniz?”

tür. Dünyada cereyan eden m illetler m ücadelesin
den kopup suni iç tehdit yaratarak gücü bu vehim

Bu İnançtan neden korkuluyor? Tarihten neden

üzerine yönlendirm ek asıl “o dış m ihrakların” ar

kaçılıyor? İltica ne demek? K u r’an ’a inanmak

zusunu yerine getirmektir. Bu ülkeye yapılabile

mürteci olm ak m ıdu? Herşeye yasak getiren o

cek en büyük kötülüktür.

“görünm ez el” bunlara cevap vermek zorundadır.
Terazinin doğru tartmasına, hırsızlığın günah
olduğuna inanıyorsam ve bunu kam u alanma taşı

Aklı başmda hiç kimse ülkenin bölünmesini is
teyemez. Bu ülke tek tek herkesindk.
Hiç İdmse bu ülke üzerinde bir diğerinden da

yorsam kim e nasıl bir za

ha fazla hakkı olduğunu

rar verdiğim i “o gizli el”

söyleyem ez.

çıkıp açıklam alıdır. Bu

haksızlığa

ülke

olur. Haddi aşar.

insanı

bir

aşiret

Söylerse
yeltenm iş

mensubu değil, oldukça

Hiç kimse, bir başka

çeşitli inanç ve etnik ya

sının neye inanacağına,

pıyı bir arada üç kıta üze

ne düşüneceğine ve ne

rinde barış içinde yaşat

giyeceğine karar vere

mayı başarm ış bir uygar

mez. Bu gerek yasaların

lığın devamıdır.

ve gerekse uluslararası

Aslolan insandu', her

insan haklarm ın sağla

inanç grubu kendini ifa

mış olduğu asgari vasat

de edebilm eli ve kültürel

tır. Kim ki, her hangi bir

çeşitlilik içerisinde ya-

insan üzerine baskı kura

şay abi 1m elidi r. Düny anın

rak ona dayatmada bulu

en cazip m erkezleri hür

nur, o kişi insan olmanın

riyetlerin

anlam ına savaş

y ü k sek to le

açmış

ranslarla yaşandığı yer-

olur. Bu kişi ister sivil,

lerdû'.

ister resmi kişi, isterse
küçük veya büyük bir

Bu ülke doğu ve batı
uygarlığının

kurum olsun.

kesişm e

Devlet hizm et aygıtı

noktasında çok avantajlı
bir konum da yer almaktadu'. Bu ülke dünyaya ön

dır, m sanın m utluluğu için insanların ortak m enfa

derlik edecek bir işleve sahipken, kendi gücünü

ati için vardır. Devlet, doğruyu yanlışı belirleyen

keşfedem eyen ve farklılılcları korku ve panik hal

m ekanizma değildir.

iyle karşılayan bir zihniyet yüzünden olması gere
kenin çok uzağındadır.
H alkından, halkının inancından utanan bir dev
let Vcir olamaz. İnançla savaşılmaz. İnanç bir başk?«.sına karşı olm ak veya yandaş olmak için kuşa

Devleti kendine siper edinen yetkililer suçlula
rın peşine düşsün; en üst kademelere, kendilerine
kadar uzanan çetelerle, trilyonluk soygunculukla
uğraşsın.
Akıl alm az soygunun boyutlarını gizlemek ve

nılan değer değildir. Din insanuı ezel ve ebed ha

hukuk tanım az bir biçim de oluşan küliliği örtmek

yatını kuşatan varoluş sorusuna verdiği anlamdır.

için masum insanlar üzerine kurulan baskı kimse-

Tarih gösterm iştir ki, nisanları yok etmek dahi o

nin gözünden kaçmıyor.
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HAKLARI
VE TÜRKİYE *

in s a n

onuşmakta olduğum konu, be
nim 8-10 yıldır çok yazıp ko
nuştuğum bir konu; onun için
insan her defasında tekrar etmemek için
konunun farklı yönleri üzerinde yoğun
laşma ihtiyacı duyuyor. Bu düşünceyle
bugünkü konuşmada insan haklarının ne
olduğu üzerinde pek durmaksızın insan
haklarının Türkiye’de teessüs edebilme
sinin önündeki engeller üzerinde dur
mayı tercih ediyoRim. Çünkü konuya
böyle bakarsak yaşadığımız bunalımlı
hayatı, bunalımlı tecrübeyi, dramatik tec
rübeyi belki daha iyi anlamlandırabiliıiz.
Vaktiyle Türkiye bir hukuk devleti olabi

Benim kişisel kanaatim ve gözlemlerime
göre Türkiye’de insan haklarının ve ben
zeri birtakım ideallerin hayata geçmesi
nin önündeki engellerden önemli bir ta
nesi de bizim yerleşik kültürümüzdeki
bazı insan haklarına elverişli olmayan
damarlardır. Bu iki konu üstünde duraca
ğım. Birinci nokta devlet ve yönetim ge
leneğimiz ile ilgili. îlk bakışta Cumhuri
yetle birlikte Türkiye’nin siyasi gelene
ğinde köklü bir farklılık uygulanagelmiş
olduğu kanaati şuurumuzda uyanabilir.
Ve zaten resmi öğretimin de ana temala
rından birisi budur.
İlginç olan nokta, bu sadece şu anda

lir mi diye bir televizyon programında
konuşmuş sonra onu bir makale haline
getirmiştim. Sorunun tabi ima ettiği şey;
Türkiye aslında bir hukuk devleti olamaz
ve neden olamaz. Şimdi ona benzer bi
çimde Türkiye’nin insan haklarına saygıh veya inscin haklarına dayanan bir devlet
olması fevkalade zor göriinüyor. Tabi bu

ki sosyopolitik statükonun sözcülerinin
görüşü değildir. Bu statükoya karşı olan
ların da aşağı-yukarı ortak görüşü budur.

rada Türkiye derken Türkiye toplumunu
kastetmiyorum. Kastettiğim resmi top
lum veyahutta örgütlenmiş hukuki siyasi
yapısıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti ve
M u s t a f a onun yönetim geleneğidir. Toplumsal ye-

devlet geleneğine, siyaset geleneğine
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nilgileri tümüyle gözardı ediyor değilim.

TC’nin temsil ettiği devlet ve siyaset ge
leneği, yönetim geleneği daha önceki ta
rihsel tecrübemizden köklü biçimde fark
lıdır düşüncesi; ben bunun pek doğru ol
duğu kanaatinde değilim. Bir defa bu
baktığımız zaman, yapılan araştırmalar
gösteriyorki, bu geleneğin üzerine otur
duğu bir takım ön kabuller, Türkiye’de
insan haklarının ve tabi bu arada demok
rasi ve hukuk devletinin de önünde ciddi

bir engel oluşturabilecek boyuttadır.
İn sa n h a k la rı b ireylerin h a k la rıd ır; b ire yle rin siy a si
Bunlardan bii' tanesi patrimonyal siya
otoriteye k a rşı haklarıd ır. N a s ılk i itaat kültürü si
set anlayışıdn". Patrimonyal İzm devle
y a s i otoriteye k a rşı taleplerde b u lu n m a k ta n bizi
tin, siyasi otoritenin, siyasi iktidarın,
a lık o y a n bir a y a k b a ğ ı d u ru m u n d a ise^ b ireyselliğin
hükümran olan kişinin (Sultan, Padişah
Kral,) hanedan içerisinde devrettiği,
b ö yie sin e kötü, y a n lış bir d e ğ e r o la r a k g ö rü ld ü ğ ü
babadan oğula geçerek tevarüs eden bir
bir to p lu m d a s iy a si otoritenin b ire yle ri b a stırm a ta*
tür mal varlığı toplamı olarak görülme
leplerine k a r şı ç ık a c a k özneleri b u lm a k so n derece
sidir. Ve tabi bu modelde bazı siyaset
bilimcilerin ‘çevre’ diye adlandırdığı,
zordur. A n c a k g ü d ü le n sü rü le r ç ık ıy o r ç o ğ u zam an.
merkezi iktidarın uzağında bulunan ta
lepleri, merkezin talepleri ile çok kere ters düşen top ontolojik bir varlık biçimi olarak algılanmasıdır. Yani
lumsal katmanlar büyük ölçüde merkezi güç tarafın bir taraftan biz insanlar varız ama bir taraftan da dev
dan denetim altında tutulur. Bu şöyle bir kültür yara let var. Aynen biz nasıl varsak, o da var. Bizimle eşit,
tıyor; >'«rrr%v/a/- (daha doğrusu bu terimi kullanmak ontolojik ve ahlaki bir varlık olarak görülüyor. Bu
için erken), teb’a hükmedenlerce bk tür aile efradı gi nun uzantısı olarak tabi tebaa veya bugün işte adına
bi görülüyor. Devlet başkanı da tebasının bir tür baba yurttaşlar denen yönetilenler topluluğu siyasi otorite
sı konumunda görülüyor; bu halk tarafından da böyle karşısında hak sahibi, talep sahibi olan yurttaşlar,
görülüyor ve bu teba ile yöneten arasında bir hiyerar özne, fail, agent anlamında yurttaşlar olarak görülmü
şik ve himayeci ilişki içinde doğuyor. Fransız kralının yor. Aksine toplum, devletin yukarıdan aşağıya düzen
meşhur sözünde, '"Devlet benim” sözünde olduğu gi vereceği, biçim vereceği, tanzim edeceği, gerektiğin
bi devlet toplumun fertlerini, geçim ihtiyaçları karşı de telif edeceği bir yığın olarak algılanıyor, reaya ola
lanacak bir topluluk olarak aile efradı gibi görür. Ve rak algılanıyor. Toplumun devletin yapıp ettiklerini
buna karşılık da onlardan itaat bekler. Bu anlayıştır. sorgulamak, onların hikmetinden sual etmek hakkı
Özellikle devlet baba ifadesinde sembolik hale gel yok. Bizim modern Türkiye’nin siyaset pratiğinde de
miştir. Bu anlayışın bugünkü devlet ve kültür anlayı aynı anlayışın; eskiden din adına veya başka değerler
şımız içerisinde önemli uzantıları bulunduğu bir ger adına yöneticilerin yaptıklarından sual edememe an
çektir. Zaten böyle olduğu içindir ki bazı kültürel layışının bugün de daha seküler, laik, başka değerler
unsurlar bugün hala yaşıyor ve siyasi otorite karşısın adına yapılanlardan sorgu sual edememe biçimlerinde
daki boyun bükmeci, baş eğici tavrın temel nedenle devam ettiğini görüyoruz.
rinden birisini oluşturuyor.
Bunun bir uzantısı olarak yine Türkiye’de devle
Devlet ve yönetim geleneği ile ilgili önemli bir tin, şu andaki devletin Cumhuriyet dönemi boyunca
başka nokta hikmet-i hükümet felsefesi. Hikmet-i hü- (hatta bunun kökleri Tanzimat’a kadar geri gider) ken
kümev, Osman!ıda devletin muhafazası için, devlet ik dini, kendi işlevini algılayışı herhangi bir demokratik
tidarım ellerinde bulunduranların yaptıkları herşeyde çoğulcu hukuk devleti ve insan haklarına dayanan ba
bir hikmet bulunduğu ,doğruluk olduğu, bunun sorgu- tılı devlet tasavvurundan da oldukça farklıdır. Çünkü
lanamaz olduğu düşüncesi. Bugün de hikmeti hükü devlet toplumu belli bir dünya görüşü ve hayat tarzı,
metin muhtevası değişmiş olmakla beraber özünde anlayışı doğrultusunda modernleştirmeye çalışmakta
hükümran olanların, yönetenlerin, devlet seçkinleri dır. Yani Türkiye’de modernleşme toplumsal bir süreç
nin aldıkları temel kararlarda, uygulayacakları politi olarak, bir sosyolojik süreç olarak algılanmaktan ziya
kalarda kendilerinden menkul bir haklılık olduğu, bir de, devlet tarafından toplumu belli bir biçime sokma
hikmet olduğu düşünülmektedir. Ve tabii bunun doğal nın adı olarak düşünülmektedir. Yani modernlenme de
uzantısı devletin bizatihi bir varlık olarak toplumun ğil modernleştirme olarak ortaya çıkmaktadır; tabi
veya toplumsal grupların ortak taleplerini, benzer ta- böyle topluma belli bir hayat tarzını, belli bir inanç
leplerini, ihtiyaçlarını karşılamaya dönük bir enstrü- sistemini, bir değerler manzumesini siyasi otorite eliymental varlık biçimi olmayıp, adeta birey insan gibi le benimsetmeye kalkmanın zor kullanmayla kaçınıl
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maz bağlantısı vardır. Çünkü eğer devlet bizim için iyi
olanı biliyorsa, onun her yaptığında hikmet var ise, o
takdirde modernleşmek de, devlet öyle söylediğine
göre iyi bir şeydir. Devletin bu bizim için biçtiği kalı
ba uymamak gibi bii‘ densizlik edersek o takdirde dev
let bizi yola getirme hakkına da sahip olur.
Dolayısıyla bütün bu bakışların temelinde yatanı
toparlarsak; devletin, sivil toplumun bir iş görme ay
gıtı olarak görülm ediğini, devletin toplumdan
türeyen, toplum için var olan, topluma tabi bir varlık
alanı olarak görülmediğini, aksine toplumun devlete
ait olduğunu yani üzerinde egemenlik yürüttüğü top
rak gibi veya başka türden mal varlıkları gibi yurttaş
lar da toplum da, devletin, üzerinde hükümran olması
için ihtiyaç duyduğu malzemelerden birisi olarak gö
rülmektedir. Devletin yapıp ettikleri bu yüzden sorgu
lanamıyor tabi. Sorgulanamayışı hem bu çağdaşhıştırmacımacı ideolojiden kaynaklanıyor; hem hikmeti
hükümet felsefesinden kaynaklanıyor; hem de devle
tin kendisini üstün bir varlık tarzı olarak müteal, aş
kın, transandantal bir varlık tarzı olarak görmesinden
kaynaklanıyor. Nitekim anayasaya yansıdığı şekliyle
kutsal Türk devletinden bahsediliyordu. İşte 95’te bi
raz değiştirilip yüce Türk devleti haline dönüştürüldü.
Ama hala o yücedir ve yurttaşların onun karşısındaki
konumları hadlerini bilmek ifadesiyle terimlendirilebilir. Yurttaşların, insanların kendi başına üstün bir
değer olması söz konusu değil; esas olan devletin üs
tünlüğü, yüceliğidir. Tabi bunun işte bugün aldığı bi
çim resmi idoloji. Aslında Türkiye’de hakim olan res
mi ideoloji bütün bu unsurları barındırıyor. Hem hikmet-i hükümet felsefesini barındırıyor; hem bir bi
çimde patrimonyal siyaset anlayışını barındırıyor;
hem de modernleşme ideolojisini barındırıyor. Resmi
ideolojinin işlevi önemli bizim için. Resmi ideoloji
nin olduğu bir yerde (bu resmi ideolojinin şu veya bu
ideoloji olmasının şu veya bu dünya görüşü olmasının
bu bakımdan farkı yoktm-.) yurttaş eşitliği olmaz; in
san hakları da olmaz. Yani şöyle olabilir, o ideolojik
çerçevenin izin verdiği, onaylayabildiği, razı geldiği
ölçüde devletin lütfü ve bağışı olarak böyle bir takım
ayrıcalıklar olanaklar manzumesi anlamında bazı fır
satlara sahip olabiliriz, ama bizim resmi ideolojinin
bize biçtiği kalıbın dışında, ona karşı sürebileceğimiz,
insan olmamızdan, yurttaş olmamızdan, bir topluma
mensup olmamızdan kaynaklanan temel haklarımız

3 8 ■ U.MR^\N

olduğu iddiasında bulunmak bu çerçevede mümkün
görünmemektedir. Bu resmi ideolojinin ne kadar ya
ralayıcı dramatik kişisel tecrübelere yol açabildiğin]
Türkiyenin özellikle son iki yıllık döneminde çok ba
riz bir biçimde herkes görmüş bulunuyor.
Aslında bunu görmek için 28 Şubat sürecini yaşa
mak şart değildi. Bu söylediklerimin bir kısmı öteden
beri l ’ürkiye’de bilinen şeylerdir. Tabi bunlar olağan
görünen zamanlarda birçoklarına fantazi gibi geliyor.
Ama aslında mevcut sosyal politikanın anayasal ve si
yasal öncüllerinde saklı bir potansiyeldir. Aslında
başka bir deyimle, Türkiye’de olağanüstülük olağanlaştırılmıştır, anayasal ve yasal düzenle.
Bu resmi ideolojinin var olmasının bizi çok ilgi
lendiren bir başka yanı da anayasa ve yasa yapmaya
yansıyan biçimidir. Çünkü gerek anayasa gerekse her
hangi bir konuda yapılan pek çok yasa resmi ideolo
jik hassasiyetlerin, önceliklerin gözetilmesi gayesi ile
yapıhyor. Dolayısıyla hiç ilgisi olmayacağım zannet
tiğimiz bir yasada bile anayasanın ideolojik çerçeve
sinin bir biçimde yar aldığını, her yasaya bütün ide
olojik kaygıların, önceliklerin, tercihlerin şu veya bu
şekilde yansıtıldığını görüyoruz. Tabi bu, hukuk dev
leti açısından, insan hakları açısından son derece sa
kıncalı bir durum yaratıyor.
İkinci ana konumuz olan kültürel faktörlere gelin
ce; burada iki ana nokta üstünde durmak istiyoınm.
Birisi Türkiye’de hakim kültürde baskın olan itaatçi
yaklaşımdır. Bir diğeri de bireycilik karşıtı yaklaşım
dır. İtaat kültürünü eğer özetlemek gerekirse: Bu az
önce sözünü ettiğim devlet seçkinlerinin olaya bakışı
nı aslında isetemesek te dolaylı olarak onaylayan bir
durumdur. Bu devletçi otoriteyi sorgulayan herkesin
haddini bilmesi gerektiğini düşünen muhafazakar
otoriteryen bir görüştür. Bu Türkiye’de çok yaygın
^ a ra k benimsenmiş ve çok derin tarihsel kökleri olan
bi^- tutumdur. Bunun bir temeli belirli bir din yorumuduh Bir temeli az önce bahsettiğimiz patrimonyalizmle/ilgili olan bölümdür. Bir temel de bizdeki militarist
damardır. Yani devlette değil, ondan önce bizde olan
bu militarist damardır.
Şimdi dinle ilgili noktaya gelince, Türkiye’de din
siyasi otoriteye itaati besleyen bir unsurdur. Gelenek
sel olarak son yıllarda kısmi olarak dindar kesimlerde
bu olgunun değişmeye başladığım görmekle beraber,
İslâmî anlayıştaki ûlül emre itaat düsturunun bizim

kültürümüze kök salan unsurlardan birisi ol
Eğe r devlet bizim için iyi o la n ı b iliy o rsa , o n u n
duğunu, artık dini oinnaktan çıktığını, kültürel
her y a p tığ ın d a h ikm et v a r ise, o ta k d ird e m o 
hale dönüşmüş bir unsur olduğunu kabul et
dernleşm ekte, devlet ö y le sö y le d iğ in e g ö re iyi
meliyiz. Gerçekten de ortalama sıradan dindar
muhafazakar, işte hacca giden, namaz kılan,
bir şeydir. Devletin bu bizim için biçtiği k a lıb a
muhafazakar partilere oy veren bu ortalama
u y m a m a k gib i bir d e n siz lik e d e rse k o ta k d ird e
seçmenin gözünde devlet, kendisine itaat edil
mesinde her şeye rağmen faide olan, itaatsiz
devlet bizi y o la getirm e h a k k ın a d a sa h ip olur.
liği tercih etmenin doğru olmadığına inanan
bir yaklaşımdır. Bu aslında islami ortamda veya isla- demki büyükleri öyle emrediyor; başlarını açsınlar,
mi siyaset pratiğinin bazı alanlarında ifadesini bulan dışarı çıktıktan sonra kapatırlar. Okulu falan terk et
bir görüştür.
melerine gerek yok veya protesto yapmalarına gerek
Tarihsel olarak baktığımızda özellikle sünnî, orto- yok diyordu. Şimdi aslında zannetmemki çok istisnai
doks toplamlarda siyasi otoriteye muhalefet hareketi bir durum olsun. Böyle protestocu yönü son 10-20
nin çok cılız bireysel bir takım tepkilerden ibaret kal yılda artmaya başlayan dindarlar bulunmakla beraber
mış olduğunu görüyoruz. Genellikle ulemanın ve tabi
bu bizim ortalama muhafazakar insanın ortalama tu
atıyla toplumun tavrı şudur: Otorite mevkiine nasıl ge
tumudur. İşte bunun arkasında tarihsel bir yük var.
linmiş olunursa olunsun veya otorite mevkiinde kamu
Başka bir unsurdan bahsetmiştim. Bizdeki milita
iktidarını kullanan (işte halifedir, sultandır) bunu nasıl
rist damar. Şimdi tabi militarizm deyince askerlerin
kullanıyorsa kullansın, adaletsizlik, haksızlık yapıyor
siyasete müdahalesi olarak algılanıyor. Siyaset açısın
olsa bile hoşnutsuz oluruz; olmamasını temenni ede
dan militarizmin bununla alakası yoktur. Ancak sonu
riz; bireysel çıkışlar falan yaparız, ama eninde sonun
cu olabilir. Militarizm toplumdaki bir tutumla ilgili
da katlanmamız gereken bir ehvenişer düşünme eğilidir. Sorunları çözme yönteminin silahlı güçle olduğu
mindeyizdir. Yine son dönemlerde yayınlanan klasik
na ilişkin ve askeri sembolleri, giysileri, askeri haya
bazı akaid kitaplarının imamet bahislerinde de bütün
tı, düzen disiplini aşın' önemsemede kendini gösteren
muhakemenin eninde sonunda çıktığı nokta, ulaştığı
kültürel bir eğilimdir. Böyle baktığınızda Türkiye’de
sonuç budur. Mesela imam için, halife için şu, şu, şu
militarist bir damar da var. Kültürel olarak bu az ön
vasıflar olmahdır. Ama bu olmasa ne olur? En sonun
ce sözünü ettiğim ve örneklendirdiğim durumlarda
da her hangi bir kişi bile olsa fark etmeyecek özellik
bir bakıma kendisini göstermektedir. Bizde toplum
lerde, bir biçimde oraya gelmiş, ama müslüman oldu
olar-ık üniformalara, askeri sembollere fevkalade yat
ğunu ikrar eden kişiye itaat etmek gerekir şeklinde
kın bir tarafımız vardır. Bu tabi cumhuriyetin ilk 10
özetlenebilecek bir kanaate vasıl oluyor. Bu anlayışm
yıllarında toplumu Uniform hale getirmek çabasının
Türkiye’deki kültürel miras üzerinde çok esaslı bir et
bir göstergesi olarak ortaya çıkmıştı. Yani izcilik teş
kisi, devamı, bakiyesi bulunmaktadır. Bu bizi devlet
kilatları, okullarda bir üniforma olması zorunluluğu
karşısında pasif kılan bir yaklaşımdır.
ve bu üniformanın fevkalade önemsenmesi. Bunu
Size çok tipik bir örnek vereyim. Her halde çevre
besleyen başka bir husus Türkiye’de askerliğin zo
nizde bunu gözlüyorsunuzdur; ama bazılarına abart
runlu olması ve bir vatan hizmeti olarak yerine geti
ma gibi geldiği için söylüyorum. Benim babam hacca rilmesi; yani bizde askerlik teknik bir ihtiyacın, toplu
gitmiş, hayatı boyunca içki içmemiş, beş vakit nama mun eğitim, sağlık, iç güvenlik gibi bir ortak ihtiyacı
zında niyazında bir adamdır. 63-64 yaşında. Bu başör nın teknik olarak karşılanmasıyla ilgili bir müessese
tülü öğrencilerle ilgili olarak geçen yazın kendisiyle olarak görülmüyor. Bundan daha öte kültürel bir olay
konuştuğumuzda hiç kendisinden beklenmeyecek olarak görülüyor. Bizim kişiliğimizi oluşturanlardan
tepki vermişti. Refah Partisine son iki dönemde oy birisidir. Bir vatan hizmeti olarak görülür. Herkes as
vermişti. Onun yaklaşımı şu idi. Her yerde bir düzen, kere gittiğinde o askeri eğitimden, kültürden, düzen
“disiplin vTırdır. OföTite sahipîcitne itaat etmeliyiz. O
kızlarımız da derse girerken başlarını açsınlar; ma-

disiplin anlaylpTdârrVFglInün birinde terhis olsa bile
askeri komutanlara özel bir saygı göstermesi lazım
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geldiğine ilişkin inançtan kaynaklanan orlak bir tu
tum var. Tabi bunun askerlere en azından bir kısmına
yansıyan tarafı şu; nasılsa herkes zorunlu olarak as
kerlik yaptığına göre; herkes bir defa askeri terbiye
den geçmiş oluyor. Ve dolayısıyla komuta mevkiinde
olanlar terhis olduktan sonra bile yurttaşları yarın bir
gün ihtiyaca binaen her an, teki'ar kanalize edilebile
cek bir insan yığını olarak görme eğilimi gösteriyor
lar. İstanbul’da bazı yerlerde duvarlarda şöyle bir afiş
vardır; Orduya sadakat şerefimizdir. Birinci ordu ko
mutanının yapıştırdığı bir afiş olduğu söylendi. Bu ta
bi Türkiye’de ortalama bir insana sorunuz, önce bah
settiğimiz dindar muhafazakarlar dahil olmak üzere
çok doğal, olağan bir şey olarak görülür. Halbuki dik
katli bir göz burada ilişkinin tersine çevrilmiş olduğu
nu görebilir: Ordunun milletine itaati, sadakatidir şe
ref olması gereken; milletin ordusuna değil. Çünkü
eğer arada böyle bir bciğhhk ilişkisi olacaksa, ordu di
ğer kurumlar gibi yurttaşların, toplumun ihtiyaçlarını
görmek için teşkil edilmiş bir silahlı güçtür.
Son bir nokta olarak itaat kültüninün dışında ikin
ci ana nedene, kültürel faktörlerle ilgili bireycilik kar
şıtı güçlüğe işaret etmek istiyorum. Şüphesiz ki hiç
bir toplum su'f bireysel kaygılarla ayakta durmaz; sos
yolojik olarak insanlar hep toplumsal biçimde
yaşamaktadırlar; muhtemelen yaşayacaklar da. Her
insanın bir kaç toplumsal aidiyeti olabilir. En yakın
dan ailesinden, arkadaşlarından tutunuz da ulusal top
luma kadar bir aidiyeti olabilir. Bu anlamda tabiki bi
reysel varoluş toplumsal varoluşla birlikte birşeydir.
Ama bir kültür, toplu halde var oluşumuzu o toplu
varoluşun gerçek unsurları olan bireysel vatandaşlar
dan üstün bir değer olarak görürse; yani millet adına,
devlet adına, cemaat adına, ümmet adına, şu veya bu
kollektif varlık adına bireyin feda edilmesi gerektiği
ni söyleyebiliyorsa, bireyin ayrıca bir değeri olmadı
ğını söylüyorsa, birey ancak bir cemaatin mensubu
olursa, onun değeri, anlamı vardır, diye düşünüyorsa
böyle bir durumda tabi insan haklarının öznesi olan
birey kavramının elverişli zeminini büyük ölçüde yitiriyomz demektii'. Çünkü insan hakları bireylerin
haklarıdır; bireylerin siyasi otoriteye karşı haklarıdu'.
Nasılki itaat kültürü siyasi otoriteye karşı taleplerde
bulunmaktan bizi alıkoyan bir ayakbağı durumunda
ise, bireyselliğin böylesine kötü, yanlış bir değer ola
rak görüldüğü bir toplumda siyasi otoritenin bireyleri
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bastırma taleplerine karşı çıkacak özneleri bulmak
son derece zordur. Ancak güdülen sürüler çıkıyor ço
ğu zaman. Veyahutta istendiği gibi sevk edilebilen
gruplar ortaya çıkıyor. Tabi, bireycilik konusundaki
Türkiye’de yaygın antipatinin bir sebebi de bireycili
ğin kural tanımamazlık, bencillik, başkalarının hakla
rı pahasına kendi çıkanlarını gerçekleştirme çabasın
da olmak şeklinde anlaşılması ve bununla karıştırıl
masıdır. Halbuki felsefi anlamda bireyciliğin bunlarla
ilgisi yok. Bu sözünü ettiğimiz pekala çok cemaatli
toplumlarda da olabilir. Hatta pek çok cemaati bir ta
kım şeyhler, üstatlar, abiler manipüle edebilirler. Ken
di görüşleri olmayan sadece, işte devletin, milletin ve
ya cemaatin büyüklerinin görüşü olduğu düşünülen
mikro totaliter yapılarda yaşıyoruz. Bu'eycilik konu
sundaki çekimser tutumu hatta yer yer karşı tutumu
itaat kültürü ile birleştirdiğimizde ve başta sözünü et
tiğim bizim yönetim geleneğimizde, siyaset geleneği
mizde hakim olan hikmeti hükümet felsefesi ve onun
modern bir versiyonu olan resmi ideolojisi hepsi bir
likte Türkiye’de insan hakları taleplerinin bastırılma
sını veyahutta ileri sürülmemesini sağlayan nedenler
arasında gösteriliyor. Eğer bir ülkede devlet, kendisi
ni toplumun bir türevi, bir aygıtı, bir aracı olarak gör
müyor; aksine toplumun efendisi konumunda görüyor
ise ve yurttaşlar da kendilerini münferid ihlaller kar
şısında rahatsızlık duysalar da eninde sonunda saygı
g'östermeleri, hadlerini bilmeleri gereken bir üstün
otorite gibi, kutsal bii' varlık gibi devleti göıliıierse,
ki, bizim toplumlarda bu iki özellik dc var. Türki
ye’de öyle bir durum tabi insan hakları meselesini bi
raz zor çetin bir mesele haline getirmektedir.
Sonuç olarak insan haklarını devletin olumsuz tu
tumlarına bakarak açıklamak dummundayız. Ama bir
de biz kültürel olarak nasıl düşünmeye, davranmaya,
hareket etmeye eğilimliyiz? Acaba bu bizim düşünüş,
zihni kalıplarımız, davranış kalıplarımız, insan hakla
rı konusunda bizim önümüzde zaman zaman bir engel
teşkil etmiyor mu? Umarım bu konuda zihnimizde bir
kaç soru doğmuşsa bu konuşma amacına hizmet etmiş
sayılır. ■
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PKK KRONOLO|İSİ
( 1969- 1999)
PKK Lideri Abdullah Ö calan’ın yakalanması ile yaklaşık yirmi yıldan heri devam
etmekte olan PKK olgusu yeni bir döneme girmişe benziyor. PKK ’nın terör örgütü
haline gelmesi ile Kürt meselesinin birbirine karıştırıldığı hu dönemde kanmoyunun
daha sıhhatli değerlendirmeler yapmasına yardımcı olacağına inandığımız; genelde
P K K ’yı özelde A po'yu doğuran şartları, bugüne dek bölgede meydana gelen
katliamları, operasyonları, siyasal ve sosyal hareketlilikleri önemli anabaşlıklar
halinde kronolojik olarak sunuyoruz.

1 969
Apo Diyarbakır'da Tapu Kadastro Memurluğu'na
başladı.
Mayıs: Ankarada okuyan Kürt gençleri Devrimci Do
ğu Kültür Ocakları (DDKD) adıyla bir dernek
kurdular.

1970
1961'de kurulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Doğunun
durumuyla yakından ilgileniyordu. Ankara'da ve
İstanbul'da okuyan Kürt gençleri parti bünyesin
de faaliyetler yürütüyorlardı. 29 Ekim'de 4. Bü
yük Kongresi'nde TİP, Kürt sorunu ile ilgili bir
karar aldı. Karar kısaca şöyle idi; "Kongre, Kürt
Ihilkı üzerinde faşist iklicL^rlann zaman zaman
kanlı zulüm hareketleri niteliğine bürünen baskı,
lerör ve asimilasyon politikası uygulandığını,
partinin, Kün sorununa, işçi sınıfının sosyalist
devrim mücadelesinin gerçekleri açısından bak
tığını kabul ve ilan eder."

1973
Abdullah Öcalan, "Apocular" ad\\ örgütü kurdu.

1974
Abdullah Öcalan, Haki Karer, Kemal Pir, Cemal Bayık biraraya gelerek Ankara Demokratik Yurtse
ver Yükseköğrenim Derneği'ni kurarak PKK'nın
ilk temellerini attılar.
* Aralarında TİP yöneticiliği de yapmış bazı Kürt ay
dınları Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisini
(TKSP) kurdular.

1975
DDKD'nin 12 Mart muhtırasıyla kapatılmasından
sonra Kürt gençleri Ankara Devrimci Demokratik
Kültür Derneği kurdular. Dernek yıl sonunda ka
patıldı.

1976

* Apo'nun başını çektiği Öcalan Grubu; "Kürdistan
Devrimci"\en adını aldı.
* 1974'te kurulan Ankara Demokratik Yurtsever Yük
1971
seköğrenim Derneği, Ulusal Kurtuluş Ordusu
12 Mart: Muhtıradan sonra bütün Kürt dernek, kuru
(UKO) ismini aldı.
luş ve partileri kapatıldı.
* Devrimci Halk Kültür Derneği isimli bir dernek Tür
kiye Kürdistanı Sosyalist Partisi gençlik kolları ola
1972
rak kuruldu. Bunun yanında başka Kürt oluşumla
31 Mart: TİKP adına bildiri dağıtan Apo ve arkadaşrı da ortaya çıktı: KAWA-Denge Kürdistan Ulusal
____ ^ları yakalandılar. Diğer arkadaşları okullarından
----Kııı-tıılıınrnlnrı
Rır gari Ala RİZüari, Tekosin.
atılırken Apo kınama cezası aldı.
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1977
* PKK'nin 30'a yakın silahlı kadrosu, 300'den fazla
taraftarı olduğu açıklandı.
* Önde gelen isimlerden Haki Karer'in öldürülmesi
nin ardından Apo, Kürdistan Devrimcileri Grubu'nun tek lideri oldu.

1978

çesi basıldı: 6 er ile 3 sivil yaralanırken 1 er de şe
hit oldu.
^ PKK'nın ilk eyleminin ardından Abdullah Öcalan'ın
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden kaydı silindi.
Ağustos: Hakkari'nin Çukurca ilçesi Sorte köprüsün
de PKK'nın pususuna düşen 9 güvenlik görevlisi
şehit edildi.

Abdullah Öcalan arkadaşlarının oluşturduğu Ulusal
Kurtuluş Ordusu (UKO) Örgütü I. Kongresi'ni Di
1985
yarbakır'ın Lice ilçesinde yaparak partileşme ka
* Cumhuriyete verdiği özel demeçte Apo'nun kayın
rarı aldı ve örgüte Partiya Karkeren Kürdistan
pederi Ali Yıldırım: "B iz kızımızı (Kesire'yi)
(PKK) adı verildi.
24
Mayıs: Apo, Örgüt ileri gelenlerinin muhalefetine Apo'yu devletin kontrolüne almak için verdik."
dedi.
rağmen MİT ajanı olduğu söylenen Ali Yıldırım'ın
21 Mart: Halk kesimleriyle ilişki kurabilmek, milisler
kızı Kesire ile evlendi.
yetiştirmek, propaganda ve psikolojik savaşı yü
8 Temmuz: Apo'ya Ankara'da suikast girişiminde bu
rütmek üzere PKK Halk Cephesi (ERNK) kuruldu.
lunuldu. Bunun üzerine PKK, illegaliteye yöneldi.
4 Nisan: Köy Kanunu'na konan iki maddelik ekle
Geçici Köy Koruculuğu Sistemi getirildi. Bu
1979
amaçla Resmi yetkililerce Güneydoğu'da güçlü
* PKK'nın illegal bir parti olarak kuruluş bildirgesi
ve etkin Jirki, Maxmuran ve Goyan aşiretleriyle
açıklandı. Abdullah Öcalan parti genel sekreterli
görüşmeler yapıldı.
ğine seçildi. Bir süre sonra da PKK'lılar Suriye ve
Lübnan'a geçtiler.
1986
* Hem Türkçe ve hem de Kürtçe yazıların yer aldığı
25-30 Ekim: PKK 3. Kongresi'ni topladı. Kongre'de
Tirej adlı Kürd Edebiyat Dergisi yayına başladı.
PKK'nın askeri kanadını oluşturan Kürdistan Halk
Kurtuluş Ordusu'nun (ARGK) kurulduğu açıklan
1980
dı. Ayrıca Kongre'de geçici köy korucularına kar
Özgürlük Yolu, DDKD ve Ala Rizgari isimli Kürt ör
şı eylem yapılması ve bölge halkı arasında zorun
gütleri Ulusal Güç Bil ligi adlı bir platform kurdu
lu askerlik uygulaması kararı alındı.
lar. Platform kısa bir sürede dağıldı.

1981

1987

* Güneydoğu'da olağanüstü hal ilan edildi.
15-26 Temmuz: PKK 1. Kongresi düzenlendi.
23 Ocak: Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Beşyurt
Kongrenin amacı, gerilla savaşının gereklerini or
köyüne saldırı: 14 ölü.
taya koyan eğitim çalışmalarını planlamaktı.
25 Ocak: Mardin'in Midyat ilçesi Beşyurt köyünün
Gündüzkörte mezrası PKK'lılarca basıldı; 10 ölü.
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4 Mart: 30 Türk jeti, K. Irak'taki KDP Bölgesinde bu
20-25 Ağustos: PKK 2. Kongresi toplandı. Kongre'de
lunan PKK kamplarını bombaladı.
silahlı mücadele başlatma kararı alındı.
28 Mart: Siirt'in Eruh ilçesi Yağızoymak köyünde 9
* İsrail'in Lübnan'ı işgali esnasında Filistinlilerle be
çoban PKK militanları tarafından katledildi
raber İsrail'e karşı savaşan PKK, Filistin'in geri çe
20 Haziran: Mardin'in Ömerli ilçesi Pınarcık köyün
kilmesiyle Bekaa'ya tamamen yerleşti.
de PKK katliamı: 16'sı kadın, 8'i bebek ve çocuk
* 2932 sayılı yasayla Türkçe dışındaki anadili konuş
olmak üzere toplam 30 kişi katledildi.
ma ve yazma yasağı getirildi.
8 Temmuz: Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Peçenek kö
yünde katliam: 20 ölü.
1983
11 Temmuz: Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı KirmeTürk-Irak Sınır Antlaşması imzalandı. Antlaşma iki
li köyü Kerman mezrasına yapılan baskında biri
devletin de daha önceden haber vermek koşuluy
üç aylık bebek dört kişi katledildi.
la birbirlerinin topraklarında sıcak takipler yapma
* Başbakan Turgut Özal yaptığı açıklamada PKK'nın
hakkını tanıyordu.
toplam üyesinin 3.496 olduğunu bildirdi.
22 Temmuz: Hakkari'nin Uludere ilçesi Taşdelen kö
1984
yüne saldırı: 11 ölü.
* Silahlı eylemler yapmak amacıyla PKK tarafından
9 Ağustos: Diyarbakır'ın Hani ilçesi Kırım Mezrası'Kürdistan Kurtuluş cephesi (HRK) kuruldu.
na PKK'nın düzenlediği kanlı baskında 12 ölü.
20 Ağustos: PKK Siirt'in Milan mezrasına baskın yap
15
Ağustos: PKK ilk silahlı eylemini yaptı. İlk eylem
tı: 25 kişiyi katletti.
de Siirt'in Eruh ilçesi ile Hakkari'nin Şemdinli il
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1988
* Yuvalı, Peçenek ve İkiyaka köyleri basıldı, 60'a ya
kın çocuk ve kadın öldürüldü.
* PKK Avrupa sözcüsü Hüseyin Yıldırım, PKK Merkez
Komitesi ile bütün ilişkilerini keserek örgütü terketti.
8 Mayıs: PKK, Şırnak'ın Taraklı ve Üçkardeşler mez
rasına yaptığı baskında 16 kişiyi katletti.
16 Haziran: M. Ali Birand'ın yaptığı röportajda Apo:
"H iç silah kuic\nmadım, taşımadım da. Kendimi
bula:^lırmadım. Silahı bir teknik olarak görüyo
rum. Silah temel çözümleyici değildir." deâ\.
5 Eylül: Mardin'in Nusaybin ilçesi Pazarköyü Bahmini mezrasına yapılan baskında 11 kişi öldürüldü.
7 Eylül: Erzincan'ın Kemah ilçesi Dereköy mevkiinde
PKK pususu; 8 er şehit.

1989
* PKK, istihbarat faaliyetlerini yürütmek üzere Kürdistan Ulusal Haber Alma Örgütü TET-SAL'i kurdu.
21 Eylül: 15 Ocak '89'da Mardin'in Cizre ilçesinin
Yeşilyurt köyünde vatandaşlara insan dışkısı ye
dirdiği iddiasıyla Binbaşı Cafer Tayyar Çağlayan
mahkemeye çıkarıldı.
* Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanları, Van'daki aşiret
reislerini biraraya getirip köy koruculuğuna yanaşılmamasını sert dille eleştirerek "Ya silah alırsı
nız, ya da HKK'cısınız" ö\ye uyarıda bulundular.
24Eylül: Doğu Perinçek'in yaptığı röportajda Apo
şunları söyledi: "1969'da Tapu Kadastro okulunılayken namaz da kılardım. N.F. Kısakürek'in ba
zı konferanslarına gittim. Komünizmle Mücadele
Derneği'nin düzenlediği bazı konferanslara git
tim. "

1990
Hükümet hayvancılık sektörünün belkemiği olan dağ
yaylacılığını terörle mücadele kapsamında G.Doğu'da yasakladı.
27Ocak: YunanistanlI Korgeneral Matafias, Öcalan'la yaptığı görüşmede; "Türklere karşı müca
delemizde Kültlere yardımcı olm alıyız." dedi.
Apo'nun karısı Kesire, bir grup yandaşıyla Apo'ya
karşı muhalefet hareketi başlattı.
23Mart: Cenaze için toplanan Cizreliler yürüyüş
yaptılar. "Yaşasın Kürdislan, Kahrolsun Türkiye"
sloganları atılarak yapılan yürüyüşe yaklaşık beşbin kişi katıldı.
1 Nisan: Hürriyet’in yaptığı röportajda Apo; "Bölge
nin Türkiye'den hemen ayrılması diye bir şey
sözkonusu değil ve bunu da istemiyorum. En az
kırk yıl Türkiye'den ayrılamayız. Ateşkes ilan
edelim, masaya oturup görüşelim, böylelikle kan
dökülmesi önlenir." dedi.
4 Nisan: PKK'nın çağrısı üzerine Siirt'in Batman ilçesi'nde 15 bin dolayında esnaf kepenk kapatma

eylemi yaptı.
10 Nisan: Hakkari'nin Beytüşşebap ilçesi yakınların
da Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasında çıkan
çatışmada 21 PKK militanı öldürüldü.
12 Nisan: Özel Harekat Timi Adana Şube Müdür Ve
kili Tim Amiri Hatem Kocaemir: "İddia ediyorum,
on adamımla Bekaa vadisine gidip Apo'yu kamp
içinde öldürebiliriz." dedi.
4-13 Mayıs: PKK 2. Ulusal Konferans'ını topladı.
10 Haziran: Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Çevrimli kö
yüne baskın yapan PKK 27 kişiyi öldürdü.
26-31 Aralık: PKK 4. Kongresi toplandı. 2000 yılına
kadar Güneydoğu da Bağımsız Kürdistan Devleti
kurulması için bölgede ayaklanmalar başlatılma
sına karar verildi.

1991
Suriye Ortodoks Kilisesi Türkiye'yi AB'a şikayet eden
bir mektup gönderdi. Mektupta: "Türk Silahlı
Kuvvetleri Güneydoğu Anadolu'daki Kürl ve Süryanileri öldürmekte, evlerini yakmakta, onlara iş
kence etmektedir. Kürtler ve Süryaniler TSK'nın
ve müslümanlann boyunduruğundan kurtarılma
lıdır." denildi.
24 Mart: Mehmet Ali Birand'ın yaptığı röportajda
Apo; "PKK'nın tüm davaları düşürülsün ve özgür
bir siyasi faaliyete izin verilsin, hemen karşılıklı
ateşkese hazırız." dedi.
Temmuz: Kıbrıs Rum Kesimi'nde kurulmuş olan Kür
distan Dayanışma Komitesi ile Kıbrıs Rum Edek
Partisi'nin ortak girişimleriyle Kürt Halkını Des
tekleme Cemiyeti adlı yeni bir dernek kuruldu.
Cemiyet'in toplantılarına Rum Temsilciler Mecli
si eski başkanı Lissarides başkanlık etti.
18 Ekim: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan
Güreş, Güneydoğu terörüyle ilgili olarak yaptığı
açıklamada; "eğer demokrasinin nezaketine zarar
vererek harekât yapsak terörü altı ayda bitiririz."
dedi.
26 Ekim: PKK tarafından Hakkari'nin Çukurca ilçesi
karakollarına yapılan baskınlarda 17 er şehit edil
di.
Aralık: Anadille konuşma ve yayın yapma özgürlüğü
nü getiren yasa çıkartıldı.
29 Aralık: Rojname adlı Kültçe gazete yayına başla
dı.

1992
14 Ocak: Genelkurmay Başkanlığı Cudi Dağı'nda
kıstırılan PKK'lılara Diyarbakır'dan kalkan ABD
helikopterlerinden malzemeler atıldığını tesbitetettiklerini açıkladı.
23 Ocak; Yunan Gazetelerinden Eleitheros Tipos Gazetesi'nde çıkan bir haberde, Yunan Dışişleri Ba
kanı Samaras'ın örtülü ödenekten PKK'ya 10 mil
yon dolar verdiği iddia edildi.
* Başbakan Süleyman Demırel sayıları yaklaşık İ d bı-
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ne varan Geçici Köy Korucuları'nın 8-10 binin
PKK sempatizanı olduğunu açıkladı.
17 Mart: K. Irak'tan gelerek 27 eri şehit eden PKK'lılara karşı TSK tarafından Hilal Operasyonu başla
tıldı; 40 PKK'lı öldürüldü.
20 Mart: PKK'nın Merkez Askeri Konseyi, bir bildiri
yayınlayarak T.C.'ye karşı seferberlik çağrısı yap
tı. Apo da Nevruz mesajında halkı ayaklanmaya
çağırdı.
21 Mart: PKK Güneydoğu'da Serhilden adı verilen
Kürt halkları ayaklanmasının ilk ciddi provasını
yaptı. Şırnak, Cizre ve Nusaybin'de Nevruz kutla
maları adıyla başlatılan ayaklanmaya TSK sert
müdahalede bulundu; 108 ölü
23 Mart: Yapılan resmi açıklamaya göre Güneydoğu'nun çeşitli illerinde iki gün boyunca yapılan
Nevruz kutlamalarında çıkan olaylarda 49 kişi öl
dü.
31 Mart: UPI (United Press International) Ajansı'nın
bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisine dayanarak
verdiği habere göre Türkiye'nin K. Irak'taki ope
rasyonlarında PKK kampları bilgisini Türkiye'ye
CIA veriyor.
2 Nisan: Cumhurbaşkanı Özal, Türkiye'nin nüfus ya
pısı itibariyle küçük bir Amerika olduğunu, Kürt
sorununun eyalet sistemi içinde çözülebileceğini
söyledi.
8 Nisan: Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana; "Birliğimizden ürken güçler tank, top ve
uçakla halkımızı yok etmek istiyor. Biz vatanımı
zın va onurlu yaşamamızın mücadelesini veriyo
ruz." âed\.
7 Mayıs: Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü
kırsalında meydana gelen çatışmalarda 22 PKK'lı
öldürüldü.
8 Mayıs: PKK, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ndeki Helve
Üssü'nü boşalttı.
28 Mayıs: Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Hatip
Dicle, T.C'nin PKK'yı "Savaşan taraf" kabul edip
masaya oturması gerektiğini söyledi.
* Aralarında HEP kökenli bağımsız milletvekillerinin
de bulunduğu 290 kişi imzalı Türkiye'yi şikayet
bildirisi BM'ye verildi. Bildiride Türkiye'nin Kürt
halkını topluca yok etmeye çalıştığı ve Kürt geril
laların savaş hukukuna göre rnuamele görmesi
gerektiği yer aldı.
Haziran 7: Şırnak'm Şenoba ilçesi Sarıziyaret Jandar
ma Karakoluna baskın yapan PKK'lılar pusuya
düşürüldü: 43 militan öldürüldü.
18 Haziran: Suriye’Dışişleri Bakanı Faruk el-Şara;
kendi topraklarında PKK faaliyetleri konusunda
problem kalmadığını söyleyerek Fırat sularının
paylaşımıyla ilgili Türkiye-Suriye-Irak arasında
üçlü bir anlaşma yapılmasını istedi.
27 Haziran: PKK militanları, Diyarbakır'ın Silvan il
çesi Yolaç köyünde camiden çıkardıkları 10 kişi
yi katlettiler.
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28 Haziran: Mardin'in Derik ilçesi'nde iki cami ima
mı PKK'lılar tarafından öldürüldü.
6 Temmuz: Abdullah Öcalan'ın "Kadın ve Aile Soru
nu" adlı kitabı Türkçe olarak ilk kez piyasaya çık
tı.
7 Temmuz: Midyat Savcılığı Mardin'in Midyat ilçesi
Çalpınar köyü yakınlarında minübüs durdurula
rak 8 kişinin öldürülmesi olayının PKK tarafından
değil, köy korucuları tarafından gerçekleştirildiği
ni açıkladı.
23 Temmuz: Nusaybin'e gitmekte olan Harekât Tim'i
aracına yapılan saldırıda 5 polis şehid edildi.
30 Temmuz: TBMM Hayali İhracat Araştırma Komis
yonu Başkanı DYP'li Mahmut Öztürk; PKK ile ha
yali ihracat arasında bağ olduğunu saptadıklarını
söyledi.
31 Temmuz: TSK, K. Irak'ta PKK'ya yönelik 33. Sınırötesi harekâtını başlattı.
20 Ağustos: PKK, Şırnak il merkezine saldırı düzenle
di. Bini aşkın militanla düzenlenen saldırıda ka
mu kuruluşları büyük zarar gördü. Çıkan çatışma
larda 100 PKK'lı öldürüldü.
23 Ağustos; ERNK Avrupa örgütü, PKK'nın Şırnak'a
baskın düzenlemediğini, T.C. Devleti'nin yurtse
ver halkın çoğunlukta bulunduğu mahallelere
saldırıya geçtiğini açıkladı.
24 Ağustos: Emekli Orgeneral Recep Ergun Şırnak
olayları üzerine şu açıklamayı yaptı: "Kürl soru
nunun çözümü askeri değil. Sorun da askeri de
ğil. Sorun da çare de siyasidir."
28 Ağustos: Diyarbakır'da toplanan MGK'da Apo ve
tüm örgüt yöneticilerinin vurulması emri karart
alındı.
* HEP milletvekilleri Mahmut Almak, Orhan Doğan
ve Selim Sadak on ülkenin Büyükelçiliğine baş
vurarak 20 bin Şırnaklı göçmen için resmi iltica
talebinde bulundular.
29 Ağustos: Doğu kökenli 8 milletvekili Başbakan
Demirel'e TSK'nin operasyonlarda çok sayıda si
vil öldürdüğüne ve bunun Türk-Kürt düşmanlığı
na yol açacak gelişmeleri doğuracağına dikkat
çeken bir mektup gönderdiler.
30 Ağustos; TSK, K. Irak'a hava harekâtı düzenledi.
31 Ağustos; TSK, ilk kez İran topraklarına girerek ha
va destekli operasyon düzenledi. Operasyonda
100 PKK'lı öldürüldü.
14 Eylül: Hafız Esad'ın PKK'lıları desteklemesini pro
testo etmek için 8 Suriye milletvekili istifa etti.
11 Eylül: Kıbrıs'lı Rumlar'ın oluşturduğu Kürdistan'la
Dayanışma Rum Komitesi adlı örgüt Şırnaklı 3ü
bin Kürt göçmene yardım kampanyası başlattı.
11 Ekim; PKK, Bitlis'in Cevizdalı köyüne saldırdı: 19
kişi katledilirken 9 ev de yakıldı.
20 Ekim: Bingöl'ün Solhan ilçesi Hazerşah köyüne
yolcu taşıyan otobüs PKK'lılarca tarandı; 19 kişi
öldü.

1993
25 Ocak: Gazeteci yazar Uğur Mumcu öldürüldü.
Suikasti İBDA-C örgütü ile PKK üslendi. Emniyet
Genel Müdürü Yılmaz Ergün: "Mumcu'nun PKK
ile ilgili bir kiWip hazırlıyor olması PKK ihtimalini
c/e akla getiriyor." açıklamasını yaptı. Mumcu'nun eşi Cüldal Mumcu ise; eşinin PKK yanlısı
Özgür Gündem gazetesi tarafından birkaç kez
tehdit edildiğini belirterek, eşinin PKK ile ilgili ge
niş çaplı bir araştırma yaptığını ve bugünlerde ga
zetede yayınlamaya hazırlandığını söyledi.
17 Şubat: )andarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in
bulunduğu uçak Diyarbakır'a gitmek üzere ha
valandıktan sonra düştü olayda Bitlis şehid oldu.
Mart: TSK'nın, K.irak Harekâtı sırasında 2 bin milita
nını kaybeden Apo, ARGK komutanı Murat Karayılan'ı görevden alarak yerine Şemdin Sakık'ı ge
tirdi ve ayrıca Sakık'ı PKK Türkiye Sorumlusu
yaptı.
24 Mayıs; Bingol-Elazığ karayolunun Çevirimpınar
mevkiinde otobüslerden indirilen 33 er PKK'lılar
tarafından şehit edildi. Böylece Apo tarafından
'93 başında tek yanlı ilan edilen ateşkes bozul
muş oldu.
7 Temmuz: PKK, Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünü bastı; 28 kişi öldürüldü.
18 Temmuz: PKK, Van'ın Bahçesaray ilçesi Sündüz
yaylası göçer çadırlarına saldırı düzenledi: 24 ki
şi öldürüldü.
5 Ekim: Siirt'in Şirvan ilçesi Daltepe ve Kalkancık
köyleri'ne PKK saldırısı: 30 kişi katledildi, 10 ev
yakıldı.
21 Ekim: Siirt'in Baykan ilçesi Derince mezrasında
5'i çocuk 22 kişi PKK'lılarca öldürüldü.
23 Ekim: Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında yürütü
len operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Ko
mutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın şehit oldu.
Olay üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı
Demirel: "Bu bölgelerimiz çok yakında güllük
gülistanlık olacak çünkü bu memlekette vatan
için can verecek çok generaller vardır." 6ed\.
27 Kasım: Federal Almanya İçişleri Bakanı Kanther,
PKK ve yanlısı tüm örgütlerin Almanya'da yasak
landığını açıkladı.
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lattı.
27 Nisan: Dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanan
DEP Muş milletvekili Sırrı Sakık için kardeşi Şem
din Sakık şunları söyledi; "Kardeşim PKK'nın pa
rasını yedi ve ihanetlik etti. Ben bundan sonra orgüte ihanet eden kardeşimi lanımıyorum".
24 Mayıs: Apo; "Lükse doymayan, savaşla düşmanın
taktiğini kestiremeyen liderle hu iş yürümez" di
yerek kendini eleştiren Zeki Kod adlı Şemdin Sakık için "vur" emri verdi.
* Lübnan'daki Ermeni Gregoryan Kilisesi papaizları
Öcalan'ı Bekaa'da ziyaret etti.
15 Ağusto^: Çakal Carlos'un yakalanmasından sonra
Interpol tarafından aranan teröristler sıralamasın
da Apo birinci sırayı aldı.
11 Eylül: Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Darıkent beldesi
ne PKK saldırısı; 6 öğretmen öldürüldü, sağlık
ocağı, PTT binası ve okul tahrib edildi.
10 Eylül: Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Ulukule kö
yüne PKK saldırısı: 7 kişi öldürüldü, 14 ev, 2 dük
kan ve bir cami tahrip edildi.
5 Kasım: Mardin'in Savur ilçesi Pınardere köyü yo
lunda araçtan indirilen 4 öğretmen katledildi.

1995
1 Ocak: PKK, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi l iamzalı Köyü'nü bastı; 9 kişi öldürüldü, 5 ev yakıldı.
21 Mart: Kıbrıs Harekâtı'ndan sonraki ilk en büyiık
sınırdışı harekâtını başlatan Türk Silahlı Kuvvetle
ri 35 bin askerle K. Irak'a girdi.
24 Mart: Ankara'ya gelen üç Batılı Dışişleri Bakanı
TSK'nın K. Irak'ta yürüttüğü operasyonla ilgili
olarak; Türkiye'nin bir an önce K. Irak'tan çekil
mesini istedi.
1 Nisan: Almanya Dışişleri Bakanı Kinkel, TSK'nın
K.Irak'ta yürüttüğü "Çelik Harekâtı" için; "Yarın
K. Irak'tan çekilin" diye uyarıda bulundu.
Nisan: PKK yayın organı MED TV, Avrupa, Ortadoğu
ve Ortaasya ülkelerini kapsayacak yayınlarına
Londra'da başladı.
19 Nisan: 21 Mart'ta başlatılan K. Irak operasyonun
da on yıldır girilemeyen Tuncelideki Şemdin Sakık'ın komutanlığını yaptığı Dersim Kalesi imha
edildi.
14 Haziran: 6 Yunan Milletvekili Aj30 ile Bekaa'da
görüşerek Türkiye'ye karşı yürütülecek ortak ey
lem planlarını konuştular.
1 Temmuz: Genelkurmay İkinci Başk.ını Orgeneıal
Ahmet Çörekçi; terörle mücadelenin sürdüğü bir
dönemde Terörle Mücadele Kanunu'nun 8. mad
desinin değiştirilmesine karşı olduklarını söyledi.
1995 sonu: PKK, ikinci kez tek taraflı ateşkes ilan et
ti.
* Sürgünde Kürt Parlamentosu Lahey'de toplandı.

6 Ocak: Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazır
lanan bir raporla PKK-ASALA işbirliği ortaya kon
du.
25 Ocak: Apo, TSK operasyonlarında peşpeşe yenil
giler alan Şemdin Sakık'ı mahkeme gibi sorgula
dı, tehditler savurdu.
2 Mart: DEP milletvekilleri TBMM çıkışında aniden
tutuklandılar.
TSK. 5S bin
hin askerle K. Irak'taki secici PKK
PKK_________________________ 199
I996
b _____________________
14 Nisan: TSK,
kamplarını silmek üzere "Bahar Harekâtı" baş- 7 Ocak; MGK'ya sunulmak üzere istihbarat birimle
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rince hazırlanan bir raporda; ‘'Apo'nun uluslara
rası konjonktür açısından yaşaması gerekiyor
Çünkü Apo bu haliyle siyasi bir hareketin başına
geçemez; zira eli kanh bir terörist olarak kabul
ediliyor." değerlendirmesi yapıldı.
29 Ocak: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık istih
barat Harekât Daire Başkanlığınca hazırlanan ra
porda, PKK'nın yılda 60 ton civarında esrar, ero
in ve baz morfin elde ettiği bildirildi.
23 Şubat: Mardin'in Ömerli ilçesi Kocakuyu köyüne
saldırı: 6 ölü.
23 Nisan: Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel;
"PKK'yı yasakladık. Bundan sonra PKK militanla
rını Almanya'da asla barındırmayacağız." dedi.
23 Aralık: Apo: "Türk ordusu, Kürt sorununun çözüm
zamanının geldiğinin farkında. Bu nedenle mü
dahale elmesinin zamanının geldiğini biliyor. An
cak bu kez sivil darbe ile gerçekleştirecek müda
halesini". dedi.

1997
1 Mayıs: TSK, 40 bin askerle K. Irak'a girdi.
22 Haziran: 12 Eylül öncesinin önemli siyasi simala
rından Mahir Sayın, Abdullah Öcalan'la yaptığı
röportajı kitap haline getirdi. Kitapta geçen bir
bölümde Sayın, "Uğur Mumcu'nun, Apo ile ilgili
olarak 22 yaşında olmasına karşın devletten ke
sintisiz burs alması (ki 21 yaşın üstünde olanın bu
bursa başvurusu reddediliyor), kayınpederinin
devletle gizli ilişkiler içinde bulunması. Deniz
Gezmiş'in idamını protesto için gösteri yapanlar
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden atılırken onun atıl
maması gibi yaptığı tesbitlerden hareketle
Apo'nun MİT'in elemanı olabileceği iddialarını"
vurguladı. Sayın, kitabın başka bir bölümünde
Apo'ya, örgüte MİT'ten gelen paraların hangi ka
nallarla geldiğini sorunca Apo bu ilişkiyi şöylece
anlatır: "Ailemden ve askeriyeden re'sen emekli
pilot Necati Kaya'dan sürekli para geliyordu.
Sonradan öğrendiğimize göre bu paralar MİT'ten
geliyormuş. En önemli toplantılarımız Necati Kaya'nın evinde yapılıyordu. Adamların parasıyla,
adamların eliyle yaptığım politikaya bak! İşte
Uğur Mumcu bunları yazacaktı, adam on gün
sonra öldürüldü. Halta tam bu aile ilişkisini, pilot
(Necati Kaya) ilişkisini inceliyordu". Sayın'ın yap
tığı röportajın kitabında Abdullah Öcalan'ın, JİTEM'in kurucusu Binbaşı Cem Ersever'in 1990 yı
lındaki PKK Kongresi'nde kendine karşı Mehmet
Şener'i aday gösterdiği iddiasına yer vererek,
Mehmet Şener'in daha sonra PKK tarafından öl
dürüldüğünü anlatıyor. Kürt sorunuyla ilgili açık
lamalar yapan Apo şöyle devam ediyor: "Jandar
manın başı Eşref Bitlis Özal'a bağlı. Özal; "Hazır
lıklar tamam, Kürl millelvekilleri gruplaşın ateş
kes yürütülüyor, Apo'ya da selamımı söyleyin,
öğleden sonra adım atıyoruz." diye adamları gön
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deriyor Ve saat 11 'de Bitlis küt diye düştü". Öcalan Özâ\'ın, "Billis Paşa bendendin Hayatımı ko
yuyorum, ömrümün son demini buna verereg/m/'dediğini de aktarıyor Sayın'a.
14 Temmuz: GAP'tan Sorumlu Devlet Bakanı Salih
Yıldırım; G. Doğu'da 31 70 yerleşim biriminin bo
şaltıldığını, göçenlerin %35'inin aç, %81'inin iş
siz, %50'sinin de sağlıksız olduğunu açıkladı.
4 Ekim; Van'ın Çatak ilçesi Sırmalı Köyü jandarma
Karakolu'na PKK saldırdı: 5 er şehit.
5 Ekim: ABD Adana Konsolosluğu Güneydoğu Rapo
ru hazırlayacağını açıkladı.
6 Aralık: TSK, 20 bin askerle K. Irak'ta "Süpürge Operasyonu"nu başlattı.
10 Aralık: OHAL Bölge Valisi Vahit Arslan yaptığı
açıklamada; "68 bin köy korucusunun görev yap
tığı bölgede 3 bin korucu hakkında soruşturma
açıldığını ve 117'sinin görevine son verildiğini
bildirdi. Arslan ayrıca son bir yılda bölgede 4.084
kilo uyuşturucu ile 36 milyon kökdişi hintkeneviri ele geçirildiğini bildirdi. Vali Arslan; son on yıl
da 19 bin PKK'lının öldürüldüğünü, buna karşılık
4.400 güvenlik görevlisinin de şehit olduğunu
söyledi.
17 Aralık: TSK ile Irak Kurdistan Demokrat Partisi
güçlerinin K. Irak'ta müşterek yürüttüğü "Şehit
Jandarma Yarbay Mesut Kuru Harekatı"nda 182
PKK militanı ölü ele geçirildi.

1998
16 Ocak: Kayseri Jandarma Bölge Komutanı Tuğge
neral Osman Özbek; "Karadeniz'deki teröristlere
iyiniyet gösterisi olarak TSK ağır silahları bıraktı."
dedi.
14 Nisan: Şemdin Sakık, K. Irak'ta yapılan bir operas
yonla Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı
Timlerince yakalandı.
5 Temmuz: Emniyet istihbarat uzmanı Hanefi Avcı;
Devlet içerisinde bir grubun PKK ile işbirliği için
de olduğunu söyledi.
5 Ağustos; Diyarbakır'ın Beytüşşebab ilçesi kırsalın
da çıkan çatışmada 13 er şehit olurken, 29 PKK
militanı öldürüldü.
13 Ağustos: FP Lideri Recai Kutan; Kürt kökenli va
tandaşlara kültürel kimlikleri ile ilgili bazı hakla
rın tanınması gerektiğini söyledi.
15 Ağustos; TPAO'nun Batman'daki 3 kuyusu bom
balandı: Zarar 20 milyar TL.
16 Ağustos: OHAL Bölge Valiliği 1984 yılından bu
yana bölgede 31 bin kişinin hayatını kaybettiğini
ve terörle mücadele için 80 milyar dolar harcan
dığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ölenlerin
asker-polis-korucu olmak üzere 5.535'inin gü
venlik görevlisi. 4.403'ü vatandaş, 21.297'si ise
PKK militanı. Bu sürede 3.428 köy ve mezranın
boşaltıldığı, 2.203 okulun kapandığı bildirildi.
18 Ekim: HADEP İstanbul İl Kadın Komisyonu üyele

ri Taksim'cle gösteri yapmak isteyince 600 kişi göluk'ta ortaya çıkan Özel Örgüt'ün PKK'ya silah
zaltma almciı.
sattığını ve belgelerinin devletin elinde bulundu
27 Ekim: Türkiye Apo'nun iadesini Rusya'dan res
ğunu iddia etti.
men istedi.
5 Aralık: Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırla
2 Kasım: Washington'da biraraya gelen K. Irak Kürt
nan "PKK Terörizmi" adlı raporda: "Kürl dili ile
liderleri Talabani ve Barzani K. irak'ta bir Kürt
eğilim yapılması ve TV yayını uygulamaya kon
Devleti kurulmasını ve PKK'ya barınak sağlanma
ması pratikte mümkün değildir. Türkiye'de Türk
masını, üs verilmemesini öngören gizli bir anlaş
kimliği ile bütünleşmiş birçok değişik köken aley
ma imzaladılar.
hine Kürt kökenli vatandaşlara ayrıcalık tanınma
* HADEP 3. Olağan Kongresi'nin açılışında İstiklal
sı, Anayasa'mn eşitlik ilkesiyle bağdaşmayacağı
Marşı okunmadı. "B iji Apo” , "B iji PKK" sloganla
gibi eğitim birliği ile de bağdaşmaz." denildi.
rı atıldı.
7 Aralık: HADEP İstanbul il ve ilçe teşkilatlarından
3 Kasım: PKK Merkez Komitesi ve PKK Rejim komi
toplam 220 kişi gözaltına alındı.
tesi Apo'nun da onayıyla Murat Karayılan'ı örgü
* AB Dönem Başkanı Avusturya Dışişleri Bakanı
tün geçici lideri seçti.
Wolfgang Schüssel: "PKK, terörist yöntemler kul
14 Kasım: Apo İtalya'da yakalandı.
lanan bir örgüttür." (iedı.
20 Kasım: Roma istinaf Mahkemesi, Apo'nun tutuk
* Kürt sorununu Ortadoğu, Avrupa ve ABD sorunu
luluk haline son verdi. İtalyan muhalefetinden
olarak tanımlayan Apo; yolsuzluk, mafya ve or
Ulusal İttifak Partisi Genel Başkanı Gianfranca,
dunun Türkiye'nin omuzlarında yük olduğunu
söyledi.
Apo'nun bir katil olduğunu söyledi.
23 Kasım: Apo'nun Papa II. Jean Paul'e bir mektup
8 Aralık: Öcalan Roma'da yaptığı açıklamada; "An
yazdığı iddia edildi. Yazıldığı iddia edilen mek
kara'dan özerklik istiyorum. Aksi halde savaş dur
tup şöyle başlıyor: "Aziz Peder! Hıristiyanlığa çok
maz. Beni, Kürt Sorununu ortaya koyarak ve Tür
kiye'yi de sorumlu (utarak Avusturya veya Hol
yetkinim. Sizin şahsınıza ve dininize duyduğum
Scıygı benim savaşımın vc düşüncelerimin merke
landa mahkemesinde yargılayın." âec\i.
zindedir. "
* AB Dönem Başkanı Avusturya Dışişleri Bakanı
Schüssel, Apo'nun uluslararası bir mahkemede
26 Kasım: Fener Rum Patriği Bartholomeos,
yargılanmasına yönelik Almanya ve İtalya'nın gi
Apo'nun, yaptığı katliamlar yüzünden Tanrı'nın
rişimlerini desteklediklerini açıkladı.
önünde hesap vereceğini söyledi.
10Aralık: Şemdin Sakık çıkarıldığı mahkemede; "Ak
27 Kasım: Apo krizi dolayısıyla iki hafta fçinde İtal
lanmak, çeteleşmeden, mafyalaşmadan sisteme
ya'nın Türkiye'deki iş hacminin 3.5 milyar dolar
entegre olmak ve yıktığımı onarmak isliyorum."
(1 katrilyon TL) gerilediği açıklandı.
dedi.
28 Kasım: Almanya Başbakanı Scröder ile İtalya Baş
12 Aralık: Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Bel
bakanı D'Alema Apo'nun uluslararası bir mahke
desi Belediye Başkanı İdris Meydan PKK'lıkırca
mede yargılanması için anlaştılar.
öldürüldü.
* Apo'nun İtalyan avukatı Yeşiller Partisi milletvekili
14 Aralık: Apo, MED TV'ye yaptığı açıklamada şun
Pisapi, Apo'nun hazırladığı yedi maddelik barış
ları söyledi; "Çözüme engel bensem çekiliyorum.
koşulunu açıkladı.
PKK istediği gibi hareket edebilir. PKK bu kafayla
29 Kasım: Abdullah Öcalan, İngiltere Başbakanı Bla
bir yere varamaz. Böyle giderse PKK ile işim bi
ir ile ABD Başkanı Clinton'a birer mektup yaza
ler. Bugünkü yapısıyla bu gerillanın geleceği
rak, tanınmak ve Kürt Sorunu'nu masada çözmek
yoktur."
için yardımlarını istedi.
2 Aralık: İsrail'in önde gelen gazetesi Haaretz, Türki 15 Aralık: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin
Kıvrıkoğlu, Ankara'daki yabancı diplomatlara,
ye ile Suriye arasında 20 Ekim 1998'de gizli bir
Apo konusunda NATO müttefiklerinin Türkiye'ye
anlaşma imzalandığını, yapılan anlaşmanın Öcaihanetinden yakındı.
lan'ın Suriye'den çıkarılması ve bütün yönleriyle
PKK'nın Suriye'de yasadışı bir terör örgütü olarak
1999
kabul edilmesini öngördüğünü açıkladı.
2 Ocak: Apo, MED TV'ye yaptığı konuşmada,
* İtalya Başbakanı D'Alema, Apo'nun terörist olduğu
1999'da barış için uğraşacağını ancak Türkiye'ye
nu söyledi.
karşı büyük bir savaş hazırlığı içinde de oldukla
* Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı bir kadın militan
rını söyledi.
kalabalık bir alışveriş marketine intihar saldırısın
3 Ocak: Apo, kendisini Hz. İsa'ya benzeterek Şemdin
da bulundu. Militan öldü, sekiz kişi yaralandı.
Sakık için; "Kalese girdi, yeme içme şerefi onun
* Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hilmi Öziçin yeterli. Tetikçileri bir çorba için 40 kişiyi ö/kök, TSK'nin lek sorununun PKK sorunu olduğu____ dürür. Bu üp.ieıı..ııel£el ediyorum ." dedi,_________
söyledi.
4 Aralık: İp Genel Başkanvekili Haşan Yalçın, Susur- 5 Ocak: Mesut Barzani, PKK'nın terör örgütü olduğu-
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nu ortaya koyan bir raporu İtalyan Hüküıneti'ne
verdi.
21 Ocak: İran-Irak sınırındaki Gader Vadisi'nde PKK
6. Kongresi'ni yaptı. Apo'ya bağlılığın teyid edil
diği Kongre'de, seçimlerde HADEP'İ destekleme
karan alındı. Ayrıca Kongre'de, Apo'ya muhalif
olan Cemal Bayık'ın; örgütün komutası Osman
Öcalan'a geçerse adamlarıyla birlikte Barzani
saflarına katılacağı tehdidinde bulunduğu bildiril
di.
* İsviçre'nin Basel kentinde TRT-INT kablolu yayın
dan çıkarılarak yerine PKK yayın organı MED TV
yayına sokuldu.
Şubat: HADEP'in kapatılması istemiyle Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş dava açtı.
5 Şubat: Yunanistan Başbakanı Simitis; Öcalan'ın
Kürtlerin temsilcisi olduğunu ve Kürtlerin Türki
ye'de bağımsızlık mücadelesi verdiklerini söyled i.
10 Şubat: Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Başkanı
Kemal Burkay, silahlı eylemlerle Kürt meselesinin
çözülebilmesinin çok zor olduğunu söyleyerek
PKK'nın, Türkiye'nin tuzağına düşerek Kürt mese
lesinin terör sorununa dönüştürüldüğünü söyledi.
* Abdullah Öcalan'a sığınma hakkı verilmesi için al
tı Yunan Milletvekili Yunan hükümetine başvur
du.
14 Şubat: Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican,
1500'ü Türkiye'de 200Ü'i dışarıda olmak üzere
loplam 3500 PKK'lı teröristin kaldığını söyledi.
15 Şubat: 15 yılda PKK'nın gerçekleştirdiği eylemler
sonunda 31 bin kişi hayatını kaybetti. Bunlar ara
sında 2 kaymakam, 2 savcı, 2 yargıç, 3 belediye
başkanı, dört doktor, 96 öğretmen, 32 imam, 70
muhtar ile 89 işçi memur olmak üzere toplam
306 kamu görevlisi bulunuyor. Yine ölenlerin
9.871 'i vatandaş, 21 bin'i ise PKK militanı. 50 bin
PKK militanı da sağ ele geçirildi. Ayrıca PKK bağ
lantılı davalarda 150 bin kişi DGM'lerde yargı
landı. Bu süre zarfında 226 okul, 21 köprü, 12
sağlık ocağı, 474 kamu aracı, 60, özel şirket ara
cı, 84 tren vagonu, 289 PTT, TEK ve cami tahrip
edildi.
* İtalyan Messaggero gazetesi ABD gizli servislerinin,
Apo'nun Kenya, Uganda veya Tanzanya'da olabi
leceğini tesbit ettiklerini duyurdu.
* OHAL Bölge Valisi Aydın Arslan; Güneydoğu'da te
rörün kontrol altına alındığını ancak bölgede iş
sizliğin çözülmemesi halinde dağa çıkmaların
tekrar artabileceğini belirterek şunları söyledi;
"Ne yazık ki bugün PKK'nın bıraktığı boşluğu
doldurmaya çalışan ve şeri esaslara dayalı bir
Kürt Devleti kurmayı hedefleyen Hizbullah örgü
tü bölgenin en büyük sorunudur. PKK gibi Hizbullah'ın da korkunç parasal gücü var".
16 Şubat: Avrupa'daki PKK'lılar Yunanistan'ın Apo'ya
sığınma vermesi için gösteriler düzenlediler.
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* Apo, ERNK Moskova temsilciliği aracılığıyla Rus
ya'dan sığınma hakkı istedi.
17
Şubat; PKK Lideri Abdullah Öcalan, Genelkurmay
ve MİT'in ortak operasyonuyla Kenya'nın başken
ti Nairobi'de yakalandı. Ecevit operasyonu duyu
rurken: "Devlet söz vcrmişli, sözünü tultu. Allah,
millelimizi, insanlığı terörden ve savi^larchm ko
rusun." dedi.
* Apo, operasyonla Kenya'dan getirilirken uçakta
şunları söyledi; "Annem de Türktü. Eğer bir hiz
met gerekirse yaparız. Türkiye'ye dönünce hiz
met edeceğim. Fırsal verirseniz ederim. Gerçek
ten söylüyorum. Türkiye ve Türk halkını seviyo
rum." dedi..
* Ocalan'ın yakalanmadan önce on iki gün boyunca
Yunanistan'ın Nairobi Büyükelçiliği'nde kaldığı
ve yakalanmadan birkaç saat önce elçilikten aynldğı bildirildi.
* ClA'nın Apo'nun yerini MİT'e bildirdiği, MOSSAD'ın da operasyonda yardımcı olduğu iddia
edildi.
* Apo'nun yakalanmasının duyurulmasının ardından
PKK'lılar Avrupa ülkelerini savaş alanlarına çevir
diler.
* Kenya hükümeti, Yunanistan Büyükelçisi Kostoulas'ı sınırdışı etti.
* Yunan Parlamentosu karıştı. Anamuhalefet lideri
Karamanlis: "Hükümetin namussuzca davranıp
Öcalan'ı teslim etmek için Türklerle işbirliği yap
tığına inanmıyorum." dedi.
* Sözde Kürt Parlamentosu Başkanı Yaşar Kaya, Avru
pa'daki PKK eylemlerine son verilmesi çağrısında
bulundu.
* PKK Merkez Komitesi üyesi Nizamettin Taş, ayak
lanma çağrısı yaparak; "Düşmanın kalbinde pat
lamaya hazır olun." dedi.
* Apo'nun yargılanacağı TCK 125. madde; "Devlet
topraklarının tamamını veya bir kısmını yabana
bir devletin hakimiyeti altına koymaya veya dev
letin istiklalini tenkise veya bidiğini bozmaya ve
ya devletin hakimiyeti altında bulunan topraklar
dan bir kısmını devlet idaresinden ayrılmağa ma
tuf bir fiil işleyen kimse ölüm cezası ile cezalan
dırılır".
17 Şubat tarihli gazete manşetleri:
Teröristin Sonu TESLİMİYET (M illiyet)
İşte Büyük Türkiye ZAFER (Hürriyet)
Gözünaydın Türkiye (Sabah)
PKK Lideri Öcalan Kenya'dan Türkiye'ye getirildi
YARGILANACAK. (Cumhuriyet),
Kanları Yerde Kalmadı TARİHİ DÖNEMEÇ ( Zaman)
Kenya'da Yakalanan Öcalan Türkiye'ye Getirildi
ANALARIN ZAFERİ (Yeni Şafak)
Asrın Operasyonu (Türkiye)

İNCELEME

ÇAĞRISI VE
SAFLARIN AYRILIŞI -I

e s e n l iğ in

“Ey iman edenler!
Allah için hakkı ayakta tutan adil şahitler olun..." (5/8)
"Allah, kullarını "Esenlik Yurdu”na çağırıyor."{10125}

csûlüllah, gerçek saadetin te

de, haberdar oldukları mutlak doğruları

minatı olan bir dini, MekJceli-

çevrelerindeki insanlara açıklar, onların

lerden hareketle tüm insanlara

da kendileri gibi o seçkin topluluğun gü

bildirmek gibi yüce bir göreve üstlendi

zide birer mensubu olmaları için çalışır

ğinde tek başınaydı. Üstelik görevi dahi

lar. Ve bütün bunlar, inanç ve yaşantıları

linde birşeyler biliyor da değildi. Fakat,

yanlışlar içerisinde yer alanların tepkile

peşpeşe vahyolunan ayetler sayesinde

rine yol açar. Özellikle de, bu yanlışlık

kısa sürede anladı ki, tebliğ edeceği di

lardan çıkarları olanların tepkileri çok

nin mahiyetini ve onu insanlara bildirme

sert olur. Onlar, Resûlüllah’ı ve diğer

yöntemini tespit için özel bir gayret ve

m ü’minleri, önceleri umursamaz görü

çaba içerisinde bulunması gerekmemek

nürler, sonra alaya alırlar; dalga geçer,

tedir. Yapacağı tek şey; kendisine vahiy

aşağılarlar. Fakat İslam ’ın inanca ve ha

le bildirilen mutlak hakikatları, yine va

yata hakimiyetinin emin adımlarla iler

hiyle bildirilen yöntemle insanlara ulaş

lediğini görünce, bu sefer sertleşir, bağı-

tırmak ve hayat tarzının gereği olarak

rıp-çağırmaya, tehditler savurmaya baş

kendi şahsında uygulanması istenen

larlar. Hatta, ufak-tefek fiili tepkilere de

şeyleri uygulamaya aktarmaktır. Resû-

başvururlar. Bütün düşünceleri, Resülül-

lüllah bunları en güzel biçimiyle gerçek

lah’m çevresinde toplanmış o küçük

leştirir. Kısa bir müddet sonra çevresin

topluluğu dağıtmaya, ilâhı çağrıyı sus

de, daveti kabul edenlerden oluşan kü

turmaya kihtlenir, amaçlarını gerçekleş

çük bir topluluk teşekkül eder. Bu küçük

tirmeye yönelik çareler düşünürler.

topluluğun mensubu olan o büyük şahsi

Bütün bunlar, “İqra” (96/1) ile baş

yetler, Resûlüllah’ın tebliğ eltiği dinin

layan ve “Ey örtüsüne bürünen! Kalk

lan olarak, O ’nunla aynı gayret içerisin

eden risâlet sürecinin ilk yıllarının başlı-

Ahmet Cemil
uyar” (74/1.2) talimatıyla devam___________
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ca özellikleridir. Fakat bu özellikler içerisinde bu ya

ce, bunlar tamamıyla pratikle ilgili; hal ve hareket

zı bağlamında hizleri ilgilendiren, sözkonusu dö

lerde, tulum vc davranışlarda yer alması veya yer al

nemdeki davetin konusudur. Bunu tespite büyük

maması gereken esaslarla ilgili. Kısacası, hayat tar

önem veriyoruz, çünkü, davetin mahiyet ve yöntemi

zının genel ve özel şartlarıyla bağlantıh.

nin mümkün olduğu kadarıyla ayrıntılı

bilinmesi,

Birinci gruba dahil olan soruların cevabını tesbit

tüm insanlık için ve özellikle de m ü’minler için mo

etmek gayet kolay. Çünkü, bir çok kitap doğrudan bu

del olan risâlet sürecini, daha da önemlisi K ur’an’ın

konuyla ilgili olarak yazılmış durumda. Bu konuda

gerçekleştirdiklerini doğru ve tam öğrenebilmeyi ko

yazmak ve konuşmak çok kolay; çünkü bu konuyu

laylaştıracaktır. Burada önemli olan ise, K ur’an’ın o

K ur’an’dan hareketle çözüme kavuşturmak çok ko

dönem içerisinde insanlara neleri bildirdiği ve nele

lay. Zira ilk ayetten itibiiren, mutlak anlamda doğru

re çağırdığmı tespittir. Zira, davetin bütün saflıalarını K u r’an teşkil etmiş, Resûlüllah ve dönemin

bir itikadın özellikleri bildirilmeye başlanır. Gittikçe

m ü’minleri K u r’an’ın talimatlannın uygulayıcıları

ayrıntılarına inilerek insanlara bildirilen bu itikadı
esaslar ise, üç ana başlık altında toplanır; Tevhid,

olmuşlardır. Fakat ne yazık ki, Resûlüllah’ın hayatı

Ahiret, Risâlet. Mekke dönemi ayetlerinde ağırlıklı

nı konu edinen kitaplarda, ilk günlerdeki davet konu

olarak bildirilen esaslar, hep bu üç gruptan birisiyle

larının önemli bir kısmını bulmak mümkün olama

ilgili olur. Bu üç esasın açılımları ise birkaç cümley

maktadır. Davetin konu ve yöntemi eksik bilinince,

le şöyledir; Allah, sadece kainatın değil, aynı zaman

risâlet sürecinin bu önemli yıllarında, K ur’an ’m yan

da bireysel ve toplumsal hayatın her safahasında in

lışlar içerisinde bocalayan insanların üzerinde ger

sanın da İlah’ı, Rabb’ı ve M elik’idir. Şirki oluşturan

çekleştirdiklerini gözardı etmek gibi büyük bir ek

ve devamını sağlayan ağırlıkh neden, Tevhid’in bu
üç İlahî sıfat dahilinde gözardı edilmesi veya inkarı
dır. Yaratılışın gereği olan sorumluluğa sahip olma

sikliğe/yanlışlığa yol açılacağı ise kesindir. Dolayı
sıyla, risaletin ilk dönemlerinin dcivet konularının ve
yönteminin açığa çıkarılması zorunludur. Tabiki eğer

mak şirke dayalı bir hayat tarzının sonucudur. Bir

İlahî iradenin, bir topluma ve o toplumu oluşturan bi

amaca göre yaratılmış olan insanın, yaratılış amacı

reylere K ur’an’la gerçekleştirdiği müdahaleyi doğru

nın gerektirdiği sorumluluktan uzak olmaması gere

anlayıp, kendimiz ve toplumumuz için örnekler/mo

kir. Bütün bir hayatın sorgulanacağı ve karşılığının

deller bulmak istiyorsak.

verileceğinin unutulmaması ise sorumluluğun şartlanndandır. Mutlak anlamda doğru bir itikadın ve ha

R İSA LE T İN İL K G Ü N LE R İN D E DAVETİN KONUSU

Araştırmalar, risaletin ilk günleriyle ilgili oku'ak da
vetin konusu ve yöntemini ilgilendiren soruların iki
temel konu etrafında oluştuğunu göstermektedir;

yat tarzının yegâne kaynağı İlahî bilgi olup, bu ilahı
bilginin yegâne vasıtası ise Allah’ın elçisi olan şah
siyettir; yani Resûlüllah.
Fakat ikinci gruba dahil olan sorulara gelince,
durum birinci gruptakilere oranla oldukça farklılık
ai'zetmektedir. Siyer ve Tarih’lerin bu sorularla ilgili

1- Resûlüllah insanlara neleri bildirdi/tebliğ etti?
2- Resûlüllah insanlara neleri uygulamaya davet
etti?

olarak büyük oranda sessiz kaldığını görüyoruz. Bu
nun başlıca nedeninin ise, ayet ve sûrelerin gelenek
selleşmiş Mekkî/Medenî ayrımıyla bağlantılı oldu
ğu anlaşılıyor.

----------------

Bunlardan birinci gruba dahil olan soruların daha
çok bilgilendirmekle, nakledilen bilgiyle ilgili oldu

SÛ R E L ER İN G E L E N E K S E L TA SN İFİ

ğu açık. Bu anlamıyla da “Neleri bildirdi/tebliğ et
ti?” sorusu, daha çok teorik bir boyutu ifade ediyor.

Bilindiği üzere, K ur’an’ı teşkil eden-sûre ve ayetler;

Diğer bir ifadeyle, inanç esaslarıyla/itikadla ilgili ko

“Mekke’de vahyolunanlar”, “M edine’de vahyolu-

nuları ifade ediyor. İkinci gruba dahil sorulara gelin

nanlar” diye ikili tasnife tâbi tutulmaktadır. Olduk
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ça yaygınlık kazanmış görüşe göre, sûre ve ayetlerin

le birlikte İslâm’ın öngördüğü hayat tarzının

Mekkî ve M edenî olarak ayrılmasının asıl dayanağı,

esasları vahyoluııduğu için tebliğ ve davet çalış

sûre ve ayetlerin vahyolunıış coğrafyasındaki ve za

malarının konusu Medine dönemiyle birlikte ha

manındaki farklılık değildir. Bu ayrımın coğrafya ve

yat tarzını da kapsar olmuştur.” O halde, risâletin

zaman farklılığından da öle, daha önemli dayanakla

ilk yılları ve hatta bütün bir Mekke dönemiyle ilgili

rı vardır. Bunlardan bir tanesi oldukça önemli olup,

olarak “Resûlüllah insanlara neleri uygulamaya

bilhassa günümüzdeki bir çok şahsiyet tarafından

davet etti?” anlamında bir soru sormak uygun ol

sıklıkla gündeme getirilmiş ve gelirilmektedir. Söz-

maz. Bu soru ancak Medine dönemi için geçerlidir.

konusu özellik, kısa bir ifadeyle ve genellikle şöyle

Acaba öyle mi?

dile getirilir; “MckUe döneminde vahyolunan

Çünkü, bunu sormayı gerektiren bir çok neden var.

ayetlerin itikadı esasları açıklamasına karşılık,
Medine döneminde

Bunlardan birisi zamanımızla, günümüz m ü’minle-

Bu soruyu sormak zorundayız.

vahyolunan ayetler

riyle ilgili. K ur’an’ı
kendisi için rehber,

de insanın bireysel

Resûlüllah’ı ise yegâ

ve toplumsal hayatı

ne örnek kabul etliğini

na yön veren esaslar

belirten ve bunların

(ahkâm ayetleri) bil

gereği olarak da bütün

dirilmiştir.

dünyada hakim olacak

Medine

döneminde vahyolu

mutlak doğrulara da

nan ayetlerde de iti
kadı konular sıklıkla
geçer; ancak, Mekke

yalı, insanlar için ger
çek saadetin vesilesi
ve teminatı olan İs

dönemi ayetleri, in

lâm’ın hcikimiyeti mü

sanın

bireysel

ve

cadelesini

yürütme

hayatını

karar ve gayretinde

ilgilendiren esasları

olan bazı şahsiyetler,

toplumsal

konu edinmemesiyle

gayret ve çalışmaları

Medine

nın yöntemini “M ek

dönemi
ayrı

ke döneminde sadece

lır.” Bu genel kana

itikadı esaslar bildi

atin

rilmiştir” biçiminde

ayetlerinden

doğruluğunun

delili olarak da, Mekke döneminde sözkonusu olma

ki yaygın kanaate dayandırmaktadırlar. Yani, küfrün

masına karşılık, Medine döneminde Oruç, Zekat,

ve şirkin değişik görünümler altında tüm dünyayı

Hacc gibi ibadetlerin emredikliği, savaşmaya izin

hakimiyeti altına aldığı günümüzde, İlahî esas ve

verildiği, içki, kumar vc faizin yasaklandığı, evlilik

yönteme sahip olan “Nebevi Davet Metodu”nun

kurumunda, İdarî işlerde düzenlemelere gidildiği,

gereği olarak, öncelikle yürütülmesi gereken çalış

bazı suçların müeyidelerinin açıklandığı belirtilir.

manın, insanları yanlış inançlardan kurtarmak oldu

Bu durumda, yukarıda ifade ettiğimiz ve ikinci gru

ğu ısrarla ve sürekli olarak ifade edilmektedir. Buna

ba dahil olan sorunun cevabı kendiliğinden açığa şu

göre: Hemen herkesin kabul ettiği gibi, bugünün

şekilde çıkmakladır: “Mekke döneminin genel

şartları risâlet sürecinin Medine döneminden ziyade

özelliği olduğuna göre, risâlet sürecinin ilk yılla

Mekke dönemine benzemektedir. Mekke dönemin

rında Resûlüllah’ın insanlara tebliğ ve daveti ta-

deki tebliğ ve davetin yegâne konusu da itikad oldu-

-mamıyla itik^ı4i-4toftu]ar4--tçcııme-kteydi. Bundan

ğıına göre, o halde günümüz m ü’minlerinin tebliğ ve

sadece namaz istisnadır. Ancak Medine dönemiy-

davet çalışmalarının yegâne konusunu da itikad
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oluşUırması gerekmektedir.Yanlış itikadlar içerisinde

kad, insanm yaratılış gayesini ve vaıiığmın devamı

bocalayan, bu nendenle de ebedî azaba, hüsrana sü

nı temin eden gerçeği, insanı ve insanın da parçası

rüklenen insanlara m utlak doğru olan itikadî esaslar

olduğu evreni bütün boyutlarıyla anlamlı kılan ve

tebliğ edilmelidir. H ayat tarznn düzenlemek daha

sonunu açıklayan mutlak esasları ifade eden mutlak

sonraki iştir: Belki beş, belki onbeş, belki de daha

doğruların oluşturduğu bütündür. Bunlar ise, insanın

fazla yıllar sonrasının yapılması gereken bir iş.

gayret ve çalışmalarıyla elde edilebilecek şeyler de

İşte bütün bunların tartışılması gerekiyor. İti

ğildir. Ancak ve ancak bütün evreni yaratan, evrenin

kadî esaslar elbetteki önemlidir. İtikadî gerçekliğin

varlığını devam ettiren ve hep kontrol eden İlahî ira

olmadığı bir yerde, uygulama doğruluğu beklene

denin bildirmesiyle bilinebilecek şeylerdir. Gayrisi
ise sadece aldanma, oyalanma olur. Ve mutlak doğru
olan itikadi esaslar gereklidir, zira bunlar olmadan

mez. Beklense bile, doğru bir temeli olmadığı için,
gerçekleştirilen çalışm a ve gayretler doğru, devamlı

genel anlamda varlığı, varoluşu, varoluşun ga
yesini, hayatı ve bütün bunların içerisinde en
önemlisi olarak da insanı anlamak mümkün
olmaz. Bu nedenle, insan olmanın esasım ve
gereklerini, dünyada ve ahirette ebedî saadete
ulaşmanın ilkelerini oluşturan itikadî esaslar
ilk ayetlerle birlikte bildirilmeye başlanır. Do
layısıyla risâlet sürecinde hayat tarzının teme
lini oluşturacak olan itikadî unsurlar önceliği
ahr. Ve bütün bunhü müslümanlar arasında
genel kabul görmüş bilgilerdir.
Ancak, itikadî esasların öncelikli oluşuna
yönelik bilgi ve kanaatler, cevabını bulmakta
zorlanılacak bazı problemlere neden olmakta
dır. Bunlardan en önemlisi, risâletin ilk yılla
rıyla ilgilidir. Risâletin ilk yıllarında, yani ge
nel kanaate göre sadece itikadî esasların in
sanlara bildirildiği bir dönemde, müşriklerin
tepkileri başlar. Bu tepkilerin mevcudiyetini
K ur’an’dan hareketle kolaylıkla tespit edebili
yoruz. İlk sûre olan A lâk’dan başlayarak bü
ve yararlı olamaz. Bu nedenle öncelikle önemli olan,

tün sûrelerde müşriklerin tepkilerine doğru
dan veya dolaylı olarak değinen ayetler mavcuttur.

doğru bir itikada sahip olmaktır. Burada muhtemel

Eğer yaygın kanaat gereği söylendiği gibi, Mekke

yanlış anlamalara engel olmak için, “itikad” derken

dönemi ayetlerinin yegâne konusu itikad ise, müşrik

neyin kasdedildiğini kısaca da olsa açıklamakta ya

ler niçin tepkide bulundular? Halbuki statüko ile far

rar var: İnsana dünya ve ahiret hayatında gerçek ve

kın sadece itikadî olduğu o ortamda, tepkilerin olma-

ebedî saadetin sebebi ve teminatı durumundaki ye

ması gerekirdi. Çünkü, Mekke, inançlar mozaği nite

gâne din olan, bir başka söyleyişle “en doğru hayat

liğine sahip bir toplumdu. Birbirine oranla oldukça

tarzı” olan İslâm ’ın dayanağı konumundaki itikad,

farklı inanç mensuplarının kavgasız ve tepkisiz ola

insanın düşüncesinde yer alan ve “madde ötesi bir-

rak bir arada “hoşgörü” içerisinde yaşadıkları bir

şcylere inanmak” biçiminde gelişen entellektüel bir

toplumdu. Bu durumda pek haklı olarak düşünülecek

boyutu ifade etmez. İslâm ’ın temelini oluşturan iti-

şey şudur; eğer İslâm ’ın Mekke dönemi sadece inanç
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konularını esas almışsa, bu Mekke toplumu için

Muhammed (sav) aynı şansa sahip

inançlar mozaği olan yapıya yeni bir renk kalmaktan

Acaba bu farklıhğın nedeni neydi?” (Muhammed
Hamidullah, İslâm Peygamberi 1/95)

başka bir anlama gelmezdi. Dolayısıyla Resûlüllah’a

olmamıştır.

ve diğer m ü’minlere yönelik tepkilerin haklı bir ge
rekçesi sözkonusu olamazdı.

Yaygın Bir Kanaatin Yanlışlığı

Daha iyi anlaşılması açısından konuyu biraz daha

Hemen belirtelim ki, karışıklık geleneksel hale

özelleştirecek olursak; Rabb, îlah ve Melik kavram-

gelmiş olan Mekkî ayetler. Medenî ayetler ayrımın

ku-ıyla ilgili olarak Mekkelilerin inançlarını yanlışlayan itikadı bilgilerin ilk andan itibaren bildirildiğin

dan kaynaklanmaktadır. Çünkü bu ayrımın dayanak
ları vc gerekçeleri yanlıştır. Yaygın kanaatin aksine,

den bahsetttik. Bu durum, müşrik tepkilerinin yegâ

Mekke müşrikleri daha ilk ayetlerle birlikte görür ve

ne nedeni olarak görülüyor. Fakat gerek bu üç kav

anlarlar ki Allah’ın insanların R abb’ı oluşu, sadece

ram ve gerekse benzeri diğer bazı kavramlarla ilgili

teoride kalan bir özellik değildir. Resûlüllah, sadece

açıklamalar sadece bir inanç konusu olarak kaldığı
sürece Mekkelilerin tepkilerine neden olmaması, en
azından sert şekilde gelişen tepkilere neden olma

B ir h a y a t t a r z ı o l a r a k I s l â m 'ı n b ild ir i
lişi, M e k k e d ö n e m in d e s a d e c e it ik a d ı

ması gerekirdi. Kendilerini, çevrelerindeki insanla
rın yegâne otoriteleri (K ur’anî ifadeyle Rableri)
olarak niteleyen veya öyle nitelenen bazı şahsiyet
lerin otoritelerinin, “Rabb sadece Allah’tır” gibi

e s a s la r ın , M e d i n e d ö n e m in d e ise in 
s a n ın u y g u l a m a v e y a ş a n t ı s ı n d a a n 
la m if a d e e d e n ş e y le r in y a s a k l a n m a 

bir söylemle reddedilmesi, teorik planda kalıp, pra
tiğe yansımadığı sürece problem oluşturmaması,

sı v e s e r b e s t b ı r a k ı l m a s ı b iç im in d e

ciddi anlamda hiç kimseyi rahatsız etmemesi gere

g e r ç e k le ş m e m iş t ir . R is â le t s ü re c i t e d 

kirdi. Zira, “yegâne Rabb olan Allahsın, insanların
bireysel ve toplumsal hayatına yansıyan ve diğer

rici b ir sü re ç tir v e ilk a y e t le r d e n b a ş 

sahte rabblerin otoritelerini geçersiz kılan müdaha

l a y ıp s o n a y e t le r e k a d a r İla h î b ir te d -

leleri olmadığı sürece, o sahte rabbier, rabbliklerine

ric ilik iç e r is in d e d e v a m e der.

yine devam edebileceklerdi. Pratikte hiç bir deği
şiklik sözkonusu olmayacaktı. “İnsanm bireysel ve
toplumsal hayatıyla ilgili hükümler Medine döne

teoride kalan bir söylemi dile getirmemektedir. Re

minde vahyolundu” kanaati ise Allah’ın Rabblığı-

sûlüllah’m ifade ettiği söylem daha çok ve haıtta ta

nm Mekke süresince sadece teorik planda kaldığının

mamıyla pratikle ilgilidir. Teorik görünümlü sözko

ifadesinden başka birey olmadığına göre, o halde

nusu söylemin pratiğe yansıması için uzun zaman

müşrik tepkiler niçin oluştu? Aslında bu soruyu sa

geçmesi gerekmemektedir. En kısa zamanda, hatta o

dece biz sormuyoruz. Konuyla ilgilenen bir çok araş

anda pratiğe yansımaktadır. Zira, Resûlüllah ve diğer

tırmacının haklı olarak sorduğu bir sorudur. Muham-

m ü’minler ilk andan üibaren, A llah’ı yegâne Rabb

med Hamidullah ise bunlardan birisidir; “Birkaç

kabul etmenin gereği olarak müşrik Mekke toplu-

kimsenin “yabancı” dinlere geçişi, şehirde oturan

munun bütün rabblanyle irtibatlarını keser, onların

bazı kimselerin Mekke putperestliğini hafife alan

otoritelerini dikkate almazlar. Sadece inanç olarak

sözlerinin

ağızlarından dökülmesi, Mekke “di-

değil, ahlaken de statükodan ayrılırlar. Bu ayrılıkla

ni”ne karşı çıkan bazı fertlerin şahsi inanış tarz

rını ise statükonun hemen hemen bütün değerlerini

ları, bütün bunlar şehirde hiç bir çalkantıyı husu

dikkate almayıp, İlâhî değerleri dikkate alma biçi

le getirmemişti. Bunları söylerken bilhassa, bir

minde gerçekleştiririer. Sadece pasif bir tavırla ken-

çeşit aklî* Hfiyah Tpk Allah inancını savunan Ha-

dilerini statükonunu kıyısına çekmez, aktif ahlaki bir

nif’ler zümresini nazarı itibara alıyoruz. Ancak

muhalefetle statükonun karşısına geçerler. Bu muha
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liflikleri ise, sistemsiz bir tarzda olmaz. Reddedilen
otoritelerin istediği hal ve hareketlerin, tutum ve
davranışların yerine, A llah’ın istediği hal ve hareket

zetrneyle açıklayacak olursak; bir ucundan öbür ucu
na doğru gittikçe koyulaşan tonda bir renge boyan

leri, tutum ve davranışları ikame ederler. Bunu, be

mış bir sopayı düşünelim. Eğer o sopa üzerinde uç
lara yakın iki ayrı noktayı esas alırsak, bu iki nokla

şerî bir hayat tarzının reddedilip, yerine İlahî bir ha

arasındaki önemli ton farklılığı nedeniyle, o sopanın

yat tarzının ikame edilmesi olarak da ifade edebili

iki ayrı renkle boyandığını düşünebiliriz. Veya, o iki

riz. Ve bu süreç ilk vahyolunan ayetlerle birlikte baş

nokta esas almdığında görülen farklılık nedeniyle o

lar. Dolayısıyla risâletin ilk günlerinden itibaren, her

sopayı ayrı renklere sahip iki parçaya ayırabileceği

vahyolunan ayetle, örneğin Allah’ın Rabb oluşu, in

mizi düşünebiliriz. Fakat dikkat çekmek istediğimiz

sanın bireysel ve toplumsal hayatında yer alan bazı

problem dc bu andan sonra başlar. O sopayı iki ayrı

kötü, zararlı şeyleri yasaklam a ve buna karşılık bazı

renge (tona) sahip iki parçaya hangi noktadan ayıra

iyi, güzel, faydalı şeyleri serbest bırakma biçiminde

cağız? Bu, cevabı verilemeyecek bir sorudur. Çünkü

patiğe

yansır.

o

Hatta öyleki A lâk,

lığı nedeniyle ildye

Müddesir, Müz-

ayırmaya çalıştığı

zemil. Kalem gibi

mız her noktanın

risâlet

sürecinin

biraz sağı veya bi

günlerinde

raz solu, ayrımın

ilk

vahyolunan sûre

gerçekleşebileceği

ler dahi dikkate
alınsa, insanların

diğer noktaları teş

bireysel ve top

kil edecektir. So
nuçta, o sopayı,

lumsal hayatlarıy

birbirinden tama

la ilgili bir çok *

men ayrı tona sa

yasak

hip iki parçaya bö

ve izinle

karşılaşılır.

İşte

lenleyiz.

Çünkü

bu, Mekke döne

onda bir renk var

minde sadece iti-

dır ve ton farklılığı

kadî esaslar vah-

tedrici olarak ger

yolundu kanaatini

çekleştiği için, hiç

y a n i ı ş 1a y a n

bir nokta bir önce

önemli bir durum

sinden ve bir son

dur.

rasından farklı ol
Tespitimizi özetleyelim; Bir hayat tarzı olarak

mayı gerektirecek ayrılığa sahip değildir. Aynen, ri-

İslâm ’ın bildirilişi, Mekke döneminde vsadece itikadı

saletin ilk günlerinden başlayan sürecin Medine’nin

esasların, Medine döneminde ise insanın uygulama
ve yaşantısında anlam ifade eden şeylerin yasaklan

sonunda kemale ermesi gibi; açık bir londan başla
yan ve gittikçe ortama hakim olan koyu bir tona doğ

ması ve serbest bırakılması biçiminde gerçekleşme-

ru tedrici değişim süreci. Bu itibarla, yukarıdaki so-

miştir. Risâlet süreci t ^ r i a bir süredir ve ilk ayet-

rumuzun ikinci kısmına kısaca şu cevabı verebiliriz;

lerden başlayıp son ayetlere kadar İlahî bir tedricilik

“Risâletin her döneminde, Resûlüllah ve diğer

içerisinde devam eder. Tik ayetlerle, yürürlükteki tu

mü’minler, çevrelerindeki insanları Allah’m em

tum, tavır, hareket ve işlemleri ayıklayan bir süreç

rettiği bir şekilde yaşamaya davet ettiler. Risale-

yaşanmasına karşılık, Medine döneminde yeni ve ek

tin hiç bir dönemi bundan istisna değildir.”

esaslar bildirme süreci yaşanır. Bu durumu bir ben-
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(Devam edecek)

HASBIHAL

BİR İBADET/BİR ÖZVERİ
KURBAN

Efendim,
Yine zaman akıp gidiyor. Göz açıp, ka
payıncaya kadar bir yıl daha geçiverdi.
Halbuki daha bir sene önce Kurban bayra
mını kutlamıştık. Allah sağlık versin de
daha nice bayramları idrak ederiz inşallah.
Bayramlar hem sevinmemiz için bir
sebep, hem de geçen bir senenin adeta mu
hasebesinin yapıldığı dönemler olmalı.
Hani esnaflarımız bilirler. Senede bir kere
vergi vermek için şöyle bir kâr, zarar hesa
bı çıkardıkları gibi; bayramlar da senelik
hesapların çıkarıldığı günler olmalı. Cuma
günleri de haftalık hesapların çıkarıldığı
günler olmalı bizler için. Hz. Peygamberin
“Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesa
ba çekiniz” emri gereğince ölüm bizleri
yakalamadan önce sık sık kendimizi hesa
ba çekmeliyiz. Bu kıymette Allah’a daha
rahat hesap vermemizi temin edecektir.
Efendim,
Her sevgili okuyucumuz başını şöyle
bir ellerinin arasında alıp düşünsün baka
lım. Geçen bayram ve ondan sonraki gün
ler bizler için Allah’a kulluğumuzun arttığı
günler mi oldu? Yoksa Allah’a kulluktan
uzaklaştığımız günler mi oldu? Şu kadarcık bir düşünme bile bizi, kendimize getir
menin ilk adımları olabilir. Bu şekildeki
bir hesaplaşma belki de bizleri başkaları
nın hesaba çekmesinden uzak tutacaktır.
Efendim,
Bu yazımızda kurban konusunu irdele
yelim istedim. Kurban derken bazı ilmihal
kitaplarında bulma imkanı olan konular
dan söz edecek değiliz. Bu ihtiyacımızı
zaten malum kaynaklardan gideriyoruz.
Burada kurban kesmenin ne demek oldu
ğunu; böyle bir davranışın bilincini yaka
lamamızın gerekliliğini, bu davranışla rabbimize acaba neyi isbatladığımızı kalemi-

mizin ve beynimizin elverdiği ölçüde ele
alalım istedik.
El'endim,
Kur’an’da ilk kurban olayı Hz.
Adem’in oğulları Habil’le Kabil arasında
ki olayda ele alınır. Bu olay tevhid tarihi
içinde pek çok konuda büyük bir önemi
haizdir.
İslam inancına göre, Hz. Adem hem ilk
insan pem de ilk peygamberdir. Allah Teâlâ, insanları doğruya, iyiye ulaştırmak
için birtakım kurallar bütününü yani dini
vazetmiştir. Allah insanlara adaleti göste
rip her türlü nimeti vermiş ve buna bağlı
olarak insanlardan da karşılık olarak bir
şeyler yapmalarını istemiştir. Nankör olan
biz insanlar Allah’ın nimetlerini tam ola
rak almamıza rağmen, Allah’ın bizlerden
istediklerini yerine getirme konusunda her
nedense biraz yavaş davranmışızdır. Hatta
işi ycivaşhktan da ileri götürüp Allah’a
karşı yapmamız gerekenlerden neredeyse
vazgeçmişiz. Bu da bizlerin nankörlüğünü
ortaya koyuyor. İnsanoğlunun çıkarcılığı
nı, bencilliğini ortaya koyan davranışlar
oluyor. Kur’an bizlere bizleri anlatır ve
der ki; "Size denizde bir sıkıntı(tehlike)
dokunduğu zaman. O'nun dışında taptıklarınız kayhohır gider; fakat karaya (çıka
rıp) sizi kurtarınca (yine) sırt çevirirsiniz.
İnsan pek nankördür.” ^
Efendim,
Kurban sadece kan akıtmak değildir.
Kurban bizim Allah’a olan bağlılığımızın
bir göstergesidir.
Hz. Adem’in oğullan Allah’a kurban
sundular. Kurbanın çeşidi hakkında bir
bilgimiz yok. Konuyla ilgi i ayet şöyle:
"Onlara, Adem’in [ki oğlunun haberini
gerçek olarak anlat. Hani birer kurban
takdim etmişlerdi de birisinden kabul edil-

nrrr^

-FARUK
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mi^, diğerinden kahul edilmemişti. (Kurbanı kabul edil
meyen kardeş, kıskançlık yüzünden) 'And olsun seni öl
düreceğim.’ dedi. Diğeri de ‘Allah ancak takva sahiple
rinden kahul eder.’ dedi."^
Bu olayı aşağı yukarı biliriz veya duymuşuzdur.
Ama hep aklımıza yerleştirilen düşünce bu ilk kavga
nın kadın yüzünden çıktığı şeklindedir. Halbuki yukarı
da verdiğimiz ayetten de anlaşılacağı üzere tamamen
Allah’a sunulan kurbanlardan birinin kabul edilip, di
ğerinin kabul edilmemesinin doğurduğu kıskançlıktır.
Yine ayette her şeyin bir ön şartı olduğu gibi Allah’ın
kabul etmesinin ön şarlı olarak takva şartı getirilmiştir.
Takva ise Allah’a kesin bir şekilde iman ettikten sonra
Allah’ın kurallarına teslim olmak ve onları çiğnemek
ten sakınmaktır. Bu teslimiyet O ’nun her konuda koy
muş olduğu kurallara uymakla mümkün olabilecektir
Kurban kesecek olan bizler sadece bir hayvanı boğaz
lamakla sorumluluktan kurtulmuş olmayız. Kurban, da
ha önce Allah’ın dinine uymayı ahlak haline getirmiş
insanlarm, en üst düzeyde bağlılıklarını ifade etme bi
çimidir. Peki, bu noktada birazcık düşünelim. Acaba
biz Allah’ın her dediğini yerine getirdikten sonra ona
bağlılığımızı ifade etmek için mi kurban kesiyoruz?
Yoksa elle gelen düğün, bayram. İmdi kesmesek ayıp
olur; çoluk-çocuk başkasına özenir düşüncesiyle mi ke
siyoruz? Bunların kararını sizlere bırakıyorum.
Efendim,
Kurban, sadece bizlere kesilmesi emredilmiş bir
ibadet olmayıp, daha önceki topluluklara da emredilmiş
bir ibadettir. Bunun sebebi de Allah’a bağlılığımızı gös
termek sadece bizim için söz konusu olmayıp bizden
önceki toplumları da ilgilendirdiği içindir. Kur’an bizleri de bu konuda şöyle bilgilendirir. “Biz, her ümmete
(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine
rızık olarak verdiklerimizi üzerine Allah’m adını ansın
lar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, ilahınız,
bir tek ilahtır Öyle ise O’na teslim olun. (Ey MuhamO
med) O ihlaslı ve mütevazi insanlara müjdele.”Hemen arkasındaki ayette ise kurban kesecek insanlann özelliklerini de şu şekilde belirtmiştir. "Onlar öy
le kimseler ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer; baş
larına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendileri
ne rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah için) har
carlar.”^
Efendim, Kurban kesmek özveri zincirinin önemli
bir halkasıdır. Kendini Allah’a teslim eden insan, kur
ban keserek Allah için hiçbir özveriden kaçmayacağını,
parasal olarak zarar ediyor gibi görünse de Allah’ın
emrini yerine getirmek için kazandığını harcamaktan
geri kalmayacciğını ortaya koymaktadır. Bu ibadet sa
dece İslam inancına özgü bir ayrıcalıktır. Bu özveri
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hem Allah’ın rızasını kazanmamıza vesile olacak, hem
de toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gider
mede bir nebzecik dahi olsa yardımcı olmamızı sağla
yacaktır.
Efendim,
Allah’ın (c.c) hiçbir şekilde yapacağımız ibadetlere,
keseceğimiz kurbanlara ihtiyacı yoktur. Zira Kur’an
“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır, fakat
sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden
dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız diye, O bu hayvanları
böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed) Güzel
davrananlara müjdele.”^ buyurmuştur.
Efendim,
Yukarıda esas özün Allah’a bağlılığı göstermek ol
duğunu belirtmiştik. K ur’an kimi zaman Allah’ın dışın
da ilah kabul edilen bir takım putlar ve kişiler için dc
kurban kesildiğini bizlere bildirmiş ve bizim Allah dı
şında kesilen hayvanların etlerinden yemememiz ge
rektiğini “O, size ölüyü (leşi) kanı, domuz etini ve Al
lah’tan başkası adına kesilmiş olan (hayvan)ı kesin ola
rak haram k ı l d ı . ayetiyle emretmiştir.
Hemen bir başka noktaya, keseceğimiz kurban için
Allah’ın adını anmamız gerektiği hususuna geliyoruz.
Allah rızasının dışmda hiçbir şey, kurban ibadetinin
gerekçesini açıklayamaz. Nasıl ki bütün ibadetlerimizi
sadece ve sadece Allah rızası için yapıyorsak, kurbanı
da ilah olarak kabul ettiğimiz Allah için kesmemiz ge
rekir.
“De ki Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin rabbi olan Allah’ındır."'^
Başka ilahlar için kurban kesmek bizleri şirke yani
Allah’a ortak koşmaya götürecek kötü bir davranıştır.
Allah’a ortak koşmak ise sadece Allah’a ortaklar edini
yorum demekle olmayıp; Allah’ın emir ve yasaklarına
rağmen birtakım emir ve yasaklar koyup bunlan uygu
lamakla düşülebilecek tehlikeh bir noktadır.
Efendim,
Bayramlar sıla-i rahim yapabileceğimiz, dargınlık
ları ortadan kaldırabileceğimiz kendimizi yenileyebile
ceğimiz ortamlar olmalıdır. Gelin bu bayramda hayatı
mıza yeni bir şekil verip yeni ufuklara açılalım, umudu
muzu ve imanımızı tazeleyelim.
Tekrar görüşmek dileğiyle bayramınız mübarek ol
sun.
D İP N O T L A R
1- İsıa suresi 67
2- M aidc suresi 27
3- H ac suresi 34
4- H ac suresi 35
5- H ac suresi 37

6- B akara

suresi 173

7- E n ’am suresi 162

TANITIMI

I.H.H:
HER İNSAN BİR DÜNYA

Artık kavramsal tartılmalarla tüketilecek vakit yoktur.
Batı nın çifte standardına vurgu yapmanın da hir anlamı kalmamıştır
Herkes heryerde herzeyi biliyor
Her§ey konuşulmuş, herşey anlaşılmıştır.
I.H.H

an, ölüm, bitip tükenmek bil
meyen emperyalist hayallerin
süslediği yoketme hırsı ve
hazzı. Peşisıra gelen acı, gözyaşı ve çığ
lıklar. Tarihin her sayfasına damgasını
vuran kızıl mühür. Gizli güçlerin(!)
oluşturduğu ve özellikle mazlum müslüman halkın içine çe
kilmeye çalışıldğı karabatakl ıklar.
Uluslararası Yar
dım Teşkilatı, işte
böyle bir bataklıkta
zalimlerin zulüm sen
fonilerine yeni beste
ler eklemeye devam
ettikleri
zamanda,
Türkiye vc Almanya
vatandaşları tarafın
dan 21 Ekim 1992 tarihinde Alman
y a’nın Freiburg şehrinde kuruldu.
Görüştüğümüz yetkililer, IH H ’nın
kuruluş amacını; dünya ülkelerinde
Zulme uğramış, tabii afetlerde zarar gör
müş, savaş sebebiyle mağdur olmuş ve
ya mülteci durumuna düşmüş insanlara
yardım etmek şeklinde özetlediler. Ancak IHH’nın asıl kuruluş sebebi Mayıs

I992’de patlak veren Sırp-Boşnak sava
şı.
Yardıma öncelikle ihtiyaç duyan böl
geler tespit edilerek, gerekeni mağdur
durumdaki insanlara en mükemmel şe
kilde ulaştırmaya gayret eden IHH, şu
anda dünyanın pekçok bölgesinde açtığı
bürolar, temsilcilikler
ve gönüllü elemanla
rıyla çalışmalarını ba
şarıyla ve büyük bir
azimle sürdürmekte.
Bosna-Hersek’in dış
dünyaya açılan tek
kapısı olan Zagrep’te
ki Şubesi, Sarayevo,
Zenica, Makedonya,
Azerbeycan, Tiran vc
İstanbul
şubeleri
üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde ve
eksiksiz yapmanın ve yapacak olmanın
haklı gururunu duy maktalar.
Haklı gururunu duymaktaku' diyo
ruz. Çünkü, Avrupa’nın ta göbeğinde
Bosna-Hersek’te, Kafkasya’nın Çeçenistan’ında IH H ’yı gördük. Himalaya’ların eteklerindeki Keşm ir’de; Arakan’ın mücadele dolu ormanlarında; Or- KALÇIN
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la Asya’nın Ö zbekistan’mda, Tacikistan’mda, Doğu
Türkistan’ında; A frika’nın Sudan’ında, Ruanda’sında; Türkiye’nin doğusunda; bugün Kosova’da ve da

yük destekçisi olmuştur. Bizlerin de gördüğü Alia İzzetbegoviç’in övgü ve teşekkür dolu mektupları bu
nun kanıtlarındandır.

ha adını bile belki çoğumuzun duymadığı, ancak zul
mün doruklara ulaştığı her yerde, IHH mağdur ve
mazlum halkla birlikte karşıkıdı bizi.
IHH’yı ilk olarak M edeniyet’in merkezi diye te
lakki edilen Avrupa’da, acının nakış nakış işlendiği
Bosna-Hersek’te görmekteyiz. Her yerin açık hedef
olduğu ve tarihin 52 kentte 671 toplu mezar ve bin
lerce katledilmiş insan bilançosuyla deflerine kay
dettiği Bosna’da mazlum halkın acısını bir nebze ol
sun dindirmek için ordaydı IHH. Boşnak-Sırp savaşı
sırasında Bosna’ya yardım yapan müslüman yardım
teşkilatları arasında tek Türk kuruluşu olan IHH, bu
rada oluşturduğu deposundan binlerce ton yardımı
aracısız doğru ellere teslim etti. Bosna-Hersek’ten
Hırvatistan’a, A lm anya’ya, M akedonya’ya ve Türki
ye’ye gelen mülteci aileleri bağrına basmış ve en bü

Yıl 1994, yer Çeçenistan. Rusların Sovyei Ana
yasasındaki “Sovyetler’e bağlı Cumhuriyetler’den
herhangi biri referandum sonucu bağımsız olabile
cektir.” şeklindeki ifadesine rağmen bağımsızlığını
tanımadığı Kafkas topraklarındaki haklı mücadele
nin yanında yine IHH vardı. Her metrekaresine ton
larca bombanın düştüğü, sokaklara ölüm kustuğu sa
vaşın hemen başında Çeçenistan’a ilk ulaşan yardım
kuruluşu olan IHH, şartlar ne olursa olsun yardımlarmı ulaştırmak için hiçbir engel tanmadı. Savaşın ilk
günlerinden itibaren nakdi, gıda, giyecek ve tıbbi
malzemeleri Çeçenistan’a ulaştıracak elçilik görevi
ni yapmış ojmanm mutluluğunu yaşadı ve yaşaUı.
Gün bugün, yer Kosova. Dünya, gözü dönmüş
Sırpların her türlü zalimane oyunlarına adeta sessiz
kalmaktan zevk almakta. Oyalama politikalarının,
sözde yardım vaadlerinin farkında olan IHH bir
kez daha ahdini yerine getirirken çok iyi bil
mekte ki, Irak’taki müslüman halkı sudan se
beplerle vurmcik için havalanan uçaklar zalim
Sırplar için asla kalkmayacak. Henüz lek bir
yardım elinin uzatılmadığı, acı kaderine terke
dilmiş olan Kosoya’ya ümmet, elini bir kez da
ha uzattı. IHH aracılığı ile Kosova’ya Urlarca
gıda, giyecek ve tıbbi malzeme yardımında bu
lunulurken, yaralılar tedavileri yapılmak üzere
Kosova’dan çıkarıldılar. Kosova’da yaşandığı
halde üstü örtülmek istenen dramı, IHH çeşitli
diplomatik ve tanıtım çalışmalarıyla gündemde
tutmaya çalıştı ve çalışmaya devam etmekte.
Bizlerin yaptığı yardımları sınırlarımızdan
binlerce km ötelere birçoğumuzun adını bile te
laffuz edemediği yerlere dua ve yüreklerimizle
götürdü IHH. Görmedik, duymadık, bilmiyoruzları oynayan üç maymun asla olmadı. Cuma

I.H.H. Entre de
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namazlarının, cenaze merasimlerinin Hint as
kerlerince katliam yapabilmek için neden ola
rak kabul edildiği ve hergün onlarca şehid veri
len Keşm ir’de de IHH vardı. İlk defa 1995’te
direkt olarak ulaştı yardımlarımız Himalaya’ların eteklerindeki gözü yaşlı analara, bundan
sonra ulaşacak yardım sözleriyle birlikte.

Mermiye karşı sapan taşlarının adaletsiz karşılaş
malarının hüküm sürdüğü Filistin ve Lübnan sokak
larında, yetim çocukların, dul anaların yanındaydı

mazlum ve mağdur halkın yanında olmaya çalışan
IHH büyük bir eğitim ve tebliğ seferberliği içerisin
dedir. Tesbit ettiği bölgelere ulaştırdığı kırtasiye

IHH. Siyonist İsrail’le işbirlikçilerinin nefretlerini
kustukları topraklarda yaşam ve ölüm serüvenini
haykırırcasına dünyaya.

malzemeleri, bu bölgelerde açmış olduğu bilgisayar

Karabağ’da, A rakan’da, Doğu Türkistan’da, So
m ali’de, Sudan’da, Özbekistan’da, daha nice yerde
hep O vardı, her zaman olacağı gibi.
Türkiye’de, kendi insanının yanında da IH H ’yı
gördük elbette. “Haycitımız hicrettir bizim.Zulüm di
yarından mazlumlar toprağına” diyen gönlü geniş
Güneydoğu halkımızla birlikte paylaştı zahmetli ve
çile dolu çadır hayatını. Bu topraktaki bizlere başta

şik burslar bu seferberlik üzerinde hassasiyetle dur

ve dil kursları, yurt dışında okuyan öğrencilere tah
sis ettiği öğrenci evleri ve öğrencilere verdiği deği
duğunun birer göstergesidir. Buralarda asimile edil
meye çalışılan müslüman halka eski kimliği kazan
dırılmalıydı. Bunu gören bilen IHH değişik dillere
çevirdiği binlerce Kur’an-ı Kerim meali, ilmihaller,
değişik kitaplar ve sayısı gün geçtikçe artan K ur’an
kursları ile tebliğ faaliyetlerini de sürdürmektedir.

IHH, heryıl düzenli olarak kabul ettiği binlerce
gıda ve giyecek olmak üzere hertürlü yardım hala kurban bağışını Bosna’dan Güney Doğu’ya, Lüb
devam etmekte. Kanayan bu yaramızın kapatılması nan’dan Sudan’a kadar uzanan ihtiyaç bölgelerine
için bunlar çok küçük çabalar olsa da yaraya merhem
ulaştırıyor. Her yıl ulaştırdığı ve bu yıl da ulaştıraca
olmaya var gücüyle devam etmeye kararlı IPTH.
ğı gibi.
21
Mayıs 1998’de yaşanan Batı Karadeniz’deki
IHH, bizim ifade etmekte acze düştüğümüz daha
sel felaketi için hemen Afet Bölgesi Komisyonu ku
nice kapsamlı çalışmalarıyla insanlığın Ölmediğini,
rarak çalışmalarına başlayan IHH 3200 aileye bizzat
kardeşlik türküsününün asla bitmeyeceğini, bilakis
kapılarını çalarak çeşitli yardımlarda bulundu. 6.3
her geçen gün daha gür seslerle tekrarlandığını defa
şiddetinde sarsılan ve yüzden fazla kişinin hayatını
larca ispatlamıştır.
kaybettiği, binden fazla insanımızın yarlandığı Ada
Çalışmalarını daha yakından görmek amacıyla
na depreminin hemen ardından kurduğu komisyonla
ziyarette bulunduğumuz İstanbul Şubesi’nde, her
çok hızlı bir şekilde 1000 aileye yardım elini uzattı.
türlü ideolojinin, her çeşit izmin ve grupçuluk anla
Ağustos 1988’de yaşanan Trabzon’daki sel felake
yışının dışarıdaki askıda asılı bırakıldığını görmek
tinde de IHH, 260 ailenin yarasını sarmak üzere ora
bizim doğru yerde olduğumuzu anlamak için yeterda hazır vaziyetteydi.
liydi. B.U binada kim olduğunuz hiç önemli değil. Siz
IHH, hertürlü zulmün ve baskının karşısında ol
insansınız ve hiç şüphesiz orada bulunmanızın tek
duğunu ve duyarlı çalışmalarını zulmün bitmesi nok
nedeni var. Nerede olursa olsun sizden hiçbir farkı
tasında değerlendirdiğini, ülkemizde yaşanan inanç
olmayan başka bir yüreğe elinizi uzatmak.
özgürlüğümüzün kısıtlanması olarak nitelendirdiği
IH H ’nın saygıdeğer yetkililerinden birine sordu
miz başörtü zulmüne duyarlılığı ile birkez daha gös
terdi. Bu noktada kamuoyunu aydınlatmak üzere ğumuz “IH H ’nın bizlerden halktan ne beklediği”
“Başörtüsü Yasağının Hukuki Açıdan Değerlendiril .şeklindeki son soruya aldığmız cevap oldukça kısa
mesi”, “Üniversitelerde Kılık Kıyafet Sorunu ile İl ve mütevazi:
- Bizleri tanımaya çalışsınlar ve tanıtsınlar,
gili Rektörler Bildirisinin D eğerlendirilm esi” ,
ve

IH H ’yı aslında hepimiz tanıyoruz. Yüreğine bir

Başörtüsü Sorunu” adıyla üç kitap hazırlayaırak ge

nebze olsun zülme karşı haykırış tohumları ekmiş ve

rekli mercilere gönderdi.
Dünyanın dört bir yanına ölüm pahasına sevdala

sevgi fideleri yetiştirmiş olan veya bunun çabasını

“ Fransız

D anıştayı’nın

Eğitim

Hürriyeti

rıyla ulaşan IH H ’nın çalışmaları sadece tonlarca gi-^ecek, yiyecek ve nakit para yardımlan.ile sınırlı değil. Kurulduğu günden bu yana gittiği bölgelerde

veren herkesin de O ’nunla tanışacağından eminiz. ■

İHH îrt. Tel: 621 70 35, 6313368-69
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evgili dostlar, bu ülkeye geldi
ğimden beri ilk defa Türkiye ile
ilgili haberlerin ve Türkiye’nin 1.
haber olduğu bir ayın akabinde size bu
mektubu yazıyorum. Öncelikle bu ülke
basmınm, özellikle tclcvizyoniarm Türki
ye ile ilgili genel tavrmdan bahsetmek is
tiyorum. Genelde İngiliz tevizyonlan ve
yazılı basm Türkiye’den pek bahsetmez.
Türkiye İngiliz turistler için popüler bir
tatil yeri olmasına rağmen, bu sonucu de
ğiştirmez. Bahsetmeyerek yok sayma,
önemsizleştinne gibi bir politikaları var
dır. Hatta geçtiğimiz yılın son aylarında
1. Dünya savaşmın sona erişinin 80. yıl
dönümü kutlamalarında Türkiye’nin adı
bir kere bile geçmedi. Hatla okul tarih ki
taplarında 1. Dünya savaşı anlatılarken
Türkiye’den bahsetmiyorlar. Sanki İngilizler Çanakkale’de savaşmadılar, sanki
Ortadoğu’da Şerif Hüseyin’in adamlarıy
la beraber Osmanifyı arkadan vurmadı
lar. Nedendir bilinmez, bu yok sayma tav
rı hala sürüp gidiyor; ancak Türkiye lıakkında olumsuz haberler hariç. Apo’nun
yakalanışından itibaren bir hafta süreyle
Türkiye ve Kürt sorunu 1. haber oldu.
Daha ilk akşamdan itibaren Kürtlerin Or
tadoğu’daki devletsiz en büyük topluluk
olduğu vurgulanmaya başlandı. Sokak
gösterilerinde kızların üzerlerine benzin
döküp kendilerini aleşe vermeleri özellik
le yorumcuları etkiledi. Ortadoğu toplumlarmm aşırı duygusal tavırları, soğuk
kanlı İngilizlerin anlayabilecekleri bir şey
değil, özellikle The Guardian da çıkan
yorumlarda Türkiye’de Kürtlerin dillerini
kullanma, kendi dillerinde eğitim vc rad

yo-televizyon yayımcılığının yasak oluşu
çokça işlendi. Galier bölgesinde, bu böl
genin yerli diliyle eğitimin ve televizyon
yayınının serbest olduğu bu ülkede tabii
bu yasakları insanların anlaması zor. Te
levizyon yorumcuları ise daha çok Kürt
lerin durumu ile Kosova Arnavutlarınm
durumu arasında parallellikler kurdular
ve gelecekte Arnavutlar ile Sırpları bir
araya getiren barış görüşmelerinin benze
rinin Türkiye ile Kültler arasında toplan
ması temennisinde bulundular. Ameri
ka’nın Türkiye lehine tavır koymasından
olsa gerek İngiliz yönetimi bu sefer pek
sesini çıkarmadı.
Bu meseleyle ilgili olarak çok yazıldı
çizildi (genelde aşağı yukarı aynı şeyler
yazdılar); ancak bir tanesini özel olarak
anlatmam gerekiyor. Sabah gazetesi İn
gilizce küfür ettiği manşetinde bu makaladen bahsediyor. Öncelikle şunu söyle
mem gerekiyor. Sabah’ın Türkiye’ye küf
rettiği için küfrettiği diğer gazete (Mir
ror) gazete değil tahloid. Normalde cina
yet, kaza haberleri ve kraliyet dedikodu
ları yayınlayan (Diana’dan sona epeyce
malzeme sıkıntısı çekiyorlar) bu gazeteye
cevap vermek onun seviyesine düşmektir.
Benim bahsetmek istediğim The Times’ic
yayınlanan Simon Jenkins'm makalesi.
Jenkins açıkça Türkiye’nin bombalanma
sı isteğiyle başlıyor makaleye; fakat ada
mın esas istediği Türkiye’nin bombalan
ması değil. Diyorki, madem Türkiye’ye
gücünüz yelmiyor, niye Sırbistan’a aynı
tehdidi yapıyorsunuz; çünkü ikisinin de
yaptığı aynı iş. Bu nasıl ikiyüzlülük.
Açıkçası adamın derdi Supları kurtar-

mak, yoksa Kürllere bir muhabbet falan duyduğu yok,
hatta yazınm devamında, zamanmda Türkler Ennenilere soykınm yaparken Küriler de onlara yardım ediyor
du diyerek hislerini belli ediyor. Söylenecek bir şey da
ha varki, o da önemli, Kürtlere bağımsız devlet sözü
nün Sevr Antlaşması sonrasında İngilizler tarafından
verildiği, fakat sonradan yerine getirilmediğini belirti
yorlar. (gizli bir suçluluk duygusu)
Burada önemli bir nokta da §u: Türkiye, Batı bası
nın da ısrarla Sırplarla beraber anılıyor. Bunun en
önemli göstergesi olarak kürtçe eğitim, kürçe yayın
hakkı olmaması ve köy yakma olayları gösteriliyor. Siz
bir teröristi başka bir ülkede yakalamayı, yargılamayı
ve idam etmeyi savunabilirsiniz, ama yukarıda saydı
ğım şeyleri savunmanıza imkan yok. Türkiye Kürt me
selesine sadece bir zabıta olayı olayı yaklaştığı sürece
başı ağırmaya devam edecek.
Tabii bu olay sebebiyle, Türkiye büyükelçiliği de
anladığım kadarıyla fazla mesai yaptı. Gazetelerde ce
vaplarını gördük. Televizyonlarda programlara çıktılar.
Anlatmadan geçemeyeceğim olay, Türkiye’nin Londra
büyükelçisinin katıldığı 14 Şubat Pazar sabahı yayınla
nan “Frost ile Kahvaltr programı. Büyükelçi Kürtlere
Türkiye’de ayrım yapılmadığını, 100 civarında Kürt
asıllı milletvekili olduğunu, Kültlerin her türlü devlet
görevine atanabildiğini, hatta cumhurbaşkanı da olduk
larını anlattıktan sonra, programcının “Kürtlerin devle
ti olmayan en büyük etnik topluluk oldukları” yolunda
ki sözlerini cevaplandırırken şöyle dedi: “Ortadoğuya
dikkat ederseniz, orada devletler için belirleyici olan et
nik köken değil dindir, Türkler ve Kültler aynı dini gru
ba mensupturlar, sünni müslümandırlar ve Osmanlı
millet sistemi içinde biz aynı millettik,” Gördüğünüz
gibi içeride başörtüsü gibi İslam’ın sembollerine savaş
açan devlet yetkilileri dışarda kendini resmi ideolojiyle
değil İslami terminiloji ile ve Osmanlı ile savunuyor.
Eşsiz bir oportünizm örneği.
Bu konu bu kadar yeter. Gelelim diğer konulara. İn
giltere son günlerde bir rapor ile çalkalanıyor. Stephen
Lawrence raporu. 1993’de 19 yaşında beş beyaz serse
ri tarafından öldürülen bir siyah gençin adı Stephen Lawerence. Gencin ailesi bütün ısrarlara rağmen polis
kendilerinin verdiği delillerle ilgilenmeyince, bir avu
kat tutup polis hakkında dava açıyor. Ardından İşçi Par
tisi iktidara gelincce özel bir soruşturmacı tayin ediyor.
Onun hazırladığı rapor iki gün önce yayınlandı. Soruş
turmacı raporunda Londra polisini çok ağır bir şekilde
-M4^:lııyor ve kurumsal ırçılık oldıığıınıı yazıyor. Şimdi
polis ateş altında. Herkes polis teşkilatının düzeltilme

sini isliyor. Şimdi bu durum bizde olsa devletin yüksek
menfaatleri- gereği bu rapor hasıraltı edilir ve herkes
yaptığı ile kalırdı. Adamlar kendilerini rahadıkla eleştirilebiliyorlar ve bu da kendilerini yenileyebilmelerini
sağhyor. Kendilerine güvenleri var. Bizdeki rejim, hal
ka dayanmadığı için, sürekli tehdide ihtiyacı var ve bu
sayede milli birliği sağhyor.
İngiltere’de son günlerin en önemli konularından
biride genetik olarak değiştirilmiş yiyecekler sorunu.
Gazetelerde genetik olarak değiştirilmiş yiyeceklerin
vücut savunma sistemini yok ettiği yolunda yapılmış
bir araştırma yayınlandı. Ardından bu tartışma alevlen
di. Tony Blair kendisinin yediğini ve çok sağlıklı oldu
ğunu söyledi (zamanında bizim devlellular da radyas
yonlu çayı böyle kakalamışlardı).
Tabii kamuoyu bunu pek yutmadı. Genetik olarak
değiştirilmiş yiyecek konusu burası için çok önemli.
Çünkü bu sayede bu iklim şartlarında dahi sebze yetiştirilebiliyoriar. İngiltere’de genetik çlışmalar çok ileri.
Zamanında DNA samıalı burada keşfedilmişti (1956).
İlk klonlamayı bunlar yaptı. Şimdi de yiyeceklerin gen
leri ile oynayıp onları daha dayanıklı yapmak, hastalık
lardan korumak, değişik iklim şartlarında üretmek isti
yorlar. Daha doğrusu üretiyorlar, neredeyse 10 yıldır
bunu yapıyorlar. Bir kısım insan diyor ki, deli dana has
talığı çıktığında da bunlar dana etli hamburger yiyip
gösteri yaptılar, ancak sonucunu görüyorsunuz. Tabi
burada fıtrata müdahale var, bunun sonucu birtakım bo
zuklukların olması kaçınılmaz. Şimdi süpennarketler
“organik” damgalı yiyecekler satmaya başladılar. Bun
lar suni gübre ve ilaç da dahil olmak üzere hiçbir inor
ganik madde kullanılmamış yiyecekler. Diğerlerinden
daha pahalı ohnasına rağmen insanlar bunları tercih
ediyorlar.
Şimdi bize ne genetik olarak değiştirilmiş yiyecek
ten demeyin. Zamanında deli dana etlerinin ençok Tür
kiye’ye satıldığı ortaya çıkmadı mı? Bu memlekette hiç
olmazsa adamlar içine ne koyduklarını açık olarak ya
zıyorlar. Bizim memlekette ne yediğini kim biliyor?
Zamanında hayvanlara aşırı doz hormon kullanımı çok
yaygındı (belki hala devam ediyor), buralarda hiç ol
mazsa kontrol var, bizde o da yok. Aklınızda olsun
özellikle soya en çok genetik değişime uğramış yiye
cek. Özellikle bisküvilerde kullanılıyor (soya lesitini).
Mümkün olduğu kadar hazır gıda tüketmemeye bakın;
en çok onlara koyuyorlar.
Bu ayın gündemi aşırı yüklü olduğu için mektubu
uzattık. Gelecek aylarda buluşmak üzere Allah’a emanet olun.

.MART 1999 ■ 53

ANALIZ

DAĞISTAN VE ÇEÇENİSTAN’DA
SON DURUM

usya’nın Çeçenistan’da bütün
dünyanın gözü önünde rezil
olarak geri çekilmesinden
sonra, Kuzey Kafkasya dünya günde

sağlamak konusunda yeterince başarılı
olamamıştır.
Çeçenistan’da, savaş sonrası ellerin
de bol miktarda silah bulunan gruplar

minden düşmüş bulunuyor. Ashnda bu
bölgede yaşanan sıkmtılar savaş öncesi
dönemden pek farklı sayılmaz.
Rusya, tarihinin her döneminde yap

dan bir kısmı, üzülerek ifade etmek ge
rekir ki, Rus istihbarat örgütlerinin
kontrolüne geçmiştir. Adam kaçırma ve
fidye isteme eylem leriyle, Çeçenistan’ın güvenilir bir ülke olmadığını bü
tün dünyaya adeta ispat etmek için çır

tığı gibi, güç yoluyla hükmedemediği
yeıiede, böl, parçala ve yönet politikası
nı izlemektedir. Dağıstan ve Çcçenistan
da da bu politikalarının sancıları çekil
mektedir. Kuzey Kafkasya’nın geçmişi
ni incelediğimizde Dağıstan ve Çcçe
nistan halklarının kaderlerinin her za
man birbirine bağlı olduğunu görürüz.
İmam Şamil, Dağıstanh, Avar kö
kenli bir Lider olmasına karşılık, en bü
yük siyasi ve lojistik desteği Çeçen hal
kından almıştır. Bugün, halk arasında
aynı sıcaklıkla devam eden bu duygula
rı köreltmek için birçok provakasyon
sahneye konmaktadır.

pınmaktadırlar. Çeçcnistan’a yabancı
ülkelerden giden iş adamlarının kaçırı
larak fidye karşılığı serbest bırakılma
olaylarını basından takip ediyoruz.
Bunlar bize yansıdığı zaman ancak ha
berdar olabiliyoruz. Ya bize yansıma
yanlar. Asıl bunların üzerinde durulma
sı gerekir.
Çeçen yönetimini zor durumda bıra
kan bu terörist gruplar, komşu cumhuri
yetlerden de adam kaçırarak fidye alma
yı, alamadıkları zaman da öldürmeyi
alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu ey
lemlerden en fazla etkilenen cumhuri-

ADAM K A Ç IR M A O LAYLARI

yetlerin başmda Dağıstan gelmektedir.
Birbiriyle dayanışma içinde bulunması

Rusya’ya karşı verilen bağımsızlık sa

Mehdİ NÜzhet
ÇETINBAŞ
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gereken bu iki cumhuriyetin arası maa
lesef bugün iyi durumda değildir. Da

vaşı Çcçenistan yönetimine çok pahalı
ya mal olmuştur. Baştan sona yıkılan ülke ve had safhaya varan ekonomik

ğıstan’da yönetimin de desteğiyle yapı
lan Çeçen aleyhtcurı propagandalar, iki

problemlerle boğuşan hükümet, asayişi.

halkın yakınlaşmasını engellemektedir.

Bugün fiilen bağımsız bir devlet olan Çeçenistan,

ş e r ia t

İL A N I

bu bağımsızlığmı resmiyete tanıyamamasının sıkıntıIcU’inı yaşamakladır. Rusya tarafından ekonomik ab
luka altına alman Çeçenistan tam bir yokluklar diya
rıdır. Ekonominin iflas ettiği bir ortamda insanlar ge
çinmek ve karmlarını doyurmak için yasadığı bir çok
olaylara karışmcik durumuyla karşı karşıyadır. Adam
kaçırma eylemini adilce bulan bir kısım Çeçen, kom
şu cumhuriyetlerde ve bazı büyük Rus şehirlerinde
mafyalaşarak haraç toplamayı ve buna benzer bir
çok eylemi meşru görmektedir.
Çeçenistan’da istikrarı engelleyen unsurlardan
bir diğeri de, halen kabilecilik anlayışının tamamen
sona ermemesidir. Ayrıca bütün Kuzey KafkasyalIla
rın ortak özelliği olan Ferdiyetçiliğin Çeçenistan’da
da had safiıada olmasıdır. Çeçen asıllı eski Rusya Fe
derasyonu Parlamento Başkanı Ruslan Hasbulatov
bir demecinde “Her Çeçen kendisinin devlet başka
m dir” demişti. Bu söz belki de çok abartılı, ancak
kısmen de olsa bazı gerçeklere parmak basmaktadır.
Savaşın sona ermesinden sonra devlet başkanı se

Son günlerde gazetelerimize yansıyan haberlerden sık
sık Çeçenistan’da Şeriat ilan edildiğini okuyoruz. Basmı dikkatli gözlerle izleyenler hatırlayacaktır ki, Çe
çenistan’da şeriat ilan edilmesi hadisesi, şehit Devlet
Başkanı Dudayev zamanında dile getirilen bir husus
tur. Şeriat kelimesi Çeçenistan’da, İslami anlamı ol
makta birlikte Kafkas örfü ve bu örfün uygulanması
anlamına gelmektedir. İmam Şamil dönemi de dahil
olmak üzere, haremlik ve selamlık uygulaması yap
mayan, kadının ve erkeğin yan yana yaşadığı Kuzey
Kafkasya’daki İslam ve İslami hayat tarzı, ayrı bir in
celeme konusu olabilecek boyuttadır. Yıllarca komü
nizmin dinsizlik propagandasına maruz kalan Çeçe
nistan’daki şeriat ilanı ile ilgili söylemler, şu anda bir
tepki hareketinden öte pek fazla bir şey ifade etmiyor
kanaatindeyiz.
Çeçenistan’da şeriat kavramının nasıl algılandığına
ilginç bir örnek vermek isliyorum. Olay bizzat yaşan
mış ve Kalkasya’daki bir akrabamın başından geçmiştir.

çilen Aslan Maşadov, oyların yüzde ellisinden fazla
sını almasma rağmen otoritesini yeterince tesis ede
memiştir. Aslan Maşadov aslında bugün, Çeçenis
tan’da bulunan liderler arasında en önemlisidir. Ai'kasmda büyük bir halk desteği de bulunmaktadır.
Öyleyse neden başarılı olamamaktadır?
Bunun cevabını öğrenmek isteyenler Türk siyasi
hayatının bir benzerinin de Çeçenistan’da bulundu
ğunu görebilirler. Gerçi karşılaştırma bazılarına pek
şirin gelmeyebilir. Ancak çoğunluğun isteğinin yeri
ne gelememesi açısmdan ikisinde de sonuç aynıdır.
Sandıktan çıkan oylar Maşadov’a aittir. Ancak
savaş ortamının büyüttüğü halk kahramanları olan
Şamil Basayev, Salman Raduyev ve bunlara bağlı bir
çok silahlı güç Çeçenistan’m yegane hakimleridir.
Görünürde bunların hepsi Aslan M aşadov’a bağ
lı ve onun emrindedirler. Ancak fiili durum böyle de
ğildir. Şamil Basayev, seçimde yüzde otuz oy olma
sına karşılık, devlet başkanlığı hariç Çeçenistan’da
her görevi üstlenmiştir. Başkan olmak istemiş, Ma
şadov kendisini bu makama atamıştır. Bundan sıkıl
mış Genel Kurmay Başkanı olmak istemiş bu maka
ma da atanmıştır. Basayev aldığı makamlardan hiç
biriyle tatmin olmamıştır.
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Dudayev zamanında henüz savaş çıkmamış Çeçenislan bağımsızlığıyla birlikte şeriat da ilan etmiş. Be
nim akrabamı ve bir kaç Rus arkadaşı birlikte bir tren
kompartımanında D ağıstan’ın Derbent şehrine gidi
yorlar. Kompartmanda masayı kurmuşlar, bir güzel
alem yapıyorlar. Tren Grozni istasyonunda duruyor.
Çeçen görevliler tek tek kompartmanları geziyorlar.
Her şeyden habersiz içerde kafa çeken grubu görünce,
önce kimlik kontrolü yapıyorlar. Bizim akrabanın is
mi İbrahim ve Adıgey cumhuriyetinden, ötekiler ise
Rus. İbrahim’i kenara ayırıyorlar. Rusları ise eşek su
dan gelinceye kadar dövüyorlar, ayrıca votka şişeleri
ni de kırıyorlar. İbrahim bunu bana bii‘ şeriat uygula
ması olarak anlatmıştı.
Ne kadar ilginç. Asıl dayak yemesi gereken, olayı
seyrederken, Ruslar suçsuz yere dayak yiyorlar. Bura
da anlatmak istediğimiz olay, şeriat konusunu elbette
sulandırmak değildir. Ancak Çeçenistan’daki bu uy
gulamanın en azından bugün bir slogandan öte büyük
bir anlam ifade etmediğini söylemek istiyorum.
Çeçenistan’da bir önemli husus da Vehhabi hare
ketidir. Çeçen yönetimi savaş sonrası ülkeye sermaye
girişi konusunda her İslam ülkesinden gelen yatırımcaya büyük bir iştiyakla kucak açmıştır. Savaş su'asında ortada gözükmeyen bu gruplar, Çeçenistan’ı kendi
mezheplerini yayma konusunda bir laboratuvar ola
rak görüp yoğun bir çalışmaya girişmişlerdir.

Büyük bir ekonomik destekle çalışan Vehhabi ha
reketi, Çeçenistan gibi tarikatın insan hayatıyla iç içe
geçtiği, türbe ziyaretlerinin kutsal bir ibadet gibi algı
landığı yörede büyük tepkiyle karşılanmıştır. Buna
rağmen ekonomik destekle az da olsa bazı halk ke
simlerinde tutunması rahatsızlığa sebep olmuştur. Şi
kayetler üzerine Maşadov yönetimi bunların hareket
lerini kısıtlamıştır. Devlet başkanına karşı yapılan su
ikast gûişiminin ardından da Vehhabi hareketinin so
rumlu tutulması ilgi çekicidir. Bugün Çeçenistan’da
Vehhabiliğe karşı yoğun bir tepki vardır.
Büyük bir savaştan galibiyetle çıkan Çeçenistan,
devlet olabilme konusunda yoğun çabalar harcamaktadu'. Bütün olumsuzluklara ve yokluklara karşı yine
de dimdik ayakta durmaya çalışmaktadır. Çeçenistan
herşeye rağmen bugün Birleşmiş Milletlere üye bir
çok Afrika ülkesinden daha fazla devlet vc daha fazla
egemendir. Çeçenistan’ın, Kuzey Kafkasya Kon{■ederasyonu içinde büyük bir bağımsız devlet olarak,
tarih sahnesinde layık olduğu yeri alacağına yürekten
inanıyorum.
Çeçenistan’la birlikte Kuzey Kafkasya’nın önem
li diğer bir ülkesi de Dağıstan’du\ Yazımızın başlığın
da yer alan, Dağıtıstan’da neler olduğunu ve Dağıs
tan’ın yapısıyla ilgili bilgileri önümüzdeki sayı inşaallah sizlere takdim edeceğiz. ■

KAFKAS VÂKFI
KııırK^^n
A khazya’dan-Dağıstan’a kadar tüm Kuzey Kafkasya’da
vekaleten kurban kesiyoruz.
Kurban Bedeli: 120 dolar yada karşılığı TL-DM
Ziraat Bankası Fatih/İstanbul Şubesi
TL 30440 501 073 010
A ln ^ n Markı: 0488 0003 0103 1345 61 7
Amerikan Doları: 0488 0003 0103 1345 608
Tel: (0212) 534 31 58 Faks- (0212) 534 31 68
Kıztaşı Dolap Sok. 30/2 Fatih İstanbul
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_____________

AYIN PANORAM ASI/ İSLAM DÜNYASI

ÜRDÜN
_____ Ürdün Üzerine Senaryolar_____
_________ Clinton 2000 Planı_________
Gazeteci arkadaşımız Abdurrahman Şen,
not bırakmış aradım, Türkiye gazetesin
den Rahim E r’in Kral Hüseyin’i sahiple
nerek ve yücelterek anlatmasına takılmış
ve '‘Bunlar Osmanlı’ya ihanet etmemiş
miydi?” diye soruyor. Tarih cihetiyle bak
tığımızda Abdurrahman Şen’in söyledik
leri doğruydu. Ve Osmanlı laneti kendi iti
rafıyla Kraliyet ailesinin fertlerini kovala
dı durdu. Hüseyin’den başka ailenin bütün
fertleri hayatlarını anonnal şartlarda kay
bettiler. Arnavutluk’un komünizm badire
sinden çıktığı günlerdi. Tiran’da gördüğü
müz yaşlı bir Arnavut’a bu hale nasıl düş
tünüz diye sorduğumuzda, cevabı; “Os
manlIlara yaptığımızın cezasını çekiyo
ruz” oldu. Ama aynı soruyu Kosovah ve
ya MakedonyalI Arnavutlara sorsaydınız
tersine bir cevap alırdınız; “Osmanhların
yaptıklarının cezasını çekiyoruz.” Bu fo
toğraf nonnal ve makus haliyle Arap ve
Türk tarafları için de geçerlidir Fotoğraf
perspektife göre farklı şekiller alabiliyor.
Hakikaten de bazı Arapların Türklere iha
neti inkârı gayr-i kabil bir gerçektir. Ama
Türklerin de son sıralarda imparatorluğu
kötü idare ettikleri bir gerçektir. Neticede
Türkler kötü iderenin ceremesini; acı ba
deyi Arapların elinden çektiler ve içtiler.
Araplar da bu ihanetin bedelini istikrarsız
lık, kan ve gözyaşı ile eklediler. Hazreti
Musa ve isyankâr kavrninin 40 yıl Tih de
yönünü tayin edemeyip dolaşması gibi, si
yasî bir körlüğün ve çıkmazın içindeler.
Yönlerini ve kıblelerini bulamıyorlar. Bu
bedel kaderin Araplara bir ccvabıdır. Ama
madalyonun diğer tarafından bakıldığında
-€ta, öncekilerin-^aptıklarından sonraki ne
siller mesul dcsil. Herkes kendi amelin-

den sorumlu
tutulacaktır.
İ s l â m ’ da
H ıristiy an 
lıktaki gibi
ilk günah te
orisi yoktur.
Bununla
birlikte Şev
ket Süreyya
Ay d em i r,
Enver Paşa
adlı eserinde Şerif Hüseyin’in “Başımıza
gelenler Osmanlı’ya ihanetemizin bedeli
dir” dediğini naklediyor. Abdullah da ba
bası Şerif Hüseyin’den aynı şeyleri duy
muş, çektiği acı ve sıkıntıların Osınanlrya
karşı yaptıklarının kefareti olmasını niyaz
ediyormuş.
Kral Hüseyin’in geriye bıraktığı sakil
miras tartışılıyor. Her nekadar Kral Hüse
yin’in Ürdün’ü istikrarla birlikte anılsa da
hi; adeta bir volkanı andıran Ortado
ğu’nun tepesinde yeralıyor. Kabarık okya
nusun dalgaları arasında küçük bir adayı
hatırlatıyor. Ülke dört yanından basımla
rıyla çevrilmiş durumda, İktisadî durumu
berbat ve kan kaybediyor. Yanıbaşında
izafi dostu Filistinliler, izafi düşmanı İsra
il var. Gerçekte her iki taraf da fırsat kol
layan hasım taralî temsil ediyor. Ancak
bugün Kral Hüseyin sayesinde Ürdün’ün
İsrail nezdinde saygın bir yeri var. Dolayı
sıyla Filistinliler için alternatif vatan tezi
de suya düşmüş oldu! Ariel Şaron yıllarca
önce “Ürdün, Filistindir” tezini ortaya at
mış ve Filistinlilerden kurtulmak için Ür
dün’ü feda etmeyi İsrail’in siyasî felsefesi
haline getirmeye çalrşmıştı. Ama bunda
muvaffak olamadı, O bile şimdi Ürdün’ün
topraklan üzerindeki hükümranlığını tanıvor. Kral Hüseyin geçmişte bu tezden
korktuğu için (1988) Fekki İrtibat yani
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lumun ayrılması yerine çözü
mün “tek ulus-devlet” çatısmdan geçliğini savunuyor. Sad
dam’dan sonra Irak’ın başına
da Şerif Bin Hüseyin geçccek
olursa mozaik tamamlanacak
ve bölge siyasi olarak yeniden
Birinci Dünya Savaşı’nm son
larındaki yapıya dönmüş ola
cak. Ama bu senaryoların re
alize edilmesi hiç de kolay de
ğil. Zira başta bölge ülkeleri
bu senaryoya ayak diretirler.
İkinci olarak Abdullah hernekadar bu iş için biçilmiş kaftan
olsa bile Batı Şeria ile Ür
dün’ün birleşmesi Ürdün’de ‘
Prens Hasan (solda) ve yeni kral Abdullah (sagda)
demoğrafik yapıyı tamamen
Filistinliler lehine değiştire
bağlantıyı koparma olarak ifadesini bulan siyasi bir gi cek ve Ürdün tamamen FiUstin devleti haline gelecek
rişimle Batı Şeria ile olan bütün münasebetlerini ve tir. Zira bugün Filistin nufusunun yaklaşık yüzde 65’i
bağlarını koparmıştı. Batı ^Şcria’yı yakasından atmıştı, Filistinli buna Batı Şeria nufusuna ilave ederseniz orta
ama acaba kurtulabildi mi ? İşte bu tartışılır. Daha ön da Ürdünlü kalmayacak. El Mecelle dergisine göre
ce Batı Şeria’daki memurların maaşını Ürdün vernıek- Clinton’ın 2000 Planı budur. Ama realize edilmesi böl
te ve vakıfları o denetlemekteydi. Ama daha sonra gesel ve uluslararası gelişmelere bağlı. Belki de bunu
Mescid-i Aksa’nın ve Kudüs’deki kutsal mekanların en güzel bir şekilde şu deyim karşılar: Doluya koydum
kontrolü üzerine Arafat’la rekabeti de elden bırakma almıyor, boşa koydum dolmuyor. Sözümüzü Clinton’ın
mıştı. İsrail’de tarafları bu hususta kışkırtmaktan geri Kral Hüseyin’e mersiyesiyle kapatalım: Asaletini ma
kalmamıştı. Ürdün ve İsrail’in yumuşak karnı Filistin kamından değil şahsiyetinden alıyordu. Evet, şerefül
liler. Dolayısıyla bu mesele iki ülke arasında bazen uz mekanı bilmekin.
laşma bazen de sürtüşme nedeni oluyor. Kral Hüse
yin’in vefatı sırasında İsrail, Ürdün’ün Suriye ve hak
tarafından yutulmak islendiğini ileri sürdü. Bunun üze ________________ ÖZBEKİSTAN________________
rine Irak ve Suriye polemiğe girmekte gecikmedi ve İs
Kerimov Suikastının Perde Arkası
rail’in çıkarları için Ürdün’ü böleceği iddiasıyla muka
belede bulundular. Bu kuşkusuz “alternatif vatan” tezi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır valiliğine atandıktan
ne gönderme yapmaktan başka birşey değil.
sonra, ilk iş olarak güç merkezlerini tasfiyeye karar
Ancak alternatif vatan tezine alternatif eski ve yeni verdi ve evvelemirde kendisini iktidara getiren güç
bir tez ve senaryo daha var. Belki önceki tezin mütem merkezleri arasında bulunan geleneksel müesseselerin
mimi de sayılabilir. Birleşik Krallık. Bu aynı zamanda canına okudu. Bunların başında kıdemli Camiü’l Ezher
Ürdün-Filistin Konfederasyonunun diğer adı. Bu teze ve Nekabetü’l Eşraf müessesesi bulunmaktaydı. Döne
göre Ürdün, Filistin Devleti’nin ilanıyla birlikte bir ça minde Mehmet Ali Paşa bunların rollerini geriletirken
tı altında tezden birleşecek. Ürdün Kralı Biflı^ik Krali paralelinde kurulan laik müesseseleri önplana çıkardı.
yetin başı Filistin Devletinin başı da onun naibi ve yar Ezher’in aksayan yerlerine çağın aşısını vuracağı yerde
dımcısı olacak. Daha sonra da Birleşik Kraliyetin, Ür ikilemi ve şizofreniyi seçti. Bir tarafta gerilen ve geri
dün-Filistin ve İsrail Konfederasyonuna dönüşmesi ta letilen rolüyle Camiü’l Ezher, diğer taraftan öne çıkan
sarlanıyor. Meşhur Filistinli Yazar Edward Said de ay rolüyle dünyevi müesseseler. Bu tercih, Batı’yı körü
nı görüşü paylaşıyor. Üçlü konfederasyon temelinde ol körüne taklidin bir eseri ve sonucuydu. Gelişmenin an
masa bile ünlü Filistinli Yazar Edward Said de iki top cak böyle yakalanacağının vehminden hareket ediyor
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du. İşlerin bu raddeye gelmesinde yeni diye her önüne arasında. Onun da hocası olan Rahmetullah Allame,
geleni reddeden ve donuklaşan geleneksel ulemanın da Brejnev döneminde 32 yaşında iken bir trafik kazası
payı oldu. Şimdi üç aşağı beş yukarı İslam Kerimov da tertibiyle öldürülmüş. Ölmeden hastaneye kaldırıldığı
Mehmet Ali Paşa’nın yolundan gidiyor. Aynı güzergâhı halde iğneyle öldürmüşler. İslam Kerimov’un karşı ol
izliyor. Mehmet Ali Paşa gibi muhaliflerine gözaçtırmı- duğu dini hareketlerin asıl teorisyeni Rahmetullah Alyor, Muhammed Sadık gibi resmi müftüler ve ileri ge lame’den başkası değil. Özbekistan’da Kur’an meali
len alimler savlet ve satvetinden “selamet derkenarest” hazırlamanın küfürle eş tutulduğu bir sırada Mirzayev,
diyerek soluğu ülke dışında alıyorlar. Kaçamayanlar ise Kur’an-ı Kerim’i Özbek diline adapte etmiş. Özbekis
kaçırılıyor. Bütün bunlar yine modernizm ve Özbekis tan’da kayıplar Mirzabeyev’le de sınırlı değil. Yeniden
tan’ın geliştirilmesi, iç düzenin pekiştirilmesi ve bölge Doğuş Partisi Özbekistan Kolu Başkanı Abdullah Utasel bir güç haline getirilmesi adına yapılıyor. Bu açıdan yev de kayıplar arasında. 1992 yılından beri kendisin
ülkesindeki hatta bölgedeki İslamcılarla amansız bir bi den haber alınamıyor. Kerimov’un Tacikistan’la sorun
lek güreşine tutuşmuş durumda. İslamcılarla amansız ları da biraz bu meselelerden kaynaklanıyor. Tacikis
mücadelesini izleyenler: “kendisinin adı İslam mücade tan’daki İmam Ali Rahmanov yönetimi kendisinin si
lesi de İslami gruplarla” demekten kendilerini alamı yasi hasını olan Nihzet İslami (Yeniden Doğuş Partisi)
yorlar. O İslami gruplara karşı ne
ile koalisyon ortaklığı yapmış du
rumda. Bu Kerimov’u çileden çı
kadar şedit ise, İslami gruplarda
karıyor. Tacikistan’daki uzlaşma
ona karşı aynı tonda düşman.
nın ardında ise Moskova, İran ve
Muhalif İslami gruplara göre o
Burhaneddin Rabbani gibi merkez
bir Buhara Yahudisi (anne tara
ve isimler var. Nihzet İslami Parti
fından, önceki adı İshak olmasına
si’nin Özbekistan kolu ile Tacikis
rağmen umreye gittikten sonra İs
tan’daki aynı partinin kolu içiçe.
lam adını almış) ve 50 bin kişilik
Özbekistan
kolunun hderlerinden
Buhara Yahudilerinin bir parçası.
sürgündeki Lider Muhammed Ta
Muhalifi İslami gruplara göre ül
hir, Tacikistan İslami Yeniden Do
kenin mukadderatında birinci de
ğuş partisi Lideri Abdullah Nu
recede rol oynayanlar da sözkori’nin
yardımcısı. İşte buna misil
nusu Yahudi cemaatı.
leme olarak Özbek lider Kerimov,
İslami gruplar ve kanatlarla
Rahmanov devirmek isteyen
Kerimov arasındaki mücadele
Mahmut Hüdaverbayev gibi asile
1991 yılından beri devam ediyor.
Özbekistan
devlet
balkanı
Kerimov
ri
destekliyor.
1985 yılında Glasnost ve Prestroİslami muhalifleri, kendilerinin önüne kesebilmek
ika politikalarıyla nefes alan dini faaliyetler 1991 yılın
dan sonra başka bir şekilde devletin kontrolü altına gir ve dalgakıran vazifesi gördümıek için Kerimov’un Ba
di. Girmeyenlere karşı amansız bir savaş başlatıldı. Ke hailik ve Hıristiyan mezheplerinin misyonerlik faali
rimov 7 yıldan beri dini faaliyetleri kontrol altına alma yetlerini teşvik ettiğini ileri sürüyorlar. Aslında Keri
ya çalışıyor. Özbekistan’ın tanınmış alimlerinden birisi mov şiddet yanlısı selefi hareketleri kendisine birinci
olan Şeyh Abdulveli Mirzayev Ağustos 1995 yılında derece düşman olarak görüyor. Daha ziyade onlara cep
Moskova’da akdedilen bir konferansa gitmek için Taş he alıyor. Tebliğ cemaatı gibi pasif görülen cemaatlar
kent Havaalanına geldiğinde; kaybolur. Yardımcısı Ab- ise genellikle bu sınıriamanın dışında. Özbek dini cere
dulkerim Ramazanbeki ile birlikte. O günden beridir
yanların en büyük eksiği ve zaafı birikim ve derinlik.
her ikisinden de haber alınamaz. Bir nevi Lübnanh ka
Ve bir özellikleri de selefi cereyanlardan etkilenmiş ol
yıp İmam olarak anılan ve Libya’da kaybolan Musa
malarıdır. Amaçları Büyük Türkistan’ı yeniden kur
Bakır es-Sadr’ın akibetine uğrar. Yani Kerimov hem
mak. İslam Kerimov’un hayali ise Büyük Özbekistan.
mafya hem de dini hareketlerle aynı tarzda mücadele
Dileriz İslam Kerimov kendi ismiyle barışık hale gelir,
ediyor. Mirzayev Özbekistan’ın en tanınmış alimlerin
den biriydi ve ünü Özbekistan sınıriarını aşmıştı. Dini İslami hareketler ve cereyanlar ise aklın, sağduyunun
ve itidalin sesine kulak verirler, derinlik, tecrübe ve bi-halkalarında binlerce insanı tedrisinden geçirmişti
Hindistanh alim Ebu’l Haşan en-Nedvi’nin arkadaşları rikim kazanırlar. Belki kavga o zaman diner.
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bu tür elim hadiseler yaşanıyor. Bu cinayetlerin ve su
ikastların arkasında siyaset var. Bu açıdan Ayetullah
Humcyni’nin ihya ettiği velayetü fakih kavramı en faz
Ortadoğu kaynıyor. Şubat ayı vc sonrasında İran’da ye la ilim havzalarını vc ulemayı vurdu. Siyasileşen ulema
rel seçimler, Türkiye, İsrail vc Cezayir’de genel seçim halkın gözünden düştüğü gibi siyasi hedef haline de
ler var. Ürdün Kralı öldü yerine II. Abdullah geçti. 4 geldi. Halbuki Hüseyin Nasr gibi mütebahhir zevatın
Mayıs 1999 tarihinde Arafat devlet olma rüyasını ger belirttiği gibi İran ruhanileri daima kudsi hayatın sem
çekleştireceğini açıkladı. Dünya Arafat’ı bu fikrinden bolleri olagelmişlerdir. Irak basını Sadr’ın öldürülmesi
caydırmaya en azından devlet ilanı tarihini İsrail seçim ne Irak aleyhinde bir komplo olarak nitelendirmiştir.
lerinin ertesine erteletmeye çalışıyor. Arafat’a nasihat Bu gibi eylemler emparyalizmin ve siyonizmin işi ol
edenler arasında Mısır ve ABD de var. Tek yanlı devlet duğu faraziyesiylc örtbas edilmeye çalışılmıştır. İranlı
ilanının yeni sıkıntılara yokıçacağını öngürüyorlar. aydınların öldürülmesinden sonra benzeri iddialar baş
ABD ve İngiltere Irak yönetimini devirmeye çalışıyor ta Hamaney olmak üzere Muhsin Rızai gibi zevat tara
lar. Bu hususta ABD hem Iraklı yerel muhalefet lider fından da dile getirilmişti. Ama bunların rejim içi he
lerinin olurunu ve onayını hem de
saplaşma olduğu çok geçmeden vuzu
bölge ülkelerinin onayını almaya
ha kavuştu. Yeni SAWAMA Başkam
çalışıyor. Ama herkes herkese ka
Yunusi bu işte MOSSAD parmağı ol
çamak davranıyor. KLuzey Iraklı
madığını tamamen istihbarat servisi
Kürt liderleri açıkça Saddam’ı de
elemanlarının işi olduğunu açıkladı.
virmek için taahhüt altına girmek
Zaten her rejimin yedek failleri var.
istemiyorlar. Güneyli Şiilerin Li
Dublör gibi canilerin gerçek adresleri
deri Bakır el Hakim ise Saddam’ı
ni saptınnak için yedek failler bulun
devirmek istediklerini ama bu hu
duruyorlar. Bunların bir kısmı sanal
susta ABD ile i.şbirliğine gitmek
ve mevhum oluyor. İran vc Irak gibi
istemediklerini söylijyor. ABD
ülkeler her kirli işi ABD ve İsraile
hamlediyorlar. İyi ki bu ülkelerv ar!
Saddam’ı devirmek için Ürdün’ü,
Dünya sistemi de yedek fail olarak ço
İran vc Türkiye’yi yedeğine alma
ğu zaman Bin Ladin gibi isimleri kul
ya çalışıyor. İrak meselesinde EceIrak Lideri Saaaam nuseyin
lanıyor. Ayetullah Sadr 22 milyonluk
vit’in dikine davrandığı bir sırada
seçim hediyesi olarak Apo’yu önüne koydular. Bunun Irak’ta yüzde 65’ini teşkil eden Şii kitle arasında saygı
üzerine Türkiye’nin kimyası değişti. Bedel i Federal Irak gören bir alimdi.
Bilindiği gibi Şii mercilerin önemlilerinden olan
olabilir. Ayrıca bu konjonktürde aralarında muhalif ör
gütlere karşı İran vc Türkiye güvenlik anlaşmasnıa var Ayetullah Hui gibi Iraklı bazı önemli din adamları Hudı. Türkiye Halkın Mücahidleri’nin yandaşlarım İran meyni’nin velayet-i fakih öğretiscne karşı çıkarak
PKK’cılara aman vermeyecek. Bu gelişmeler birbirle- Mehdi'nin gaybubetinin devam ettiği sürece cuma na
riyle bağlantılı olabilecekleri gibi bağlantısız da olabi mazı kılınmayacağına geleneksel görüşü ve buna dair
lir. Ancak bütün bunların toplamı Bağdat aleyhine tc- ısrariarını sürdürüyorlardı. Öldürülen Ayetullah Sadr da
ilk önce gaybubet zamanında cuma namazının kılına
cclli ediyor.
İşte tam bu sırada Şiilerin yoğun olarak yaşadıkları mayacağının hala geçerli olduğunu söylüyormuş. Ar
Güney Irak’ta Şii mercilerden Ayetullah Muhammed dından bu fetvasını geri almış ve Şiilerin de cuma na
Sadık Sadr iki oğluyla birlikte suikasta kurban gitti. mazlarına iştirak etmeleri gerektiği yönünde fetva ver
İran’da laik aydınlar ardından muhalif ulema öldürüle miş. İşte bu fetva ve hapisteki cuma imamlarının salırek ve dövülerek cezalandınrken aynı bulaşıcı hastalık vcrilmesini istemesi İrak rcjiiııiylc arasını açmış. Su
çoktan beri îrak’ta varlığını sürdürüyor. Irak’ta din ikasttan önce Irak’ın eski Ankara Büyükelçisi ve şu an
adamlarının öldürülmesi neredeyse sistematik hale gel İrak İstihbarat Başkanı Rafii Dahham Tikriti Sadır’la
di. İran devriminin ilk yıllarında'‘İktisadımız” gibi çok görüşmüş ve ondan üç hususa dikkat etmesini islemiş.
ünlü kitaplara imza atan vc sünni ekolü de fıkhi olarak Hutbelerde Irak yönetimine yönelik eleştiriler olabile
yakından tanıyan Muhammed Bakını es Sadr da Baas ceği ve toplu isyana teşvik yapılabileceği endişesiyle
rejimi tarafından öldürülmüştü. Irak’ta zaman zaman cuma namazının zorunlu olduğu yönündeki fetvasını
IRAK
Cuma Namazı Fetvası Iraklı Şii Alimin Sonu Oldu
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geri çekmesi, taraftarlarından Kerbela’daki şii ziyaretgâhlarına yönelik ziyaretlerini azaltmalarını istemesi
özellikle de ziyaretçi topluluklarının güvenlik açasından kontrolünün zor olduğu günlerde. Üçüncüsü de
geçmiş dönemde aynı şekilde öldürülen Azeri asıllı
Ayetullah Ali Garavi ve Murtaza Buruccrdi’nin yakala
nan sanıklarının gerçek failler olduğunu onaylaması.
Bunları onaylamayınca da kendisinin idam fermanını
onaylamış oluyor. Washington, Bağdat'ın Irak’da birşii
ayaklanması için Sadr’ın fitne unsuru olarak ABD tara
fından öldürüldüğü yolundaki iddialarını reddetti. Ger
çekten de olayın akabinde Nasıriyye, Kerbela, Necef ve
Amara da isyan ve halk hareketi başgöstermişti. Sad
dam’ın devrilmesi teşebbüsleriyle bu isyanlar arasında
ki paralellik, muharriki artçında da parelelliği gösterir
mi ? GösteiTnez. Saddam rejimi kanla ya.şıyor. Oğlu
Uday ve İzzet İbrahim de suikast girişimi atlattılar.
Saddam kendi sonunu kendi getiriyor, kendi eseri olan
kan denizinde boğulmak üzere. Çember daralıyor. ABD
olmasa belki şimdiye kadar devrilirdi.

KOSOVA
Görüşmelerin İkinci Turu 15 Mart’ta
Rambouillet’de Anlaşma Molası

nu belirtti. Sırbistan Devlet Başkanı Milan Milulinovic
ise Belgrad havalimanında yaptığı açıklamada, Rambo
uillet’de yapılan görüşmelerde Kosova sorunun çözü
mü yönünde “önemli ilk başarı”nın elde edildiğini söy
ledi. Milutinovic, “Ülkemizin toprak bütünlüğü ve ege
menliğinin korunması konusunda çabalarımız kabul
gördü” dedi. Milutinovic, görüşmelerde Kosova’da ya
şayan tüm etnik grupların eşitliğinin onaylandığını da
belirtti. Sırbistan Devlet Başkam, bu temel üzerinde 15
Mart’ta görüşmelere devam edebileceklerini söyledi.
Rambouillet’de yapılan görüşmelerde nihai bir anlaşma
imzalanmamış, ancak 15 Mari’ta görüşmelerin ikinci
turunun yapılması kararlaştırılmıştı.
KIBRIS
Rumları Oven ABD Dışişleri Bakanı Albright
S-300 lerin Karşılığı Ada’da Çözüm
WASHINGTON- ABD Dışişleri Bakanı Madeleine
Albright, S-300 füzelerinin Kıbrıs Rum kesiminde konuşlandırılmamasının cesurca verilmiş bir karar oldu
ğunu söyledi. Albright, Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri
Bakanı Yannis Kasulides ile bir görüşme yaptı. Alb
right, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Rum yö
netimiyle uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmle müca
dele gibi alanlarda yakın bir ilişki içinde olduklarını
söyledi. Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasında da
ortak çıkarlarının bulunduğunu ifade eden Albright,
“sorun çözülmediği sürece, daha kapsamlı amaçlarımı
zı gerçekleştiremeyiz” dedi.

LONDRA- İngiltere
Dışişleri Bakanı Ro
bin Cook, Suplar ile
Kosovalı Arnavutlar
arasında varılan kıs
Katkılarımızı Masaya Koyarız
mi anlaşmayı savuna
Albright, ABD’nin, BM’nin iki-kesimli, iki-toprak, tarafların anlaş
manın detaylarının lumlu federal bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları
yüzde 90’ı üzerinde nı kuvvetle desteklediklerini kaydetti. Albright, “Sayın
anlaştıklannı söyledi. Bakan’a, S-300 füzelerinin Ada’da konuşlandın İmaFransa’da 17 gün sü masının cesurca verilmiş bir karar olduğunu, bu tutu
ren ancak nihai bir mun, Kıbns sorununun çözümü için yeni fırsatlann yo
anlaşmayla sonuçlan lunu açtığını belirttim” dedi. ABD Başkanı Bili Clinmayan müzakerelerle ton’ın, BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın Kıbrıs soru
ilgili
görüşlerini nuna bir çözüm bulunması yolundaki çabalarını kuv
BBC’ye açıklayan vetle desteklediğini söylediğini hatırlatan Albright, iki
Cook, “Şu anda elimizde, Kosova için geniş bir özerk tarafı da, Ada’daki BM Özel 'lemsiIci yardımcısı Ann
yönetimin kabul edildiği bir anlaşma var ve Kosova Hercus ile birlikte çalışmaya cesaretlendirdiklerini söy
özerk yönetiminin detaylarının belirtildiği 3ü sayfalık ledi. Albright, “barış için elimizden gelen her şeyi yap
bir belgenin yüzde 90’ı üzerinde görüşbiıiiği sağlama maya kararlıyız” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Albright,
yı başardık” dedi. Cook, şu anda istenilen yerde olun- Ada’daki iki tarafı da, yapıcı ve esnek davranmaya ce-rrrayabileceğini ancak müzakerelere başlandığında tah- ■Karetlendireceklerini ifade etti ve “katkılarımızı masaya
min edilenden çok daha ileri bir aşamada bulunulduğu- koymaktan da çekinmeyeceğiz” dedi.

M./VRT 1999 « 6 ı

PAKİS TAN
Hindistan-Pakistan Arasında Nükleer Barış
LAHOR- Güney Asya banşını olumlu yönde etkileye
cek Hindistan Başbakanı Atael Behari Vajpayee’nin
Pakistan ziyaretine karşı çıkan Cemaat-i İslam Parti
si’nin taşkınlığı barış görüşmelerine gölge düşürdü.
Pakistan Başbakanı Nevaz Şerif, misafiri Hindistan
Başbakanı Vejpaye onuruna dün akşam Lahor Kalesi’nde bir resepsiyon verdi. Hindistan Başbakanı’nı re
sepsiyona götüren konvoya Cemaat-i İslam Partisi ta
raftarları oldukları tespit edilen bir grup tarafından taş
ve sopalarla saldırıda bulunuldu. Saldırı sırasında Ata
el Vejpayee’yi taşıyan araç herhangi bir zarar görnıezken Lahor’da bulunan bazı konsolosluk araçları tahrip
oldu. Zarar gören araçlar arasında Büyükelçimiz Bozkurt Aran’ın aracı da bulunuyor.
Bu arada, Cemaat-i İslam Partisi taraftarları ile po
lis arasında resepsiyonun verildiği Kale girişinde çıkan
çatışmada biri polis iki kişinin öldüğü bildirildi. Cema
at-i İslam Partisi’nce akşam saatlerinde yapılan açıkla
mada ise parti taraftarı üç öğrencinin polis ateşi sonucu
hayatlarım kaybettikleri belirtilmişti.
Nevaz Şerif Dostluk İstedi

mik sorunlara karşı birlikte mücadele edelim. Elimizde
bir milyardan fazla insanın pazarı var. Halklanmız ya
şam standartlarının yükseltilmesini arzu ediyor. Hindis
tan ve Pakistan, ister sevelim, ister vuralım komşu ola
rak yan yana yaşayacaktır. Bu iki ülke üç kez birbiriyle savaştı ve bunun faturası pahalıya mal oldu. İster
Rus, İster Amerikan bombası olsun bunun sonucunda
dökülen kanın rengi aynıdır. Çektiğimiz çileyi çocukla
rımız çekmesin. Yemyeşil topraklarımız kana boyan
masın.
“Savaşmayacağız, buna izin verilmeyecek ve müza
kerelerimiz sonuçsuz kalmayacak.”
Hindistan: Yeni Bir Başlangıç Yapalım
Hindistan ile Pakistan arasında 50 yıl aradan sonra
ilk resmi otobüs seferini başlatan Vajpayii, sınırda, Navaz Şerif tarafından karşılandı. Vajpayii, Vagah sınırına
otobüsle gelişinden önce yola çıkarken yaptığı açıkla
mada, ‘’Pakistan halkına mesajım kısa ve öz olacak.
Geçmişteki acıları bir kenara bırakıp, birlikte yeni bir
başlangıç yapahm” dedi. Navaz Şerif ile Atal Behari
Vajpayii’nin, iki gün boyunca yaptıkları görüşmelerde,
başla Keşmir olmak üzere iki ülke arasındaki çeşitli so
ruları ele aldıkları gözlendi. Keşmir sorunu yüzünden
1947’den beri üç kez .savaşan ve geçen yıl da karşılıklı
yapılan nükleer denemeler nedeniyle gerginlik yaşayan
Pakistan ile Hindistan arasında başlatılan otobüs sefer
leri, iki ülke arasında gerginliklerin azaltılması yönün
deki çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Pakistan Başbakanı Nevaz Şerif, Hindistanlı mes
lektaşı Vajpayii adına Lahor’da bulunan Lahor Kale
si’nde verdiği akşam yemeğinde dostluk çağrısında bu
lundu.
“İnancın insanlan kamil yapma dersi veriyor, hay
Lahor Deklarasyonu
van değil. Hep beraber acılanmızı paylaşalım” diyen
Başbakan Şerif, iki ülke tarafından yapılan nükleer de
Pakistan’ı 10 yıl sonra ziyaret eden ilk Hindistan
nemelerin bölgede güç dengesi sağlamasının yanısıra
bazi tehlikeleri de beraberinde getirdiğini söyledi. Şerif Başbakanı olan Aıal Behari Vajpayii, iki günlük gezisi
“Bir milyar insan atom tehlikesi ile karşı karşıyadır. nin son gününde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile iki
Küçük bir dikkatsizlik ve tedbirsizlik Güney Asya’yı ülke arasında güven tesis edecek “güven artırıcı önlem
ler” paketini içeren ve Keşmir
kıyamet gününe çevirebilir.”
sorununun çözülmesi gerektiğini
dedi. Keşmir sorununa da deği
vurgulayan “Lahor Deklarasyo
nen Şerif şunlan söyledi: “Keş
nu ”nu imzaladı. Anlaşmaya gö
mir halkının sesine kulak ver
re, Pakistan ile Hindistan, geçen
meliyiz. İkili anlaşmazlıkların
yıi mayıs ayında karşılıklı yapı
temel soi unu, ortak arzular ko
lan nükleer denemelerin ardın
rusundaki dikkatsizliğimizdir.
dan artan gerginliği yumuşatmak
Maziye gitmek istemiyorum,
amacıyla, birbirlerini balistik fü
yaralar merhem istiyor. Keşmir
ze denemeleri konusunda bilgi
sorununu uluslararası kurallara
göre adalet temelinde çözmeli
lendirecek. Güven artırıcı diğer
yiz. Gelin hep beraber ekono
önlemler arasında, sıradış^ geliş
Pabstan Başbakanı Nevaz Şerif
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melerle ülke çıkarları tehlikeye atılmadığı sürece, iki
ülkenin bundan sonraki nükleer denemeler konusunda
ki moratoryumu uzatması da öngörülüyor. Hindistan ve
Pakistan adına ortak yapılan açıklamada, iki ülkenin,
gerilimi artırma riski taşıyan, kazara ya da talimat dışı
meydana gelen olaylar hakkında birbirlerini derhal bil
gilendirmeleri, böylesi olaylann meydana gelmemesi
için de sağlıklı iletişim mekanizması kurulması konu
sunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Anlaşmaya ilişkin
açıklamada, iki ülkenin bu yıl ortasından önce, varolan
iletişim olanaklarını ve güven artıcı önlemleri gözden
geçireceği kaydedildi.
Keşmir Sorunu
Ortak açıklamaya göre, Vajpayii ile Şerif tarafından
imzalanan “Lahor Deklarasyonu” ııda, Keşmir sorunu
yüzünden 1947 yılından itibaren üç kez savaşan iki ül
kenin, yıllardır süren düşmanlığı sona erdirmek için
Keşmir sorununu çözmesi gerekliği vurgulandı. Dekla
rasyonda da, iki ülkenin Keşmir sorununun çözümü
için daha sıkı çalışması öngörülürken, Keşmir dahil bü
tün sorunların çözümünün bölge barışı vc güvenliği
için hayati önemde olduğu belirtildi.
MALEZYA
Enver İbrahim’den
Malezya Başbakanı’na Korkunç Suçlama:
Onlarca Kişiyi Komplolanna Ortak Ettiler

ÇIN
Doğu Türkistanhlarm Umre Ziyareti Engelleniyor
PEKİN- Çin yönetimi, Müslümanların Suudi Arabis
tan’ın Pekin Büyükelçiliğinden alınmış vizeleri bulun
sa dahi umre ziyaretlerini yapabilmelerine imkan ver
miyor. Çin yöneticilerinin bu yönde aldıkları karar Çin
li İslami Cemiyetlerin resmi lideri konumundaki İsma
il Ahmet tarafından da onaylandı. Kararın hicri 15 Şa
ban 1419 tarihi itibarıyla alındığı ve umreye gitmek is
teyen 800 civarındaki Doğu Türkistanlı Müslümanm
geri çevrildiği öğrenildi. Sözkonusu Müslüman grup
olayı protesto etti. Vizesini uçak biletini ve uçağa biniş
kartını bile alan 40 dolayındaki kişi ise ziyaretlerini
gerçek 1eştimıek için ısrar ediyor. Pakistan Hava Yolla
rı (PlA) adına alınmış uçak biletlerini ve pasaportlarını
yetkililere teslim ettikten sonra sözkonusu yolcuların
silahlı Çinli askerler tarafından uçak yerine otobüse
binmeye zorlandıkları ve bu kişilerin bilahare Pe
kin’deki Doğu Türkistan İşleri Merkezi’ne getirildikle
ri ve şikayetçi olmaları veya umre yapmakta ısrar etme
leri halinde hapisle ceçalandırılacaklan yönünde uyan
aldıkları bildirildi. Son yıllarda Çinli Müslümanlar ara
sında umreye ve hacca gitmek isteyenlerin sayısında
artış kaydedildi. Ancak Çinli yetkililer umre ve hac zi
yaretlerine sınırlama getiriyorlar.
CEZAYİR
Mahfuz Nahnah da Başkan Adayı

KUALA LUMPUR- Malezya’da yolsuzluk ve eşcinse- CEZAYİR- Cezayir’de Nisan ayında yapılacak olan
lik suçlamasıyla yargılanan eski Başbakan Yardımcısı devlet başkanlığı seçimlerinde, İslami parti lideri Mah
ve Maliye Bakanı Enver İbrahim, siyasi muhaliflerinin, fuz Nahnah aday olacağını açıkladı. Cezayir parlamen
tosunda ikinci büyük parti olan ve dini
kendisini eşcinsellikle suçlayan mektup
içeriğe sahip Barışçı Toplum Harekeli
ların çeşitli ellere geçmesi için, 1997’de
Partisi’nin lideri Mahfuz Nahnah, dü
onlarca kişiyi kullandığını öne sürdü.
zenlediği basın toplantısında, daha önce
Enver İbrahim, Başbakan Mahatir Muolduğu gibi bu yıl da devlet başkanlığı
hammed’in partisinin önde gelenlerin
seçimlerinde aday olduğunu belirtti.
den olan Malacca eyaleti eski başbakaNahnah, siyasi topluluk ile halk arasında
nmm, bu mektupların dağıtılmasında yer
barış,
adalet ve hoşgörü kültürünün iler
aldığını söyledi. Enver İbrahim, kendisi
lemesi için çalışacağını kaydetti, ülke
nin başbakan olmasının ve yolsuzlukları
de 1995 yılında yapılan devlet başkanlı
açığa çıkarmasının önlenmesi için bir
ğı seçimlerini şimdiki Devlet Başkanı
komploya kurban gittiğini ifade etti. Hü
Liamine Zerval kazanırken, Nahnah
kümet, Enver İbrahim ’i, Ağustos
ikinci olmuştu. Cezayir’de 1992 yılın
1997’de kendisini eşcinsellik ve zinayla
dan bu yana bazı grupların neden olduğu
suçlayan mektuplarla ilgili soruşturmayı
yiiriifp.n pnli<;e. müdahale ederek görevişiddet olaylarında yaklaşık 65 bin kişi
yaşamını kaybetti.
ni kötüye kullanmakla suçluyor.
Enver İbrahim
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İSRAİL
MOSSAD-PKK Pa/arhğı
Başbakan Bülent Ecevit, Apo meselesinin bir alışveriş
olduğunu söyledi. Tarihî zabıtlara geçecek bir ifade bu.
Zannedildiği gibi Apo pazarlığı sınırlı bir pazarlık de
ğil, çok yönlü bir alışveriş. Bu alışveriş Ecevit için bir
seçim hediyesi olduğu kada- ağzını Kuzey Irak’ta Apo
ile bağlaması için verilen bir bahşiş de. Bu alışverişte
İsrail’in yeri neresi? Zira uluorta hem PKK yandaşlan,
hem de bazı İslamcılar bu işin içinde MOSSAD parma
ğının olduğunu da söylüyorlar! Bu tezler ne kadar doğ
ru? Israil-Türkiye işbirliğinin mimarları ima yoluyla
Apo’nun yakalanmasında MOSSAD’ın veya İsrail’in
parmağını gösterseler de açıktan ne onlar, ne de bizzat
İsrail bunu kabullenmiyor. Aksine ilk günden itibaren
tekzip ediyor. Yine de PKK yandaşlarının saldırıların
dan kurtulamıyor, öyleyse gerçek ne? Gerçek şu ki
Arapların dediği gibi İsrail asanın ortasından, ya da bi
zim tabirimizle elinin ucuyla tutuyor. Böylece aklınca
hem Türkiye’yi, hem de PKK yandaşlarını müdara et
meye çalışıyor. Buna amiyane tabirle müdara değil,
madara etmek denir. Aslında pekala her iki tarafı da
kızdırıyor. Tahran’da Türkiye Büyükelçiliği önünde
gösteri yapan PKK’lılar ilginç bir bir pankart taşımış
lar; Israel! Kurdistan Isn’t Palestine... Yani İsrail! Kürdistan Filistin değil... Gerçekten de Apo’nun yakalan
masında İsrail’in payı oldu mu? Hayır olmadı. Olsaydı
mutlaka şaşırtıcı olurdu. Amerikan istihbarat kaynakla
rının da ifade ettiği gibi Öcalan’ın Suriye’den çıkışını
ve Moskova’ya yöneldiğini MOSSAD haber vermiştir.
Ondan ötesine ise karışmamıştır. Niçin karışmamıştır,
olaylar MOSSAD’ın bilgisi dışında geliştiği için mi
yoksa bu işe daha fazhı bulaşmak islemediğinden mi?
Bize göre ikinci nedenden dolayı. Zaten misyonun ta
mamlanması için CIA’nın yanında bir de İsrail’e ihti
yaç yoktu.
Apo’nun yakalanmasından sonra PKK yandaşları
nın dış temsilciliklere karşı eylemlerine en sert tepkiyi
veren İsrail olmuştur. Zira eylemler konusunda en ger
gin ve sıfır toleranslı olan ülke İsrail’dir de ondan. Ya
ni özel sebebi yok. Aksine temsilciliklere karşı girişilen
baskınlardan sonra İsrail, PKK yandaşlarını yatiştrrnva
telâşına düşmüştür. PKK yandaşlarıyla temas kurmak
için de yine MOSSAD görevlendirilmiş. Bizzat Başba
kan Netanyahu’nun talimatıyla. İsrail’in PKK yandaş
larına mesajı şu; Bizim bu işte bir dahlimiz yok. Taraf
değiliz. Arapların “la nakata lena vela cemel” dedikleri
gibi gerçekten de bu işte İsrail’in ne menfati olabilir?

6 4 ■ ÜMRAN

Bölgede
bir
Kürt devleti ku
rulması her ha
lükârda İsrail’in
lehinde. Türki
ye’yi memnun
edebilmek için
PKK’nm tasfi
yesine niçin iş
tirak etsin? İs
rail açısından
daha az strate
jik alanlar mev
cutken. Zaten
MOSSAD Baş
kanı
Efraim
Halevi alışılma
dık bir adımla
MOSSAD çalışan
larına resmî bir mektup göndererek Öcalan’ın yakalan
masında örgütün bir dahli olmadığını anlatmış. Karşı
lıklı olarak gerginliği gidermek için PKK yandaşlanndan Haşan Muhammed Ali, Berlin’deki İsrail Konsolo
su Myriam Şomrat’la biraraya gelmiş. Bunun üzerine
Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Barlas Özener de İs
rail’i PKK ile temas kurmaması noktasında uyarmış. Ve
şunlan söylemiş; “Eğer İsrail, ilkelerinden sadece ken
di siyasî çıkarlarım düşünerek taviz veriyorsa, bunun
ceremesini de yine kendisi çekecektir..” Ha’aretz gaze
tesi bu gerginliğin ışığında “Kürtler bizim düşmanımız
değil” diye ilginç bir yazı yayınlamış. Yazıda, Kürt me
selesinin Türkiye’nin bir iç meselesi olduğuna değinili
yor. İkincisi, Türkiye’nin Kürt meselesinde İsrail’i de
yanma çekmek istediği ileri sürülüyor Türkiye’nin
yaklaşımını çelişkili bulan gazete, bir yandan Türki
ye’nin Kürtleri tehdit olarak algıladığını öte yandan da
Kürt azınlığının bulunmadığı tezini savunduğunu naza
ra veriyor Ha’aratz geçmişte İsrail’le Kürtlerin çok iyi
ilişkileri olduğunu ve halen de bu ilişkilerin azalsa da
devam etliğini vurguluyor Ha’aretz, stratejik bir tehdit
olarak öngürdüğü PKK meselesinde; kimilerinin Anka
ra’nın stratejik müttefiki gördüğü İsrail’in Türkiye’yi
yalnız bırakması gerektiğini savunuyor İsrail’de hükü
metin yaklaşımı da bu yönde. Bu işte biz yokuz, sakın
bizi bulaştırmayın.
El-Hayat gazetesinin haberine göre Berlin arbede
sinden sonra PKK yandaşlarını arayan diaspora Yahudileri, öldürülenler için özür dilemişler PKK yandaşla
rı meselenin kapanmadığını ve İsrail’den söz yerine so

mut adımlar beklediklerini ifade etmişler bu mesaj te
atisinde. PKK yandaşlan İsrail’in, Berlin’deki PKK
yandaşlarma Kudüs’teki Filistinliler gibi davrandığını;
tavrını düzeltmesi gerektiğini bunun için Kürtlerden
alenen özür dilemesini ve Berlin’deki öldürülenler için
soruşturma açmasını bekliyor. Hadisenin aydınlatılamayan yönü şu: İsrail konusunda PKK yandaşları ne
den bu kadar hassas? Bunun cevabını, Türkiye’nin Ku
zey Irak’a yaptığı bazı operasyonlara “kalleş müttefik”
yazısıyla karşılık veren Amerikalı Musevi asıllı Yazar
William Safire veriyor. Etrafında MOSSAD ajanlarının
cirit attığı Molla Mustafa Barzani, şahsî dostu olan Wil
liam Safire’e herhalde ABD’de tedavi görürken samimî
bir itirafta bulunuyor ve Kültlerin dostu olmadığını
söylüyor. Molla Barzani herhalde dünya siyasetini an
lamamış. Batılı ülkelerin menfaatten başka dostu mu
olurmuş? Gerçekten de Kissinger’in başını çektiği
Amerikan idaresi ve İsrail, Şah’la birlikte 1974-75 yı
lında Molla Barzani ve Iraklı Kürtleri Bağdat rejimine
satmışlardı. O sıralarda da Barzani bir alışveriş ve pa
zarlık meselesi olmuştu. Aynen bugün Apo’nun olduğu
gibi. MOSSAD’ın Apo’nun yakalanmasında rolü olsun
veya olmasın, PKK yandaşlarının bu olayda da bir ref
leks olarak israil’lilerin Barzani’ye ihanetlerini hatırla
maları herhalde anlaşılır bir duygu.
İRAN
İran’da Cinayetlerin Çözülmesine Türkiye Katkısı
TAHRAN- İranh yazar ve entellektüellerin kurban git
tiği seri cinayetlerin gizli servis elemanlarınca işlendi
ğinin anlaşılması ile patlak veren skandalda ilk tutukla
malar gerçekleşti. Türkiye’de yakalanan bir sanığın,
Türk istihbaratının başarılı çalışması sonucu ele geçiril
diği bildirildi.
İran Susurluk’u olarak adlandırılan seri cinayet dü
ğümü çözülmeye başlandı. Ağustos ayında başlayan ve
bazı yazarlarla entellektüellerin kurban gittiği seri cina
yetlerin İran gizli servisi SAWAMA içindeki bir grup
tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşılması ile başlatı
lan soruşturma devam ediyor.
MİT’le Ortak Çalışma
Askeri Savcı Niyazi, cinayetlere karışan gizli servis
elemanlarından birinin Türkiye’ye kaçtığının anlaşıl
ması üzerine, Türk gizli servisi ile temasa geçildiğine
dikkat çekerek, “Cinayete karışan bir kişi İran gizli ser
visi ve Türk istihbarat teşkilatının ortak ve titiz çalışmasT rle-Ttirkiye^de-y^^anarak i
linde konuştu.

İRAN DEVRİMİ 20 YAŞINDA
İran devrimi erginlik yaşı sıkıntılarını yaşıyor. 15 Hordad/Haziran 1962 yılında ilk kıvılcımları atılan devrim
11 Şubat 1979 tarihinde zafere ulaştı. Demek ki Şah re
jimiyle mücadele 17 yıl sürdü. 11 Şubat 1999 tarihiyle
birlikte de 20. yılını doldurdu, ve 37 yıllık bir mücade
le geçmişi. Elbette dünya sahnesindeki bu kadar fırtına
lar karşısında devrimin varlığını sürdürmesi ve diren
mesi bile başlıbaşma bir başarı. İnkilap taraftarları da
ha ziyade bu yön üzerinde duruyorlar. Zıddı inkilapçı1ar ise dünyada vadettiği devinimi ve değişimi gerçek
leştiremediğini söylüyorlar. Evet devrimlerin başarısı
ayakta kaldıkları müddetle ölçülürse, bu kıstasa göre
Küba Devrimi 40 yaşını doldurdu, Mustafa Kemal devrimleri ise 75’inci yaşında. Evet İran ve İranlılar ve ge
nelde Müslümanlar mutlaka İran devrimininin bir mu
hasebesini ve sağlamasını yapmalılar. 20. yılında ve
Hatemi iktidarı gölgesinde İran devrimi yol ayrımında
görülüyor. İran’da rejim içi kanatların birbirleriyle mü
cadeleleri ve hatta yeryer çatışmaya girdikleri gözleni
yor. İran devriminin gücü gibi zaafları da kendi bünye
sinde gizli. İran geleneği dış tehditleri bertaraf etmeye
muktedir görünüyor. Rejim dışı muhalefet ise cılız ve
rejime altarnatif teşkil edemiyor. Asıl problem ise reji
min içinde gizli. Birgün kendi çekirdeğini patlatabilir,
kabuğunu kırabilir. Bu iç kavgayı bazıları hayal ürünü
olarak mütalaa ediyorlar. Bazı hayalperestlere göre
—

İran’da-i'^im-k^vgasi-l«yali,~OyKa-iLk^y4llarm m&y-vesl
olan bu çatlak giderek büyüyor. İlk önce Muntazari gi
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bi farklı görüşte olanlar safdışı edildiler, ardından İrangate olayında rejimin samimiyetini sorgulayan Mehdi
Haşimi gibiler fiziken tasfiye edildiler. Herşey İran
devrimi için denilerek vasıta hedef haline getirildi ve
devrim yozlaşmaya ve çürüme sürecine girdi. Hatemi
ise tamire çalışıyor. Çürümenin ilk tohumu Mehdi Haşimi olayında ortaya çıkmıştır. Bugün gelinen noktada
İran’ın yapısal iki problemle yüzleştiği iyice gün yüzü- i
ne çıkmıştır. Bu yapısal problemden birisi yürütme di
ğeri de yasamayla alakalı ama birbirinden kopuk değil
ler. Bu iki problem birbiriyle içiçe. Yürütmede zaman
la oligarşik bir yapı vucuda geldi. Hatemi işte bu otori
te laçkalığını ve teseyyübünü tamire çalışıyor. Devrim
rehberi, onun yanında cumhurbaşkanı, onun yanında da
başbakan var ve “yürütme bu şekliyle yürümüyor” de
nilerek Başbakan Mir Hüseyin Musevi’den sonra baş
bakanlık makamı ortadan kaldırıldı. Onun yerini cum
hurbaşkanlığı yardımcılığı aldı.
Guya otorite karmaşasını engellemek için başba
kanlık makamını ortadan kaldırdılar. Peki sonra ne ol
du ? Rafsancani ikinci defa cumhurbaşkanlığından son
ra anayasal hakkını tüketince sistem ona bir yer açma
kaygusuna düştü. Ve “işe adam değil de adama iş”
prensibince Düzenin Maslahatını Teşhis Kurumu oluş
turuldu ve böylece dağıtılan üçlü saçayağı/ troyka yeni
den tesis edilmiş oldu. Tabii ki bu makamların yetkile
ri başkalarının yetkilerinin budanması ve devrinden
başka bir şey değil. Halbuki benzeri bir troyka sıkıntı
sına sahne olan Lübnan’da yeni Cumhurbaşkanı Emile
Lahud, Dürziler ve Şiilerin sızlanmasına rağmen bu oli
garşik yapıya son verdi. İran’ın ikinci yapısal problemi
de velayet-i fakih kavramının etrafında düğümleniyor.
Aslında İran’da rejimin kanatlarından hiçbirisi İslami
bir yönetime karşı değil. Ama bir nevi teokratik düzeni
çağrıştıran vela
yet-i fakih siste
mi etrafında tar
tışma ve çatışma
var. Temel sıkıntı
bu makamın ge
reğinden
fazla
otorite barındırı
yor olmasında.
20 yıl boyunca bu
sistemin pratikte
de yürümeyeceği
görülmüş oldu.
Hatemi bu siste
mi regüle etmeye
ve düzene sok
Hatemi
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maya çalışıyor. Muntazari’den devraldığı miras da bu
yönde. Suruş’un temel felsefesi velayet-i fakih anlayı
şının aşılması çabasından ibaret. Haklı olarak, dini an
layışa velayet-i fakih tekeli getirilmesine muhalefet
ediyor. Hatemi karşıtları ise direniyor hatta saldırıyor.
İki taraf arasında İslami yönetimin şekli ve muhtevası
konusunda derin anlayış farkı var. Bu farkdan dolayı
kanatlardan birisine Hatemiciler diğerine de Humeyniciler yakıştırması yapılıyor. Dışarıdan bu kavgayı izle
yenler Hatemi’nin şahsında bir Gorbaçov ve hatta Mus
tafa Kemal görüyorlar. Hatemi sistemi çözücü niteli
ğiyle daha ziyade Gorbaçov ve Özal gibi revizyonist ve
reformcu liderleri hatırlatıyor. Evet, İran’da rejim kav
gası devrim yandaşlan ile karşıtları arasında değil. Çar
pışan iki kanat veya Hatemiciler ve Humeyniciler
(İmam’ın çizgisinde olanlar) arasında büyük usiup far
kı var. Hatemicilere göre Humeynicilerin uslubu, zümrecilik, tekelcilik, başkalarını dışlama ve tutuculuk. En
büyük silahları da kışkırtma. Buna mukabil Hatemi’nin
bunların yerine koymak istediği umdeler; kanun haki
miyeti, tekelciliğin kırılması, katılımcılık, hürriyet ve
kendini aşma ve diğere açılma.
İran devriminin gerçek fikir babası olan Ali Şeriati’nin çözümlemeleri kendi devriminin geleceğine de
ışık tutmaktadır. Şeriati devrimin zamanla yapıya, müesseseye dönüşerek esnekliğini, atılımcılığını, aktiviz
mini kaybettiğini ve içine kapandığını, savunmaya geç
tiğini ileri sürüyordu. Bugün gerçekten de vizyonunu
kaybeden devrimin tekelci yandaşlan zaferi farklı ses
leri susturmada aramaktadır. Savunma psikozuna gir
dikleri ve bunun cinayetlerle çılgınlık derecesine vardı
ğı anlaşılıyor. Bu endişenin dışa vurumu, sadece bazı
laikperest aydınların tasfiyesiyle sınırlı değil. 180 kişi
lik suikast listesinde çizgiye aykırı düşmüş devrimci
bazı isimler de yeralıyor. İşte Hamaney’in kardeşi Ha
di Hamaney’in ve Mehdi Kerrubi gibi din adamlarının
dövülmesi bunun düşük düzeydeki numunelerinden
başka nedir ki ! Bugün devrim yol ayrımında. Ya kor
kularının esiri olacak, dayatmayı sürdürecek ya da hal
kın tercihleri yönetimin rengine yansıyacaktır, Humeyni’nin yaptığı devrim belki bir zorunluluktu, Hate
m i’nin ki ise bir tashih ve halkın tercihini ve seçenek
lerini yönetime yansıtma girişimi. Bunun İslam’la ça
tıştığını söylemek de mümkün değil. Belki bilakis. Ha
temi çizgisinin kazanması sonuçta İran’ın ve İslam
dünyasının kazanması olacaktır. Bu yüzyıllardan beri
belki de ilk kez İran’ı kendi muhitiyle ve İslam dünya
sıyla bütünleşmesinin önünü açacaktır. Aksi taktirde
Safavi damarı üzerinde gelişen çizgi kazanacak olursa
İran yine içine kapanacak, perdelerini indirecektir. Şüp
hesiz çıkış yolu; Hatemi’ninki. ■

KISA... KISA...
- AİLE ÇÖKÜYOR
Devlet İstatistik Ensitüsü (DİE) tarafından yayınlanan
Adalet İstatistikleri Yıllığına göre 1997 yılı içinde 212.502
çiftin boşandığı, böylece yüz binlerce çocuğun anasız ba
basız kaldığı tesbit edildi.

{6.12.1999Akit)
••• ÜRETİM DURDU
DİE’nin açıklamasına göre, geçtiğimiz yıl sanayi üreti
mi %10.8'den %2.8’e düştü, imalattaki gerileme %14'ü
buldu. Enflasyon %50 olarak açıklanırken faizler %140’a
ulaştı. Konfeksiyon sektörü başta olmak üzere fabrika ve
atölyeler bir bir kapanıyor. DPT’ye göre 1999 yılı daha kö
tü geçecek.
(6.2.1999 Sabah)
ALPLER’E TRİLYON GÖMDÜK
Geçtiğimiz sömestr tatilinde 2 bin Türk Fransa ve İsviç
re'deki kayak merkezlerini doldururken Türkiye'deki ka
yak merkezlerinin yansı bile dolmadı.
(3.2.1999 Sabah)
- CUMHURİYET ELİTLERİ
Güngör Uras’ın Cumhuriyet tarihini özetleyen otoriter
yapı değerlendirmesi hepimizin bildiği ama isimlendirme
diği bir tanımlama olarak karşımıza çıktı:
• 1920-50 arasında; otoriteyi asker, mülki erkan ve bü
rokrasi paylaşıyordu.
' 1950-60 arasında; asker politikacıyla paylaştı.
• 1960-70 döneminde; asker, akademisyenlerle pay
laştı.
1970-90 sonrasında; bu ikili yapıya üçüncü ayak ola
rak basın patronları eklendi.

(Osman S. Aralat, 8.2.1999 Dünya)
- BAŞÖRTÜLÜLERE SÜREKLİ SÜRGÜN
Milli Eğitim Bakanlığı, haklarında disiplin soruşturması
yürütülen türbanlı öğretmenlerin, Türkiye'nin hiç bir yerin
de bir eğitim dönemi boyunca kalamayacaklarını karar
laştırdı. Bu öğretmenler, türbanlarını çıkarana kadar Tür
kiye'yi karış karış gezecek.
(4,2.1999 Radikal)
- KÜÇÜK SESSİZ
Sessiz çoğunluk'a gelince.
ANAP'ın daha yeni keşfettiği sessiz çoğunluk,
Fransızca 'la grande silencieuse', ‘büyük sessiz’
kavramından türetilmiştir.
Askerlerin oy verme hakkı olmadığı dönemde, Fransız
ordusuna büyük sessiz denirdi.
Bu kavram, Dreyfus davasına kadar uzanan çetin bir
demokrasi mücadelesini içeren döneme aittir. Daha sonra
Batılı siyaset odakları, 'büyük sessizden', ‘sessiz
çoğunluğu' türetip merkez sağ ve merkez sola oy veren
bir orta sınıfı tanımlamak istemişlerdir.
ANAP'ın Amerikalı danışmanı da galiba şaşırdı 'küçük
sessiz‘ yerine ‘sessiz çoğunluk' deyiverdi.

(Zeynep Atikkan, 16.2.1999 Hürriyet)
... OSMANLI’YA SAYGISIZLIK
Cumhuriyetin 75. yılı için sadece Ankara, İstanbul ve
İzmir'de 2 trilyon harcanırken, OsmanlI'nın 700. kuruluş
yıldönümü için sadece 125 milyar lira ayrıldı"
(3.2.1999 Akit)

K İM ? . . N E D E D İ?.. N E Y A Z D I? . .
BİR “28 ŞUBAr MUHASEBESİI
Cüneyt Ülsever, 3.3.1999 Hürriyet
28 Şubat'ı destekleyenlerin alması gereken dersler:
1- Toplunn mühendisliği toplumları yönlendiremiyor. Kendi
akılları İle topluma don biçenler, düşünceleri ne kadar doğru
olursa olsun, toplumu yönlendirmeye kaiktıklan zaman tep
ki alıyorlar.
Ankara projecileri Refah Partisi'ni hedef alan tüm gayret
lerinde çuvalladılar. Bakınız, Fazilet yine ülkenin en önemli
partilerinden birisi.
2- Projeciler ivedilikle sosyoloji öğrenmek zorundalar. Toplumlann sosyal dokularını tanımadan önerilerde bulunmak,
en hafif deyimi ile havada asılı kalıyor. Türkiye Müslümanlı
ğı veya Türkçe ezan teklifleri toplum tarafından reddedilin
ce, içerdiği doğrular varsa dahi onlar da güme gitti.
3- İnsanları korkutarak kimse meramına eremiyor. Yürek
lere korku sermek Türkiye gibi sosyal genlerine ürkeklik yer
leştirilmiş toplumlarda başta netice alır gibi gözüküyor, ama
sonunda korkutanlar tüm şimşekleri üzerlerine çekiyorlar.
4- Toplumu iyiler ve kötüler diye böldüğünüz zaman sade
ce negatif enerji üretiliyor ve toplum ileri gitme çabalanndan
feragat etmek zorunda kalıyor.
5- Aruk darbe yapmak mümkün değil!
6- Türkiye 19 Nisan 1999 sabahı 25 Aralık 1995 sabahı ko
şullarına geri dönecek. Olan, arada kaybettiğimiz 4 yıla oldu!
UZUN ŞUBAT
Mustafa Balbay; 1.2.1999 Cumhuriyet
Ne demişler? Türk’ün aklına ya kaçarken gelir ya seçerken!
Hiçbir seçim yok ki, hemen öncesinde sistem tartışması
yapılmasın. Çok partili dönem tarihimiz aynı zamanda, dün
yadaki seçim sistemleri tarihi... Zira, neredeyse yeryüzünde
uygulanan tüm sistemleri uyguladık. Tabloya bakın:
1950-54-57 seçimlerinde çoğunluk sistemi.
1961'de barajlı d'Hondt sistemi.
1965'te milli bakiye.
1973-77’de barajsız d'Hondt sistemi.
I983’de çift barajlı d’Hondt sistemi.
1987-91'de çift barajlı, kontenjanlı d'Hondt sistemi
1995 ise evlere şenlikti. Önce Türkiye milletvekilliği icat
edildi. Yüz adet aynidı. Milletvekili sayısı 550’ye çıkarıldı. 93
milletvekilinin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi Türki
ye milletvekilliğini, iptal etti. Cumhurbaşkanı da yüzde 10'lük
çevre barajı için iptal davası açtı. Anayasa Mahkemesi bunu
da seçimlere 23 gün kala 1 Aralık günü iptal etti.
İptallerden yorgun düşen Seçim Yasası 24 Aralık'ta, "Ne ha
liniz varsa görün" türünden bir sonuç ortaya çıkarıp, işlevini
tamamladı.
Şimdi de... kıyasıya bir tartışma yaşanıyor...
Herkes aynı türküyü söylüyor.
"Efendim yüzde 20 ile belediye başkanı olunmaz." Bu sapta m anm-hemen ardından -bir başka bakla eftaya çıkıyor^
“FP ve HADEP’in önü ancak bu yolla kesilebilir”.
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KAN VE PARA
Selim Türsen; 19.2.1999 Radikal
Ama asıl kaynak bölgedeki alçak yoğunluktaki savaşa aktarıldı.

- SON 20 YILIN ENFLASYON ŞAMPİYONU: TÜRKİYE
iki haneli enflasyon yaşayan nadir ülkeler arasında bulunan
Türkiye OECD üyesi 29 ülke arasında, enflasyonu ile son 20 yı
lın birincisi oldu.
(27.1.1999 Hürriyet)

Bu rakamın ANAP başkanı Yılmaz'ın hesabıyla 65 milyar dolar oldu
ğunu öğreniyoruz. Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalarda ise
100 milyar dolara kadar çıktığını biliyoruz. Tabii bu dolarlan Türki
ye basmıyordu. Başta eğitim sağlık olmak üzere halkın yaşam
standardını yükseltecek birçok temel yatırım askıya alınmıştı. Do
larlar silahlara askeri harekâtlara gidiyordu.

••• EVRENSEL SÖMÜRÜ DÜZENİ
1992-1997 döneminde yoksul ülkeler daha da yoksullaşır
ken, zengin ülkelerin daha da zenginleştiği anlaşıldı. Örneğin,
bu dönemde Burundi'nin milli geliri kişi başına 30, Burkina Faso'nun 60, Mali’nin 50, Nijer’in 80, Nijerya'nın 60, Ruanda'nın 40
dolar düşerken Singapur'un 17.210, Japon'un 9.660, ABD'nin
5.500 dolar arttı.

(4.2.1999Akit)

Diğer yandan istikrarsız durum uyuşturucu trafiğini bölgeye kay
dırmıştı. Bu trafiğin hem tetör örgütlerine finansman sağladığı, hem
de aynı yolu kullananlann devlet içinde devlet oluşturacak çetele
re dönüştüğü Susurluk kazası ile ortalığa saçılıyordu.
Ama zaman geçtikçe Batı senaryosunu yazdığı oyunun ve baş

••• PAPA: ABD RUHSUZ BİR DÜNYA YARATIYOR
Papa 2. Jean Paul. Meksika’da yaptığı konuşmada; “Amerikalılann üçüncü bin yıla girerken ruhsuz bir dünya ve tarih yarat
ma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını" söyledi.

(27.1.1999 Hürriyet)

aktörlerinin kendisinin bile hayal edemeyeceği bir para gücüne
ulaştığını dehşetle fark ediyordu. Hem Doğu ve Güneydoğu Anado
lu istedikleri gibi cirit atabilecekleri bir bölge haline gelmemiş, hem
de uyuşturucu ve kara para kendileri için de ciddi bir tehlike hali
ne gelmeye başlamıştı. Halbuki ABD ve Avrupa uyuşturucuyla baş

- İNTİHARLAR ÜRKÜTÜYOR
Yoksul, yolsuz, değer yargılarından uzaklaşmış ve kendileriy
le barışık olmayan insanlar çareyi intiharda buluyor Dün.de tam
10 kişi canına kıydı

(26.1.1999 Yeni Şafak)

layıp dalga dalga kara paraya dönüşen kaynakları gerçek sanayi ve
hizmet yatırımlarında kullanmak için yıllarca mafyayla savaşmıştı.
Dile kolay dünyada en azından 400 milyar dolar uyuşturucu trafi
ğinde dönüyordu. Uyuşturucu trafiğininin yollarını kesmek her za
mankinden önemli hale gelmişti.
Bu arada boru hatian gibi gelecekle ilgili stratejileri açısından
ABD'nin istikrarlı bir bölgeye ihtiyacı vardı. Bunun için Türkiye ile iyi
ilişkiler her zamankinden önemliydi. Düğmeye basıldı ve Apo Su
riye’den çıktı.

... HADİ İTİRAF EDELİM
Yoksa siz Banu Alkan’ın "Neremi, neremi" kasetini dinlemiyor
musunuz?...
Siz dinlemiyorsanız da kaset 125 bin sattı.
Hadi itiraf edelim:
Bütün kabahati siyasetçilere yıksak da, değerlerini hızla yitiren-çürüyen bir toplumun fertleriyiz. Sululuğa-densizliğe-kalitesizliğe-soytarılıklara prim veren de biziz. Siyasetteki rezaletlere
oy veren de...
"Neremi, neremi”yi dinleriz...

(Bekir Coşkur), 11.2.1999 i-!ûrriyet)

Evet su için oynayan oyun suya düşmüştü. Oyunun kurbanlan
ise 30 bin genç insan, dağılan aileler, yıkılan hayaller, 100 milyar
dolar fatura ödeyerek 20 yıldan beri enflasyonun altında ezilip çok
tan ulaşması gereken çağdaş yaşam standartlannı yakalayamayan
60 milyon kişi olmuştu.
FP’Yİ BIRAK DYP’YE BAK
__________________Fatih Altayli; 30.1.1999 Hürriyet_________________
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın Fazilet Partisl'yle
de ilgili bir çalışması olduğu açıklandı. Faziletlilerin konuşmaları da
inceleniyormuş.

İÇ BORÇ 11.6 KATRİLYON
Hazine’den yapılan açıklamaya göre, 1997 yılı sonunda 6.2
katrilyon lira olan iç borç, 1998 yılı sonunda 11.6 katrilyona yük
seldi. Dolar bazında iç borç stoku %23 artışla 37 milyara çıktı.
(3.2.1999 Sabah)
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Faili meçhü! cinayet

bana sorarsanız, bu dosyanın asıl içeriği Doğru Yol Partisi ve Tansu
Çiller’i kapsamalı.
Fazilet Partisi kurulduğu günden bu yana RP'nin kapatılmasına
neden olan hataları yapmaktan özenle kaçındh----------------Bir iki çıkışı olmadı değil ama bunlar demokratik eleştiri boyutu
nun ötesine pek taşmadı.
Fazilet, en azından görünen yüzünde, kapatılmaya neden olacak
bir suç işlemedi. Ve bizim yasalarımız şimdilik de olsa, açıklanma
mış düşünceyi cezalandırmıyor.
Fazilet’in bu temkinli tavnna karşın DYP, özellikle de genel baş
kanlar; Tansu Çiller, RP'nin boşluğunu doldurmaya yöneldi.
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SEÇİM SATH-I MAİLİNDE TÜRKİYE
TÜRKİYE PARTİ ÇÖPLÜĞÜ
Türk siyaset sahnesinde 75 yılda 193 siyasi partinin ya ihtilallerle ya da
Anayasa Mahkemesi kararıyla kapandığı ortaya çıktı.

(31.1.1999Akit)
- BEYAZLARA MÜBAH, ZENCİLERE DEĞİL
Çiller ve Yılmaz'ın dini motifleri kendilerinden daha fazla kullandığını se
çim dönemlerinde tarikatlarla içiçe girdiğini savunan FP Gn. Baş. Recai Ku
tan "Onlar yapınca problem olmuyor, biz yapınca problem. Beyazlara herşey
mübah, zencilere değil.” dedi.

(11.2.1999 Radikal)
- ARİSTOKRATLARLA GARİPLERİN MÜCADELESİ
İSİYAD toplantısında konuşan Meral Akşener, Cumhuriyetten günümüze
bir aristokrat görüşlü bürokrat sınıfın gücü elinde bulundurduğunu ve 70'lerden sonra sermaye ile birleşerek milleti terbiye etmeyi, dizayn etmeyi, yönet
meyi ilahi bir hak olarak kabul ettiğini söyledi.

miştir. İstikrarlı büyümeyle bu beceri birleşince ortaya birinci parti çıkmıştır.
Seçim potasına en şanslı giren partilerin başında Fazilet geliyor derken,
mevcut tablonun FP'ye sağladığı avantajı göz ardı etmeden söylüyorum. Bu
na avantajın önünü yapılacak olumlu işlerden öte hatalar zinciri kesebilir.
Olası büyük hatalar, diğer partilerin yanlışlarından ve tablonun azizliğinden
gelen oyları bir çırpıda alıp götürür. Çünkü bu oylar için emek harcanmadı
ğından haydan gelenin huya gitmesi gibi bir şey bir anda olur biter.
FP, Recai Kutan’ın dediği gibi seçimlerde gerçekten yüzde 30’ları hedefli
yorsa, toplumda büyük hata olarak algılanacak yanlışlar yapmaması gerekir.
Gerçekten diyorum, çünkü bazılannda, "elden gidecek büyük partidense,
yüzde 15'lerde ama kontrol altında bir parti” isteği olduğu ciddi ciddi konuşu
luyor.
Bu partiden gelen haberler ve oluşturduğu görüntü hatalar zincirine eği
limli olduğuna işaret ediyor.Toplumsal talepler dikkate alınmadan izlenecek
stratejinin bedeli FP için çok ağır olur. Avantaj olarak gözüken şartlar bir an
da tersine döner ve bir dizi dezavantajlara davetiye çıkarır.

(Mustafa Ünal, 26.1.1999Zaman)

(6.2.1999 Sağduyu)
- VURAL SAVAŞ: SİYASETÇİLER PKK’DAN DAHA ZARARLI
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş; “Siyasilerin yargıya verdiği
zarar, PKK'lıların ve siyasal İslamcıların verdiği zarardan daha fazladır." dedi.

(17.21999 Radikal)

TARTIŞMAYALIM; GİZLİ OY, GİZLİ TASNİF ÖNERİYORUM
Seçim sisteminin “gizli oy gizli tasnif yaparak bütün sorunlarımızdan ebe
diyen kurtulabiliriz. Böylece 1946 öncesine döner, rahatlarız. Zaten bugünkü
problemin kaynağı çok partili sistem değil mi? Galiba İsmet Paşa 1946'da
çok partili sisteme geçerken bugünleri iyi hesap edemedi.

(Nuh Gönûltaş, 2.2.1999 Zaman)
- RECAİ KUTAN: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK
FP Genel Başkanı Recai Kutan; "Bazı çevreler bir panik içine düştüler.
Korkunun ecele faydası yok... Halkın verdiği oylara itibar gösterilmiyorsa bu
demokrasiye saygısızlıktır.” dedi.

(8.2.1998Akit)
... BBP'DEN “YENİ MİLLİYETÇİLİK"
BBP Seçim Stratejisi Raporu'nda Yeni Milliyetçilik tanımı şöyle yapıldı:
“Etnisite anlayışına dayalı ve tabi olmayı öngören Cermen tipi milliyetçilik
karşısında hem aidiyeti, milli kimliği, hem de vatandaşlık bilincini öne çıka
ran, çoğulcu, özgürlükçü ve evrenselci milliyetçilik.”

(3.2.1999 Yeni Şafak)
... ÇİLLER: DECCALLERLE MÜCADELEYE HAZIR MISINIZ?
DYP Genel Başkanı, Tansu Çiller; Partililere “Deccalle mücadeleye hazır
mısınız?" diye sordu.

(8.21999Akit)
AMERİKA: SEÇİMİ FP İLE DYP KAZANIR
Washington'daki dışişleri, savunma ve uluslararası strateji uzmanlarının
tahmini; “FP ile DYP’nin ilk iki sırayı alacağı" yönünde.

(Y. Çongar, 8.2.1999 Milliyet)
- KUTAN: “DSP İLE KOALİSYON KURABİLİRİZ”
DSP ile hedef kitlelerin aynı olduğunu belirten FP Genel Başkanı Recai
Kutan, 18 Nisan seçimlerinden sonra şartlann kabul edilmesi halinde DSP ile
koalisyon kurabileceklerini söyledi.

(16.21999 Yeni Şalak)
... FAZİLET NEREYE?
“FP'nin çok çalışmasına gerek yok. Diğer partilerin hatalan bu partiye hep
oy olarak yazılıyor" sözünü çok duymuşsunuzdur. Buna ben de katılıyorum.
TTiTyorOmUirsWd^ereceTsabetli olduğunu düşünüyorum. F a k a t^ P ^ 'h a k kını da teslim etmek gerekir. Şartları ranta dönüştürme başarısını gösterebil

- YEKTA G. ÖZDEN: FUTBOLCU DEĞİLİM
Yekta Güngör Özden'in beklentisinin bugüne kadar gerçekleşmemesi
üzerine, “Ben futbolcu değilim, türkücü değilim. Alevici değilim, mezhepçi de
ğilim, holdingçi değilim, çıkarcı değilim, hokkabaz değilim, beni niye aday
göstersinler ki?” açıklamasını yapması CHP'de bomba etkisi yaptı. Yekta
Güngör Özden'in ağır suçlamaları CHP ile Atatürkçü Düşünce Derneği ara
sında soğuk rüzgarlar esmesine yol açarken, CHP’li kurmaylar Özden'e tep
ki gösterdi.

(23.21999 Akit)
-

ALÇAK HAİN MÜRTECİ
Türkiye’de irtica suçlaması, hep, rakibi ezmek için kullanılmıştır. Terakki
perver Fırka bunun canlı misalidir. Abdülhamit’in halline, “Yazıktır, günahtır”
diye karşı çıkan, ayandan Yorgiyadis Efendi’ye bile, mebuslar “alçak, hain,
mürteci" diye bağırmışlardır. Sürüdeki koyun olmayı kabul etmezseniz... is
ter, Kazım Karabekir gibi paşa olun, ister Yorgiyadis gibi gayrimüslim. Mürtecisiniz.

(Nazlı Ilıcak, 12.2.1999 Yeni Şafak)
... EFENDİLER, KAYBEDECEKSİNİZ
Peki, “iki turlu yerel seçimler" niçin isteniyor? Büyük şehirlerde ve birçok
yerde Fazilet’in, Hadep’in de Güneydoğu’daki muhtemel kazanımlarını önle
mek için. Bu “toplum mühendisliği"nin sonucunun, genel seçimlere emsal
teşkil edebileceği düşünülüyor.
"Efendiler”, her durumda kaybedeceksiniz. Tek kazancınız, seçimlerin ip
talini sağlamak yada sonuçları tanımayıp başka bir “rejim modeli"ne geçmek
olabilir. Bu her iki seçenek de, "kaybettiğinizin itirafı”ndan başka ne olabilir?
Kaybettiniz, kaybediyorsunuz; çünkü demokrasinin özünün “farklılıkları
meşru sayarak, korumak rejimi" olduğunu bir türlü içinize sindiremiyorsunuz.
Çünkü, farklılıkları tanımak istemiyorsunuz. "Tek tip insan” ve “tek tip ülke” is
tiyorsunuz. Çünkü, demokraside kazanamayacaksınız.
— Çünkü demokrasi kazanırsa, siz, kaybediyorsoftüz:-

(Cengiz Çandar, 2.1.1999 Sabah)
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8 Şubat 1 9 9 9
ü stelik P a z a rte 
si. Bir yılı d a d a h a
b ıra k tık
a rk a y a .
Tarihin sarı s a y fa 
ları arasın a, ü s t e 
lik “2 8 Ş u b at S ü 
re c i” ism iyle to ta 
liter ve baskı y o 
ğ unluklu başlıkları
a ltın a k ay ıtlan d ı
1998 yılı.
A cıların d a hak k ın ı yem ennek
g erek . S a p ve s a m a n se rt rüzgar e s 
m e y in ce birbirinden ayrılm az. B a s
kıcı o rtam , y ere sa ğ la m b a sa n la r ile
sıkıntı o rta y a çıktığında sözleriyle
ayrı ayrı, y ö n lere k o şa n la r ayrıştırır.
İnan m ak ve gereğini bellem ek
d ü n y an ın h e r d ev rin d e en pahalı iş
olm uştur.

Ahmet
MERCAN
70 ■ ÜMRAN

9 Şub at Salı
İnsan ve hakları d ü n y a d a önem li
g ü n d e m o lu ştu ru rk en ihlaller dolu
dizgin gidiyor. U luslararası m e tin le 
rin h a y a t ile karşılaştırılm ası söz k o 
n u su o ld u ğ u n d a a ra d a önem li bir
k o p u k lu ğ u n old u ğ u göze ç a rp a c a k 
tır.
İslam inancı bu an la m d a insan
h ak ları an lay ışın a farklı bir d in a 
m ikle y ak laşm a k ta d ır. M evcut in
sa n hakları literatü rü n ü b a şla m a ve

bitirm e, sınırlı ile a şa n bir y a k la şım 
la te m e lle n d ire n İslam inancı, in sa 
nın d a h a a n n e k arn ın d a haklarını
başlatır. H e sa p g ü n ü kavram ı ile in
san ların duyarlılığını v icd an d a k e n 
di iradesi ile ko n tro lü n e im kan verir.
Kamil in san olm ayı, z u lm etm e
m e k ve zulm e u ğ ra m a m a tem elin 
d en k a lk a ra k o lu ştu ran anlaylışta
te m e l d in am ik “Allah Rızası’dır. Rı
zayı k a z a n a b ilm e k için d ü n y ad a bir
b a ş k a in sa n a zarar bir yana,* fa y d a 
lı olm ay ı öğütler.
10 Ş u b at Çarşam ba
E v d e y im . D ışa rd a s o ğ u k var.
H atıraları şöyle güzel bir h a rm a n la 
m an ın ta m zam anı. B unun yanısıra
m ü sv ed d ele r, alınm ış notlar, bir t a 
rafa atiliTiiş şiir karalam aları. Yok
y o k ta m zam anı, ü ste lik İbrahim ’i
y ara m a z lık ta n k o p a rm a n ın iyi bir
yolu olabilir bu hatıraları h a rm a n la 
m a o p e ra s y o n u . Bunları d ü şü n ü r
k en b ird en evin içinde devleti tem sil
ettiğim in k o rk u su n a kapıldım . Ç ün
kü, n e y a p s a k bir yanım ız bu ö rg ü 
n ü n içinde y er alıyor. D ört y a şın d a 
ki İb rah im ’in o y a la n m a sı ö te y a n 
d a n o n u n b o ş bıraktığı alan d a d eğ i
şik d ü z e n le m e le r y a p m a ihtiyacını
bu b a b a y a “b a b a ” devletim iz ö ğ re t
m iş o lsa g erek .

11 Ş u b a t P erşem b e
Z onklayan iç anafordan şiir yazabileceğim i
h issed iy o ru m . Aylardır şiir yazm adım . Bir kaç
defa k ap ıy a ça lsa da talep, kaçındım uzun z a 
m an. Bunu şairler iyi bilir, sözcükleri en ağır fiata satın alm ışız gibi kullanm ak zorundayız. O
yüzden bize ad e ta tahditli olarak gelen imgeleri
en iyi y ap ıd a k u llanm a durum undayız. B enzer
şiirler y a z m a m a k için “şiir o ru cu ” tu tm a zaru re
ti za m a n za m a n hasıl olur. Y azm am ak ayrı bir
tad su n ar d a m a ğ a . B uruk bir tad . üzün süre
nabzın dinlendiği d am arın aniden fışkırm ası gi
bi o rtay a çıkm alı şiir. Şair ne yazacağını bilm e
meli. O, kendini akışın g ücüne sırtüstü bırak
malı. T am da b urda işte, akış güçlü değilse, te k 
nik, o yanıltıcı ve m akseli yanıyla, şairin eski
terkiplerini getirir ve yeniym iş gibi kullandırır.
G ecen in s a b a h a yakın saatlerin d e, b e k le 
nen a k ışta o rta y a çık an şiir, o ru c u n önem ini
an latır gibiydi. Z o rlam ad an , zo rla n m ad an kağıt
ve k alem ; şekil ve m e k a n yani; “Ö lüm ün Göz
leri Yeşil” isimli şiirin d o ğ m a sın a aracılık etm iş
oldular. K üçük bir kesit.
r ......;

birgün beyazlara bürünür gelir
korku uyanm asın çığlık görmesin diye
kar gibi gülüşle kara toprağa götürür
bir sanatçıdır ölüm önem verir eserine
(....)

çerçevesiz resimdir ölüm
toprağa basam ak basam ak iner
sem aya salına salına uzar
gördüğün herşeye bir bak; o var
sessizce şim di gözlerini kapa
sesinin içinde onun sesi
gölgende korkudan koşular

ce d ö rt c u m a gününün, n e p a h a s ın a olursa o l
sun, bu olaya hasredilesi gerek tiğ in e k arar
verdim .
M ustafa abi ço k sevindi. Ö te y a n d a n yalnız
bırakılışın üzüntüsünü dile getirdi. K ursta ö ğ 
re n cid en d a h a fazlaydı h o c a sayısı.
Ç o cu k klasikleri ile d a h a k ü ç ü c ü k y a ş ta ç o 
cukları kendi algılayışları y ö n ü n d e u y aran b a 
tıya karşı K aragöz, K eloğlan kısm en Evliya
Ç elebi ve N asreddin Hoca b ig an e kalınan hazi
ne gibi durm aktadır.
H ele K aragöz, Hayal P erdesi ile batıyı bile
b ü y ü lü y o r ve doğum unu d a alabildiğine eskiye
d ay a n d ırıy o rsa, ço cu k lar için u ğ ra ş v erenlere
h e y e c a n verm eli. Üstelik bu çileli işi sü rd ü ren
bir k a ç u s ta d a n tecrü b e e d in m e k ve orjinaliteyi, y o z la şm a y a karşı, k o ru y a ra k geleneği s ü r
d ü rm e k biraz d a m ecb u riy et o lsa gerek.
1 3 Şub at Cumartesi
K endi halinde bir c u m a rte si işte. Biraz u y u 
şu k biraz m ıym ıntılı haliyle b a h s e k onu tarafı
yok. S a d e c e takvim yaprağını d eğ iştirm ek için
gelm iş gibi; tatil delilerinin sevgilisi sevgili C u
m arte si.
1 4 Şupat Pazar
Y enilenm e günü. Çok önem li bir p ro g ram
y o k sa , evdeki d em irb aşlar a ra sın a kayıtlıyım
P azar günleri. Ve yıllardır d e v a m eden K ur’a n ’ı
a n la y a ra k o k u m a eylem ini sü rd ü rü y o ru m . Her
d efasın d a ilk okuyuş k a d a r taze lezzetler alışın
hikm etini k av ram ak zor. Ş u iki ayetin 1998 y ı
lı so n ra sın d a ok u n u şu n u bir tefek k ü r eyleyelim:
İyilikle kötülük bir olm az. Kötülüğü en gü 
zel bir şekilde sav. O zam an seninle kendi
arasında bir düşm anlık olan kişinin, sanki s a 
mim i bir d ost gibi olduğunu görürsün (F ussi-

12 Ş u b at Cuma.
B er elim ç o c u k la rd a . O nlarla olm ak in sa 
nın k endisini te s t etm e sin e im kan sağlıyor. Yü let-3 4 )
Bu olgunluğa ancak sabredenler k avuştu 
reğin sın a n m a s ın a henüz u yarılm am ış ço cu k
saflığı en güzel referan s. Bu u ğ u rd a ca n h ıraş rulur, buna, ancak hayırda büyük pay sahibi
u ğ ra ş v eren M ustafa Ruhi Şirin a ğ a b e y in Ç o olanlar kavuşturulur (F ussilet- 35)
“H ayırda büyük pay sahibi o lm a k ”....
cu k Vakfı iyi bir im kan.
N e dem ek? .
-----Faaliyet—pF©gFâFftHW\—yer aldığı kitapçıkta—
N asıl?...
K aragöz M etin Yazarlığı K ursu başlığını görün-
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Hz. Alilden Tavsiyeler

İtimat

A llah’ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirle
Süleyman Nazif sözünde durmayanlara çok kırin en güzeli Allah’ı zikretmektir. Mütta, zarmış. Arkadaşlarından İsmail Müştak Bey de
kilere va‘dedilenleri isteyiniz. Çünkü Al
randevularını aksatmakla meşhurmuş. Bir kere
lah’m va‘di va‘dlerin en doğrusudur. Pey
sinde
S. Nazif İsmail Bey’e bir randevu verir.
gamberinizin yolundan gidiniz. Çünkü o
yolların en efdalidir. A llah’ın kitabını öğ
Buluşma yerine kadar Abdülhak Hâmid ile bir
reniniz. Çünkü A llah’ın kitabı sözlerin en
likte yürürler. Buluşma yerine yaklaşınca Nazif
değerlisidir. Dini iyi anlayın, Çünkü dini
“Yine gelmeyecek, bekletecek!” türünden laflar
anlamak kalpleri parlain-. K ur’ân’ın nu
eder. Ancak İsmail Bey randevuya daha erken
rundan şifa isteyin. Çünkü o gönüllerdeki
gelmiş, onları beklemektedir. Süleyman Nazif
marazlara şifadır. K ur’ân’ı hakkına riayet
hayretler içinde Abdülhak Ilâmid’e döner.
ederek okuyunuz, Çünkü en güzel haber
ler ondadır. K ur’ân okunduğu zaman din
“Vallahi üstadım insanlara itimat caiz olmu
leyiniz, umulur ki Allah size merhamet
yor. Bakınız meşhur dostumuz söz verdiği halde
eder. K u r’ân vasıtası ile doğru yolu bul
gelmiş”.
duğunuzda öğrendiklerinizle hidayette
daim olasınız; ilmiyle amel etmeyen alim,
Balcı Yajpı^ıp Kdları Sinek :
bilgisizliğinden dolayı doğru yolu bula
mayan günahkar cahil gibidir. Bana göre,
Bir sirıek nzık için dolaşıp dururken bir köşede
cehaleti içinde bocalayan cahilc nisbetle
dui'ain bir bal küpü gördü. Bal sevgisiyle gönlü
ilmi ile amel etmeyen alimin vebali daha
elden
gitti. Coştu köpürdü, fe;t-yada başladı;
büyük ve alim daha perişandır.
“Herde
biri?” dedi; “Benden‘bir arpacık alsın
Vehme kapılmayın, şüpheye düşersiniz.
da o küpe atılmamı sağlasın. Vuslat dalırn İıiç
Şüpheye düşmeyin, sonra küfre gidersi
niz. İşin kolayına kaçmayın, sonra gaflete
böyle meyve verir mi bir daha? Baldan daha
düşersiniz. Haktan gafil olmayın, sonra
tatlı ne var ki?” Birisi sineğin isteğini yerine
zararlı çıkarsınız. İhtiyatlı davranırsanız
getirdi, Ondatı bir arpa alarak sineğin küp’e
kendinize güveniniz olur. Kendinize gü
girmesine
yardnrı etti. Sinek bala diişünce eli,
veniniz olursa gurura kapılmazsınız. Ken
ayağı
adamakıllı
yapışıp kaldı. Kurtulmak iste- i
disine karşı en samimi olanlarınız, rableridikçe yapıştı. Sıçramaya çalıştıkça daldı. Ferne karşı en itaatkâr oianlarınızdır. Kendi
kendini en çok aldatanlar rablerine en asi
yad etti: “Beni bu bal kahretti. Zehirden beter
olanlardır. A llah’a itaat edenler belalardan
oldu bana. Demin bir arpa yerdim. Şimdi, iki
emin ve yaptıklarından müsterihtirier. Al
arpa vereGeğım yeter ki birisi; çıksın da beni bu
lah’a asi olanlar ise korkar, yaptıklarından
beladan kurtarsın”.
dolayı da pişman oluriar. Allah’tan her hu
(Manîıku'î-Tayr dan,/
susta apaçık bilgi vc
afiyet isleyiniz. Kalp
lerde olanların en ha
yırlısı iman-ı yakîndir.
Amellerinizde azimeti
tcrcih etmek efdaldir.
Riya, A llah’a bir nevi
şirk koşm aktır. Sam i
miyet amelin kabulüne
delil ve imanın bir ica
bıdır.

Bazılan
ışığın,
bazdan
Ertuğrul
BAYRAMOĞLU
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^ ö t^ e n in

peşine düştü

Kasım 1908 tarihli Italyan Penguen dergisinden alınan yukarıdaki karikatür 1908 II.
Meşrutiyet'in ilk oylarında Türkiye'yi temsil ediyor. II. Abdülhamid henüz tahttadır. Ve ba
şında birçok mesele vardır Batılı devletler de bu meseleleri kendi menfaatleri için kullan
maya çalışmaktadırlar,

ÇANAKKALE
Mehmet Akif Ersoy’un:
Vurulup tertemiz alnından, uzanmı§ yatıyor.
Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!
Mısraları ile ölümsüzleştirdiği Çanakkale savaşının
önemli günlerinden birinde İtilaf donanmasının en büyük
saldırıyı yaptığı ve hezimetle geri çekildiği gün olan 18
Marttır. Bu nedenle Çanakkale şehidleri 18 Martın içinde
bulunduğu hafta anılırlar.
Önce Çanakkale Savaşı’nın kronolojik tarihini bir da
ha hatırlayalım.
OsmanlIların Almanların safında I. Dünya Savaşı’na
girmesi üzerine İtilaf Devletleri hem zor durumdaki Ruslara yardım etmek, hem de garb cephesindeki tazyiki so
na erdirmek için Osmanlı’yı en zayıf yerinden vurmayı
düşünürler. Niyetlen Çanakkale Boğazı’nı geçip, İstan
bul’u işgal etmektedir. Böylece hem Rusya’ya yardım
edilecek, hem mütereddit davranan Balkan devletleri
kendi taraflarına çekilecek, hem de Süveyş üzerindeki
tehlike ortadan kaldırılacak ve gittikçe yayılan savaşın
gidişatı üzerinde hakimiyet kurulacaktır.
İtilaf Devletleri zafer için hem kara hem deniz hareke
ti gerektiğini bilmektedirler. Önce boğazın girişi donan
ma ile bombalanır. 19 Şubat 1915’te Çanakkale istih
kamlarına saldırılır. Asıl saldırı ise 18 Mart günü yapılır
ve mağrur düşman donanması boğaza girer.
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanma ile sarılmış ufacık bir karaya.
Ancak Boğaz Nusret mayın gemisi tarafından mayın
lanmıştır. Buna OsmanlI kuvvetlerinin direnişi de ekle
nince İtilaf Devletleri ağır zayiatla geri dönmek zorunda
kalırlar. İtilaf Devletleri karayı ele geçirmeden başarılı
olamayacaklarını anlarlar.
25 Nisan 1915’te başlayan kara hareketi ise oldukça
kanlı geçer. Karada da tutunamayan İtilaf Devletleri ka
rayı, donanma ile sürekli ateşe tutarlar:
Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı,
Beriden zelzeleler kaldırıyor âmâkı.
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin,
Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer
O ne müthiş tipidir; savrulur enkâz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak
Boşanır sırtlara, vadilere sağnak sağnak.
Sonuçta İtilaf devletleri üstün askeri güçlerine rağmen
Çanakkale’yi geçemezler. 19-20 Aralık 1915 gecesi Anafarialar’dan, ^-9 Ocak İ9l6^ecesi de Seddülbafer’deftçekilirler. İtilaf Devletleri’nin kaybı 250 bine yakındır.

Bizim şehitlerimizin sayısı ise (190 bin ile 350 bin arası
rakamlar varsa da) resmî rakamlara göre 213.882’dir.
Çanakkale savaşı elbetteki satu'lara ve rakamlara sığ
maz. Onların yaptıkları kahramanlıklar her türlü övgü
nün ötesindedir.
Gökten ecdâd inerek öpse o pak alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi...
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni tarihe.” desem, sığmazsın.
Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini anın; üzeri
nize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine rüzgar ve
göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarını
zı görüyordu. (Ahzab, 9)
Elbetteki bunca kahramanın olduğu yerde, Allah’ın iz
ni ve yardımı ile nice harikulade olaylar da olmuştur. Ben
bunlardan sadece birini aktaracağım:
Savaş sırasında, 276 kiloluk top mermilerini kaldırıp,
topu ateşleyen Edremitli Seyyid Çavuş’a madalya verile
cektir. Tören yapılır. Tören sonrasında bu sahneyi ölümsüzleştiımek için Seyyid Çavuş’tan savaş sırasında (hem
de ateş altında) defalarca omuzuna alıp taşıdığı bu top
mermisini omuzuna almasını isterler ama nafile. Seyyid
Çavuş o mermiyi bir daha kaldıramaz. Tahtadan bir top
mermisi yapılır ve boyanır. Seyyid Çavuş bu sahte mer
miyi sırtına alarak resim çektirir.
Çanakkale savaşlarının o canlı sahnelerini yeniden ya
şamak isteyen okuyucularımıza sayın Mehmet Niyazi
Bey’in Ötüken yayınlarından çıkan Çanakkale Mahşeri
isimli eserini tavsiye ederiz. Satırlarımızı Yahya Ke
mal’in Akıncı şiirinden bir parça ile bitirelim.
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
Hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde.

EV İŞLERİ
Katip Çelebi bir gün evindeki kitaplığında
çalışmaya iyice dalmışken^ hizmetçi telaşla içeri
girer:
"Aman efendi hazretleri evde yangm çıktı!" der,
Çalışmasmı yarım bırakmak istemeyen Çelebi
: cevap verir: "Git hanıma haber ver. Bilirsin ki
ben ev işlerine karışmam. Böyle şeylerde

-s^ahiyet-emindttF^— ----------—— ------------
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18 Şubat 1999, yer Tarık Zafer Tunaya..
Yağmur beni “Radyo yada Laf Anarşistli
ği” başlıklı programın ortasına düşürdü.
Ortasında mıydım? Bilmiyorum, ama ba
şını kaçırmıştım. Salon tıklım tıklım do
luydu. Ayaklarım bedenimi zor taşımasına
rağmen, birşeyler beni olduğum yere mıh
lıyordu. Gitmek zorunda olmama rağmen
salonu terk edemiyordum. Salondan ayrıl
m a vakti geldiğinde, yani İbrahim Paşalı;
Ben toy bir mehtap.
Kelimeler birer varsayım
diyerek konuşmasını noktaladığında yü
zümde tebessüm, gönlümde hiç bitmeye
cek bir tad vardı. Toplantıdan nasibime
düşeni, nasibinizce sizinle paylaşmak isti
yorum.
İbrahim Paşalı, Yusuf Özkan Özburun
ve Tarık Tufan’ın konuşmacı olaı-ak ka
tıldığı program Fatma Kuş tarafından dü
zenlendi.
Y. Özkan Özburun, lafın anarşik ve
karmaşık olabileceğini, ama sözün mu
kaddes ve ulvi çağrışımlar yaptığını söyle
yerek laf ve söz arasındaki farklılığa de
ğindi. Dil anarşik değildir, laf anarşizmi
vardır. Hayatta asi olan ahenktir. Ahengin
göstergesi olan dil de ahenk üzere kurulu
dur. Hayatın karşısında kendini bozan in
san, bunun yansıması olarak, dile de zul
medecektir. Sözü konuşmak lafı konuş
mak değildir. Söze muhatap olunur, söze
yar olunur. Her varlık kendine özgü bir
dille konuşur ve insan kendi lisanını ancak
alemin lisanıyla birleştirerek kavrar. Varlık

konuşur, insan konuşturur. Bizler bu dün-.
yada sürekh kendini yankılandıran bir dile
konuşmacı olarak katılmakla mükellefiz”.
Sözcükler Ağzınızdan Ölü Doğuyorsa
Susmanız Gerekir
Problemin dilin alelade kullanılmasından
kaynaklandığını söyleyen Tarık Tufan, in
sanın konuşması demek insanın varlık ala
nını kendi dışındaki varlıklara açması de
mek, şeklinde konuştu. Her konuşma var
lık alanını dışarıya çıkarmaksa eğer, her
konuşma bir doğumdur aynı zamanda.
Karşınızdaki insanlar sözcüklerinizin ya
şadığını, o kelimelerin canlı olduğunu his
setmeli.
Sözlerinin eylem olduğunu dile getiren
Tufan, eylem doğal akışta zikzak çizmek
tir. Doğal akış insanların kârlı anlaşması
olabilir. İşte söz bu anlamda doğal akışı
bozacak bir eylem olmalıdır. Sözcükleri
niz ölü doğuyorsa, o zaman üstadın dediği
gibi “Sükûtu bir tüfek gibi duvara asmak
gerekir.” diyerek noktaladı konuşmasmı.
Kelâm: Namus-u Ekber
İbrahim Paşalı ise, dışardan bakıldığında
yeni bir dil, karışık bir dil kullanıyorsak,
bunun nedenini rastgelelik üzerine kurulan
bir hayat ve rastgelelik üzerine kurulan
kanserli bir dil olarak açıkladı. Bir dili
kaybetmekle herşeyi kaybediyoruz. “Pey
gamberlerin farklı mucizeleri var. Ama

son Peygam ber’de kelama ve kelamm mucizeliğine
dair vurgu var. Dilin bozulması ile birlikte dünya da
bozuldu. Ve biz şimdi eskimeyen dili yeniden teda-'
vüle sokmanın mücadelesini veriyoruz.” dedi.
Bunları sizinle paylaştım çünkü; her gece evimizi
işgal eden, reyting savaşında galip gelmek için birbirleriyle kıyasıya yarışan TV kanalları arasındaki
mücadele, duygu sömürüsü ve seviyesizliğin had
safhasında “artık yeter!” dedirtiyor. Kavgalı dövüş
lü tartışma programlarında küfredenin, dayak ata
nın ertesi gün yıldızının parladığı ve bu insanların
star olarak dayatıldığı ülkemizde, seçme bilincimi
ze ambargo konulmasından tiksinti duyuyorum.
Köksüz, yoz bir kültürün ürünü olan, amaçsız
biçimde tüketen insancıkların ve ürettiklerini(!) tü
ketmek üzere bütün malzemeyi karşılarında hazır
olarak bulan zavallı televizyoncuları, orasıyla bura
sıyla meşgul ederek atı alıp çoktan Üsküdar’ı geç
tikten sonra arkalarını dönüp bu yığınlara nanik ya
pan sanatçılarımızı(!) evimde görmek istemiyorum
ve buna isyan ediyorum.
Para ve ün için yapamayacakları şablakanlık ol
mayan bu palyaçoların bütün pisliklerini üzerimize
boca ederek ferdiyetlerimizi işgal etmelerine ta
hammül edemiyorum. Hele “TV ’nin bir ülkenin
milli kültürünün şekillenmesine katkıda bulunduğu
ve bu kültürün seviyesini yansıttığı” türünden var
sayımları aklıma dahi getirmek beni içinden çıkıl
maz, çıkılamıyacak bir kabusa sürüklüyor.
Şimdi tam bu sırada bana, ‘zap aletini kullanmasam sanırım psiko-terapi tedavisi görmem gereke
cek’ diye uyarıda bulunan sevgili dostlarıma, evde
yalnız yaşamadığımı ve bu aletin benim elimde ol
madığımı söylüyorum.
‘Eviniz kaç oda, istersen TV ’nin bulunmadığı
odaya geç’ tavsiyelerine cevaben böyle yaptığımı
ve bu iletişim(!) aygıtının ailemle aramızda ileti
şimsizliğe neden olduğu, beni yalnız bıraktığını söyülyor ve bütün yalnızlara birleşme çağrısında bu
lunuyorum.
İşte beni olduğum yere mıhlayan neden: Ben
orada söze nasıl muhatap olunurun tanığıydım; ben
orada muhabbete tanıktım; mevcudiyetlerinin far-

4efflda-olüfl-iflsaRİaHîi-diyaloğuftâ4âmklım,-----------Ve ben belki de orada yalnızlarla karşılaştım.

İSTAN BU L BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
M art ^99 Kültür Etkinlikleri

TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ
(Tünel-Beyoğlu, 0-212-2931270)
"Gıdalarla Gelen Riskler"
12 Mart Cuma, Saat: 18.30
Prof. Dr. Özer Ergün, Prof. Dr. Bülent Nazlı, Bülent Serttaş
Sanatçı, Mehmet Barak
"Anadoludan Ezgiler"
13 Mart Cumartesi, Saat: 19.00
Ferman Boran
"Tatyos Efendi ve Fosil Şarkıları"
20 Mart Cumartesi, Saat: 19.00
Hazırlayan; ve Sunan: Incila-Fikret Bertuğ
"Bir OsmanlI Belgeseli”
23 Mart Sah, Saat: 19.00
"İstanbul Fasıl Topluluğu"
23 Mart Sah Saot: 19.00 '
"Yakarış Müzik Topluluğu"
24 Mart Çarşamba, Saat: 19.00

ATATÜRK KİTAPLIĞI
(Mete Cd. no: 45, Taksim, 0-212-2490945)
"Türk Kimliğinde Osmanlılığın Yeri"
5 Mart Cuma, Saat: 18.00
Teoman Duralı
"16. Milli Eğitim Şurası Kararlarının Ardından"
9 Mart Sah, Saat: 14.00
Doç. Dr. Osman Sezgin
"Osmonlı ilmi Zihniyetinin Çerçevesi:
Gazali'nin Projesi Tamamlandı mı?"
12 Mart Cuma, Saat: 18.30
Ihsan Fazhoğlu
"Karagöz Gösterisi"
13 Mart Cumartesi, Saat: 14.00
'Çağdaş Tefsir Tasavvurunun Kayıp Halkası: Osmanh Tecrübesi'
19 Mart Cuma, Saat: 18.000
Dücane Cündioğlu
"Kukla Gösterisi"
20 Mart Cumartesi, Saat: 14.00
"Son OsmanlIların Bir Osmanlısı Var Mıydı?
22 Mart Pazartesi, Saat: 18.00
'Ölümünün 100. Yıldönümünde Adile Sultan'
23 Mart Salı, Saot: 14.00
Ferda Mazah

SÜLEYMANİYE KÜLTÜR MERKEZİ
(Süleymaniye Küllliyesi, Şifahane Cd. no: 6)
"Devletlerin Güvenlik Stratejileri"
6 Mart Cumartesi, Saat: 18.00
Prof. Dr. Cengiz Okman
"Doğu Türkistan Türkleri'nin Gücünün Sırrı" (Belgesel)
17 Mart Çarşamba, Saat: 18.00
"700. Yılda Dergilerde Bizans Hologanizmi"
-l^-Mört-Pef-şembeHami Çağdaş, M. Nur Anbarlı
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PINAR KÜLTÜR MERKEZİ
Abdullah HACIOGLU
ir süredir A nkara Kızılay’d a önemli bir kültür boklu
ğunu kapatan h ir kültür merkezi hizm et veriyor. 1997
yılının E kim a yından beri Ankara okuyucusuna ve
dinleyicisine önem li im k a n sunan Pınar K itap K ültür Merke
zi, çok sesli yayın politikası ve oluşturduğu kültür atmosferiyle
AnkaralIların dikkatin i üzerine çekiyor. M ekanın genişliği ise
AnkaralIları cezbeden b ir başka özellik. Ziyaretimiz esnasında
dikkati çeken ilginç n o kta ise buraya her kesimden okuyucula
rın geliyor olması. P ınar Kitap ve Kültür Merkezi'nin bu yönü
herhalde kültürün gelişmesi ve yaygınlaşması için önemli olsa
gerek.
Pınar Kitap ve K ültür Merkezinin bu hale gelmesinde
önemli katkıları olan ve bu konuda tecrübe sahibi H ikm et Er
dem abi ile kü ltü r m erkezinin durum u ve yayın politikaları
hakkında bir sohbet yaptık. Şim di bu sohbetten bazı bölümler
aktarıyoruz:

Pınar Kitap, ve Kültür Merkezi’ni biraz anlatır mısınız. ?
Burası Ankara’nın en geniş kitabevi özelliğine sahip yerler
arasındadır. Kitap, kırtasiye, kaset ve CD ile toplam 16 bin çe
şidimiz mevcut.... Ağırlıklı olarak kitap bulunduruyoruz. Ön
ceden kitaplar yayınevleri baz alınarak sergilenirdi. Burada
yeni bir sistem getirdik. Artık kitaplarm konusunu baz alarak
sıralıyoruz. Örneğin Tarih, Felsefe, Edebiyat, Roman, Kur’an,
İslam Tarihi vb. Yeni bir anlayış, yeni bir yaklaşım ile kitapları
sergiliyoruz. Mekan olarak geniş, çeşit olarak bol ve yelpaze
olarak da mümkün mertebe bütün kesimlere hitap edecek bir
kitabevini Ankara okuyucusuna sunuyoruz. 1 yü içinde edin
miş olduğumuz kanaat de müspet yönde...
Yeni bir anlayış, yeni bir yaklaşımdan bahsettiniz. Bu
sözden yola çıkarak, okuyucularınıza kitapları sunarken
hangi hususlara dikkat ediyorsunuz?
Özellikle dini konularda İslam'a cephe almayan, tahkir et
meyen ve fakat içerisinde düşünce, fikir taşıyan her tür kitabı
mümkün mertebe sergilemeye çalışıyoruz. Bir de müstehcen
liği kendisine şiar edinmemiş kitapları bulundurmaya gayret
ediyoruz. En yeni kitabı, en kısa zamanada, en
geniş yelpazede bulundurmayı bir prensip ha
line getirdik.
Belli tarihlerde burada konferanslar tertip
ettiğinizi duyduk. Kültürel etkinliklerinizden
bahseder misiniz?
Cumartesi günleri, akademik kariyeri olan
kimselerden oluşan konuşmacılarla konferans
lar tertip ediyoruz. Geçen sene İlber Ortaylı,
Ahmet İnan, Sait Hatipoğlu, Hüseyin Atay, Fik
ret Başkaya’yı getirdik. Bir taraftan kitap, diğer
taraftan ise gazeteci, yazar olanları getirerek
Ankara okuyucusuna hizmet vermeye çalışıyo
ruz. Bu şekilde kaynaşmayı da gerçekleştiriyo
ruz. Ayrıca yaptığımız programlaıı yerel basın
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da ilan ediyor. 98 yılının I. döneminde Doç. Dr. Hakan Kırım
lı, Doç. Dr. İbrahim Sarıçam, Şair Cemal Safi, Metin Karabaşoğlu, Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, Sadık Yalsızuçanlar’ı getir
dik. II. dönem de ise bu programlarımız devam edecek.
Öğrendiğimize göre, üyelerinize 6 aya kadar varan vade
lerle satışlarınız sözkonusu... Bu konuya değinir misiniz?
Bu kredili saüş dediğimiz bir yöntem. Okuyucuların alım
gücü malum. Ekonomik şartlardan dolayı yeterli değil. Oku
yuculara kolaylıl< babından taksitler yapıyoruz. 6 aya varan
taksitlerle okuyucumuzu rahadatmaya çalışıyoruz. Yaklaşık
olarak 1500 kişi bu anlamda müşterimiz vai'. Gelip ahş-veriş
yapan, aylık taksit ödeyen, çay içmeye gelen okuyuculaıımız
var. İşte bir taraftan dolan, bir taraftan boşalan bir süreç...
Çocuk kitapları bölümünde nelere dikkat ediyorsunuz?
Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimini dikkate alarak,
bu konuda seçici davranıyoruz. Zararlı diyebileceğimiz yayın
lan sergilemenin hem bize hem de çocuklara olumsuz yansı
yacağını biliyoruz. Böyle davranmamızın hem birikimimize
hem de okuyucularımıza olan bir vefa borcu olduğunu düşü
nüyoruz.
Yeniliklere imza atan bir kitabevi olarak zemin katta
okuyucuların faydalanabileceği bir okuma salonu var. Oku
ma salonundan bahseder misiniz?
Okuyucularımız herhangi bir kitabı raftan alıp okuyabili
yorlar. Rahatlıkla kitap üzerinde düşünme ve etüt etme olana
ğına sahiptirler. Okuyucularımız katiyen rahatsız edilmemek
tedirler. Okuyucularımız okuma salonumuzdan faydalanır
ken, herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.
Verdiğiniz bu hizmetten dolayı sizi kutlar, çalışmaları
nızda başarılar dilerim. Bize zaman ayırdığmız için teşekkür
ederim.
Asıl biz Pınar Kitap ve Kültür Merkezi olarak Uınran der
gisine teşekkürü borç biliriz.

DENEME

GECE KORKU VE TİTREME
“Sığınırım ben yükselen şafağın Rahhine, O ’nun yarattıklavımn
Şeninden, ve bastıran kapkara karanlığın şerrinden..."
(K ur’an-ı Kerim, 113/1-3)

öğün derinliklerinden sevimli ba
kışlarıyla m asum b ir çocuğu andı
ran K uyruklu Y ıldızm gülüşleri,
gece boyu sürer gider. Ay dede, güler yüzüy
le masalını anlatır usanm adan her gece. Ç o
ban Yıldızı şahitlik eder her m usallî m ü ’mine. A rdından, tan yeri ağarır renk cüm büşü
ne bürünerek. O nu güneş izler rahm et ışıkla
rını saçarak havaya, suya, toprağa... D erken
gurûb vakti gelir hüznü ve gurbeti hatırlata
rak. G ece tekrar başlar.... G ündüz geceyi k o 
valar, gece gündüzü.... R ah m an ’ın günleri
birbirini izler. Ü stüm üzden eksik olm az rah
m et ve bereket iklim i. A rifler, dervişler, piri faniler O ’na yönelir; açıh r m ü ’min eller,
yakarış başlar.... K aranlık b ir gecede O ’na
sığınan m ü 'm in gönüller dilin kalbin em rine
girdiği ritm ik bir çoşkuyla zikrederler: “Ya
Hây, Ya R ahm an, Ya K erim , Ya M ecid, Ya
S âm ed...” D erin bir korku ve titrem e... G ece,
korku ve titrem e.... Bu, K ierkegaard’ı aşan
bir korku ve titrem e. R asu l-i E krem
(s.a.v)’in ilk vahyi aldığındakine benzeyen
bir korku ve titrem e... E bu B e k ir’in,
Ö m er’in, O sm an ’ın, A li’nin, Ebu Z e r’in, Bila l’in, S e lm a n ’ın,
H ü se y in ’in, İm am
A z a m ’ın, G e y la n i’nin, G a z z a li’nin, Yun u s’un, M evlana’nın, İbn A rab i’nin, Pir-i
Aşkın... korku ve .titremesi.
Korku ve titrem enin beni sardığı bir ge
ce... G özkapaklarım a çöken uykunun ağırlı
ğına rağm en, beni yataktan uzaklaştıran bir
korku ve titrem e.... Z am an akışını durdur
muş; yalnızca ben, gece, korku ve titreme....
Tüyleri diken diken eden bir gecenin sonun
da dudaklardan dökülen dizeler.,
gecem i
dudağı buz kesm iş gecem i
böldü keskin kılıcın
kelebekler kadar özgür geccm i.
‘H ay’ olan nedir,
------- k i m d i r ı ı y k ı ı d a n ı ı y a n d ı i H n s e n ? ___________

geceleri getirdiği ölüm ,

•

kucaklar ruh ile teni
bir horoz ötm esiyle başlar hayat.
çöl sabırla uyanır,
uzatsam ellerim i kan sızar;
sanırsın zühre yıldızıdır ağlar,
peygam ber m üjdesi yankılanır:
“es salatu hayrun m in ’en nevm ”
Gece karanlığı, insanın m ayasını oluştu
ran “şeytani eğ ilim leri” hatırlattığı için uy
kuya terkedilerek karanlığın kalbine yolcu
luk yapılacak bir zam an dilim i değildir. G e
ce, içinde taşıdığı esrarlı ışığı kalbini ve göz
lerini uykudan kaçırana gösterir. Ay ve yıl
dızlar, uyanık kalplere ve gözlere şuasını sa
çar. M evlana da öyle dem iyor mu: “G ecele
yin yürü, zira gece sırlar rehberidir, herkes
uyurken ilahi aşk sırları, m ana zevkleri gön
le gelir. Çünkü geceleyin gönlün kapıları
açılır, yapılan işler, yabancıların gözlerinden
gizlenir. G eceleyin, gönlüm üz aşk ile, gözle
rimiz ise uyku ile karışm ış olduğu halde, bi
zim yarin güzel yüzü ile işim iz vardır, buluş
m am ız vardır.”
G ece, insanın geldiği yer ile gittiği yeri
hatırlatır. A nne karnında dokuz ay boyunca
karanlık bir sığınakta aydınlığa çıkm ak üze
re bekleriz. Yaşamın sona erm esi ile yine ka
ranlık bir yer olan kabire döneriz. Anne kar
nındayken karanlığın ve aydınlığın farkına
varam ayan bebek, dünyaya adım attıktan
sonra karanlığın ve aydınlığın gerçek m ahi
yetini anlam aya çalışır; yada çalışm az. İn
san, bütün ömrü boyunca bu iki kelimenin;
yani, karanlık ve aydınlığın arasında medcezir gibi gidip gelir. Tarihte yaşam ış bütün
büyük şahsiyetler; geygam berler, filozollar,
alimler, arifler, hekim ler, şairler... karanlık
bir dünyanın aydınlık b ir dünyaya dönüşm e
si için m ücadele etm işlerdir. B üyük kalpleri
karanlık gecelerde korkudan titrem iş, ancak
etraflarına çıra yakm aktan kaçınm am ışlardır. ■
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AHLAK AYAKLANMASI
Haluk BURHAN
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Ahlak Ayaklanması, Müslümanların nasıl medenileşecek
lerini değil nasıl ahlâk toplumu olacaklanm mühim mesele
olarak gören bir dizi makaleden oluşuyor. Ümran dergisi
yazarlanndan Haluk Burhan, ahlâkın kanunlaşmasından
çok toplumun ahlaklanmasmdan yola çıkarak, Kur’an ve
yaşadığımız pratik hayat bağlamında erdemli olmanın ge
reklerini tartışıyor makalelerinde. Ahlâklanmayı toplumsal
işleyişin merkezinde gören yazara göre “asıl olan milletle
rin birbirlerine göre nerede durdukları değil, asıl olan mil
letlerin ahlâka göre nerede durduklarıdır”.
Pınar Yayınları, 192 sh.

DİSİPLİN
CEZALARI VE HAK ARAMA YOLLARI
ü n iv e r s it e l e r d e

Muharrem BALCI
- r j \}± :.ırn u fj
Üniversitelerde Disiplin Cezaları ve Hak Arama Yolları, Tür
kiye’nin özellikle son yıllarda en büyük sorunu olan “hukuk
suzluk” sorununa üniversiteler açısından yaklaşıyor. İnsanm
doğuştan sahip olduğu temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırıl
masını sorguluyor Avukat Muharrem Balcı’nın kaleme aldığı
eser, üniversitelerdeki disiplin cezaları ve hukuki gerekçeleri
üzerinde dururken, aynı zamanda haksız yere okullardan atı
lan öğrencilere de klavuzluk görevi görüyor.
Danışman Yayınlan, 208 sh.

LAİK DUNYVDA İSLAM_________________
SÜHEYL BİN ŞEYH____________^______________
Cezayir kökenli, Marsilya müftüsü Süheyl bin Şeyh son
dönemlerin değişmeyen güncel konusu İslam ve laikliği
ele alıyor. Laik dünyada İslam adıyla Türkçesi basılan
eserin aslı “Marianne ve Peygamber, Laik Fransada İslam”

İdris
KAHRAMAN
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adını taşıyor. Süheyl bin Şeyh, laikliğin etimolojik ve tari
hi kökenini ortaya koyarak laik Pransa’nm uygulamalarını
ele alıyor. Kaçınılmaz olarak Fransa’daki müslümanlann
sorunlarına da değiniyor. İslam’ın laikliğe ve laik sisteme
bakış açısını ortaya koyan Şeyh, esnek yorumlarıyla
dikkatleri üzerine çekiyor.
Sabah Kitapları, 160 sh. *

İSLAM FELSFESİNDE SİYASİ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ
___________Charles E. BUTTERWORTH___________
Eserde sunuşla birlikte
dokuz ayrı makale bulu
nuyor. Makaleler 1988
güzünde “İslam Felsefe
si ve Siyaset” konulu
ABD’deki konferanslar
da sunulan tebliğlerden
seçilmiş. Kitap İslam
düşünürlerini ve düşün
celerini üç ayrı kategori
de inceliyor. İlkinde Or
taçağ İslam felsefesinin
temelini atanlar (Kindi,
Farabi, İbn Sina vb)
İkinci gurupta ilhamı
büyük ölçüde İbn Sina’dan alan, siyasetten çok metafiziğe
yatkın olan Nur felsefecileri, (Sühreverdi, Sicistani, Şirazi,
İbn Arabi) Son gurupta ise-bu ikisi arasmdaki dengeyi kur
maya çalışanlar (İbn Bacce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd) ve fikir
leri karşılaştırmalı olarak çeşitli yazarlarca inceleniyor.
Eser İslam Felsefesinde bir ufuk turu sunuyor.
Pınar Yayınlan, 328 sh.
KAYSERİ CEZAEVİ GÜNLÜĞÜ
_________________ Celal BAYAR
Bu kitap Celal Bayar’m
27 Mayıs askeri darbe
sinden sonra tutuklana
rak cezaevine konması
sonucu, cezaevinde tut
tuğu günlüklerden olu
şuyor. Celal Bayar tar
tışmalı bir dönemin
hem tanığı hem de sanı
ğı. Bu nedenle günlük
leri birinci elden kay
nak olarak yakın tarihe
ışık tutuyor. Günlükler
1 Ocak 1962’de başlı
yor. 28 Ekim 1964’te
sona eriyor. Ayrıca kitabın son bölümünde eşi Reşide Bayar’a gönderdiği mektuplar da yer alıyor. Günlüklerin satır
aralarındaki önemli mesajlar günümüz iktidarının bakış
açısını da sanki gösrerir gibi.
Yapı Kredi Yayınları, 342 sh.

1- Laik Düzende Dini Yaşamak, Hayrettin Kara
man, İz Yay.
2 - Devlet ve Anarşi, Bakunin, Öteki Yay.
3 - İbrahimi Okuyuş, Ahmet Baydar, Beyan Yay.
4 - İki Farklı Siyaset, Levent Köker, Vadi Yay.
5- Yeniden Geçmişe- Tarih, Yazılı Kültür-Toplum, Roger Chartıer, Dost Kit.
6- Hizbuttahrir ve Hilafet, Suha Taci-Faruki, Yö
neliş Yay.
7 - Petrol ve İslam, Oystein Nureng, Sabah Ki
tapları.
8 - Bilgi ve Kutsal, Seyyid Hüseyin Nasr, İz Yay.
9- Medya Kronik, Kürşat Bumin, İletişim Yay.

10 - Türkiye’de Tanık Olmak, Nur Vergin, Sa
bah Kit.
11- Totaliterizmin Sefaleti, Mesut Karaşahan,
Beyan Yay.
12- İslam Felsefesinde Siyasi Düşüncenin Gelişi
mi, Charles, E Butterworth, Pınar Yay.
13 - Silahlar ve Avrupa Sömürgeciliği, Carlo M.
Cipolla, Yöneliş Yay.
14 - Hız ve Politika, Paul Vınllo, Metis Yay.
15 - Doğunun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, Tu
ran Karataş, Kaknüs Yay.
16 - İstanbul’u Anlamak, Turgut Cansever, İz
Yay.
17 - Şahbaba Osmanlı’nın Son Hükümdarı Sul
tan VI. Mehmet Vahdettin’in Hayatı Hatırala
rı ve Özel Mektupları, Murat Bardakçı, Pan
Yay.
18 - Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir. Kitle İleti
şim Araçlarının Ekonomi Politiği, Edward S.
Herman, Noam Chomsky, Minevra Yay.
19- İslam ve Ulus Devlet, P.J. Vatıkıtois, Pınar
Yay.
20 - Din Sosyolojisi, Ünver Günay, İnsan Yay.
21 - Modernleşme Oryantalizm ve İslam, Hilmi
Yavuz. Boyut Kit.
22 - Hadislerin Tespitte Yöntem Sorunu, Yavuz
Ünal, Etüt Yay.
23 - Mukayeseli Eğitim Felsefesi Sistemleri, Bay— raktaı^Bâyrâklı,~Mâr^îlahiyâtYay.----------------------
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