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Son birkaç aydır 18 Nisan seçimlerine kilitlenen Türkiye top
lumu, acaba sonuçta istediği âsûde ortam a kavuşabildi mi?

Seçim sonrasında siyasal arenadaki dengelerin sürpriz bi
çimde değişmesine rağmen, siyaseün “bağımsızlığını” kazan
dığından ve halkın iradesinin “kayıtdışı” ipoteklerden kur
tulduğundan söz edebiliyor muyuz?

Daha ilk adımda, “milletin vckilleri”nin, “milletin 
m e c lis i”nde yapm akta olduğu yemin merasiminde FP mil
letvekili Merve Kavakçı’nın başörtüsü etrafında koparılan 
fırtına, Meclis’in özgürlüğüne de milli iradeye de gölge düşür
müştür. Dahası, 28 Şubat’ın mukassi atm osferinin ağırlığı al
tında yapılan “hür seçimler”(!), böylece daha da “anlamsız” 
hale gelmiştir.

Ümran, işte bu konuyu kapağına taşıyarak hem milli ira
deye ipotek koyma çabalarına dikkat çekmekte hem de 18 
Nisan seçimlerini farklı perspektiflerden tahlil eden yazılara 
yer vererek okuyucularına geniş ufuklar sunmaktadır.

Bu bağlamda Cevat Özkaya ve Ahmet Mercan, “dev
let öncelikli” egem en anlayışın, “milli iradeyi” hiçe sayan des- 
potik tutumuna dikkat çekerek halkın özgür oylarına saygı 
gösterilmediği sürece Türkiye’nin krizden kurtulamayacağına 
işaret ediyorlar.

18 Nisan seçimlerini değerlendiren yazıların ilkinde, Yıl
dırım Canoğlu, iç ve dış kuvvet dengelerinin seçimlere etki
leri bağlamında bir analiz yaparken; M. Emin Göksu, seçim 
sonunda ortaya çıkan tabloyu siyaset sosyolojisi zaviyesinden 
tahlil etmekte ve toplumun ‘istikrar endişesi’ ile “merkeze” 
yani “kutsal devlet” rotasına sürüklendiğini tesbit etmektedir. 
Abdullah Yıldız ise, İslami m ücadelenin topyekün ve sınır
sız çerçevesi içinde 18 Nisan seçimlerinin ifade etmesi gerek
tiği anlamı hatırlatarak müslümanlar için “nefislerin değiş- 
mesi”nin ana hedef olduğunu vurgulamaktadır.

Aynca bu sayımızda, son zamanlarda “su yüzüne” çıkma 
çabalarına tanık olduğumuz Masonluğun tarihsel temelleri 
ve kökenine ilişkin değerli bilim adamı Ahmet Yüksel 
Özemre’nin kaleme aldığı incelemenin ikinci bölümü yer alı
yor.

Ümran, Haluk Burhan, Nurettin Özcan, Said Çekmegil, 
Sedat Şenerm an, A. Cemil Ertunç, Mustafa Özcan, Ertuğrul 
Bayramoğlu ve diğer tanıdık kalem lerifr-dcğcrli ürünlerine
sunmaya devam ediyor.
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SİSTEMİN SANCISI
KAPAK

ürkiye’nin yönctici sınıfı oriji-I nal meseleler icad edip o mese
lelerle uğraşmakta çok maha

retlidir. Uzunca bir baskı döneminin ar
dından yapılan seçimlerin siyasal ortamı 
yumuşatması beklenirken, yine yönetici 
sınıfımızın maharetiyle Türkiye gergin 
bir ortama doğru sürüklenmektedir. Fa
zilet Partili başörtülü bir milletvekilinin, 
kanuni hakkı olan yemin etme işlemi, 
kanunsuz, oldukça asâbî ve şedîd bir ta
vırla meclis içinde engellenerek bir ger
ginlik ortamı adeta inşâ edilmiştir.

Meclis içtüzüğüne göre, başörtülü kı
yafetle genel kurul salonuna gelmesi ya
sak olmayan bir milletvekilinin, bu kıya
fetle gelerek teamüllere karşı çıktığı 
söylenmiş, bu sayın milletvekili devletin 
en yüksek makamları tarafından ölçü
süzce suçlanmıştır. Başbakan Bülent 
Ecevit yıllardan bu yana oluşturduğu 
“ılımlı” imajını anında yerle bir eden 
abûs bir çehreyle “Burası devlete mey
dan okuma yeri değildir” diye var gü
cüyle bağırarak, aslına rücû ettiğini gös
termiştir. Sayın Ecevit’in içtüzüğün ken
disine tanıdığı hakkı kullanmanın nere
sinde devlete meydan okuma olduğunu 
izah etme lüzumunu hissetmemiştir. 
Hatta daha ileri giderek aile kulübünün 
üyeleri hüviyetinde olan milletvekilleri
ne “bu hanıma haddini bildirin” diyerek 
onları da kanunsuzluğa teşvik etmiştir.__

rina dayanmadan rahatlıkla iddia edebil
miştir. Bunu yaparken, evrensel hukuk 
kuralları bir yana, o cebinde gezdirdiği 
ve her fırsatta göstermekten hoşlandığı 
anayasa kitapçığında yazılı olanlara da 
aykırı hareket etmiştir. Eğer Türkiye 
gerçek anlamda bir hukuk devleti olmuş 
olsaydı, milletin iradesinin, milletin en 
üst kurumu olması gereken TBMM’ye 
yansımasını engelliyen DSP’li milletve
killeri bu eylemlerini gerçekleştiremez- 
lerdi. Gerçekleştirseler bile hesabını ver
mek zorunda kalırlardı. Eğer Türkiye 
gerçek anlamda hukuk devleti olsaydı, 
delilsiz ve kanunsuz suç icad eden dev
letin en yüksek makamları, en azından 
yaptıklarının hesabını kamuoyu önünde 
vermek zorunda kalırlardı. Ama maale
sef Türkiye devleti bir hukuk devleti ol
maktan çok “kanun deyleti” nitelemesi
ne daha uygun düşen bir yapılanmadır. 
Hatta bu son davranışla, meclis içtüzüğü 
hiçe sayılarak, kanun devleti olma özel
liği'de tartışılır hale getirilmiştir.

Parlamento bir temsil makamıdır. 
Milletin tercih ederek oraya gönderdiği 
vekiller bu temsil hüviyetini yerine ge
tirmek hususunda engelleniyorlarsa, o 
kurumun temsîlî hüviyeti zedelenir. Top
lumda başörtülü insanlar var ise, bu in
sanlar kamu alanında temsil edilmek 
için bir vekillerini meclise gönderme 
hakkına sahiptirler. Temsîlî sistem, vav-

Yine sayın Cumhurbaşkanı bu mil
letvekilinin “ajan provakaîör” olduğu
nu hiçbir delile ve hiçbir mahkeme kara

ğın toplumsal taleplerin bastırıldığı de
ğil, ifade edildiği sistemin adıdır. Bu C e V ü t  
temsil yetkisi, herhangi bir toplumsal ÖZKAYA
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kesimin vekiline tanınmıyorsa, o kurumun temsîlî 
olma vasfı tartışılır hale gelir.

Buraya kadar anlattığımız, işin ideal olanı ve ol
ması gerekenidir. Şimdi de şöyle düşünelim. Eğer 
bazı toplum kesimlerinin parlamentoda temsili arzu
lanmıyorsa, bu konuda bir kanuni düzenleme yapar
sınız ve o kesimlerin temsilini kanun yoluyla engel
lersiniz. Bu, elbette insan haklarına ve hukuka aykı
rı bir uygulama olur, ama nihayet anlaşılır ve algıla
nabilir bir tavırdır. Türkiye’de yapılan bu ikisine de 
uymamaktadır.

Birinci olarak parlamentonun temsîlî bir kurum 
olduğu kabul ediliyor, ama bazı kesimlerin burada 
temsil edilemeyeceği ortaya konuyor. Müşahhas bir 
örnek verirsek, şu denmek isteniyor: Evet Türki
ye’de başörtülüler vardır. Ama bunlar seçilmiş olsa
lar da başörtüleriyle meclise giremezler, mecliste 
temsil edilemezler. Eğer yapılmak istenen buysa, bu 
yasaklamayı hukuka aykırı da olsa bir kanunla yap
manız gerekmez mi? Hayır, hem kanûnî bir engel 
yok, hem de biz bu işi engelleriz deniyorsa, bu yapı
lan kanunsuzluktur, hukuksuzluktur.

Ayrıca bir milletvekili seçilme süreci içinde par
lamentoya gelene kadar bir sürü kanuni işleme mu- 
hatab olur. Eğer, milletvekili olmasına engel bir du
rumu var ise, zaten parlamentoya gelmeden önceki 
aşamalarda engellenir. Görüldüğü kadarıyla, Merve 
Kavakçı’nın böyle bir engeli olmadığı için. Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından seçimlere girmesine müsa
ade ediliyor. Seçildikten sonra mazbatasını alıyor ve 
milletvekili hüviyetini kazanıyor. Bu aşamalarda 
herhangi bir engellemeyle karşılaşmıyor. Ancak 
‘'Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu” 
söylenen TBMM genel kurulunda kıyafeti bahane 
edilerek yemin etmesine engel olunuyor. Kanuni bir 
dayanağı olmayan bu fiil, teamüle dayandırılarak ic
ra edilmek isteniyor. Bir an için bunun doğru oldu
ğunu ve TBMM’nin teamüllere sıkıca bağh bir ku
rum olduğunu varsayalım. Ama çok yakın tarihe 
baktığımızda bunun tam tersi bir durumla karşılaşı
yoruz. Meselâ Meclis başkanlığının en çok milletve
kiline sahib olan partiye verilmesi TBMM’nin bir te
amülü olarak kabul edilir. 1994 seçimlerinden sonra 
en çok milletvikiline sahip olan RP’ye meclis baş
kanlığı verilmemiştir. Meclis başkanlığı, mecliste en 
az sayıyla temsil edilen partiye, CHP’ye verilerek bir 
teamül rahatlıkla çiğnenebilmiştir. Bugün teamülü 
kanunun önüne geçirerek Meı-ve Kavakçı’yı engelle

mek isteyenler, 1994 seçimleri sonrasında teamülün 
sözünü bile etmemişlerdir.

Dolayısıyla, sayın Kavakçı’nın meclise başörtü
süyle girmesi teamüle uygun değil diyerek kanunsuz 
eylemlerine dayanak bulmaya çalışanlar, samimi 
davranmamaktadırlar. İşlerine geldiğinde teamül 
çiğnenebiliyor, işlerine geldiğinde teamül kanunların 
önüne geçiriliyor. Bu tam bir çifte standartlır. 
TBMM gibi bir üstün kurumun üyelerinin bir kısmı, 
DSP’li milletvekilleri bu çifte standartı uygulayarak, 
hukukun saygınlığına gölge düşürmüşlerdir. Ve yine 
teamülü bahane ederek kanunsuz davranışta bulu
nanlar üstelik de bunu bulundukları makamın konu
munu düşünmeden yapanlar, muhakakaktır ki, bu 
yaptıklarından çok uzak olmayan bir gelecekte mah- 
çup olacaklardır.

Burada bazı sorular gündeme gelmektedir. Tama
mıyla bir din ve vicdan hürriyeti, bir insan hakları 
sorunu olan konular neden bizim ülkemizde devlet 
hayatını tehdit eden sorunlar haline dönüştürülmek
tedir? Görece özgür ülkelerde bir konsensüs arayışı 
içinde rahatlıkla tartışılabilen meseleler bizim ülke
mizde neden tartışılamamaktadır? Nisbi bir tartışma 
yapılsa bile, konu hemen devletin bekası meselelesi- 
ne taşınarak acil bir güvenlik sorunu haline niçin ge
tirilmektedir? Neden devleti idare edenler vatandaş
larıyla normal lisanla muhatap olmak yerine, hemen 
gücün diliyle ve güvenlik alanında konuşmayı yeğle
mektedirler? Ülkemizde yaşanan gerilimin nedenini, 
daha da çoğaltılması mümkün olan bu sorulara ön
yargısız cevaplar üretmeye çalışarak ortaya koyabili
riz. Türkiye’nin sıkıntıları bugün ortaya çıkmış sı
kıntılar değildir. Bu sıkıntıların tarihsel sebepleri, ta
rihsel dayanakları vardır. Meseleye bu açıdan bak
tığımızda, Türkiye toplumunun yaşadığı tarihsel ve 
kültürel kırılmanın, bugün içine düştüğü sıkıntıların 
temel kaynağını oluşturduğunu görürüz. Tanzimat!a 
birlikte net bir şekle bürünen, medeniyet değiştirme 
süreci, bütünlüklü yapısı parçalanan ve her parçası 
birbiriyle çelişen bir toplum yapısını ortaya çıkar
mıştır.

Yüzyıllar boyu Batı medeniyeti karşısında üstün 
konumunu sürdürmüş olan Osmanlı İslam Medeni
yeti, 17. yy’ın sonlarından itibaren hakim konumunu 
yitirmiştir. Yönetici elit. Batı karşısında uğranılan 
mağlubiyetlerin verdiği moral çöküntüyle, çözümü 
hakim medeniyetin ithal edilmesinde, yani medeni
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yet değiştirmekte görmüştür.
Bu, Türklerin îslam ’ı kabul etmesi gibi doğal bir 

süreç değildi. Doğal olmadığı için de yönetici ditin 
dayatmalarıyla topluma kabul ettirilmeye çalışılıyor
du. Bütünlüklü toplum yapısı ilk olarak, ayrı bir me
deniyetin temsilcisi olan yönetici elit ve geleneksel 
değerlerine bağlı olarak hayatını yaşayan htılk kesi
mi olarak parçalandı.

Yönetici elitin, halkı bir özne gibi değil de, nesne 
gibi algılaması bu iki kesim arasındaki uçurumu da
ha da derinleştirmiş ve yönetenlerin meşrûiyetini tar
tışılır hale getirmiştir. Cahil halkı dönüştürmeyi mis
yon edinmiş yöneticiler, yükselen bir medeniyetin 
temsilcisi olma avantajını da arkalarına alarak, bir 
konsensüs arama ihtiyacı duymadan halkın üzerine 
gitmişlerdir. Devleti de, bu medenileştirme projesi
nin bir aracı gibi kullanmış ve halkı bu gücün karşı
sında çaresiz bırakmışlardır. Elbette bu yaşanan sü
reç halk ile yönetici elit ve devlet arasında, güvenden 
çok korkuya dayalı bir ilişkiyi ortaya çıkarmıştır.

Ve yine bu süreç, Türkiye’nin siyasi kültürünü ve 
siyasi literatürünü şekillendirmiştir. “Hiyerarşik bir 
tarzda merkezden çevreye yayılan yeni siyasi kültür 
oluşturma baskısı, siyasi kimlik, siyasi kültür ve ku- 
rumlardaki tarihi süreklilik unsurlarını tarihi bir kı
rılma ile karşı karşıya bırakmıştır. Siyasi sisteme ide
olojik temel sağlayan bu radikal tarihi kırılma ile, 
toplumda etkisini sürdüren geçmiş hakimiyet dö
nemlerinden esinlenen, tarihi süreklilik unsurları 
arasındaki gerilim, Türk siyasi kültürünü diğer top- 
lumlardan ayıran temel unsurdur. Başka hiçbir top
lumda siyasi sistemin irade ettiği tarihi kırılma ile, 
toplum içinde etkisini sürdüren ve kültür alt yapısın
daki sürekliliği sağlayan kimhk ve kurumlar arasın
da böyle bir gerilim yaşanmamıştır.”*

Bugün başörtüsü meselesiyle ilgili yaşanan, kriz 
olarak adlandırılan süreç, toplumsal bir kriz olmak
tan ziyade, otoriteyi elinde bulunduranların kriz ola
rak nitelediği bir süreçtir. Bu mesele sayın Başba- 
kan’ın meclis kürsüsünden seslendirdiği gibi, bir 
“devlete meydan okuma meselesi” değildir Belki; 
devlet benim, diyen ve milleti devlette temsil imka
nından mahrum etmeye dönük tekelci zihniyetin sor
gulanması meselesidir. Belki, devleti başarısı çok 
tartışmalı bir medenileştirme projesinin korku verici

meseleleridir. Halkın seçtiği bir temsilcinin üstüne 
provakatif bir üslupla giderek vaziyeti şimdilik kur
tarabilirsiniz belki ama, bu yapılması gereken tartış
maları daha uzun süre engelleyemezsiniz.

Kimse eskiye dönüşü arzulamamaktadır. Bunun 
imkanı da yoktur. Gereği de yoktur. Tarih yaşanmış 
bir süreçtir. Bu sürecin irdelenmesi, geleceği kurma
da doğruları bulabilmek için yapıldığında anlamlıdır. 
Onun için geçmişi bu bağlamda ele almak ülkemiz 
insanının yaşadığı tarihsel ve kültürel kırılmayı 
avantaja dönüştürmenin önemli bir adımı olabilir. 
Suçlamadan önce anlamaya çalışmak o çok özenilen 
medeni bir vasıftır. Suçlamalar gerilimi artırmaktan 
başka bir şeye yaramaz.

Eğer Türkiye’de gerçek anlamda toplumsal kon
sensüsle sağlanmış bir istikrar isteniyorsa, -ki isten
melidir- bu ülkenin insanları meselelerini rahatlıkla 
tartışabilmelidirler. Türkiye gibi, kendi bünyesinden 
çıkmayan ve hatta bununla çatışan bir medeniyet 
projesi ile yaşamak zorunda kalan toplumlarda istik
rarı, uzun bir süre zora dayalı olarak sağlamanın 
mümkün olmadığı tarihi bir gerçektir.

“Kültürel sürekliliğe meydan okuyan her geliş
me, her siyasi kopuş toplumlarda düzenleyicisi, ha
kemi bulunmayan, şiddetli ve doku bozucu sancılar 
yaratırlar. Merve olayı da, Türkiye’nin bugün yaşa
dıkları da, bu sancıdan kaynaklanmaktadırlar. Bu 
sancı, kesişmelerine hemen hiçbir şekilde müsaade 
edilmeyen, biri verili diğeri yerli iki medeniyet pro
jesinin çatışmasından kaynaklanmaktadır.

Bugün yaşadığımız başörtüsü krizi, verili ve yerli 
medeniyet projeleri ai'asmdaki çekişmenin bir uzantı- 
sıdu'. Verili medeniyetin temsilcileri tarafından kamu 
alanına girişleri yasaklanan yerli medeniyet temsilci
leri, bu yasağın hikmetini sormaya başlamışlardır. 
Emre itaatle mükellef(!) bu insanlann soru sorması 
verili medeniyet temsilcilerinin asâbmı bozmuştur. 
Bugün yaşadığımız ve kriz diye nitelendirilen şey bu 
asab bozukluğudur. Bu bir toplumsal kriz değil, oto
rite krizidir, meşrûiyet krizidir. Bir sosyal meseledir 
ve sosyal meselelerin çözümleri hangi yollarla olu
yorsa bu mesele de öyle çözülmelidir. Meseleyi çöz
menin başarısı her hangi bir kesimin değil, milletin 
ve onun devletinin başarısı olacaktu'. ■

aracı olmaktan çıkarıp, milletin güven duyduğu adif 
bir mekanizma, bir hizmet kurumu haline getirme 
meselesidir. Bunlar Türkiye’nin tartışması gereken

1- Alıınet Davudoğlu, Türkiye’deki siyasi bunalımın sfyasHcttltüı- ve
meşrûiyet boyutları. Yeni Türkiye Dergisi, sayı 9, 1996, sh. 7.

2- Ali Bayramoğlıı, Merve Kavakçı Krizi 4 Mayıs 1999, Star
Gazetesi, s. 16.
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KAPAK
“DEVLETİN MECLİSt”NİN
“MİLLETİN MECLISI’NE 

DİRENİŞİ

FP İstanbul Milletvekili Merve S. Kavakçı

Ahmet
MERCAN

ürkiye, 28 Şu
bat Kararları 
ile insan hak

ları açısından karanlık 
bir dönem geçirdi. 
Uluslararası alanda, bu 
yüzden büyük bir itibar 
kaybetti. Avrupa İnsan 
Haklan Mahkemesinde, 
bu süreç içerisinde, hak
kında açılan ikibinin 
üzerinde dava ile birinci 
sırada olucuna baktığı
mızda, bunu anlamak 
mümkündür.

18 Nisan seçimleri, 
ülkenin- yaşadığı geri
limli, baskıcı ortamdan 

kurtulmanın bir fırsatı olabilirdi. Seçim 
çalışmalarında, insan hakları ve özgür
lüklere yapılan vurgular, buruk ve tedir
gin halkı umutlandırma açısından önem
liydi. Özellikle, başörtüsü sorununu çöz
me konusunda her parti kendini yetkili 
görmekteydi.

Seçim sonuçlarının “okunmasında,” 
ana unsur cesaret ve dürüstlük olarak te
mayüz etmişti. Dürüstlük, seçmenin ni
yetini kararlara “doğru yansıtma;” cesa
ret; “millet iradesi” dışındaki güçleri

dışlama anlamını içeriyordu.
2 Mayıs Pazar 1999 tarihinde meclis 

açıldı. Milletin seçtiği temsilciler, tek tek 
yemin etmeye başladılar. Son derece 
karmaşık, Türkçesi alabildiğine bozuk 
metni alfabetik sıraya göre “seslendirdi
ler”.

Ne zaman salona FP ’li İstanbul Mil
letvekili Merve Kavakçı geldi, yer yerin
den oynadı. “Dışarı! ” tem polm, masaya 
vuran ellerin ritmi ile, “kıyamet senfoni
sine” dönüştü bir anda. Merve Kavak- 
çı’nın bütün suçu, başörtülü olmasıydı.

“Halkçı” olarak tanınan ve partisini 
özgürük sembolü güvercinle simgeleyen 
Bülent Ecevit, yaşlı ve hasta haline rağ
men kartal gibi kürsüye el koyuyor, ve 
“tarihi sözlerini”, iç tüzüğü ve meclis hi
yerarşisini hiçe sayarak irad ediyordu.

- Burası devlete meydan okuma ye
ri değildir... Bildirin haddini...

“Başörtüsü sorusunu ancak biz çöze- 
riz” edasıyla oy toplayan MHP ve 
DYP’den çık yok. ANAP iki parça. Mec
lise giremeyen CHP, Kavakçı’nın istifa
sını istiyor. Aynı seçmenden bir zaman
lar, dini duyguları okşayıp okşayıp oy 
alan Cumhurbaşkanı’nın tepkisi perva
sız; “Ajan, provakatör”...

Akabinde DYP’den sahibinin sesi,
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Nahit Menteşe; Provakatör... MHP 
Başkanı Bahçeli başörtüyle gelinerek 
meclise gölgenin düştüğünü ilave 
ediyor. ANAP hemen toplanıp tavır 
behrlcme yoluna gidiyor.

Gazeteler sürmanşet; ortak pay
da; “Piyon, ajan, kızcağız, saf kız; la
iklik elden gidiyor”, vs.

Ankara DGM, halkı, din ve mez
hep ayrılığına kışkırtmaktan ötürü 
Merve Kavakçı hakkında soruşturma 
başlatıyor... îhmal edilen tek şey fı
rıncılara Kavakçı’ya ekmek satma
malarını bildirmek kalmış. Bütün bu 
olaylar, bir günün içinde olup bitiyor.

HAD BİLDİREN GÜVERCİNİN 

AJAN PROVAKATÖRÜ LİNÇ GİRİŞİMİ

Halkın 18 Nisan seçimlerinden beklentisi, 2 Mayıs 
Pazar 1999 tarihiyle birlikte, devletin devasa duvarı
na çarptı. Memur ve işçi statüsünde olmayan ve esas 
itibarı ile millete karşı sorumlu olan milletvekiline 
karşı “linç” çağrısı yapılmaktaydı; “Haddini bildi
rin!”

Her hangi milletvekilinin, bir başka milletvekile 
hukuki yaptırımı olmadığına göre, “had” bildirme
den ne kasdedilmekteydi? DSP milletvekilleri, “gö- 
züdönme” katsayılarını başkanlarının seviyesine 
ulaşin-amadıkları için, Kavakçı’yı başörtüsünden sü
rüyüp çıkaramadılar meclisten. Bu “linç” çağrısına, 
Ecevit’in, öteden beri becerdiği(î) tek meziyet, çeliş
kinin uyumu ile konuşması eklenince, başörtülü ol
manın devlete meydana okuma anlamına geldiği, de
rin bir hiciv begraundu ile anlatılmış oldu.

O zaman, memleket sathına yayılmış olan, oh 
milyonlarla ifade edilecek başörtülü hanımlara da 
haddini bildirmek gerek. Hepsini İzmir’den Akde
niz’e (Kaynaklarda öyle geçer.) dökmek, Bülent 
Ecevit’in kızgınlığını giderir mi?

Eccvit hangi devletten bahsetmektedir? Temsili 
demokraside devlet; halkın iradesinin yansıdığı 
meclistir. O zaman kim adına, daha yemin dahi et-

Eoevit milletvekiilerini kışkırtıyor: "Haddini bildirin!"

meclisten. Bunu kim adına yapmaktadır? Onu da 
Bülent Ecevit’e sormak gerekmektedir.

“Devlete meydan okumak” ne demek; devlet 
TBMM değil mi? Ecevit buna da cevap vermek zo
runda. Millete rağmen varokıcak bir devlet, ancak, 
bu zihniyetin tarihe sunacağı bir yenilik olabilir.

Ayrı bir trajedi de, vekillerin “insan hakları” ve 
“hürriyetlere” de vurgu yapan metni okurken, insan 
haklarını, daha dakikalar geçmeden çiğnemeleri ol
muştur. Evrensel hukukun ana kaidelerinden biri; 
“birşey yasak değilse serbesttir” ilkesidir. Meclis
te başörtüsünü takmanın yasak olduğuna dair iç tü
zükte hiçbir madde yok. Kaldı ki, olsa dahi temel 
haklar oylama konusu değildir; olamaz da. Anayasa 
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile, inanç özgür
lüğü, kendini ifade etme hakkı teminat altına alın
mıştır. Cumhurbaşkanının beyanı, kişilik haklarına 
tecavüz içeren ve suç unsuru taşıyan talihsiz bir açık
lamadır. Aynı zamanda milletin iradesine tahammül
süzlüğün ifadesidir. Bir insanın provakatör olması 
için, doğal hayatında yapmadığı birşeyi, su'f dikkat 
çekmek, gündem oluşturmak için, bilinçli olarak tez
gahlaması demektir ki, bunun bile suç olması bir 
başkasının hakkım çiğnemedikçe, sözkonusu değil
dir.

Gerek Demirel’in ve gerek Ecevit’in beyanları 
dikkate alındığında tepeden buyurgan ifadelerin ar
kasında “hukuk yoktur”. Suçlamalar öfkeye dayan- 
maktadır. Asıl panik ve haddi aşma bu aşamada dev-

meden, kimi, nerden kovmaktadır. Kavakçının şah
sında milleti kovmaktadır, milletin olması gereken

reye girmektedir.
Meclis itfaiye veya PTT teşkilatı değildir. Halk
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Provokatörlük kime yakışıyor?

sokakta üniforma ile gezmemektedir. Halkın temsil
cisinin de sokaktaki doğal kıyafeti ile seçmenini 
temsil etmesi gerekir. Hem halk ile iletişim kurması 
açısından da verimlidir bu durum. Şekil dayatması, 
değer dayatması, yobaz ve faşist kafalara ait geride 
bırakılması gereken bir tutum olsa gerek.

Halkın umudu olarak meclise giren MHP’nin 
“cesur”(!) söylemi nerde? “Kanımız aksa da zafer 
İslam’ın” sloganı M .Ö’ye (Meclisten önce) ait. Şim
di M.S: “kanımız aksa da sessizlik..” K ur’an, herhal
de, elle dokunulmayacak kadar, içi açılmayacak ka
dar kutsal.

DEVLET BENİM NEYİMDİR

Aslolan insandır. İnsanın mutluluğudur. Kainattaki 
tüm yaratıklar insana hizmet için var. Her insan bir 
özgün varlık. Her insan bir devlet. Her insanın hak
kı, özgürce bir seçim yapmak; dünyada bulunuşunu 
anlamlandırmak; bu durum, iradesinin varlığıyla bi
tişik. Onu insan yapan bu. Önüne sunulan tüm tek
lifleri değerlendirmek insana ait bir şey. Sonra hayat 
tarzını ve kendini ifade edebilmeyi kuşanma hakkı 
var; Yaşama, inanma, ifade etme vs. vs.

İşte devlet, insanın haklarını özgürce kullanabil
mesi için var. Farklı gruplar, farklı bireyler arasında
ki tarafsızlığı, hakem vasfı ile korumak için üzerin
de mutabakata varılan bir organizasyondur devlet.

Devlet, insanlara hakikati, doğruyu- 
yanlışı bildiren, onu tanımlayan ve ona 
ne yapacağını bildiren aygıt değildir; 
fakat, ne yazık ki, ülkemizde öyledir. 

İşle sorun burda yatmaktadır. 
“Haddini bildiren” devlet anlayışı ve 

bireye en temel hakkını kullandı diye 
“Sen devlete meydan mı okuyorsun” 
deme cesareti, zihinde bıçak gibi kesip 
biçip ölçüye getii'en, bir devlet anlayı
şından kayn^ıklanmaktadır.

Yeni meclisin ceberrut devlet anla
yışının çok kısa bir süre içinde, halkın 
anlayacağı bir şekilde ortaya çıkmasını 
sağlayan Merve Kav akçı tarihi bir gö
rev yapmıştır. Adeta meclisin röntgeni
ni çekip millete sunmuştur. Bu meclis, 
özgürlüğün ne demek olduğunu bilmi

yor. Bu meclis yazılı olmadığı halde yasak uygula
ma çabasında. Halk için, nasıl olacak da özgürlükçü 
yasalar çıkaracak? Oysa meclisin görevi, insanların 
özgürlüğünü kısıtlayan her türlü engeli ve dayatma
yı ortadan kaldırmasıdır.

Korku anaforunda “kutsal devlet” anlayışı bu 
meclisin ana omurgasını oluşturuyor. Devlet ki, mil
letten kopuk; millete rağmen... Tüm farklılıkları 
“bölücülük” olarak algılayan, etnik vc inançtan do
ğan farklılıkları, devletin “öngördüğü” şablona göre 
budamayı bekleyen bir omurga, Türkiye’yi hiç de 
haketmeyeceği bir yere sürükleyebilir.

Güvenin yerine korkuyu alan ve güvercinin eline 
kılıç veren, hilalleri tırpana çeviren bir tepeden bakış 
karşısında korumasız bir halk beş yıl, “elim kırılsay
dı keşke” ifadesi ile kıvranıp bekleyebilecek mi?

Millete rağmen oluşan devlete karşı ben ülke’den 
yanayım. İçinde grup ve birey olarak farklılıkları ba
rış içinde yaşatan, insan yeteneği ve değerleri ile 
dünyaya öncü olmayı hedeflemiş ülkeden yanayım. 
Korkuya değil, “güvene” yaslanmış, içinde şiddet ve 
küfür barındırmadan alabildiğine tartışabilen ve mu
halefete katlanabilen bir toplumdan yanayım.

Sözün harman olduğu ve değerlerin day atılmadı
ğı, düşüncenin pazar tezgahları kadar, sere sere ya
yıldığı “ülke” için, “kutsal devlet”çilerle olan özgür
lük mücadelesi, daha uzun süre devam edeceğe ben
zer. ■
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18 NİSAN SEÇİMLERİNDE 
GÜÇ MERKEZLERİ

KAPAK

‘Siz nasıl iseniz öyle yönetilirsiniz.” 
Hz. Muhammed (s.)

g i r i ş

ürkiye tarihinin son 200 yıllık 
süreci çalkantılar, kargaşa ve 
bunalımlarla yoğrulmuştur. Top

lum, kurak toprağın suya hasreti, susamış 
canlıların suyu özlem ve öfke ile arayışı 
gibi, gerçeği, doğruyu, güzeli ve huzuru 
aramıştır. Eline geçen fırsatları hep bu ga
ye uğruna seferber etmiştir. Halk gere
ğinden fazla da bedel ödemiştir.

Kanıyla suladığı, canı karşıhğmda 
koruduğu vatan topraklarında hor ve ha
kir görülmekten, aşağılanmaktan, itilip 
kakılmaktan kurtulamamıştır. Rahmetli 
Necip Fazıl’m deyişi ile "Öz yurdunda 
garip, öz vatanda parya” olmaktan kur
tulamamıştır. Milli mücadele ile başla
yan dönemde yönetimi ele geçiren Os
manlI İttihatçı aydın ve yöneticileri 
“halkçılık ilkesine” rağmen, halkı horla
maktan geri kalmamıştır. Hatta halkın 
direnmesi karşısında halkı “kanunen ve 
cebren” hizaya getirecek yollara başvur
muşlardır. İttihatçı “tepeden inmeci”, 
“baskıcı” , “karalayıcı” gelenek giderek 
etkisini göstermiş; sabotaj, muhtıra, cun- 

TâW3arÇHefl3ön'emîmT)â'şlatmL^
rakiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest 
Fırka olayları ile başlayan süreç ve man

tık hiç değişmemiştir.
Tepeden inmecilerin rızası hilafına 

halk tarafından seçilen herkes İnönü’nün 
deyişiyle “Cahil oy çoğunluğunun tem
silcileri” olarak hakarete uğramışlardır. 
Kafalarında tahayyül ettikleri ama bu 
coğrafyada hiçbir zaman yaşamayan sa
nal bir halk uğruna, yaşayan halkı feda 
etmişlerdir. Belki de Cumhuriyet tarihi 
sanal halk uğruna, yaşayan halkın yok 
edilme uğraşı olarak özetlenebilir.

Ulusal ve uluslararası yoğun maddi 
ve manevi baskılara muhatap olan bir 
millet suyu sabırla ve inatla aramaktan 
vazgeçmemiştir. Eline geçen tüm fırsat
ları büyük bir basiretle kullanmıştır. 
Göstermelik, bir mizansen olarak kendi
sine takdim edilen seçme ve seçilme 
hakkını tarihi süreç içerisinde kendisin
den beklenmedik bir tarzda iyi kullan
mıştır.

200 yıllık bir zihinsel kirlenmeye 
maruz kalan bir toplumun seçtiği insan
ların bu kirlenmeden arınmış olması 
mümkün değildir. “Her toplum layık ol
duğu yönetime kavuşur” ilkesi, halkın 
dip katmanlarında meydana gelen arın-
TiTa“s ü r e c in e " İ ja ğ i r " o la r a k  hep g e r ç e k le ş - -  

miştir. Türkiye’deki siyasi yapıdaki par
çalanmışlığa bu perspektiften bakmakta

Yıldırım
CANOĞLU
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fayda vardır.
Bütün bu toplumsal çalkantılar, bir değişimin ha

bercisidir. Bütün sorun bu değişimin minimum za
rarla iyiye, güzele, doğruya ve huzura doğru olması
dır. Eğer toplumun ruhi derinliklerinde bir arınma 
süreci başlamışsa, ki öyledir, bu eylem olarak dışa 
yansıyacak; içinde yaşanılan koşulları mutlaka, er 
veya geç değiştirecektir. Doğru ile yanlış, hak ile ba
tıl, iyi ile kötü, samimi olanla olmayan, inananla 
inanmayan bu mücadele sürecinde ayrılacak, tam bir 
arınma olacaktır. Bu ilahi sünnet olarak böyledir:

“Bir toplum, kendinde olanı 
değiştirinceye kadar Allah, 
ona nimet olarak bağışladığım 
değiştirici değildir.” (8/ Enfal, 
53)
“Gerçekten Allah, kendi nefis
lerinden olanı değiştirip bo- 
zuncaya kadar, bir toplulukta 
olanı değiştirip-bozmaz” (13/ 
Rad, 11)

Her seçimden sonra yeni 
bir seçimi çare olarak gören
ler toplumsal arzuları, istek
leri göz önüne almadıkça, 
toplumsal özlemlere cevap 
verilmedikçe bu “hacı yat
maz” oyunu devam edip gi
decektir. Toplumun önündeki engeller, üzerindeki 
baskılar kalkmadıkça bu oyun devamlı sahnelene
cektir. Her seçimin toplum mühendislerini şoke et
mesinin nedeni bu gerçeği görememeleridir.

18 Nisan erken seçimi gerekli siyasi istikrarı sağ
lama ve toplumsal barışı gerçekleştirme amacına dö
nüktü. Gerçekte siyasal istikrar ve de toplumsal ba
rış sağlanabilmiş midir? Toplum mühendisleri iste
diklerini elde edebilmişler midir? Halkın 1995 ve 
1999 seçimlerinde ortaya koyduğu tavrın gerçek an
lamı nedir? Her iki seçimden çıkarılacak sonuçlar 
nelerdir? Bu çalışma bu sorulara cevap arama ama
cındadır.

Ulusal ve uluslararası güç merkezleri, halkın ter
cihleri, oy dağılımları, partiler ve Cumhurbaşkanı 
açısından bu seçim ne anlam ifade etmektedir?

ULUSAL VE ULUSLARARASI GUÇ MERKEZLERİ

İletişim ve ulaşım teknolojilerinin baş döndürücü 
bir hızla gelişmesi ile dünya bir köy durumuna dö
nüşmüştür. Bu dünya köyünün herhangi bir yerinde 
olan veya olabilecek herhangi bir olay köy muhtarı 
başta olmak üzere köy halkını etkilemektedir ve köy 
halkının ilgi alanındadır.

Soğuk savaşın bitişi ile dünya köyünde ABD ar
tık köyün şimdilik tek hakimi, muhtarıdır. Köyün 
herhangi bir yerindeki herhangi bir olaya müdahale 

hakkı olduğuna inanmakta
dır. Bu hakkı olsa da olma
sa da o şimdi kendisini 
dünyanın patronu olarak 
görmektedir.

Dünyanın en sorunlu 
bölgesi Ortadoğu’da Ürdün 
Kralı Hüseyin’in cenazesi
ne başta Clinton olmak 
üzere 4 başkanla iştirak et
mesinin bir anlamı ve bir 
mesajı olmalıdır. Kral Hü
seyin’i ölümünden bir iki 
hafta önce alelacele 
ABD’den getirerek kardeşi 
Veliaht Prens Haşan’ı 
azlettirip yerine oğlunu ge

çirten güç ABD’den başkası değildi. ABD cenazeye 
4 başkanla katılarak Prens Haşan ve taraftarlarına, 
bölge ülkelerine yeni krala verdiği desteği ve bu ko
nudaki kararlılığını göstermiş oluyordu.

Gerek Bosna-Hersek’e gerekse Kosova’ya mü
dahale, ABD’nin izni olmadan başlatılamamıştır. 
Gerek NATO, gerekse BM ’de ABD şimdilik patron 
konumundadır. ABD NATO’nun görev alanını so
ğuk savaşın bitişinden sonra genişletmek istemekte
dir. Türkiye, daha genel bir ifade ile 3. Dünya ülke
leri açısından NATO’nun yeni güvenlik konsepti 
özel bir anlama sahiptir. Bizim gibi ülkelerin bu ye
ni anlama dikkat etmesi gerekir.

Eski NATO genel sekreteri Manfred Wörner bu 
konuda "NATO Bölge dışında görev üstlenmelidir; 
aksi halde işsiz kalacaktır”'̂ demekle NATO’nun

Bütün bu toplumsal çalkantılar 

bir değişimin habercisidir. Bütün 

sorun bu değişimin minimum 

zararla iyiye, güzele, doğruya 

ve huzura doğru olmasıdır. Eğer 

toplumun ruhi derinliklerinde 

bir arınma süreci başlamışsa, ki 

öyledir, bu eylem olarak dışa 

yansıyacak; içinde yaşanılan 

koşulları mutlaka, er veya geç 

değiştirecektir.
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Soğuk Savaş dışında kalan tüm bölgelerde de görev 
üstlenmesi gerektiğini, eğer bunu yapmazsa fonksi
yonunu yitirerek anlamsız kalacağını, Warşova Pak
tı gibi dağılıp gideceğini ifade etmektedir. Bu açıdan 
NATO’nun yeni konsepti "Alan Dı§ı Müdahale", 
“Ortak Savunma Doktrini” kadar önemlidir.

Bu ifadelerden anlaşılan NATO, soğuk savaş ala
nı olarak kabul edilen Avrupa’da büyük çapta bir ta
arruz riski ile karşı karşıya kalmayacaktır. Bunun ye
rine önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan baş
ka olaylar veya tehditlerle kcu-şı karşıya kalabilecek
tir. 1994 yılında Brüksel’de yapılan NATO zirvesin
de tesbit edilen yeni NATO konseptine göre bu teh
ditler şöyle belirlenmiştir;^

“Etnik çekişmeler, toprak anlaşmazlıktan, din ve mezhep
çatışmaları, köktendincilik, sabotaj, terörizm, uyuşturucu
trafiği, kitlesel güç hareketi.”

NATO’nun bu yeni konseptinde kriz bölgelerine 
müdahale için “çok uluslu kuvvetlerin” kullanılması 
istenmektedir. Söz konusu zirvede “Birleşik Müşte
rek Görev Kuvvetleri” oluşturulması kararı ahnmış- 
tır. Gerçekte bu kararla ulusal savunma, uluslararası 
bir örgüt olan NATO’ya bir anlamda havale edilmiş
tir.

NATO’nun bu yeni konseptine bakıldığında gele
cekte Türkiye’nin başının NATO ile çok derde gire
ceği ve ağrıyacağıdır. Bu açıdan Türkiye’deki seçim
lerin, Dünya Köyünün Muhtarı ve onun kolluk kuv
veti durumundaki NATO’nun ilgi alanının tam odak 
noktasında olması kaçınılmazdır.

50. Yıl NATO zirvesinde Clinton’un Demirel’e, 
“Umarım Abdullah Öcalan açık ve adil bir biçimde 
yargılanır. Kıbrıs sorununun çözülememesi içimde 
bir yaradır.” demesini bu yeni konsept açısından de
ğerlendirmek gerekir. Clinton dolaylı olarak Demi- 
rel’in önüne “Kürt Sorunu” ile “Kıbrıs Sorunu” n\x 
koymuştur.

Aynı toplantıda Alman Başbakanı Schroder’in 
“AB’nin kapıları Türkiye’ye kapanmamıştır. Ancak 
Türkiye ev ödevini yapmalı ve Kopenhag kriterleri
ne uymalıdır. Kıbrıs meselesi çözülmesi gereken bir

kiye’deki seçimlere dünyadaki güç odaklarının se
yirci kalmadığı, seçimleri etkileyecek her türlü giri
şimde bulunduklarma dikkatleri çekebilmektedir. Bu 
nokta gözden kaçarsa 18 Nisan seçimlerinde ortaya 
çıkan tablo tam olarak değerlendirilemez.

Dolayısıyla Türkiye’deki 18 Nisan seçimleri ulu
sal güç odakları ile uluslararası güç odaklarının Tür
kiye’nin geleceğine dönük hesaplarının bir kesişimi 
olarak şekillendirilmek istenmiştir. Bu iki güç mer
kezinin belli konularda uzlaşması ile seçimler şekil
lendirilmek istenmiştir. Böyle bir. uzlaşma doğrudan 
mı yoksa dolaylı olarak mı vuku buldu, bunu zaman 
gösterecektir. Ancak son 7 ayda Türkiye’de yaşanan
lar, bazı pazarlıkların yapıldığına delalet etmektedir.

FP^Yİ SİNDİRME OPERASYONU

Her iki güç merkezi de Türkiye’de FP’nin kuvvet
lenmesini istemiyor. ANAP’la DYP’nin, DSP ile 
CHP’nin birleşmesini arzuluyor. DYP lideri Tansu 
Çiller’in tasfiyesi, başta Cumhurbaşkanı olmak üze
re devletteki belli güçlerin amacı haline gelmiştir. 28 
Şubat postmodern darbesinin en büyük destekçile
rinden CHP ise istenen performansı gösteremeyince 
kendisinden ümit kesilmiştir. Emekli General Kemal 
Yavuz’un konuşmaları dikkate alınırsa belki de tas
fiye olması istenmektedir.

7 ay boyunca söylenen ve yazılanlar göz önüne 
ahnırsa 18 Nisan seçimlerini etkilemek, hatta şekil
lendirmek için devletin beUi mihrakları adeta sefer
ber olmuşlardu".

Cumhurbaşkanı Demirel’in “ortada fol yok yu
murta yokken”, “seçimlerde halkın dini inançlarının 
istismar edileceğine dair’.’ beyanları, hiç yokken tar
tışmayı başlatmış ve kamuoyunu germiştir. Demirel 
yol boyu hep gerilim politikası gütmüştür. Hâlâ da 
bunu ısrarla devam ettirmektedir.

Yargıtay Başsavcısı tarafından FP’nin, RP’nin 
devamı olup olmadığı konusundaki beyanları, hatta 
seçimlere iki hafta kala DGM Başsavcısı Nuh Mete 
Yüksel’in FP’nin kapatılması istemi ile Yargıtay’a 
başvurması devletin 1.8 Nisan seçimlerine ne denli

meseledir.” şeklindeki ifadeleri Clinton’ınkı ile ör- 
tüşmektedir.

Bütün bunları ortaya koymamızdaki amaç, Tür

karıştığının bir göstergesidir. Ayrıca Yargıtay Baş- 
savcısının HADEP’in seçimlere sokulmayıp kapatıl
ması için Anayasa Mahkemesi’ne olan başvurusu;
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bu başvurudaki gerekçeler son derece ürkütücü ol
makla beraber, devletteki belli güçlerin baskısının 
acı bir göstergesi durumundadır. PKK ile HADEP’i 
özdeş gösterme hatası hatta gafletine düşülmüştür. %
4.8 oy almış, D oğu’da başta Diyarbakır olmak üzere 
bir çok ilde belediye başkanlığını kazanmış bir par
tiyi bir terör örgütü ile eşdeğer tutma hatasının bede
linin ne olacağını gelecek gösterecektir.

Medya aracılığıyla FP’ye dönük olarak açılan 
dosyalar, Erbakan ve arkadaşları hakkında başlatılan 
soruşturmalar, her işin arkasında Erbakan’ı gösterme 
çabası hep aynı merkezli operasyonlardır. Ziya Gö- 
kalp’ın bir şiirini okuduğu için 312. maddeden Tay- 
yip Erdoğan’ın mahkum edilmesi bir sindirme, sus
turma, halkı tedirgin edip yönlendirme stratejisinin 
kilometre taşlarıdır. Halk’ta "nasıl olsa FP’ye ikti
dar verilmeyecek” şüphesinin uyandırılması için 28 
Şubat sürecinin devam ettiği imajı devamlı diri tutul
muştur.

Siyasi tarihe “küskünler hareketi” olarak geçen 
Türkiye’yi demokratikleştirme hareketinin bizzat 
Genel Kurmay Başkanı’nın beyanatları ile engellen
mesi seçim işine devletin ne denli girdiğinin bir baş
ka göstergesidir. Küskünler hareketi biraz sonra ay
rıntısına gireceğimiz 7-8 ay önceden planlanan ve 
sahnelenen bir senaryoyu bozacak önemli tarihi bir 
fırsattı. 18 Nisan seçimleri sonrasında Türkiye’ye 
getirilmek istenen yönetim organizasyonunu bozabi
lecek bugüne kadar çıkarılmayan pek çok kanunu çı
karacak, böylelikle Türkiye’nin önünü açabilecek 
olan bu harektin DYP ve CHP tarafından desteklen
mesi büyük bir şanssızlık olmuştur. Güç odaklarının 
oyunu o aşamada bozulabilirdi. Erbakan’ın deyişi ile 
bu oluşuma destek vermeyenler “harakiri yapmışlar
dır.” CHP ve DYP için seçim sonuçları da bunu doğ
rulamaktadır.

18 Nisan seçimlerinin yazgısı, Eylül-Ekim 1998 
tarihlerinde planlanmış olabilir. 17 Eylül 1998 tari
hinde ABD’nin Türkiye’yi dışlayarak Barzani ve Ta- 
labani’yi Washinton’da bir araya getirmesi, Kuzey 
Irak’ta Türkiye’ye rağmen bir Kürt Devleti kurma 
teşebbüsü olarak nitelendirilmiş ve değerlendirilmiş
tir. Aynı tarihlerde Türkiye Suriye’ye karşı birden bi
re sertleşmekte, Apo’nun Suriye’den çıkarılması is
tenmektedir. “Gerekirse savaşırız” beyanatları veril

mektedir.
18 yıldır Suriye’de yaşayan Apo’nun varlığı san

ki yeni keşfedilmiştir. 18 yıldır estirilen terörde köy
ler yakılıp yıkılu-ken gösterilmeyen bu tepkinin ne
deni bir türlü anlaşılamamıştır. Belki de bunun kadar 
anlaşılamayan bir başka olay da Sakık’ın ilginç bir 
operasyonla Türkiye’ye teslim edilmesidir. Bu iki 
olay önemli gelişmelerin habercisi durumundaydı. 
Nitekim gelişmeler de bunu doğrulamıştır. Binlerce 
insan öldükten, köyler yakılıp yıkılıp boşaldıktan, 
Doğu’dan Batı’ya doğru binlerce insan göç ettikten 
sonra Apo’nun Suriye’de olduğu hatırlanıyordu. Bu 
noktada bir gizem vardı.

SURİYE KRİZİ VE

ABDULLAH ÖCALAN’IN YAKALANMASI

Ekim 98’de, Barza
ni ve Talabani’nin 
ABD’de buluşm a
sından yaklaşık bir 
ay sonra Apo, Suri
ye’den ayrılıyordu.
DYP, FP muhalefet
te, CHP destekli 
ANAP+DSP koalis
yonu iktidardaydı.
Tarhan Erdem ’in 
yaptığı ankete ba
kıldığında FP %
23.3 ile birinci par
ti, ANAP % 21.9’la ikinci parti durumundadır. Hü
kümetin büyük ortağının Suriye krizinden yeterli pu
anı aldığı anlaşılıyor. Apo’nun Suriye’den çıkarılma
sı ile başlatılan propaganda kampanyası, Türbank 
Krizi ile hükümetin düşürülmesine başta Demirel ol
mak üzere Mesut Yılmaz’ı da içeren Korkmaz Yiği- 
t ’in itiraf bandı, ANAP’ı fazla sarsmamıştır. Ancak 
Apo’nun İtalya’da yakalanması ile Türkiye’de başla
tılan ikinci dalga propaganda ve eylem hareketi tek 
bir merkezden yönetilmiş olup toplumun batı düş
manlığına dönük toplumsal şuuraltını harekete geçir
me amacı taşımaktaydı.

18 yıl boyunca binlerce insan ölürken Suriye’yi 
protesto etmeyenler, Suriye konsolosluğu önüne git
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meyenler ne olmuştu da, İtalya’dan Apo resmen is
tenmeden uluslararası hukuk ve İtalyan hukuku hiç 
gözönüne almmadan İtalya’yı günlerce protesto edi
yorlardı. Bunun görünür ve anlaşılabilir bir anlamı 
yoktu. Perde arkası anlamları olabilirdi.

Ocak 1999’da Demirel’in hükümeti kurma göre
vini bütün teamülleri çiğneyerek 4. Partinin genel 
başkanma vermesi dc bir tesadüf değjıldi. Ecevit’in 
daha önceden durup dururken, Cumhurbaşkanlığı 
seçimine 18 ay kala “Demire 1’in bir dönem daha 
cumhurha.^kanı olmasını” teklif etmesi de bir tesa
düf değildi. Anlaşılan o ki ulusal vc uluslararası güç 
merkezleri perde arkasında gerekli pazarlıkları yapıp 
sahnelenmesi gereken oyunun senaryosunu yazmaya 
başlamışlardır. Demirel’in Yalım Erez operasyonu 
ile Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller’i tasfiye etme ope
rasyonu tutmayınca Ecevit bu iki parti başkanının 
eliyle başbakanlık koltuğuna oturtulmuştur. Şubat 
1999’da Apo’nun Kenya’dan CIA, MOSSAD işbir
liği ile Türkiye’ye teslim edilmesi üzerinde durulma
sı gereken önemli bir konudur. Bir kere Apo Suri
ye’den Mesut Yılmaz zamanında çıkarılmış olması
na karşılık, Apo Mesut Yılmaz döneminde Türkiye- 
ye teslim edilmemiştir. Bu güç merkezlerinin ANAP 
liderine bakışlarının bir ifadesi olarak değerlendiril
melidir. ANAP yerine DSP’nin kuvvetlenmesi tercih 
edilmiştir. 18 Nisan seçimleri böylelikle şekillendi
rilmek istenmiştir. Tarhan Erdem’in araştırmasına 
göre Şubat ayında DSP birinci parti durumuna yük
selmiştir. Bu aşamada sorulması gereken soru ABD 
Apo’yu niçin ve neyin karşılığında Türkiye’ye geti
rip teslim etmiştir? Bu sorunun cevabı yakın bir ge
lecekte bulunabilecektir kanaatindeyiz.

Bütün bu operasyonlarla Ekim 1998’de DSP’den 
önde gözüken CHP, Nisan 1999’da % 10 barajın al
tına çekilebilmiştir. Böylelikle örgütü olmayan bir 
liderin, Bülent Ecevit’in, Türkiye’de etkin bir konu
ma gelmesine katkıda bulunulmuştur. 7 ay boyunca 
medyanın Bülent Ecevit’e açtığı kredi, güç odakları
nın desteği ile birleşince DSP, Türkiye’nin birinci 
partisi olup çıkmıştır. Merve Kavakçı’nın meclise 
gelmesine Ecevit’in gösterdiği tepki, CHP’nin taba
nına verilen açık bir mesajdır. Ecevit bundan böyle 
CHP tabanını kazanarak CHP’yi yok edecek politi
kalar üretecektir. Böylelikle Türkiye’deki güç odak

larının uzun zamandır gündemde tuttuğu CHP ile 
DSP’nin birleşmesi gerçekleştirilmiş olabilecektir. 
Şüphesiz ki bunlar senaryolardır. Neyin, ne şekilde 
gerçekleşeceğini zaman gösterecek ve ilahi iradenin 
nasıl tecelli edeceğini hep beraber göreceğiz.

TERÖR EYLEMLERİ

Ulusal ve uluslararası güç odaklarının hazırladığı se
naryoda FP’nin önünün kesilmesi ve oy oranının çok 
aşağılara çekilmesi yer almış olmalıdır. Son 7 aydır 
tüm oluşumlar buna işaret etmektedir. Yukarıda Dev
let içindeki belli güç odaklarının uyguladığı baskı ve 
karalama politikasına değinmiştik. Bu baskı ve kara
lama senaryonun bir gereğiydi. Seçime kadar ısrarla 
ve inatla sürdürüldü. Seçimden sonra da devam ede
ceğe benzemektedir. Baskı ve karalama ile halka ve
rilmek istenen mesaj, “bunlar birinci parti olsalar 
bile bunlara iktidar verilmeyecektir” olmuştur. Nite
kim FP genel başkanı Recai Kutan’m meydanlarda 
“Birinci parti çıktığımızda bize iktidarı vermeyecek 
babayiğit kimmiş görelim” demesi bu oyuna karşı 
oluşturduğu bir karşı hamledir.

Bütün bu baskı ve karalamaya FP’nin örgüt içi sı
kıntıları ve örgütsel hatalarına rağmen FP’nin oyla
rını yeterince gerilemediği yapılan anket çalışmala
rından ortaya çıkınca, FP’nin oylannı alabilecek 
olan MHP’nin önünün açılması gündeme gelmiş ol
malıdır. MHP kadrolarının böyle bir pazarlıkta olup 
olmadığı bilinmemektedir. Dileğimiz böyle bir pa
zarlık içinde olmamalarıdır.

Son 7 ayda yaşanan olayların, M HP’nin oyların
da ciddi artışa neden olduğu Tarhan Erdem’in yaptı
ğı anketlerden anlaşılmaktadır. Apo’nun İtalya’da 
yakalanması ile başlatılan gösteriler, toplumsal şuur 
altını uyandırarak batı düşmanlığı karşısında milli
yetçiliğin yükselmesini sağlamıştır. İtalya protestosu 
ve daha sonraki protestolara fiilen katılan MHP, top
lumda gerekli sempatiyi kazanmaya başlamıştır. İs
tanbul’daki Mavi Çarşı Sabotajı, buna benzer, Antal
ya gibi turizm merkezlerinde ardarda patlayan bom
balar, toplumu otoriter yönetim arayışına itmiştir. 
Tam bu aşamada MHP’nin “Ürkeğe değil erkeğe 
ver” şeklinde başlattığı kampanya toplumu etkile
miştir. Bahçelinin “Sözümüz namusumuzdur” tar

MAYIS 1999 « 13



zındaki kararlılık gösterisi, terörün üstesinden gele
bilecek tek güç olarak görülmelerine neden olmuş
tur.

1.8 Nisan seçimlerinden sonra bombalama hadi
selerinin bıçak gibi kesilmesi, 1 Mayıs’ta hiçbir ör
gütün hadise çıkarmaması bize, 11 Eylül 1980 günü 
asılan 500 bombalı pankartı hatırlatıyor. “ 11 Eylül 
günü yakalanamayanların 13 Eylül günü elleri ile 
koymuş gibi bulunmalarını” anımsatıyor. Dahası 
Ecevit’in “Çorum ve Kahramanmaraş beni olağa
nüstü hal ilanına mecbur burakmak için akılsızca 
planlanrhış olaylardır” tarzındaki açıklamaları seçim 
sürecindeki son 7 ayda artan terör olaylarının amacı 
üzerinde endişelerimizi artırıyor.

Güç odaklarının seçim sonrası senaryosunda 
DSP ile ANAP’ın iktidarı söz konusudur. Apo’nun 
Suriye’den çıkarılması ANAP’a, Türkiye’ye teslim 
edilmesi D SP’ye, terör ise MHP’ye yaramıştır. 
Başörtüsü olayının tırmanması, ANAP’ın yıpranma
sına neden olmuştur. DYP ile devamlı dalaşması, or
taya bir çözüm koyamaması ve 4. parti olan sol bir 
partiyi, DSP’yi hükümet yapması ANAP’ın yıpran
ma sürecini hızlandırmıştır. DSP yelkenlerini şişirir
ken ANAP’ın yelkenleri parçalanmaya başlamıştır. 
Yapılan anketler DSP-ı-ANAP formüliinün tutmaya
cağını ortaya koyunca hükümete 3. ortak aranmaya 
başlanmıştır. O da MHP olarak tesbit edilmiştir. Mil
liyet Gazetesi sahibi Aydın Doğan’ın seçimden önce 
Bahçeli’yi ziyaret ederek DSP+ANAP+MHP hükü
metini konuştuğu ve bu konuda anlaştıkları o tarihli 
gazetelere konu olmuştur. Neler konuşulduğu dışa 
yansımamıştır. A.ncak o tarihten sonra medyanın tüm 
kapılarını M HP’ye açtıklarını görmekteyiz.

Medyanın kapılarını MHP’ye açması şüphesizki 
MHP’nin işine gelmektedir. MHP’nin bundan yarar
lanması en doğal hakkıdır. Dikkati çeken nokta med
ya aracılığıyla bu arada MHP’nin üzerine yoğun bir 
baskının uygulandığıdır. “MHP’nin yeni imajı”, 
“MHP değişti”, "MHP merkeze yaklaştı" gibi yakla
şımlarla MHP psikolojik taaruza uğratılmıştır. Mec
listeki başörtüsü olayındaki tutumu ve verilen beya
natlar medyanın yürüttüğü psikolojik savaşın hedefi
ne en azından şimdilik ulaştığı anlamına gelmekte
dir. (Bu konu M HP’yi bekleyen îeklikeler başlığı al
tında ayrıca incelenecektir). MHP meydanlarda “sö
zümüz namusumuz” diyerek verdiği sözlerii} arka
sında durmalı, gerilememelidir. Gerilediği anda ken

di tabanını kaybedeceğini unutmamalıdır.
Seçim sonuçlarından güç odaklarının DSP+ 

ANAP+MHP senaryosunun tutmadığı, MHP’ye bi
çilen rolü aşarak 2. parti olması ile tüm hesapları 
altüst ettiği görülmektedir. Ecevit’in “tüm hesaplar 
altüst oldu” demesi tezgahın açık itirafından başka 
bir anlama gelmez. 130 milletvekili ile meclise 2. 
büyük parti olarak giren bir M HP’nin kendisine biçi
len rolü kabul etmesi mümkün değildir. Her an 1. 
Parti olma gücüne sahip bir MHP, her türlü iktidar 
pazarlığına sahiptir. Sistem 18 Nisan öncesine naza
ran daha da fazla kilitleneceğe benzemektedir Sena
ristlerin "yağmurdan kaçarken doluya tutulacağı” 
anlaşılmaktadu'.

"Görelim Mevla neyler
Ney leyse güzel eyler.”

DEMİREL FAKTÖRÜ

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığının belli bir 
noktasında parlamentodaki dağınıklıktan yararlana
rak zaman zaman 
başkanlık sistemi
ni gündeme getire
rek tartışmaya aç
mıştır. Çok sık tek
rarladığı “kendim 
için birşey istiyor
sam namerdim” 
sözünü hatırlatır- 
casma ''başkanlık 
sistemini tartışa
lım ama uygula
ması benden sonra 
olsun” demiştir.

Seçim .sürecin
de en ilginç olay, Ecevit’in Cumhurbaşkanlığı seçi
mine 18 ay kala birden bire kamuoyunun gündemine 
“Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanlığı süresinin 
bir dönem daha uzatılması” düşüncesini sokarak tar
tışmaya açmasıdır. Kanaatimiz odur ki ya perde ar
kasında pazarlık yapılmış, ya da Ecevit pazarlık için 
Demirel’e mesaj ̂ göndermiştir. Hangisi olursa olsun 
Demirel, ANAP+DSP hükümeti yıkıldıktan sonra 
Ecevit’in bu jestini 4. Partinin genel başkanı olarak 
Ecevit’e hükümeti kurma görevi vererek cevapla
mıştır. Yalım Erez operasyonu satranç oyununda bir
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hamledir. Muhatapları Ecevit’e mecbur etme hamle
si olarak değerlendirilmelidir. Nitekim öyle de ol
muştur. ANAP ve DYP, Ecevit’in azmlık hükümeti
ne razı gelmişlerdir. Demirci, Cumhurbaşkanlığı ma
ratonunda Ecevit gibi önemli sol bir desteğe sahip 
olmuştur.

Demirel’in ikinci hamlesi “küskünler hareketini” 
organize ettirmesidir. Her ne kadar küskünler hare
keti Erbakana’a mal edilmişse de bu kadar Erbakan 
karşıtı insani Erbakan’ın bir araya getirmeye ne şan
sı ne de gücü vardır. Küskünler hareketi Erbakan açı
sından taktik bir hedef olarak değerlendirilip destek 
verilmiştir. Kanaatimiz odur ki bu işin asıl patronu 
Demirel’dir. Demirel 100 civarındaki bir milletveki
li grubuyla DTP’ye grup kurduracak, seçimleri erte
letip DYP ve ANAP’ı eritme operasyonuna girişe
cekti. Yalım Erez’le yapamadığını, “Küskünler hare
keti” ile yapacaktı. Genel Kurmay Başkanı’mn dev
reye girip açık tavır koyması Demirel’in oyununun 
bozulmasına neden olmuştur.

Demirel için bu meclis son derece önemlidir, 
çünkü yeni Cumhurbaşkanını seçecektir. Demirel bu 
mecliste Cumhurbaşkanlığı için Ecevit’in yanında 
başka müttefikler arayacaktır. Demirel Cumhurbaş
kanlığına kenetlenmiştir. Onu elde etmek için Özal’a 
karşı yürüttüğü mücadeleye benzer bir mücadeleyi 
yürütecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın 
DSP, ANAP’ın yanında 3. ortak olarakda MHP’yi 
görmektedir. Şimdiden M HP’yi psikolojik baskı al
tında tutmaya çalışmaktadır.

Demirel’in MHP ile ilgili sorulan bir soruya, 
“Siyasi partiler Anayasa’ya, kanunlara uyuyorsa le
galdir, uymuyorsa uydurulur" tarzında verdiği ce
vap, ortamı germe ve tehdit anlamına gelmektedir. 
RP’yi benzer ifadelerle tartışmaya açtığı hatırlanma
lıdır.

Demirel’in 3. hamlesi, meclise başörtülü olarak 
gelen FP milletvekili Merve Kavakçı’ya karşı gös
terdiği tepkidir. Süleyman Demirel gibi bir kimseye 
yakışmayan ve kendisinden beklenmeyen bir tavır 
sergilemiştir. Demirel’in milletin reyi ile seçilip gel
miş bir milletvekilini

Bunu İslamın şartı sayıyorsa bu bölücülüktür. Bu fitne- 
-----dir... Sokakta bu hanıme.fendU3a§mi-bağhy£)rsa kime ne

tür. Bu cereyana alet olmaktadır. Olay çücarmak süreliyle 
ismini duyurmaktır. Porovakatörlüktür, tahriktir. Bu üp 
ajan provakatorler çok görülmüştür. Onlardan birisi de bu 
da...3

diyerek bu denli ağır suçlamasına bakılırsa De- 
mirel’in özel bir hesabı var demektir. Özal’a karşı 
“elimde 3 Koskotas dosyası var, açıklarsam yer ye
rinden oynar” diyerek yaptığı muhalefetin sonucun
da dosyalardan hiç birşey çıkmamıştır. Ancak o sert 
muhalefetten oyunu artırarak çıkmıştır.

Demirel bu hamle ile gündemin ortasına gelip 
oturmuş, yeni meclisi etkileyecek vc baskı altında 
tutacak bir ortamı yakalamıştır. Demirel bundan son
ra da ortamı gerecektir; yarı başkan gibi davranacak
tır. Demirel böylelikle Cumhurbaşkanlığı seçimi için 
Türkiye’deki güç odaklarının ve devletin belli ku- 
rumlarınm desteğini alabilecek bir fırsat yakalamış
tır. Bunu sonuna kadar kullanacaktır. Diğer taraftan 
Demirel bu tavrı ile tecrübesiz MHP kadrolarına 2. 
gözdağını vermekte, onları baskı altında tutarak FP 
ile girebileceği meclis içi ittifaka engel olmaya çalış
maktadır.

Bütün bunlarm tutup tutmayacağını zaman göste
recektir. Ancak Demirel ve tüm güç odaklarına, ya
saklı yılların Demirel’inin dilinden düşürmediği şu 
deyişi hatırlatalım:

“Keser döner, sap döner 
Bir gün de hesap döner.”

SONUÇ

Gerek ulusal gerekse uluslararası güç odaklarının 
beşeri imkanlarla ve beşeri mantıkla sahnelemek is
tedikleri bu senaryo istedikleri sonuç vermeyecektir. 
Bütün bu senaryoların, tuzakların tutmayacağını de
ğişimi arınarak gerçekleştirmek isteyen bir halkın 
uyandığını görmekteyiz. Çünkü;

Gerçek şu ki, onlar hileli düzenler kurdular. Oysa onlann 
düzenleri, dağları yerinden oynatacak da olsa, Allah ka
tında onlara hazırlanmış bir düzen vardır. (İbrahim 46)

Devam Edecek

KAYNAKLAR

der? Ne işi var meclisin içinde? Anlaşılıyor ki gemi azıya 
alınmıştır, hadise çıkarılacaktır. Bu cumhuriyete karşı bir 
cereyandır.. Bu müslümanlığa aykırı bir iştir, bölücülük-

1- 27.4.1999 Sabah Gazetesi
2- Aydınlık, 25 Nismı 1994. Sayı 614, s. 19.
3- 3 Mayıs 1999, Milliyet Gazetesi
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KAPAK
MERKEZİYETÇİ BİR TOPLUM

KILINMA YOLUNDAYIZ

eçim sonuçlarına değişik açılardan 
bakılabilir ve birb iril erinden az 
çok farklı görüşler ileri sürülebilir. 

Esasen seçim gecesinden beri basın yayın 
organlarında pek çok yorum yapılmış, şüp
hesiz bu arada bazı makul argümanlar ser
gilenmiştir. Biz de burada güncellikle sı
nırlı olmayan bazı sonuçlara değinmek is
tiyoruz.

Bir değerlendirme yapabilmek için ön
ce elimizin altındaki tabloya bir göz gez
dirdiğimizde, partilerin bir kısmının (orta
lama olarak bir önceki seçimlere göre 
DSP’nin yüzde 14’den 22’ye 8 puan, 
MHP’nin yüzde 9’dan I8’e 9 puan) yükse
liş gösterdiğini, bazı partilerin de 
(ANAP’ın yüzde 19’dan 13’e 6 puan, 
DYP’nin yine 19’dan 12’ye 7 puan. Fazilet 
Partisi’nin de altı ay öncesi bütün kamu
oyu araştırmalarında görünen ve selefi 
RP’nin daha önceki seçimlerde aldığı yüz
de 21’lerden 15’e 6 puan) gerilediklerini ve 
nihayet sistemin ana partisi CHP’nin de 
barajı aşamadığını görmekteyiz.

Bu tabloya göre cevaplandırılması ge
rekli sorular, yükselen partilerin ne denli- 
ğine yükseldiği, düşüş gösteren partilerin 
de hangi sebeplere dalayı olarak düştükle
ridir.

Demokratik teamüllere göre işleyen bir 
GÖKSU  ülkede partiler, seçimler ve bunlann so

M, Emin

nuçları üzerinde konuşmak ve tahminlerde 
bulunmak zor değildir. Yani yükselişin ve 
düşüşün belli makul gerekçeleri vardır. 
Meselâ iktidar partileri ve hatta en başarıh 
olanları yıpranır; muhalefetteki 1er genelde 
güç kazanırlar, kendilerini yenilerler ve 
umut haline gelirler. Bu arada tabii olarak 
proğramlarını netleştirip açık bir şekilde 
dile getirirler, halkı tedirgin eden sorunlara 
çözüm önerileri üretirler. Halk bunları ic
raat yetenekleriyle de birleştirip bir karara 
varır. Ama Türkiye’de zorlamalarla, sistem 
dışı güçlerin baskılarıyla, işler böyle ger
çekleşmez. Meselâ bu çerçevede, gırtlağı
na kadar ekonomik, siyasal ve sosyal prob
lemlere batmış bir ülkede, hiçbir yaptığı 
yapacağına teminat olmayan iktidar partisi 
DSP güçlenir, umut haline gelir ve yine 
muhalefet partileri DYP, Fazilet Partisi güç 
kaybeder. Yani normal siyaset kuralları ye
rine başka belirleyici kurallar işler. Ama 
hiçbir makul kural ve hatta bilimsel analiz 
bu ülke için geçerli değildir. Türkiye’yi 
açıklama bakımından Sosyoloji biliminin 
iflas ettiği bile söylenebilir. Analizde kul
lanılacak kavramlar da anlamlarını büyük 
çapta kaybetmişlerdir. Meselâ merkez, sağ 
ve sol kavramları bunların başında gel
mektedir. Bazıları hala bunlan kullanarak 
analizlerde bulunsa da artık çok farklı an
lamlara gelmektedirler.
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Seçimler üzerine yapılan yaygın bir yoruma göre bu 
işin galibi merkez sağdır, çünkü MHP’nin yanında 
ANAP, DYP ve Fazilet partisi ortalama yüzde yetmiş
lik bir oy potansiyelini temsil etmektedirler ve tabi bu 
söyleme göre hükümeti de bunlar kurmalıdırlar, seçme
nin mesejı budur.vs..

İşin gerçeği bu görüş hiç de gerçekçi olmayan bir 
yorumdur. Çünkü Türkiye’de özellikle 1980 sonrasında 
iki kutuplu bir partiler yelpazesi söz konusu değildir. 
Bir "toplumsal eksenli merkez" olmadığı gibi gerçek 
anlamda bir sağ ve sol da yoktur. Evet bütün dünyada 
sağ ve sol izole olmuştur ama Türkiye’de iyiden iyiye 
anlamını yitirmiştir. Bu gelişmeye bağlı 
olarak bir merkez etrafında sağ ve sol 
kanat partilerden oluşan iki kutuplu par
ti sistemi yoktur. Duruma göre sırası de
ğişen, birinin baş parti konumuna geçip 
diğerlerinin onun gerisinde dizildiği çok 
kutuplu bir sistem yaşanmaktadır. Eğer 
bütün bunların içinde bir merkezden söz 
edilecekse bu merkez de bir siyasal dev
letçilik olarak algılanmalıdır.

Dolayısiyle sağ olarak ilan edilen partilerin ne dere
ceye kadar sağ oldukları belli olmadığı gibi, sol da na- 
sıllığına sol belli değildir. Meselâ sağ kabul edilen 
ANAP ile sol kabul edilen DSP arasında zorlamadan 
nesnel bir ayırım yapmak mümkün değildir. Kaldı ki 
sağ olarak görülen partiler arasında fikri/organik bir be
raberlik de yoktur. Bir başka deyişle yüzde 70’lik oy 
kütlesi meselâ DSP ile herhangi birilerini birleştiren bir 
kategoriden daha birlikli bir anlam ifade etmemektedir.

Bütün bunların sonucu seçimler hayali bir sağ veya 
solun başarısı olarak gösterilemez. Öyleyse seçimde 
yükseliş ve düşüş gösterenler için daha farklı argüman
lar bulmalıyız.

Seçimlerin sonucunu belirlemede şüphesiz iç ve 
dış,yerli ve küresel bir yığın etkenden söz edilebilir. 
Bunların en önemlileri de devlet seçkinciliği, MGK gi
bi kurumlar, merkezle çıkarını paralelleştiren medya, 
terör ve Apo olayı, bazı küresel gelişmeler, ideolojik ta
vırlar, partilerin bizzat kendini takdim biçimi, toplum-

SEÇİMLER MERKEZ SAĞIN BAŞARISI MI? DSP’NİN YÜKSELİŞİ VE BUNDA
DEVLET SEÇKINCILIĞİNİN ETKİSİ

Şüphesiz seçimin görünürdeki galibi (MHP ile birlikte) 
DSP’dir. Bu iki partinin yükselişi için yapılan yaygın 
yorumlardan birisi, ikisinin de milliyetçi olduğu ve 
konjonktüre! olarak da günümüzde milliyetçiliğin etkin 
olduğudur. Yani ikisinin de milliyetçi olduğu, MHP’nin 
klasik anlamda genel bir milliyetçiliği, DSP’nin ise 
Atatürk milliyetçiliğini temsil ettiği, toplumun gelinen 
noktada artık milliyetçiliğe ilgi duyduğu söylenmekte
dir. Hatta söylem daha da ileri götürülerek aruk milli
yetçiliğin İslamcılığın yerini aldığı (ve İslâmla ilgili kâ
busun (!) gerilerde kaldığı) bile ifade edilmektedir.

Şüphesiz milliyetçilik duygularının 
bu gelişmelerde etkili olduğu genel ola
rak doğrudur. Ne var ki bu duygu, bağ
lı bulunduğu siyasal ortamdan koparıla
rak değerlendirilemez. Yani milliyetçi
lik genel olarak devletçilik ve dolayı- 
siyle seçkincilikle özdeş sayılmasa bile 
bunlardan tamamiyle uzak bir olgu de
ğildir. Esasen çağın yaygın deyimiyle 
"ulusçuluk", üniter/total devlet mantı

ğının bir ürünü olarak ortaya çıkmış, bu modern devle
tin altına sürülecek bir halk üretmenin yolu olarak be
lirmiştir. Yani ulusçuluk ulus devlet mantığının doğal 
bir sonucudur. Ulus devlet ise çağın yaygın siyasal bi
rimidir. Buradan varılabilecek sonuç, ulusçuluğun, 
kendi doğasında algılandığı, bir siyasal kadro kendisini 
devletle özdeşleştirdiği oranda merkeziyetçi/devletçi 
bir konum kazanacağıdır. Söylemeye bile gerek yoktur 
ki Türkiye gibi ülkelerde bu “merkez" ve hatta "devlet
ten yana olmak”, orada dumıakta olan bir seçkinci ya
pıdan yana olmak anlamına gelmektedir. Hele mil
let/toplum ekseninde bir milliyetçiliğe kapı aralanma- 
mışsa, böylesi bir siyasi kadro seçkinciliğin tayin ettiği 
bir eksene oturmak zorundadır.

İşin gerçeği bunlar Ecevit ve partisinin ulusçuluğu
na, daha doğrusu merkezciliğine denk düşmektedir. Zi
ra aynı Ecevit (ki o zaman partisi CHP idi) 1970’lerde 
meydanlarda “Bu sistem değişmeli, hakça düzen gel
melidir” diyor, (Tito modeli) bir özyönetimi savunuyor, 
ABD’ye tavır koyuyor, askeri müdahalelere meydan

sal güven talebi, vesaire olarak sıralanabilir. Şimdi bun- 
lardan bazılarını eksen alarak daha yakından analizler
de bulunmaya çalışalım.

okuyor, salt merkezi siyasallık karşısında toplumsal si- 
yasallığı koyarak puan topluyor, büyük kentlerin bele
diye başkanlıklarını aldığı gibi, o zaman küçük bir par
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ti olan MSP’nin desteği ile hükümet olabilecek bir güç 
elde ediyordu. 25 yıl sonra aynı Ecevit, bütün tavnnı 
merkezden yana koyuyor, seçkinci belirlemesiyle ikti
dar oluyor; insan hakları ihlali hat safhada, ekonomi 
perişan, yaptıkları yapacaklarının teminatı olarak görü
lemeyecek olan Ecevitler partisi birinci sırayı alıyor. 
Yani merkeziyetçi bir tavırla yükseliyor.

Burada üzerinde düşünülmesi gerekli asıl soru, 
merkeze tavır koyan siyasal partilere destek veren top
lumun tam tersi bir noktaya nasıl geldiğidir. Şüphesiz 
DSP bu oyu hile ile almış değildir, toplumun görünür
deki serbest tercihi ile gerçekleşmiştir. Ne var ki bu ter
cihin arkasında toplumun uzun bir dizayn süreci yat
maktadır. Darbeler, 28 Şubatlar, parti kapatmalar, üstü 
yan örtük uyarılar, planlar, sükun ve istikrar talebi, vb. 
Yani toplum artık böylesi sınırlı kararlar verecek bir 
konuma getirilmiştir.

Sonuç olarak Ecevit’in DSP’si toplumu geleceğe ta
şıyacak bir iktidarın öğesi olmasa da seçkincilikle top
lumun ister istemez (pek çok hakları göz ardı etmek 
kaydıyla) ortak noktası haline gelen istikrara denk dü
şecektir. Hem de ülke bir kendi içine katlanış süreci ya
şayarak.

RESMİ İDEOLOJİ VE CHP

Yukarıda toplumun merkeziyetçi konuma geldiğini (da
ha doğrusu getirildiğini) söylemiştik. Ancak bu sıkıntı 
verici tablonun yine de umut verici bir yönü vardır ki 
bu, toplumun sloganik boyutta bir resmi ideolojiye iti
bar etmediğidir. Bu durum CHP örneği üzerinde açıkça 
görülmektedir. Sistemin kurucu partisi dij'ebileceğimiz 
CHP halk katlarını, toplumsal gelişmeyi kapsayacak 
hiç bir söylem ve icraat geliştiremeden Cumhuriyetçi
lik, Atatürkçülük, laiklik gibi kavramlarla, hem de top
lumsal hiç bir içerik kazandırmaksızın götürmeye çalış
tı. Ancak CHP’yi barajın önüne bırakan bu seçimler yu- 
kardaki nedenlerle tavrını merkezden yana koysa bile 
idieolojiye itibar etmediğini gösterdi. Eğer toplum ide

olojiye itibar et
seydi, sistemin 
yapısını oluşturan 
kavramları şüp
hesiz DSP’den 
daha fazlasıyla 
CHP temsil etmiş 
oluyordu. Mesela

CHP geleneksel tavrıyla daha çok Atatürkçü sayılabilir
di. Ama özellikle son bir kaç yıldır yaşanan süreç top
lum nezdinde bunların ne kadar içlerinin boşaltılıp bir 
seçkinci yapının kılıfı olarak kulanıldığmı gösterdi . 
Sözün kısası mevcut zorlamalar halkı istikrar kaygısıy
la merkeze yöneltti, doğrudan ideolojisine değil. Dola- 
yısiyle kendini ideolojiyle ifade etmeden başka bir ay- 
ncalığı olmayan CHP de barajı aşamadı.

M HP’NİN YÜKSELİŞİ NASIL YORUMLANMALI

Şüphesiz MHP’nin yük
selişi milliyetçilik duy
gularıyla irtibatlı bulunsa 
bile merkezden yana 
doğrudan veya dolaylı 
bir tavır koymanın 
önemli bir rolü olduğu
nun altının çizmeliyiz.

Gerçekten de MHP 28 Şubat sürecinden de çıkardı
ğı bir dersle, DSP örneğinde olduğu gibi resmi ideoloji 
bağlamında olmasa da işi devlet bağlamında götürme
ye çalıştı. Seçkinci yapı ile bir çelişki sergilemedi. Yo
ğun bir biçimde yaşanan haksızlık ve dayatmalara ses 
çıkarmadı. Meselâ başörtüsü mağduriyetini geçiştirme
ye çalıştı. Bunu bir RP sorunu olarak gördü, hatta bazen 
yeri geldiği durumlarda “kendilerinin böyle bir sorun
larının olmadığı” şeklinde içeriksiz beyanlarda bile bu
lundu. Kanaatımızca bütün bunlar problem üstlenmek
ten çok, merkeze olumlu bir mesaj verip teşkilatı güç
lendirmeye yönelik işlerdi.

Bu tavır bazı halk katlarında yukarıda söz konusu 
ettiğimiz ve merkezin de dikte ettiği şiddetli bir istikrar 
talebine uygun düşüyordu. Böylece partinin tutumu 
halk arasında kavgasız gürültüsüz bir olumluluk olarak 
algılandı.

Bir de genel kanaate göre PKK ile mücadelede 
MHP önemli bir konumda bulunuyordu. Ancak 
MHP’nin bu mücadeledeki fiili rolü kanaatımızca açık 
değildir. Belki bu kavgada resmi tavrın ulusçu alt yapı
sını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan DSP resmi 
tavır olarak İslami gelişmeye karşı laikçi bir duruşu 
temsil ediyordu; MHP ise PKK’cılığa karşı çözüm ola
cak ulusçu bir yapıya denk düşüyor.

İşin gerçeği şu anda dünyada bizi de etkilemekte 
olan yeni bir milliyetçilik rüzgarı esmiyor. Zaten dünya 
ulus/devlet yapılarının gereği olarak uluslararası dü
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zeyde motive edilen ve hemen hiçbir toplumun uzak 
duramayacağı genel bir ulusçuluk yaşanmaktadır. Tür
kiye’de doğal olarak bunun içindedir. Dolayısıyla gün
cel gelişmeleri daha farklı nedenleri göz önünde bulun
durarak açıklamak zorundayız. Mesela Fazilet Partisi
nin içinde bulunduğu belirsizlik, DYP’nin kaybettiği 
güven, ANAP’a küskünlük, yıllarca marjinallikle kalan 
bu partiyi kitle partisi haline getirmiştir. Dolayısiyle 
şimdi ondan beklenen dar bir milliyetçilik talebine 
denk düşmek değil, ekonomik sıkıntılar, dış siyaset, iç 
huzur, insan hakları ve sair sorunlara çözümler getir
mektir. Basit anlatımıyla o artık başörtüsü zulmünü 
kendinin dışında, Fazilet Partisine ait bir sorun saya
maz.

Denebilir ki bu durumda MHP’nin önünde iki yol 
vardır; Ya medyanın da telkiniyle tavrını merkezden 
yana koymak, toplumsal talepleri görmezlikten gel
mek, yani kelimenin tam anlamıyla ulusçu bir çizgiye 
bürünmek; ya da kendini millet eksenli bir nahif milli
yetçiliğe yöneltmek ve gerektiğinde seçkinciliğe karşı 
halkın taleplerini temsil etmek. Toplumun MHP’den 
beklediği şüphesiz ikinci yoldur. Esasen birinci yol 
MHP’yi gelecek seçimlerde marjinalliklere indirecek 
yoldur. Yine de bilinmelidir ki seçkinci yol kaypak bir 
tavırdır ve bu iş için hizaya girmek bile yeterli görül
memektedir. 28 Şubat sürecinin toplumla partallaşan 
gözde partisi ANAP’ın rahatlıkla harcanmış olması da 
bunu göstermektedir.

ANAP VE 28 ŞUBAT SÜRECİ AÇISINDAN SEÇİMLER

Hemen belirtmeliyiz ki se- 
çimler 28 Şubat sürecini 
onaylama anlamına gelecek 
bir sonuç ihtiva etmemekte
dir. Bilindiği gibi 28 Şubat 
hareketi toplumu, irticai olan 
ve karşısındaki laik kesim 
olarak ortasından ikiye böl

müş ve birincisine karşı savaş ilan etmiş oluyordu. An
cak seçim sonuçlarında böylesi bir toplumsal tercihle 
veya bu anlama gelecek bir tavırla karşılaşmıyoruz. Ya
ni sonuca bakıp vakıaları eğip bükmeden halk, irtica 
damgalı müslümanlığı cezalardırdı denmesi mümkün

ni gruplarından birisini arkalayan Ecevit’in DSP’si de
ğil, ANAP ve bu olağanüstü hükümeti destekleyen 
CHP idi. Kendini mevcut siyasal sistemin dayanağı gö
ren CHP bu seçkinci süreçte yandaş sivil toplum kuru
luşlarına, veya sivil toplum kuruluşu gibi çahşan (!) ku
ruluşlara manevi ve moral destek sağlamıştı. Cumhuri
yetin laik çerçevede kurulan sloganik söyleminin de 
merkeziydi. Sürecin mantığıyla irtica denen geniş halk 
katlarının karşıtı bir oluşumdu. Ama seçimde geniş 
halk katlarının tasvibine mazhar olamadı, irticaa karşı 
duruşuyla ödüllenderilmedi.

Evet sürecin asıl favori partisi, irtica ile savaşan 
ANAP’tı. İ.H. Liselerini ve Kur’an Kurslarım kapatan,
8 yıllık kesintisiz’in öncüsü, irtica yasalarını çıkarmak 
için uğraşan, bu haksız ve baskıcı girişimlere en doğal 
tepkilerini veren halkı tehdit ve itham eden ANAP’tı. 
Şüphesiz o bunları yaparken bir siyasal parti olarak da
yandığı güç odaklarının siyasal güvencesini de almış 
olmalıydı. Bir başka deyişle bu ülkenin en önemli soru
nu irtica idiyse ve ANAP bununla cansiperane savaş
mışsa, toplumca ödüllendirilmeliydi. Üstelik devlete 
çöreklenmiş çeteleri de açığa çıkarmakla övünüyordu. 
Ama olmadı, toplumca mükafatlandırılmadı. Seçim 
günlerinin konjonktürel havası olmasaydı baraj sıkıntı
sı bile yaşayabilirdi.

28 Şubat’ın irticası Fazilet Partisinin gerilemesinde 
bile etkili olmamıştır. Onun gerilemesinde etkin olan 
şey, toplumun onu irtica ile irtibatlandırıp cezalandır
ması değil; toplumun (üstünde hissettiği baskının da et
kisiyle) verilecek oylara sahip çıkamayacağı kaygısı
dır. Yoksa bu partinin genel seçimlerdeki yüzde 15’Hk 
oyuna karşılık yerel seçimlerde yüzde 23 oranındaki bir 
oyu elinde tutmasını, büyük şehirlerin önemli bir kıs
mının belediye başkanlıklarım almış olmasını açıkla
mamız mümkün değildir. Demek ki toplumun üstünde 
etkin olan irtica söylemi değil, güç kurgulamasıdır.

DYP VE İNANDIRICILIK SORUNU

DYP, 28 Şubat süreci 
karşısında demokratik bir 
tavır almış, belli güç 
merkezlerine karşı çık
mıştı ve bunun olumlu

değildir.
Hatırlanacağı üzere sürecin favori partisi, MGK’cı- 

ların da irticaa adres gösterdikleri ülkenin en yaygın di-

Tlîi^^nsıması bekTenırdiT 
Ancak bu olmadı, tersi 
bir sonuç elde etti. Hatta
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bu sonuca bakarak bazı yorumcular merkeze, dolayı- 
siyle baskıcılığa karşı çıkmanın halk tarafından onay- 
lanmadığmı, 28 Şubatın da tepki görmediğini ileri sür
düler.

Aslında DYP’nin ve Genel Başkanı Sayın Çiller’in 
karşılaştığı bu durum, yukarıda ANAP konusunda da 
da belirtilenler nedeniyle 25 Şubat dayatmacılığına 
halkın arka çıktığı anlamına yorumlanamaz. Bu durum, 
demokratik tavrın başka inandırıcı nedenlerle de birleş
mesi gerektiğini gösteriyor ki aynı şey Fazilet Partisi 
için dc söz konusudur.

İşin gerçeği Çiller ve partisi, söz konusu demokra
tik duruş başta olmak üzere halka yeterince inandırıcı 
gelmemiştir. Çoğu kere iktadan kaybetmesinin intika
mıyla hareket ettiği düşünüldü. Dindarlara yakınlık ve 
muhafazakar duruş için de kafalarda bir soru kaldı, me
selâ bir kaç yıl önce ülkedeki İslâmî gelişmeyi (meşhur 
deyimiyle fundamentalizmi) ABD’ye şikayet eden Çil
ler ne dereceye kadar değişmişti? Çilller yaşayageldiği 
süreç içinde bu mantığı muhtemelen geride bı
rakmıştı, ama bunun garantisi neydi?

Sayın Çiller, kendinin ve eşinin mal 
varhğı ve bunları elde ediş yollan 
üzerine medyanın gösterdiği tepki 
karşısında da aklayıcı bir yolu açık 
tutamadı. Belki bu mallar, ANA- 
SOL-D hükümeti zamanındaki bü
yük yolsuzluklann yanında (uzun 
zaman konuşulan ve Parsadan’a örtü
lü ödenekten verilen 5 milyarlık ödeme 
örneğinde olduğu gibi) devede kulak bile 
değildi. Ama özellikle kişisel oluşu medyanın 
da gayretleriyle yolsuzlukların adresi olarak gözüktü.

Bir de DYP Susurluk’la başlayan çete operasyonun
da, çetelerle en çok ilişkisi kurulan parti oldu. 28 Şubat 
sürecinde, yukarıda seçkincilik rakip çeteleri deşifre 
edip etkisiz kılarken, çoğu milliyetçi kökenli olan bu 
kişilere DYP dolaylı da olsa arka çıkmaya çalıştı. Bu da 
halkta devletle irtibatlı çetelerin daha çok bu partiyle il
giliymiş görüntüsü verdi. Çetecilik, kim kimi nerede ve 
hangi amaçla kullanırsa kullansın halkın hiç bir biçim
de onaylamadığı bir şeydi.

Farklı yorumcular Çiller’in polemikçiliğini (de
mokratik bir duruş için olsa bile) halkın tasvip etmedi
ğini, DSP ve MHP’nin de özellikle merkezle polemiğe 
girmeden, sivri bir şey söylemeden olumlu bir sonuç al
dıklarını ileri sürmektedirler. Bu durum daha önce de

söz konusu edildiği gibi halkı hizaya sokmak, istikrar 
talebiyle başbaşa bırakınak süreciyle ilgilidir. Çiller ile 
başlayıp biten bir sorun değildir. Demek ki DYP’nin 
sorunu genel olarak çete, yolsuzluk, merkezle olan iliş
kisi, dindarlara yakmiık ve benzeri konularda yeterince 
inandırıcı olamamak şeklinde özetlenebilir. Aslında bu 
inandırıcı olamamak Fazilet Partisi için de aynen ge
çeri idi r.

FAZİLET PARTİSİ VE “İSLAMCILIĞIN” GELECEĞİ

Hemen belirtelim ki Fazilet Partisi’nin en önemli soru
nu, içinde bulunduğu belirsizliktir. İşin ilginci yaşa
makta olduğu süreç bu belirsizliği gittikçe derinleştir
mekte, toplumda hangi talebe denk düştüğü, hangi işlev 
ve konumuyla tebarüz edeceği muğlak hale gelmekte
dir. Seçkinci dayatmacılık, tepesinde sallandırdığı ka
patma tehdidiyle bu sonuca sürükleyip götürmektedir. 
Dolayısıyla FP’nin gerileyişini yalnız kendi iç dina

mikleriyle açıklamak ona haksızlık olur. Ne var 
ki yine de kendi duruşuyla ilgili bir yığın 

sorunu vardır.
Bir kere, gerekçesi ne olursa olsun 

partinin yerinde bir belirsizlik var
dır. Merkez ve toplum eksenlerinde 
bir yere, bir değer skalasına denk 
düşmesi gerekiyor. Selefi olan RP 

geçmişte “merkez dı§ı” konumuyla 
halk katlarında umut olmuş, hatırı sa

yılır bir varlık haline gelmişti. Bir baş
ka deyişle devlet merkezli olmayan bir ta

lebe denk düşerek yükselmişti. Üstelik bu çizgi
yi benimseyip destekleyen sırf dindar kesim değildi. 
Şüphesiz yaşadığı sürecin de etkisiyle FP merkeze ken
dini kabul ettirmeye yöneldi. Kendini var kılan çizgi
den bir hayli uzaklaştı. Merkeze de tabii olarak yarana
madı. Bu durum partiyi sıkıntılı bir sürece soktu.

Bu açıklama, FP tarafından tehdit ve baskı ile açık
lansa da, bu bütünüyle bir mazeret sayılamaz. Ona dü
şen kendini anlatmak, yasallığın bütün imkanlarını kul
lanmak, ama eğilmemektir Bir üyesinin beş yıl önceki 
bir sözüyle partinin kapatılması, ileri gelenlerin idam 
talebini içeren dayatmacılık topluma arzedilmelidir, 
ama topluma haklı bir durucun mesajı verilebilmelidir.

Buna bağlı olarak Fazilet Partisi 28 Şubat sürecinde 
alaşağı edilişini (hangi karar ve icraatlarından dolayı 
alaşağı edildiğini, sistem kavgası verenlerin gerideki
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amaçlarını) açıklayamadığı gibi şimdi verilecek oyla
ra nasıl sahip çıkabileceği sorusu da cevapsız kaldı. 
Sayın Kutan’ın “yüzde 30 oy verin, bakalım bize ikti
darı kim vermeyecek?" gibi sözleri de bu sorunun ce
vabı değil, tam aksine kendilerinin kuskusunu dile ge
tiriyordu. Daha kötüsü de meşruiyetin sayısallıklarda 
aranması gibi olumsuz bir sonuca götürüyordu. Söyle
meye bile gerek yoktur ki hak ve meşruiyet hak sahi
bine aittir sayısallığa değil.

Esasen bu söz konusu durum seçimlerde kendini 
çok iyi gösterdi, yerel seçimlerde (deyim yerindeyse) 
oyunun boşa gitmeyeceğini düşünen yüzde 23 oranında 
bir seçmen kitlesi FP’ye oy verdi. Ama değerlendirme 
kaygısıyla bu oran genel seçimlerde yüzde 15’te kaldı.

Bir de FP seçimlere doğru yaklaştıkça sanki kendi 
sınırlarını kendisi çizip aşağılara çekmek istermişçesi
ne hatalar işledi, potlar kırdı. Bu çerçevede iki liderli 
bir görüntü verdi, küskünlerle işbirliği yaparak, vakit
siz bir biçimde 312. maddenin kaldırılması girişiminde 
bulundu. Ama bir komutanın “312’nin kalması gerekir” 
gibi bir beyanıyla da geri çekildi. Bunlar, söz konusu 
edilen güvensizliği pekiştirdiği gibi, demokratikleşme 
girişimlerine hala kapsayıcı bakamadığı duygusunu 
uyandırdı. Artık bilinmelidir ki demokratikleşme giri
şimleri, (başörtüsü dahil) bütün haklar, ucuca denk ge
len meclis aritmetiğini değil, geniş katılım sağlayıcı gi
rişimleri gerektiriyor.

Fazilet Partisinin geriletilmesiyle “İslâmcılığm” fi- 
renlendiği düşünülebilir ve bu seçkincilerin yüreğine su 
serpmiş olabilir. Ama kanaatımızca bu sonuç Türki
ye’de İslam’ın önünün açılmasına da sebep olacalc bir 
gelişmedir. Çünkü İslam’ın kendi doğasına uygun bir 
yükselişi, devletçi, ulusçu, muhafazakar, popülist, par
tici vb. bütün tavırların üstünde kalabilmesine bağlıdır. 
Umarız bu gehşme İslâm’ın devletçi-partici algılanış 
düzeyinin de aşılmasına'^sile olacaktır.

SONUÇ

Genel olarak bakıldığında bir yığın sınırlandırıcılıklar 
içerisinde yapılmış bulunsa da bu seçimin sonuçları iyi
ye de yorumlanabilir. Özellikle her partiye kendi konu
munu gözden geçirme, yeniden bir karara varması nok
tasında önemli mesajlar sunmuştur. Yükselenler de, dü-

Hiçbir makul kural ve hatta bilimsel ana

liz bu ülke için geçerli değildir. Türkiye'yi 

açıklama bakımından Sosyoloji biliminin 

iflas ettiği bile söylenebilir. Analizde kul* 

lanılacak kavramlar da anlamlarını bü

yük çapta kaybetmişlerdir.

şüş gösterenler de bu mesajı iyi almak zorundadırlar.
Hatta denebilir ki toplumu, 28 Şubat olarak adlan

dırılan bir turnikenin içinde seçime götürenler de bütün 
zorlamalarına rağmen bekledikleri sonucu almış sayıla
mazlar Çünkü bu uzun vadede düşünüldüğünde bu so
nuç, seçkinciler başta olmak üzere kimse için esaslı bir 
başarı sayılamaz. Üstelik bu gelişme uzun vadede zor
lamaları daha antipatik hale getirir.

Vakıa biraz da baskı ile toplumda uyandırılan istik
rar talebinin bu seçimlerde önemli bir rol oynadığı, hal
kı merkez ekseninde kanalize ettiği gözlenmektedir. 
Ama bu duygu daha fazla zorlandığında kendisinin bir 
istikrarsızlık nedeni olduğu anlaşılacaktır. Bunun için 
seçkinler ve dayanağı medya, seçim sonrası hükümet 
oluşumlarında bu yolu daha fazla zorlamamalıdırlar. 
Çünkü ülkenin gırtlağına kadar çıkmış olan ve çözüle
meyen sorunları artık kendilerine ciro edilecektir. Tabii 
seyri içinde kim kiminle bir araya gelip makul bir hü
kümet oluşturabilirse, zorlanmaksızın onlar hükümet 
olmalı ve asıl gözlemci olan toplum, icraatlarım izle
meli, sonra da bir başka yerde değil, hesabı sandıkta so
rulmalıdır. Hiç bir parti hükümet olmak için çırpınma
mak, ama üzerine görev düşünce de bundan kaçınma
malıdır.

Geçen sayıdaki yazımızda da üzerinde uzunca dur
duğumuz gibi Parlamento toplumsal iradeyi bihakkın 
temsil etmeli, geçen dönemin zaafiyeti bir kere daha 
yaşanmamalıdır. Hükümet etme ortamı sistem dışı güç
lerle paylaşılmamalı, en temel bir demokratik teamül 
olan seçilenlerin atananlara önceliğine dikkat edilme
lidir. Çünkü siyaset dışı unsurlara dayananlar, o anda 
kendilerinin güç kazandığını düşünseler de genelde sa
dece ülkenin değil, siyasetin önünü tıkadıklarını bilme
lidirler. Normal olan, her şeyin kendi doğası içinde iş
lemesidir.*
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KAPAK
NEFİSLER DEĞİŞMEDİKÇE...

"Bir toplum, kendi nefsinde olanları değiştirmedikçe, 
Alah o toplumun konumunu değiştirmez.” (Ra’d/11)

n e f i s l e r  d ü ş m a n l a r d a n

DAHA t e h l i k e l i

Abdullah
YILDIZ

996 yazında Refah-Yol koalis
yonu kuruinnuş ve derginiz Üm
ran, bir dizi yazıyla RP’yi bazı 

tehlikelere karşı uyanık ve dikkatli ol
maya çağırarak uyarı görevini yerine 
getirmişti. Burhaneddin Can, “RP’yi 
Bekleyen Tehlikeler” başlığı altında il
kesiz uzlaşma, dünyevileşme, servet ve 
saltanat tutkusu ve daha sonra da bölün
me tehlikesine dikkat çekmiş, bu satır- 
larm yazarı da “Saltanatımız Esarete 
mi Dönüşüyor?” sualini sorarak RP 
bağlamında müslümanların sekülerleş- 
mesine işaret etmişti.

Sözünü ettiğimiz yazıda yer verdiği
miz Hz. Ö m er’in mektubunu tekrar ha
tırlamanın tam da zamanıdır, diye düşü
nüyoruz. Halife, cephede bulunan Sa’d 
bin Ebû Vakkas’a gönderdiği mektupta 
müslümanları şöyle uyarıyordu:

“Ben sana ve beraberindeki askedere, her 
durumda Allah’tan korkup sakınmanızı 
emrediyorum. Çünkü Allah’ın koyduğu 
sınırları çiğnemekten sakınmak (takva), 
düşmana karşı direnmekten daha üstün 
ve savaşta yapılan hileden daha kuvvet
lidir. Sana ve beraberindekilere, düşman 
karşısında gösterdiğiniz dikkatten daha

fazla gUnahlarmız karşısmda dikkatli ol
mayı emrediyorum.
“Zira, İslam ordularının günahları, beni 
düşmanlarından daha çok korkutuyor.
Müslümanlar, ancak düşmanlarmın Al
lah’a karşı isyanları sebebiyle yardım olu
nuyorlar. Eğer bu olmasa, bizim onlara 
karşı hiçbir kuvvetimiz yoktur. Çünkü, bi
zim sayımız onlann sayısı kadar olmadığı 
gibi, hazırlıklarımız da onların hazırlığı 
kadar değildir. Eğer günahta onlarla eşit 
olursak, kuvvette onlar bize üstün hale ge
lir. Biz onlara karşı ancak fazilet ve takva
mız nedeniyle yardım olunuyoruz; yok
sa sadece gücümüz sayesinde galip gelmi
yoruz.
“Biliniz ki, üzerinizde Allah’ın ne yaptığı
nızı bilen koruyucuları vardur. Onlardan 
utanın; Allah yolunda bulunduğunuz hal
de, Allah’a karşı günahlar işlemeyin. 
‘Düşmanlarımız bizden daha beterdir; bu 
yüzden bize üstün gelemezler’ demeyin... 
“Allah’tan düşmanlarınıza karşı yardım is
tediğiniz gibi, ben de size nefislerinize 
karşı yardım etmesini dilerim.”
(S. Sabık, F ıkhu’s-Sünne, Çev. T. Tekin, Pınar 

y., c.III., s. 345.)

İmdi, bu tavsiyeler üzerinde ciddi
yetle düşünmenin ve kendimizi sorgula
manın zamanı değil midir? Kanaatimiz 
odur ki, son dört yılda RP-FP hareketi
nin şahsında iktidar nimetini tatmaktan 
tutun da 28 Şubat mağduriyetine kadar
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bir hayli çetin sınavlardan 
geçen müslümanların ciddi 
bir nefis muhasebesi yapma
ları, gelecek için zorunlu bir 
görev olarak karşılarında 
durmaktadır.

İşte bazı sorular:
İktidarın ateşten gömle

ğini giyerek nefislerin düş
manlardan daha tehlikeli ol
duğunu, ilkesizliğin, dünye- 
vileşmenin, saltanat hırsının 
nelere mâlolduğunu acı bir

Muhayyel irfica tehlikesini ^^birinci tehdit" ilan eden MASK 

bir anlamda iflas etmiştir. Ayrıca 28 Şubat sürecinin hedef

lediği dizayn^dan çok farklı bir manzara ile karşılaşılmıştır. 

Medyanın sansasyonel irtica paranoyasına ve ^^laiklik elden 

gidiyor" yaygaralarına rağmen, laikliğe vurgu yapan CHP 

hezimete uğramış, DSP umulanı verememiş, ANAP ise bu

harlaşmıştır. Gericilikle suçlanıp aşağılanan, mağdur edilen 

geniş bir müslüman-muhafazakar kesim, belediyelerde 

FP'ye güven ve desteğini sürdürürken, parlamentoda sürp
riz bir şekilde MHP'yi öne çıkararak 28 Şubatçı toplum mü

hendislerini şaşırtmıştır.
şekilde öğrenmedik mi?

Kıyamete kadar devam edecek olan “fitne ve fe 
sadı ortadan kaldırma mücadelesi” (Enfal/39) süre
cindeki yeri ve değeri tartışılması gereken son siya
sal seçimlerdeki mevzii ama anlamlı FP mağlubi
yetinden çıkarılması gereken dersler nelerdir?

Başımıza gelen felaketler, sadece şer güçlerin ar
dı arkası kesilmeyen “haçlı saldırıları”nın bir sonucu 
olmaktan ziyade, kendi ellerimizle yapıp ettiğimiz 
hataların ürünleri değil miydi?

"De ki: Başınıza gelen hu felaket, kendi elleriniz
le yapıp ettikleriniz yüzündendir.” (Âl-i İmran/165)

18 NİSAN SEÇİMLERİ VE MÜSLÜMANLAR

Geçtiğimiz ay yapılan genel ve yerel seçimler sonu
cu ortaya çıkan tablo, Türkiye’deki İslami değişimin 
geleceği açısından bir hayli önem arzediyor. RP’nin 
devamı olarak siyaset arenasına giren FP’nin ye- 
rel’de varlığını korumasına karşın genel’de altı puan 
gerilemesi, MHP’nin on puan civarında yükselerek 
yaptığı oy patlamasıyla -kendileri dahil- herkesi şa
şırtması, merkez sağ partilerin eriyip küçülmesi, 
Atatürk’ün partisi CHP’nin barajda boğulması paha
sına Ecevit’in DSP’sinin devlet+sermaye+medya 
desteğiyle yelkenleri şişirilerek birinci parti yapıl
ması... bütün bunlar -klasik seçim değerlendirme ge
yiklerinin ötesinde- müslümanlar tarafından ciddi
yetle değerlendirilmeli ve tahlil edilmelidir.

Biz burada geniş ve derin bir seçim tahliline gir- 
T neyecegizrSeçİT n sönrasm da- 

rin, Türkiye’deki İslami mücadeleye muhtemel etki
leri bağlamında kısa bir değerlendirme yapacak ve

bazı hatırlatmalarda bulunacağız.
Öncelikle Türkiye’deki İslami potansiyelin bü

yük oranda desteğini ahp yaklaşık bir yıl koalisyo
nun ağırlıklı ortağı olarak iktidarda kalan R P’nin, 
isim, vitrin ve söylem yenileyerek FP adıyla katıldı
ğı 18 Nisan seçiminde aldığı sonucu doğru değerlen
dirmeliyiz: Denilebilir ki; seçmen, FP’li belediyeleri 
dürüst ve temiz icraatları nedeniyle adeta ödüllendir
di; bu nedenle partinin yerel’de aldığı oy oranı % 
23’leri aştı. Ancak aynı seçmen, RP-FP’nin parla
mentodaki performansını yetersiz buldu -ya da her 
an kapatılma ihtimali bulunan ve iktidar verilmeye
ceği neredeyse açıkça ilan edilen bir partiyi güçlen
dirmeyi uygun görmedi- ve genel’deki oy oranını % 
15’lere kadar indirdi. Yolsuzlukların ayyuka çıktığı 
yerel yönetimleri -özellikle büyükşehir belediyeleri
ni- devralıp kâra geçiren, halka gözle görülür hiz
metler sunan bir anlayış elbette takdir toplayacaktı. 
Ancak, Kriz Yönetmeliği’ni, YAŞ ve MGK kararla
rını imzalayarak iktidarın dizginlerini elinden kaçı
ran, 28 Şubat sürecine karşı direnemeyip yalpaladık
ça yalpalayan, kararsız ve edilgen bir tutum sergile
yen, iktidarda kalma pahasına savunduğu ilkeleri bir 
bir çiğneyen, pot üstüne pot kıran, ha bire zikzaklar 
çizen ve nihayet çeyrek asırlık söylemlerini ve iddi- 
alarmı ceffel-kalem terkedip neredeyse inkar eden, 
renksizleşen, kimliğinden utanan, özür dileyen bir 
partinin, eski tabanından tam destek beklemeye de 
hakkı olamazdı. Dâhası, tabanının sesini dinleme-

meyen, yaşantıları ve tutumlarıyla saltanat görüntü
sü veren, sekülerleşme ve yozlaşma eğilimlerinin gi
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derek arttığı bir yapıda bereketin azalması, heyecan 
ve İhlasın zayıflaması ise tabii idi. İşte asıl üzerinde 
düşünülmesi gereken nokta da budur.

DSP’nin beklenen, M HP’nin ise beklenmeyen 
yükselişine gelince: 28 Şubat süreciyle yegane gün
dem maddesi yapılmak istenen sanal tehditler, irtica 
paranoyaları bir kenara bırakılırsa, Türkiye’nin son 
10-15 yılına damgasını basan ve Apo’nun der-dest 
edilip İmralı’ya nakh ile yeni bir aşamaya gelen 
PKK tehdidine karşı duyulan milliyetçi tepkiler, her 
iki partinin yelkenlerini de alabildiğine doldurdu. 
Devletlülerimizin bu tepkileri oya tahvil etmek için 
seçtikleri adres “ulusal demoki'atik solcu” Ecevit’in 
DSP’si idi; ama öteden beri bu konudaki duyarlılı
ğıyla tanınan, her asker uğurlamasını ve cenazesini 
bir mitinge çeviren, İtalya’ya karşı yapılan toplu pro
testolarda en ön safta yer alan MHP’lilerin, bu tepki
leri kendi hanelerine kaydetmeleri daha doğaldı. Fi
kirlerden ve projelerden çok “im aj”ların belirleyici 
olduğu son seçimlerde, bir zamanlann “Karaoğlan”ı 
Ecevit etrafında oluşturulan dürüstlük ve mütevazi- 
lik illüzyonu elbette DSP’nin konjonktürel yükseli
şinde bir diğer önemli faktördü. Ancak medya deste
ğinden mahrum olan MHP’nin yükselişindeki sırrı 
keşfetmek için biraz daha kafa yorulacağa benzer. 
MHP teşkilatının planlı, yoğun, etkin ve ısrarlı çalış
ması, daha önceki seçimlerde DYP ve ANAP’a veri
len ödünç oyların geri dönmesi, İslami camiaya yö
nelik baskılara göğüs germe yönünde FP’den umudu 
kesenlerin MHP’ye yönelmesi gibi faktörler, işin sır
rını çözmeye yeter mı bilmiyoruz.

MASK YANILDI 

MÜHENDİSLİK TUTMADI

Seçim sonuçlarının ortaya çıkardığı bir başka gerçek 
de şudur: Muhayyel irtica tehlikesini “birinci teh
dit” ilan eden Milli Askeri Stratejik Konsept bir an
lamda iflas etmiştir. Ayrıca 28 Şubat sürecinin hedef
lediği dizayn’dan çok farklı bir manzara ile karşıla
şılmıştır. Pireyi deve yapmakta mahir olan medyanın 
sansasyonel irtica paranoyasına ve “laiklik elden gi
diyor” yaygaralarına rağmen, laikliğe vurgu yapan 
partilerden CHP hezimete uğramış, DSP umulanı ve
rememiş, ANAP ise buharlaşmıştır. Gericilikle suç

lanıp aşağılanan, mağdur edilen geniş bii' müslüman- 
muhafazakar kesim, belediyelerde FP’ye güven ve 
desteğini sürdürürken, parlamentoda sürpriz bir şe
kilde MHP’yi öne çıkarmıştır. Böylece 28 Şubatçı 
toplum mühendislerini şaşırtmış, planlarını boşa çı
karmış, akamete uğratmıştır.

Esasen, bu ülkede, halkına yabancılaşmış Batıcı 
elitin, yaklaşık ikiyüz yıldır deneyip durduğu toplu
mu tepeden aşağı dizayn etme hevesleri hep akim 
kalmış, bu umutsuz macera uğruna ağır bedeller 
ödenmiştir. Halkın ihtiyaçlarını, manevi değerlerini, 
sosyal şartlarını hiç hesaba katmadan, toplum mü
hendisliği değil, marangozluk yapmaya kalkışanlar, 
her seferinde halktan gerekli cevabı almışlar, ama yi
ne de bu heveslerinden bir türlü vazgeçmemişlerdir. 
Evet, son ikiyüzyılda ülkemizde meydana gelen ge
lişmelerin temel dinamiği işte bu çatışmadır.

İnsanların kafasındaki sarığı çıkarıp yerine fes 
giydirmekle milleti adam edeceğini zanneden II. 
Mahmut’tan, Batı şabloncusu Jön-Türklere ve İtti
hatçılara; nihayet aynı zihniyetin takipçisi olan 
Cumhuriyet elitlerine uzanan çizgide tekrarlanan 
hep aynı kısır döngüdür. Halkla bağlarını koparan 
Batıcı Osmanlı aydınlarının “hürriyet” ve “meşruti
yet” naraları İmparatorluğun çöküşünü hızlandıiTnış- 
tır. Çilekeş Anadolu insanının “Hilafet, vatan ve din” 
uğruna varmı-yoğunu ortaya koyarak başlattığı İstik
lal Mücadelesi sonunda kurulan Türkiye Cumhuri
yeti’nde de aynı dayatmacı zihniyet, halkla bağlarını 
koparmış, adeta onunla savaşır hale gelmiştir. Artık, 
onlar için halk çoğunluğu “bir numaralı tehdıt”tır ve 
halkın eğilim gövSterdiği her siyasal ya da sosyal olu
şum tehlikelidir.

1924’te Tek Parti yönetimine ve halkın inançları
nı hiçe sayan toplumsal dizayn çabalarına karşı Te
rakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulur. Milletin 
bu partiye büyük destek vereceği kesin gibidir. Bu 
yüzden parti, birkaç ay sonra çıkan Şeyh Said isyanı 
bahane edilerek kapatılır.

1930’da gerek dünyadaki ekonomik bunalımın 
Türkiye’ye yansıması, gerekse halkın nabzını ölçme 
ihtiyacı sonucu Serbest Fırka peydahlanır. Halk bir 
umut ışığı olarak gördüğü bu yeni harekete görülme
miş boyutta ilgi göstererek dayatmalara cevap verir; 
ama dört ay sonra parti kendini fesheder.
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Dün RP-FP'nin başına gelenler, bugün iktidar ortağı olma

sına mutlak gözüyle bakılan MHP için bir ders olmalıdır. 

Uyumlu ve ılımlı mesajlarla başlayan süreç, sermaye çev

releri ve kartel medyasının sıkı markajıyla MHP'nin "eh- 

lileştirilmesi" operasyonuna dönüşür ve ilkeler, fikirler, 

vaadler bir kenara bırakılırsa, MHP'yi destekleyenler ilk 

sükût-u hayallerini yaşayacaklar demektir. (Nitekim der

giyi baskıya hazırladığımız son günde tanık olduğumuz 

MHP'nin başörtülü milletvekilini mecliste başı açık olarak 

yemin ettirmesi tabanda ilk hayal kırıklığını yaşatmıştır.)

rının oluşturduğu anaforda ya
pılan 18 Nisan seçimleri dayat
macıları yine şaşkına çevirmiş
tir. Hadi dayatmacıların sözcü
lüğünü yapan bir gazetenin kul
landığı başlıkla ifade edelim: 
*Tağmurdan kaçarken doluya 
yakanlanılm ıştır.’* (Radikal, 
19.4.1999.)

Kısaca dayatmacı toplum 
mühendisliği bir kez daha iflas 
etmi^ir.

II. Dünya Savaşı sonrasında dünyada egemen 
olan demokratik eğilimler, Türkiye’nin Birleşmiş 
Milletler’e girme ihtiyacı ve içerde biriken tepkilerin 
“emniyet supablarını” zorlaması ile 1946’da De
mokrat Parti kurulur. 1950’de yapılan demokratik 
ve adil seçimler, halkın Tek Parti zulmünü sona erdi
ren zaferiyle sonuçlanır. Halk yaklaşık on yıl rahat 
bir nefes alır. Ancak, seçimle iktidara gelmenin nere
deyse imkansız olduğunu gören “seçkinci” Tek Parti 
bürokrasisi, orduyu ve üniversite öğrencisini kulla
narak gerçekleştirdiği 27 Mayıs 1960 İhtilali ile ye
niden işbaşı yapar. Halk Tek Particilerin planlarını 
1961 seçimlerinde kısmen, 1965 seçimlerinde ise ta
mamen bozar; Demokrat Parti’nin takipçilerini 
(A.R), sadece aynı çizginin “mirasçısı” oldukları 
için ödüllendirir.

27 Mayıs İhtilali, toplumu tepeden aşağı dizayn 
etmek için her on yılda bir yapılacak olan darbeler 
serisinin de ilk halkası olur. Fakat her ihtilal sonra
sında halk, bu tür dayatmalara sandık’ta gereken ce
vabı verir. 12 Eylül sonrasında İhtilal Konseyi’nin 
açık desteğini alan ve “iktidara mahkum” olduğunu 
söyleyen Turgut Sunalp Paşa’nın MDP’sine karşılık, 
halka daha yakın ve sıcak mesajlar veren Turgut 
Özal’ın ANAP’mın tek başına iktidar yapılması, da
yatmacı zihniyete verilen tarihi cevabın tipik bir ör
neğini oluşturur.

Ve nihayet 95 seçimlerinde büyük bir oy patla
masıyla birinci parti haline gelen RP’nin, 96’da ikti-

__darın-ağırlıklı-ortağLOİarak ilengelerLsarsması>_çı=
karcı sermayenin musluklarını kısması 28 Şubat sü
recini doğurmuş ve bu post-modern darbe rüzgarla

Asıl mesaj ise şudur: Halka 
rağmen halk için mühendislik yapmak mümkün de
ğildir. Ta ki, mühendisliğe soyunanlar, projelerini 
halkın onayına sunup ö/wr’unu alma ihtiyacı duyun- 
caya kadar.

_________  /_____
AYAKLARI SAĞLAM TUTMAK

Türkiye, uzun süredir şu üç temel sorunla, Hıristiyan 
düşünür Justin’in Roma için işaret ettiği üç tehlikey
le karşı karşıya: Ahlaksızlık, maddiyatçılık ve ırkçı
lık. Justin, İmparator’a yazdığı mektupta ilahi ilkele
re uygun bir hayat yaşayan Hıristiyanların, çökmek
te olan Roma için bu konularda yegane alternatif 
oluşturduklarını vurgularcasma şöyle diyordu:

“Ahlaksızlıktan zevk alan bizler, şimdi yalnızca iffeti ku
caklıyoruz. Mal, mülk ve para elde etmekten başka her
hangi bir değere sahip olmayan bizler, şimdi sahip oldu
ğumuz herşeyi getiriyor, ihtiyaç sahipleri ile onlan payla
şıyoruz. Farklı ırklarla birlikte yaşamayı reddederek bir
birinden nefret eden ve birbirini öldüren bizler, şimdi on
larla candan dostlar olarak yaşıyoruz.”
(Burhanedin Can, R P’yi Bekleyen Tehlike; Dünyevileşme, Üm

ran, Eylül-Ekim 1996, s. 8.)

Evet, bugün ahlakın dibe vurduğu, gelir dağıh- 
mındaki uçurumun her geçen gün derinleştiği, ırkçı
lık fırtınasının ülkeyi kasıp kavurduğu bir ortamda 
İslam’ın evrensel ilkelerini kendilerine şiar edinen 
Türkiye Müslümanları, çürümüş düzenin sadece bu 
üç temel konuda değil, her alanda girdiği çıkmaza 
karşı güçlü bir alternatif oluşturma potansiyeline sa
hip bulunuyorlar.
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Bugün ahlakın dibe vurduğu, gelir dağılımındaki 

uçurumun her geçen gün derinleştiği, ırkçılık fırtı

nasının ülkeyi kasıp kavurduğu bir ortamda İs

lam'ın evrensel ilkelerini kendilerine şiar edinen 

Türkiye Müslüm anları, çürümüş düzenin her 

alanda girdiği çıkmaza karşı güçlü bir alternatif 

oluşturma potansiyeline sahip bulunuyorlar.

Geçtiğimiz dönemlerde “biz iktidarın değil, siste
min alternatifiyiz” diyerek koalisyon ortağı olan 
RP’nin neleri başarıp başaramadığının muhasebesini 
yapmak başlıbaşına önemli bir iştir; ve doğrusu, ai
diyetle üzerinde durulması ve tartışılması gereken 
bir tecrübedir. Ancak, şu kadarı söylenmelidir ki, RP 
kadroları “hükümet oImak”la “iktidar olma”nın 
farkını geç de olsa anlamışlar ve kendi iktidaı-ları(!) 
döneminde kayıtdışı iktidar odaklarının müslüman- 
muhafazakar potansiyeli tırpanlamaya yönelik ope
rasyonlarına engel olamamışlardır. Bazı olumlu eko
nomik tedbirler dışında, gerek iç politikada gerekse 
dış politikada kendi iddialarına taban tabana zıt icra
atlarda bulunmak zorunda kalmışlardır.

Dün RP-FP’nin başına gelenler, bugün iktidar or
tağı olmasına mutlak gözüyle bakılan MHP için bir 
ders olmalıdır. Uyumlu ve ılımlı mesajlarla başlayan 
süreç, sermaye çevreleri ve kartel medyasının sıkı 
markajıyla KlHP’nin “ehlile§tirilmesi” operasyonu
na dönüşür ve ilkeler, fikirler, iddialar vaadler bir ke
nara bırakılırsa, M HP’yi destekleyenler ilk sükût-u 
hayallerini yaşayacaklar demekdr. (Nitekim dergiyi 
baskıya hazırladığımız son günde tanık olduğumuz 
MHP’nin başörtülü milletvekilini mecliste başı açık 
olarak yemin ettirmesi tabanda ilk hayal kırıklığını 
yaşatmıştır.) Yaklaşık yirmi yıldır kanaya kanaya 

kangren haline gelen güneydoğu sorunu ve PKK te
rörü, başörtüsü yasağı, “kesintisiz eğitim” adı altın
da imam-hatip okullarının önünün kesilmesi, 
ÖSS’de alan sınırlaması getirilerek Anadolu gençli
ğine konulan ambargo, ahlaki çürümüşlük, ekono
mik ve sosyal problemler... bütün bunlar, dar anlam

da MHP’yi ikinci parti yapan muhafazakar 
tabanın, genel anlamda da herkesin çözü
münü beklediği sorunlardır.

Şimdi MHP çetin bir sınavla karşı karşı
yadır: Tabanının beklentilerine ve yıllardır 
savundukları “Türk-İslam sentezi”, “İslam 
ahlak ve fazileti” gibi ilkelerle, sokaklarda 
haykırdıkları “kanımız aksa da zafer İs
lam’ın”, “ya Allah, bismillah, Allahu ek- 
ber” gibi sloganlarla vurgulanan milli/ma

nevi çizgiye uygun bir icraat mı, yoksa iktidar orta
mının kaygan zemininde tanınmaz hale gelip renk- 
sizleşmek ya da “derin” yönlendirmelerle laik ulus
çu bir çizgiye kayıp İslâmî vurguları tamamen geri 
plana itmek mi? İnşaallah, RP deneyiminden ders 
alınır.

İşte bu noktada bizim endişemiz, ‘̂ düşmanlar
dan daha tehlikeli olan nefislerdedir.

Son olarak; müslüman-muhafazakar camiayı ya
kından ilgilendirdiğine inandığımız, biri iktidar imti
hanı ile karşı karşıya bulunan, diğeri ise acılı ikddar 
tecrübesinden kaynaklanan iç sorunları çözmekle 
meşgul olan iki partinin yönetici ve tabanına kıla
vuzluk yapacak ebedi ve şaşmaz ilkelerden bazıları
nı hatırlatmak istiyoruz:

“Şehvet ve tutkularına bağımlı olanlar, sizin büs
bütün yoldan çıkıp sapmanızı isterler.” (4 Nisa 27)

“Ey iman edenler! Eğer siz Allah’ın dinine yar
dım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayakla
rınızı sağlam tutar." ( 47 Muhammed 7)

‘‘Ey iman edenler! Nefislerinizin sorumluluğu si
zin üzerinizdedir; eğer siz doğru yol üzre olursanız, 
dalalette olan(lar) size zarar veremez.” (5 Maide 
105)

“...Ve aranıza mutlaka fitne (ayrılık) sokmak üze
re içinizde çaba yürütürler. İçinizde onlara ‘haber 
taşıyanlar' vardır Allah zalimleri gayet iyi bilir.” (9 
Tevbe 47)

“Yol ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde 
bağyeden (zorbalık yapan, birliği parçalayan, haksız 
yere yükselme isteğiyle sınırı çiğneyen) Idmselerin 
aleyhinedir.” (42 Şura 42) ■
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GÜNDEM
Başörtüsü Yasağı “Paranoya”ya Dönüştü
YASAKÇILAR MALATYA’DA

eçim atmosferinde bir süre dinlen
meye bırakılan başörtüsü zulmü, 
seçimden hemen sonra tekrar 

tırmanışa geçti. İnönü üniversitesi 
Rektörü Ömer Şarlak’ın, okulların 
bitimine bir ay kala uygulamaya koyduğu 
başörtüsü yasağı Malatya’yı ayağa 
kaldırdı ve Malatya halkı, Türkiye’deki 
yasakçı ve dayatmacı zihniyete tarihi bir 
ders verdi.

İnönü Üniversitesi senatosunun 21 Ni
san tarihinde aldığı, “Kılık Kıyafet mev
zuatına uymayan öğrencilere, 26.4.1999 
tarihinden itibaren üniversitenin kapalı 
mekanlarına girişlerinin yasaklanması” 
şeklindeki kararının güvenlik kuvvetleri 
marifetiyle uygulamaya sokulması, başta 
mağdur öğrenciler olmak üzere Malatya 
halkını sokağa döktü.

Olay 21 Nisan tarihinde Rektör’ün Se
nato üyelerini güvenlik gerekçesiyle top
lantıya çağırmasıyla başladı. Toplantıda 
Senato üyelerine, Fakülte dekanlarına ha
karet eden, üyeleri öğrenciler üzerinde 
“etkin bir baskı kurmamakla” suçlayan 
Rektör bu işin kesin çözümü için Üniver- 
site’ye başörtülü kızların alınmamasını 
önerdi. Karara itiraz eden öğrenci temsil
cileri, üniversite öğrencileriyle yapılan an
ketlerde başörtüsü yasağının hiç bir öğren
ci tarafından kabul görmediğini, hem öğ
rencilerin hem de muhafazakar bir yapıya 
sahip olan Malatya’Iıların karara büyük 
bir tepki vereceğini anlattıysa da Rektör 
Şarlak, karardan vazgeçilmeyeceğini, -ge
rekirse bu uğurda her yola başvurulacağı
nı- söyledi.

Alınan kararın öğrenciler tarafından 
duyuhnası, büyük bir gerginliğe yol açtı.

Senato kararından bir gün sonra öğrenciler 
Fakültelerde alkışlar ve sloganlarla kararı 
protesto edip Rektörü istifaya çağırdılar. 
Olayların büyümesi güçlükle önlendi. 
26.4.1999 tarihinde sabahın erken saatle
rinde üniversiteye gelen başörtülü öğren
ciler güvenlik güçlerinin engeliyle karşı
laştılar. Gerginlik bir anda hat saflıaya 
ulaştı. Binlerce öğrenci gerek fakültelerin 
önünde gerekse Rektörlük binasının önün
de oturma eylemi yaptı. Saat 14’e kadar 
süren eylemler sonucunda herhangi bir 
ilerleme kaydedilmedi, öğrenciler şehir 
merkezine döndüler. Malatya içerisinde 
20 Nisan da başlayan gerginlik, başörtülü 
öğrencilerin “Eğitim hakkımız engellene
mez, mağdurlar burada vatandaş nerede” 
sloganlarıyla bir anda eyleme dönüştü.

Akpınar meydanında toplanan yakla
şık 2000 kişi, “Rektör istifa, başörtüye 
uzanan eller kinisin, burası Türkiye, İsrail 
değil” sloganlarıyla öğrencilere destek 
oldular ve senato kararını kınadıFar. Olay
da 5 kişi göz altına alındı.

27 Nisan tarihinde Üniversite’de yine

Resul
KARA
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derslere girilmedi ve karar protesto edildi.
Şehre dönen öğrenciler polis marifetiyle 
Üniversite arabalanndan iner inmez gözaltı
na alındı. 51 kız öğrencinin yaka-paça sü
rüklenerek gözaltına alınması şehir merke
zinde infiale yol açtı. Merkez karakolu 
önünde toplanan ve geç saatlere kadar dağıl
mayan binlerce insan, kız öğrencilerin ser
best bırakılmasını istedi. Kalabalığın kararlı 
tutumu emniyet güçlerinin geri adım atması
nı sağladı. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra 
kızlar serbest bırakıldı.

28 Nisan çarşamba...
Sabahın erken saatlerinde şehrin 13 km. dışında yer 

alan Üniversite önünde yaklaşık bin kişi olayı protesto 
etti. Öğrenci velilerinden 3 temsilcinin Rektörle görüş
mesi sağlandı. Görüşme sırasında veliler okulun bitme
sine 40 gün kaldığını, senato kararının hem öğrencile
rin hem vatandaşların huzurunu kaçırdığını Rektör’e 
bildirip kararın geri çekilmesini istediler. Rektör’ün 
verdiği cevap enteresandı: “Elinizden geleni yapın!” 
Görüşme sonuçsuz kaldı. Öğrenci velileri Rektör tara
fından yapılan tahrike kulak asmadan şehre dönerken 
üniversitede eğitim bitmiş, hemen her yerde eylem baş
lamıştı. Öğrenciler haykırıyordu: “Eğitim hakkımız, 
söke söke alırız. Susma, sustukça sıra sana gelecek. 
Rektör istifa. Rektör şaşırma, sabrımızı taşırma”...

29 Nisan Perşembe...
Sabah saatlerinde Üniversite önünde vatandaşlar. 

Üniversite içinde öğrenciler eylem dolu bir güne yeni
den başladılar. Öğle saatlerinde Mediko Sosyal önünde 
toplanan yüzlerce öğrenci önce dua etti; daha sonra al
kışlı, sloganh protesto eylemine başladı. Güvenlik güç
leriyle karşı karşıya gelmemek için yoğun çaba harca
yan öğrenciler kısa sürede dağılıp Fakültelerin önüne 
toplandılar. O esnada şiddetli bir yağış başladı. Bardak
tan boşalırcasına yağan yağmura rağmen, öğrenciler 
kapalı mekanlara sokulmadı. Üç saat, öğrenciler şiddet
li yağmura inat, yerlerini terketmeyip sloganlar attılar, 
marşlar söylediler. “Ölüme değil, ölümden değil gar- 
daş, biz dili bağlı gitmeye yanarız, olur mu böyle rek
tör”...

Ve büyük gün 30 Nisan Cuma...
Malatya merkez camileri dopdolu... Cuma namazı 

her zamankinden daha farklı ... Cemaat dışarıya taşı
yordu. Çevik kuvvet, panzerler, özel tim tüm caddeleri 
tutmuş, polis kameraları her hareketi kaydediyor... 
İkinci Orduya mensup askeri birlikler şehrin ana cadde
sinden, taşıtlı büyük bir geçit düzenliyor...

Cuma namazının akabinde şehrin dörtbir tarafından 
camilerden boşalan halk Akpınar meydanında toplanı
yor. Akpınar meydanı belki de tarihindeki en büyük 
gösteriye tanıklık ediyordu. Mahşeri bir kalabalık var
dı.

Özel tim, çevik kuvvet, panzerlerden sıkılan tazyik
li su, joplar, dipçikler, galeyana gelen bir halkı sustur
maya yetmedi. “Kosova’da Sırplar Malatya’da Rektör. 
Vur vur inlesin, Şarlak Paşa dinlesin, öğrenciler okula, 
Şarlak kışlaya. Sütçü imamı sakın unutma”... gibi slo
ganlar atılarak, vilayete yüründü. Valiyle görüşmeye 
giden 5 kız öğrenciye; Valilikten olayları Rektör, Vali, 
Emniyet müdürü ve Garnizon Komutanının bir araya 
gelerek görüşecekleri bildirildi.

Üniversite Rektörü Ömer Şarlak’a duydukları kin 
ve öfkeyi yüreklerine gömen MalatyalIlar sessiz ve sa
kin bir olgunlukla olay mahallini terketti. Çok sayıda 
insan göz altına alındı. Gözaltıların gece boyunca sür
dürüldüğü öğrenildi.

Görüşlerine baş vurduğumuz Malatya halkı, binle
rinin, özellikle Malatya’nın huzurunu bozmak için 
inançlara saldırdığını, kabuk tutmuş bir yaranın deşildi
ğini ve şayet böyle giderse Malatya halkını kötü günle
rin beklediğini dile getirerek başta milletvekillerini ve 
yetkilileri göreve çağırdılar.

İstanbul Üniversitelerinden başlayarak bütün üni
versitelerde uygulamaya sokulan ve ardından İmam- 
Hatip okullarına kadar kapsamı genişletilen “başörtüsü 
yasağı”, milletin özgür oylarıyla, seçilen başörtülü bir 
milletvekilinin, Merve Kavakçı’mn Meclis’te “seçildi
ği gibi” yemin etmek istemesiyle adeta “başörtüsü pa
ranoyasına” dönüşmüş ve adeta bir “siyasal linç” kam
panyası başlatılmıştır. Anlaşılan yasakçılar gemi azıyla 
almışlardır.

Ancak inanıyoruz ki, halkın kararlılığı, bilinçli sab
rı ve vakarı, er ya da geç yasakçıları dize getirecektir.»
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INCELEMEI
MASONLUĞUN KÖKENİ -II

OPERATIF MASONLUKDAN  

SPEKÜLATİF MASONLUĞA GEÇİŞ

^ Ik Serbest Masonlar aralarında ör-

I gütlenirlerken duvar örmedeki be
cerilerine göre, eski lonca örgütle
rinde olduğu gibi: 1) çırak, 2) kalfa ve 3) 

usta şeklinde bir üçlü derecelendirilme
ye tabi idiler. Bu, Operatif Masonluk’da- 
Id yapıdır.

Ancak bir taraftan Operatif Masonlu
ğun temel uğraşı olan duvarcılığın bilfiil 
icra edilememesinden dolayı, diğer ta
raftan da azalan masonların sayısını art
tırmak için duvarcı olmamalarına rağ
men duvarcı imiş gibi Kabul Edilmiş 
kimselerin mason localarına alınması 
mason idarecilerini daha esrarengiz, do
layısıyla da daha cazib bir strateji uygu
lamaya sevketmiştir. îşte, masonik dere
celerini üçten otuzüçe yükselten bu Yeni 
Masonluk Spekülatif Masonluk adını al
maktadır. 4. ila 33. derecelere de felsefi 
dereceler denilmektedir.

Bundan böyle ilk üç dereceyi içeren 
Mâvi Localar masonların avamına, diğer 
dereceleri içeren Kırmızı Localar ma
sonların havassına ve 33. dereceden an-

tir. Fransız İhtilali’nin Bağımsızlık-Eşit- 
lik-Kardeşlik (eski deyimle: Hürriyet- 
Müsavat-Uhuvvet) sloganı ile özdeşleş
tirilen ve demokrasiyi savunan Mason- 
luk’da eşitlik ve demokrasiyle bağdaş
mayan bir kast sisteminin ortaya çıkma
sı, hareketin artık sekülerleşip dejenere 
olmaya başlamış olduğuna ışık tutmak
tadır.

Ufkunu genişletmek zorunluluğunda 
olan bu yeni tür Masonluk için: 1) yeni 
idealler, 2) uygun(!) bir efranevi geçmiş 
ve 3) yeni bir strateji gerekliydi. İdealler 
için yeni arayışlara gerek yoktu. Büyük 
Fransız İhtilali, Masonluğun bir taraftan 
yaptırım gücünü ispatlarken diğer taraf
tan da ideallerini değişmez bir biçimde 
kalıplaştırmış bulunuyordu.

Bu ideallerin paradigmaları: 1) Ma
sonluğun otoritesi harici olmak üzere, 
bütün şahsi otoritelere karşı savaş ve bu
nun doğal sonucu olarak da cumhuriyet
çi idari sistemin (Masonların denetimin
de kalması şartıyla) her ülkede hüküm
ran olması, 2) Masonluğun ihdas ettiği 
din hariç olmak üzere, dini her otoriteye 
karşı savaş, 3) Büyük Fransız İhtila
li’nden daima ve her yerde ve de özellik-

cak bazı masonların girebildikleri Kara 
Loca da masonların hassülhavassına (ya
ni kaymağının kaymağına) hitab edecek

le eğitimin her kademesinde hayranlıkla 
söz edilmesi ve böylece körpe dimağla
rın bu kavramın propagandası yapılan

Ahmed Yüksel 
ÖZEMRE
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içeriğiyle kamaşmasının sağlanması, 4) Her konu
nun laiklik, akılcılık ve eşitlik ilkeleri içine alınma
sının lemini şeklinde özetlenebilir.

“Mâbed Şövalyeleri” tarikatı da onun varisi olan 
“Serbest ve Kabul Edilmiş Masonlar” tarikatı da 
Mûsevî-Hıristiyan Medeniyeti’nin bir ürünüydü. Bu 
itibarla Masonluğun, kendi köklerine ilişkin bir ta
rih ya da efsane ihdas etmeye kalkıştığında, herhal
de bunun unsurlarını gidip de Çin Medeniyeti’nden 
kotarması beklenemezdi. İşte Masonluğun kökenini 
gizlemeye yönelik meşhur Hiram Usta Efsanesi de 
Spekülatif M asonluk’dalci daha pekçok efsane de 
böylece Tevrat, Talmud, Kabala kökenli mûsevî un
surlar olarak Masonluğa girmiş bulunmaktadır. Bun
lara bakıp da belirli bir kesimin yaptığı gibi, Mason
luğun Yahudiliğin bir uydurması olduğuna hükmet
mek hiç de isabetli değildir. Çünkü bütün bunların 
yanında zaman zaman Yeni Eflatunculuk’dan, Yunan 
Esâtiri’nden, Gnostikler’den de eklektik alıntılar ya- 
pılabihyordu. Bazı localarda ise Von Eckartha- 
usen’in (1752-1803), başka bir takım localarda ise 
Meister Eckhart (1260-1327) ve Swedenborg’un 
(1688-1772) ve hatta eski Mısır Esâtiri’nin etkileri 
daha ağırlıklıydı. Ama gerçek şu ki Operatif Mason
luğun üç derecesinde ve bunların ritüellerinde sathi 
de olsa var olan dinî veya 
Spekülatif Masonluk’da ye
rini dinle alay eden putpe
rest (pagan) esatirin karan
lığına terk ediyordu; öyle ki 
33. dercccdcn bir masonun:
1) hiçbir dini inancı olma
yan, ama 2) hangi itikad 
olursa olsun o itikadın sa
mimi şakirdi imiş gibi gö
rünmesini beceren fazıl(!) 
ve hakim(!) bir olgun in- 
san(!) portresi çizmesi ge
rekmekteydi.

Avrupa’da Getto’lara tı
kılmış, hürriyet ve hayat 
hakları sınırlandırılmış, aşa
ğılanmış, daima iteklenmiş 
olan mûsevî cemaatlerinin 
Masonlar tarafından Fran

Mason Bektaşi Şeyhi Ali Baba

sız İhtilalinin dövizi haline getirilen Bağımsızlık- 
Eşitlik-Karde§lik sloganı karşısında ümide kapama
maları ve Masonluk ile ilgilenmemeleri imkansızdı. 
Nitekim XIX. yüzyılın başlarından itibaren her ülke
de mûsevî cemaatinin ileri gelenleri Mason Locala- 
n ’na üye olmuşlardır. Bu bir çeşit kendini koruma 
içgüdüsünün tezahürü sayılabilir. Ancak, Masonlu
ğun Yahudiliğin icadı olduğu ve bütün Masonluğu 
onların idare ettikleri iddiası asla isabetli bir iddia 
değildir.

OsmanlI Hânedanına Karşı 
întikam Duygularının Kökeni

Özellikle XVII. yüzyılın sonlarından başlayarak ser
keşliği, yağmacılığı, yolkesiciliği ve eşkiyahğı Os
manlI İmpcu-atorluğu’nun başına büyük gaileler aç
mış olan Yeniçeri Ocağı’nın lağvedilmesi daha XVI- 
II. yüzyılın ilk çeyreğinde düşünülmüşse de bunu 15 
Haziran 1826’daki dirâyetli operasyonuyla başaran 
Sultan II. Mahmud olmuştur. Vak' a-i Hayriyye (Ha
yırlı Olay) diye anılmakta olan bu operasyonda yal
nızca İstanbul’da bir günde 10.000 ve bunu izleyen 
iki ay zarfında da taşrada bir o kadar yeniçeri ortadan 
kaldırılmıştır.

Yeniçeriler Hacı Bek- 
taş-ı Veli’yi ocaklarının piri 
ve manevi efendisi olarak 
saydıklarından her yeniçeri 
ocağında bir Bektaşi Baba
sı bulunurdu. Padişah, Bek- 
taşiler’in yeniçerilerin ser
keşliklerini önleyecek yer
de onları kışkırttıklarını da 
çeşitli vesilelerle tesbit et
tirdiğinden 8 Temmuz 1826 
günü bütün Bektaşi tekke
lerinin kapatılıp bunların 
başka tarikatlara (ve özel
likle de Nakşiliğe) tahsisine 
ve Bektaşiler’den de suçlu 
bulunanların idamına ve di
ğerlerinin de çeşith yerlere 
sürülmesine kartu: verir. Bu 
yüzden Bektaşiler’in büyük
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bir bölümü takiyye uygula
yarak başka tarikatlara inti- 
sab etmişlerdir.

Bu tarihden başlayarak 
Bektaşiler de onlara itikad 
açısmdan yakın olan Anado
lu Alevileri’nin bir bölümü 
de Osmanlı H anedanı’na 
karşı, tıpkı Mâbed Şövalye- 
leri’nin Fransa Hanedanı’na 
besledikleri gibi bir hınç ve 
kin beslemeye başlamışlar
dır.

Bu hınç ve kinin Sultan 
Abdülaziz’in şehadetinde de 
rol oynamış olduğuna dair 
tarihçilerimiz tarafından id
dialar ileri sürülmüştür.
Bunların ispat edilebilmiş 
iddialar olmamasına rağ
men, bu meş’um hadisenin hazırlayıcıları ve baş ak
törleri olarak itham edilenlerin hem bektaşi ve hem 
de (mesela Mithat Paşa gibilerinin) mason olmaları 
acaba yalnızca bir tesadüf müdür?

XIX. yüzyıhn sonlarına doğru Mekteb-i Tıbbi
ye’de Sultan II. Abdülhamid’in idaresinden rahatsız
lık duyan mu’teriz bir grup öğrenci 1889 yılında, adı 
bir takım değişiklikler geçirdikten sonra 1908 yılın
da İttihad ve Terakki CemiyetVnĞ& karar kılacak olan 
İttihad-ı Osmaniye Cemiyeti’ni kurmuş; ve aynı yıl 
içinde Fransa’da yaşamakta olan ve Jön Türkler di
ye tanınan ve Padişah’a karşı olan bir grupla temasa 
geçmişti.

Jön Türkler’in hemen hepsinin Fransız Dışişleri 
Bakanlığı tarafında paraca desteklendiği ve Fransız 
Mason Locaları’nda tekris'* edilmiş, Fransız İhtila
li’nin hayranı kimseler oldukları bugün delilleriyle 
ortaya çıkarılmış bulunmaktadır. Masonluk İngiltere,
Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç ve İsveç Vn- 
rallarının zaten mason olmaları hasebiyle orada'^hti- 
lalci uygulama bulamayacağını bildiğinden Jön 
Türkleri kendisi için nimet bilip onlara Osmgniı’yı 

-yıkmak-üzere gerekli desteğt-seviflçle gağlafotştif.------- hem de sosyal-ve-̂ olitik- aştlardan-daha-dardertflliği-

rı için verimli bir fidelik gö
revi ifa etmişlerdir. Sultan II. 
Abdulhamid’in affıyla Tür
kiye’ye döndükleri zaman 
Jön Türkler’in, Osmanlı Ha
nedanı’na karşı duydukları 
hınç ve kin bakımından ara
larında hemen bir sempati
nin oluştuğu bir topluluk ise 
Bektaşiler olmuştur. Bekta
şiler’in önde gelenleri zaten 
1867 yılından başlayarak 
Mısırlı Prens Mustafa Fazıl 
Paşa sayesinde Mason Loca
ları’nda tekris edilip mason 
olmuş bulunmaktaydılar. Bu 
arada şair Nâmık Kemal’in, 
Talât Paşa’nın ve Şeyhülis
lam Musâ Kazım’ın da hem 
mason ve hem de Bektaşi ol

maları ibretle kaydedilmesi gereken bir husustur.
Cumhuriyet’in kuruluşunu izleyen yıllarda, Hila- 

fet’in ilgasında ve ayrıca harf, takvim, şapka inkılab- 
larında, ezanın ve Kur’an’ın Türkçe tilavet edilmesi 
uygulamalarında ve diğerlerinde Türkiye’den yük
selmiş olan gizli-kapaklı yada aşikai' itirazlar arasın
da tek bir bektaşi ya da alevi yer almamşı olduğu gi
bi, Fransız İhtilali’nin akabinde kurulmuş olan ihtilal 
mahkemelerinin hukuk, usûl ve üslûb bakımından 
birer kopyası olduğu izlenimini veren İstiklal Mah
kemeleri esnasında da mahkum olan bektaşi yada 
aleviye rastlanmamaktadır.

Çok partili döneme geçildiğinde ise bu iki grup 
da büyük çoğunlukla, kendilerine göre, Vak’a-i Hay
riye’nin öcünü almış görünen Cumhuriyet Halk Par
tisi kurmaylarına karşı daima büyük saygı ve minnet 
duymuşlar ve yıllar boyu bu partiye bağlı ve sadık 
kalmışlardır.

Mâbed Şövalyeleri’nin Masonlar’a devrettikleri 
“Fransız Hanedanı’na karşı vazgeçilmez öfke ve kin 
ile BektavŞİ/Aleviler’in Osmanlı Hanedanı’na 'karşı 
öfke ve kinleri arasmdaki parelelliği hem tarihi ve

Bu bakımından Jön Türkler hem İttihad ve Terak
ki Cemiyeti ve hem de Türkiye’deki Mason Locala-

ne inceleyecek olan araştırıcıların bu konuya eğilme
leri konunun diğer gizli yönlerine de ışık tutacaktır.
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Sonuç

Bugünkü Masonluk, kökeni açısından, Mâbed Şö
valyeleri Tarikatı’na dayanmaktadır. Şövalyeliğin 
gereklerine sadık ve dürüst bir tarikat olan Mâbed 
Şövalyeleri Tarikatı, sahip olduğu mülke karşı Fran
sa Kralı Yakışıklı F ilip’in ve danışmanlarının hırsı 
yüzünden 1307 yılında iftiraya uğramış ve şövalye
lerin bir bölümü haklarında kurulan Engizisyon 
Mahkemesi’nin sorgulaması sırasında gördükleri iş
kenceye dayanamayarak ölmüşler; tarikatın Üstâd-ı 
Azami da yardımcılarından biriyle yakılarak idam 
edilmiştir.

Bu mezalimden kaçabilmiş olan şövalyeler ise 
Fransa dışında inşa halindeki katedrallerde kendile
rini hiçbir loncaya bağlı olmayan (yani serbest ve de 
hür) duvarcılar olarak takdim edip iş bularak yavaş 
yavaş örgütlenmişlerdir. Artık tek amaçları Fransız 
Hanedanı’ndan ve Kilise’den intikam almaktır. îs- 
koçya’da 1724 yılında Saint Andrew kentinde aklet- 
tikleri konvansiyondan sonra örgüt artık İskoç Kitine 
Bağlı Serbest ve Kabul Edilmiş Masonlar olarak fa
aliyet göstermeye başlamıştır. Masonlar, 65 yıl bo
yunca büyük bir sabırla hazırladıkları Büyük Fransız 
İhtilali’nin sonuçları olarak, hem kral ile kraliçe’nin 
kafalarını kesmiş ve hem de Kilise’nin etkisiz ve de 
yetkisiz kılınmasını sağlamışlardır. Artık Fransa di
nin vaz ettiği ahlak kurallarına ve diğer emirlerine 
göre değil halkın uygun göreceği ahlak kurallarına 
ve yasalara göre idare edilir. Bütün bunlara rehberlik 
edecek olan da Tanrıça(!) Akü'dır.

Benzer bir durum Osmanlı’nın kaderinde de var
dır. Bu sefer ortadan kaldırılmak istenen; devleti ye
nilgiden yenilgiye sürükleyen ve bir zorbalar toplu
luğuna dönüşmüş olan Yeniçeri Ocağı’dır. 1826 yı
lında Hayırlı Olay diye anılan bir operasyonla 
20.000 yeniçeri ortadan kaldırılır. Yeniçerilerin ma
nevi destekçisi durumunda bulunan Bektaşiler de ce
zalandırılır. Suçlu görülenleri idam edilir. Diğerleri 
sürülür. Tekkeleri ve diğer mülkleri başka tarikatlara 
devredilir. Bu andan başlayarak Bektaşiler’in ve on- 
laria aynı paraleldeki bazı Alevi gruplarının amacı: 
l)Osmanlı Hanedanının ve 2) Hilafet müesesesinin 
ortadan kalktığını görmek olur.

Bektaşiler 1867 yılından itibaren mason locaları
na üye olmaya başlarlar. Bu arada Fransa, ülkesinde
ki Jön Türler denen mu’teriz ve ihtilalci grubu detek-

1er. Bunların çoğunluğu Fransız mason localarında 
tekris edilir. Jön Türkler’in Fransa’dan döndükten 
sonra intisab ettikleri İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
üyelerinin hemen hepsi masondur. Gerek Jön Türk- 
1er gerekse İttihad ve Terakki Cemiyeti’ nin üyeleri 
Bektaşiler ile Osmanlı Hanedanı düşmanlığı kon
usunda çok iyi kaynaşırlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşu sırasında görev almış olan eski İttihad ve 
Terakki mensupları ile Bektaşi/Alevi topluluğu bü
tün inkılapları kayıtsız şarsız destekler. Hilafet’in 
1924 yılında kaldırılmasıyla Osmanlı Hanedanı da 
Hilafet de resmen çökmüş olur. İşin Büyük Fransız 
İhtilali’nin paradigmasına uygun olması için bunlar 
zaten gereklidir. Nereden bakılırsa bakılsın, sonuçta 
Vak’a-i Hayriye’nin intikamı Osmanlı Haneda
nı ndan alınmış olur.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, dini Türkiye’den 
söküp atmanın Fransa’daki kadar kolay olamayaca
ğını sonunda idrak edecek kadar temkin sahibi kur
mayları hiç değilse diyanetin kontrolünü elden kaçır
mamak için Şeyhülislamlık makamına sahip çıkarak 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ihdas edip diyaneti dev
letin uslu çocuğu kılarlar ve böylece dini de kontrol 
altında tuttuklarına inanırlar. Her ne kadar kendileri
ne özgü laiklik kavramıyla bağdaşmasa da, yeni 
cumhuriyeti sürekli göz altında tutan çifte standartlı 
Mason Avrupa açısından bu, aslında olumlu bir ge
lişmedir.

Bu Avrupa ise: 1) kendisi için ehven-i şer olanı 
daha sonraları daha büyük tavizler koparmak üzere 
hazmetmesini bilen, ama, 2) gönlü Türkiye’nin hıris- 
tiyanlaşmasından yana olan, 3) bu gerçekleşinceye 
kadar Türkiye’yi, kendi anlayışına göre vaz ve em
poze edeceği, bir Ilımlı İslam  (Light Islam) reçetesi
ne çekmeye çalışan, 4) bu reçeteye karşı en masum 
direnci bile "Radikal İslamcılık!" ya da “Funda
mentalizm!" nara ve şamatalarıyla bastırmayı, sin
dirmeyi ve aforoz etmeyi tabii hakkı olarak gören, 5) 
Türkiye’yi yalnızca kendi normlanna göre yeniden 
biçimlendirmek isteyen ve 6) bu konuda her türlü 
baskıyı ve bu arada da Mason Locaları’nı  ̂ strateji 
belirleyen bir araç olarak kullanan bir Avrupa’dır. ■

DİPNOTLAR

4- Tekrîs edilmek: Mason Locası’na üye olarak kabul edilebilmek

için geçirilmesi gerekli ritüelden başarıyla geçmek.

5- Bk. 27 Ağustos 1997 günlü Yeni Şafak Gazetesi, .sh.4.
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BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
DENEME

...”Ne kötülüğü duyabiliyordu artık ne iyilikleri. 
Ettiği kötülükten bile tad alamaz oldu.

Vigny’nin Şeytanı

İr varmış bir yokmuş, evvel 
zaman içinde kalbur saman 
içinde halkmı çok seven bir 

k ral’m cennet ülkesinde dertsiz ve 
mutlu insanlar yaşarmış. Dev dalgalı 
mavi okyanus’un serin suları genç sev
dalılara kar beyazı köpükler sunarken 
beyaz duvaklarına bürünmüş martılar 
da bıkıp usanmadan bu ülkeden yükse
len sevda üstüne yakılmış türküleri 
dinlerlermiş. Bulutlar bu insanların 
dünyasına göz kamaştıran aydınlıkları
nı cömertçe verirken gökyüzü de en 
güzel renklerinden seçtiği bir gökkuşa
ğını, göklerin o doyumsuz şeffaf kur- 
delasını adeta bir zafer takı gibi günün 
ufkunda tutarmış.

Bir gün evinden çıkan köyün yaşlı 
bilgesi küçük bir çocuğun saatlerce de
niz kıyısından ayrılmadığını farkeder. 
Yanına yaklaştığında kumsala oturmuş 
çocuğun gözlerinde o güne kadar gör
meye pek alışık olmadığı bir kaç dam-

konuşamaz, yalnızca kolunu ağır ağır 
kaldırır ve titreyen küçücük parmağıy
la tâ ileriyi; denizin bittiği yeri gösterir 
bilge kişiye.

Bilge kişi bakışlarını çocuğun gös
terdiği yere çevirir; tâ ileriye, denizin 
bittiği yere... Ve öylece kalır. Çünkü 
cennet ülkesinin ufkunda insana sürür 
veren o hoyrat gökkuşağımn yerinde 
yalnızca sisli bulutları görmüştür.

O günden sonra nasıl kaybettikleri
ni bir türlü anlayamadığı o mutlulukla
rı, o sevdaları hatırlamak ve belki bir- 
gün yeniden doğar dediği yedi rengi 
görebilmek umuduyla her sabah kum 
sala gidermiş...

Bu anlattığım masallarda kalmış bir 
hüzünün hikayesi... Oysa hayatm için
de yaşanan kötü serüvenler insanm 
içinde yalnızca hüznün burukluğunu 
bırakmaz, onu daracık bir dünya’nın 
içinde mahsur ve mahkûm bırakır.

İnsan yaşadığı her yüzyılda her
la yaş görür. Yanına oturduğu küçük 
çocuğun saçlarını okşar ve niye böyle 
mutsuz olduğunu sorar. Küçük çocuk

planda etkilemiş ve etkilenmiştir. Fa
kat esas itibariyle insanoğlu, hiçbir 
asırda kendisini muhasara altına alan OZCAN

Nurettin
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kuvvetlerin ihtirasından ve hükmetme iştahmdan 
tam olarak kurtaramamıştır. Zaman zaman ellerin
deki hürriyet m eşalesiyle büyük kitlelerin önderli
ğini yapan kahramanlar, zaferlerinden sonra halkm 
karşısma ellerindeki Demokles’in kılıcıyla çıkar
lar. Bu efsanevi kılıcm  ucundan dalga dalga kitle
lerin ruhuna yayılan korku, yeni hürriyetlerinin sı
nırlarını çizer.

Yıllarca yapılmış vaadler, beslenilen emeller, 
bu yeni sınırlarının içinde mahpus kalan bireyin 
muhayyilesinde yıpranmış bir yama gibi kalır.

Romalı fikir adamı Cyrus: “En sefil hayat, baş
kalarının istediği gibi yaşanan hayattır” der.

Hatıralarında R auf Orbay, Talat Paşa için şöy
le söyler; “Bir zamanlar hürriyet uğruna mücadele 
edenlerin ilk safında bulunan Talat B ey’in Sadra
zam Paşa olunca “M illet henüz meşrûtî idareye 
alışık değil. Memleketin selâmeti ve millet’ in emni

yeti için münevver bir istibdat idaresi mecburidir” 
dediğini kulağımla işittim.

Milletin umutları adına bezirgânlık yapanlar, 
kurmaya çalıştıkları istibdat imparatorluğu ile on
ların bütün ufkunu örten ağır ve kara bir gök gibi 
çökerler.

Faust’un bunlara cevabı şudur: “Evet beşeriye
tin gözünü boyayan sizin parlak nutuklarınız, son
baharda kuru yapraklan hışırdatan sisli rüzgâr ka
dar kasvetüdir.”

İnsanoğlunun bedbaht olması için elbette İlâhi 
bir kader çizgisi çizilmemiştir. Fakat birey, cehale-., 
ti’ ve yaşadığı hayata karşı kayıtsız kalmasını sağ
layan sorumsuzluğuyla daima örümcek ağlarının 
ölümcül çemberinde saadet aramaktadır.

Gazeteci Ahmet İhsan, hatıratmda Avrupa üs
tünlüğü karşısında ilerici(!) aydının düştüğü aşağı
lık kompleksim güzel ifade etmektedir; “ ...Biz o 
zaman sanıyorduk ki; Avrupa devletlerinin bize 
gösterdiği düşmanlık, bizim ortaçağ biçiminde.ya
şamamızdan çıkar. İdaremizin bozukluğundan, sa
ray ve Bâb-ı A li’nin köhneliğinden doğar. Son 
yüzyılda Avrupa’nın emperyalist devletleri, başta 
İngiltere olmak üzere Türklük aleyhine durmadan 
dinlemeden yaymlarda bulunurlardı. Ünlü Glades- 
ton, İngiliz parlementosunda eüne K ur’an’ı ahp; 
“Türkiye bu kitapla yürüdükçe uygarlığa zararlı
dır” demişti.”

Bu sözlerle güya adliyemizin ve toplumsal ha
yatımızın uygarlıkla uyuşamayacağım anlatmıştı. 
Ve biz gençler bir yanlış görüş ve inanışla ona hak 
vermiştik. Bu gençlere üniversitelerde Sakızlı 
Ohannes Efendi (Paşa) ile Portakal Mikael Efendi 
(Paşa), liberalizmin faziletlerini okutuyorlardı.^

O devrelerde aydın kesimde batıya karşı yok
sulluk ve fakat kendi insanına benlik ve kendini 
kusursuz bulma duygusu o kadar mübalağalı bir 
taşkınhk gösterir ki, etraflarına ördükleri dikenli 
barikatları bugün bile aşıp onlara yaklaşabilmek 
mümkün değildir. Ellerinde Prom ete’nin ateşiyle 
yaktıkları m eş’aleyi gururla tutuyorlardı. Ne var 
ki, bu m eş’ale etrafma ışıktan ziyade is yayar...

II. Mahmut zamanı bütün batılılaşma tarihinde 
tamamıyla ayrı ve yeni bir devrin başlangıcıdır. Bu
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itibarla kültür değişmelerine ait devirler arasında 
hususi bir önemi ve mevkii vardır. Zira bu devirde 
vukua gelen yenilikler, beliren sosyal eğilimler, 
tazyikler ve tesirler müteakip devirler üzerinde et
kili olmak süretiyle müstakbel değişmelerin çığırı
nı açmış, istikametlerini tayin etmiştir. Ve bu devir 
zamanımıza kadar devam edip gelen mecburi ve 
güdümlü değişimlerin başlangıcı olmuştur.^

A bdülham id dönem i dışında Tanzim at’tan 
1950’ye kadar Türkiye batılılaşma ve yemlik adı
na yönetilmiştir.

Bu iktidarların ortak yapısı batmm üst yapı ku- 
rumlarmı ve yaşayış şekillerini şiddetle savunma
larıdır. Celal B ayar’m ifadesiyle; “...Taa 3. Selim
den bu yana yenilik hareketleri tepeden tabana, yu
karıdan aşağıya yapılmıştır. Devletin üst yapısını 
teşkil eden kuvvetler, çeşitli sebeplerle batılılaşma 
zorunluluğunu duymuş ve bunu alt yapıya yâni 
halk’a kabul ettirmeye çalışmıştır.^Türkiye’de ge
rek tanzimat, gerek meşrutiyet ve gerekse müte
akip dönemler Türk aydının fikrî ufkunun pırıltıla
rını söndüren ve ona değişik atlaslarda yeni ma- 
bedler sunan bahtsız devrelerdir.

Floransak düşünür Dante, kardinale verdiği bir 
layihada onun rönesans devrine dönmesini telkin 
ve tavsiye ederken bizim mağrur üstadlarımız fik
ri tereddütlerinin ve rûhî buhranlarının tedavi reçe
telerini batı’nm seraplarında eşelenerek ararlar.

İsa’nın çoktan terkettiği sözüm ona uygar Batı 
karşısında aşağılık duyguları o kadar derinleşir ki, 
aydınımız artık sahrada bir kum tanesi bile değil
dir. Yeni mabedlerinde duyabildikleri tek ses; sa
dece eski Yunan mitlerinde sesiyle insanları fela
kete sürükleyen tanrıça “Siren”in şuurları yıkan o 
kahpe sesiydi.

İstihzalarımızla, hücumlarımızla papazları ev
vela gülünç sonra da iğrenç hale getireceğiz diyen
ler aynı işi İslam aleminde ananeleştirdiler. Sonra
ları din alimi geçinen şairler bile bu acı hareketi 
meslekleştirerek “mey”den “meyhaneden” bahse
derken bastıkları dalı farkedemediler. Bunu bilgi-

Sultan Abdülhamid

Şeyhülislam Yahya Efendi bunlardan biridir. 
Efendi şöyle der;

M escidde riyâpîşeler etsin ko riyayı 
Meyhaneye gel ne riya var ne mürâyi^
Şeyh efendinin sözleri bahar’m ölümü kadar 

zalim... Her beyitin içine sanki cehennemin bütün 
küllerini sığdırmış şâir.

Yapılanlar öylesine soğuk ve sinsi emeller adı
na yapılır ki, hal nezdinde bunlar bedduadan daha 
netameli bulunur. Ancak kitlelerin burçlarını ay
dınlatan kandiller teker teker söndükçe kendi dina
miklerini de birer birer unuturlar. Gökyüzü bütün 
güzelliklerini koyu bir şal’ın ardına gizlemeye baş
lar. Asırlardır dilden dile destan olan Hz. A li’nin 
Hayber menkıbelerinin yerini İngiliz Robin Ho
od’un serüvenleri alır.

sizliklerine vermek mümkün değildir, işin garibi 
Şeyhülislamlar arasında da bu kabil insanlar bu
lunmuş veya bu mevkiye getirilmişlerdir.

Şevket Süreyya hatıralarında I. Dünya harbi 
yıllarında kafk;asyada geçen günlerinden bahseder:
O vakitler daha ilk derste belli olmuştu ki, bu bö
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lükte, hangi dinden olduğunu doğru dürüst ve ke
sin olarak bilen yoktur. Derse başlarken İstanbullu 
çavuşa dersi sadece dinlemesini, soru ve cevaplara 
katılmamasını söyledim. Sonra askerlere sordum:

- Bizim dinimiz nedir? Hep birden:
- Elhamdülillah müslümamz, diye cevap vere

ceklerini sanıyordum. Fakat öyle olmadı. Cevaplar 
karıştı. Kimisi “İm am -ı Azam dinindeniz” dedi. 
Kimisi “Hz. Ali diniadeniz” dedi. Kimisi de hiçbir 
din tayin etmedi.

Arada:
- İslâmız, diyenler çıktı ama,
- Peygamberiniz kim?
deyince onlar d a  pusulayı şaşırdılar. Akla gel

mez peygamber isimleri atıldı ortaya. Hatta birisi
- Peygamberimiz Enver Paşa’dır dedi. İçlerin

den peygamberin adını duymuş olan bir kaçma da;
- Peygamberimiz sağ mı değil mi?
deyince iş gene çatallaştı. Herkes aklına gelen 

cevabını veriyordu. Bir kısmı sağ, bir kısmı ölüdür, 
tarafını tuttu. Fakat birisinin kuvvetle konuştuğunu 
yahut bir tarafm ağır bastığmı görünce diğer tara
fın kolayca o tarafa kaydığı görülüyordu. Peygam
berimiz sağdır diyenlere:

- O halde peygamberimiz hangi şehirde oturur? 
diye sordum. Cevaplar yine karıştı. O ’nu İstanbul- 
da, Şam da ya da M ekke de yaşatanlar oldu. Hiçbir 
yer tayin edemeyenler daha çoktu. Peygamber öl
müştür diyenlere de:

- Peygamberimiz ne kadar zaman evvel öldü?
denildiği zaman bu sefer onlar şaşırdılar. Yüz

sene evvel, beşyüz sene evvel, bin sene evvel diye 
gelişi güzel cevap verenler oldu. Fakat çoğu vakit 
tayin edemiyordu.

Dinimizin adı ve peygamber bilinmeyince de 
din ilkelerini ve ibadetlerini doğru dürüst bilen 
hiçbir kimse çıkmadı. Ezan dinlemişlerdi fakat 
ezan okumayı bilen yoktu. Namaz kılan birkaç ki
şi çıktı fakat işin garibi niçin namaz kıldıklarını bir 
türlü anlatamadılar.

İlk ders beni şaşırtmıştı. Bu bölük o zamanki 
-milletin bir parçasıydı. Hepsi^de anadolu köylüle
riydiler. Fakat asıl şaşırdığım ikinci ders oldu. Da
ha ilk soru-cevaplai'da anlaşıldı ki, bu askerler yal

nızca hangi dinden değil, hangi milletten de olduk
larını bilmiyorlardı.

- Biz hangi milletteniz? 
deyince her kafadan bir ses çıktı.
- Biz Türk değilmiyiz? deyince de hemen:
- Estağfurullah... diye karşılık verdiler.^
Evet! kültür planmda vurgunu ilk yiyip yere se

rilen aydınlarımız oldu. Bilge kişi elbette ufuktu, o 
eski güzellikleri göremezdi. Sevdaların şehvetle, 
sevgilerin nefretle, bilginin cehaletle vurulduğu bir 
atlasta kimse gökyüzünde bir yıldız olamaz.

Aydınların masum kitlelere vaadettikleri Ba- 
b il’in asma bahçeleriydi ama yalnızca cehen
nem ’in zifiri karanlığını verebildiler.

Kalemleri sürekli yazdı, meşrûtiyetçiler yazdı
lar, Tanzimatçılar yazdılar, İttihatçılar yazdılar ve 
yazdılar, yazdılar... Sahiboldukları istibdadm o se
fil bağnazlığıyla her türlü hür düşünceyi fütursuz
ca boğdular. Çünkü kelimelerin döküleceği kalem
leri erimiş lav püskürüyordu.

Öyle ya! Halide Edip’in her vesile ile söyleyip 
iftihar ettiği şey; yastığımn altında daima Şhakes- 
peare ve İngilizce İncil’in bulunmasıydı.

Gerçekten de öz niteliğini kaybeden aydmlar 
basiretsizliklerinin, isabetsizliklerinin ve fıtri sefa
letlerinin diyetini kendi toplumlarma çok ağır öde
tirler. Ne var ki, her defasında kendilerini mazur 
gösterecek sığınakları zahmetsizce bulurlar.

Dünyada yalnız sorumluluktur kı, hiçbir şart al- 
tmda, insan onu kavrayamadığını ileri süremez. 
Çünkü namuslu insanda, bunun şuuru olmasa bile 
sezgisi mutlaka vardılar.

Bütün toplumsal ve kişisel alçaklıklar insanlaıı 
sorumsuzluğa alıştırmakla başlar, sorumsuzlukta 
tutmakla sürdürürler diyor Kemal Tahir. ■

D İP N O T L A R

1- Yakın Tarihimiz/Rauf O rbay’m Hatıralan, c. 2, s. 210.

2- Doğan Avcıoğlu/Türkiyenin Düzeni, c .l ,  s. 200.

3- Prof. Mümtaz Turhan/Kültür Değişimleri, s. 226.

4- İsmail Cem/Türkiyede Geri Kaim. Tarihi, s. 375.

5- Ziya Uygur/ Tarih Boyunca İhtilaller ve Devrimler, s. 410.

6- Ş. Süreyya Aydemir/ Suyu Aıayan Adam, s. 109.
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GÜÇLÜ TOPLUM
DENEME

M odernizmin insanların genel 
eşitliği üzerinden sağlamak 
istediği adaleti eleştirmeliyiz. 

Çünkü modern siyasi organizasyonlar bi
reylerin ‘kamu gücü’ ile tek tek muhatap 
olmalannı kutsayan şebekeleri dayatıyor. 
Örneğin onbeş-yirmi kişilik bir ‘aile’nin 
geçinmesi için gerekli işletme ünitesini 
imkansız kılıyor, oturacağı büyüklükte 
konuta geçit vermiyor, seyahat edebilece
ği bir ulaşım aracını tasarlamılor, Böyle- 
ce bireyleri iki, üç ve dört kişilik birimler 
şeklinde tasavvur ederek örgütlenmeleri
ni sağlıyor. Ailelerin sülaleye, boya, kla
na, kabileye doğru oluşumunu engelleye
cek şekilde düzenlenmiş iktisadi-sosyal 
hayatla insanlığın bireylere dönüştürül
mesi amaçlanıyor. Hizmetler üretiliyor 
ve bu hizmetler (elektrik, su, yol, telefon, 
internet, metro, yeşil alan, sosyal güven
lik, sağlık, sigorta vs.) demokratikleşme
nin arttırılması talebinin çözümleri gibi 
tertip ediliyor. İnsanlar hizmet istedikleri 
anda geleneksel sosyal kümelerinden ko
parak bireyleşmek zaruretini yaşıyor. Si
yasal sistemin yaşamsal (maddi) düzenle
melerinden istifade etmek isteyenler bu
nu demokratik bir hak şeklinde ileri süre
bileceklerini göıüyor. Kamu gücü (erk) 
ile kamuoyu (halk) arasında derin bir ay
rılık tanzim ediliyor ve kamuoyunun bir
birlerine yabancı bireylerin benzer istek
leri ile süreksiz, değişken, hedefsiz ka
rakterli oluşumu önemseniyor. Kişilerin 
pTenelcsel^rüpîar^içinde bnidnğiT“İbTi 
Haldun’cu asabiyet ve tesanüd, merkezi 
sistemin herkesin güçsüz (aciz) insan tek

leri halindeki eşitliği özlemiyle parçalanı
yor. Siyasal sistemin yaşamsal-maddi se
rvislerinden hizmet alarak kavuşulmak 
istenen hayat kalitesi karşılığında tanım
lanmış ve tanzim edilmiş bir çalışma, yer
leşme, tapınma, eğlenme, üreme-çiftleş- 
me, beslenme faaliyetine (programına) 
katlanıyorsunuz. Modern sistem bireyin 
yaşamsal taleplerinin tekeffülü karşılığın
da hayatın anlamı problemini ve ahlaki 
kaygıları unutulmuşluğa terkeden bir tür 
faşizmi meşrulaştırmaya çalışıyor. Tek 
başına bırakılmışlık nedeniyle insanlar 
teolojik muhtaçlıklarını unutuyor (ya da 
önemseniyor), rızk ve korunma güdüleri
ne cevap üreten sistemler şahısların ilahi 
olana aidiyetini çarpıtıyor. Birey maddi 
talepleriyle davranır hale geldikten az 
sonra maddi taleplerine mahkum oluyor, 
taleplerini karşılayan güce boyun eğiyor.

Buradan ‘modern öncesi’ denilen top
lumsal düzeneklerde insanların ‘güçlü 
toplum’ kavramının içini dolduracak şe
kilde örgütlendikleri çıkarılamaz. Os- 
manlı sisteminde bireylerin öznel yaşan
tıları siyasetin belirleyemediği bir alanda- 
dinsellikte inşa ediliyordu. Osmanlı ida
resi hakkında genel fikir devletin vakıf, 
tekke, mahalle gibi ara kurumların faali
yetine karışamadığı yolundadır. Bu idare 
biçiminde birey kendini bir cemaat kimli
ği ile tanımlamak ve seçtiği kimliğin ken
di müntesiplerinin idealize ettiği esasa 
göre yaşamak mecburiyetini hissediyor-
d u r “O s n r a n l ı  D e v lü t i“ ü l k e s i n d e - y a ş a y a n — V j ı  ı ------------
, T . j .  1 • ' 4 .  tİCLlUK'herkesi dm veya mezhep esasına göre teş
kilatlanmaya yöneltmiş ve her dini cema- BURHAN
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ati millet olarak tanımlamıştı. Devlet, toplumlarla 
olan ilişkilerini, Rumlar (ortodokslar) için Fener Pat
rikhanesi, Ermeniler için Ermeni Kilisesi ve Yahudi- 
1er için Hahambaşı aracılığı ile sağlıyordu. Gayrı 
müslimlere hukuki ve kazâi muhtariyet de verilmiş, 
cemaat mahkemelerinin kararlarının uygulanmasının 
taraftarların rızalarına bırakıldığı görülmüştür. Bu 
mahkemeler bir nevi hakem heyetleri gibidir, müeyyi
de uygulama imkanı bulunmamaktadır; müeyyideleri 
kmama, afaroz etme gibi dini cezalara münhasır kal
mıştır (Akif Aydın, Osmanlı da Hukuk, editör: E. İh- 
sanoğlu, ircica, 1994: 421) Osmanlı sisteminde kim
lik aidiyetlerini sağlamak bakı
mından bir diğer uygulama 
müslüman-zımmi toplulukların 
birbirlerine benzer şekilde gi
yinerek dolaşmalarının yasak
lanmasıdır. OsmanlI’da müslü- 
manlar hakim millet oldukları 
için zımmiler müslümanlara 
özenmiş Divan-ı Hümâ
yun’dan muhtelif tarihlerde 
gönderilen hükümlerde, kadı 
ve subaşılıkların Gayrimüslim
lerin kıyafetleri ve çarşılarda at 
üstünde dolaşmaları hususunda 
dikkatli olmaları istenmiştir.
(A. Hikmet Eroğlu, Osmanlı 
Devletinde Yahudiler, Seba y.,
1997: 11-13)

Şerif Mardin, Osmanlı’nın cemaatik oluşumlarını 
“sivil toplum” kavramı etrafında inceler ama bu kav
ram ekseninde bir boşluğa (sivil toplum eksiktir) işa
ret eder. Mardin, “sivil” kavramının şehir hukuk dü
zeninin adı olduğunu vurgular. Roma sisteminde “şe
hir” (city) medeniyeti ifade etmektedir. Gerçekten de 
Hegel’e gelinceye kadar “sivil toplum” terimi aslında 
“siyasi toplum”u işaret etmektedir. Hegel, kendisin
den önce gelen düşünürlerce siyasal toplumu göster
mek için kullanılan sivil toplum kavramını, siyasal 
toplum öncesi anlamında, yani şimdiya kadar ‘doğal 
toplum’ denilmiş olan insan toplumu evresi anlamın
da kullanmaya karar verir. Hegel’in doğal hukuk fel
sefecilerinden ayrılarak mülkiyet ve hukuk ilişkileri
nin devlet öncesi (doğal-barbar) ile devlet (medeni, 
siyasal) arasındaki ayırma yönelmesi ile sevil toplum, 
devletin üstün düzeni tarafından düzenlenmesi, ege
menlik altına alınması ve feshedilmesi gereken etik

İslami adalet (müslüman top- 

lumlarda) yeryüzüne faşınması 

gereken değerler şeklinde değil 

bireylerin geçimliğinin düzen

lenmesi problemi olarak şekil

lendi. Böylece müslümanlık em

peryalizme meydan okusa bile 

"medeniyef anlayışına'' ve me

deni hayat biçimlerine karşı du

racak zihinsel bir itirazı inşa 

edemedi.

ve fizik bozulmanın hükümranlığı tanımıyla eleştiri- 
Iİ1-. (Sivil Toplum ve Devlet, derleyen: John Keane, 
Ayrıntı Yay., 1993: 98-99). Mardin, Hegel’in sivil 
toplum tarifini verir ve bunu Osmanlı İmparatorluğu 
içinde arar; “Hegel için sivil toplum, içinde yaşayan 
kişilerin yaşamasını sağlayacak bütün faaliyetleri içe
ren, yapılı ve organize, bir iktisadi sistemi, bir hukuk 
sistemi ve bunların düzenli bir şekilde çalışmasını 
sağlayacak otoriteye sahip bir ‘cemaattir’ (vurgu be
nim, hb) Osmanlı İmparatorluğunda yapılı (structu
red) ve organize bir cemaat mevcuttur. Bu cemaatin 
aynı zamanda bir iktisadi ve bir hukuki sistemi vardır.

Fakat bu cemaat düzeni sağla
yıcı otorite’den yoksundur. Bu 
otorite devlet monopolündedir. 
(Mardin, Türkiye’de Toplum 
ve Siyaset, İletişim Yay., 1990: 
19). Mardin, Osmanlı’da çatış
maların cemaat/devlet eksenli 
olduğuna değiniyor. Onikinci 
yüzyılda devletin müdahale
sinden masun vakıf yapılaşma
sı yaşanıyor. Ulema’nm bir 
kısmı vakıf kurumlan üzerin
den otonomi kazanma imkanı 
elde ediyor. Ulema sınıfının 
halkın çıkarlarının temsilcisi 
rolünü üstlendiğine işaret eden 
Mardin, ulemanın kanun kay
nağı olan Şeriat’ın sade vatan

daşın gündelik hayatına şemsiye açtığını beliıtir. Mar
din’e göre OsmanlI’da iki ayrı hukuk kaynağı vardır. 
Şeriat ile ‘Örf-i Sultani’. İki kaynak bütünleştiği ka
dar çatışma da yaşarlar ve İslam tarihinde islami 
inançların saflığını ortadan kaldıracak eğilimleri orta
ya koyan devlete karşı duran bir islami popülist dire
niş zinciri hiç eksik değildir. Mardin, Şeriat’ın Os- 
manh’da özel hukuk alanına yerleştiği, özel bir mül
kiyet alanı kurduğu, böylece ‘genel özel hayatm’ Örf-
i Sultanî’den uzakta korunmuş olmasından dolayı si
vil toplumun varlığını ileri sürmenin yanlış olmadığı
nı düşünür. (1990: 16-25) Bu beyanda Mardin için 
halk, “şeriat kümesi” “ikinci küme” şeklinde adlandı
rılır. (1990: 28-29) Adem Çaylak, Mardin’in sivil top
lum kavramını kullanmaktan vazgeçtiğini, Osmanlı 
toplumunu sivil toplum gibi kategorik bir araçla ince
lemenin yapıları anlatmayacağı kanaatine vardığını 
belirtiyor. (Çaylak, Osmanlı’da Yöneten ve Yöneti
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len, Vadi., 1998: 94)
Gerçekten de Osmanlı’da cemaatik yapıların orta

ya koyduğu toplum siyaseti bir ekonomik politika idi. 
Osmanlı Devleti’nin temel felsefesi halkın idareye 
katılmaması idi. Ai'a kurumlar (tekke, vakıf, mahalle) 
neticede sultanın sultanlık hakkının hakkaniyetini 
sorgulamadıkları için yönetme aracına dönüşüyordu. 
Osmanlı siyasetini emek ve geçim tekniğinin yöneti
mi kavramlarına indirgeyerek günümüz teknoloji po
litikasında geliştirilmiş “esnek uzmanlaşma”ya ben
zetebiliriz. Günümüzde post-kapitalist tezler üretimin 
yönetilmesi problemine yeni yaklaşımlar getirmekte
dirler. Bu tezlere göre bilişim sistemlerindeki yenilik
ler emek gücünün bireysel emek gücü etkinliği içinde 
davranmasını mümkün kılmaktadır. Yani artık emek 
gücü, makinanın kullandığı, parçalanmış, kendi eme
ği ve emek aracı üzerindeki kontrolünü yitirmiş emek 
gücü değildir. Bilakis yeni “işçi”ler belli bir kuruluşa 
bağlı kalmak zorunda değiller, artık geçerli olan örgü- 
te-kuruluşa karşı sadakat değil, mesleğe-göreve olan 
sadakattir. Esnek uzmanlaşmayla ortaya çıkmış yeni 
emek gücünün nitelikleri arasında; çok işlevlilik, eği- 
timlilik, belli bir yere bağlı olmama, hiyerarşik dü
zenlemelerden kurtulma, kafa ve kol emeğini birleş
tirme, yaratıcılık gibi özellikler sayılmaktadır. Post 
kapitalizmin esnek uzmanlaşma tezlerinin yönetme 
perspektifi verdiği dikkate alınırsa, Osmanlı’daki ce
maatik yapıların yönetilme biçimleriyle büyük ben
zeşmeler gösterdiği keşfedilebilir. Nitekim post-kapi
talist tezlerin değişim dinamiği bilgisayar teknolojisi 
ile belirmektedir. Bilgisayar teknolojileri insanları 
tıpkı Osmanlı sistemindeki gibi “cemaatik” forma ta
şımaktadır. Çünkü bu teknoloji insanların sınıf, ırk, 
vatan, tarih tanımlamalarıyla oluşmuş bölünmüşlük
lerini işletiçp sistemleri ağı (Internet) üzerinde plura- 
lize etmektedir. Burada önemli olan husus gerek Os- 
manlı sisteminde ve gerek ise post kapitalist tezlerde 
sistemi programlayanların ve düzenleyenlerin, üreti
mi gerçekleştiren emek gücü sektörleri dışındakiler 
olmasıdır (Post kapitalist tezler için İlker Belek, Post- 
kapitalist Paradigmalar, Sorun y, 1997)

Tarihsel süreç içinde Türkiye’de toplumun bir güç 
olduğuna dair verilerini yitirmiş bulunduğunu artık 
söyleyebiliriz. Gerek Osmanlı’da ve gerek Osmanlı 
sonrası yaşayan kitlelerin bir toplum olduğunu söyle
mek de pek mümkün değil. Türk toplumu, Türk mil- 

TefîTT^si'hanTniJî'ün ümmef gibi tê fiTnler “binada^

neticesi olarak ortaya çıkmış kavramlar değil. Örne
ğin bugün misak-ı milli sınırlan içindeki nüfusun bir 
toplum olduğunu ifade edebilmek için çağdaş medeni 
ulusların seviyesine yükselmeyi hedefleyen organiz
manın (örgütlü kitlenin) o seviyeye erişerek ne yap
mayı amaçladığını şimdiden cevaplaması gerekirdi. 
Bu cevap günümüzde verilmediği gibi Osmanlı ce
maatik yapısında da verilmemişti. Dolayısıyla eski 
yapıda din (şeriat) yeni yapıda ideoloji (patrimonyal 
anayasa) halkı (ahaliyi) siyasi otoriteye itekleyen un
sur haline gelmiştir. Üstelik halkın anayasaya veya di
ne aynı hedefe yürüyen bir toplum olma temayülüyle 
yaklaştığına dair emareler ortaya çıkmamıştır. Oysa 
Muhammed (asv) nübüvveti açıkladığında O’na bağ
lananlar inançlarının tek din, tek ulus (ahlak milleti), 
tek toplumsal dava getirdiğini biliyorlardı. Fakat za
manla yöneticiler değişik ahlaki eğilimleri kışkırtarak 
toplumsal bilinci buldular. Halkın normative edilmiş 
değerleri yani kodifike edilmiş dini duyguları “halk” 
denilen organizmanın yürüyüşüne yansıma olmaktan 
ziyade onların yığın haline gelerek yahut cemaatik 
parçalara ayrılarak yönetilmelerinin aracı kılındı. Bu 
noktada halkın da toplum olarak güçlenmek gibi he
deflere yöneldiğini düşünmek yanılsamadır. îslami 
adalet (müslüman toplumlarda) yeryüzüne taşınması 
gereken değerler şeklinde değil bireylerin geçimliği
nin düzenlenmesi problemi olarak şekillendi. Böylece 
müslümanlık emperyalizme meydan okusa bile “me
deniyet anlayışına” ve medeni hayat biçimlerine kar
şı duracak zihinsel bir itirazı inşa edemedi. Belki 
problemin temelinde batının, emperyalist batı/medeni 
batı şeklinde teşekküller kazanmış İlci ayrı yönelişinin 
bulunduğuna dair kanaatlerin yaygınlaşması bulunu
yor olabilir. Yahut medeniyetin sürekli olduğu ve bu
nu batının temsil ettiği fikri sabiti gelişmiş bulunabi
lir. Fakat durum ne olursa olsun müslüman toplumla- 
rm haklılara üstünlük veren bir damar üzerinde yürü
düklerini söylemek güç göıünüyor. Kur’an’ın tanım
ladığı üstünlük (Allah’ın yanında en üstün olanınız, 
en çok korunanınızdır. 49113) ile müslüman toplum
larda kullanıma geçen üstünlük zihniyeti kırılma ge
çirmiştir. Müslümanlık gerek yönetici kesiminde ve 
gerekse yönetilenler nezdinde batı toplumlarında ge
lişmiş iktisadi teknolojik kıskacın (globalleşmenin) 
içinde kendine alan açan bir uzlaşının arayışına gir
mekten başka bir çözüm üretmemiş bulunuyor. Günü- 
rnüz nîüslümanhğınınlrieT.h'ebrCaîevt^şiî/sünni), mo~

yaşamakta olan nesillerin toplum olma hassalarının dernist, laik yaklaşımlı hiçbir görüntüsü batıdan gelen
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medeniyetin baş edemeyeceği farklı bir medeniyet ör
güsü sunulabileceğine dair umut taşımıyor. Osmanlı 
sonrası müslümanlık yorumları emperyalizmin (yani 
medeni batının) açtığı ufki derinliği daha ötelere taşı
yabilecek zenginliği sunamadı. Müslümanlar batı me
deniyetinin hedeflerine aidiyetlerini ikrar ettikçe em
peryalizmin şu veya bu yollu müdahalesinin konusu 
olmaktan kurtulamadı. Müslümanlık yirminci yüzyılı 
emperyalist oluşumlar karşısında yenik bir duruşla 
kapattı. Müslümanlığın mezhebi, laik, modernist 
akımları İslam toplumlarının iktisadi-sosyal-politik 
birikimlerinden güç devşirerek kitleselleşmek istedi. 
Burada amaç müslümanlığın batı karşısında kendi 
olarak çıkması değil, batı vasatlarım müslümanlar 
için uyarlamaktı. Halk kontrol edilmesi gereken bir 
güç kaynağı gibi tasavvur ediliyordu.

Din (Muhammed-asv) Mekke’de böylesi tasav
vurlara itibar etmiş değildi. Muhammed’in (asv) put
perest toplumuna söylemin ayıklayıcı özellikleriyle 
seslendiği düşünülemez. Bilakis din ilkelerini ortaya 
koyunca ileri gelenler nebilerini reddettiler: “İnkar 
edenler: "Sen gönderilmiş değilsin” diyorlar. De ki: 
“Benimle sizin aranızda Allah’ın ve yanında Kitab’ın 
bilgisi bulunanların şahitliği yeter" (13/43). Dini de
ğer ve ilkelerin tebliği ile sosyolojik yapının tanım
lanmasına yarayacak tepkiler ortaya çıktı. Dolayısıy
la 109. sûre toplumu ayıklamak, parçalamak gayesiy
le değil, toplumsalın hangi kritere göre tefrik edilece
ğini teşbit etmek iradesiyle nazil oldu (Allah-u alem). 
Putperestler peygamberlerini reddettiklerini sürekli 
deklare ettiler, zayıfları hor görmeye matuf bozgun
culuğa devam edeceklerini vurguladılar. Tebliği yapı
lan din ise ilen gelenlerin amel ve inanç biçimlerinin 
yanlışlığını (gazap ve delalet olduğunu) vurguladı. 
Nebilerin yerleşik algılayışlarla çatışması geçerli uy
gulayımları ifade eden kavramların semantik anlam
larının farklı temellendirmelere sahip olmasındandı. 
Nebiler medeniyet, izzet, güç gibi kavramları geçerli 
anlamlandırmalann dışında bir alanda kullanıyorlar
dı. Örneğin din hakların teslimi idi, haklılar azizdi, 
(üstün) izzet ile davrananlar güçlü idi, hakları ikame 
etmek için biraraya gelmiş toplum medeni(yet) idi. 
Tabi bir dizi kavramın semantik anlamının böyle ve
rilmesi, sonraki toplumsal eylemleri şekillendiriyor. 
Kullanılan semantik gereği Muhammed (asv) putpe
rest toplumda özerk bir cemaat yapılanması tercihin
de bulunmadı. Hakların kimseyi istisna etmeyecek şe
kilde ikamesi niyeti Nebi (as) ile hakları naspeden si

yasi iradeyi çatıştırdı. Osmanlı sistematiğinde sözko- 
nusu nebevi usûlün tatbik edilmemesi cemaatik orga
nizasyonla ortaya çıktı. Dinselliğin öznel hayata kıs
tırılması ile sultanın yönetme hakkının meşruiyetini 
sorgulayacak dinamik de bastınimış oldu. Osmanlı 
sistematiğinde iyice kemikleşen ‘ortodoks İslam’ me- 
todik anlamda nebevi semantiğin medeniyet tasavvu- 
Rinu geliştirme imkanlarını yitirdi. Ortodoks îslam, 
güçlü toplum olmaya namzet bir değişimin değil, ta
rihsel olarak gücü temsil eden sınıfın (hanedanlığın) 
aktörleri nezdinde bir değişimi biçimlendirdi. Nite
kim Osmanlı’ da isyanlar (ulema-yeniçeri ayaklanma- 
lan) toplumsal değil sınıfsaldı; yani güçlü, kendine 
yeten, kanaatkar, ahlaklı ve muhtar bir topluma yöne
lişi temsil etmiyordu. Ulema-yeniçeri ittifakı yerel 
değerlere aidiyetine rağmen devletin kaynaklarına ba
ğımlı ve bu kaynakların artırımı politikasına, batmış 
rant taleplerini dillendiriyordu. Osmanlı’da sultanın 
yönetme hakkı sorgulandıkça heterodoks eğilimler 
gündeme geldi. Ancak bu kez nebevi semantik hiç 
kullanılmadı, böylece hak kavramının içi boşaldı.

‘Güçlü toplum’ kavramsalı halkın ibadet eden/et
meyen düzleminde değil, zorba/mazlum veya zul
met/nur düzleminde tefrik edilmesiyle ilgilidir. Diğer 
taraftan heterodoks inin ‘Türk İslamı’ hakların ikame
si bakımından tarihsel bağların vazgeçilmezliğini 
sunmakla hakkın sınırsızlığını baskılıyor. Hakkın aş- 
kınlığı nedeniyle heterodoks yaklaşımlar tutmayacak
tır. Keza en ılımlısından en radikaline kadar ortodok- 
si, nebevi semantiğin ‘medeniyet’ tasavvurunu geliş
tiremediğinden modern bir algılama olarak tavsif 
edilmelidir. Güçlü toplum kavramsalı ile yöneticilerin 
hizmetçi edinmediği bir ekonomik sosyal yapıyı kas
tediyoruz. İslamcılar tefriklerini bu istikamette dü
zenlerlerse alevilerle uzlaşabilirler. Güçlü toplum; 
sultanları, YezidTeri olmayan toplumdur. Muhammed 
(ve imamlar ve salih yöneticiler) kendi söküğünü bile 
kendi diken, elinin ürettikleriyle geçinen, hasır üze
rinde uyuyan, misafirlerine eliyle ikram eden bir ida
reciydi. O (asv) varken toplum aziz (güçlü) idi. ■
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1' 1983'1999 Genel Seçimlerinin 
İl Bazındaki Sonuçları 

11' T.Sağlık'İş Sendikası Gn. Bşk. 
Mustafa Başoğlu’nun Açıklaması

I. Geçen sayımızdaki Ek’te Cumhuriyet tarihi boyunca kurulan hükümetleri, partileri ve yapılan Mil
letvekili ve Senato seçimlerinin genel sonuçlarını yayınlamıştık.
Bu sayımızda ise, 18 Nisan 1999’da yapılan Genel Seçimlerin İl bazında ve Türkiye genelfndeki 
ayrıntılı sonuçları ile 1983. 1987, 1991, 1995 seçim sonuçlarını birarada yayınlayarak okuyucuları
mıza mukayese imkanı sağlamayı amaçladık.

II. Ayrıca Ümran Ek’in bu sayısında Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı ve Cumhurbaş
kanlığı eski danışmanı Sayın Mustafa Başoğlu’nun açıklamasını sunuyoruz.
Şubat 1999 tarihli Ümran Ek’te yayınladığımız 28 Şubat Kronolojisi, gazetelerin taranması suretiy
le hazırlandığından, Sayın Başoğlunun adı bazı gazetelerde kasten “darbe teşvikçileri” arasında zik- 
redıldiği şekliyle sehven dergimizde de yer almış, bu durum dikkatimizden kaçmıştır. “Başörtüsü 
Yasağı”nın kaldırılması için verdiği mücadeleyi şükranla takdir ettiğimiz Sayın Başoğlu’ndan özür
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iLLER Geçerli 
Oy Sayısı

Kalılıtr
Oranı FP (RP) DYP ANAP DSP CHP (SHP) HADEP MHP(MÇP) HP MDP DİĞER

1983 527145 %91 - 213739 - 19464'1 114518 4247
40.6 - - 36,9 . 21.7 0.8.

1987 781221 %92.8 43055 149868 264776 78049 210436 29797 5240
< 5.5 19.2 ,33.9 10 26.9 3.8 - . 0.7
z
<
a

1991 798783 7«80.7 117303 239377 169175 93119 176264 3545
14.7 30 21.2 11.6 22.1. - 0.4

< 1995 950707 %83 158680 165837 157542 178461 74898 63277 136386 - 15626
16.7 17,4 16.6 18.8 7.9 6.7 14.3 1.6

1999 847489 %83.7/ 87018 79269 100141 219535 67502 62418 , 199723 29.883
10.2 9.35 11.81. 25:9 7.96 7.36 23.6 -  " 3.52

1983 104625 %88.4 39370 - 32575 32680
37,6 - 31.1 31.3

z 1987 157423 7o93,3 17965 36362 51771 7202 38317 3510 2296
< 11.4 23.1 32,9 4.6 24.4 2.2 1.4

1991 171538 %79.9 42770 42776 L  34876 3852 46632 632
>- 24.9 27.9 20.3 2.3 27.2 1 0,4
o 1995 197242 %83.3 64205 36641 29104 5687 21454 18672 13324 8155
< 32.5 18.6 14.8 2.9 10.9 9.5 6.7 . 4.1

1999 226926 % 87,91 62496 38489 23786 14356 27402 17055 24072 19270
27.5 16.94 10.48 6.32 12.07 7.51 10.60 8.58

1983 237635 %95.1 - 145301 - - 48563, 36996 6775
61.1 2Ö.4 15.6 - 2.9

1987 306664 %96.6 20000 77516 114818 23768 49414 - 12012 9136
z 6.5 25.3 37.4 7.8 16.1 3.9 3
o 30S818 %87.8 58542 110757 67635 22414- 45904 1566>•' 19.1. 36.,1 22 7.3 15 0.5
<

1995 337135 %89.2 74918 94325 61084 30883 27823 2507 39249 6346
22.2 28 18;1 9.2 8.3 0.7 11.6 1,9

1999 35142Û %  <33 34 40031 54451 42758 .44296 25956 ■ 3930 98403 41595
11.39 15.49 ' İ2.16~ 12.60 7.38 1.11 28 11.87

1983 92483 %88.1 - - 30836 - - 31158 30489
33.3 33.7 33

1987 127668 %89.1 17955 21968 46803 17369 19486 1410 2677
14 17.2 36.7 13.6 15.3 1.1 2.1

Of
1991 12822

1
7o76.4

1
27301 34618 32650 3104 18848 6301

)<J> 22.2 28.2 26.6 2.5 15.3 5.2

1995 128599 %78.2 39489 17503 23669 2132 4693 23037 7055 11021
30.7 13.6 18.4 1.7 3.7 17.9 5.5 8.5

1999 143980 %81.69 18416 18244 13265 3965 5943 48559 11041 24545
12.79 1267 9.21 2.75 4.12 33.74 7.67 17.05

1983 141146 %94 70290 52441 18415
49.8 - .37.2 . 13

1987 176216 %95.5 9282 37129 58507 12252 50045 7356 1644
<
>- 5.3 ' 21.1 33.2 6,9 28.4 4.2 0.9,
vr»

1991 173286 %85..4 34617 42446 39760 10526 45247 690
<
s: 20 24.5 22.9 6.1 26.1 - 0.4
< 1995 185414 %87.2 43203 31459 31468 18858 32323 1823 22529 3751

23.3- 17 17 10.2 17.4 1 12.1 2

1QÛÛ »/„ RQ 30425 24804 20161 33597 23519 1729 47197 - 13004lyyy \ f
15.65 12.75 10,37 17.28 12.09 0.88 24.27 6.71

1983 1118666 %92
. 575153 - - 332546 201469 9498
. 51,4 29.7 18 0.9

1987 1644545 %91,5 69578 237886 651916 100371 486432 82625 15737
< 4,2 14.5 39,6 6.1 29.6 5 1
<

1991 1587685 %83.9 280027 369249 375117 165426 391322 - - 6544
17.6 23.3 23,6 10.4 24.7 - 0.4

z
< 1995 1848322 %86.7 385966 242135 399513 261707 311701 46682 170210 30408

20.9 13.1 21.6 14.2 16.9 2.5 9.2 1.6

1999 1999131 0/ Rfl ylft 341174 146364 216118 462379 268741 31306 431050 101996/o ÖÜ.4D
17.06 7.32 '10.81 23.12 13,44 1.56 21.56 5.13

1983 322919 %94.4 163982 - - 74073 ■ 80149 4715
. 50,8 - - 22,9 24.8 1.5

1987 465482 %94 14518 151180 151273 19295 115928 9754 3534
<  >. . 3.1 32.5 32,5 4.2 24.9 -  ; .21 0.7
_ i 1

1991 499565 %87.1 44129 216096 •100431 20839 115693 2377<
>- 8.8 43.2 20,1 4.2 23.2 0,5 .
z

1995 626990 °L Rfi 1 83363 166368 91881 42702 145189 11701 . 76545 - 12775
<t 1*0 OU. 1

13.3' 26.5 14,6 6.8 23.2 1.9 12.2 1.5

1ÜQÛ 750060 %  85.37 46902 144575 98676 151058 92570 18604 166914 30761
6.25 19.27 13.15 20.14 12.34 2.48 22.25 4.12

Ümran ek 2



İLLER Geçerli 
Oy Sayısı

Katılım
Oranı FP(RP) DYP ANAP DSP CHP (SHP) HADEP MHP(MÇP) HP MDP DİĞER

1983 90848 %90.6 • 36654 24017 27634 2543
40.4 26.4 30.4 2.8

1987 111508 %91.6 4171 31517 32249 6763 34396 f 1467 945
•7 3,7. 28.3 28.9 1 6,2 30.8

r
1.3 - 0,8

1QQ1 105625 %79.5 9366 33124 29188 5375 27809 - 763
8.9 31,4 27.6 5.1 26.3 - 0,7

ûfi
<< 1995 104658 %80.9 15188 23687 29499 9755 16167 1539 6711' - - 2112

14.5 22.6 28.2 9.3 15.4 1.5 6.4 - 2,1

1999 103722 86,56 9067 20516 17278 20075 11466 1333 17322 . 6665
8.74 19,78 16,66 19.35 11.05 1 28 16.70 6,44

1983 310171 %96.2 124660 91841 91258 L  2412
40.2 - - 29.6 29.4 0.8

1987 406469 %95.9 12508 87012 167246 27674 102602 6620 2807
z 3.1 21,4 41.1 6.8 25.3 1.6 0.7

n 1991 418008 %89 5 27833 141268 124065 40154 82411 - - 2277
>- 6.7 33.8 29,7 9.6 19.7 - 0.5
<

1995 469961 %90.2 40694 135591 105224 75510 48533 15071 41197 - 8141
8.7 28.8 22.4 16.1 10.3 ' 3.2 8.8 1.8

1999 505768 % 91.34 24675 74163 83196 146983 37481 18896 ^ 100470 - 19902
4.87 14.66 16.45 29.06 7.41 3.73 19.86 3.96

1983 423488 7o95.3 - - 191242 - - 116957 110731 4558
- 45.2 ;■ . 27.6 26.1 1.1

1987 548552 %95.7 26301 125953 206937 44799 130903 ' 9893 - 3766
4.8 22,9 37.7 8.2 23.9 1.8 - 0,7

«/I
u ı 1991 558541 %89,4 56919 193627 138242 71698 95503 - 2552

10.2 34,7 24.7 12.8 17.1 - 0.5

1995 619209 %90.4 92662 178961 120509 120864 57075 6441 33997 8700
flO 15 28.9 19.5 19.5 9.2 1 5.5 - 1.4

645178 % 91,07 61316 118603 89446 200955 39807 6712 102922 - 25416
9.50 18,38 13,86 31.15 6.17 1.04 15.95 - 3.95

1983 74480 %95.8 * 36093 21214 17173
48.4 28.5 23.1

1987 91877 %96.9 3218 18678 37294 5792 24733 1259 903
35 20.3 406 6.3 26.9 1,4 1

u
1991 94049 %91.4 9637 31027 24317 8737 20034 297

u ı
10.2 33 25.9 9.3 21,3 0.3

0Q
1995 103104 %91.6 16295 33169 17027 17206 10794 721 6668 - 1224

15.8 32.2 16.5 16.7 10.5 0,7 6.5 1.1

1QQQ 106144 A 93.76 11734 18935 15249 25358 10636 1122 19135 - - 3976
lyyy

11.05 17.84 14.37 23.90 10.02 1.05 18.03 - 3.74

1983 55729 %89.7
- 24616 16275 14838

44.2 29.2 26.6 -

1987 7R77Q 17020 22753 21835 1751 11625 837 - 957
- i

rof fO /o yo./
22.2 ' 29.6 28.4 2.3 15.1 1.1 - - 1.3

o
#ll 1991 Qni7C 0/ QQ Q 28041 22148 ■ 14297 1044 14350 296
O

2
oUl fO fO Oü.u

35 27.6 17.8 1.3 17.9 - 0.4

ffû 1995 777n0 0/ 70 Q 40062 9913 11187 809 4033 5526 4214 1958
■■i !  (  (\jc /o 10 .0

51.6 12.8 14.4 1 5.2 7.1 5.4 2.5

1999 0007Û 0/ QA 00 20218 12052 8051 1848 4656. 10681 9256 718064
o<'a/y h  OH.cd

24.38 14.53 9.71 2.22 5.61 12.88 11.16 19.51

1983 COCÛC 0/ Q0 û 17417 3290 41062 826
70 y .̂y . 27.8 5.3 65.6 1.3

1987 81822 0/ OT Q 17285 12811 35822 3145 10795 1312 - 652
%  yj.y

21.1 15,7 43.8 3.8 13.2 1.6 - 0.8
İ/İ

1991 82312 %84.5 23988 11503 25699 2393 18014 - 715
l-l 29.1 14 31.2 2.9 21.9 - 0.9

«M 1995 80541 %79.2 23361 12190 18638 2213 1977 8054 6088 8020
S3

29 15.1 23.1 2.7 2.5 10 7.6 10

1999 OCCDO 0/ QC 70 19922 13421 19595 4520 1933 13107 10867 12318
yoboi /o oD./y

20.83 14.03 20.49 4.72 2.02 13.71 11.36 12.84

1983 fs4 OOQÛ 0/ Ûi4 0 119542 - - 41485 46451 ' '' 5911
<'1000» /o y4x

56 19.4 21.8 ' 2.8

1987 270972 %95.7 20423 54450 127895 22426 39133
4 it C

4685
< 7

- 1960
(17

3

1991 077010 0/ QA 0

/.ö

49969
20,1

90314
47.2

78550
' Ü.J

32254
--------HrÖ--------

25552
---------l U ----------

.
-------- Sü!--------

1280
O

ly /o J
18 32.5 28.3 11.6 9.2 - - - 0.4

03
1995 302976 %89.6 80319 54668 71398 54234 15913 3064 16675 6705

26.5 18 23.6 17.9 5.3 1 5.5 2.2

HOÛO *31 not;'? oy 00 07 60636 37658 43903 67733 11967 3595 . 65214 19547lyyy o 1UcOv /o Î7it.U/
19.54 12.13 14,15 21,83 3.85 1.15 21.02 - 6.33

Ümran ek 3



LLER Geçerli 
Oy Sayısı

Katılın
Oran FP(RP) DYP ANAP DSP CHP (SHP) HADEP MHP (MÇP) HP MDP DİĞER

1983 105550 %96 56031 - 3301,3 16506
53,1 • . 31.3 15.6

1987 135718 %96.î 4823. 34373 56083 9970 25230 3794 1445a 3,6 25,3 41,3 7,3 18,6 2.8 1,1z>
a 1991 133963 %90.C 16389 52001 28466 14541 21934 . - - . 632
a. 12.2. 38,8 21,2 10,9 16.4 0.53
on 199S 144602 %.91:£ 19304 n 38042 31259 23634 14862 1423 12958 . 3120

13.4:: 26.3, 21,6 16.3 10.3 1 9 2,1
1999 151256 %94.4 15614 28491 14522 35161 11039 1353 36297 87791 10.32 18,84 9,60 23.25 7,30 0.89 24 5,8
1983 566481 %95 j  268736 . 150912 146833

1 47.4 26,7 25.9 .
1987 768489 %95.b 48396 200149 282998 68223 148504 13044 7175

< 6.3 26,1 36.8 8,9 19.3 1.7 . 0.9
oc 1991 814637 %89 110819 254366 226286 119355 100341 - . 3066
3 13.6 31.2 27.8 14,7 12.3 . . 0.4CQ

1995 997142 %89.1 187077 244831 215920 210010 58353 13667 54079 - 13205
18.8 24.5 21.7 21,1 5,8 1.4. 5.4 1,3

1999 1115537 %89,9' 171450 142708 178397 357441 42420 19174 161872 42075
15.36 12.79 15.99 32.04 3.80 1.71 14.51 3,8

J983 200654 %95.5 91024 - 53484 50325 5821
45.4 26,6 25,1 2:9

Ul
198? 250365 %  96,5 6715 56348 101454 19207 62043 2957 1641 •

< 2.7 22,5 40.5 7,7 24.8 1.2 0,6

1991 254166 %-i0,3 16257 86951 62594 34514 52754 i - - 1096
< 6.4 34,2 24,6 13,6 20.8 - 0,4
Z 1-995 271972 %91 27188 8464ı 57365 49705 . 30383 2392 15400 4898
< 10 31.1 21.1 18,3 11,2 0.9 5.7 1,7 -

1999 281203 7» 92,32 18299 45729 45865 87724 21734 2939 47644 - 11268
6.50 16.26 16.31 31,19 7,72 1,04 16.94 3.68

1983 94477 %91.7 53695 16253 24529 .
56,8 17.2 26 ,

1987 116017
1
%94.7 7917 ! 26943 51052 9395 11855 6444 2411

ot 6,8 23.2 44 8,1 10,2 5.6 2.1

1991 109032 %  93,51 31886 35390 27493 6379 7310 - 574
Z  1 29.2 32,5 ^ 25.2 5,9 6.7 - 0.5

Î İ 1995 102518 %85,2 27861 20134 21983 5394 4670 1052 19163 2261
27.2 19,6 21.4 5.3 4.6 1 18,7 . 2.2

1999 125721 %  90.02- 24940 21424 8568 10670 3413 921 47825 . 7960
19,84 17,04 6,81 8,48 2,71 0,73 38,04 1 6,35

1983 219614 %93.8 - 98386 - - 70572 50656
- 44.8 - - 32.1 23.1 -

1987 284164 %95;8 18284 42773 110838 20813 68538 19346 3572
6,4 15,1 39 7.3 24,1 - 6,8 1.3

3 281537 %94.5 78628 61525 56415 18165 65186 - - 1618
Of lyyi

27.9 21.9 20 6.4 23,2 r - 0,6
w
w>- 1995 302602 %89 92056 47453 41041 16138 57987 2633 34855 10439 .

30.4 15.7 13.6 5.3 19.2 0,9 11,5 - 3,4

1999 325431 %  91.76 58233 45292 19092 30714 49452 2475 96845 . 723326
17,89 13.91 5,86 9.43 15.19 0,76 29,76 7,2

1983 257257 0/. OS fl! 109727 - 80751 5979J 6982
42.7 31.4 23,2 2.7

1987 355635 0/ Q 10192 85715 125017 29497 95114 7121 - 2979
—J

/o 93.9
2,9 24,1 35.2 8.3 27,6 2 0,8

N
1991 359967 26033 127283 87712 40052 76474 2413

Z
fo Oj.c.

7.2 35,4 24.4 11.1 21,2 0,7uu
o 1995 <118397 Qn fi 43257 127874 85053 61070 55779 5891 30706 8767/o ÎJU.Ü ■

10,3 30,6 20.3 14,6 13,3 1,4 7,3 2.2

1999 456463 26303 81996 68717 122484 44123 8786 83902 1
720152/o \ ■

5,76 17,96 15,05 26,83 9,66 1,92 18,38 4.44

lOQ̂ 179019 %  82 7 58557 75217 45245İ9CU - 32.7 42 25,3tf
<QQ7 297996 72925 39597 68333 27898 76074 2028 - 11141lyo/ /ö V 1

24.5 13,3 22.9 9.4 25.5 0,7. . 3.7
to 300671 % 77 7 36238 60053 42068 7779 149955 - - 4578
a£ lyy 1

12 20 14 2,6 49,9 - - 1.5

1995 329989 7fi P 62049 35754 45612 8643 6501 152803 6443 12184
o

/o / u.fc ■
18,8 10.8 13.8 2,6 2 46.3 2 3.7

1999 407033 % 79 42 59310 45527 45307 20265 12273 186808 11217 - 26326
14.57 11.18 11.13 4.97 3.01 45.89 •„ , ?-75 6.5

file d



İLLER Geçerli 
Oy Sayısı

Katılım
Oranı FP(RP) DYP ANAP DSP CHP (SHP) HADEP MHP(MÇP) HP MDP DİĞER

1983 171708 %96 - 64217 70955 31651 4̂ 85
37.4 - 41.3 18.4 2.9

1987 218640 %96.7 4662 43857 57053 46660 63429 İS li . 1068
2.1 20.1 26.1 21.3 29 0.9 0.5

Z 1991 220495 89.4 8413 68544 42011 . _ 55904 44806 - 817ot 3.8 31.1 19 25.4 20.3 0.4
Û

1995 237582 89.6 12583 68602 33803 80037 29060 198'2 9055 2460
5.3 28.9 14.2 33.7 12.2 /b.8 ‘ • 3.8 1,1

1999 235534 %91.31 8273 26462 35067 107327 22080 2670 21714 11939
3.51 11.23 14.89 .45.57 9.37 i,13 9,22 - ?5,08

1983 139712 %88.2 - 81919 - . - 30739 27054
- 58.6 - 22 19.4

1987 201188 % 93.2 35427 62670 47434 7264 38026 7458 2909
>o 17.6 31.2 23.6 3.6 18.9 3.7 1.4
N 1991 202611 %80.9 59271 68275 38005 4766 31346 . 948
< 29.2 33.7 18.8 2.3 15.5 - 0.5
UJ 1995 229325 81.7 95948 55121 27458 4308 18061 8970 15780 - 3679

41.8 24 12 1.9 7.9 i 3.9 6.9 . 1 6

1999 243582 %83 18 59622 21962 15981 9358 12133 12027 33222 79277
24.48 ■ 9.01 6.56 3.84 4.98 4.93 13.64 - 32.56

1983 90880 %89.3 - 44591 - 33266 11393 1630
49.1 - - 36.6 12.5 1.8

1987 115721 %88.7 4664 11127 45817 4734 38882 9994 503
z 4 9.6 39.6 4.1 33.6 8.6 - - 0.5
<

1991 110339 %76,9 24296 14144 31804 2945 36744 - 406
z 22 12.8 28.8 27 33.3 0.4
N 1995 103725 %79.2 33532 10327 10772 1883 27729 1198 15270 3014
a: 32.3 10 10.4 1.8 26.7 1.2 14.7 2.9

1999 110791 %  83.17 20683 15191 8287 8958 20940 1179 '2'>745 ;'8ÜÖ
18.68 13.72 7.48 8.09 18.91 1.06 25.06 7

1983 240798 %88.5 - 141642 - 39912 59244
- 58.8 ! - 16.6 24.6

1987 330364 %92 32367 86132 135219 15581 31384 - 25112 4569
S 9.8 26.1 40.9 4.7 9.5 - 7.6 •1.4
Oi 1991 312583 %76.7 115794 94295 62315 10556 28026 . 1597
•3
N
0£

37 30.2 19.9 3.4 9 05

1995 325318 % 80.8 125882 50606 49571 9544 14794 19134 45408 10379
Ui 38.7 15.5 15.2 2.9 4.5 .  5.9 14 3.3

1999 338060 % 79.98 95610 56223 25350 15881 15978 20865 88506 19646
28.28 16.63 7.5 4.69 4.72 6.17 26.18 11 5.83

1983 257674 %95.4 . 131565 7645<l ! 45460 .5195
- . 51.1 2S.3 17.6 2

1987 341722 %98.3 9821 66S88 141597 20195 'J4419 ! 5459 3W30£
2.9 13.5 41.4 5.0 27 6 1.6

“  ̂ - -
11

X
LU 1991 344589 35005 117415 77894 45689 67378 - - 1208
<n< A> Oö

10.2 34.1 22.6 13.3 19.5 - 0.3

1995 387587 %89.3 56079 89508 61180 96175 42494 2858 34378 - 4915
« o
U İ 14.5 23.1 15.8 24,8 10.9 0.7 8.9 1.3

1999 392510 %  92.09 38193 53075 44630 142210 27419 3351 68272 - 15360
9.73 13.52 11.37 36.23 6.98 0.85 17.39 3.93

1983 276079 %90.1 115097 - 95011 65971
41,7 - 34.4 23.9

a .
1987 0/ 0 /t ft 26023 67553 147244 21442 125853 12987 3222

u u
(—

/o y^.D
6.5 16.7 36.4 5.3 31.1 3.2 - 0.8

Z
1991 A f \0 ' iA A 0/  o n  R 71270 110579 77296 28820 112777 1602

<
/o oU.D

17.7 27.5 19.2 7.2 28 - 0,4
N

AO O O O fs 100286 57678 71857 68413 44108 28115 42758 9010
<

O

ly y o /o 0 1 .0
23.8 13.7 17 16.2 10.5 6.7 10.1 - 2

1999 497143 0/ 0 /  Mp 78822 51323 49369 97025 69568 27238 99444 244-44
/o Ö4.**D

15.85 10.32 9.93 19.51 1 13.99 5.47 20 4.93

1983 %91.9 81778 . 38771 49649
1 f J, 1 On

47.2 - 22.1 28.7 İ.7

<PIÛ7 % o ı  1 14317 35679 89843 15958 47169 7850 - 2215
z i g o / ■ - —

6.7 16.8 42.2 7.5 22.1 - 3.7 13
tft 1991 212150 %80.7 34612 52019 77024 ■ 13330 34057 - - 1108
lU 16.3 24.5 36.3 6.3 16.1 - 0.5

5 1995 213602 %82.7 45338 30030 80307 19617 19826 2922 10558 5003
21.2 14.1 37.6 9.2 9.3 1.4 4.9 i 2.3

1999 225682 %86.I9 36965 30056 33428 48484 14848 2452 46552 12897.
1,6,38 13.32 14.81 21.49 6.58 1,08 20.63

ünaran ek 5



İLLER Geçerli 
Oy Sayısı

Katılım
Oranı FP (RP) DYP ANAP DSP CHP (SHP) HADEP MHP (MÇP) HP MDP DİĞER

1983 79.636 %84.4 44334 - 18614 16688 16688
55.7 23,4 20.9 20.9

Z- 1987 104457 %87,2 13773 20067 50830 4876 9949 - 1046 1046
< 13.2̂ : 19,2 48.7 4.7 9.5 1 - * 1
X
M ' 1991 63183 %74.9 19210 1589T1 18091 2238 7522 231

O 30.4 25,2 28.6 3.5 11.9 - 0,4
s

s».
0

1995 61765 %76.9' 19808 9499 15914 1690 4508 646 8579 - 1121
32.1v- 15,4 25.8 2.7 7.3 1 13.9 . . 1.8

1999 70655 %  84.67 16418 :■ 9789 11572.: 4107 2265 833 22979 - 2692
23.2s;; 13,86 16.39 5.81 3.20 1.17: ■ 32.54 - 3.78

1983 38145 %90.5 - - 6147 - 19487 12511
- 16.1 51.1 32.8

__
1987 57728 %95.3 1620 6369 20755 10352 18161 - 212 259

en 2,8 11 36 17.9 31.5 ; 0.4 0,4

1991 48393 %86.3 3071 14329 20813 508 9214 1
458

6.3 29.6 43 1.1 19 1
<
X 1995 51560 %86.7 3085 9805 6311 1007 1375 27951 1120 806

6 19 12.2 2 2.7 54.2 2.2 1 1.7

1999 60986 % RS 78 6049 11047 5754 2923 3564 28101 1245 2303
9.93 18.13 9.44 4.79 5.85 46.14 2.04 3.68

1983 290228 %9I,4 - 99050 105570 85608
34.1 r 36.4 29.5

1987 428581 %94.2 26002 86113 131832 28748 . 140073 13479 2334
6,1. ■ . 20.1 30.8 6.7 32.7 3.1 0,5

>-
1991 444120 % fii 61016 126148 85754 27361 142246 1595

t- 13.7 28:4 19.3 6.2 32 - 0,4
<

1995 521558 %86.8 96355: 99922 75863 , 40312 114417 ^ 16513 69100 9076
18.5. 19.2 14,6 7.7 21,9 3.2 13,3 1.6

/579569 %ft7 14 70641 66958 70627 80955 113384 14907 128387 33710
12.18̂ 11,55 12.18 13.96 19,56 2.57 22.15 5.85

1983 134969 %95 89377 - 26722 16816 2054 ,.,
- 66.2 - 19.8 12.5 1,5

1987 184179 %96.3 6345 110946 35573 5486 19572 - 5176 : 1081

< 3.5 60.2 19.3 3 : 10,6 - 2.8 ; 0.6
I—

1991 185472 %87,8 22941 116115 22533 5408 17694 781oc
< 12.4 62.6 12.2 2.9 9.5 - i

0.4
a.
«A 1995 202497 %88.9 32683 81707 27963 8855 15323 1247 31798 2966

16.14 40.3 13.8 4.4 7.6 0.6 15.7 1,5

1999 215169 %  92.81 20607 49769 36853 21279 11787 2345 63083 9446
9.58 23.13 17.13 9.89 5.47 1.09 29.32 4.39

1983 0/ Q0 A . 146930 . - - 122483 69274
00000/ /o yo.H

43.4 - 36,2 20.4

1987 500018 : 0/ QQ 0 19899; 88042 179786 21912 169473 17713 3193/o yo.o
4 17.6 36 4.4 33.9 3.5 0.6

1991 Kİ 01f\0 û/ p/i 0 44751: 163062 122824 35018 144160 - 2887
uı i)\ç/VC /o. Ö4.VJ a 7 31.8 24 6.8 28.1 - 0.6

1995 CİAİdfi 0/ QQ 7 65563: 108612. 114442 81504 88604 . 48329 . 97792 9323
bı4ıbd /o 00./

10,7' 17.7 18.6 13.3 14.4 7.9 15.9 - 1.5 '

1999 697498 %  84.20 36343- 76485 75863 134977 85841 61679 197983 - 28327

5.21 10.96 10.87 19.35 > 12.30 8.84 28.37 4,1

1983 2178084 0/ Q/̂ C . 991042 . 740439 432233 14370
/o yu.o

45,5 . 34 19.8 * 0,7

1987 3111132 213544 368678 1235123 313242 928459 - 36805 19281
_ J
3

%  89.7
6.9 11.9 39,7 10.1 29.8 1,2 0.4

co
1991 3226010 0/ 77 C 539573 607188 887986 568738 607955 - - 14570

Z /o / /.D
16.7 18,8 27,5 17.6 18.9 0.6

<
1- 1995 4170459 0/ 00 A 997935 641825 916512 764258 485551 151737 154405 58236
«/> 7o OdA

23.9 15.4 22 18.3 11.7 3.6 3.7 1.4

1999 4943756 %  83.80 1052738 268932 780518 1466438 472385 199388 498745 i 204612
21.29 5.43 15.78 29.66 9.55 4.03 10.08 4.08

1983 961032 %94,6
. 331690 - 357937 261709 9696

34.5 37.3 27.2 1

1987 < r)-4n>H 0 0/ 00 K 30186 206556 472308 121559 469367 i 13009 6427
/o y.o.j

2.3 15.6 35.8 9.2 35.6 - 1 - 0.5

1991 1344984 0/ oc 0 80297 370965 344047 207858 329476 - ■ 12341
" i
N

70 ob.<:
6 27,6 25.6 15.4 24.5 - 0.9

1995 1602894 86.5 13496,4 382411 302148. 391066 222264 58863 90182 20996
8,4 23.9 18.8 24.4 13.9 3.7 5,6 1,3

4 rtftn 0/Q7 Cp 88100. 172525 285115 725607 176066 78552 199597 76404
lOülapö /o o 1.00

4.88 9.57 15.82 40.26 9.77 6.94 ■ 11.07 1,69

Ümran ek 6



İLLER Geçerli 
Oy Sayısı

Katılım
Oranı FP(RP) DYP ANAP DSP ■ CHP (SHP) HADEP MHP(MÇP) HP i MDP

I
DİĞER

1983 206017 %88.1 50841 - 70955 i o697û 1.5251
24.7 - 34.4 i • 33.5 7.4

1987 250356 % 88 8 10284 19840 92294 30327 85706 4755 7150
4.1 7.8 36,9 12.1 34,2 - ! 1.9 2.9

0£ 1991 232015 %71.7 16405 62553 39222 39938 72215 1682
< 7.1 27 16,9 17.2 31.1 0,7

1995 114483 %74.8 23413 21104 14129 18721 10754 7772 13832 4778
20.5 18.4 12,3 16.4 9.4 6.8 12.1 4.1

1999 123521 %  81,59 12086 14595 20184 20955 10115 21617 15866 . 8102
9.78 11.81 . 16.34 16,96 8.19 17.50 12.84 6.58

1983 196214 %91.8 83086 41339 65550 6239
- 42.3 - 21,1 1 33.4 3.2

1987 230130 %92.7 8500 56828 85060 28804 37319 10322 3297z
o 3.7 24.7 37 12.5 16.2 - 4.5 1 1.4

1991 215703 %83.8 28423 78100 55893 33148 18099 - 2040
< 13.2 36.2 25.9 15.4 8.4 0,91—
4/1 1995 215124 % 85.3 23548 59311 40903 42322 12146 2677 26587 7630
< 11 27.6 19 19.7 5.6 1.2 12.4 - 3,5

1999 221385 % 90.06 16546 43054 33872 52149 8487 3303 50722 . ■ 13251
7.47 19.45 15,30 23.56 3.83 1.49 22,92 5.98

1983 279127 %91.7 158684 64697 47624 8122
- 56.8 - - 23,2 17,1 2.9

1987 '396519 %93.8 36781 58206 , 177110 26172 67421 27170 3659
9.3 14.7 44.7 6,6 17 6,8 0.9

uı
«A
>-

1991 391452 %82.7 123616 85957 89421 29572 61407 - J479
31.6 22 22.8 7,5 15.7 0.4

<
1995 452533 %85.9 149600 65927 64757 47776 30502 4032 80522 - 9417

33.1 14.6 14.3 10,6 6.7 0.9 17.8 2

1999 504901 0/ 07 -JA 117326 48174 37189 81782 . 26981 5343 165498 22608
23.24 9,54 7.36 16,19 5.34 1.05 32.77 4.51

1983 133188 %91 47909 . 49223 _  3 6 ®
36 36,9 27.1

—
1987 168139 %96.1 3359 30746 56175 15540 59999 - 1542 778

Uİ 2 18.3 33.4 9,2 35,7 0.9 0.5
et

1991 168935 %88.9 6324 45791 43149 28008 44835 - 828
Mİ 3.8 27.1 25,5 16,6 26.5 - 0.5

1995 182149 %90 8913 46963 34584 50709 25912 1652 10994 2422

s/ 4.9 25.8 19 27,8 14.2 0.9 6 1.4lXi
1999 190678 % 92.07 6649 19746 33635 73198 23498 1961 ' 24326 7565

3.48 10.35 17,64 38,40 12.32 1.02 12.77 1 4.02

1983 77097 %89.6
. 31081 . 26767 1 19249

11
- 40.3 - - 34 7 25

1987 112523 %92.9 6855 10033 46589 7902 32854 6791 1499
6.1 8.9 41.4 7 29.2 6 - 1.4

X
u ı 1991 107313 0/ 00 c 25220 15346 23891 9228 33188 440
iA' /o oO.D

23.5 14.3 22.3 8.6 30.9 - 0.4
Q£

1995 0/ 0̂  c 21632 16901 24351 9640 13500 4936 23186 2336
1İD40C /o ô .O

18.6 14.5 20.9 8.3 11.6 4.2 19.9 2

1999 130577 0/ Qû AK 12434 11499 12925 23949 . 17242 3249 43359 5919
70 öy.4o

9.52 8.81 9.90 18.35 13.21 2.48 33.22 4.51

1983 OC070H 0/ QQ i . 115379 - 101261 46091
/o yo.ı . 43.9 38.5 - 17.6

1987 402058 0/ ÛQ C 53159 80582 109007 L  38373 110892 1 7292 - 2753
/o yo.t)

13.2 20.1 27.1 9.5 27.6 1.8 0.7
Ill

1991 438309 0/ OO 0 96910 111980 86046 66496 75185 . - - 1692
<11

/o 82.0
22.1 25.5 19,6 15.2 17,2 0.4

O 1995 550486 %86.4 174390 74095 88161 103131 57661 14526 29605 8917

31.7 13.5 16 18.7 10.5 2.6 5.4 1.6

1999 626070 %  87.70 142391 72547 67512 143352 62832 19295 92409 25732
22.74 11.58 10,78 22,89 10,03 3.08 14.76 ' 4.14

1983 573967 %93.2
. 324705 t - 124735 111285 13242

. . 56,6 ■- 21.7 19.4 2.3

1QB7 799612 %95.3 120259 136721 • 307075 53094 135643 37161 - 9659
< 15 T n  ■ 38,4 6.6 ---- T7---- ---- ^ ---- ---- ------
>-

1991 77816 %91.3 233812 188139 137521 50831 94189 - 3324
z
o 33 26.6 19.4 7.2 13.3 - 0.5

1995 812918 %88.4 339278 116767 i 08234 68525 47808 20329 97510 10087
41.7 14.4 13.3 8.4 5.9 2.5 12 1.8

1999 894282 0/ 01 oc 269793 123928 64282 95477 47297 21883 232513 39109/o y 1 .&o
30.17 13,85 7.18 10,67 5.28 2.44 26 1 4.41

Ümran ek 7



LLER Geçerli 
Oy Sayısı

Kiitilır
Çıran ” FP (RP) DYP ANAP DSP CHP (SHP) HADEP MHP(MÇP) HP MDP DİĞER

1983 225518- ■ ' 129445 . 39350 51746 4977
, 57,4. . 17.5 22.9 2.2

< 1:987 2891:70 .%i96.'5̂ 2m^ 78033 . 104541 19948 45636 . 10208 4392

:S :
<

9.1 36.2 6.9 15.8 3.5 . 1.5
,1991 : ,294404; , :%mi 59507 103728 73783 19746 36101 1539-.1*

fgjf 202 35,2 25,1 6:7, 12.3 .. . 0.5
1995 324851 ■^9i;y  ̂ :797Ş3 - 79154 71190 37922 16227 2986 31436 6223

2 :̂5 24.4 .21.9 ■ 11.7 ■ 5 0.9 9,7 1.9
^1W 33,5693 ;%93ı3 57Ö80 : W 79 34385 54860 11062 2666 75997 . 18562

W 24.15 10.24 16.34 3,29 0,79 22,64 5.55
1983 191773 %89.5 102936 62724 18261 7852

53.7 - 32.7 9.5 4.1
1987 272100 %92.5 16315 12636 159540 8797 67700 5452 1660<

>- 6 4.7 58.6 3.2 24,9 2 0.6
H-

1991 265550 %79.1 60431 17434 109169 7832 69520 1164
« J 22.8 6.6 41.1 2.9 26.2 0.4
<
< 1995 288476 %79.9 107218 23503 66262 11400 40252 8283 24031 7527

37.2 8.1 23 3.9 14 2,9 8.3 . 2.6
1999 322925 %  83.58 81632 19228 23239 19090 46138 7438 63880 62280

25.28 5.95 7.19 5.91 14.28 2,30 19.78 19.31

1983, '445362 %9g.3 '■■IS- 191276 135386 118700 .
-■ 42,9 -, 30.4 26.7

1987 579588 %97.2' ‘2475İ 162365 193557 49679 136590 - 8630 3990
<
y»

. 4,3 . 28 33,4 8.6 23,6 1.5 . 0.2

1991,: 5975Ş4. %9l;.2 5&m 222953 138178 52421 122083 .3052
:4 9.9: 37,3: 23,1 8.8 20.4 - 0.5

1995̂ : 670587 %91.9 88159 179108 132489 120571 66052 15603 58400 10205
13;2 26.7 19,8 18 9.8 2.3 8.7 1.5

1999 703787 %92.28 , -58755 , 134172 74828 177993 , 51713 25083 147743 . 33500
8.34: 19.06 10.63 25.29 7.34 3.56 20.99 . 4.79

1983 210635 %90.8 102698 51626 53204 3107
48.7 24.5 25.3 1.5

uv
<

1987 310111 %93.4 42829 70072 91362 10028 62491 31009 2320
13.8 22.6 29.5 3.2 20.1 10 0.8

Ck!
1991 320866 %80.9 110637 82684 59336 ' ,6317 60468 1424<

r S 34.5 25.8 18.5 2 18.8 0.4

1995 364858 %82.5 ı'34331 60434 72368 9792 33813 9813 38253 . 6054
36.8 16.6 19.8 2.7 9.3 2.7 10.5 i 1.6

Ju
1999 415268 % 87.11 95807 73134 38579 24742 33067 7300 117042 25596

.23.07 17.61 9.29 5.95 7.96 1.75 28.18 6.19

129452: %87.7 , 51547 , - 30650 43465 3790l̂ Oy
' ••• ■'39.8 - 23.7 33.6 ■ 2.9

1987̂ 212057 " 5'5972 45120 59043 11125 58750 932 1115 ■
z

/O
17": 2İ.3 27.8 5.3 27.7 0,4 - 0.5

û 1991 172438 % fiİ fi. 15069 29577 31836 2247 92904 805
Q£ ./O 0-I..0’.

8.7 . 17.1 18.5 1.3 53.9 - 0.5
S 1995 169639 %  80 3 3397Ö 33475 37784 2962 7695 37233 9213 - 7109̂

20 19.7 22.3 1.7 4.5 22 5.4 - 4.4

1999 219844 : 25966 '■42254 36140 19847 6295 55538 4242 29562/o 1 '
118&: ' 19,22 16.44 9.02 . 2.86 25.26 1.92 1347

1983 210588 . 78839 . . 66819 61723 3207/o J7v.*r '
37.5 31.7 29.3 1.5

1987 279079 5242 '71937 93948 20294 82273 3367 2018
<

/o ̂ ĵ.o ■
1.8 25,8 33.7 7.3 29.5 1.2 0.7

-J
>o
3

1991 295638 %  ftft R 11721 116797 75960 18621 70935 - 1604/o 00.■
4 39,5 25.7 6.3 24 - 0.5

S 1995 342274 17297 120951 71778 45810 48505 4701 28436 4797/o 03. 1 ■ 5 35.3 21 13.4 14.2 1.4 8.3 1.4

1999 381175 % 90 36 12894 63770 63319 113479 44202 6007 61174 16329
3.38 16.73 16.61 29.77 11.59 1.57 16.05 4.3

1983 : 69012 31627 12995 24390. /O OOX
.;;v - 45.8,, - '■/ . 18.8 35.4

i Qfi7 > İÖ 5 P  , %926 M3Ö9; 19270 35905 4790 20309 „ , 966: 9611

&
13.6: : . 18;4 34.1 4,6 m - ,, 0.9 9.1

1991 110745 ; %818 268âa 16530 19005 ,' 1476 46333 513
t ' M.Z 14;9 17.2 1.3 41.8 . 0.5

1995: 11Ö322 32754 12317 18167 3250 4747 ,18434 6450 . 14203/o u 1 .C '
29.7̂ 11.2 16.5 2,9 ■ 4.3 16.7 5.9 12.8

1999 116400 %81 50 12701 1361S 12922 10610 5340 37020 5074 . 19115
10.91 11.69 11.10 9,11 4.58 31.80 4.35 16.46

Ümran ek



LLER Geçerli 
Oy Sayısı

KatılıiT
Oranı FP(RP) DYP1 ANAP DSP CHP (SHP) HADEP MHP (MÇP) HP MDP DİĞER

1983 92775 %92 46329 28993 17453
49.9 - 31.3 18.80£

1987 130046 %93.4 13892 29655 43118 7035 27001 - 8359 986
X 10.7 22.8 33.2 5.4 20,8 - 6.4 . 0.7

1991 126813 %91,3 33541 36142 27934 8488 20169 . 539
> 26.5 28.5 22 6.7 15.9 - 0.4
z 1995 137954 %  86.5 39132 22873 ' 25798 9733 14035 1254 22893 2236

28.4 16.6 18.7 7 10.2 0.9 16.6 1.6
1999 152490 %91.7C 28011 18950 20360 15569 11711 1417 48402 - 8068

18.37 12.43 13,35 10.,21 7.68 0.92 31.75 5.29
1983 163801 %91.5 72477 468S0 44444

44.3 28.6 27.1

1987 234168 %94.1 18914 51039 86124 20753 45035 10258 2045
tu 8.1 21.8 36.8 8,8 19,2 4.4 0.9
a

>o 1991 122973 %90.7 24557 34653 24886 10711 27611 555
20 28.2 20.2 8.7 22.5 - 0.4

z
1995 140364 %81,2 31679 33387 18328 13055 16649 1122 23398 . 2746

22.6 23.8 13 9.3 11.9 0.8 16.7 1.9
1999 169115 %  89 24 23964 31103 16005 24925 18128 1500 45007 8482

14.17 18,39 9,46 14.73 10.72 0,88 26.61 5.04

1983 ,252464 %91.2 113981 - - 87186 51297
45.2 - 34.5 20.3

1987 319595 %92.3 20366 53018 127175 38813 69318 6165 4740
6,4 16.6 39.8 12,1 21.7 1.9 1.5

_>
û 1991 311436 %  80.9 43622 65643 97673 49226 52917 . 2355
0£ 14 21,1 31.4 15.8 17 - . - - 0.7
O

1995 337094 %80.8 60253 43346 100929 71575 25655 4944 22787 7605
17.9 12.9 29.9 21,2 7.6 1.5 6.8 2.2

1999 372313 %  84 74 45774 44725 79827 87441 22920 6559 61835 23232
12.29 12.01 21.44 23.48 6.15 1.76 16.60 6.27

1983 118980 %88 • 47642 - . 22641 37359 11338
40.1 19 31.4 9.5

1987 166683 %  87.2 23773 39996 51616 15638. 30479 - 4324 857
14.2 24 31 9.4 18.3 2.6 0.5

uı
N 1991 170470 7o75.2 33721 33802 81063 7964 13271 649

■ 19.8 19.8 47.5 4.7 7.8 0.4M i

1995 163100 %  77.5 38929 17799 88839 5673 5515 1474 3122 1749
23.9 1 10.9 54.5 3.5 3,4 0.9 1.9 - 1

1999 163152 %  81 86 33879 15924 70835 16048 5448 1857 14713 - - 4448
20.77 9.76 43.43 9.83 3.34 1.13 9.02 . 2.72

1983 239171 %93.8 118301 66256 54614 -

49.5 27.7 22.8 -

1987 322187 %  92.3 34127 86136 111400 32732 '46059 9442 2291
< 10.6 26.7 34.6 10.1 14.3 . 2,9 0.8
CC

1991 341363
V

%86 79380 95728 88244 42006 34339 1666
< 23.2 28.1 25.8 12.3 10.1 0.5
< 1995 392522 %87,7 110867 76604 97195 54301 17918 4852 23909 6876
</> 28.2 19.5 24.8 13,8 4,6 1.2 6,1 1.8

1999 418885 %  89.59 102052 64035 57894 80960 18072 6168 73813 15888
24.36 15.29 13.82 19.33 4.31 1.47 17.62 3.8

1983 389863 %92.4 . - 180446 - 110605 90816 7996
46.3 - 28.4 23.3 2

1987 530085 %94.2L
!

31959 163137 162823 58346 94825 13717 5276
Z 6 30.8 30.7 11 17.9 2.6 1
3
ın 1991 531628 %83.6Ş 85636 176786 116655 71739 78618 - 2194
S 16.1 33.3 '21,9 13.5 14.8 0.4
<
m 1995 589936 %84.9 130717 113589 132284 104797 46399 6012 46189 9949

22.2 19.3 22.4 17.8 7,9 1 7.8 1,6

1999 618353 %  84.90 92724 94840 87827 133355 37874 6134 129427 36171
14.99 15,33 14,20 21.56 6.12 0.99 20.93 5,88

1983 108526 %89.4 . 37151 . - 31988 39387
34,2 29.5 36.3

1987 161777 %93.7 38966 37017 45132 7768 28055 1120 3719
24.1 22.9 27.9 4.8 17.3 0.7 2,3

Q£ 1991 72988 %81.1 15016 13846 13297 1307 28894 - - - 628

en 20.6 19 18,2 1.8 39.6 0.8

1995 70470 %78 19706 7077 10034 1456 6032 18745 4844' 2576
28 10 14.2 2.1 8,6 26.6 6.9 3.6

1999 82807 %  84.51 11066 18291 10405 4217 5391 18319 4145 - 10973
13.36 22.09 ■ 12.56 . 5.09_ .. 6.51 22.12 5 13.27

Ümran ek 9



İLLER Geçerli 
Oy Sayısı

Katılım
Oranı FP (R P) DYP ANAP DSP CHP (SHP) 1 HADEP MHP(MÇP) HP MDP DİĞER

Î983 106294 7o92.5 22044 47586. 36664 .

- 20.7 - - 44,8 34.5

1987 130358 %93.9 6487; 29479 39187 22107 28924 2419 1755
5̂ 22,6 30.1 17 22,2 1 1;8 1,3

a .
r \ 1QQ1 119132 %81.3 16279 31900 27664 16713 25200 - 1376V
7! 13J:V 26;8 23;2 14 21,1 - - 1.2

« A 1995 120712 %83.4 21619 23313 25723 23025 10581 2182 - 10143 - 2126
17:9, 19.3 21.3 19.1 8.8 1.8 8,4 3.4

1999 118199 % 8814 14468 18003 22074 30413 . 7181 2120 14071 9869
12.25 15.24 18.69 25.75 6.08 1.79 11,91 8.29

1983 245356 %90.2 113846 86562 ' 44948
46.4 - 35,3 1 18.3 .

1987 314683 %91.9 40076 23243 124236 18416 82174 22292 4246
12.7 7.4 39.5 5.9 26.1 7,1 1.3

< 1991 294555 %77.6 112865 39284 52102 21255 67709 1340
> 38.3 13.3 177 7.2 23 0.5
U t

1995 301624 %81.1 118437 31972 70648 11707 42866 3681 17573 4740
39.3 10.6 23.4 3.9 14.2 1.2 5,8 1.6

1999 319945 %  85.35 88827 25386 i 17528 26036 35539 2163 60758 63707
27.76 7.93 5.79 8.13 11.10 0.67 18.99 19.63

1983 170017 %95.7 67186 - -
1 63328 39503 -

> o

<
û

- 39.5 - 37.3 23.2

1987- 228331 %95.5 4826 43282 76716 29490 71001 1906 - 1110
2.1 19 33.6 12,9 31.1 0.8 0.5

o i

1991 237923 %88.4 11869 72785 58317 45510 48477 965
5 30.6 24.5 19.1 20.4 ! 0.4

1 -
1995 284767 %88.7 19869 70802 54951 94797 27887 2967 10469 3025

7 24.9 19.3 33.3 9.8 1 3.7 1

1999 319502 %  90.21 17931 37044 56770 131527 24593 5389 34528 11718
5.61 11.59 17.76 41.16 7.69 1.68 1 10.80 - 371

1983 237196 %92.6 114527 - - 77763 36930 ; 7976
48.3 - - - 32,8 15,6 3.3

1987 307006 %94.5 26672 54785 104652 23113 74933 18185 4666
ı - 8.7 17.9 34.1 7.5 24.4 5.9 1.5

1991 297508 %82.8 85929 64522 58149 18059 69513 1336
O 28.9 217 19.6 6.1 23.2 - 0,5
1—

1995 313486 %84.6 96278 48605 49821 15969 49796 2280 40556 10181
30.7 15.5 15.9 5.1 15.9 0.7 12.9 1 3.3

1999 340718 %  86.81 69365 40444 27429 31743 44808 2402 99434 ! 25093
20.35 11.87 8,05 9,31 13.15 0.70 29.18 - 1 7.39

1983 0/ PQ A
- 122258 - 64838 49988 7437

/o
.  -i; 50 - - 26.5 20.5 3

1987 336683 0/ û'3 1 37631 63271 123985 37479 57130 14068 3119
Z /o y o .ı

11.2 18.8 36,8 11.1 17 4.2 - 0.9
O
N 1991 0/ 7Q fl 74623 70448 105682 39074 44125 - - 1479

u i /o,/y.o 22.2; 21 31.5 İl ,5 13.2 - 0.5
<

1995 0/ Di Q 93894 45603 119306 39659 23203 2921 ■27589 5241
> -

do/41b /o Oİ .Ö
26.3: 12.8 33.4 11.1 6.5 0.8 7,7 - 1.4

1999 383319 0/ 00 0Q 76429 41270 77328 68085 19416 3009 83967 13815
/o 00.CO

19:93 10.76 20.17 17,76 5,06 0,78 21,90 - 3.64

1983 47540 %90.5 7744 30216 9580
16.3 63.6 20.1

1987 57503 %90.1 832 2346 10973 10921 31531 563 * 337
1.4 4.1 19.1 19 54,8 1 0.6

111

1991 48741 %75.6 2733 1671 5226 796 28222 10093
V

z 5.6 3.4 107 1,6 57,9 - 20.8
3

1995 36062 %70 961 6048 3295 1358 8434 6109 1977 7880
1—

2.7 16.8 9.1 3.8 23.4 16,9 5.5 21.8

1999 39562 0/ 00 00 952 6155 3208 3599 7250 5290 2840 10268
/o o c .o s

2.41 15.58 8,12 9.11 18.35 13,39 7.18 25.86

1983 158707 0/ 00 0
. 54678 43747 60282 -

/o o c .d
34.4 . 27.6 . 38

1987 njOQAti 0/ 00 i 32237 50104 97597 18421 40509 . - 2721 - 29256
<
I&. 11.9 18.5 36 6.8 15 1 10,8

1991 287129 %80.4 52953 89984 76270 7598 59365 959
O

18.4 31.3 26.6 27 20.7 ,0.3

1995 351731 %82 92095 88071 60090 '6822 7926 48265 13138 35324
26.2 25 17.1 2 2.3 13,7 37 - 10

1999 /loolöi; %  85.88 90387 100394 59001 19392 25530 69900 35864 21716\ OD
21.41 23.78 13.97 4.59 6.04 16.56 8,49 5,16
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İLLER Geçsrli 
Oy Sayısı

Katılım
Oranı FP(RP) DYP ANAP DSP 1 CHP (SHP) HADEP MHP(MÇP) HP MDP DİĞER

1983 110146 %95.7 - 45451 - 38774 25921
- 41.3 35.2 23.5

1987 145872 %96 5679 20995 58027 13923 42771 3068 - 1409
3.9 14.4 39.8 9.5 29.3 - 2.1 - - 1

< 1991 145967 %89.7 18738 32993 35375 17223 40846 - - - - 792
12.8 22.6 24.2 11.8 28 0,6

1995 166527 7o91,7 23285 33967 27886 39801 21393 1747 15609 - 2839
14 20.4 16.7 23.9 12.8 1.1 9.4 - 2,4

1999 176603 %91 64 12842 18965 18790 52345 19725 2296 41249 - 10391
7.27 10.73 10.63 29.64 11.16 1.30 23,35 5.92

1983 122070 %90.4 - 38758 29151 54161 ;
31.7 23.9 44.4 1

1987 173198 %92.5 30064 24388 43927 16872 24331 7120 26496
17.4 14.1 25.4 9.7 14 4,1 15.3

Z 1991 191535 7o85.2 43098 50793 50305 3379 42694 1266
<C 22.5 26.5 26.3 1.8 22.3 ' 0.6
>

1995 217971 %81.4 51755 21662 36173 4437 5093 61006 15555 22290
23.8 10 16.6 2 2.3 28 7,1 10,2

1999 244492 %  81,12 46126 27055 23868 10084 12416 87307 19659 17977
18.87 11.06 9.76 0.12 5.08 35.72 8.04 - 11,35

1983 167142 %92 89279 - 39839 38024
- - 53.4 - 23.8 22.8

1987 228160 %94.5 18547 21721 103001 13660 41191 - 24547 - 5493
< 8.1 9.5 45.1 6 18.1 - 10.8 2,4
O
N
O

1991 216593 %93.1 85527 32798 49700 10421 37135 - - 1012
39.5 15.1 23 4.8 17,1 - 0-5

>- 240279 %85.2 86528 26437 52839 9199 24566 ■ 2531 33481 4698
36 11 22 3.8 10.2 1.1 13.9 - 2

269813 56903 22220 29175 16096 23901 2566 104977 - - 14035
lyyy

21.09 8.23 10.81 5.96 8.85 0.95 38,90 - - 5.21

1983 397133 %95,1 146567 154296 96270
36.9 : 38,9 24,2

< 1987 521790 %95.5 26163 129703 128109 140548 86331 7315 - 3021
û 5 24.9 24.6 1 26.9 16.5 1,4 0,7
3 1991 423083 %85.8 50227 127205 78496 101746 63176 2233
O 11.9 30.1 18.6 24 14.9 0,5
Z  i

1995 349215 %87.4 49885 58135 60612 134811 26882 3232 10205 5453
o
Kİ 14.3 16.6 17.4 38.6 7.7 0.9 2,9 - 1.6

1999 344947 %  88.95 33307 35181 50716 135559 26007 4101 40541 - - 52842
9.65 10.20 14.70 39.30 7.54 1.18 J 11.75 - - 5.68

1983
- - - -

- • -

1987
. . - - -

>- . -

1991 122409 0/ 00 0 32954 33990 27827 7933 19128 - - 577
<aa\

% öy.c
26.9 27,8 22.7 6.5 15,6 - - 0,5

VJ
1995 İi1/înQy< 0/ QA Q 42686 26679 26010 11764 10951 1851 21528 - 2625

< 14̂ uy4 /O 04.0
29.6 18.5 18.1 8.2 7.6 1.3 14.9 - 1.8

1999 167966 0/ 07 'iA 28267 24487 17699 16659 13639 1807 55357 10051
/o o/.o4

16.83 14.58 10.52 9.92 8.12 1.07 32.97 5.99

1983 -

1987
-

t- -

3 36558 0/ "7fl C 14823 6965 11601 1222 1816 - 131
ea 1991 % /Ö.D

40.5 19,1 31.7 3.3 5 0,4

< 1995 37247 %81.2 14341 5410 10494 523 1232 319 4379 549
co 38.5 14.5 28.2 1.4 3,3 0.8 11.8 1.5

1999 38933 %82.61 10344 7181 8453 855 501 565 9712 1322

26.59 18.46 21.73 2.19 1,28 1.46 24.96 3.33

1983
- -

. . -

. . - -
"Z '
<

m'i -

s
1991 û/jno/1 0/ QQ 0 27935 17175 19540 7525 21336 - - - 523

< y4Uo4 /o yj.c
29.7 18.3 20.8 8 22,7 - - 0.5

OC
< 1995 0/ 01 ft 35369 14617 . 13175 17665 10509 808 12073 1607

lUüo^o /o y 1.0
33.4 13.8 12.5 16.7 9.9 0.8 11,4 ' 1.5

1999 0/ ÛO AQ 22239 12239 7165 18478 10252 886 35372 - - 5400
ll^U o ı /o ucMo

19.85 10.92 6.39 16.49 9.15 0.79 31.58 . 1 4.83
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İLLER Geçerli 
Oy Sayısı

Katılım
Oranı FP ( RP) DYP ANAP DSP CHP (SHP) HADEP MHP (MÇP) HP MDP DİĞER

Ui

<

s

1991 138393 %88.8 30F87 37004 29212 10610 30302 - - 478
22-3 26.7 21,1 77 21.9 - 0.3

1995 150816 %85.4 ■454r85 19416 33677 14156 14156 1210 20440 - 2276
30i2 12.9 22,3 9.4 9.4 0.8 ■ 13.5 1.5

1999 156097 %  88 50 23^80 22039 26516 17931 7615 1465 43533 - 13118
15.30 14.12 16.99- 11.49 4.88 0.93 27.90 8,39

Z
<
S
j—
<
ta

1991 101484 %  84.4 155 62 14953 16164 925 53523 - 357
15_3 147 15.9 0.9 52.8 - 0.4

1995 118114 %83,8 304-32 16939 18266 1755 2051
17

4398^
37.2

1760 2524
25.8 14,3 • 15.5 1.5 1.5 - 25

1999 140101 %  14 19435 19769 14729 3396 5724 60804 _290L
2.07

. 13343
13.87 14.11 10.51 2.42 4.08 43.40 9.54

id
<
Z
o!
t/l-

1991 67450 %80.8 1713 9828 13222 767 41297 - 623
2.6 14,6 19.6 1.1 61,2 0,9

1995 65195 %76 55CI9 19399 9175 1865 5868 17130 2822 - 4427
8,3 29,3 13.8 2.8 8,9 i 25,9 4,3 - 6.7

1999 86185 %83 95»8 8818 14595 3912 4432 20752 4299 - 19779
11.14 10.24 16,95 4,54 5,14 . 24,10 1 4,99 22.9

Z
İH
0£
<
ta

1991 101247 %88.7 721 5 37391 22176 25364 8488
8.4

613
7.1 36.9 21.9 25.1 0.6

1995 111093 %88.4 13750 24059 21757 36875 7279 1252 3701 - 2420
12.4 217 19.6 33.2 6.5 1.1 3.3 - 2,2

1999 110512 %  90.56 903 7 17596 21827 40346 4569 1549 8154 5556
8.17 15.92 19.75 36.51 4.13 1.40 7.37 - 675

Z .
<
X
<
Ol
o !
<

1991
- ! -

- :
1 i.1 .

1995 57917 %7U 764̂ 3 15549 6737 8826 10032 7̂61 4479 1890
13.2 26.9 9.9 15.2 17.3 6.5 7.7 - 3.3

1999 60007 478'8 12913 9786 12095 6408 4706 4897 4414
7.98 21,52 16.31 20.15 10.68 7.84 8.16 7.36

û£
û

>o

1991
-

- -

1995 50167 %78.9 4716 9922 2739 7134 3507 10863 7582 - 3704
9.4 19.8 5.5 14.2 7 21,6 15.1 7.4

1999 61268 %81.86 7921 4884 7382 2535 7603 18226 10416 2302
12.94 7.98 12.06 4.14 12.42 2978 17,01 3.67

<
>
O—1
<
>-

1991
. ■ - - - -- - ^-----
- -

1995 80295 %86,5 15139 18488 19634 12939 6901 2285 4167 742
18;9 23 24.5 16.1 8.6 2,8 5.2 - 0.9

1999 92799 0/ QA Q0 13487 12611 22025 22526 5249 3002 10343 3556
70 o4.yo

14.5-4 13.60 23.75 24.29 5;66 3,23 11.15 - - 3.78

o
ea
<
ec
<

1991
. .

-

1995 127167 %86 27834 31686 20525 22802 8431 970 12702 2217

21.3 24,8 16,2 17,9 6.6 0,8 10 17

1999 127238 0/ r\H Hn 17660 21808 18135 24762 8212 1505 28142 7014
7o 91.19

• 13.88 17.14 14,25 19,46 6.45 1,18 22.12 5.12

<n
1991

i -
. ; -

1995 47611 %86.7 12248 17716 6114 2731 4533 ' 445 3183 - - 641

25.7 37-2 12,8 57 9.5 0,9 6,7 1.5

1999 52166 ■ oy 00 C A 8055 12017 4805 10620 3225 441 10983 - 2020
:7oö9.b4

15.46 . 23.06 9,22 20.38 6.19 . 0.84 21,08 - ■ 377

LU
>-
z
<
sm
O

1999 197571 %  85.20

26363 25764 17253 20030 16197 3196 80738 8030

13.34 13.04 8,73 10,14 8.2 1.61 40,88 1 4.06

hJlAl
z
m
Û
UJ
>r
'S
O»-

1983 18238362 7o92.3
7883148 - - 5285804 4036970

23.3
195588

i . r45,1 - t
( ' 30.5

1987 24603541 %93.3
1717425 4587062 8704335 2044576 5931000 701538 285693

7.2 19:1 36:3 8.5 24.8 - 2.9 . - 1-2

1991 25157089 %83.9
4121355 6600726 5862623 2624301 5066571 - 141090

I6.9: 27 24 10.8 20.8 - 0.5

1995 29101469 %85.2
6012450 5396009 5527288 4118025 3011076 1171623 2301343 589179

21.4 19.2 19.6 14.6 107 42 8,2 21

1999 31184496 %  87.09 4805381 3745417 4122929 6919670 2716094 1482196 5606583 - 1786226
15.41 12,01 13.22 22.19 871 475 . 17.98 5.73
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T.SAGLIK IŞ-SENDİKASI BAŞKANI 
MUSTAFA BAŞOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Sayın Özkaya,
Genel yayın yönetmenliğini yaptığınız ağırbaş

lı, araştınnacı, demokrasi ve insan haklan savunu
cusu olan Ümran Dergisi’nin yayınını yararlana
rak, takdirle izliyorum.

Toplumumuza bu dergiyi kazandıran size ve 
değerli çalışma arkadaşlarınıza gönülden teşekkür 
ediyorum.

Konuları takip edenler için derginiz, başvuru
labilecek kıymetli bilgi kaynağıdır.

Ümran’ın Şubat 1999 sayısında özel konu ola
rak 28 Şubat 1997’nin seçilmesinden dolayı ayrıca 
memnun oldum.

Ümran’ın, okuyucularına her ay, o aydaki geliş
meleri kronolojik bilgi halinde sunması ve konu 
hakkında özel bilgi vermesi, takdire değer bir yeni
liktir, bundan dolayı sizi kutluyorum.

Sayın Özkaya,
28 Şubat 1999 sayınızda (benimle ilgili eksik 

bilgiye dayanan) 28 Şubat kronolojisine ilişkin ola
rak bu açıklamayı yapmak ihtiyacını duydum. İs
mimin geçtiği haber, dergi ekinin 7. sayfasında şu 
şekilde yer almıştır.

“Erbakan, darbe çağrısı yaptıkları gerekçe
siyle Şemsi Denizer, Mustafa Başoğlu, Bekir 
Coşkun, Ayhan Sel, Ertuğrul Kürkçü, Salih Me- 
mecan, Fatih Çekirge, Mehmet Birsel, Necati 
Doğru, Ömer Tarhan hakkında DGM’ye suç 
duyurusunda bulundu.”

Basındaki bilgilere göre düzenlenen bu haberin 
benimle ilgili kısmı anlaşılan iyi takip edilmemiş
tir. Aksi olsaydı, darbe ve başörtüsü yasağı konu- 
larmda yaptığım çalışma ve açıklamalar kronoloji
de gereği gibi yer alırdı.

Benim de adımın geçtiği darbe ile ilgili haberin 
TV’lerde alt yazı ile geçildiği gün Kanal D’den 
arandım ve haberle ilgili canlı yayına katılmam 
teklif edildi. Beni arayan yetkiliye, haberin yanlış 
bilgiden kaynaklandığını. Darbe Çağrısı yapma
dığımı, aksine darbe yapmanın hak değil, suç oi- 

irak kamuoyuna açıkladığımı-  
söyledim. Bu açıklamamdan kısa bir sür6 sonra sö
zü edilen TV yetkilisi tarafından yeniden aranarak, 
İstanbul’un canlı yayından vazgeçtiği bilgisi veril
di.

Ertesi gün konuyu araştırdım, zamanın Adalet 
Bakanı Sayın Şevket Kazan’la telefonla konuşarak 
durumu arzettim. Bunun üzerine. Sayın Bakan bir 
süre sonra beni arayarak konuyu incelettiğini, bir 
yanlışlık yapıldığını belirterek, özür diledi ve yan
lışlığın, Bakanlık basın müşavirliği tarafından ya
zılı açıklama yapılarak düzeltileceğini söyledi. 

Sayın Özkaya,
Habere esas olan konu şudur:
27 Şubat 1997 günü “Darbe Hak Değil, Suç

tur” başlıklı yazılı bir açıklamada bulundum. (Ek- 
1)

Adalet Bakanlığı 2.4.1997 günlü yazı ile konu
yu Ankara C. Başsavcılığma bildirerek inceleme 
yapılmasını istedi. (Ek-2)

Ankara C. Başsavcılığı 29.4.1997 günlü yazı 
ile Adalet Bakanlığına ilgili açıklama üzerine ha
zırlık soruşturmasına başlandığını bildirdi. (Ek-3) 

Ankara C. Başsavcılığı, C. Başsavcılığına 
7.4.1997 günlü yazı ile haberle ilgih hazırlık soruş- 
tunnası varsa incelenmek üzere kayıtların gönde
rilmesini isledi. (Ek-4)

Sayın Adalet Bakanına durumu arzetmem üze
rine, Bakanlık basın müşavirliği basma yazılı açık
lamada bulunarak, hakkımda soruşturma açılmadı
ğını açıkladı. (Ek-5)

Bundan bir gün sonra ben, 14.5.1997 günü 
medya genel yayın yöneticilerine bir açıklama 
göndererek şahsımı rencide eden bu yanlışlığın ka
muoyuna duyurularak, hatanın düzeltilmesini iste
dim. (Ek-6)

Ne yazık ki, hem benim, hem de Adalet Bakan
lığının açıklaması medyada yer almadı. O gün-bu- 
gün, bazı çevreler beni Darbeci Mustafa olarak 
biliyor ve Demokrat Mustafa’lığım böylelikle 
gölgelenmiş oluyor.

Ankara C. Başsavcılığı yaptığı somşturma so
nunda açıklamamanın bir suç teşkil etmediği ve so- 
ruştuiTnaya gerek olmadığına karar verdi (Ek-7) 
Ama, bu da basında yer almadı.

-----Sayın Özkaya;-----------------------------------------
Gazetenin “Darbe Yapmak Suçthr” başhğı ile 

verdiği haberle ilgili olarak Adalet Bakanhğının 
hakkımda soruşturma açma istemesi ne maksada 
dayanır, bilemem.
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Gazetehaberirkde, darbe teşvikçileri hakkında 
suç duyurusunda bulunduğum belirtilmesine 
rağmen, benim lıaklcımda soruşturma açılması, 
ama asıl darbe yanlısı gözüken TÜRK-İŞ ve DİSK 
Genel Başkanları nın görmemezlikten gelinmesini 
de anlamakta hâla güçlük çekmekteyim.

Suç duyurusunda bulunuyorum, darbe yapma
nın suç olduğunu söylüyorum; buna karşı darbe 
yanlısı konuma sokuluyorum ve böylece ister iste
mez bazı kimseler tarafından “darbe teşvikçisi, he
vesli ve isteklisi” gibi gösterilerek lekelenmek iste
niliyorum.

Sayın Özkaya,
Dergide 28 Şubat süreci ki'onolojisinde demok

rasi ve başörtüsü yasağı konularına da değinil
miştir. Bilindiği gibi başörtüsü yasağı 28 Şubat sü
reciyle yakından ilgilidir. Bu süreç yasağın daha 
katı bir şekilde uygulanmasının, adeta destek ve ta
kipçiliğini getirmiştir. Benim başörtüsü yasağı ve 
darbe konularındaki çalışmalarıma bu kronolojide 
değinilmemiştir. İzninize sığınarak bu iki konuda 
yaptıklarımı kısaca özetlemek istiyomm.

28 Şubat süreci başlamadan önce meydana ge
len gelişmeleri gözönüne alarak 28 Ocak 1997 ta
rihinde ilk açıklamayı yaptım. O tarihten 17 Hazi
ran 1997 tarihine kadar değişik vesilelerle dar
be/demokrasi konusundaki düşüncelerimi yazılı 
açıklama ve basın toplantıları yaparak, ayrıca TV, 
radyolarda canlı yayınlara katılarak kamuoyuna 
açıkladım. Yazılı demeçlerimin tarih ve başlıkları
nı takdim ediyorum.

Bu açıklam.adia;
* Darbeye karşı demokrasi yanında yer aldım.
* TÜRK-İŞ, DİSK, TİSK, TOBB ve TESK’in 

takındıkları tavrı demokrasiye uygun bulmadığım 
için karşı çıktım. 5’ler dediğim bu kunüuşların yet
kilileriyle değişik zamanlarda tartışmalarım oldu.

Özellikle, DİSK’in Genel Başkanı ile (Kanal 
D) Teke Tek programında, diğer iki genel baş- 
kan’la da (Sayın Meram, Sayın Baydur) medya’da 
28 Şubat süreci, dai'be/demokrasiyi tartıştım.

* Darbe tartışmalarının en üst düzeye çıktığı 
(geldi-geliyor denildiği) bir ortamda 54. Cumhuri
yet Hükümetine Başbakanlıkta demokrasiyi des
tekleme adına sendika olarak bir kuzu takdim ettik. 
Bu tutumumdan dolayı bana kuzucu başkan diyen
lere, demokrat kuzucu başkan olmayı, darbeci 
başkan olmaya tercih ettiğimi söyledim.

28 Şubat süreci, gereği gibi tartışıldığı zaman 
gerçek demokratlarla, sahte, ikiyüzlü demokratı

toplum daha iyi görüp tanıyacaktır.
* Başörtüsü mağduru olan ve İstanbul’dan 

Ankara’ya gelen üniversite öğrencilerinin temsilci
leriyle 21 Nisan 1998 tarihinde sendika genel mer
kezinde tanışıp, konuştum. Ankara’ya gelen yakla
şık 100 kişilik öğrenci/aileleriyle ilgilendim, mağ
dur öğrencilerle o günden beri ilişkilerimi sürdür
mekteyim.

* 20 Mart 1998 tarihinde başörtüsü yasağı ko
nusunda basın toplantısı yaplım (metin eklidir).

* 11 Ekim 1998 eylemi de dahil bütün eylemle
rine destek verdim.

* Bir mum da sen yak eylemine katıldım, 
mum yaktım.

* Cumhurbaşkanlığı başdanışman lığından, ya
sağa daha rahat karşı çıkabilmek amacıyla istifa et
tim (Daha doğrusu ya sus, ya git teklifine karşı, 
susmak yerine ayrılıp, konuşmayı tercih ettim).

* Sayın Cumhurbaşkanına Mekke’den bir mek
tup gönderip, ülkenin en önemli sorunu haline ge
len başörtüsü sorununa el atmasını arzettim.

(Bu mektup ve Yeni Asya Gazetesinde yayınla
nan en son söyleşimin bir örneğini takdim ediyo
rum.)

* Yasağa karşı çıkmaları, ilgi göstermeleri için 
memur ve işçi sendikaları konfederasyonlarma 
çağrıda bulundum, yetkilileriyle görüştüm, öğrenci 
temsilcileriyle görüşmelerine katkıda bulundum.

* Temasım olan öğrencilere ve ailelerine Der
nek kurmak dahil yapabilecekleri çalışma ve ey
lemler hakkında tavsiyelerde bulundum, bilgi vere
rek yardımcı olmaya çalıştım.

* Yeni Asya Gazetesinin İstanbul, Adana ve 
Ankara’da düzenlediği başörttisü ve insan haklan 
konulu panellere konuşmacı olarak katılarak gö- 
ılişlerimi açıkladım.

Bu haksız, hukuksuz ve tutarsız başörtüsü yasa
ğının sona erdirilmesi için çalışmalarımı sürdüıme- 
ye devam edeceğim. En sonAnkara ve Malatya’da 
düzenlenen insan hakları ve demokrasi konferans
larına katılarak gömşlerimi açıkladım.

Sayın Özkaya,
Daha fazla zamanınızı almamak için özetleye

rek sunduğum bilgilerden yararlanarak okuyucula
rınızı aydınlatacağınızı, özellikle darbe yanlısı de
ğil, karşıtı olduğumu okuyucularınıza duyurmanızı 
umar, başarılannızın devamını yüce Allah’tan dile
rim.
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SAĞLI K-ÎŞ
T.İRK I''=  SA iİL IK  İ!JÇlL-nl f,RJD.1(ASI

HABER B ÜLTEN İ
yücsteoa Hc«c.!.Sukflh Nj :.'İ OSMO .̂ jıınapsj-Ankara ~cl: 23'. CO-•;£ Fûx;g3Cg3 0£ |

JDOHU IDtinil OSTDüCİM ş o m )  27̂ ,1897-

• DARBE YAPMAK HAKCEĞİL, SUÇTUR
• CÜM;IUnlVE7SAVi;iLAH; L'AHab I b '̂Vİi^ÇİLcfil KAK-CINDA 
SORUŞTURMA AÇMALIDIR

‘ HÛKÖMETİ k u rm a k  Vb U£Ğ1ŞTIRMEK YÜCE MECUslN fŞİDİR
• DARBE YAPMA. ÇARŞI-PA7AR'DA fvAril.AN DIH MAL GİDİ 

KÜNUSULMAKTADia
• HlçnlR KİŞİ VE KURULU5 MECLİSİN YETKİLERİNİ KULLANAMAZ
‘ TÜRK-İS. PİSK VETgSKİN gEhJEL BASKANL^^RININ QFOTF Dİ AA

nFMOKRA.g.'VI HATinLAMALAni VE SAVUNMAIAHI SS^VİNDİRİÇİOİa.
■ BAŞARILI OLAMAYAN HÜKÜMETLERİ ANCAK VE SAOFCE SEÇMEN 
SAkinıtrrA ovu İlc  ccaiLANDinın.

rürtdye S^ülık Isçılon SonokoCi İ$ASLIK-İŞ) Gsnel Başkam ve TÜflK-lş Bay 
Sunidir Kıı.-ıılii Oy»tl Mustafa Ba^^lu.&uşü.n yeplıaı yazıcı apikisjr.aos,"DARBE y a p 
m ak  HAK DEĞİL,SUÇTUrt" dedi.

Bî^mıJu, açıklamseı nda Ozoin junları ^Jylsdi:
' K i ' I  AIKI IKgldlj-or. ÇCnlAT gsnyorgeıeJiçeiaftylû 1ortıg;lan vo daha ouflra 

gundeın dışına ;ıkarlı:<ın s')>ifînılJp.;f. Milli lîııvenllk l<u:ulu toplantısme lu3(X Cır 
suro kala v'Onjd̂ n QIKe gond«fnlne' yBile^fUıilıııok i-slsni/or.

!^ci aı;ıklamsİBnja TÛHK lı̂ 'm Genel Ba^uını Sayın Sayram I^(bI.‘ darbsye 
katşıyıt «mo.hAkametlaf d» öeıbe yapılmasıns ImliAn v^reocK işlcro^a ktcmmılıdır

DlSKÎft S»nel 3açkaJJC Ssym Rıdvan Budak. ‘'luTrkftinfttlr) hiîyûk örtagl RP'nJn 
darbe kıshırtıcılıöl yapıyor’ ooail»r.

Aslında IW ıjensl hfljfainın sSyıeciklen ra;Wı anlatımünc fla D:ca, ayrı anor» 
flelmewedir. Van: hOkilmeii-ı tı;tasıı. y>ıhııi ((i'k.'imMnnaöı nP'ni.ı rjıum vb davtan şlft 
'1. oartw yac'lfnasın: hâk;ı kılauiıir.

om yftıtrffli-. han iiyesi pa+le’ de. hıRûmcıo larpı ouncJuoliık̂ e.'l ::;uıale1stıe 
btnz“- dûYüu;vl»ıl üu'iye s.Vmfiklecidef..

Kazı kepe yczılcr- vo bazı çazö» liaiıor.cırirüe de Uuıid ji..«kn rinp.-i.'s  ̂lB car- 
bs yapılebileceâı $evunı.lmiiKtaa.r.
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T.C.
ADAI.I?T BAKANLIĞI

0ASINVE Halkla İLİŞKİLER 
MÜ$AV|FiLİG‘i

AııKstO, Iî/û5/ie9r

BASfN AÇIKLAMASI

10.05.1997 jûnlö bazı yazriı ve çöısel basın oFyadlafinda sayıo Mus- 
<ofa Başoğlu'nun dart» tahrikçiliği yapmaktan dolayı hakkında sowfturmo 
BÇıldığı habpri ypralmıjbr.

Sayın Muştala Ba^oğ.'u'nun, İstanbul'da yayınlanan "Son Çeğrı* ûa  
zeiesl'nin 26.03.1997 tarinii i'inci saytasinda "Darbe Yapmak iîtıçjur'' 
başlımı adında yaytolanan denwd, suf itibarı niıelijıinde pOrölerek In- 
celpmeye aimmıç V6 oi>7 konusu gazele haber kOpûrü, 02.04.1997 Itııh ve 
1D1SB sayılı yazımızla Ankara CumhuHj'et Butsavc.lıjı'na gSnde'ilerek, ha
berin manıyeti sotuimuftur.

Adı geçen şahıs iıakjunda soruş:urfna açılması sö?. Konaw değildir.

Kamuoyunun bilglleıine sunulur.

SA G LfK -IŞ
Tü r k iy e  s a ğ l ik  İş d i e r I s e m c Iicasi i

HABER BÜLTENİ
Yûcetaoo .HeacfScMef: N c :£  0S53O Anıttçpcı/Ankq.*a T » |:2 3 ıâ 0 4 5  “ a r : 230 OG

.9>.yn
Genel Tayın ronelmeiii (KuwaineiCrfl)

S  Wayis 189V Cjma ounü aKşa.-n habo; kj^kldMda teleMcyonlc.'itniJir bir 
çnSıınrin sb<İz câzetecl İle blriiK!e jphsımırda yerakiğı "öarbe teşvikçiliği" yapıiciiğı 
lûölası ll« Cumhuriyet Savcılıâ> luıulınüı» io'ujlüıma bajiilıldığma illşitn lıab«rlgf 
yerslmıŝ ır

Bu hpbsrlfirln nııyıj|ma.<;ı üzarine,Genel Başkanı bulunauğum Türkiye Safllw İşçi
leri SenaiKas: [efkKa'incan.üyeıerlmlzoen.'uK-i^ ca-ııias>ı ve yakır, çevrenıder aıüntûie- 
rlni bslirilr letelon ve mesajlar aidim

Adalcl Bakanlığı lara^ndon 1.'̂  Mftyıfi 1fiÇ7 ,Ŝ lı oiınû yap .ar ya ı̂ ı aııklamaüi 
ise. şansımla ilgili DC/le Dır sorı^şturmamr sozkonusu olmuaıijı, ka ııuuyuıid wyui'u.Uu

iaratsız laDe.Tilıknnısyıjının geresi oıa.’a<.Du m-suaun biıı» i.aLwi uüi;enieri.nız- 
00 yaymlanmaeı de yar.iıç anlâ ılmann düzeBllnroöını Mm,qr. rıslısmalfinnııda tıaşaillân- 
nızm dê’arr; nı dilanm. \

G an a l^ şkan
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ile  ilıl>«r<la bulunan Adslet BaİMuHıga Ceıs Geösl HUl!lrlüQOa« göDde-
r i l n ı o B İ o «  C H U K ,l& i o a d d » » i  g a i - e f t i . l t l r a * i  k n M İ  ol< o*k i 'a o r c  k a r a r  v e r i l e  
d i .15.iO .1997

Rıılvuı Budık He M uıtalı DajOgla topU nos nruB id ı birblılcnııi niflxlilu'. (Foıojnf: A A )

B u d a k ’la B a ş o ğ lu  ta r ü ş t i
■  B a fta n /ı I. Sayfada
sal ctfocma geretooim olduğunu
kaydctri.

Hak-I$'tn22. ioifuluf yıklönOjna 
nedeaiyie Dedemin Oteli’ndeyapı* 
Ua 'Ekonomik Puontııta vc Model 
An)i)Lfln’ toplaannndüı Ifçİ. İ4ve- 
fCA, hükümet vc bilim ad*mUn bir 
âraya Hak-U Genel Başlcuu 
Uslu, sorunların çözûmtLnde Örveri 
yöstcrctı uk tarafolmak ütemedik- 
terini btidifdi. Uslu, *"Birikxi ayuyı< 

( » n  kunryof; birSeH oyomil: 
>«rlae ekmek kuynıkluvMİa bekü- 
>ı>r Gelir aıİAİetsÜ]Sl}T>ksuDuk,>Qİ' 
iuzhik VB dejeueresyoo flntlyor, 
Eğer bir ülkede kıtUun yoku  Sty 
suriuk’UbM^îyijr.çdeter olınaynr. 
Esber Yafirourdercli’ierl, NureOin 
Şirinlcr'i outhkOm ebnckteo 
çelim" diye kvnuşoj. Uslu, «skerler- 
le siviller uasmdj belirsİzİİk oldu
ğ u  belirtıricen erken seçim istedi,

DİSK Genel Bsfkanı Budiak, saı> 
dikalana izleyici obnok yerine si- 
y&Mte pariâinento dı$iûdan müda
hale etmeleri gerekri^ni kuydeBi. 
Hûkİimetio enOasyonü indimıc be- 
defİDe sendikalar olarak karsı çıka* 
msyacoklannv ancak bu konudâ di* 
ger iktidarlarla aynı yöniemlerin 
kullınıldı^na dikkat çeken Budak, 
söyle konuşlu: **Kjımo j^crkrinJ 
aıâltaca^. ÖzcUc^orme yapaca|u. 
Bafbftkan 'Çalınanlardın fcdokilr- 
)ik is(c>vc«g}z' diyor. Ç^ı^ma Baka- 
01 ‘Enflasyona ezdimıcyeccgiz’ dİ*

yar. HAngj csfiasyooa? ÛDgörûienc 
Bİ,geçml|rnfiai}vQaını7 K«yıtdi;fi 
eiumocniyl se yap»cakBiuz? 5 bin 
40Qiasan TQrÛy«'ııift34jni)yır do> 
krlık jç borcun k a n d ti^  «tıyor ve 
Tftrid>v*ııki belini bökâyoriv.Bun* 
larn aiUcAklarnu crtKb^cMIyor tmı- 
lUBuz? Sosyal gûvenCğl bu hafe ç*- 
Ufanhr mı tetirrin BlzUa de >orunı- 
Iııhı^untat w «  sahip çıJonMİık, *- 
m ı bubalesiyasetfiler gciinIL Du ül
kede 50 yKfin üstûoöc adam t çıhjüj^ 
suular YSıaıoyUı kanunimi vurur-’ 
sa m  itdnle faiqiro.’'

Rjdvan Budak, yıllardan beri ya
pılan özellejtirmcİerdennekAİdı^* 
nı sorarken, do^ya özci sektörün 
gimıedigini. bunun devletin sorum- 
lulugUDda olduğunu anlattı. “Ulz 
lendlkabtaauyDnu" diyen Budak, 
2 0  yıllık dönemde sendikalaşma 
Dedeniyle 7 bİn İjçinin i$ten soldi- 
ğıoı, bakanlıktaki bazı müfettişlerin 
işverenlere ‘n&sUacodlkAazIadaur’ı 
anlamgıot söyledi. Budak, Türic-if 
ve Hak-U'e. konrederosytmlar ola
rak S  yıl her türiû tnrtıjmayı kesip, 
birbirleriton öı^ûılenmcsİDe engel 
olu^tumtanu çagnstnda bulunda. 

Espriyle gelen tariı^ma 
Konuşmasının ardından bakan

larla birlikte Sa|Jık-ls Genel Bal
kanı Mustafa Qa$ogiu'nun da elini 
5ikan Budak'ın. “KonuymamdaD 
ten ylnerahaüuoldun” e5prisi üze
rine İki sendikacı karşılıklı alıcına-

ya İM̂ İJtrkea, konujma 9ira.<u gelen 
TiSiC Genel Sekreteri Kubilq' At^ 
uyar, işverenin tamama dıştcHİa 
kaldlıgını vurptladı. BaLfoglu’oun 
DlSK'i darbedlikk suçlajonası üze
rine. Budak. ‘‘SeoyıDanlaa beri gö
reviniy74>madm.HeoCuınI)urba^ 
kinı'ma danqmanligULi yopabdoın 
hcffl de bana selem e hikkhuu kaw 
dinde butacahjin. Senin 0b i ka
falar b« ülkeyi ba ookuon gednlL 
Tamant, otur o(urdu£iio jicrtle’  di
ye konuktu. Budak, Boşoglu'aun 
Hak-ls ve OlSK'in SSK genci ku 
njlunda delegc)'le bile temsiline 
kâfş» çıkn Juuı dikkai çekri. Ba$og  ̂
lu ise sivil girimim içinde yer alan 
TOBB Başkanı Ftaa( M lr«’uj “Sl- 
vU darbe yapak” dediğini söyledi. 
Sa^Uk-lı'in b^ lı bulundu^ 
Is'inde sivil girijim içinde yer alüı-
£Ûun amm»t)lma£] OzcTİne B&şbg' 
lu, Tûfk-Iş’İ dc elcştirdigiûi bclirt-

Tûrk-ij Genel Balkanı Eaymm 
' IVfrraİ'in İstanbul'da olması nede

niyle kanlamadığı «^lanuda son 
konu?m^ yapan TlSK Genel Sek
reteri Atasayar, işçi ve işveren kum- 
luşlannm i$biriiğinİ sürdürmeleri 
gerekliğini bdinertk,. *^rtak pay
da içinde hem demokrasi. luikJUk,lo* 
son htfkian, cirifira özeûriDitû, $en- 
dikai ozgûritiklcr gibi siyui^ ı^a) 
değerler hande rishayüksek gcUr >v 
Utlbdam İmkûnlan ivin üretimin ih
yası hedcO vardır" dedi.

Ek-7 23.10.1997Cumhuriyet
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İNCELEME
im a n

% nsana kişilik kazandıran baş özellik

İ dava sahibi olmaktır. Yaratık cema- 
dattan, nebatattan, behimiyattan de
ğilse; çocuk ya da bunak olarak bulun

muyorsa insanlığının şahadeti olan bir id
dia ile tezahür eder.

Fikre dayalı bir iddia, ister hak olsun 
ister batıl, bir dava ifade eder. Kişinin da
vasına doğruluğundan emin olmasının 
tek kelimelik vasfı imandır.

İman, kalbin “sulh ve sükûn’a ermesi
dir.* “...gönül sükûneti ve (davasından 
endişe duyma) korkusunun ortadan kal
ması” demektir.2 ...’’güven manasına ge
len “emn”le aynı kökten türeyen iman^ 
aynı zamanda “...tasdik olduğu gibi gü
ven vermektir de...”** “Çünkü iman, emn 
yani güven kavramından türemiştir.

Yaratıcısının en güzel yarattığı insa
noğluna^ lütfettiği nimetlerin başında ge
len aklın; akilin temel fonksiyonu düşün
mektir. Aklın izzet getiren bu işin kolay
laştırmakta olan Rahim yaratıcı, abidleri- 
ne yazısız ayetleriyle latif kapılar açmış
tır.'̂  İmanın yüceliği o hasleti verene “... 
şükür-teşekkür etmek” manasını da içe
rir.»

Aklın ürünü olan düşüncenin sıhhati
ni korumak metotlu olmasına bağlı bulu
nuyor. Bu metodun temrinini yapabilmek 
için, mutlu aydınlar “Fikir Kulübü” adlı 
bir dernek kurup orada, güç ve imkanla
rı nisbetinde, doğru düşünmenin temrin-

ayırma noktasında güçsüz kalıyordu. 
Kendi kendisini yeterli gören; müstağni 
kılan insan, Bediüzzamanın dediği gibi: 
“Bazan arzu fikir suretini giyer” muhteris 
şahıslar da indi arzularını fikir zanne- 
der.ıo

Gerçekten de arzularla düşünceleri 
birbirinden ayırmayan kimseler, gördüğü 
her sarı madeni altın zannederler; aldanır 
ve aldatu’lar. Altını bakırdan ayırabilmek 
için mihenk taşına nasıl ihtiyaç varsa, ar
zu ve isteklerimizle düşüncelerimizi bir
birine karıştırmamak için de temel bir 
miyara ihtiyaç vardır. Miyar; ölçüsü ol
mayanların, değil manada madde bile 
sıhhatli bir alış veriş yapamazlar.

İnsanlığın babası Hz. Adem, saadet 
evindeki meyveyi kendisine yapılan İlahi 
tenbihe rağmen, vesvese vericinin ayart
masıyla iştahına uyup yeyivermişti. Fa
kat bu büyük atamız, hatasını anlar anla
maz hemen tevbekâr olup izzetlenmiş bu 
imtihan aleminde ikamete memur edil- 
mişti.*! İkazlardan mütenebbih olan ırkı
mızın kaynağı olan Adem ve Havva (se
lam onlara) da beşer idiler. Biz çocukları 
da beşeriz, elbette yer yer şaşarız. Bizler 
bu vasfımızla imtihan olunuyoruz, oluna
cağız da. Ancak düşünmeden, otokritiğe 
baş vurmadan insanlığımızı yaşayama
yız. Ölçüsüz miyarsız düşüncenin bir de
ğer ifade etmediğini anlamada gecikme
nin de kişilikleri zayıflatacağı bir realite

lerine zemin hazırlamışlardır.’ Bu fikrî olarak açıktır.
faaliyetler arasında idrak edilmiş oluyor
du ki; insana ait sanırlar, hakkı batıldan

Saidöyleyse başa dönerek, doğru düşüne
bilmenin bir ölçüsü; bir miyarı olması ÇEKMEGIL
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gereğine teki'ar işaret edelim. Tarihte sıhhatli düşüne
bilenlerin, gerek duyarak pek çok ekoller ve pek çok 
doktrinler vazeden insanlara b a k a l ı m . Bunların ara
sında, yazılı ve sözlü ayetlere ulaşarak vahyi verileri 
ölçü edinen pek çok mutlu insan buluruz.

Mesela İmam Gazali’yi ölçüyü bulamayan fakat 
fikirden de kaçmayan, çoğu durulmamış fikir sahiple
riyle mücadele eder halde buluruz. Bu mücadele onda 
şu müfekkireyi oluşturmuş; kritiksiz duygular, du
yumlar yanıltabilirler ve yanlışa kapı açabilirler. Aklî 
öneriler de yetersiz kalabilir". Nebevi verilere ters düş
mediği sahalarda içtimai ilimlere de dökümanlar ve
rebilen akıl, sosyal münasebetler konusunda netleşe- 
mez. (Bakınız el-Munkızu Min-ed Dalal). Bu konuda 
Gazali çoğu müslüman düşünürlerle h e m fik ird ir .

Vahyi miyar al
mayan; yazılı-ya- 
zısız ayetler üze
rinde tetkikata lu- 
züm görmeyen 
feylezoflara bakı
nız, temel konular
da birbirlerini ite- 
gelmişlerdir. Hala 
da iteleşmektedir- 
1er Çoğu rasyona
list septik felsefecilerin dümmu ortada. Bir misal ola
rak, bir imtihan sahası olarak bizlere sunulan kürrem- 
iz üzerinde nasıl tasarrufta bulunacağız? Bu hususta 
vahiysiz doktrinistler ne derler; ne demişlerdir? İlmi 
sosyalistlik iddia eden Maıksistler ferdi mülkiyeti ite
lerken, haksal hukuk sanılarına adapte ettikleri Adam 
Simit’lerle kapitalist zulmüne kapı açıp durmamışlar 
mıdır? Hayalist liberalistler, Budist mistikler kürremi- 
zi inanç anarşisi içerisinde dünya harpleriyle rahatsız 
edip durmuyorlar

Bir de yaratıcı tarafından, yaratılanlara tanınan 
hakların mübelliğlerine bakınız; onlarda temele ait bir 
değişiklik görebilir misiniz? Onlar dünyayı putlaştu’a- 
rak ne tağuti güçlere teslim ederler, ne dışlayarak ta- 
rik-i dünyacılara bırakırlar. Bu mübelliğlerin verile
riyle oluşan aziz millet mülkün gerçek sahibini tanı
yıp onun tayin ettiği haklai'dan razıdııiar. Bu bildiri
len haklara riayet etmeyerek yeni yeni haklar icat et
meye yeltenen vahiysiz adamlar zulmü oluştururlarla

Böylesine aziz bir yekpareliği gören düşünürler, 
mesela Pascal gibi derler ki: “Feylesofların değil, 
peygamberlerin haber verdiği Allah! O ’na talibim”i6 

Yani kısaca demek isteriz ki, miyarı vahiy, örneği 
nebi bulunmayan insan, neyin düşünce (fikir), neyin 
arzu olduğunu temyiz edemez. Hele bir postulata sa
hip olamamışsa, malumatlarının ilmi olup olmadığm 
anlamakta da güçlük ç e k e r .B ir  yerde aklı putlaştı
ran rasyonalizmi, bir başka yerde aklı uyuşturan mis
tisizmi kurtarıcı sanar Aklı muhatap eden vahiy; vah
yi miyar edinen akıl insanlığın haysiyetini koruyabi
lir; korumuştur ve korumaktadır da...

İşte böylesine miyarı; ölçüsü olan akıl çahşırsa in
san kişiliğinin zirvesine doğru yol alabilir. Ve varıl
ması gereken huzur ve sükûna; emana yücelir Çünkü

eriştiği merhalenin 
yüceliğinden; doğ
ruluğundan emin
dir. İşte bundan 
dolayıdır ki, dava
sından emin olan 
insana mümin de
nir, ki bu emniye
tin adı İman’dır.

Y aratılm ışları 
görerek, mevcuta- 

dın yaratıcısız olmayacağnı düşünerek mutlak bir ya
ratıcının var olacağını idrak edebilmek imanın ilk ba
samağını oluşturur, ki bu basamaktan yükseklere çık
maya başlayıp son nebinin tebliğlerinde karar kılan 
her insana mümin-i kamil denir.

Elbette insanoğlu aklın fonksiyonunu bilip düşü
nebilirse, babası anası ne için vardı? Dedesinin dede
si de vardı, bunlar nereye gitmişlerdi? Kendisi de er 
veya geç dedesinin ninesinin gittiği yere gitmeyebilir- 
miydi?

“Gözsüz görüyorum rüyada nasıl?” Bana danışıp 
duiTnadan kalbim çalışıp duruyor. Midem yuttuğum 
gıdaları hazmedip vüeumu beslemekte; kulağım emir 
almadan duymakta, yüreğim bir saat gibi işlemekte... 
Bütün bunlara ben mi emir vermekteyim? Sancılarımı 
dur demekle durduramıyorum...

Kurt veya kuzu olmadığım halde, şizofren de bu
lunmadığıma göre; televizyon ve benzeri vizyonlar 
karşısında ömür tüketmekte değilsem, bir meşin top
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arkasında yuvarlanıp gitmekte değilsem, düşünmeden 
yaşamayı tasavvur edemeyiz. Çiçek ve böcek değildir 
insan düşünmeden, edemez. Düşününce de problem
lerine cevap arayacaktıi'. Tabii beyin deformasyonuna 
uğramamışsa...

İnsan bir iddia sahibi olmak mevkiindedir. İddi
alar imanlaşırsa kişiyi dava sahibi kılar. Bu dava hak 
da olabilir, batıl da... Ne olursa olsun kişioğlu iddiası
nın doğruluğundan eminse bu bir imandır. Bu iman 
vahyin aldınlattığı Hak’tan geldiğinden emin olunca 
insan mümin olur ve insanı şahsiyet sahibi kılarak yü
celtir. Değilse zanlarını yeterli sanarak oldum diye 
böbürlenirse cüceleşir.

İman elbette insan için söz konusudur; yaratılmış 
bulunan evrenin (kâinatın) bütünü içinden yalnız in- 
sanoğlundan istenen bir mükellefiyettir.

Vahye yücelmiş aklı, ilmi cehtlerle işletir bulunan 
her insan artık istikbaline emin adımlarla yürüyebilir. 
Bu emniyet, tesbit edildiği gibi, kişiyi imana yüksel
tir, mümin kılar. Artık onu ateşten kurtulmuşlardan 
olarak müjdeler.^^ Bu müjdelerle insan mümindir; 
müslümandır. Çünkü hanif ekolün tesbit ettiği gibi 
“Lügat itibariyle İman ve İslam arasında fark vardır. 
Fakat islamsız İman, İmansız İslam da olmaz’’̂  ̂Pez- 
devi merhum da der ki: “Bir kimse mümin ise müs- 
limdir, müslim ise mümindir. Bunlardan biri gidince 
diğeri de gider”2<>

İbn Hazm’ın görüşü de şöyle veriliyor: “İman 
mefhumu, inanç, iki'ar ve ameli kapsar. Bu üç unsuru 
yerine getiren mümin adını almaya hak kazanır. 
Yaygın fıkhımıza göre iman altı esasa bağlan ır.]\4 _̂ 
turidi’ye nisbetle, Resulullah’m “Allah tarafından ge
tirdiği katiyetle bilinen hususlarda kalben şüphe gö
türmeyecek bir tarzda tasdik etme; doğrulamadır
im an. 23

Merhum Seyyit Kutub’un dediği gibi: “Şüphesiz 
ki iman, dille söylenen bir laf değildir; sorumlulukları 
olan bir gerçek kendisine has ağırlıkları olan bir ema
net, sabrı gerektiren bir cihat işidir”.̂  ̂Siz bu emaneti 
hak nizamla hudut yarışına kalkanlara teslim ederek, 
onları babalan oğullan da olsa veli edinerek veremez
siniz. Oruç yiyip içmek gibi büyük günahların affı 
~umulabilir~ama,-üahHTİzama^beferi"dtizenler kartştt 
ran (panteist) müşriklerin affı mümkün olamaz.^^

Aslında iman, Kur’an-ı Hakim ve Resulü Kerim

verilerinde, mütevatiren ulaşılıp, muhkem olarak te
lakki edilen tebliğleri tasdik edip doğrulamaktadır. 
Kim bu tebliğlerde bildirilen Allah Teâlâ’nın sıfatları
nı tasdik ederek “Tağut’u Red” ederse çok sağlam bir 
kulpa yapışmış olur ve davasından emin k a lır .26 

Namazla beraber zekât verenler, oruç tutup Hac 
yapanlar; İktidarlarıyla, “iyiliği emredenler, kötülük
ten vazgeçirmeye çalışanlar”ın akıbeti Allah’ın lut- 
fuyla imanları ecirlecektir” ?̂ “...akıbet muttakîlerin- 
dir”.28 ■
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lINCELEME
ESENLİĞİN ÇAĞRISI VE 
SAFLARIN AYRILIŞI -III

Ahmet Cemil 
ERTUNÇ

ok ender rastlanabilecek bazı is
tisnaları bir yana bırakırsak, her 
çağdaki ve her toplumdaki bü

tün İnsanların bazı ortak değerleri vardır. 
İnançları, hayat tarzları birbirinden çok 
farklı dahi olsa, insanların bazı tutum ve 
davranışlarla ilgili değer yargılarındaki 
benzerlik değişmez. Bu tutum ve davra
nışlarla ilgili değer yargılarında kayda de
ğer bir farklılık görülmez. Görülebilecek 
yegâne farklılık; bu değer yargılarının ba
zı insanlarda daha güçlü olmasına karşı
lık, diğer bazı insanlarda kısmen zayıfla
mış veya bazı olumsuz özelliklerin etki
siyle önemini kısmen yitirmiş olmasıdır. 
Ancak, sonuç itibarıyla bu değer yargıla- 
n insanlığın ortak yönünü oluşturması 
dolayısıyla evrensel nitelik kazanır. Ko
nuyu somutlaştırmak maksadıyla birkaç 
örnek verecek olursak:

Hiç bir insan haksızlığa uğramayı, 
emek sarfederek kazandığının gaspedil- 
mesini doğru bulmaz. Hakkı gaspedildiği 
zaman direnir, tepkide bulunur ve hakkı
nı almaya çahşır. Eğer alamazsa, hakkını 
almaya gücü yetmezse, en azından sözlü 
olarak veya ona da muktedir değilse duy
gusal olarak tepkide bulunur. Buna karşı
lık güç ve iktidarlarını, başkalarının hak
kını gaspetmeyle oluşturmuş ve durumla
rının devamım yine aynı şekilde sağla

yanlar ise, kendilerine yönelik tepkileri 
değişik yöntem ve araçlarla azaltmaya 
veya yönünü değiştirmeye çalışırlar. Ma
alesef bunda da çoğu zaman başarılı 
olurlar. Fakat pratikte açığa çıkan bu du
ruma karşılık, teorik olarak haksızlığı 
onaylayan hiç kimse bulunmaz. Herkes 
hak gaspetmeyi kötü, yanlış, zulüm, hak
sızlık... olarak görür.

Her toplumda ekonomik olarak güçlü 
durumda olanlara karşılık, ekonomik hiç 
bir gücü olmayan, kendi gayret ve çalış- 
malanna rağmen hayatını devam ettire
cek ekonomik imkânlara sahip olamayan 
veya çok azına ancak çok zor şartlarda sa
hip olanlar vardır. Yoksul, fakir, düşkün... 
gibi değişik isimlerle anılan bu insanlara, 
büyük ekonomik imkânlara sahip olanla
rın yardımcı olmaları beklenir. Varlıklıla- 
rın yoksullara yardımcı olması, istisnaları 
bir yana, bütün insanlar tarafından doğru 
bulunur, yoksullann yardımsız bırakılma
sı onaylanmaz. Kabul görmez. Onlara yö
nelik yardım, güzel, iyi, doğru... bulunur.

Baba ve annesini kaybetmesi nede
niyle, kendisine güvenilir bir ortam hazır
layacak, tabiî ihtiyaçlarını karşılayacak 
kişilerden mahrum (öksüz/yetim-terke- 
dilmiş) çocukların korunması, haklarının 
muhafazası ve zamanı gelince iadesi bü
tün insanlar tarafından doğru bulunan bir

44 ■ ÜMRAN



davranıştır. Böylesi çocukların haklarının gaspedilme- 
si, korunmamalan, geleceklerini güvence altına alacak 
tedbirleri almaktan kaçınmak veya benzer davranışlar
da bulunmak ise insanlığın onayını almayan bir du
rumdur. Onlara yönelik her türlü yardım, güzel, iyi, 
doğru... bulunur.

Her ne kadar toplumdan topluma bazı anlam fark
lılıkları sözkonusu olsa dahi, namus önemli bir değer
dir. “Namus” gibi bir değeri yok eden veya yaralayan 
tavır, tutum ve davranışlar ise “kötüdür”. Bu kapsam
da olmak üzere, fuhuş insanların onaylamadığı bir 
“ahlâksızlık”tır. İnsanlar fuhşun anlammı zaman za
man çok genişletmiş veya çok daraltmış olsalar dahi, 
sonuç itibarıyla sınırsız cinsel serbestliği, gerçekten 
onaylayan kimse bulunmaz. Kendisine sınırsız denile
bilecek cinsel serbestlik sağlayacak şekilde düşün
celer ileri sürenler bulunsa dahi, aynı “im
kânlar” eşi, annesi, kızkardeşi için 
sözkonusu edilince, cinselliğe ol
dukça kesin bir sınır getirenler 
hiç te az değildir. Bu nedenle 
mahiyetiyle ilgili anlayış 
farklılıklarına rağmen, genel 
anlamda fuhuş, herkes tar- 
fından kötü, yalnış, iğrenç, 
ahlâksız... bir durum olarak 
görülür.

Örnekleri daha da çoğalt
mak mümkün. Ancak bu dört 
örnekten hareketle ne demek iste
diğimiz anlaşılmış olmalıdır. Dolayı
sıyla özet manâda şunu diyebiliriz ki; ma
hiyetindeki değişmelere karşılık, esas itibarıyla ah
lâksızlık, cimrilik, menfaatperestlik, zorbalık, kötü
lük, yalancılık, yalancı şahitlik... gibi tutum, tavır ve 
davranışlar insanlar arasında kabul görmeyen şeyler
dir. Bunlara karşılık, yardımseverlik, doğruluk, dü
rüstlük, iyilik, hak, adalet ... gibi tutum, tavır ve hare
ketler ise kabul gören, desteklenen, istenilen evrensel 
değerlerdir.

Kur’an’a yönelen ve Kur’an ayetlerini bilindiği 
kadarıyla nüzûl sırasına göre dikkatli şekilde okuyan 
herkes, Mekke dönemi ayet ve sûrelerinde, evrensel 
nîlelîia^öTân~degef yargılarının üzerinde ısrarla duru- 
lan konular olduğunu görecektir. Söz konusu evrensel 
değerler, insanlığın üzerinde yer aldığı ortak zemin

olarak sıklıkla gündeme getirilir. Herkesin bildiği ve 
en azından genel anlamda aynı konumda gördüğü bu 
değer yargılarının hayattaki etkilerini artırma hedefle
nir. Akla ve vicdana hitap edilerek, kabul edilen değer
lerin hayatta etkin olmamasının sorgulanması istenir. 
Niçin etkin olmadığı ve kimlerin' bu işte katkısı oldu
ğu düşündürülmeye çahşılır. Böylelikle bizzat hayata, 
hayatın temel taşlanna yönelinmiş olur. Hiç bir zaman 
tamamıyla teoride kalan bir söylem geliştirilmez; 
“Hırsızlık, fuhuş, zorbalık, menfaatperestlik, ka
balık... sonra halledilecek konulardır. Hele bir 
müslüman olun sonra zaman içinde bulunduğunuz 
yanlışlıklarınızı terkedersiniz.” türünden bir anlayış 
sözkonusu olmaz. İnsanlar inanmaya fakat yaşama- 
maya değil, inanmaya ve yaşamaya çağrılırlar. Yaşa

mayla ilgili olarak öncelikle çağrıldıkları şeyler ise 
söz konusu evrensel değerler olur. Bahçe 

sahipleri kıssası ise bunun tipik ör
neklerinden sadece birisidir. Da

vet bu yöntem üzerinde yürütü
lürken, insanlarla geçici ve 
yapay bir zemin oluşturul
muş değildir. Söz konusu 
zemin, davetin konusunu 
oluşturan ve gerçekten aktif 
olması istenen fıtrî zemin

dir. Konu kesinlikle davetin 
başarısı için politik bir strate

ji olarak gündeme getirilmez. 
Bu itibarla Resûlüllah’ın kendisi

ni güzel ahlâkı tamamlamak için ge
len bir elçi olarak takdin^i anlamlıdır. 

Bundan hareketle daha rahat şekilde ifade edebili
yoruz ki; insanlık güzel ahlâkı hiç bir zaman tamamıy
la terketmez. Güzel ahlâkın evrensel kısmı teorik bo
yutuyla da olsa her zaman vardır. Bazan biraz etkin, 
bazan biraz pasif; fakat hayattaki yerini hiç bir zaman 
terketmeden. Resûlüllah ise, bu evrensel ölçüleri tek
rar hayat tarzının değişmeyen ilkeleri kılmak ve de ek
siltilmiş, unutulmuş, değiştirilmiş kısmını tamamla
mak amacındadır.

Fakat bütün bunlar yapılırken sadece iyi, doğru, 
güzel olanlara çağrı yoktur. Yanlış, kötü, çirkin olanla- 

1 1  açıklama ve“bımlârm faillerini açıkça gösterme de 
söz konusudur. Evrensel ölçüleri haksız menfaatleri 
doğrultusunda değiştiren, çarpıtan kişilerin kimlikleri
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zikredilerek, esasında olması gereken ölçüleri nasıl 
değiştirdikleri, çarpıttıkları açıklanır. İnsanlar bu deği
şikliği ve çarpıklığı farketmeye çağırılırlar. Bu özelli
ğin toplumsal boyutu ise daha kapsamlı anlamlar ifa
de eder. Otoriteleri nedeniyle “ileri” statüsüne sahip 
kişilerin, haksızlıkların nedeni, zorba, zalim, baskıcı 
bir İdarî yapının faili olmalarının nasıl büyük prob
lemlere neden olduğu ve bunun sona erdirilmesi ge
rektiği ifade edilir. Bu kişilerin evrensel değerlerden 
nasıl ve ne kadar uzaklaştıkları açıklanır. Yine bunla
rın toplumda gerçekleştirdikleri her türlü zulmü, bas
kıyı, sömürüyü hangi neden ve yöntemlerle meşru gö
rünümüne büründürdükleri gösterilir. Bu neden ve 
yöntemlerin geçersizliği anlatılır. Söz konusu neden 
ve yöntemler arasında da en çok kullanılan- 
larm zenginlik, güç ve taraftar çokluğu ^
olduğu bildirilir;

“İnsan azar, kendisini zen
gin gördüğü için” (96/6,7),

“Benimle §u adamı yal
nız bırak ki, ben onu tek ola
rak yarattım. Ona bol mik
tarda mal verdim. Gözü 
önünde oğullar (kendisine 
destek ve yardımcı olacak)
(verdim). Kendisini bir döşe
yişle döşedim (servet, evlat ve 
çeşitli nimetlerden çokça ver
dim). (O) hala daha da artırmam 
için gözlerini dikiyor.” (74/11-15)

Ayetlerde, azgınlaştığı için hakka karşı ge
lip, batıla sanlanlarm zorbalaşma, zalimleşme neden 
ve biçimleri sıklıkla açıklandığı gibi, aynı zamanda 
onlara İlahî bir tehditte de bulunulur;

“Beni ve o nimet sahibi yalanlayıcıları başbaşa bı
rak ve onlara biraz mühlet ver.” (73/11)

Çünkü onlar, sahip oldukları imkânlara güvenerek, 
kendilerini sorumluluklardan müstağni görüp, kendi
lerine ulaşmış olan hakkı, mutlak doğrulara dayanan 
bir inanç ve yaşantı tarzını bildiren İlahî bilgiyi redde
derler. Bununla da kalmayıp, aynı zamanda, İlahî bil
giyi insanların kabulüne engel olmak için asıl muhte
vasından oldukça farklı anlam ve nitelikte göstermeye 
çalışırlar ve bu doğrultu yoğun bir propaganda faali
yeti yürütürler;

“Kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman “eskile

rin masalları” dedi.” (68/15)
O halde, bunların sonu yakındır ve büyük bir aza

bı hak etmişlerdir. Bu durumun, zulme, haksızlığa, sö
mürüye, baskıya, işkenceye uğrayan kitlelere umut 
verdiği dikkatlerden kaçmamalıdır. Yani, Allah, o 
“mustazafları”, “kaderleriyle” başbaşa bırakmamış, 
kendileri için güzel bir gelecek hazırlamıştır. Yeter ki 
gerçeği görsünler, her türlü zulme, kötülüğe araç ol
maktan vazgeçsinler ve hakkın, hakkın gerektirdiği 
adaletin, doğnüuğun, güzelliğin, iyiliğin...temsilcisi 
olsunlar;

“Biz de istiyorduk ki o yerde mustazaflara (zorba
lıkların, sömürülerin, haksızlıkların, kötülüklerin mu
hatabı kılındıkları için zayıf, güçsüz bırakılmış olanla

ra) lütfedelim, onları önderler yapalım, on
ları (oradaki bütün varolanlara) mi

rasçı kılalım.. Ve onları o yerde ha
kim kılalım. F ir’avn’a, Ma

m ana ve askerlerine, onlar
dan korktukları şeyi göstere
lim.” (28/5,6)

Fakat, “müstekbirler” 
“mustazafları” aldatmanın 
yöntem ve çarelerini bulabi
lirler. Çok. değişik yöntem

lerle kitleleri teşkil eden mus- 
tazafları aldatmayı başarabilir

ler. Böylelikle de haksız menfa
atlerini devam ettirip, insanlar üze

rindeki zorbalıklarını meşru gösterebi
lirler. Buna imkân sağlanm.am.alıdır. “Müstek- 

birler” tanınmalı ve müstekbirliklerine hiç bir şekilde 
müsaade edilmemelidir. Bu ise onlarm temel özellik
lerini bilmekle mümkün olabilir. Allah bu konuda 
“mustazafları” çaresiz bırakmıyor. Müstekbirlerin 
özelliklerini açıklıyor. Belirtiyor ki, onların olumsuz 
özellikleri öylesine fazla ve çok yönlüdür ki, bunu en 
açık biçimde kişiliklerini oluşturan özelliklerinde gör
mek mümkündür;

“Şunların hiç birine itaat etme; Alabildiğine yemin 
edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp (herkesi) kı
nayan, söz götürüp getiren, hayra engel olan, saldır
gan, günaha dadanmış, kaba, sonra bir de kötülük 
(soysuzluk) damgalı (olan). (Bütün bu olumsuz özel
liklerin nedeni ise) mal ve oğullar sahibi olmuş diye 
(azgınlaşmasıdır).” (68/10-14)
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Zaten, “müstekbirler” sahip oldukları olumsuz 
özellikler nedeniyle doğru, iyi, güzel şeylerden öylesi
ne uzaktırlar ki, yaptıkları hiç bii‘ işi olması gereken 
şekliyle düşünüp, yani idrak edip yapmazlar. Tama
mıyla idraksizliğin etkisi biçiminde açığa çıkan duy
gusal hal ve hareketler içerisindedirler. Bu nedenledir 
ki, Mü’minleri, mü’minliklerinin gereği olan bir işten 
alıkoy arken, yaptıkları şeyin doğru olup olmadığını 
dahi düşünmeden harekete geçerler;

"Gördün mü men edeni; Namaz kılarken bir ku
lu (namaz kılmaktan)? Gördün mü? Ya o (kul) doğru 
yolda ise, kötülüklerden sakınmayı emrediyor
sa?” (9619-12)

Fakat bu suçu işlerken, yani Allah’a kulluk etme
nin en önemli sembolü olan namaza engel olur
ken, mü’minlerin gidişatlarına engel 
olurken, toplumda yaygın olan bir 
yığm kötülüğü görmez(ler). Bir 
yığın kötülükler açıkça işlenir
ken namaza engel olmak gibi 
bir suçu, sanki faziletli bir iş 
yapıyormuş, böylelikle bü
tün haksızlıklara, kötülük
lere, zulümlere engel ola
cakmış gibi davranır (1ar).
Ancak hiç düşünmez ki, o 
namaz kılan kul, hiç bir hak
sızlığın, kötülüğün, zulmün fa
ili de değildir, aracısı da. O kul, 
sadece hakkı, adaleti, iyiliği, güzelli
ği isteyen birisidir. Hayra engel olan o ki
şi veya kişiler iyi bilsinler ki, hak ortaya çıkıp, İla
hî mahkeme kurulduğunda, dünyadayken namaza çağ
rıldıkları zaman namazın en önemli gereklerinden 
olan secdeyi bütün isteklerine rağmen gerçekleştire
meyecekler. Namazsızlıkları ve namaza engel olmala
rı kimliklerinin temel vasfı olacak;

“...Secdeye davet edildikleri gün, (secde)edemez- 
1er. Gözleri düşük olarak (mahcup, suçlarını farketmiş 
bir halde) yüzlerini zillet kaplar. Onlar sağlam iken 
secdeye davet edilmişlerdi.’ (melerine rağmen bu da-

(Mekke’nin aristokratları) arasındaki farkı açıklaması
na dikkat edilmelidir. Açıklanır ki, namaz kılan taraf 
haklıdır, doğrudur çünkü namaz İlahî ve gerçek an
lamda evrensel bir değer ve davranıştır. Namaza engel 
olanlar da sonunda namazın temsil ettiği şeylerin doğ
ruluğunu anlayacaklar ancak iş işten geçmiş olacak;

“(Cehennemdeki) suçlulardan sorarlar; “Sizi bu 
yakıcı ateşe ne sürükledi?” (Onlar da) derler ki;”Biz 
namaz kılanlardan olmadık. Yoksula da yedirmezdik. 
(Boş, kötü şeylere) dalanlarla birlikte dalardık, ceza 
gününü yalanlardık. Sonunda hu halde iken ölüm ge
lip çattı.” O MA\-M)

Bu ayetlerde, toplumdaki otoritelerini yanlış 
inançlarla, uygulamalarla devam ettiren, böylelikle de 

insanların inanç ve yaşantılanna müdahale edip, 
yanlışlara yönlendirenlerin akıbetleri bil

dirilirken, aynı zamanda onların en 
önemli dört özelliği de açıklanır; 

a-) Hakk’a teslimiyetin gereği 
olan namazı kılmazlar, 
b-) Zengin olmalarına rağ
men ihtiyaç sahiplerine yar
dım etmezler,
C-) Kötü,boş işlerle ömür 
sürerler,

d-) Bütün bunları ise sorum
suzca işlemeye devam ederler 

çünkü sorumlu tutulacaklarını 
kabul etmezler.
Bütün bu açıklamaların, olumsuz 

özellikleri ifade edilerek asıl kimlikleri 
insanların gözleri önüne serilen kişilerin, risâlet sü

recindeki muhatapları Mekke aristokratlarından baş
kası olmaz. Çünkü onlar her ne kadar ismen belirtil
meseler dahi, bu ayetlerle açıkça kendilerinin kasde- 
dildiği herkesçe bilinir ve görülür. Olumsuz, yanlış, 
kötü durumların faillerine ve acınacak akıbetlerine 
dikkat çekilen ayetler aynı zamanda mü’minler için de 
birer mesaj niteliği taşır. Bu mesajın; “Sizler özellik
lerini ânlattıklarımız bu menfaatçi, sadece kişisel 
çıkarını düşünen, azgın, zorba, zalim kişiler gibi

vete uymamış) (68/42,43).
Bu ayetin aynı zamanda davetin konusu olarak, na

olamazsınız. Sizin mü’min vasfınız buna engeldir.” i
anlamını ifade ettiğinde kuşku yoktur. Ancak önemli |

mazın önemine, namaz kılan tarafla (başta Resûİüllah 
olmak üzere diğer mü’minlerle) namaz kılmayan ve 
üstelik namaza zorbaca engel olmaya çahşan tarafın

olan; mu’minler bu mesajı aldılar mı ve aldılarsa ne ! 
yaptılar? ■

(Devam^edecek) \
-
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İNCELEME
KUR’AN’DA

SELAM, SILM, SELAMET-II

Sedat 
ŞENERMAN

B- RAHMAN’IN HAS KULLARI 
SELAMET DİLERLER

uraya kadar selam’m Allah hak- 
kındaki kullanılışını Kur’an’dan 
örnekleriyle gördük. Yüce Al

lah m es-selam sıfatının tecellileriyle 
esenliğe, barışa, güvene, huzur ve kurtu
luşa eren Rahman’m has kullan da, hem 
dünyada hem ahirette barış ve esenliği 
yaygınlaştırırlar. M ü’minler selam ile 
dünyayı barış yurdu yapmak için çalışır
lar. Gerek müslümanlara gerekse müslü- 
man olmayanlara esenlik dilerler. Selam, 
Sırat-ı Müstakim üzere yaşayan inanan
lar tarafmdan yayılması gereken bir gü
zellik yani salih bir ameldir. Müslüman- 
1ar birbirlerine selam vermekle, onların 
kendilerinde, yeryüzünde ve cennette se
lam üzere olup, selam yurdu cennete ka
vuşmaları için dua etmiş olurlar. Kendin
de selam durumu gerçekleştirenlerin, ya
ni bütünüyle iman edip İslam üzere ola
bilenlerin kalbi, selim kalp’dir.

1. Mü’minler Selam ile Müslümanla- 
rarası Barış ve Esenliği Sağlarlar

“Ayetlerimize iman edenler sana geldik
lerinde” Size selam olsun! Rabbiniz rah
met ve merhameti kendisine ilke edin
miştir; böylece sizden biri bilgisizlikten

dolayı kötü bir fiil işler ve sonra tevbe 
edip dürüst ve erdemlice bir hayat yaşar
sa O, Allah’ın çok affedici ve rahmet 
kaynağı olduğunu görecektir de.. Böyle
ce mesajlarımızı açık bir şekilde anlatı
yoruz ki, günaha batmış olanların yolu 
dürüst ve erdemlilerinkinden ayırdedile- 
bilsin.” (el-en’am ’ 6/54-55)

Ayette geçen selam kelimesi, müslü- 
manlar arasındaki selamlaşmanın temel 
biçimi haline gelmiş olup, değer yargıla
rındaki sağlamlık her türlü kötülükten 
emin olma ve dolayısıyla, bütün ahla
ki/manevi çatışma ve huzursuzluklardan 
kurtulma kavramlarını kapsayan ruhi bir 
içeriğe sahiptir.

Hz. Peygamber (a.s) de dünyada ayet
te işaret edildiği şekilde müslümanlarca 
sağlanacak esenliği temellendirmek üze
re şöyle buyurmuşlardır:

“İçinizden hiç kimse, kendi nefsi için 
sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe 
iman etmiş sayılmaz.” (Buhari, 1/9; Müs
lim, 161)

Bu hadis-i şerif, İslam Dini’nin 
önemli kurallarından birini oluşturur. Bu 
kaidenin uygulaması, Yüce Allah’a olan 
imanın artmasını sağladığı gibi, insaılı, 
davranışları ne olursa olsun başkalanna 
kötü gelen fiil ve hareketlerden uzaklaş
tırır; nefsini terbiye eder ve olgunlaştırır. 
Kötülüklerden sakınan olgun insan, iyilik
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yapmaktan hoşlanan insandır, iyi davranışlar toplum 
içinde yaygınlaştığında, fertleri birbirini seven, birbi
rine yardım eden ve birbirlerinin ızdıraplannı dindir
me çareleri arayan, dünya hayatını düzene soktuktan 
sonra ahiret hayatını mamur etmeye çalışan bir top
lum meydana gelir,20 Bu toplumda müslüman, kendi 
ailesi içinde de selamı yaygınlaştırır:

“Siz ey imana erişenler! Kendi evlerinizden başka 
evlere sakinlerinden izin almadan, onlara Selam ver
meden girmeyin. Eğer karşılıklı haklarınızı dikkate 
alacak olursanız bu öğüt sizin kendi iyiliğiniz için
dir.” (en-NÛr, 24/27)

Bu kesin yasaklama, kötü zan ve söylentilere göre 
karşı bireyleri korumaya matuf bir tedbir niteliği 
taşımaktadır. Ve en geniş anlamıyla, kişile
rin özel ve ailevi hayatlarının mahremi
yetini, dokunulmazlığını öngörmekte
dir.

“Ey M ü’minler, hepiniz birbir- 
lerinizle kardeşsiniz; bunun için
dir ki kör için sıhhatli olan kim
selerden yardım kabul etmekte 
bir sakıncaya yoktur; topal için 
bir sakınca yoktur; hasta için bir 
sakınca yoktur; sizin için de ço
cuklarınızın evlerinde, yahut ba
balarınızın evlerinde, yahut kar
deşlerinizin evlerinde, yahut bacı
larınızın evlerinde, yahut amcaları
nızın evlerinde, yahut halalarınızın 
evlerinde, yahut dayılarınızın evlerin
de, yahut teyzelerinizin evlerinde yahut 
anahtarı size emanet edilmiş olan evlerde, ya
hut bir arkadaşınızın evinde yiyip içmenizde bir sa
kınca yoktur. Birarada yahut ayrı ayrı yemenizde de 
bir sakınca yoktur. Ama bu evlerden birine her girdi
ğinizde Allah katından bolluk, bereket ve esenlik di
leyerek birbirinize mutlaka Selam verin. Allah me- 
sajlannı size işte böyle açıklıyor ki, belki aklınızı kul
lanmayı öğrenirsiniz.” (en-Nûr, 24/61)

Bu ayette görülen en temel amaç, karşılıklı güven, 
esirgeme ve dayanışmada ve dolayısıyla ilişkilerde 
lüzumsuz ve yaramaz teşrifattan kaçınma tavrında 
kendini gösteren mü’mince kardeşliğe dikkat çekmek

ni selam bize ve Allah’ın iyi kullarına olsun” denil
mesi, uygundur. Böyle diyen kimseye, meleklerin, se
lamını iade edeceği rivayet edilmiştir.21

Müslüman kişinin, ailesi içinde ve çevresinde, 
müslümanlar arasında veya inanmayanların bulundu
ğu ortamlarda her zaman barışçı, güven ve emniyet 
veren, esenlik dileyen tavırlarının temeli, onun inanç
larından kaynaklandığı bir gerçektir. O halde kişiliği
ni dokuyan ve kendini müslüman kılan nedir? Bir an
lamda müslüman kimdir, özellikleri nelerdir, kısaca 
bir iki noktasını tespit edelim:

Hz. Peygamber, bir hadis-i şerifinde, “İslam’ın 
beş temel üzerine bina kılındığını” haber vermiş ve bu 

beş temeli şöyle açıklamıştır: “Allah’dan başka 
ilah olmadığına ve Muhammed’in O ’nun 

kulu ve Rasâlü olduğuna şehadet et
mek,namaz kılmak, zekat vermek, 

Beyt’i haccetmek ve Ramazan oru
cunu tutmak”. Böylece Hz. Pey
gamber, bu beş temel unsurun bir
leşmesiyle kazanılan müslüman- 
lık vasfmı açıklamış ve O;

“Müslüman, o kimsedir ki, 
müslümanlar onun dilinden ve 
elinden selamette bulunurlar.” 
(Buhari 1/8) buyurmuşlardır.

Dil ve el, akla gelebilecek her 
çeşit kötülüğün icra organlarıdır. 

Kalbin niyet ve tasavvuru, söz veya 
fiil olarak, yalnız bu organın da iyiye 

doğruya ve insanlar için hayırlı olan iş
lere yönelmesini emretmiştir. Ayrıca İs

lam, Hz. Peygamber’in ifadesiyle, münafıklık 
alametlerini açıklarken, müslümanın, emanetlere kar
şı güvenilir, sözünde doğru, ahdine sadık ve husumet
lerinde hakkına razı olması gerektiğini de ortaya koy
muştur.

İşte bütün bu özellikleriyle müslüman, müslüman 
olmayanlara karşı acaba nasıl davranmaktadır, bunun 
örneklerini ilgili ayetlerden bulalım.

2. Müslümanlar, Gayr-ı Müslimlere 
Barış-Esenlik ve Güven Verirler

olduğudur. Ayetin buyruğu üzere eve girerken ev hal
kına mutlaka selam verilir. Şayet evde kimse yoksa; 
“Es-Selamü ‘aleyna ve ‘ala ibadi illahi’s-salihin” ya-

“Rahman’m has kulları ki, onlar yeryüzünde tevazu 
ve vekar içinde yürürler ve ne zaman kötü niyetli, dar 
kafalı kimseler kendilerine laf atacak olsa (bu kendi

MAYIS 1999 ■ 4 9



leriyle alay etmek ya da inançları hakkında tartışmak 
üzere de olsa sadece) Selam derler.” (el-Furkân, 
25/63)

Müslüman önce kendisi ve Allah’la barış içinde 
olan, sonra diğer tüm insan ve varlıklarla da sulh için
de yaşayandır. Kelimenin bu kök anlamındaki barışı, 
güven ve esenliği yaygınlaştırma konusunda kendisi
ni görevli sayandır. Bu nedenle barışı gerçekleştirmek 
isteyen tavır ve davranışları anlatan Kur’an’da ilgili 
örnek ayetler çoktur.22

“K ur’an’a inananlar, boş ve anlamsız sözler işit
tikleri zaman ondan hemen yüz çevirip:

- Bizim yapıp-ettiklerimizin hesabını biz verece
ğiz. Sizin yapıp ettiklerinizin hesabını da siz verecek
siniz. Size Selam olsun; bizim (doğru ile yanlışın an
lamından) habersiz kimselerle işimiz yok, derler.” (el- 
Kasas, 28/55)

Boş ve anlamsız sözlerden kasıt, ayette sözü edi
len kimselerdeki manevi biçimlenmeyi, manevi yeni
lenmeyi ön yargılara dayanarak alay konusu yapan 
kimselerin söylediği sözler olsa gerektir.

“Eğer onlara (Allah’tan başka varlıklara tapanla
ra) kendilerini kimin yarattığını sorsan hiç tereddüt
süz “Allah” derler. Peki, neden bu (apaçık gerçekten 
sapıyorlar?) Ama Allah gerçek mü’minleri hakkıyla 
bilir ve onun ümitsiz feryadını:

- Ey Rabbim! Bunlar inanmayacak bir kavimdir! 
Ama sen onların yaptıklarına dayan. Çünkü onlar za
manı geldiğinde hakikati anlayacaklar.” (ez-Zuhruf, 
43/87-89)

3. Selamı Verene “Sen Mü’min Değilsin” Demeyin

bütün toplum için geçerli olduğundan, bu cümlecik de 
aynı anlamı ifade ediyor görünmektedir. Yani müslü- 
man toplumun, zayıflığı ve sayısal güçsüzlüğü sebe
biyle daha büyük bir güç ile donatılmış olan düşman
ların merhametine muhtaç olduğu döneme bir işaret
tir. Böylece, m ü’minlere adeta şöyle denmektedir: 
“Önceki zayıflığmızı hatırlayın ve bir zamanlar size 
davranılmasını beklediğinize benzer şekilde düşman
larınıza şefkatli davranın.” 3̂

4. Allah, Mü’minlere Peygamber’e (as)
Salat ve Selam Getirmelerini Emreder

“Gerçekten Allah ve Melekleri, Peygamber’e salavat 
getirir (şeref ve şanını yüceltirler). O halde ey iman 
edenler! Siz de ona salevat getirin; onu Selam’layın 
ve kendinizi O ’nun rehberliğine tam bir Teslimiyetle 
gönülden terk edin.” (el-Ahzab, 33/56)

Allah Teâlâ rahmet ve ihsanıyla, melekler de istiğ
farları ve hizmet etmeleriyle Peygamber’e (a.s) daima 
iki-amda bulunurlar.^'*

Allah’ın Salatı, rahmet etmek ve kulunun şanını 
yüceltmektir. Meleklerin salatı, Peygamber’in (a.s) 
şanını yüceltmek, mü’minlere bağış dilemek anlamın
dadır. M ü’minlerin salatı ise, dua anlamına gelmekte
dir. Allah bütün mü’minlere bu ayetiyle Peygamberle
rine salat ve selam getirmelerini istemektedir. “Alla- 
hümme salli ala Muhammedin” demek salat “Es-Se- 
lamü aleyke Eyyühe’n-Nebiyyu” demek ise Se
lam’dır.

Bu ayetin hükmüne göre Allah’ın Elçisi’ne ömür
de bir kere olsun salat ve selam etmek fa rzd ır .

“Ey mü’minler! Allah yolunda sefere çıktığınız za
man karşılaştığınız dummu açıkça kavramaya çalışın 
ve size İslam Selam ’1 veren (barış teklif edene) bu 
dünyevi hayatın gelip geçici kazançlarına duyduğu
nuz özlem ve istekle ‘Sen mü’min değilsin’ demeyin. 
Çünkü asıl kazanç Allah katindadır. Siz de bir zaman
lar aynı durumdaydınız. Ama Allah size karşı lümfkâr 
davranmıştı. Öyleyse muhakeminizi kullanın. Şüphe
siz Allah, yaptığınızdan her zaman haberdardır.” (en- 
Nisâ, 4/94)

Ayetteki “sen mü’min değilsin” ifadesinden “sen 
bir düşmansın” demeyin anlamı çıkmaktadır. Yine bu 
ayette bulunan “siz de bir zamanlar aynı dummdaydi- 
nız” ile “siz de önceden böyle idiniz”. Önceki buyruk

C- DÜNYADA ik e n  MUTTAKİ OLANLAR 
CENNET’DE SELAM İLE KARŞILANIRLAR

İslam’ı yaşamak Allah’a itaat ve ibadet etmektir ve 
bütün Peygamberler, insanları sadece Allah’a kulluğa 
ve şeytana tapmaktan sakınmaya çağırmışlardır. Bu 
aynı zamanda Sırat-ı Müstakim olan dosdoğru yola 
davettir. Doği'u yol üzere hidayette olmak yani Al
lah’a kulluk, imanın yaşanma şeklidir, kalbin inanma
sıyla birlikte, biyolojik varlığın bütünüyle ortaya ko
nan imandu'. İşte böyle kullarm ahirette varacakları 
selam/selamet yurdu cennetdir; orada ebedi kalacak 
olanlar da ancak bu takva sahibi, muhsin, muhlis, sa- 
lih kimselerdir'.
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“Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyan muttaki- 
lere;

- Rabbiniz ne indirdi? diye sorulduğunda, onlar:
- Katıksız iyilik (hayır)! diye cevap verirler. îyilik 

ihsanda devamlı olanlar bu dünyada iyilik bulacaklar
dır; böylelerinin öte dünyada tadacakları yurt çok da
ha hayırlı olacaktır. Ne güzel bir yuı;t, Allah’a karşı 
sorumluluk bilinci taşıyanların yurdu! İçlerinde dere
lerin, ırmakların çağıldadığı ebedi mutluluk, esenlik 
bahçelerine girecekler ve orada gönüllerinin çektiği 
her şeyi bulabilecekler. Allah, Kendisi’ne sorumluluk 
bilinciyle bağlananları işte böyle ödüllendirecektir. 
Onlar ki, bir arınmışlık hali içindeyken melekler,

- Size Selam olsun hayattayken yaptıklarınızdan 
ötürü girin cennete! diyerek canlarını aluiar.” (en- 
Nahl, 16/30-32)

Bu şekilde son nefesini bayram şenliği içinde me
leklere teslim eden, esenlik yurdu yolundaki

“Cennetlikler, cehennemliklere:
-Rabbimizin bize vaad etitiğini doğru bulduk, na

sıl siz de Rabbinizin vaadim doğm buldunuz mu? di
ye nida ederler, onlar:

-Evet doğru bulduk, derler. Bunun üzerine ai’ala- 
rında bir münadi;

- Allah’ın laneti insanları Allah Yolu’ndan geri 
durduran, o yolun eğri büğm olmasını araştıran, ahi- 
reti de zanımayan zalimlere olsun, diye seslenir.

Cennetliklerle cehennemlikler arasında bir perde 
vardır. A’raf (cennet hisarı) üzerinde de biı- takım in
sanlar sevap ve günahları eşit olup en son cennete gi
recek olanlar var ki, bunlar, cennetlik ve cehennem
liklerden her birini çehreleriyle tanırlar; ve henüz cen
nete girmeyip onu arzu eder oldukları halde, cennet
liklere selam size olsun, diye seslenirler.” ( el-A’râf, 
7/44-46)

“İşte bunlar sabırlarından dolayı cennetin yüksek 
mevkileriyle ödüllenecekler, orada ihtiramla. Selam 
ile karşılanacaklar ve orada daim kalacaklar. O ne gü
zel karargah ve güzel ikametgahdır.’’̂ ’’' (el-Furkân, 
25/75-76)

“O cennetler, Rahman’ın kullarına gıyaplarında 
vaad buyurmuş olduğu adn cennetleridir. Çünkü 
O’nun vaadi herhalde yerine getirilir. Orada boş söz 
işitmeyecekler, ancak Selam işitecekler. Onların ora-

ve huzur, her türlü hata kötülük ve iç çatışmadan kur
tulmuş olma gibi anlamları kapsadığından, dünyada 
iken sadece Allah’ı Rab/İlah tanıyan ve yalnız O ’na 
kulluk eden muttakiler cennette asla boş ve yararsız 
bir söz işitmeyecekler; iç huzuru ve esenlik dileğin
den başkaca bir söz de duymayacaklar. Ayrıca orada 
her zaman canlılıklarını devam ettirecek azıkla rızık- 
landırılacakl ardır.

“Adn cennetleri vardır ki, ona kendileri, babala
rından, eşlerinden, zürriyetlerinden salih olanlar gi
rerler. Melekler de her kapıdan, onların yanında girer
ler de:

-Sabrettiğiniz için, size Selam olsun! Ahirel mut
luluğu ne güzeldir!” (er-Ra’d, 13/23-24)

“Orada (o mutluluk makamında) onlar,
- Ey Allah’ım! sınırsız kudret ve izzetinle ne yüce

sin! diye çağrışırlar ve onlara,
- Size selam olsun, diye karşılık verilir. Bunun 

üzerine onlar da son söz olarak;
- Bütün övgüler, Alemlerin Rabbi olan Allah’a öz

güdür derler.” (Yunus, 10/10)
Cennette onlann selamlaşmaları ayetle geçtiği 

üzere “Selam olsun” şeklinde olacaktır. Selam sözcü
ğünün iç huzura erme, yetkinlik ve kötü olan her şeye 
karşılık ilahi bir güvenlik içinde cennetteki hayatla
rında takva sahibi insanların normal ve gündelik ha
yatlarının imrenilen bir görüntüsü olacağı bu açıkla
malardan anlaşılmaktadır. ■

(Devam Edecek)
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izlenimi
INGİLTERE MEKTUBU

Kani
TORUN

evgili dostlar, gündemi Kosova 
ile dolu bir ayı geride bıraktık. 
NATO hava harekatı başlayalı 

beri hemen her haber programında ilk 
haber. Kosova ve mülteci haberleri idi. 
İngiltere sanki Bosna savaşındaki olum
suz tavrını telâfi etme gayreti içinde. İş
çi Partisi hükümeti ta baştan itibaren 
Kosova konusunda aktif tavır koydu. 
Dışişleri Bakanı Robin Cook, Fran
sa’daki barış görüşmelerinin mimarla
rından biriydi. Harekat başladıktan son
ra da gerek medyada gerekse parlamen
toda yapılan eleştirileri sürekli göğüsle
diler. Özellikle muhafazakarlar tarihi 
müttefikleri Sırpların müslüman bir ka
vim için bombalanmasını hazmedemi
yorlar. Muhafazakarların lideri William 
Hague harekat başlayınca mahçup bir 
şekilde destek oldu. Fakat eski ve yaşlı 
parti mensupları harekatı eleştirmekten 
geri durmadılar. Bunlardan birinin söz
leri fevkalade ilginçti; "şimdiye kadar 
hiçbir British vatandaşına zararı dokun
mamış cesur bir hıristiyan halka nasıl 
saldırırsınız”.

Başbakan ise olayın bir insanlık so
runu olduğunu ve hareketlerinin insancıl 
bir amaç taşıdığını söyleyerek cevapla
dı. Nitekim İngiliz halkı da başbakanı 
doğrularcasma Kosova için açılan yar
dım çağrılarına cömertçe cevap verdi, 
bazı gazeteler kampanyalarında bir gün 
içinde 1 milyon pound (600 milyar lira) 
topladılar.

Olayın insani yanı bir tarafa İngilte
re’nin Balkanlar’la ilgili uzun vadeli 
planı için de bu harekat önemli. Bu ha
rekat vesilesiyle İngiltere Almanya’nın 
arka bahçesine yerleşme peşinde. Hare
kata İngiltere ve Amerika’nın aşırı gö
nüllü, Almanya ve Fransa’nın gönülsüz 
olmasının altında böyle bir sebep de var. 
Tabii maalesef bu hesapların içinde böl
geyi 400 sene yönetmiş Türkiye’nin adı 
bile anılmıyor. Türkiye gitgide içine ka
panmaya çalışıyor. Fakat Türkiye’yi ta
rih ve bölge coğrafyası bırakmıyor. Ge
çenlerde BBC-2’nin, Bosna Başbakanı 
Haris Slacic’in telekonferansla katıldığı 
haber programında The Telegraph (koyu 
muhafazakar gazete)’m yorumcusu et
nik temizHğin Balkanların geleneği ol
duğunu, bunu da Avrupa’ya Türklerin 
gctirdîgini söyledi. Fakat T.C ye de do
kunmamak için modern Türklerin değil, 
OsmanlI’nın yaptığını iddia etti. Önce 
Haris Slacic gazeteciyi münasip bir şe
kilde aşağıladı. Bu sözlerin saçma ve ta
rihi gerçeklere aykırı olduğunu söyledi 
ve “sizin” dedi, “tarihinizi okursanız, et
nik temizliği öğrenmek için Türklere ih
tiyacınız olmadığını görürsünüz.” İşin 
ilginç tarafı programa katılan Sırp tarih
çi, İngiliz’den insaflı çıktı; o da bunun 
saçma olduğunu söyledi. İşte görüyorsu
nuz siz tarihinizi inkar da etseniz, tarih 
sizin peşinizi bırakmıyor. Kosova soru
nu dışında diğer gündemlere gelince. 
Türkiye’deki seçimler burada pek yankı

52 ■ ÜMRAN



uyandırmadı. Gazetelerin genel kanaati Türkiye’nin 
Kürt meselesinin daha çözülmez hale geleceği, Kıb
rıs sorunu ve Avrupa ile ilişkilerin gitgide kötüleşe
ceği idi.

Fakat burası için Kosova’dan sonra en önemli 
gündem Londra’da birer hafta arayla patlayan bom
balardı. Birincisi siyahların yoğun olarak yaşadığı 
Brixton’da (Londra’nın Harlem’i), İkincisi ise Asya
lIların yoğun olduğu Eastend’de patladı. Sorumlulu
ğu ırkçı bir örgüt üstlendi. Olaylar İngiltere’nin dış 
politikasından bağımsız değil. İngiltere’nin politika
sından memnun olmayan birileri İngiltere’de desta- 
bilizasyon düğmesine bastı. Zaten haberlerde de ör
gütün kıta Avrupa’sındaki ırkçı örgütlerle bağlantılı 
olduğu belirtildi. Devlet burada ırkçılığa karşı çok 
hassas, özellikle İşçi Partisi iktidarı, en önemli des
tekçileri olan etnik azınlıkların kışkırtılmasından çok 
rahatsız. Düşünün, sadece Londra’da 3 milyona ya
kın etnik azınlık yaşıyor, etnik gerginlik bu toplum 
için bir felaket olur.

Mektubu bitirmeden önce bir iki anekdot verece
ğim. Geçen mektupta İngiltere’nin tarihi anlatırken 
OsmanlI’yı yoksayma eğilinden bahsetmiştim. Ge
çen Pazar Sunday Times’in gezi ekinde Çanakkale’yi 
ve Anzakları anlatan bir yazı yayınlandı. Yazar İngi-

lizlerin Çanakkale savaşını hatırlamak istemedikleri 
için (niçin istemedikleri malum) yoksaydıklarını ve 
hiçbir yerde bu savaştan bahsetmedikleri yazdı.

İkinci anekdot yine geçen pazarki Sunday Ti- 
mes’ten. Gazetenin haberine bakılırsa Eğitim Bakan 
Yardımcısı hanım, çocuğunu özel okula gönderdiği 
için ateş altında. Gazete bunun çifte standart olduğu
nu ve bu hükümetin devlet okullarının kalitesini 
yükseltmek vaadiyle geldiklerini, fakat kendi çocuk
larını devlet okulu yerine özel okula gönderdiklerini 
yazıyordu. Başka bir bakan da çocuğunu yakındaki 
ilkokul yerine uzakta (muhtemelen daha kaliteli) il
kokula gönderdiği için eleştiriliyordu. Bakın adam
lar nasıl özleştiri yapıyor. Oysa biz müslümanlar "Ey 
inananlar yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsu
nuz?” ayetide muhatap olup, bunu yapanlara karşı 
en ufak bir eleştiride bulunmuyoruz. Ezilenlerin sesi 
olması gereken “İslami” parti ileri gelenleri bayram
larını o insanlarla beraber değil de 5 yıldızlı oteller
de çıplakların ve sarhoşların arasında kutlarsa, se
çimlerde o kitlelerden oy yerine ders alır. (İnşaallah 
alırlar.) Belki partiler bu tezadı görmüyorlar (veya 
görseler de seslendirmiyorlar) ama halkın gözü kör 
değil. Kusura bakmayın gene fren tutmadı, iç politi
kaya daldık. Allaha emanet olun. ■

OZGUR-DER
Başörtüsü Direnişi Konulu 

Ö y f : ü - ‘D e n e n ı e - Ş i i r  ‘y h n f m a s i

Katılım Şartlan:

1- Ö ykü, denem e , şiir branşlarında düzenlenen yarışm anın konusu b aşö rtü sü  direnişidir.
2- İştirakçiler, çalışm alarını 28 Mayıs 1999 tarih ine  kadar Ö ZG Ü R -D E R  adresine  ulaştırm alıdırlar
3- Yarışm aya h e r  b ran ş ta  en fazla iki çalışmayla katılınabilir.
4- İştirakçiler, vesikalık fotoğraflarıyla birlikte kısa biyografilerini ve adreslerin i yazıp b ir zarfın içine ko
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ket veya d iğer b ir zarfla birlikte adresim ize ulaştırm alıdırlar. Resim ve biyografıninin bulunduğu zarf
lar jürinin çalışm aları derecelendirm esinden  sonra  açılacaktır.

5- Yarışmaya katılan çalışmaların basım-yayın hakkı Ö ZG Ü R -D E R ’e aittir.
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AYIN PANORAMASI/ İSLAM DÜNYASI

CEZAYİR

Cezayir Cuntasının Seçtiği Yeni Devlet Başkanı; Butellilca

Mustafa
ÖZCAN

Cezayir’de Cunta Kazandı

Cezayir’de “umut 
seçimleri” başla
madan bitti. Dev
let destekli atan
mış adaym seçim 
hileleriyle sonuç
ları garantilediği 
anlaşılmca geri 
kalan bütün aday
lar seçimden or
taklaşa çekildikle
rini açıkladılar. Bu 
toplu rest Cezayir- 
deki rejimin cür- 
mü meşhut halin
de yakalanması 
anlamına geliyor. 
Müzeyyef kışla 
demokrasisi böy- 
lece iyot gibi orta
da kaldı ve su yü

züne çıktı. Böylece Cezayir’de 1992 yılın
da başlayan darbe ve Şubat Süreci olarak 
anılan vetirenin sürekliliği de ortaya çıktı. 
Cezayir’de seçimlerde 6 adayın da toplu 
halde ve birden çekilmesi meselenin tak
dim edildiği gibi İslamcılık meselesi ol
madığını gözler önüne serdi. Zira yüzde 
4 ’lük oy tabanı olan Caballah’ın dışında
kiler İslamcı olarak anılmıyorlar ama hep
si de ortaklaşa seçimden çekildiklerini 
deklare ettiler. Öyleyse Cezayir’deki 
problemin adını doğru koymak zorunda
yız. Cezayir’deki asıl problem takdim 
edildiği gibi İslamcılık meselesi ya da on
ların iktidarı zorla eiegeçirmeleri ihtimali 
değildir. Problemin temeli ve sebebi baş
ka. İslamcılık ise bunun sonuçlarından sa
dece birisidir. Temel problem; bağımsızlık 
döneminden beri Cezayir’in CHP’si Milli

Kurtuluş Cephesi ile askerlerin ülkeyi or
taklaşa olarak dikta yöntemleriyle idare 
etmeleridir. Tek parti yönetimi Şazli Bin 
Cedid’i istemeyince kartlar karışmış ve 
“öküz öldü ortaklık bozuldu” misalinde 
olduğu gibi tarafların yollan ayrılmıştır. 
Şazli ile birlikte 30 yıllık dönem sona er
miştir. Öyleyse Cezayir’deki asıl mesele, 
ülkenin üzerine karabasan gibi çökmüş 
cunta/sulta idaresidir. Cezayir’i 1962 yı
lından beri idare eden güç ; güç merkezle
rinin bileşkesi oligarşi ve bunun pratik ifa
desi cunta olmuştur. Seçimler öncesinde 
Ahmet Talip İbrahimi askerlerin yönlen
dirmesinin ve müdahalesinin açık hale 
gelmesi ve haddi aşması halinde tepki 
göstermekte gecikmeyecekelerini duyur
muştu. Söylediği gibi de oldu. Dediklerini 
icraat safhasına sokarak cunta ve derin 
devlet konsensüsünü ve oybirliğini (aslın
da buna oybirliği denilemez zira bu da as
lı astarı astan olmayan bir yönlendirme
dir), muhalif adayların konsensüsü ile del
di ve Şubat sürecinin henüz bitmediğim 
ortaya serdi.

Cezayir’de doğrudan ve dolaylı müda
hale henüz bitmiş değil. Öyleyse daha ön
ce söylediğimiz doğrultuda, bitmeyen Şu
bat süreci devam ediyor. Süreç henüz bek
lenen miadını doldurmadı. Herhalde bir
kaç senesi daha var. 1962 ile 1992 yılları 
arasındaki 30 yıl cumhuriyet idaresi altın
da ülkeyi komitacılar, cuntacılar idare et
mişlerdir. 1992 yılından itibaren bu gerçek 
günyüzüne çıkmış ve filim kopmuş fakat 
Şubat süreciyle birlikte darbeciler eski ha
lin muhal olduğunu bile bile zoraki olarak 
tek parti sisteminin devamını farklı şekil
de yaşatmak istemişlerdir. Cezayir tarihi
ne herhalde 1962-1992 yılları arası karan
lık, 1992-2002 yılları arası 10 yıl da kan
lı yıllar olarak geçecek. Devrim ve bağım
sızlık 2002 yılında 40 yaşma bastığında
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inşaallah reşid olacak. Belki bu Şubal sürecinden bir çı
kış kapısı da bulabilecek. Cezayir’de seçimden çekil
diklerini ilan eden adaylar tedrici de olsa askerlerin kış
lasına çekilmesini istiyorlardı. Cezayir ordusu ise se
çimlere hile karıştırarak buna hazır olmadığı mesajını 
verdi. Ama bağımsız adayların çekilmesi cuntaya vu
rulmuş en büyük darbedir. Seçimlerin baştan nezih bir 
ortamda geçeceğini ilan eden Zerval hem sözünde du
ramamış ve hem de tayin edilmiş aday Buteflika’nm dı
şındaki bütün adayların çekilmesine rağmen nisbi istik
ran sürdünnek ve birlik beraberliğe halel getirmemek 
adma seçimlere devam komutu vererek yanlışın üzeri
ne tüy dikmiştir. Buteflika derin devletin ve güç mer
kezlerinin adayıydı. Onun lehine hileyle seçim sonuç
larının garantilenmesi bardağı taşıran son damla olmuş 
ve bu seçimlerin de 1995 seçimleri gibi göstermelik ve 
vitrinlik olduğu da bilvesile anlaşılmıştır.

1992 yılmdaki darbenin mimarlarından ve o dö
nemde İçişleri Bakanı olan ve Şazli Bin Cedid’in eski 
büro müdürü emekli Tuğgeneral Arabi Belhayr seçim
lerden önce Paris’i turlayarak yakınlarının kulağına 
cuntanın adayı Buteflika olduğunu fısıldamıştı. 1993 
yılında savunma bakanı olarak emekli olan Halit Nez- 
zar da benzeri bir tasarrufta bulunmuş ve seçimler ön
cesinde ortalığı çalkalamıştı. Seçim arifesinde bağım
sız adayların çekilmesi Cezayir’i yeni bir durumla kar
şı karşıya bırakmıştır. Herhalde pirincin taşını; döken
ler ayıklayacaklardır. Bu defa Cezayir Genelkurmayı
nın üst kademeleri, entrika ve yönlendirmeye bulaşma
larına rağmen bunu tabanlarıyla istişare etmemişlerdir. 
Onları sorumluluğa ortak etmemişlerdir. Ne Cezayir is
tihbaratı ne de genelkurmayı 
Buteflika’nın resmi bir aday 
olarak desteklenmesi hususunu 
tabanına danışmamıştır.

Bununla birlikte bu hadise 
de göstermiştir ki, işçi teşekkül
leri gibi rejimin beşinci kol fa
aliyeti gibi çalışan resmi ve ya
rı resmi müesseseler, devlet te
kelindeki basın yayın organları 
ve bilumum sistemin dayanak
ları seçimleri istedikleri adaym 
lehine sonuçlandırabilecekleri- 
ni göstenîiişlerdir. Bu hadise, 
sistemin gerçek bir değişime 
açık öTmâdığihı da îsbat etmiş
tir. Biraz da “gücümü halktan 
alıyorum” tarzı bir yaklaşım

sergilediği ve biraz bağımsız hareket etmeye yeltendiği 
için onu getirenler Zerval’e bile tahammül edememiş
ler ve seçimlerin erkene alınmasına neden olmuşlardır. 
Kendi adamı Zerval’e bile tahammülü olmayan cunta
nın ayrıca gerçek seçimlerle gelecek başkana hazır ol
madığı da bu vesileyle birkez daha anlaşılmış oldu. Fa
raza seçimlerden çekilen 6 adaydan biri hasbel kader 
cumhurbaşkanı olsaydı üzerinde gölge gibi duran vesa
yete; zinde ve izinde güçlerine, derin devlete söz geçi
rebilir miydi? Yoksa onu da Budiyaf gibi temizleme ci
hetine mi giderdiler ? Cezayir’in asıl problemi gerçek 
iktidarla, görüntü iktidar, derin devletle açık devlet ara
sında. Daha da yalın bir ifadeyle Cezayir, sivil demok
rasiyle askeri demokrasi arasında bocalıyor, gidip geli
yor.

Ecevit-Buteflika Mukayesesi

Türkiye’de seçimleri devlet kazanmıştır. Bazı muhalif 
gazetelerin de yazdığı gibi seçimde iki unsur etkili ol
muştur. MGK ve PKK. Bu yazıda aynı tarihlere rastla
yan ve benzeri süreçten geçen Türkiye ve Cezayir’deki 
seçim sonuçlarını değerlendirmek istiyorum. Her iki ül
kenin de şüphesiz kendisine has özel şartlan var. Bu
nunla birlikte her iki ülkede de seçimleri devlet destek
li adaylar kazandı. Türkiye’de Ecevit, Cezayir’de de 
Buteflika'x\\n kazanması için her iki ülkede de devletin 
görünür görünmez bütün imkanları seferber edidi. Bu
nun sonucu mevcut tablo ortaya çıktı. Türkiye’de Batı- 
hların broker olarak ifade ettiği azil ve tensip ve tayin 
edici bir fonksiyona sahip basın seçim gününe kadar 

halka DSP kopyası vermiştir. 
Seçimler öncesinde yargının da 
Fazilet ve HADEP aleyhinde 
harekete geçmesi gibi unsurlar 
şüphesiz neticeler üzerinde etki
li olmuştur. Cezayir’de de Ber- 
beriler ve özellikle de aşırı laik 
yapısıyla önplana çıkan De
mokrasi ve Kültür İçin Birlik 
Başkanı Said Saidi gibi liderler 
seçimdışı kalmış ve yine Berbe
ri varlığının bir uzantısı olan 
Sosyalist Güçler Birliği Partisi 
Başkanı Hüseyin Ait Ahmet se
çimler öncesinde hastalanarak 
Fransa veya İsviçre’ye giderken 
ona vekalet eden temsilciler 6 
adayla birlikte seçimlerden çe-
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İçildiklerini açıklamıştı. Türkiye’de Kürtçü olarak ta
nımlanan kesimler, Cezayir’de ise Berberiler bu se
çimlerden güç kaybederek çıkmıştır. Bu tesbitimiz 
belediyeler ve mahalli idareler için tabii ki geçerli de
ğildir. Türkiye’deki gibi Cezayir’de de rejim yanlısı 
bazı gruplar son ana kadar seçimlerin tesbit edilen ta
rihte yapılmasma karşı çıktılar. Cezayir’de Cumhuri
yeti (mevcut karakterini ve görüntüsünü) Savunma 
Komisyonu adı altında faaliyet gösteren hareketin 
Başkanı Salih Bubenider, Tecdit Hareketi Lideri Nu- 
reddin Bukruh, Komünist Partisi admı Sosyal De
mokrat Hareket’le değiştiren Haşimi Şerif, Rıza Ma
lik ve Said Saidi gibi köktenci fanatik askeri cumhu
riyetçiler seçimlerin ertelenmesini istemişlerdi. Tür
kiye’de de benzeri talepler oldu. Eğer Abdullah Öca- 
lan paketlenip Türkiye’ye getirilmeseydi seçimlerin 
ertelenmesi daha çok tartışılacaktı. Çünkü o taktirde 
rejimin desteklediği adaylar yetersiz kozlarla seçimle
re gireceklerdi. Sonuçlar kısmen garanti altına alın
dıktan sonra seçimin tarihi konusundaki tartışmalar 
dinmiştir. Ama hala Şükrü Elekdağ gibi ‘‘Bu seçimi 
neden yaptık?” diye soranlar da yok değil. Esasen Ce
zayir ve Türkiye’de sağlanan nisbi istikrar muvacehe
sinde, seçimlerin ne getireceğini önceden tayin edeme
yen bazı devlet yanlısı güçler erken seçimleri istemi
yorlardı.

Türkiye’de Ecevit, seçimleri Erbakan’ın yokluğun
da ve (büyük ölçüde yakıştırma da olsa) ikinci Hoca 
Fethullah Gülen’in desteğiyle kazanmıştır. Çelişki gibi 
gözükse bile Fethullah Gülen hem sürecin hışmına uğ
ramış hem de adayını desteklemiştir. Zira Cezayir’de 
iki hocanın silüetini ve şahsiyetini birden kendinde ce- 
meden Mahfuz Nahnah gibi Fethullah Gülen de süreç
ten ancak sürecin partileriyle çıkılabileceğini düşün
mektedir. Gerçekten de sürecin partileri de seçimler ön
cesinde gerek Cezayir’de gerekse Türkiye’de yumuşa
ma emareleri ve alametleri göstermişlerdir. Sürece ya
manma noktasında gönüllü olmadıklarını da yer yer 
göstermişlerdir. Ecevit seçimlerden bir müddet önce 28 
Şubat sürecinin tabii miadını doldurduğunu söylemişti. 
Bülent Ecevit “tarikat partisi” olarak anılmak pahası
na MGK toplantılarında Fethullah Gülen’e sahip çık
mış ve dine ve dindarlara karşı oldukça yumuşak bir 
görüntü ve yaklaşım sergilemiştir. Cezayir’de rejimin 
adayı olan Buteflika da seçimlerden önce Mahfuz Nah- 
nah’la 12 defa görüşmüş ve onunla seçim ittifakına gir
miştir. Bununla da kalmayarak rejim nezdinde Mahfuz 
Nahnah’ı tezkiye etmiş, savunmuştur. Mahfuz Nahnah, 
Erbakan gibi rejimin hışmına uğrayarak seçimdışı bıra

kılmış ve Fethullah Gülen gibi davranarak da seçimler
de rejimin adayı Buteflika’yı desteklemiştir.

Neticeyi çok genelinden değerlendirdiğimizde Bit
meyen Şubat süreci halen devam etmekte ve etkilerini 
21. yüzyıla devretmektedir. Bu sürecin devam etmesi 
dolayısıyla Cezayir’de ve Türkiye’de eşit şartlarla bir 
seçim yapılamamıştır. Aleyhindeki bütün yolsuzluk id- 
dialanna ve söylentilerine rağmen Buteflika kendisinin 
Ecevit gibi dürüst ve nezih olduğunu savunmaktadır. 
Rejimin adayı olduğu yönündeki iddialar karşısında 
“her ne pahasına olursa olsun iktidar taliplisi olsaydım, 
Budiyaf sonrası yapılan teklifleri kabul eder ve başkan 
olurdum ama reddettim” demektedir. O dönemde as
kerlerin ileri sürdüğü şartları kabul etmediği için aday
lığı reddettiği yaygın bir kanaat. Bumedyenci dolayı
sıyla askeri cumhuriyetçi olan Buteflika’nın aslında de
mokrasiye inanmadığı ve içine sindiremediği bir ger
çek. 6 adayın çekilmesinden sonra sanki demokratlığı
nı gösteren bir açıklama eşliğinde sandıktan yeterli oy 
desteği çıkmazsa başkanlığı kabul etmeyeceğini ilan et
mişti. Bu ilgili mercilere oyları gerekli çoğunluğa göre 
ayarlayın düzenleyin mesajından başka bir şey değildi. 
Gereken de yapıldı. Ecevit ve Mesut Yılmaz’m geçen 
dönem aritmetik çoğunluğun kendilerinde olmamasına 
rağmen görevin kendilerine verilmesini demokratik 
açıdan içlerine sindirebilmeleri örneğinde olduğu gibi. 
Ve kazananlar şaibeyle kazanmış kaybedenlerde çekil- 
memekte direnmektedir. İşte demokrasimizin en mo
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dem fotoğrafı. Evet her iki ülkede de sandıktan şekli 
demokrasi çıkmış ruhu çıkmamıştır. Çıkan bir nevi he
yuladır. Bu iş bana Sırpların Kosova konusunda haklı
lıklarını uluslararası hukuka istinad ettirirken, NA- 
TO’nun genel ahlaka dayanmasını hatırlattı. Bazen ah
lakla kanun, şekil ile ruh birbirleriyle çatışabihyor. Son 
örneklerde olduğu gibi.

DOGU TÜRKİSTAN

İTALYA
“Makyavel Papalıkta Yaşıyor”

Vatikan’ı Sarsan Kitap

FRANKFURT- Hz. İsa’nın ve hatta kendi inanışlarına 
göre bir yerde Tann’nm temsilcisi sayılan ve “yanıl
maz” kabul edilen Katolik dünyasının lideri Papa’nın 
küçük ülkesi Vatikan bu günlerde sallanıyor.

İtalya’nın Milano kentindeki bir yayınevi taarfın- 
dan bundan bir ay önce piyasaya sürülen bir kitapta nü
fusu lOOO’i daha bulmayan küçük bir köy büyüklüğün
deki Vatikan devletinin işleyişindeki ahlaksızlıktan, ka
yırmacılıktan ve entrikalardan şikayet ediliyor. “Via col 
vento in Vaticano” (Vatikan’da rüzgar tarafından sav
rulmuş) başlığı ile anonim olarak yayınlanan ve yayı
nevi tarafından da aralarında eski Papa müşavirlerinin 
de bulunduğu 6 kişi tarafından kaleme alındığı behrti- 
len kitaptaki iddialara göre Vatikan’da ahlaksızlık, ka
yırmacılık ve entrikaların yanısıra din adamları arasın
da rüşvet, dalkavukluk ve hatta şantaj dahi görülüyor. 
Gizlice telefonlar dinleniyor ve rakiplerin odaları da 
gizlice aranıyor. Bu tabloyla düşük bir Üçüncü Dünya 
Ülkesi’ni andıran Vatikan’da, evlenmesi yasak olan din 
adamlarından bazılarının eşcinsellik eğilimlerinden de 
söz ediliyor. Kitapta ayrıca masonların Vatikan’da yük-

Uluslararası Af Örgütü’nün Yeni Raporu: 
_____ Çin’den Doğu Türkistan’a Sırp Zulmü_____

PEKİN- Çin yönetiminin, Müslümanların çoğunlukta 
olduğu Sincan bölgesinde İnsan Haklarını çiğnemeye 
devam ettiği bildirildi. Uluslararası Af Örgütü (Am
nesty international) tarafından hazırlanan raporda, Do
ğu Türkistan’da 1997 başından bu yana yaklaşık 200 
kişinin idam edildiği belirtildi. 92 sayfalık raporda, 
idam edilenlerin çoğunun, “adaletsiz yargılamalar so
nucu, terörist ya da yıkıcı faaliyetlerden suçlu bulu
nan” Uy gurlar olduğu kaydedilerek, Doğu Türkis
tan’da verilen idam cezası oranının, Çin’in öteki böl
gelerinden daha yüksek olduğuna dikkat çekildi. Ulus
lararası Af Örgütü’nün raporunda, siyasi muhaliflere 
“sistematik” olarak işkence yapıldığı, muhahflerin 
keyfi olarak tutuklandığı vurgulandı. Raporda, 90’lı 
yıllarda tutuklanan yaklaşık 200 “siyasi mahkum”un 
adları da verildi ve bu kişilerin halen cezaevlerinde ol
duğu vurgulandı. Rapora eklenen bildiride de, “rapora 
kaydedilen olaylar, bölgede şiddetli baskının sürdüğü
nü gözler önüne seriyor; fakat daha da kötüsü, hüküme
tin enformasyon alanındaki kısıtlamaları göz önüne 
alındığında, bütün bunların buzdağının görünen kısmı 
olabileceğidir” ifadesi kullanıldı.

ÖZBEKİSTAN 
Özbekistan Çağdaş Dinadamları Yetiştirecek

TAŞKENT- Özbekistan’da çağdaş din adamı yetiştir
mek amacıyla bir İslam Üniversitesi ve buna bağlı ola
rak İmam Hatip Liselerinin kurulması kararlaştırıldı. 
Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un yayın
lanan kararnamesinde, Başbakanlık’a bağlı faaliyet 
gösterecek olan “Taşkent İslam Üniversitesi ”nin kuru
luş çalışmalarının, Temmuz ayı sonuna kadar tamamla
nacağı ve 1999-2000 öğretim yılma hazır olacağı belir
tildi. Üniversite bünyesinde ilk olarak “İslam Tarihi ve 
Felsefesi” ile “Fıkıh, Ekonomi ve Tabii Fenler” fakül
teleri yer alırken, bu üniversitede okuyacak öğrencile
rin yetiştirilmesi amacıyla da imam hatip liseleri kuru
lacak. Üniversitede, ayrıca, dini eserler ve kaynakların 
yeralacağı bir kütüphane bulunacak. Yeni Üniversitenin 
kurulması aşamasında Özbekistan Müslümanları İdare
si ile Özbekistan dışındaki benzeri çalışmaların tecrü-

ifade edilen kararnamede,Belerinden faydalanılacağı 
üniversiteye maddi destek sağlaması amacıyla bir vakıf 
kurulması da öngörülüyor.

sek rütbeli üyelerinin de bulunduğu ve onlar sayesinde 
Vatikan’ın politikasına yön vermeye çalıştıkları da ifa
de ediliyor.
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KOSOVA
Kosova Islam Dünyasının Neresinde ?

Sık sık karşılaştığım okurlar ve tanıdıklar bana İslam 
dünyasının neden Kosova’ya ilgisiz kaldığım soruyor
lar. Bunun bazı objektif nedenleri olduğunu aktarıyo
rum. Birincisi İslam dünyası 10 yıldan beri felaket üze
rine felaket yaşıyor. Dolayısıyla Müslümanlar kendile
rinde Kosova’ya ilgi duyacak mecal bulamadılar. Buna 
mukabil Kosova’dan kaynaklanan problemlerde Müs
lümanların ilgisini kesiyordu. İbrahim Rugova gibi Ko- 
sovalı siyasetçiler İslam dünyasına alabildiğince uzak 
duruyorlardı ve ümitlerini tamamen Batı’ya bağlamış
lardı. Kosova’da Müslümanların karşısında bir Ali İz- 
zetbegoviç bulunmuyordu. Ayrıca UÇK gibi askeri or
ganizasyonlar da yine İbrahim Rugova’mn siyasi çizgi
si paralelinde İslam dünyasından gönüllü kabul etmi
yorlardı. Ayrıca Bosna ve Çeçenistan meselesiyle Ko
sova meselesi arasında temelde derin farklar bulunu
yordu. Boşnak ve Çeçen’i Sırplardan veya Kuşlardan 
ayıran tek faktör milliyetin ötesinde din ve İslam faktö
rüydü. Boşnaklarla Sırp ve Hırvatlar dil ve ırk bakımın
dan müttehit sayılırlar. Dolayısıyla onların bağımsız 
kimlikleri ancak dinle kaim olabilirdi.

Aslında Kosovalıların bu davranış biçimi bize her 
ne kadar yaban gelse de onların da haklı nedenleri var
dı. Yadırganacak tarafı yok. Birincisi Arnavutlar, Boş- 
naklar gibi dini yapıda homojen, bütüncül değiller. Ar
navutluk’ta hatırı sayılır bir Ortodoks Arnavut’a muka
bil Kosova’da az da olsa etkin bir Arnavut katoliği ve 
lobisi yeralıyor. Bütün bu faktörlerden oluşan hassas 
bir dini denge ve denklem var. Bunu gözardı edemezsi
niz. Dolayısıyla buradaki mücadelede başka faktörler 
de yeralmaktadır. Bundan dolayı Arnavutlar din unsu

runu fazla öne çıkarmadılar. Bu konuda negatif tutu
mun nedenlerinden bir kısmı da dışandan gelen Müslü
man gönüllülere raci. Zira İslam dünyasından gelen gö
nüllüler beraberlerinde coğrafyalırımn problemlerini ve 
dini anlayışlannı da cepheye taşımaktadırlar. İran’ın 
Bosna-Hersek’e ilgisinde veya Selefilerin Çeçenistan, 
Dağıstan ve Orta Asya’ya, ondan önce de Afganistan’a 
ilgilerinde olduğu gibi. Gönüllüler ilk etapta faydah ol
salar bile sonraki dönemlerde beraberinde getirdikleri 
bölgeye yabancı yeni düşüncelerle fitneye ve kargaşa
ya zemin hazırlıyorlar. Sonunda "olmaz olsun höyle 
yardım" dedirtiyorlar. Bundan dolayı gönüllü olmanın 
ön şartı bölgenin özelliklerini dikkate almak ve telakki 
ve dini anlayışlarına saygı göstermek olmalıdır. Maale
sef bu büyük çapta ihmal edilmektedir. Dolayısıyla İs- 
lami söylemi öne çıkarmadıkları için Arnavutları pek 
de suçlamaya hakkımız yok.

Buna mukabil İslam dünyasının siyasi olarak Koso
va’ya ilgileri yok değil. Malezya gibi ülkeler afiyet kes- 
bettikçe ilgilerini artırıyorlar. Türkiye, İran, Malezya ve 
Mısır Suudi Arabistan gibi ülkeler dayanışma örnekleri 
sergileyerek Kosova’ya yetersiz olsa da acil insani yar
dım gönderdiler. Genellikle İslam dünyasında yönetim 
ve halk olarak Kosova’ya artan bir ilgi var. Buna mu
kabil az sayıda da olsa siyasi rejimleri arasında anlayış 
ve ideolojik beraberlik olduğundan dolayı öteden beri 
Irak ve Libya’nın Sırplarla dostane ve samimi ilişkileri 
var. İrak ve Libya tezad teşkil etse bile İsrail’in dostu 
olan Sırbistan’la müttefikler. Bunda rejim benzerlikleri 
ve Amerikan karşıtlığı önemli rol oynuyor. Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri 2 Nisan’da Moskova’da yapılan 
BDT zirvesinde Kosova’dan yana tavır koydular. Mos
kova’yı Belarusya ile birlikte, Sırplan destekleme hu
susunda yalnız bıraktılar. Azerbaycan daha ileri bir po

zisyon takınarak Kosova’da görev ya
pacak NATO gücüne asker vermeyi 
teklif etti. Bu Rusları çileden çıkardı. 
Daha öncede Bakü yönetimi toprakları
na NATO askerlerini davet etmiş ve bu 
gerek Rusya gerekse İran’ı kızdırmıştı. 
İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), bütün 
Yugoslavya kuvvetlerinin Kosova’dan 
çekilmesini istiyor. 55 üyeli İKÖ zirve
si dolayısıyla Cenevre’de bulunan dö
nem başkanı İran’ın Dışişleri Bakanı 
Kemal Harrazi, düzenlediği basın top
lantısında, İKÖ’nün Kosova mültecile
ri için bir insani yardım koordinasyon 
birimi kurmayı kararlaştırdığını söyle
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di. “Bu sorundan zarar görenler Müslü- 
manlardır” diyen Harrazi, Kosova’nın 
nüfusunun yüzde 92’sinin Müslüman 
olduğuna dikkat çekmiştir. İKÖ’nün, 
kim olursa olsun tüm insanlara yapılan 
baskılarm karşısmda olduğunu kayde
den Harrazi, Kosova sorununun siyasi 
yoldan çözülmesi gerektiğini belirtti.
Bu arada, aralarında Türkiye, İran, Mı
sır, Pakistan, Malezya ve Suudi Arabis
tan gibi üye ülkelerin bulunduğu İKÖ 
Temas Grubu tarafından yayımlanan 
bildiride, Kosova’daki Arnavutların 
kendi siyasi geleceklerini belirlemele
rine izin verilmesi istendi. Kısaca şart
lar elverdiği ölçüde İslam Dünyası Kosova’nın imdadı
na yetişmeye çalışıyor. Yeterli olmasa bile duyarsız de
ğil-

NATO’nun 50. Yıl Zirvesi

NATO üyesi ülkelerin liderleri, ittifakın kuruluşunun 
50. yıldönümünde bir zirve etrafmda biraraya geldiler. 
Kosova meselesi kutlamaya gölge düşürmüş olsa bile. 
Kosova meselesinde ve Sırplara uygulanan politika ko
nusunda farklı yaklaşım hatta kanatlar içinde yeraldık- 
larından dolayı Rusya ile ABD bu defa birbirine mesa
feli düştüler. Moskova davet edildiği halde zirveyi boy
kot etti. Her iki ülkenin birbirine karşı konumu kırılgan 
ve nazik. ABD ve diğer Batılı ülkeler bir taraftan Rus
ya’yı memnun etmeye çalışsalar da diğer taraftan Sırp
ları hırpalamak zorundalar. Başka çaresi yok. NATO, 
Kosova’da bir ikilemle karşı karşıya. Bir taraftan na
musunu kurtarmaya çalışıyor diğer taraftan da yangının 
Balkanlar’a sıçramasını önlemeye ve bu arada Rusya 
ile olduğu kadarıyla iyi ilişkileri muhafazaya çalışıyor. 
Dolayısıyla NATO’nun politikası bıçak sırtında seyre
diyor. NATO’nun hava harekatı ikinci ayında. Büyük 
bir mesafe alındığı söylenemez. Hatta birbiri ardına ge
len aksiliklerden ve fiyaskolardan sözediliyor. Sözgeli
mi NATO’ya yüksek oranda Sırp casuslarının sızdığı 
giderek daha fazla kabul gören bir tez ve bu olaylarla 
da tesbit edilmiş bulunuyor. Brunei gibi Fransız subay
ların bir defa daha NATO’nun planlarını Sırplarna sız
dırmasından şüphe ediliyor. Vurulan Sırp hedeflerinde 
insan zayiatı olmaması da Sırpların NATO’daki kulak- 

-lanmrriyî-çahşttğmiTr^göstergesiülürakrdeğerlendîrili--- 
yor. Bu durumda kendini koruyamayan NATO namus 
ve itibarının payımal olmasına nasıl engel olabilecek?

3â{ Ml i t '
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Bugüne kadar Kosova’dan sürülenler yüzbinler ve mil
yonları buldu ve kayıpların da yüzbinleri bulabileceği 
tahmin edilirken Sırplara yönelik NATO bombardı
manları sırasında ölen Sırpların sayısının tamamının 
500’ü geçmediği maalesef bir gerçek. Bu kıyas kabul 
etmez. Bunu mukayese açısından serdcdiyoruz yoksa 
Sırp sivillerin ölmesini tememni ettiğimizden dolayı 
değil. Ama bu arada eli silah tutan ve kullanan Supla
rın sivil addedilmeyeceğini de peşinen vurgulamalıyız.

Zirvenin gölgesinde NATO harekatı devam eder
ken basın da savaşın hukuki ve etik boyutunu tartışıyor. 
Mesela Gorbaçov NATO’nun başlattığı hava operas
yonlarını, "ABD’ nin rejisörlüğünde uluslararası toplu
mun keyfi bir davranırı” olarak nitelendiriyor. Yine 
Gorbaçov, sorunun çözümü için ilk adımın bu operas
yonların hemen durdurulmasıyla atılması gerektiğini 
savunuyor. Gerçekten de Bağdat’a yapılan sortilerde 
olduğu gibi Sırbistan’a yapılan harekatta da hukuki bo
yut ihmal edilmiştir. Buna karşılık hiçbir hukuk ve hu
kukçu Sırpların yaptıklarını hukukla bağdaştıramaz. 
NATO harekatında hukuk yoksa bunda evvelemirde 
ABD’den ziyade Rusya suçlu ve sorumludur. Zira hak
kaniyete göre davranacağı yerde tarafgir davrandığın
dan hukuki bir süreç ve zemin oluşamamış ve oluşama
yacağı itibarıyla da mesele Güvenlik Konseyi kararıyla 
çerçevelenememiştir. NATO ise meseleye ahlaki açıdan 
bakmaktadır. Hoş NATO’nun ahlakının kaç gram ettiği 
de sorulabilir nevar ki Kosova’da meydanlar gerçekle
ri konuşuyor. Binaenaleyh NATO bu defa haklıdır hat
ta hakkı kullanmakta yetersiz kalmaktadır. Belki bu ha
rekatı kara savaşıyla taçlandırırsa ihkaku hak edebilir. 

^ S €B ’ntn tarihc-kan^adan  ̂ c e k r^ r r l id e r i  Gorba=^ 
cov NATO’nun başarısız olduğunu ve savaşı şimdiden 
kaybettiğini savunmaktadır. Bu ifade, “Arkan ve ava-
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nesinin NATO’nun dişlerini Sırbistan’da sökeceğiz” 
sözlerinden ve hissi saçmalığından pek farklı değil. 
Ama operasyonların Saddam ve Irak örneklerinde ol
duğu gibi Miloseviç’i kısa vadede güçlendirdiği de bir 
gerçek. Yugoslavya’da, gazeteci, ekonomist ve profe
sörlerden oluşan 27 kişilik muhalif bir grup aydın, NA
TO operasyon!armın Miloseviç iktidarını güçlendirdi
ğini ileri sürmüştür. Onlara göre “NATO operasyonları 
ve Belgrad hükümeti tarafından ilan edilen savaş duru
mu, Sırbistan’da demokratik güçlerin zayıflamasına 
neden olmakta ve reformcu Karadağ hükümetini tehdit 
etmektedir.”

ABD’nin açıklan, aksilikler ortaya çıktıkça NATO 
karşıtı güçler bu ülkeye karşı şamata ve sataşma kam
panyası açıyorlar. ABD’de serserilerin bir okulu basa
rak 25 öğrenciyi öldürmeleri Belgrad ve Tahran’da 
benzeri bir tepkiyle karşılanmıştır. Belgrad tarafından 
bu olay hukuki üstünlükten sonra ahlaki haklılığın da 
nişanesi olarak görülmüş ve anti-propoganda malzeme
si haline sokulmuştur. Belgrad yönetimi Amerikan de
ğerlerini alaya almış ve okul eylemiyle NATO harekatı 
arasında paralellik kurmaya çalışmıştır. İran devlet te
levizyonu da Sırplardan sonra, ABD’nin Colorado eya
letinin Denver kentine bağlı Littletown banliyösündeki 
lisede, iki lise öğrencisinin giriştiği katliama çok geniş 
yer vererek Batılı değerleri sorgulamıştır. Şiddet dolu 
Amerikan filimlerinin toplumda suç dalgalarını kış- 
kırtttığına dikkat çekmiştir.

NATO zirvesinden tek bir somut karar çıktı. Sırpla- 
ra petrol ambargosu. Geri kalanı havanda su dövmek
ten ibaretti.

Kosova Katliamı Önceden Planlanmış
Newsweek: Miloseviç Balkan Pol Pot’u

NEW YORK- Yugoslavya’da 
Slobodan Miloseviç yönetimi
nin, etnik temizlik harekatını 
NATO’nun operasyon kararın
dan çok önce başlattığı, ancak 
NATO’nun bu konudaki sinyal
leri gerektiği şekilde değerlendi
remediği bildirildi. Amerikan 
“Newsweek dergisinin son sayı
sında yayınlanan bir araştırmaya 
göre, Kamboçya katliamının 
başmimarı Pol Pot’a benzetilen 
Sırp lideri Miloseviç ve adamla
rı, 1998 yılı Ekim ayından itiba

ren Kosova’ya yaklaşık 40 bin asker ve özel eğitimli 
milis birlikleri sevk ettiler, 300 tank ve 150 ağır top 
yolladılar ve zırhh araçların bir aylık ihtiyacını karşıla
yacak miktarda yakıt depoladılar. Dergiye göre, NA
TO’nun bir etnik temizliğe izin vermeyeceğini düşüne
rek Miloseviç’in planına karşı çıkan ve NATO ile giri
şilecek bir çatışmada Yugoslav ordusunun yokolacağı- 
na inanan ve bunu önlemek isteyen Sırp general Mom
cilo Perisiç ise Miloseviç tarafından azledildi. Sonuçta 
Miloseviç, batılılarla kasten sorun çıkartarak Kosova 
planını uygulamaya koydu.

Clark’ın İtirafı
Sırp General Perisiç’in Miloseviç’in planlarından 

NATO yetkililerini üstü kapalı biçimde de olsa haber
dar etmek istediğini öne süren Newsweek, ancak Peri
siç’in vermeye çalıştığı mesajlarm gerektiği biçimde 
değerlendirilemediğini vurguladı. Nitekim, etnik te
mizlik harekatı öncesinde Perisiç ile görüşen NATO 
Başkomutanı General Wesley Clark’ın dergiye, “Sırp 
birliklerinin UÇK’ya karşı operasyona hazırlandıkları
nı sandıklarını ve bu çapta toptan bir etnik temizlik 
operasyonu beklemediklerini” itiraf ettiği de kaydedil
di. Newsweek, Sırplar’ın hazırladıkları plan çerçeve
sinde 250 köy ve kasabayı tamamiyle boşalttıklarını ve 
bunlardan 50’sini bir daha oturulamayacak şekilde yak
tıklarını belirtti. Etnik temizlik kapsamında binlerce sa
vunmasız ve silahsız Kosovah’mn öldürüldüğünü ve 
çok sayıda kişinin de akibetlerinin meçhul olduğunu 
vurgulayan dergi, Kosova nüfusunun yarıdan fazlasının 
şimdi evlerini terk etmiş olduğunu ve bir daha geri dö
nüp dönemeyeceklerinin bilinmediğini yazdı. Koso- 
va’yı terkedenlerin sayısının 1 milyon 400 bini buldu
ğu sanılıyor.
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Miloseviç’in İlham Perisi Jivkov

W AS H I N G -  
TON- Bulgaris
tan Devlet Baş
kanı Todor Jiv- 
kov’un 80’li yıl
ların ortalarında 
Bulgaristan’da 
yaşayan Türk 
azınlığına yaptı
ğı baskılar ve 
isim değiştirme 
kampanyasmm, 
Yugoslav lideri 
Slobodan Milo- 
seviç’e “ilham 
kaynağı” oldu
ğu bildirildi. 
“USA Today” 
gazetesinde yer 
alan ilginç yo
rumda, Bulga
ristan’ın geç
mişte Osmanlı 
İ m p a r a t o r l u 
ğu’nun parçası 
o l d u ğ u , d a h a  

sonra ise Sovyetler Birliği’nin denetimi altına girdiği 
hatırlatıldı. 1980’lerin ortalarında Bulgaristan’ın Ko
münist diktatörü Todor Jivkov’un, “ülke nüfusunun 
yüzde 10’unu oluşturan Türk azınlığına karşı kampanya 
başlattığını ve bu çerçevede Türkçe adların bırakılarak, 
Slav isimleri alınmasını zorunlu hale getirdiğini, ayrıca 
müslümanların din değiştirmelerini istediğini” kayde
den USA Today, “Miloseviç’in bu olaydan k'ısa süre 
sonra, Bosna’da yaşayan ancak Sırp soyundan gelme
yenleri göçe zorlamaya başladığını” yazdı. Miloseviç 
ile Jivkov’un güttükleri amacın aynı olduğunu belirten 
gazete, “iki diktatörün de tek gayesinin, iktidarda kal
mak olduğuna” dikkat çekti. Gazeteye açıklamada bu
lunan Bulgaristan’ın ABD Büyükelçisi Filip Dimitrov, 
“Jivkov’un halk tarafından barışçı yoldan devrildiğini 
ve etnik temizlik kampanyasının sona ermesinin ardın
dan 100 bin Türk kökenli Bulgar vatandaşının ülkeye

topraklarının bir kısmını Makedonya’ya kaptırdığını, 
ancak bugün artık onları geri almak gibi bir hayalin pe
şinde koşmadığını” da sözlerine ekledi.

Miloseviç

Şaron’un Korkusu 
Kosova’da Müslüman Devlet

KUDÜS- İsrail Dışişleri Bakanı Ariel Şaron, Koso- 
va’da bağımsız bir Müslüman devlet kurulması ihtima
linden endişe duyduğunu söyledi. Şaron, İsrail radyo
suna verdiği demeçte, “Kosova’nın muhtemel bağım
sızlığının doğurabileceği risklere karşı Özgür Dünya 
dikkatli olmalıdır” diye konuştu. “Böyle bir devlet, da
ha sonra Arnavutluk’un ayrılmaz bir parçası haline ge
lebilir” diyen Şaron, “Yüzyıllardan beri istikrarsız olan 
ve çok ciddi savaşların başlatıldığı bu bölgede büyük 
bir Müslüman devlet kurulması, Avrupa’yı tehdit eden 
köktendinci kesimlere temel oluşturabilir” iddiasında 
bulundu.

İsrail Soykırım İçin Kosova’yi İstismar Ediyor 
“Yahudilerin Acısı En Büyük”

KUDÜS- İsrail, soykırım kurbanları ile kahramanlarını 
Yad Vaşem adlı Soykırım Müzesi’nde yapılacak tören
lerle anarken, Kosova krizini de gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Ezer Weizman ile Başbakan Binya- 
min Netanyahu, Soykırım Müzesi’ndeki açılış törenin
de yaptıkları konuşmalarda Kosovalı mültecilerin zor 
şartlarına dikkati çekerek, Yahudi halkının mültecilere 
yardım etmesini vicdani zorunluluk şeklinde yorumla
dılar.

Weizman, “Soykırım’daki büyük acı, halkımızın 
yok edilmeye çalışılması, şimdi Kosova’da meydana 
gelenle karşılaştırılamaz. Fakat, Balkanlar’daki üzücü, 
kalbi parçala
yıcı görüntü
ler, Yahudi 
halkının ço
cukları olan 
bizleri derin
den etkiliyor” 
şeklinde ko
nuştu. Weiz
man, İsrail’in 
Kosovalı mül
tecilere derhal 
yardıma koş
tuğuna ve yar- 
dımmı sü 
receğine işaret 
etti.

B a ş b a k a n  Netanyahu
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Netanyahu da, “Biz Yahudiler, başka insanların acısına 
özel bir hassasiyetle yaklaşıyoruz” dedi. Netanyahu, 
konuşmasında, soykırım ile Kosova’daki durumun 
farkh olduğuna dikkati çekerek, sözlerini “Yine de tren 
vagonlarındaki pencerelerden bakan çocukların yüzle
rinde aynı ifade var” diye konuştu.

Soykırımı anma törenleri, “Her insanın bir ismi var
dır” sloganı altında gerçekleştiriliyor. Soykırım Müze
si’nin başlattığı kampanyanın adını taşıyan sloganın 
amacı, İsrail’in resmi politikaları ışığında soykırımda 
öldüğü varsayılan altı milyon insanın isimlerini belirle
mek ve birbirine özel dosya açmak. Şu ana kadar üç 
milyon kişinin ismi belirlendi.

TÜRKMENİSTAN 
Türkm enistan’dan BDT Ülkelerine Vize

TAŞKENT- Türkmenistan’ın,
BDT Serbest Dolaşım Anlaşma
sı’ndan çekilerek, BDT ülkeleri 
vatandaşlarına vize uygulayaca
ğını bildirmesine, Özbekistan 
Devlet Başkanı İslam Keri
mov’dan destek geldi. Türkme
nistan’ın başkenti Aşkabat’ta 
toplanan Aral Gölü Zirvesi’ne 
katıldıktan sonra ülkesine dönen 
Kerimov, Halk Sözü gazetesinin,
Türkmenistan’ın BDT ülkesi va
tandaşlara vize uygulaması konu
sundaki sorusu üzerine, “Türk
menistan tam zamanında ve doğ
ru bir karar almıştır” karşılığını 
verdi. AB’deki entegrasyon süre
cinde serbest dolaşım uygulamasına geçilmek istendi
ğini hatırlatırken “Ama bizim bölgemizde durum fark
lı” diyen Kerimov, “Örneğin suç bir ülkede planlanı
yor, bir başka ülkede gerçekleştiriliyor ve bunu yapan
lar da üçüncü bir ülkeye kaçıyor. Bunları dikkate alır
sak, Türkmenistan’ın aldığı karar, tam zamanında ve 
doğru bir karardır” şeklinde konuştu. Kerimov ayrıca, 
Tacikistan’ın, Rusya’ya bu ülkede askeri üs kurması 
için izin vermesini de eleştirerek, şunları söyledi: “Her 
ülke diğer bir ülke ile olan ilişkilerine kendisi karar ve
rir, bu onun iç işidir. Ama milli çıkarlar, devletin gü
venliği ve bağımsızlığın korunması gibi konulardan söz 
edildiğinde, kendi toprağında başka bir ülkeye askeri üs 
kurması için izin veren hiçbir ülke, bundan yarar gör
memiştir Bununla ilgili pekçok örnek var.”

RUSYA
Berezovski’nin Sonu

Ksrimcv

Eskiden Osmanlı döneminde teba “Gururlanma padi
şahım, senden büyük Allah var” diye padişahlarına ac
zini ve fakrını hatırlatırmış. Gerçekten de iktidar ve güç 
insanı aldatıyor Rusya’da modem Rasputin olarak anı
lan Berezovski’nin akibeti de aldanmışlarm nihai ve 
şaşmaz sonudur. Birkaç yılda uluslararası Yahudi şir
ketlerin komisyonculuğunu yaparak şaibeli bir servet 
edinen Berezovksi bir zamanlar velinimeti ve patrona 
olan Yeltsin’e de başkaldırmış ve meydan okumuş ne
redeyse BDT sekreterliği sırasında kendisinin özerkli
ğini ilan etmişti. Önce Yeltsin ailesiyle ve kızlarıyla sı
kı fıkı olan bu modern Rasputin iktisap ettiği ve kazan
dığı güçle ve servetle yetinmemiş ve tamamını ele ge

çirmeye çalıştığı bir sırada elin
dekinden olmuştur Yeltsin bir 
zamanlar savurduğu tehdidinde 
ve sözünde dunnuş ve bunun so
nucu Berezovski soluğu ülke dı
şında almıştır İsrail’le bağlantısı 
hatta İsrail pasaportu taşıdığı 
varsayılan Berezovski kapağı Pa
ris’e zor atmıştır Berezovski’nin 
ilginç bir kişiliği var Rusya’da 
kısa bir süre içinde basın impara
toru olmuş, ta baştan Çeçenistan 
meselesine el atmış ve Çeçenis
tan’da Aslan Masadov muhalifle
ri ve paralel yönetimle dirsek te
masında olmuş bu çapraz ve çar
pık ilişkileri Moskova da vc Batı 
başkentlerinde mevkiini güçlen

dirmek için kullanmıştır
1996’da Boris Yeltsin’in ikinci kez seçilmesine ak

tif destek veren Berezovski’nin siyasi gelişmelerdeki 
mutlak hakimiyeti, geçen yıl 17 Ağustos’ta başlayan 
krizle birlikte gerilemeye başladı. Krizden sonra Yelt- 
sin’in Başbakan Sergey Kiriyenko’yu görevinden al
ması vc eski Başbakanı Viktor Çemomırdin’i geri getir
meye çalışmasında, Berezovski’nin ismi sürekli olarak 
‘’perde arkasındaki isim” olarak geçti. Parlamentonun 
alt kanadı Duma’da söz sahibi olan Komünistler, Çer- 
nomırdin’in geri gelmefsine karşı çıkarken, Berezovski, 
Çemomırdin’in dönüşünü destekledi ve iddialara göre, 
bu yönde Yeltsin’i ikna etti. Ancak Yeltsin’in Duma’ya 
istediğini yaptıramaması ve Komünistlerle uzlaşmak 
zorunda kalarak Yevgeni Primakov’u başbakanlığa ge-
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timnesi, Berezovski’yi tatmin etmedi. Berezovski-Pri- 
makov gerginliği, son haftalarda iyice doruğa çıktı. Be- 
rezovski’nin sahibi olduğu Nezavisimaya gazetesinde, 
Primakov’un günlerinin sayılı olduğu, Yeltsin’in kendi
sini Başbakanlıktan almaya hazırlandığı iddia ediliyor
du. Yahudi asıllı olduğu bilinen Berezovski’nin son 
haftalardaki en sansasyonel demeçlerinden biri de, 
“Komünist Partisi kapatılmalı” yolundaydı.

Berezovski, dağılmanın eşiğine geldiği hissedilen 
BDT’yi kurtarması yolunda, bir yıl boyunca Devlet 
Başkanı Boris Yeltsin’in umudu oldu. Yeltsin’in öneri
siyle Berezovski, geçen yıl Ni
san ayında yapılan BDT liderler 
zirvesinde, BDT Serketerliği’ne 
atanmıştı. Geçmişte Karabağ so
runu, Gürcü-Abhaz anlaşmazlığı 
konularında da Moskova’nın 
temsilciliğini yapmış olan Bere
zovski, BDT krizi sırasında da, 
geçen yıl Nisan ayından bu yana 
BDT’de reformlarla ilgili olarak 
üye ülke liderleriyle görüşmeler 
yaptı. Ancak Berezovski, bu ça
lışmalarının sonucunu alama
dan, Moskova’daki iç hesaplaş
malar yüzünden bu görevinden 
de uzaklaştırıldı. Yeksin, 4 
Mart’ta Berezovski’yi görevin
den aldığına ilişkin bir kararna
me imzaladı. Ancak diğer BDT 
liderlerinden, “Berezovski’yi 
birlikte atadık, birhkte görevden 
alırız” itirazı gelince, Berezovs
ki görevini hukuken, 2 Nisan’da 
yapılan BDT zirvesine kadar korudu. Bu zirvede de, 
Yeltsin’in diğer liderleri ikna etmesi sonucu, Berezovs
ki görevinden alındı. Yerine Yeltsin’in yeni mutemedi 
Yun Yarov getirildi. Bu son BDT zirvesi İzvestiya ga
zetesinde değerlendirilirken, “Tek sonucu, Berezovs
ki’nin görevinden alınması oldu” denilmişti. Berezovs
ki, kendisinin tartışılacağı bu zirve düzenlenirken Mos
kova’ya sokulmadığmı öne sürüyordu.

Berezovski’siz yapılan son zirvede ancak BDT’nin 
hayatta kalabilmesi sağlanabildi. Güvenlik anlaşması
nın uzatılması konusu dalgalanmaya ve zamana bırakıl- 
dı. 6 ülkenin sıcak baktığı anlaşmaya Azerbaycan. Gür-

giyi aşan Berezovski’nin sonu bütün mağrurlara ve fır
sat düşkünlerine ibret olsun.

İRAN
İran ’da Yine Gazete Kapatıldı

TAHRAN- İran’da yayımı durdurulan Zen (Kadın) Ga
zetesi’nin Sorumlu Müdürü Faeze Haşimi, yayının dur
durulmasının nedeninin siyasi olduğunu söyledi. Tah
ran Milletvekili Faeze Haşimi, gazete binasında düzen
lediği basın toplantısında, sağ kanadın, gelecek yıl 

Mart ayında yapılması beklenen 
milletvekili genel seçimlerini ka
zanmak için gerekli şartları hazır
lamak amacıyla bazı girişimler 
başlattığını söyledi. Haşimi, eski 
Tahran Belediye Başkanı Gulam 
Hüseyin Kerbasçi’nin cezasının 
onaylanması, Kültür Bakam Ata- 
ullah Mohacerani’nin gensoru ile 
düşürülmesi konusunda Mec- 
lis’teki hazırlıklar, kendi gazete
lerinin kapatılması ve eskiden 
Tahran Belediye Başkanı tarafın
dan çıkarılan Hemşehri Gazete
si’nin, muhafazakarların etkisin
deki Belediye Kültür Enstitü
sü’ne devredilmesinin bu amaca 
yönelik olduğunu ileri sürdü. Di
yet (kan parası) konusunda ya
yınlanmaya başladıklarından bu 
yana ayrıntılı haberler ve yorum
lar yayınladıklarını belirten Faeze 
Haşimi, bu konuda 6 Nisan’da 

gazetede yer alan karikatürün kapatmaya neden olama
yacağını savunarak, “Bu siyasidir. 6. dönem milletveki
li seçimlerine zemin hazırlıyorlar” diye konuştu. 
Şah’ın eşi Farah Diba’nm yeni yıl mesajını, “sadece ha
ber” olduğu için yayımladıklarını belirten Faeze Haşi
mi, “Bu bir haberdir. Biz bu haberde söylenenleri ne te- 
yid ettik ne reddettik. Haber ayrı, yorum ayrıdır. Bu, 
saltanat propagandası değildir. Kimse, bizim böyle bir 
amacımız olacağını düşünemez. Çünkü bizim ailemizin 
de içinde olduğu bir mücadele sonucu bu rejim devril
di” dedi.

Anayasa ve yasalara göre, basınla ilgili suçlara Ra-
cistan ve Özbekistan muhalefet ediyor. Paris’den de 
avukatlarının eşliğinde Moskova’ya geri dönen Bere
zovski yargının hakkında vereceği kararı bekliyor. Çiz

sin Mahkemesi’nin balanası gerektiğini belirten Faeze 
Haşimi, Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı’na bu konu
daki itirazlarını bildireceklerini kaydetti. ■
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... BU YAZ KUR AN KURSU YOK
Danıştay’ın "Yaş sınırı aranmaz” hükmünü iptal etmesi 

üzerine müftülüklere genelge göndermek zorunda kalan 
Diyanet, bu yaz Kur'an kursu düzenlenemeyeceğini bildir
di.

(11.4.1999 Akit)

G. DOĞU’DA GÜVENLİĞE 21 KATRİLYON
Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği'nin (TMMOB) 

aylık bülteninde yer alan bir araştırmada, Güneydoğu Ana
dolu Bölgesi’nde 16 yıldan bu yana güvenlik nedeniyle har
canan paranın 21 katrilyona ulaştığı belirtildi.

(2.4.1999 Cumhuriyet)

... ÇIPLAKLIK KADINLARI APTALLAŞTIRIYOR
Bilimadamlarının bulgulanna göre, çıplak kadınlar ap

tallaşıyor. Bu sonuca, toplam 350 gönüllü kadın ve erkeğe 
zeka testleri uygulayan iki Amerikalı psikolog ulaştı. Barba
ra Frederickson ve Tomi-Ann Roberts adlı psikologlar de
neklere, matematik sorularının ağırlıklı olduğu testler uygu
ladılar. Şok sonuç: Çıplak yada çıplağa yakın derecede gi
yimli kadınların zihinsel yeteneklerinde ani bir düşüş görül
dü. Giyimli halde en zor, girift denklemleri çözebilen kadın
ların, bikini giymiş haldeki performansları vitrin mankenle
rini aratıyordu.

(23.4.1999 Sabah)

... ÇOCUKLAR ÇÖZÜLMESİN
Milli Eğilim Bakanlığı, her yıl en az 100 çocuğun ölümü

ne yol açan çözücü koklama alışkanlığına karşı okul ve ai
leleri uyardı ve özel kitapçıklar dağıttı

(14.4.1999 Radikal)

... BÜTÇENİN YÜZDE 43’Ü FAİZE
1999’un ilk 3 ayında, ödenen faiz miktan, 2 katrilyon 

344 trilyon lira oldu. Bütçe, 3 ayda 2 katrilyon 453 trilyon li
ra açık verdi. Bu dönemde bütçeden 5 katrilyon 447 trilyon 
liralık harcama yapılırken, 2 katrilyon 994 trilyon lira da ge
lir elde edildi. Sosyal Güvenlik Kuruluşlannın açıklarını ka
patmak için, 701 trilyon lira yardım yapıldı.

(21.4.1999 Akitj

... BORÇ İÇİNDE YÜZÜYORUZ
DİE verilerine göre her yurttaş 2 bin 43 dolar borçlu. Ki

şi başına düşen gelirin yüzde 57.8’i borç. Milli gelirin yüzde 
65’ine yükselen borç stokuna yalnızca bu yılki faiz ödeme
lerinin eklenmesi durumunda, oran yüzde 76'yı aşıyor.

(2.4.1999 Cumhuriyet]

... İŞKENCE ALETİ İTHALİNDE ÖNDEYİZ
Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Örgütü'nün 

hazırladığı bir raporda. Batılı ülkeler tarafından ihraç edilen 
işkence aletlerinin alıcılannm başında Güney Afrika Cum
huriyeti, Cezayir, Mısır ve Türkiye’nin geldiği kaydediliyor.

f2.4.1999 Akit)

... SUÇU YOKSULLUK AZDIRIYOR
Valiler ve emniyet müdürleri, İstanbul ve Bursa’da işsiz

lik ve gelir dengesizliğinin suç artışındaki en büyük etken 
olduğunu saptadı. Suç oranı sürekli artan İstanbul'da her 
bin kişiye 14 suç düşüyor.

(14.4.1999 Radikal)

KISA... KISA... KİM?.. NE DEDİ?.. NE YAZDI?..

HALKIN GİZÜ DOŞMANLARI
Gülay Göktürk; 6.4.1999 sabah

YÖK'ün geçen yıl 30 Temmuz’da yangından mal kaçırır gibi alelace
le yaptığı sınav sistemi değişikliğinden sonra "Geçmiş Olsun Anadolu" 
başlıklı bir yazı yazmıştım, o yazının girişinde şöyle diyordum:

"Eğitim sistemimizde Cumhuriyetin ilanından bu yana, sosyal ada
lete bundan daha aykırı bir uygulama yapılmamıştı.

Şimdiye kadar hiçbir hükümet, hiçbir Milli Eğitim Bakanı eğitimde 
fırsat eşitliğini böylesine pervasızca ihlal eden, zayıfı ezip güçlüyü kol
layan bir sistem getirmeye kalkışmamıştı.

Eğer birileri (diyelim halkın gizli düşmanlan) YÖK'e gizli bir talimat 
verip de, "öyle bir formül bulun ki, alt sosyokültürel gruptan öğrenci
lerin üniversiteye girmeleri imkansız hale gelsin" deselerdi, ancak o 
zaman bu kadar mükemmel bir formül bulunabilirdi..."

Aradan sekiz ay geçti. Ve sekiz ay sonra YÖK’ün başına dank etti.
Birkaç gün önce yayınlanan son raporlarında itiraf ediyorlar. “Üni

versite sınavında fırsat eşitliğini bozduk."
Nasıl bozduklannı da utanmadan anlatıyorlar: Ağırlıklandınlmış orta 

öğretim başan puanı yöntemi yüzünden, Fen ve Anadolu liseleri ile 
özel liselerde okuyan ancak diploma notu düşük öğrencilerin üniver
site şansı artacak, genel liseler ile taşradaki liselerde okuyan öğrenci
lerin başarısı düşecek... ÖSS başarısı yüksek okulda öğrenim gören ba
şarısız öğrenciye ek puan sağlayacak; buna karşılık ÖSS ortalaması dü
şük olan okulda okuyan ve diploma notu yüksek olan öğrenci kayba 
uğrayacak... Gelişmiş illerin başanlan artarken, geri kalmış illerde öğre
nim gören öğrencilerin üniversite başanlan azalacak.

Günaydın beyler! Peki şimdi, yaptığınız hatayı nasıl tamir edeceksi
niz? Bu yıl geleceğini yaktığınız on binlerce gencin zarannı nasıl tazmin 
edeceksiniz? işin saçmalığına bakın: YÖK kendisi, kendi getirdiği siste
min fırsat eşitliğini bozduğunu itiraf ediyor, ama değiştiremem diyor. 
Nedenmiş? Çünkü YÖK yılda bir kere Temmuz'da toplanıp karar alırmış 
ve aldığı kararlan bir sonraki toplantıya kadar değiştiremezmiş! Deği
şiklikler ancak mahkeme kararıyla olurmuş. Bu arada, yeni sistemin 
çeşitli aksaklıkları konusunda onlarca dava açılıyor; ama hepsi redde
diliyor. Bu davalardan birinde. Heyet Başkanı, davacı öğrenciye ne di
yor biliyor musunuz! "Sen bunlarla uğraşacağına, git evine sınava ça
lış."

Yürütmeyi durdurma istemiyle açılan bir başka davada, savcı da bi
lirkişi de yürütmenin durdurulmasını talep ediyor. Ama Mahkeme He
yeti, “Yürütmeyi durdurma kararının alınabilmesi için hukuk ihlaliıjie 
mağduriyetin aynı anda meydana gelmesi gerekir" diyerek reddedi
yor. Yani, "Hele bir sınav sonuçlan belli olsun ve sen mağdur ol -yani iş 
işten geçsin- ondan sonra durdururum" diyor.

Merak ediyorum; acaba YÖK'ün bu suç itirafından sonra, geçen 
Ağustos ayında televizyon programlarına çıkıp da eleştirilerin kasıtlı 
olduğunu söyleyen ve öğrencilere hiçbir haksızlık olmayacağına dair 
teminatlar veren Kemal Gürüz Bey ne diyor? Zamanın Milli Eğitim Ba
kanı Hikmet Uluğbay kendini nasıl savunuyor? Onun “halkçı” başkanı 
Ecevit, bakanın halka yaptığı bu ağır haksızlığı nasıl savunuyor?

Bu sorumlular, geniş kitlelerin o karışık hesap kitapları anlama
masına güvenerek gerçeği gizlediler...

Eğer Türkiye'de birey haklannın zerre kadar değeri olsaydı bugün 
ülkede yer yerinden oynardı, ama gördüğünüz gibi hiçbirşey olmuy
or... Neden biliyor misunuz?

Onun cevabını da yine 8 ay önce yazdığım yazıdan vereyim: "Eğer 
bu sistem. Robert Kolej, Alman, Avusturya Lisesi, Kadıköy ya da Ana
dolu Lisesi gibi İstanbul’un seçkin okullarını vursaydı, siz o zaman sey
redecektiniz gümbürtüyü...

Şu anda, böylesine ağır ve böylesine kitlesel bir haksızlığa karşı pek 
ses soluk çıkmıyorsa, yeni uygulama gariban okulları vurduğu içindir.
O gariban okullann velilerinin güçlü lobileri olmadığı içindir. Bilumum 
halkçılara, sosyal adaletçilere ve eşitlikçilere duyurulur.”
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KIM?.. NE DEDİ?.. NE YAZDI?..

____________________ 10. m  MARŞI VE MASK KAYBEİTİ____________________
______________________Ahmet Kekeç, 20.4.1999 Akit______________________

MASK (Milli Askeri Stratejik Konstept) 28 şubat sürecinde "irtica"yla birlik
te, milliyetçiliği de “öncelikli tehdit" kapsamına almıştı.

18 Nisan seçimlerinde MASK ve halkın milli, mukaddes değerleriyle sa
vaşan yeni "laik konsept” kaybetti.

Fazilet Partisi'nin düşüşü, bazı çevreleri sevindirebilir, ama FP'den kopan 
muhafazakâr tepki oylannın MHP'de toplanması, bu düşüşün geçici ve mev
zi olduğunu gösteriyor. Çünkü, yerel seçimlerde FP halen birinci parti ve oy 
oranı da, 94 seçimleriyle kıyaslandığında, hatın sayılır oranda yüksek....

Radikal gazetesi, “yakın tehlike”yi(!) görmüş olacak ki. dün, "Yağmurdan 
kaçarken.." şeklinde bir başlıkla çıktı.

MHP'nin aldığı oyu muhafaza etmesi, bundan sonra nasıl bir hükümet 
kombinazyonu oluşturacağına, daha doğrusu hükümete dahil olduğunda 
hangi öncelikleri temel alacağına bağlı görünüyor.

Çünkü, Seçmen, RP-FP çizgisinin üstesinden gelemediği problemleri, 18 
Nisan’da MHP’ye ihale etti ve çözüm bekliyor. Anlayacağınız, Cumhuriyet 
Başsavcısı Vural Savaş'a “ek iş” çıktı.

HALK İŞM BİLİYOR ~~~
_____________________ Hüseyin Öztürk, 20.4.1999 Akit_____________________

Kim ne derse desin, halk işini biliyor. Kendine güvenen bütün siyasi oto
riteler hala şaşkınlıklarını atamadılar. Böyle bir tabloyu, özellikle MHP’yi, 
kimse beklemiyordu, hatta kendileri bile. Bu tablo ne demek istiyor.

- Üst düzey yetkililer adıyla "birileri” sinek uçup kaçtıkça mesaj verip hal
kı huzursuz etmesin.

- Milletin inancıyla yeterince uğraşıldı, irtica gibi hayali, sapık birtakım oyun
lardan vazgeçin. Laiklik kavramını da doğru dürüst algılayın. Laiklik, antilaiklik 
gibi karanlık senaryolardan uzak durun, adam gibi millete hizmet edin.

- Hırsızlığa, yolsuzluğa, talana son vermeyen partilerin ipini çektik ve 
MHP'yi destekleyerek başınıza bekçi yaptık ki, köpeksiz köy bulup değnek- 
siz dolaşmayın diye.

Refah Partisi veya Fazilet Partisi yerel yönetimlerde gösterdiği başarıyı 
hükümette gösteremedi. ANAP kartelin, DYP de iş dünyasının güdümüne 
girdiğinden memleket millet için herhangi bir varlık gösteremediler. Hem 
ANAP'ın, hem de DYP'nin yerine MHP’yi Meclis'e gönderdik.

18 NİSAN dersleri

KISA... KISA...

Ali Osman Eğilmez, 21.4.999 Akit

Fazilet'e Derslen Bizim halkımız mağdurları tutar, fakat teslimiyetçileri 
tutmaz. Bu seçimden Faziletin hissesine düşen payla ilgili olarak söyleye
ceğimiz ilk cümle bu. İkinci cümle ise, “odun seçtirme” iddiasının geri tepti
ğini atnk görmekten başka çare kalmadığı. FP güçlü adaylar koyduğu yer
lerde etkili oldu. Fakat odun koysak seçtiririz mantığı ile hareket ettiği yer
lerde gereken tepkiyi aldı.

MHP’ye Mesaj: Dindar halk, geçen seçimlerde RP’yi sisteme karşı güçlen
dirdi. Hukukunu korumasını istedi. Bu arzusu şu veya bu sebepye yerine 
ğeTmedi. Şimdi MHP3â¥yhi RöhümFğetîi‘ar MHP RâlRin̂ T̂Ô  ̂
dik durursa ne ala! Bahçeli Devlet Derin Devlet'in yörüngesine girerse gele
cek seçimde ne olacağını tahmin etmek güç değil.

Sonuç 28 Şubat halkın hislerini dumura uğratmadı, şaşırttı!

•» ETN İK  M İLLİYETÇİLİK

Bir memlekette etnik milliyetçilik yapılırsa, neredeyse 
terörün başmı affetmek için kampanya açılacak hale ge
lirse, bunun tepkisi olmayacak mı? Ya şehit aileleri?

(Haşan Pulur, 19.4.1999,

•» D Ü R Ü S TL Ü K  C İD D İYET GÜVEN

FP'den kopan muhafazakâr oyları, MHP ve dine say
gılı laiklik sloganıyla da DSP almıştır. Milliyetçilik 
ANAP’lan ve DYP'den kopan oyları DSP’ye ve MHP'ye 
kolayca kanalize etmiştir.

Dürüstlük, ciddiyet, güven vericilik, milliyetçilik gibi fak
törler DSP'yi ve MHP'yi yükseltmiştir.

(Taha Akyol, 19.4.1999 Milliyet)

••• FP ’LİLER  I. PARTİ O LM A K  İSTEM EDİ

Bazılannın ileri sürdüğü gibi FP birinci parti olarak çık
saydı, bu durum rejim açısından da, FP açısından da sı
kıntılara yol açabilecekti. Kim bilir, belki FP'lilerde birinci 
parti olmamayı daha uygun bulmuşlardır.

(TürkerAlkan, 20.4.1999 Radikal)

-  P R O JE  DEĞİL İMAJ ÖNEM Lİ

Söyler misiniz, DSP'nin; lideri Bülent Ecevit'in "dürüst
lük imajı" ve "mütevazi yaşam tarzı"ndan gayrı ne kozu 
var? Bu partinin bir "Türkiye projesi” var mı?

(Cengiz Çandar, 20.4.1999 Sabah)

-  RP SEÇM EN İ KRİZ İSTEM EDİ

RP seçmeni. Fazilet Partisi'nin seçimden birinci parti 
olarak çıkmasının ülkede yeni bir kirizin kaynağı olacağı
nı görmüş ve böyle bir restleşmeyi göze alamamıştır. 
Çünkü bu kesim uzunca bir dönemdir görmediği kadar 
baskıyı Refahyol ve sonrasında görmüştür ve tecrübe
siyle bilmektedir ki, böyle bir tansiyon yüksekliğinde ka
bak yine kendi başına patlayacaktır.

(Gülay Göktürk, 20.4.1999 Sabah)

»• KENDİNİ DEĞİŞTİR D E G EL!
FP’nin aslında tam olarak "iktidara hazır olmadığı", ya

şanan tecrübe sonucunda anlaşılmıştı. FP, hiçbir zaman 
ciddi bir özeleştiri yapmadı, yapmayı teklif edenleri sis
temli bir şekilde devre dışı bıraktı. Seçmen, FP'yi ezdir
medi, ama daha ötesine de yol vermedi.

Türk seçmeni FP’ye açıkça şunu diyor: Sen daha bir 
süre yerel yönetimlerde hizmet vermeye devam et; genel 
-siyasette I I #  temel |)öiitikalafmı,-sözGülerioij programla- 
rını gözlen geçir ve yepyeni bir profille karşıma çık! Kısa
ca "kendini değiştir de gel!”

(Ali Bulaç, 20.4.1999 Zaman)
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-  R EA K S İY O N ER  S E Ç İM

Gerçek şu ki, Türkiye’nin aşırı sağa kaymasında bu 
partilerin programlarının hiçbir rolü yok. Seçmenler bu 
partilerin programlarına değil, henüz hiç denenmemiş ol
malarına oy veriyorlar. Seçmenler, bu partilerin güçlü ve 
çok iyi çalışan inançlı örgütlerine oy veriyorlar. Seçmen
ler bu partilerin reaksiyoner özelliklerine oy veriyorlar. 
Partilerin Türkiye için ne söylediğinin, ne ifade ettiğinin 
fazla bir önemi yok.

(İsmet Berkan, 21.4.1999 Radikal)

-  S İY A S E T Ö LD Ü

Sorun 28 Şubat zihniyetinin siyaseti öldürmesi; ortada 
gerçek anlamıyla siyasi parti bırakmamasıdır. Devlet kar
şısında kişiliğini koruyamayan partilerin varlığında, in- 
sanlann bir bölümünün kişiliğini devletten alan partilere 
kayması sürpriz olmamalı.

(Etyen Mahçupyan, 21.4.1999 Radikal)

-  N ER ED EN  ÇIKTI BU Ç O C U K L A R ?

Rahmetli Türkeş, General Evren'e gönderdiği bir mek
tupta, "Fikirlerim iktidarda, ben ise hapisteyim, nasıl olu
yor bu iş?” diye şaşkınlıkla sormuştu.

Şimdi, o yatırımın sonuçlarıyla karşı karşıyayız. 12 Ey
lül, solu ezmek için, bir taraftan dinci akımı, diğer taraftan 
milliyetçiliği desteklemişti. O zaman doğan çocuklar şim
di üniversite sıralannda değil mi?

(TürkerAlkan, 21.4.1999 Radikal)

-  ESKİ DÜ ZEN S İZLER E ÖMÜR

Eski siyasi düzenin belki de bir daha geri gelmemek 
üzere yıkıldığına kendimizi alıştırmamızda galiba yarar var 

(A. Savaş Akat, 22.4.1999 Sabah)

»• YABAN CI G Ö Z Ü Y L E  B A K A N LA R A

Seçmen, ülke yönetiminde Refah çizgisini sınıfta bı
raktı. Yerel yönetimlerde ise önemli ölçüde devam dedi. 
Çünkü Refahlı belediyelerin yönetiminden hoşnut kal
mıştı. Tablo bu kadar açık. Paniğe kapılanlar ise galiba 
özgüveni olmayanlardı. Ya da bir yabancı gözüyle kendi 
ülkesine bakanlar!

(Zeynep Atikan, 22.4.1999 i-lürriyet)

»• Ç Ü R Ü M Ü Ş  DÜZENİN ETKİSİ

Son seçim sonuçları için “konjonktürün etkisi” sözünü 
kullanırken, yalnız PKK ve Avrupa sözü etmek yerine, 
daha geniş bir zaman dilimini, belirli ekonomik ve sosyal 
politikalann uygulandığı bütün bir dönemi düşünmek ya
rarlı olabilir. Düzendeki çürüyüşün hiç mi etkisi yoktur?

(Mümtaz Soysal, 23.4.1999 Hürriyet)

-  SEÇ M EN  D U Y G U S A L
Demekki seçmenin sandığa bıraktığı bir akılcı mesaj 

falan yok... Seçmen işin ekonomi ve demokrasi boyutuy
la ilgili bile değil... Seçmen işin başka yanıyla uğraşıyor...

EKRANLARA YUMUŞAK M S
Hüseyin öztürk, 21.4,1999 Akit

CHP; Atatürkçülük diğerlerinde olduğu gibi rant kapısı olamadı. CHP'nin 
Atatürkçiüğü vize alamadı. Halk yemedi.

ANAP: Yarasalar soktu. Hayatıma mal olsa bile başörtü meselesini, imam 
Hatipleri ve Kur’an kurslarını kapatacağım diyordu, adam dediğini yaptı ve 
kaybetti.

DYP: Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu tiyatroya gitmiyor, ama iyi bir tiyat
ro seyircisiymiş meğer, oyuncuları ve oyunları dört gözle izlemişler.

FP: Kendi içlerindekiler dahil, eline sopa geçiren herkes Fazilet'i dövdü, 
önüne gelen Faziletin tepesine bindi, onlar da. “Aman bir hata yapmayalım 
dedikçe, hata üstüne hata yapular." Bu şartlarda Fazilet yine iyi oy aldı. Vit
rin değişikliği ve küskünler hareketi üç-dört puan geriletti.

ÖNEMU BİR HATIRLATMA
Cüneyt E. Koryürek 21.4.1999 Radikal

Bence bu seçimler çok partili Türk politik hayatında, 1950'deki DP'nin pat
laması ve 1983'teki ANAP’ın kazanması kadar önemli bir olay. Her üç sonuç 
da, Türk seçmeninin reaksiyonunu sergiledi. Seçmen, 1950'de. DP’nin de CHP 
içinden çıkmasına bakmadan, CHP’ye ve Tek-Parti sistemine olan reaksiyo
nunu dile getirmişti. Özal ise Evren dönemine karşı olan reaksiyona karşıt 
tavrı simgeledi. Bugün ise seçmen, 1970'lerdeki katı tutumlanndan kurtul
duğuna inandığı DSP ve MHP'yi işbaşına getirmiş durumda. Çiller ve Yılmaz’ın 
birbirlerini suçlamalarından sonra, birbirlerini kurtarmadaki tavırları ile bu iki 
partiden soğuyan tarafsız seçmenin kendine bir yol aramasını normal gör
mek gerekir.

FFDE HİZİPLER SAVAŞIR
Ruşen Çakır, 21.4.1999 Milliyet

FP'de hizip ve kliklerin ortaya çıkması kaçınılmaz gözüküyor, Birinci sıra
da Erbakan'a kayıtsız şartsız itaat edenler geliyor. Süleyman Arif Emre, Fe- 
him Adak, Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu, Şeref Malkoç gibi isimle
rin. pardnin Hoca'nın çizgisinden sapmasını engellemek için "en geniş yet
kiyle” her türlü inisiyatifi geliştirecekleri biliniyor.

"Yenilikçiler'' olarak adlandırılan ekibin geleceğiyse Tayyip Erdoğan’a bağ
lı. FP'nin bir tek İstanbul kalesinin yıkılmamış olmasıyla gücü daha da artan 
Erdoğan, yasaklı olduğu için bir ekiple hareket etmek zorunda. Daha önce 
Erbakan korkusuyla Erdoğan'dan uzak durmaya özen gösteren çok sayıda 
FP'linin "yenilikçi" saflara katılması bekleniyor.

Cemil Çiçek, Ali Coşkun, Nevzat Yalçıntaş gibi sağ kökenli genel başkan 
yardımcıları da, seçim yenilgisinin faturasını eski İslamcı politikalar ve politi
kacılara çıkararak parti içi ikddarlarını sağlamlaştırmak isteyebilirler.

FP içindeki iktidar mücadelesinin anahtarı bütün kanatlara eşit mesafede 
durmaya özen gösteren yönedciler olacak. Bunların başında Recai Kutan ve 
yardımcıları Aydın Menderes ve Abdülkadir Aksu geliyor

~ ~  EÜKANU KATİLLER İKUDAR
__________________ loktamış Ateş, 22.4.1999 Cumhuriyet__________________

Birkaç gündür "televizyon kuşu" olduk. Salı babahı Kanal D’de peş peşe iki 
görüntü geçü. Birinde DSP'li hanımlar, "Türkiye laikdr, laik kalacak" diye slo
gan atıyorlardı, öbüründe MHP'liler "Ya Allah, Bismillah. Allahü Ekber" diye... 
Ve aynı medya; bu iki uzlaşmazı uzlaştırmaya çabalıyordu.

Eğer MHP değişmediyse; ülkücü mafya, çeteler, zaman aşımından beraat 
eden eli kanlı katiller, iktidann ucunu yakaladılar demektir. Umalım ki Devlet 
Bahçeli'nin değişmedik sözü, bir sürçi lisan olsun, amacını aşan bir ifade olsun.
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DSP İle MHP arasında bir uzlaşma sağlanamaz ve MHP, FP ve DYP'den olu
şan, "Postmodern Milliyetçi Cehpe" kurulursa, daha büyük bir felaket olur. 
Ve inanın Türkiye'de büyük çatışmalar ortaya çıkar. Fakat hiç olmazsa 
DSP'nin elleri temiz kalmış olur.

CHP'ye gönül verenler, bugünkü tablo karşısında büyük sıkıntı duyuyor
lar. Ama ‘'değişmeyen" bir MHP ile DSP'nin ortak olacağı bir koalisyon, 
DSP’ye gönül verenlerin ve oy verenlerin büyük bir bölümünde, çok daha 
büyük sıkıntılar ve acılara yol açar.

ŞERİATÇILIKTAN ARINSINLAR HEMEN BULUŞALIM
___________________ İlhan Selçuk, 22.4.1999 Cumhuriyet___________________

Partiler üstü bir yaklaşımın ölçütleriyle seçim sonuçlan ne anlam taşıyor?
1- Milliyetçilik ilerledi. 2- şeriatçılık geriledi.
Şeriatçılık feodalitenin ideolojisidir. Milliyetçilik kapitalizmin ürünüdür,
18 Nisan seçimlerinde milliyetçiliğin -daha başka deyişle ulusçuluğun- 

şeriatçılığı yenilgiye uğratması, Türkiye'de ortaçağın yenilgisi anlamına ge
liyor; Batı'da bu hesaplaşma yüzyıllar önce yaşandı.

Ulusçuluk ile ümmetçilik, şeriatçılık ile milliyetçilik işbirliği azgelmiş ülke
lerde yapay olarak tezgahlanmış bir politikadır. 12 Eylül'de sınanan Türk-is- 
lam Sentezi fiyaskoyla sonuçlandı; 28 şubat'la laik cumhuriyetin karşısında
ki en büyük tehlikenin irtica olduğu ilan edildi.

Türkiye'de irtica ile milliyetçiliğin işbirliği, artık çok zordur.
Peki, 18 Nisan'da sandıktan çıkan sağ milliyetçilik ile sol milliyetçilik na

sıl bağdaşabilir?
Ancak ırkçılıktan, faşizmden, şeriatçılıktan annmış; çağdaş milliyetçilikte 

buluşma olanağı var.

İÇİMİZ KARARDI
Ümit Zileli, 22.4.1999, Cumhuriyet

Türk halkı ezici bir çoğunlukla milliyetçi söylemi desteklediğini ilan etti. 
Böylece, demokrasi, özgürlük, insan hakları gibi teferruatın halkımızın bü
yük çoğunluğu açısından pek önem taşımadığı, otoriter yönetimlerden zer
re kadar rahatsızlık duymayacağı ortaya çıktı.

MHP zaten emniyet kadrolannda olsun, milli eğitimde olsun, devletin 
önemli bürokratik noktalarında olsun iktidarı elinde tutuyordu. Şimdi çok 
büyük olasılıkla hükümetin ağırlıklı üyesi olarak iktidarını perçinleyecek. Bu 
arada, seçimin hemen ertesi gününden başlayarak, "bravo halka", "halk 
ders verdi" gibi manşetler alıp MHP'nin çok değiştiğini, bu yükselişi hak et
tiğini yazan gazete ve fırdöndü yazarları tebrik etmeden geçemeyeceğim. 
Bu nasıl uyum yeteneğidir hayret.

- Dinci kafanın ne kadar kaypak, ne denli yalancı olduğu da bir kez daha, 
yadsınmaz şekilde belgelendi. Seçimde büyük tokat yiyen bu cenah şimdi 
FP'nin yer alacağı bir koalisyon için bastırıyor. Emin olun; iktidara ortak olup 
devletin içini oymak uğruna şeytanla bile koalisyon kurmaya razılar...

Biliyorum içiniz karardı.

LAIKÜK ELDEN g id iy o r

Coşkun Kırca, 23.4.1999 Sabah

Cumhuriyet'in laiklik ilkesinin gereklerinin korunması ve uygulanması 
açısından ise, durum, tek kelimeyle, kötüdür, Her ne kadar FP, FlP'ne naza
ran önemlice bir gerileme kaydetmişse de, buna sevinmemek lazımdır. Zi
ra, MHP- DSP ve ANAP liderlik seviyesinde bu noktada bir miktar itidalli dav
ranmış olsala bile, bu itidalin pratikte fazla bir değeri yoktur. Çünkü bu üç 
f»rti 4€ halka inen fflilitanlar^ seviyesinde-FP-'ninkjlerde-n peJt fafkU bir-söy- 
leme sahip olmuş değildirler, DYP ise FP'ninkini bile aşan bir din sömürüsü
ne imza atmıştır. Laikliği gerçekten savunan tek parti olan CHP'nin meclise 
giremeyişi de bu ilkenin korunmasını zorlaştıracaktır.

Hissiyatıyla... Duygu yönüyle..
Medyanın ''Dürüst" diye gösterdiğini “dürüst”; “yalancı" 

diye tanıtlığını da "yalancı” zannediyor sadece...
(Memduh Bayraktaroğlu, 23.4.1999 Öncü)

-  O TO R İTE Y E  M ETHİYE

Genel umutsuzluk, umudunu "otoriteler"de arıyor. Bu 
yüzden de normalde “iki benzemez" olan öyle olması ge
reken iki partinin "benzerliklerini” keşfetmek için sefer
berlik halindeyiz. Bakalım, "otoriteye methiye” hangi saf
halara ulaşacak?

(Umur Talu, 23.4.1999,

-  FP: M ETNİ BAKİ HÜKM Ü M ENSUH

Fazilet sadece kelimelerin pazarlamasını yaparak si
yaset yapmanın sonuçlarını en az zararla atlatmıştır. 
Toplumda karşılık bulan üç-dört kelimeyi yanyana getirip 
'b iz buyuz'öemekle siyaset yapmaya çalışmak, sosyolo
jileri önemsememek ve aslında siyasetin genetiği konu
sunda akılalmaz bir umursamazlık İçinde olmak Fazilet’i 
Türk siyasetinde 'metni baki, hümü mensuh’ h\r duruma 
sokmuştur.

(Ömer Çelik, 24.4.1999 Yeni Şafak)

-  DSP’NİN ÇIKIŞI K O N JO N K TÜ R E L

Öncelikle yapay bir parti görüntüsü sergileyen, dolayı
sıyla seçmen için zorlayıcı olmaktan uzak ve kolay bir se
çenek oluşturan, ancak bütünlüğünü ne kadar koruyaca
ğı da belirsiz olan DSP'nin konjonktürel yükselişi ile 
MHP’nin uzun yıllar içinde diğer parti tabanlarına yayılan, 
son derece örgütlü ve sistematik bir kendiliğinden tepki
ye  dayanan konumu (bu çelişkin bir tanımlama değil!) 
arasındaki ayrımı görmek ve anlayabilmek gerekiyor.

(Hakan Arslan, 24.4.1999 Yeni Şafak)

•» RP-FP ’NİN TE R K E TTİĞ İ DU RU Ş

Fazilet'e oy verecek seçmen karşısına konulan tabloyu 
onaylamadı çünkü, yeniden birinciliğe taşıdığı takdirde 
FP’nin dayak yemekten kurtulamayacağını çok iyi biliyor
du. Belki de, pusuda bekleyen kapatma davasının devreye 
gireceğini, yani birinci olduğu takdirde bu partinin kapatıla
cağını tahmin ediyordu. Böyle olduğu içindir ki, DSP’yi 
DYP’yi ya da ANAP'ı da tercih etmedi, MHP'ye yöneldi. 
Çünkü, MHP bu seçimlerde Refah’ın 24 Aralık’ta temsil et
tiği şeyi, sağlam duruşunu temsil ediyordu. MHP’nin siya
sal yükselişi de tıpkı RP-FP örneğinde olduğu gibi bu duru
şu taşıyıp taşıyamayacağıyla doğrudan ilgilidir.

(Hakan Arslan, 24.4.1999 Yeni Şafak)

-  E C E V İT G ÜVEN C ESİ

MHP’yi iktidarda sınamak Türkiye'nin kaderidir. 
MHP'nin bu fırsatı iyi değerlendirmek konusundaki isteği- 

-ne yardwiGi-olmakj-iGevit’in görevklifr-Çür»kü-MHP’yi 
Ecevit güvencesi altında denemekten daha ehven bir 
tecrübeyi asla yaşamayız.

(Güngör Mengi 26.4.1999 Sabah)
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IDENEME
ik i  m i l y a r  s u s k u n l u k

Ahmet

ünya küçüldü. îçiçe geçti ülke
ler. Anında en uzak diyardan 
haber karşımızda. Ve dahası 

bu küçülnneyle büyüyen arzular nasıl is
tiflenecek. Modern dünyanın bu başarı- 
sı(!) insana kaç gram mutluluk kaç ton 
korku veriyor.

Önce zihnimizi basan ve beynimizle 
kalbimizin bağlantısını koparan bu akış, 
elsiz ayaksız bırakmakta hepimizi. Elsiz, 
ayaksız, duasız, öfkesiz. Yani "kötürüm". 
Üstelik hayranız. En kötüsü hayranız. 
Hayranlığın ötesine sarkıp yalaka düzle
minde yer arıyoruz 
kendimize; egemen 
dünya sisteminde.

Biz dünyada iki 
milyar Müslüman.

Çünkü, gövde
sinde gönlü buluna
rak ölmeyi göze ala
madık. Yeni Dünya 
Düzeni alabildiğine 
donanımlı. Kendini 
beş defa yokedecek 
silahlar yüklenmiş 
olarak dönüyor dün-

MERCAN

lacak dünya, dört defa daha yokedile- 
cek silahı taşımakla israf etmiyor mu?

Dünya küçüldü. Küçülen dünyada 
gövdesiz bir ahtapot dolaşıyor. Menfaat 
putu olduğu belirlenen bu varlık doğma
mış çocukların rızkını yerin altını üstüne 
getirerek tüketmektedir. Ülke tanımıyor, 
sınır takmıyor, istediği yerde arzu ettiği 
işlemi yapabiliyor. Günde sayısız adam 
öldürüp biryaralınınyarasını pansuman 
ederek, ödeşiyor; meşruiyet kazanıyor; 
alkış alıyor.

Canı çektiğinde istediği yerde harita 
değiştiriyor. Sudan'a 
bomba... Irak sahip
siz, işsiz bir toprak 
parçası; silahların 
denendiği atışalanı. 
Körfez petrollerinde 
vanaya yapışmada 
hiçbir güçlükle
karşılaşmıyor. Çünkü 
burası "Birinci Orta
doğu". Değneksiz 
gezdiği köy. Burada 
avlanır YDD'nin
efendisi.

Bir de "İkinci Or-
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tadoğu" gerekliydi; o da bulundu: Balkanlar. Burada 
imaj yenilenir. Yardımseverlik gösterisi yapılır. Avru
palI dostlara nazire yapılır. Çizilen haritaya nezaret 
edilir.

Ya biz?
Biz nerdeyiz. Kaç kişiyiz. Neresindeyiz seyir halin

deki gezegenin. Kurşunlanan, bi günah insanlar ne
den hep benim kardeşlerim? Kurşunlanan, evi, yur
du, yuvası elinden alınıp gözyaşıyla yollara salınan 
neden benim yüreğimin yarısı?

İsyanı nerde bıraktım? Sesimi, ellerimi nereye 
koydum? Hiçbirşey olmamış gibi durmak nasıl başa
rılır? O ahtapotun uzun kolunun pansumanı beni tes
kin nasıl edebilir? Üstelik binbir ince hesaplar orta
sında milyarlarca insanın bakışları arasında 
yanarken Kosova.

Artık Amerika'nın emperyalist olduğunu bile söy
leyemiyor kardeşleriniz ey gövdesi tarumar ölüler! 
Bugünü görmekten yeğdir ölüm.

İki milyar suskunluk...
Görmedik... Bilmiyoruz da. İşitmiyoruz hiç... Hani 

dünya küçülmüştü? Duyu organlarımızın yürekle 
buğlantısı kesilince boşluğa bakar gibi bakıyoruz in
sanların ekin gibi biçilişine.

tim" diye sorunca tırnaklarıma kadar irkildim. 
Belleğimde Şair Nazir Akalın'ın çok önceleri yazdığı 
şiir belirdi. Şiir tekrar yazıldı o an.

Ben Ne Yaptım Derse 
Saf Yürekli Bir Kadın
I
ben ne yaptım! derse safyürekli bir kadın 
güneşle nişanlanır mutsuzluğun anlamı 
sıyrılıryanlızlığım ah yasemen dalından 
davetsiz bir sonbahar dudağımda uçuklar 
dökülür kucağıma umutları dönemin 
geceler yalan söyler toprak boğulurken gerçeğe 
bir gözyaşı sataşır aydınlığın yüzüne 

haşlanmış ihanetler sırıtırken alnımda 

göğsümü kaplar hemen taşyürekli güveler 
bir karanfil düşer de bir kitap sayfasına 
kıpırdar yaprağında intihar gülücüğü 
can verir kimliğimde eldeğmemiş bir lale

II
ben ne yaptım! dediğinde safyürekli bir kadın 

rüzgar yatağa düşmüş bir özlem zenginidir. 
Savurur yüreğimi dindar bir başkent gibi.

anlamadınız 
anlayamazdınız da 
herkesin bir yanı Amerikalı 
estetik ölümler ensemizde 
bekliyor başkaldıralı. 
taş atılıyor beyaz rüzgara 
yağan yağmura savaş açılıyor 
ağaçlar yapraklarını illegal 

düşler gibi cebimde saklıyor.

(...)

1993 yılında yazdığım Karşı Kaldırımdaki Ben 
isimli şiirin bir bölümü. Sanki, gittikçe daha anlaşılır 
oluyor şiir. Şiir hala vuran yüreğin işçiliğiyle örülür. 
Ve dünyayı gövdesiz ahtapotun hesaplarından arın
dırmanın yolunu bulur.

Ekranda Kosova'dan sürülen insanların görüntü-

rüzgara haraç vermeli miyim 
ben ne yaptım! dedi çünkü bir kadın erimiş kur

şun gibi kızıllaştı gökyüzü

İsyan hakkını elinde bulundurmak güç ister. Mer
hametimiz okyanusu kucaklasın; ancak, onu koruya
cak öfkedir. Onun kıymetini gösteren öfkedir. Hak
sızlığa seyirci kalmak, duyu organlarını gövdesiz ah
tapotun arzusunca kullanmakla başlar.

Amerika emperyalisttir. Ona yataklık yapanlar 
seyirci kalanlar daha da beterdir.

Ekmeğinizden bir parça yüreğinizden bir parça 
uzatın Kosova'ya.

Hiçbirşey yapamıyorsanız çocuğunuzu yanınıza
leri akıyordu. Muhabir, yaşı seksenin üzerinde ba- 
şörtülü nur yüzlü bir nineyi durdurup sorular soru
yordu. Türkçe konuşabilen yaşlı kadının "Ben neyap-

alın kağıt hedefe isimler verin ve oyuncak oklar atın. 
Sonrada kalbinizi yoklayın.

Yerinde mi?
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Hz. Ebu Bekir în Tavsiyeleri

Acele edin! Çabuk olun! Kurtulun! Çünkü 
arkanızdan sizi hırsla takip eden bir ecel 
koşmaktadn-. Ölüme hazırlanın! Babaları
nızdan, çocuklarınızdan ve kardeşleriniz
den ibret alınız. Yaşayanlara değil, öldük
ten sonra onların bırakacakları güzel şey
lere gıbta ediniz.

“Size Allah’tan korkmanızı, O’nu la
yık olduğu şekilde övmenizi, korku ile 
ümit arasmda olmanızı ve Allah’a çok yal
varmanızı tav.siye ederim. Çünkü Cenab-ı 
Allah Zekeriyya Aleyhisselamı ve ailesini 
bu yüzden övmüştür.

Ey Allah’ın kullan, sonra da düşünü
nüz! S izlerden öncekiler dün nerde idiler, 
bugün nerdeler? Ülkeler idare eden ve 
imar eden hükümdarlar, hani neredeler? 
Muhakkak ki kendileri de hatıraları da 
unutuldu. Bugün onlar hiç yaşamamış gi
bidirler.

İşte yaptıkları zulümlerden dolayı boş 
ve viran kalan evleri!

Onlar ise kabrin karanlığı içindeler. 
Onların hiç birinden birşey hissediyor ve
ya onlardan en ufak bir ses duyuyor musu
nuz? Hani arkadaşlarından ve kardeşlerin
den tanıdıkların? Muhakkak ki önceden 
hazırladıklarına kavuştular ya bedbaht ya
da mesutturlar.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir 
sözde hayır yoktur. Aziz ve çelil olan Al
lah yolunda harcanmayan hiçbir malda da 
hayır yoktur. Bilgiçlik taslayarak gurur- 
lananlarda hayır olmadığı gibi Allah için 
yaptıklarında, insanların kınanmasından 
korkanlarda da hayır yoktur.

ESİR KRAL

Rus Çarı Deli Petro ile yaptığı savaşı 
kaybeden İsveç Krah Şarİ Osmanhla- 
ra sığınır. Bu misafirlik o kadar uzun 
sürer ki Osmanlı kaynakları ondan. 
"Demirbaş" ŞarI diye söz ederler. De
mirbaş Şari bu misafirliği sırasında 
ülkesine bir çok mektup yazmışür. 
aşağıda bu mektuplardan birisini bu- 
lacaksmız:
'Toltawa'da esir oluyordum. Bu, be
nim için bir ölümdü; kurtuldum. Bug 
(Aksu) nehri önünde tehlike daha 
kuvvetli olarak belirdi. Önümde su, 
arkamda düşman, tepemde cehen
nemler: püsküren igüneş! Su beni boğ
mak. Düşmanı beni parçalamak, gü
neş beni eritmek istiyordu. Gene kur
tuldum. Fakat bugün esirim; Türkle- 
rin esiriyimt Demirin, ateşin, suyun 
yapamadığım onlar yaptılar; beni esir 
ettiler. Ayağımda zincir yok, zindan
da da değilim. Hürüm, istediğimi ya
pıyorum. Lâkin gene' esirim; şefkatin, 
uluvv-i cenab-ı asaletin, nezâketin 
esiriyim, Türkler beni işte bu elmas 
bağa sardılar. Bu kadar şevkatli, bu 
kadar âlîcehâb, bu kadar asil ve bu 
kadar nâzik bir milletin arasmda, hür 
esir gibi yaşamak bilsen ne tath!".

Hayatın ne kadar kısa olduğunu anlamak için insan çok yaşamalıdır.
 ̂ Şoranauır-

Ertuğrul 
BAYRAMOĞLU

iki taraf da ekâbirden olursa

Meşhur olim Mevlana Hızır Bey'in meclisinde 
kadılıktan bahsolunuyordu. Hazır bulunanlardan 
biri "hosmın bir büyüklerden olursa kadılık o 

. zaman güç olur̂ ' dedi. Hızır bey ona şu cevabı 
verdi;
- Ben bunda müşkül bir cihet göremiyorum. 
Mansıp korkusundan ‘ o büyük tarafın lehine 
hükmedersin. Amma iki taraf da ekobirden 
bulunursa işte o zaman müşkül olur,

______________________________

Teslim olunan şeylere 
■ el sürmüyorsun!

Ragıp Paşa bir gün ansızın kütüphanesine gitti. 
Gerek kütüphaneyij gel-ek kîtopları süpürülme
miş, toz toprak içinde görünce hafız-ı kütübü 
çağırdı:'

' Aferin efendi! Doğrusu dünyada senm gibi 
-emniyetli: odam görmedim. Teslim ;olunan şeylere 
hiç el sürmüyorsun, dedi.
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BALKANLAR/ KOSOVA
Son günlerde Balkanlar’da Bosna Hersek acısından 
sonra ikinci bir acıyı daha, Kosova olaylarını yaşıyo
ruz. Ben yaşanan insanlık dramını bir kere daha lan
etleyerek bölgenin tarihi üzerinde kısa anektodlar ak
tarmak istiyorum.

Balkan yarımadası ismini batıdan doğuya uzanan ve 
Bulgaristan’ı ikiye bölen Balkan dağ silsilesinden al
mıştır. Bazı Türk lehçelerinde Balkan “dağ” manasında 
kullanılır. Bu nedenle Türkler bu dağlık bölgeye Bal
kanlar demişlerdir. Balkanların en eski sakinleri İllirya- 
lılardır. Arnavutların bunların soyundan geldikleri ka
bul edilir. Buralar M.Ö III-II. asırlarda Romalıların eli
ne geçti. M.Ö. 167 tarihinde Roma İmparatorluğu Ar
navutluğu İllirya eyaleti olarak teşkilatlandırdı. Oto
nom yapısını koruyan ilirya Roma ve doğu Avrupa ara
sında önemli bir ticaret merkezi oldu. 395 tarihinde Ro- 
ma’nın ikiye bölünmesi üzerine Balkan topraklan da 
Doğu ve Batı Roma devletlerinin elinde ikiye bölün
müştür. 380 tarihinden sonra Hunlar Balkanlar’da gö
rülmeye başlarlar. Hatta bu akınlarm sonucunda tarihi 
bir önemi olan kavimler göçü meydana gelmiştir. 422 
tarihinde Bizans Avrupa Hun devletine vergi vermeyi 
kabul etmiştir. Atilla Balkanlara iki sefer yapmıştır.

Hunlar’dan sonra bölgede Avarlar hakimiyet kur
muşlardır. Macaristan merkez olmak üzere Orta Avru
pa’da hakimiyet kuran Avarlar İstanbul’u iki kere ku
şatmışlardır. Daha önce Gotlar ve Hunların hakimiyeti 
altında yaşayan Slavları ziraat işleri ve sınır bekçiliği 
yaptırmak gayesiyle Dalmaçya ve Balkanlara sevke- 
denler Avarlardır. Tarihçi Piskopos Johannes’in dediği 
gibi Slavlar “eskiden ormanlardan dışarıya çıkmaya 
korkarlarken Avarlar sayesinde savaşa alışmış sürü ve 
altın sahibi olmuşlardır”. 7. Asrın ortalarında kurulan 
Bulgar devleti de İstanbul’u bir kere kuşatmışlardır.

Bizans, Balkanlardaki Uzlar, Kumanlar, Peçenekler 
gibi Türk kavimlerini birbirine kırdırarak Balkanlarda
ki hakimiyetlerini 1204 tarihine kadar sürdürmüştür. 
1204 tarihinde İstanbul Latinler tarafından işgal edilin
ce Balkanlarda feodal beyler hakimiyet kurmuşlardır. 
Bu parçalanmışlık OsmanlI’nın bölgeye gelmesine ka
dar devam etmiştir. Anadolu’dan bölgeye geçen ilk 
müslümanlar Osmanlılar değildir. Bölgede çıkan isyan

ları bastırmak için 1337 yılında Bizans Aydınoğulların- 
dan yardım istemek zorunda kalmıştır. OsmanlIların 
1349 yılında Bizans’a yardım için Rumeli’ye geçişleri 
Türklerin Anadolu’dan Rum iline yaptıkları 17. geçişti.

Osmanlılar 1354 yılında Gelibolu’ya çıkışlarından 
sonra 1361 yılında Edirne’nin fethi ile Balkanlara açıl
dılar. OsmanlI’ya karşı ilk haçlı seferi olan Sırpsındığı 
savaşı ve 1371’deki Çirmen savaşında kazanılan galibi
yetler ile OsmanlI Balkanlardaki durumunu sağlamlaş
tırmış. 1389 I. Kosova zaferi ile de Balkanlara yerleş
miştir. Osmanlılar 1415’te Arnavid ili adıyla bilinen 
sancağı kurmuşlar. 1432 yılında da bölgede arazi ve nü
fus tahriri yapmışlardır. Bölgenin Venediklilerden ve 
diğer rakip devletlerden temizlenmesi ise Fatih Sultan 
Mehmet döneminde olmuştur. Arnavutlar bu dönemde 
müslüman olmaya başlamışlar ve kısa zamanda Ama- 
vutların çoğu bu dine girmişlerdir.

Arnavut İsmi: Hint Avrupa asıllı İlliryalılardan ge
len Arnavutlar Balkanların ilk sahipleridir. Latince kay
naklarda bu kavmin adı Arbanenses veya Albanenses 
olarak geçer. Slav kaynaklarında, çoğul şekli Albanoi, 
Yunan kaynaklarında ise yine çoğul şekli ile Albanoi 
veya Arbanitai olarak geçer. Osmanlılar bu halka önce 
Yunancasından b>v değişikliği ile alarak Arvanit demiş
ler, sonra da bunu Türkçeleştirerek Arnavut/Amavud 
demişlerdir. Bulgarlar da bu halka Arnaut demektedir.

Arnavutlar’ın Osmanlı devletinde her zaman bir 
ağırlığı olmuş ve Gedik Ahmet Paşa, Dukakin-zade Ah
med Paşa, Nasuh Paşa, Kuyucu Murat Paşa, Tarhuncu 
Ahmet Paşa gibi paşaların da bulunduğu 30’a yakın ve
ziriazam vermiştir. IV. Murad’a sunduğu risalesiyle 
meşhur olan Koçibey ve ayrıca Patrona Halil de Arna
vut asıllıdırlar.

Kosova: Balkan yarımadasının meşhur ovalarından 
birisinin ismi ve 19. asrın sonlarına doğru oluşturulan 
bir Osmanlı vilayetinin ismidir. Kosova kelimesi eski 
Bulgar, Slav ve Çek dillerinde “karatavuk” demektir. 
Aşık Paşazade, Neşri gibi bazı Osmanlı tarihçileri eser
lerinde burayı Kus Ova olarak isimlendirirler. Bazı 
kaynaklara göre ise bölgenin yerli lehçelerinde “karga
lık” manasına gelmektedir.

Her taassııhiın öldiirıirii hir mahiyeti vardır. Tarihin taasubu olaylann hâkücatini- l̂düı^t:̂
Felsefenin taasubu da fikri öldürür.

C. Şahabettin
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BAŞÖRTÜSÜ SAVUNMASI

ir panel izlemek üzere bulunduğum Me- 
ciyeköy Kültür Merkezi’nde çok önemli 
bir konu üzerine konuşuluyor. 13.4.1999 

tarihinde ÖZGÜR-DER tarafmdan düzenlenen 
“Başörtüsü Sorunu ve Hukuki Mücadele” konulu 
bir panel bu... Panelin yönetimini Hukukçular 
Derneği Başkanı Av. Necati Ceylan üstleniyor. Pa
nelin başında bir slayt gösterisi sunuluyor katılım
cılara. Slayt gösterisi sırasında bu slaytları anlam
landıran bir müzik de sunuluyor. İzlediğim slayt
lar beni bir yıl öncesine götürüyor. Arkadaşlarla 
verdiğimiz mücadeleler, bizlere verilen cezalar , 
toplanılan Î.Ü. merkez kampüsü gözlerimin önün
den bir film şeridi gibi geçiyor. Belki o meydan
larda gördüğüm kişileri topluca bir kez daha orada 
görüyorum. Panele katılım yoğundu;öyle ki iğne 
atsanız yere düşmüyordu.

“Yürürlükteki mevzuatta 
başörtüsü yasak değildir.”

/4v. Muharrem B ala’nm bu sözleri ilk defa 
duyduğum sözler değildi. Belki de kendisinden 
daha fazla bilgi alabilirim diye Muharrem Bey’i 
can kulağıyla dinlemeye koyuldum. Kendisinden 
duyduklarımı sizlerle paylaşıyorum:

“Öncelikle, tüm hukuk dışı uygulamalara rağ
men hukuk mücadelesinin verilebilmesi anlamın
da düzenlenen panel ve seminer türündeki toplan
tılara katılımların yoğunluğu, her türlü takdirin 
üzerindedir.

İnsanın doğuştan getirdiği temel hak ve özgür
lüklerin bir bölümü sayılan eğitim-öğrenim özgür
lüğünün, hukuk dışı uygulamalarla yasaklanmaya 
çalışılması boş bir çabadır. Bunun en güzel göster
gesi , bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki 
örgütlenmeler ve bu örgütlenmelerin sağladığı ka
tılımlardır.

Yükseköğretim kanununda kılık kıyafeti, do
layısıyla başörtüsü ile öğrenim görmeyi engelle
yen bir hüküm yoktur. Yükseköğretim kanununun 
EK-17. maddesi, “yürürlükteki kanunlara aykırı

olmamak kaydıyla kılık kıyafeti serbest bırakmak
tadır.”

Yükseköğretim kanununda 31 Mayıs 1998 ta
rihinde yapılan değişikliklerde dahi kılık- kıyafete 
ilişkin bir düzenlemeye gidilmemiştir. Ancak bu 
yasak, idari işlemlerle yapılmaktadır. Kılık-kıyafe- 
ti yasaklayan idari işlemlerse, dikkat edilirse, yö
netmeliklerle değil, genelge veya talimatlarla ya
pılmaktadır.

Bu arada şunu da belirtmek isterim ki, ÖSS 
imtihanına girecek hanım öğrencilerin başörtü
süyle girmeleri mümkündür. Çünkü size gelen sı
nav kılavuzunda başörtüsüyle giremeyeceğinize 
dair bir hüküm yoktur.

Suç ve Ceza belirleme tekeli TBMM’nindir. 
Hiç kimse veya hiçbir organ, kaynağını anayasa
dan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz. Hat
ta, idare kendi başına disiplin suçu dahi belirleye
mez.

Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarla , kanun 
koyucu gibi hareket ederek, yeni bir uygulamaya 
yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.

Anayasanın 38. maddesinin 3. fıkrasının son 
cümlesi, “ceza veya ceza yerine geçen güvenlik 
tedbirlerinin ancak kanunla konulabileceğini” em
retmektedir. Öğrencilerin üniversite kampüsüne 
sokulmamaları, girenlerin çıkarılması, sınıflara 
alınmamaları, sınıflardan atılmaları, şeklindeki 
tedbirler, ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri an
lamındadır. Ancak bu tedbirler, öğrencilere ceza 
verilmesi şekline dönüştürülmüş, bir ceza verme 
tasarrufu olmaktadır. Bu ise anayasal bir suçtur. 
Sizlere karşı uygulanan bu tür işlemler eşkıya uy
gulamasıdır.”

“Başörtüsü, kılık-kıyafet sorunu değildir.”
Av. Cüneyt Toraman’nm bu sözleri hayli ilgi 

çekiciydi. Kendisi başörtüsünün bir inanç sorunu 
olduğunu söyledi. Dilerseniz onun sözlerine kulak 
verelim:

Hak ve özgürlük sorununun sınırları önemli-
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dir. Bu sınırlar: evrensel sınırlar, ulusal sınırlar, kurum
sal sınırlar... MEB ve YÖK’ün farklı uygulamaları söz 
konusu olabilir. Bu tür uygulamalar örtüşebilir de fark
lılaşabilir de... YÖK, Anayasanın altındadır. YÖK’ün 
Anayasaya aykırı olması düşünülemez.

Hakların ve özgürlüklerin sının ancak doğal sınır
lar olabilir yani başkalarının özgürlüklerinin sınırına 
kadar olabilir. Kılık kıyafet sorununa başörtüsü girmez. 
Din ve vicdan özgürlüğünün sının yoktur. İnançlar tar
tışılmaz. Ya vardır, ya yoktur. Başörtüsü, din ve vicdan 
özgürlüğünün sınırı içinde kalmaktadır. Şapka kanu
nundan dolayı binlerce müslüman idam edildi. Ahmet 
Kaya başörtüsüne destek verdi diye 8 yıllık kasetleri 
ortaya çıkardılar 
bence. Cuma na
mazları çıkışında 
protestolar yapıldı, 
ancak protestolar 
örgüt suçlaması ile 
gözaltı ile sonuç
landı. Resmi kayıt
lara göre
2.800.000 kişinin 
katıldığı el ele ey
lemine terör suçla
ması yapıldı. Dev
let dilediği zaman 
dilediği gibi kanun 
yapamaz.

Kıyafetler sağlık, güvenlik, dinsel, siyasi, askeri 
vb. sebeplerden kaynaklanmaktadır. Güvenlik için işçi
lerin giydiği kıyafet tartışılmaz, ama avukatların giydi
ği cüppe tartışılabilir. Nasıl askerlerin giydiği kıyafetler 
tartışılmaz ise inançtan kaynaklanan başörtüsü de tartı
şılmazdır.

Sözlerime şu cümlelerle son vermek istiyorum. Ba
şörtüsünü yasaklayan bir madde yoktur. Bu yapılanlar 
fiili bir baskıdır.”

“Biz avukatlar, üzerimize düşen vazifeyi 
yerine getiremedik.”

Verilen mücadeleler , alınan sonuçlar ve devam 
eden davalar sonunda kendisini özeleştiriye tabi tutan 
Av. Necip Kibaı-'ın konuşması, üzerinde düşünülmesi 
gereken bir konuşmaydı. Av. Necip Kibar özetle şunla- 

-TLSöyledL___________________________________________________

kısımlannda başörtüsü sorunu vardı. Doktor çıkanların, 
kliniğe kapatılması belleklerimize kazılı duımaktadır. 
1980’Ii yıllarda başörtüsü sorunu tekrar gündeme gel
miştir. Direniş sonunda semereler elde edilmiştir. Bu
nun sonucunda EK- 16. ve 17. maddeler yürürlüğe gir
di. Anayasa mahkemesi EK-16. maddeyi iptal etti. Ama 
17. maddeyi kaldıramadı.

Öğrenci disiplin yönetmeliğinde disiplin cezaları 
ve müeyyideler: kınama, uyarma, uzaklaştırmadır. 
Öğrenci disiplin yönetmeliğinde hangi davranışlara 
karşı hangi cezaların verileceği açıkça belirtilmiştir. 
Öğrenci disiplin yönetmeliğinde başörtüsü ile ilgili bir 
hüküm yoktur. Başörtüsünü yasaklayan kimselerin biz-

lere cevap vermele
ri gerekmektedir.

23.02.98 tari
hinde bir genelgey
le Alemdaroğlu, 
derslere ve uygula
malara başörtülü ve 
sakallı öğrencilerin 
alınmamasını, alın
mışsa çıkarılmala
rını bildirmişti. 
24.02.98 tarihinde 
genel olarak yasak 
uygulanmaya baş
landı. Genelgenin 
gerekçeleri muğ

laktı. Suçta kanunilik ilkesi geçerlidir. 24.02.98 tari
hinde Fen-Edebiyatta öğrencilerin direnmesi sonunda, 
öğrenciler imtihana girmeyi başardılar. Alemdaroğlu, 
26.02.98 tarihinde geri adım attı. Bu süreç sonunda öğ
rencilerin sayısında ve avukatlann sayısında azalma 
görüldü. Biz avukatlar ise üzerimize düşen vazifeyi ye
rine getiremedik.”

Panel sonunda sorulara cevap verildi. Av. Muhar
rem Balcı’ya gelen bir soru üzerine kendisi hararetli bir 
cevap verdi. Konuşmasmda mücadelenin hukuki, siya
si ve meydanlarda olması gerektiğini söyledi. Ayrıca 
müslümanlann hak aramada pasif kaldığım belirtti. Çö
züm bulunabilmesi için direnişin sonuna kadar olması 
gerektiğini vurguladı. Muharrem Balcı’nın bu cevabı 
sonunda panelin yapıldığı salonda alkışlar koptu. Biz- 
Jex d_e_B a lc ı !n m _ b u _SQz k r in e _ k a tıh y .o r ._m ü s Iü m a n la rıiL _

“28 Şubat süreciyle başörtüsü yasağının birlikte 
anılması yanlıştır. Önceden de belli fakültelerin belli

uyanık olması gerektiğini söylüyoruz.
Haz. Abdullah HACIOĞLU
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“HERKES FARKLI, HERKES EŞİT”
AK-DER

Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği

"Biz hakka teslim oldukça, özgürleşiriz. 

Ne zulmederiz, ne de zulme boyun eğeriz"

Ay§e
YALÇIN

999 Mart ayının sıradan bir gü
nünde gönlü geniş sevdaları ve 
azimleri doruklardaki insanların 

da yüreklerden kopup gelen cümleler
den sadece biri. Yakından tanımak için 
kapısını çaldığımız Ak-Der sorularımı
za samimi ve yalın ifadelerle cevap ver
di.

Ayrımcılığa Karşı Kaduı Hakları, 
olarak adlandırdığınız Ak-Der bir ka
dın hareketi mi?

Feminist açıdan bakarsanız elbette 
ki değil. İslami açıdan değerlendirirse
niz bir kadın hareketi. Dernek ya da va
kıfların geçmişlerine baktığınızda ge
nelde kurucularını olgun yaştaki beyler 
olarak görmekle birlikte tümünün bir 
bayan komisyonu olduğunu biliyoruz. 
Türkiye’de belki de ilk kez yönetim ku
rulunu genç bayanların oluşturduğu bir 
dernek kuruldu. Şu anda kurucu üyeleri 
arasında hiç bey yok. Ancak bu ileride 
olmayacağı anlamına gelmiyor.

Ak-Der kimlerden oluşmakta? Bi
ze biraz yapısından ve kuruluş tari
hinden bahseder misiniz?

Öncelikle şunu belirtelim ki Ak-Dcr 
öğrenci derneği olarak yola çıkmış de
ğil. Dolayısıyla gayet kozmopolitik bir 
dernek. Aramızda doktorlar, avukadar, 
her kesimden memurlar, öğrenciler ve 
ev hanımları bulunmakta. Yapısını hu

kuksal açıdan hiçbir dayanağı olmadan 
çeşitli hakları elinden alınmış insanlar 
oluşturmakta.

Kurulma fikri sekiz ay önce yani ge
çen yıl ortaya çıktı. Ancak gerek kurucu 
üyelerinin sosyal açıdan oldukça yoğun 
olmaları gerek çalışmalara büyük bir d- 
tizlikle baştan başlanılması derneğin 
açılış tarihini 15.02.1999’a kadar taşıdı.

Ak-Der çalışmalarını hangi alan
larda sürdürmeyi düşünüyor? Amaç
ları ve planları nelerdir?

İsminden de anlaşılacağı gibi her 
türlü ayrımcılığa karşı mücadele etme 
amacındayız. Çünkü insanlar düşünce
lerinden, inançlarından, kıyafetlerinden, 
ırklarından hatta cinsiyetlerinden ötürü 
büyük bir ayrımcılıkla karşı karşıyalar. 
Ama şu an en sıcak ve aktif olan sorun 
başörtüsü olduğu için yoğun olarak bu
nunla ilgilenme kararındayız. Zaten der
neğin kuruluşunda emeği olan insanlar 
bir şekilde başörtüsü problemiyle karşı 
karşıya kalmış ve hukuksal mücadelesi
ni vermiş insanlardır. Bundan önceki 
yıllarda başörtülü üniversiteye alınan 
öğrenciler bunu kendilerine verilmiş bir 
lütuf olarak gördüler; la ki sorunlarla 
yüz yüze gelip avukatların kapısını çal
dıklarında bunun onların en doğal hu
kuksal haklan olduğunu anlayana ka
dar. O zaman anlaşıldı ki bizler haklan-
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mızı bilmiyoruz. îlk etap
ta insanımızı, özellikle 
kadınımızı bu konuda bi
linçlendirmeyi düşünü
yoruz.

Türkiye’de özellikle 
Anadolu’da kadın olması 
nedeniyle bir çok prob
lemle içice olan insanı
mız var. Bu hem gelene
ğin hem de yanlış yorum
lanmış dinin neticeleri 
maalesef. Her açıdan ka
dının yeri, gelişimi, so
runları, çözümleri ile ilgi
li seminerlerimiz, çeşitli 
yayın organlarıyla ortak 
çalışmalarımız olacak inşaallah.

Kozmopolitik bir dernek ifa
desini kullandınız Ak-Der için. 
Bunu biraz açar mısınız?

Ak-Der kurulmadan önce bir
çok vakıf, dernek, cemaat ve sivil 
toplum örgütleriyle oturulup isti
şare yapıldı. Onların teşvik ve 
destekleriyle kuruldu. Bundan do
layı her birinin rengiyle renklen
dik adeta. İnşaallah bu böyle de 
devam eder. Ancak kesinlikle her
hangi bir gurup veya cemaat ile 
özleşmiş bir dernek değiliz. Bu
nun altını özellikle çizmek istiyo
ruz. Her alanda yetişmiş insanla
rın birikimlerinin toplandığı ve 
bizden sonrakilere bırtıkılabilecek 
bir miras Ak-Der. 27 Şubat’ta ver
diğimiz tanıtım yemeği bunun en 
güzel örneğidir. Ortada çok büyük 
bir yangın var. Beraberce bu yan
gını söndürebileceğimize inanıyo
ruz. Bu şekilde dernekler ya da 
cemaatler olarak bir rekabet içine 
girmenin de anlam ve gereği yok 

-7:ateTrr^l-ekabet^edecettrrtîz-birbi=“
rimiz değiliz. Hedefi şaşınnama- 
mız lâzım. Mücadele halinde ol

mamız gereken fazlasıyla alan 
var. Bizler sonuçta birbirleriyle 
oldukça iyi geçinmek zorunda 
olan, iyi geçinmesi için de hiçbir 
engeli bulunmayan kardeş kuru
luşlarız. Var olan mücadelenin 
ucunu farklı köşelerden de olsa 
hep birlikte tutacağız; bundan 
kimsenin kuşkusu olmasın.

Geçen ay yapılan rektörler 
toplantısında daha önce ahnmış 
kararların altı daha kara bir 
kalemle kalınca bir kez daha çi
zildi. Bunun için ne düşünüyor
sunuz?

Geçen sene de bu kararlar de
falarca alındı. Bizler defalarca 
üniversite kapılarında bırakıldık, 
polis tarafından yüzlerce kez göz 
altına alındık. Hiç birşey değiş
medi. Bu toplantının da diğer top
lantılardan hiçbir farkı yok. Daha 
ne kadar sertleşebilirler; açıkça 
onu da bilmiyoruz. Bu psikolojik 
bir savaş. İnsanlar kendi içlerinde 
kazanır yada kaybederler. Bizler

haklı mücadelesini veriyoruz. 
Bizleri sindirmeye çalışanlar ba

şaramazlar. Hala pek çok öğrenci 
yıllardır emek verdiği okulundan 
hiç tereddüt etmeden vazgeçiyor; 
hukuksal mücadelesini sürdürmek 
üzere. O nedenle istedikleri kadar 
yeni kararlar alıp yeni genelgeler 
yayınlasınlar. Bunlar ancak bizle- 
rin kararlılığını artırır ve onların 
her çırpınışı bu haklı mücadeleyi 
bizlerin kazandığının göstergesi
dir. Yeni genelgeler sağlık alanla
rında, İmam-Hatip okullarında da 
uygulanıyor. Öğretmenlerin çoğu 
açığa alınmış durumda, açığa 
alınmayanlar sürülmüş dürümda
lar. Var olan psikolojik savaşta her 
an bir dayatma içerisindeler.

Ak-Der 11 Ekim 1998’de 
gerçekleştirilen Özgürlük Zin
cirini nasıl değerlendiriyor?

Olayı üniversite çapında düşü
nürseniz; sorunun muhatabı siz 
olunca ilk tepkiyi de, ilk hukuksal 
mücadeleyi de siz veriyorsunuz. 
Çünkü gasp edilen hakların sahibi 

-stzifii^^H—Ekimr-gibi-ey^emltTİ- 
gerçekleştirebilmek için geniş bir 
tabana ihtiyacınız vardır. İnsanla
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rın sizi gönülden desteklemesi ge
rek. Ak-Der’e destek veren insan
lar bu alanda da duyarlılıklarını 
göstermiş insanlardır. 11 Ekim 
olayı fikir olarak öğrencilerden 
çıkmış olsa da halk buna sahip 
çıktı. Siz ne kadar çaba harcarsa
nız harcayın; halk istemeseydi ki
lometrelerce uzanan o zinciri asla 
oluşturamazdınız. Bu gurur verici 
olayın Türkiye’ye damgasını vur
duğu inkâr edilemez bir gerçektir. 
Binlerinin bunu devlete başkaları 
olarak nitelendirmesi, bu kadar 
barış dolu mesajların verildiği bir 
eylemin bu derece tersinden anla
şılmaya çalışılması oldukça şaşır
tıcı. Şu anda bu olaydan dolayı 
DGM tarafından 22 öğrenci yargı
lanmakta. 11 Ekime sahip çıkan
ların yargılanan ai'kadaşlarımıza 
da sahip çıkmasını bekliyoruz. 
Eğer bizim başımıza bu kadar so
run geliyor ve yaşanıyorsa bunun 
sorumluluğu ilk önce bizde biter. 
Hiçkimse başka yerde başka ne
denler aramasın. Biz Müslüman- 
1ar birlik ve beraberliğimizi belli 
yer ve zamanda gösterip sonra ke
nara çekiliyorsak daha başımıza 
çok şey geleceği inancındayız.

Şu anda içinde bulunduğu
nuz ve sürdürmeyi düşündüğü
nüz faaaliyetlerinizden biraz 
söz edebilir misiniz?

AK-DER, yoğun bir şekilde 
sürdürdüğü gazete ve dergi röpor
tajlarının yanı sıra heyetler halin
de değişik kesimlerden gelen zi
yaretçilerini büyük bir memnuni
yetle ağırlamakta. Derneğin çalış
malarından dolayı çok şükür bü
yük bir ilgiyle karşı karşıyayız. 
Bizimle beraber çalışmak isteyen

kadın-erkek bütün ilgililerle üye 
çalışması içindeyiz. Ülkemizde 
yaşanan en vahim sorun başörtüsü 
olmasına rağmen bu konu ile ilgi
li sağlıklı istatistiki bilgiler içeren 
bir araştırma yok. Biz de bir araş
tırma formu hazırladık. Kamu ve 
eğitim alanlarındaki mağduriyet
leri tam olarak tespit etmek istiyo
ruz. Irklarından ve dinlerinden 
dolayı ayrımcılığa maruz kalan 
Kosovalı mültecileri 25 Nisan’da 
Kırklareli’de ziyaret ederek, İs
tanbul’daki bütün üniversiteler
den arkadaşlarla birlikte hummalı 
bir çahşma sonucu toplanan yar
dımları yerine ulaştırdık. 17 Ni
san’da AK-DER şubelerinin alt 
yapı çalışmaları için İzmir’dey
dik. Orada her türlü imkansızlığa 
ve duyarsızlığa rağmen ayakta ka
labilen öğrenci arkadaşlarla, veli
lerle ve sivil toplum örgütleri tem
silcileriyle beraberdik. Mağdur 
öğrenci arkadaşların geçen seneki 
mücadeleyi anlatan albüm çalış
ması bitmek üzere. Ayrıca AK- 
DER kendini anlatan bir bülten çı
kartma hazırlığında.

AKDER’in yurtdışında da ba
zı çalışmaları var. Fransa’da 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü nede
niyle başta Lyon, Ancey olmak 
üzere beş şehirde müslümanlar ta
rafından düzenlenen konferansla
ra iki arkadışımız davetli olarak 
katıldı. Bu arada Mayıs ayı içinde 
yapılacak sürpriz faaliyetlerimiz 
var.

Ak-Der dışardaki geniş mo
zaikten neler bekler?

Arkamızda değil, yanımızda 
olsunlar! Bu omuz omuza bir mü
cadele ise saflar şıklaştırılmalı.

Çünkü bu yük bii' grup insanın 
kaldırabileceği kadar hafif bir yük 
değil. Hafif bir sorumluluk hiç de
ğil. Unutmayalım ki biz kendi du
rumumuzu değiştirmedikçe Allah 
bizim durumumuzu değiştirmeye
cektir. Zaman herkesin kendi nef
siyle hesaplaşma zamanıdır.

Son olarak ifade etmek iste
diğiniz birşeyler var mı?

Şunun altını tekrar çizmek is
terim ki, ilgilendiğimiz tek alan 
başörtüsü sorunu değil. Türki
ye’de pek çok haksızlık var ve he
men her alanda insan hakları ih
lalleriyle karşı karşıyayız. Bu 
haksızlıkların temelinde ayrımcı
lıklar yatıyor. Türkiye’de kadın 
olmak çok zor. Gelenekselliğin 
getirdiği bazı şeyler din olarak al
gılanıyor. Anadolu’ya gidildiğin
de kadının başlık parası karşılığı 
satıldığını görüyoruz. Biraz daha 
batıya yaklaştığımızda kadınm 
cinsel meta olarak sömürüldüğü
nü görüyoruz. Kadın ucuz iş gücü 
olarak kullanılıyor. Bizim arzu
muz tüm bu sorunlar karşısında 
elimizden geleni yapabilmemiz.

Bildiğimiz kadarıyla Ümran 
Anadolu’ya da ulaşmakta. Müsa
ade ederseniz şöyle bir mesaj gön
dermek istiyorum sizin vasıtanızla 
Anadolu’daki gönül kardeşlerimi
ze. Kuruluşumuzdan bu yana biz
den hiçbir desteklerini esirgeme
diler ve tanıtım yemeğimize yak
laşık otuz ilden temsilcilikler şek
linde katılarak bizleri yalnız bı
rakmadılar. Onlara çok teşekkür 
ediyorum.

“Onlar bir haksızlığa uğradık
larında hep beraber karşı koyarak 
haklarını ararlar.” (Şura-39) ■
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İSLAM’IN AVRUPA’YA SON SÖZÜ
Hüseyin Kâzım KADRİ

OsmanlI Devleti’nin son 
zamanlarında parçalan
makta olan ülkeyi kur- 
tannanın gayreti içerisi
ne girilmişti. Geri kalm- 
mışlık sadece yönelim 
alanmda değil düşünce 
alanmda -özellikle isla- 
mi hayat alanmda- ken
dini göstermişti. Bu ne
denle aydmlar geri kal- 
mışlığm önüne geçmek 
için çeşitli arayışlar içe
risinde idiler.

OsmanlI son döne
miyle ilgili olarak önem
li tesbitleriyle tanıdığımız Hüseyin Kâzım 
Kadri’den sadeleştirilen “İslam’ın Avru
pa’ya Son Sözü” düşünsel alanda özellikle 
dini düşüncede geri kalmışlığın (veya geri 
bırakılmışlık) çarelerini sunuyor.

Eser Felaha Doğru, İstikbale Doğru, 
Hak ve Hakikat, İslam’ın Avrupa’ya Son 
Sözü olmak üzere dört bölümden meydana 
geliyor. Bunun dışında kitap sonunda 1923 
yılında yeni ilm-i kelama ihtiyaç olmadığı
na dair yazdığı makaleler de ek olarak veri
liyor.

Felaha Doğru bölümünde yazar Müslü
manların geri kalmışlığını sorguluyor. Bu
nun temel nedenini dinden kopma ve İslam 
dünyasındaki vahdetin bozulması olarak 
tespit ediyor. Hüseyin Kâzım toplumsal 
yozlaşmanın yaşandığı dönemin müslü- 
m ani arının (bugün de farklı gözükmüyor) 
yaşadığı dinin, Hz. Peygamberin vaazettiği 
ahlaki, siyasi ve içtimai dinden ayrı oldu
ğunu gördükten sonra şu tesbiti yapıyor. 
“Müslümanlığın bugünkü şekli, müslü- 
manlara yaşamak için bir hak ve kabiliyet 
vennez.”

Yazar Müslümanların içinde düştüğü 
felaketin nedenlerinden birini de içtihatla 
görmektedir. Ona göre içtihat kapısının ka-

kaybolmasında Hüseyin 
Kâzım’a göre; “dini ko
ruma ve ahkamın tebliği 
ile görevli olan kimseler 
büyük sorumluluk altın
dadır.”

Dönemin aydın ve 
ulemasında tartışmalara 
sebep olan Türkçe 
Kur’an veya Kur’anın 
tercüme edilmesi konu
sunda görüşlerini dile 
getiren yazar, hak ve ha- 
kikatların ortaya çıkarıl
ması için “Kur’an’ın 
bütün dillere tercüme 

edilmesi” gerektiğini ifade ediyor. İslam’ın 
Avrupa’ya Son Sözü bölümünde Hüseyin 
Kâzım Kadri’nin Şeyh Abdulhak Bağda
di’den yaptığı tercüme yer alıyor. Tercüme 
aynı zamanda müslümanlardan hırisiiyan- 
lara verilen açık mektup olarak değerlendi
rilebilir. Kitabın bu bölümü İslam’a saldırı
yı benimsemiş Ehl-i Salih’e karşı açık ve 
net olarak söylenmiş bir cevap özelliğini de 
taşıyor.

Kitap’ta yer alan diğer konulardan baş- 
lıcalarını şöyle sıralayabiliriz:

- İslamiyette yenilik
- Tevekkül, Kaza ve Kader
- İslam cemiyetinde kadınların hakları
- İslam kardeşliği
- Müslümanlıkta ibadet
- Tarikatların kaldırılması
- Kur’an’m incelenmesi ve eşyanın ka

nunlarının araştırılması
- İslam’ın çağrısı
- Yeni ilmi kelam
Davet ve öğüt üslubuyla kaleme alman 

İslam’ın Avrupa’ya Son S öz’ün Kur’an 
ayetlerine sık sık yer veriliyor. Bugün de 
İslam’ın içinde düştüğü sıkıntıdan sıyrıl
ması için önemli fikirler veren bu kitab ya- 
zarın deyişiyle İslam’ın anlaşılması ve teh-
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panması, laklid kapısının açılması geriliğin 
başlıca sebebidir. Düşünmenin ve akletme- 
nin önüne sel çekilmesinde ve hakikatin

liğ edilmesine gösterilen bir gayretin ürü
nü.

Pınar Yayınlan, 187 sh.

İdris 
KAHRAMAN
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KİMSE KIZMASIN KENDİMİ YAZDIM
,_____________ Haşan CEMAL__________

Son ayların en popüler 
kitaplarından birisi de “ Kim
se Kızmasın Kendimi Yaz
dım” olsa gerek. Üç ay içeri
sinde 9 baskı yapmış. Günü
müzde çok satan kitaplar ol
ma özelliğindeki eserlere ba
kıldığında fikir kitaplarının 
oranı oldukça düşük. Haşan 
Cemal’in bu eseri tam anla
mıyla bir fikir kitabı olmasa 
da vakay-ı adiye’den olanları 
anlatan cinsten de değil.

Türkiye’nin son otuz yılmda sıkça gündeme gelen ve 68 
kuşağı olarak adlandırılan hareketli insan potansiyelini ve bir 
dizi serüveni Haşan Cemal’in bu hatıralarında görmek müm
kün. O’na göre “Bu kitap orta yaşlı Haşan Cemal’in kitabı, 
belki yaşlı dönemde olacak”.

Hatıraların sıradan bir hatıra olmasının önüne geçen en 
önemli unsur bizzat yazarın kendi hikayesi. 68 kuşağının en sı
cak atmosferinde aktif görevler almış, bugün de hala açıklıkla 
bilinmeyen asker-sivil ilişkilerinde ve darbe dönemlerinde 
(özellikle 12 Mart 1971) ismi bilinen bir şahsiyet.

Haşan Cemal bir zamanlar katıldığı olayları bu eserinde 
sorguluyor. Birçok hatalar yaptığını, yanlış vehimlere kapıldı
ğını itiraf ederek şunları söylüyor: “Geçmişimde utanılacak bir 
şey yok. Sadece yanılgılarım var. Bynların tamamı da hayat 
tecrübesi zaten”.

Onun şu sözleri hem Türkiye’deki askeri müdahalelere 
hem de üniversitedeki öğrenci olaylarına ışık tutarak bu kitabı 
tanımakta ip uçları veriyor. “Türkiye’yi 60’h 70’li yıllarda as
keri darbeye götüren süreçler gençliğin başına örülen çoraplar
la işlendi. Hedef gençliğin heycanmı kullanarak onları polisle 
askerle çatıştırarak darbenin ortamını hazırlamaktı.”

Doğan Kitapçılık

1- Seçim den K ovalisyona Karar Alma, Fuat Ales- 
kerov-Hasan Ersel-Yavuz Sabuncu, Yapı Kredi 
Yay.

2- İslam Hukuk Felsefesi; Gaye Problemi, Muhammed 
Tahir b. Aşur, Rağbet Yay.

3- Kosova; Balkanları Anlamak için, Neol Mal- 
com , Sabah Kitapları.

4- Tarih Üzerine, Eric Hobsbawn, Bilim ve Sanat.
5- İslam’ın Avrupa’ya Son Sözü, Hüseyin Kâzım 

Kadri, Pınar Yay.
6- Susurluk Prensleri; Bir Gizli Savaşın Perde Arkası, Fa

ruk Mercan, Milliyet Yay.
7- İnsan Haklan ve Ermeni Sorunu, Taner Ak- 

çam, İmge Yay.
8- Osm anh’da Kadın ve İktisat, Kadriye Yılmaz Koca, 

Beyan Yay.
9- Tefsir Usulu, Halis Albayrak, Şule Yay.
10- Türkiye'de Sosyal Demokrasi; Particilik Hemşehrilik 

Alevilik, Herald Schüler, İletişim Yay.
11- Türkçe İbadet, D ücane Cündioğlu, Kitabevi 

Yay.
12- Toplumu Yeniden Kurmak, Murray Bookchın, Metis 

Yay.
13- Basının Gücü, Martin Wolker, Milliyet Yay.
14- Bizans Tarihi M.V. Levçenko, Özne Yay.
15- İdeolojik Tarih Okumaları, Haz. Doç. Dr. 

İrfan Ayçan, M. Mahfuz Söylem ez, Ankara 
Okulu Yay.

16- Burası Dünya Polis Radyosu; Global Medya Eleştiri
leri, Gagıp Duran, Yapı Kredi Yay.

17- İslami D evlet ve Hakimiyet, Komisyon, İnkı
lap Yay.

18- Aydınlanma Felsefesi, Lucien Goldm ann, Douk Yay.
19- Toplumlar Nasıl Anımsar, Paul Cannerton, 

Aynntı Yay.
20- İslam, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yay.

i d e o l o j i k  t a r ih  OKUMALARI
Doç. Dr. İrfan Aycan-M. Mahfuz Söylemez 

İslam dünyasında özellikle Hz. Osman döneminde oluşmaya başlayan fırkalaşma eği
limleri İslam toplum ve düşüncesinde çok derin izler bırakmıştır. Hatta bunun ilmi fali- 
yetlere bile yansıdığını söylemek mümkün. İdeolojik tarih okumaları Emevilere ve onla
rın tarihlerine kendi görüş ve düşünce zaviyesinden yaklaşan Cahız ibn Sellam, ibn Tey- 
miyye ve Makrizi olmak üzere dört önemli yazar ve eserleri üzerinde duruyor. Olaylara 
Mutezili, Harici, Hanbeli ve Zahiri açılardan yaklaşan bu isimlerin incelenmesinde mak
sadın, insanların tarihe olan bakışlarını genelleştirebilmek olduğu anlaşılıyor.

Tarihin bir ideoloji değil vaka olduğu hatırlandığında geçmiş ile ilgili araştırmaların 
o dönemin şartlarına ve mantığına göre yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. İdeolojik ta
rih okumaları da bir bakıma Emevi tarihindeki bazı olaylara dört cepheden bakarak de
ğerlendirme girişimi.

Ankara Okulu Yayınları, 224 sh.
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KALEM KALESİ

lalı yes

eb

NURİ PAKDIL

Ali KEREM

Ortalıkta ağır, kasvetli bir 
hava var. Tükeniş izleri taşı
yor insanlar. Alışılmış günler 
değil yaşanılan günler. Sahip 
olunan her şeyi yitirme kay

gısı var. Şaşkınlık ve çaresizlik yayılıyor ortalığa. Hü
zün, saçları ağarmış eski bir dost gibi kapıyı çalıyor 
sık sık.

Nabzı atmayan sözcüklerle yaşam söylevleri veri
yor büyük adamlar.

Yılgınlık mı?
Kaybediyor muyuz?
Baylar ve bayanlar, dinleyin!
Usta herkesi kaleye çağırıyor. Kalem Kale- 

si’ne...
Ve köktenci dikkafahhk: cankurtaran simidi arı

yorsan eğer: şimdi.
Pakdil Usta, ilahi kökenli, ateş kanatlı kavramlar

la inşa ediyor Kalem Kalesini. Uzun soluklu muhalif 
ses, dilin derin labirentlerinde direniş cümleleri kuru
yor. Henüz çürümemiş zihinlerin algılayabileceği ma
sum ve asi ünlemler çıkıyor karşımıza.

Bu mektuplar da nereden çıktı?
Tarihi konmamış ve almadığı mektupları yazıyor 

Pakdil. Ardarda gelen (gelmeyen mi demeliyim?) 
mektuplar şehirden yayılan sesler gibi.

...Aşmma der demez bir ürperdim ki, Beyefendi, 
hu sayfayı okumak için elinizde tuttuğunuzda kağıt tit- 
reyecektir.

Doğrudur, aşınma acıdır
Aşınan ayak topa vuramaz.
Aşınan beyin devrim yapamaz.
Aşınan aşık şık bir görüntü vermez.
Aşınan kumaştan güzel elbiseler dikilir mi?
...Bey,
...Ruhunu şeytana satanları altalta yazsak. Nil ka

dar m im  triı^iure çıkar..r~
Şehirde yangm var.
Telefon kulübelerinde çıkan bir yangınla karşılaşı-

yonız, Kalem Kalesi’nde. Bir anda olup bitiveren bir 
yangın. Sadece telefon kulübeleri yanıyor! Ortalık ka
rarıyor, duman yayılıyor. Yangını gören yok. Neden 
telefon kulübeleri? Muhtar, konkenci kadın, çöpçü, 
balerin, meyve satıcısı, haberci... herkes yangını ko
nuşuyor. Şehirliler anlamaya çalışıyor yangını. Yan
gından geriye sadece,enkaz halinde bulunan sayfala
rının birçoğu kopmuş, yanmış, kararmış bir kitabın 
güçlükle okunan kısımları kalmış.

...betonların çılgınlaştırıcı dışavurumlarını bir be
la olmaktan çıkarmanın bir yolu da, yöntemi de yeni 
fetihlerle aşkınlığımıza açılımlar kazandıracağımız 
inancı olabilir.

Edebiyat Dergisi Yayınları’nın onikinci kitabında 
Nuri Pakdil, yürüyüşünü sürdürüyor. Usta Kalem Ka
lesi’nde tür olarak deneme, oyun gibi kavramlarla ta
nımlayacağımız farklı bir biçimde selamlıyor okuyu
cularını. Ancak yıllardır değişmeyen bir şey var: 

Militanlığı yedirmek adımlarla; ve sonra, daha 
bir yeni soluk icat edip yürümek, yürümek.. .yüreklilik 
olmaksızın, zaten, ne yapılabilir ki?

Yazı durgun sularda kokuşur.

İsteme Adresi
EDEBİYAT DERGİSİ YAYINLARI RK.50 

06581 Bakanlıklar-Ankara 
Telefon-faks:(0312-2311564)

onları h n a !  7 'nin "salıuru beklemen" program ından tanıyoruz

çok sesli-
.çok farklı

acem büllbülleri
İranlI hafızlardan/yıllardır sorulan/arapça ilahiler ve aşrı şerif
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d il e  g e l

Vedat AYDIN

Havanın sisleri üzerimize çöknnüş, ortalıkta müthiş bir koku var; ey rüzgar dile gel!

Gecenin karanlığı gözlerimizin ışığını aldı; ey şafak, dile gel!

Korkaklık kalbimize derinden kök saldı; ey cesaret, dile gel!

Gül gibi taze dostluklar bir sancının vücuttan çıktığı gibi çıkıyor; ey 
vefâ, dile gel!

Duygularımız taş gibi katılaştı; ey gözyaşı, dile gel!

Büyük ruhlar Kaf Dağı'nın arkasından tebessüm 
ediyor; ey hikmet, dile gel!

Gecelerimiz uykuda geçti, koyunlara kurt 
daldı; ey çoban, dile gel!

Çevremizde büyük bir kalabalık kulak 
tırmalıyor; ey Ebu Zer, dile gel!

Duydun mu develer susuzluktan kıvranıyor, 
eller su için göğe açılıyor; ey çöl, dile gel!

Mektepler mektep olmaktan çıktı, oğullar 
babaların öğütlerini dinlemiyor; ey Lokman, 
dile gel!

Dünyanın albenileri karşısında gözlerimiz şaşkına 
döndü, heveslerimizin tutsağı olduk, "ma'na'yı unut
tuk; ey ölüm, dile gel!

Pazar tek tanrıcılığı piyasaları kavurdu; ey adalet, dile gel!

İnsan düşmanı leviathanlar, ellerinde putlar, burçlara dikiyorlar; ey İbrahim, dile gel!

Hırkalar çıktı, teşbihler çözüldü, takkeler düştü, testiler kırıldı; ey derviş dile gel!

Dillerin konuştuğu yalan, ellerin tuttuğu talan, gözlerin gördüğü haram, kulakların 
işittiği sûzan, ayakların bastığı kaygan; ey beden, dile gel!

8 0  ■ ÜMRAN


