
Ü m r a n  C İ4 ^H '
a y h k  s iy a s i  d ü ş ü n c e  v e  k iill-iir  d e rg i s i

Saliibi
Ümran Yayıncılık 

Turizm San. ve Tie. Ltd. Şti. Adına 
Abdullah Yıldız

Genel Yayın Yönetmeni
Cevat Özkaya

Yazı İşleri Müdürü 
Veli Kahraman

Yayın Kurulu
Cevat Özkaya, Abduüah Yıldız, 
İdris Kahraman/Şakır Altıntaş

İdare Merkezi
Kıztaşı Cad. No: 56/1 Fatih-İst. 
Tel: (0212) 533 72 02-631 13 85 

Fax: 534 88 88

http: / / WWW.ümran .org 
e-mail: umrand@hotmail.com

Abone Şartlan
Yıllık (12 sayı): 6.000.000 TL. 

Öğrenci (12 sayı): 5.000.000 TL. 
Yurtdışı Yülık: 60 DM- 40 $ 

Posta Çeki No:
Veli K a h r a m a n  1605072 

Avrupa İçin Hesap No 
Sedat Yıldız 

Commerz Bank BLZ: 10040000 
Konto No: 8082596

Fiyatı: 500.000 TL.

Temsilcilikler 
Ankara Hikmet Erdem (0312) 435 91 27 
Trabzon Abdullah Yaylı (0462) 321 95 44 

Adana İlhan Geyik (0322) 431 44 02 
İsparta Mustafa Senirli (0246) 218 39 27 
Zonguldak Abdullah Karagüzel (0372) 253 06 19 

İzmir Naci Cephe (0232) 253 32 61 
İzmit Cengiz Durak (0262) 325 68 14 

Almanya Sedat Yıldız Kotbusserdamm 23 
10967 Berlin Almanya 

Tel: (0049) 0172 724 72 22

Dizgi, Içdüzen, Kapak: llmran 
Baskı: Yıldızlar Matbaacıhk A.Ş.

Tel: 576 29 89 -544 17 47

Ülkemizde 28 Şubat’la başlatılan süreç, yeni yapılan se
çimlere rağmen, maalesef devam etmektedir. Daha önceki 
sayılarımızda etkin ve özgür bir parlamento özlemini kapa
ğa taşıdığımızda acaba biraz abartılı mı davranıyoruz diye 
bir kuşku vardı içimizde. Ancak yeni parlamentoda başörtü
lü bir milletvekiline reva görülen davranışlar karşısında, par
lamentonun büyük bir kesiminin, ne yapacağını bilmez, şaş
kın ve ürkek hali, özgür bir parlamento özleminin ne kadar 
haklı bir istek olduğunu ortaya koymuştur.

Süreç devam ettiği ve baskılar ardardına geldiği sürece 
bizim de bu baskılara ve haksızlıklara ilişkin değerlendirme
lerimiz devam edecektir. Bu insan hakları ihlâllerini, özgür
lüklerin yok edilmesini, düşüncenin baskı altına alınmasını 
ve inanç özgürlüğünün kısıtlanmasını kader olarak kabul 
edemeyiz. Dergimiz bu temel insan haklarını herkes için so
nuna kadar savunmayı sürdürecektir. Nihai tahlilde olması 
gereken olacak ve herşey yerli yerine oturacaktır.

Bu sayımızda “Kamuflaj Demokrasisi”ni kapağımıza 
taşıdık. Türkiye’nin özgürlüğünü korumayı başarabilmiş en
der entellektüellerinden biri olan Anayasa Profesörü sayın 
Mustağa Erdoğan’ın siyasi literatürümüze soktuğu bir kav
ramdır, “Kamuflaj Demokrasisi”. Bu bağlamda sayın Mu
zaffer Emin Göksu’nun, topluma haddini bildiren, “devlet 
öncelikli” seçkinci siyasal yapıyı tahlil eden yazısı ile Abdul
lah Yıldız’ın egemenliği halka değil bir avuç Batıcı elite tev
di eden “Cum hur’suz Cumhuriyet” anlayışını irdeleyen ince
lemesi, sözkonusu kavramın içini doldurmaya yardımcı olu
yor.

Ayrıca bu sayımızda 18 Nisan seçimleri sonunda ortaya 
çıkan siyasal manzarayı tahlil eden yazılar yer alıyor. Yıldı
rım Canoğlu, seçimleri “İki Farklı Güç Merkezi”nin -millet 
merkezi ile devlet merkezi’nin- çatışması açısından değerlen
diriyor. Ahmet Mercan ise, 20. Dönem Meclisi’nin faali
yetlerini hatırlatarak, seçimleri bu perspektiften değerlendir
meyi öneriyor.

Ümran bir klasik haline gelen belgeler eki, tanıdık imza
lar ve sayfalarla sürüyor.

Yeni Um ran’larda buluşmak duasıyla...
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h a d d i  BİLDİRİLEN TOPLUM
VE “ÖNCELİKLİ DEVLET” 

ANLAYIŞI

KAPAK

O kuyucularımızın hatırlayaca
ğı üzere iki sayı önceki bir 
yazımızda, toplumumuzun 

etkin parlamento özlemi içinde olduğu
nu, içinde bulunduğu olumsuz şartları 
ancak kararlı bir meclis ile aşabileceğini 
dile getirmiştik. Ancak iki yılı aşkın bir 
zamandır ülkeyi tepesinden alıp sürükle
yen seçkinci bağnazlığının snf toplum
sal dengeleri değil, 70 yıllık siyasal biri
kimi de yok ettiğini açıklamaya çalış
mıştık. Alışık olduğumuz bu ortamda 
kaygımız daha baştan parlamentoya bir 
göz dağı verilerek tüm beklentilerin yok 
edilmesi, milletin ve vekillerinin umut
larının kınimasıydı.

Maalesef korkulan gerçekleşti, bir 
başörtülü milletvekili bahane edilerek 
Mcclis istiskal edildi. TBMM içindeki 
bir partinin (DSP’nin) temsilciliğinde 
meclise meydan okundu, hem de tüm 
anayasal kurallar (kanunlar, Meclis içtü- 
züğü,vb.) çiğnenerek. Burada milletve
kili vc Başbakan sıfatını taşıyan kişinin
konuşması bir utanç belgesi olarak tari
he geçmiştir. Çünkü başbakan, milletin

en yüce meclisini devletin meclisi ola
rak ilan ediyor; iki yıldır bütün kurumla- 
rı devletin çatısı altına sokmaya, yoksa 
geçersiz saymaya çalışan bir mantığa 
uygun olarak onun toplumsallığının da 
fiilen tanınmadığını ilan etmiş oluyordu.
"Bu kadına haddini bildirin” emri aslın
da “ey Meclis haddini bil, ‘milletin seç
tikleriyiz, onun iradesini temsil ediyo
ruz’ gibi havalara zinhar girme...” an
lamlarını taşıyordu.

Aslında bu haddini bildirme ope
rasyonu, birkaç yıldır topluma haddini 
bildirip dizayn etme sürecinin bir son 
halkasıydı. Seçkinci yapı olaya organi
zeli bir biçimde girmişti; Başbakan de
rin devletin kararını yerine getirip “bu 
kadına haddini bildirin, devletin en yüce 
Meclisinin dışına çıkarın” talimatını ve
rirken aynı saatlerde Devlet Başkanı De
mirci, devlet televizyonunun bir kana
lında yaptığı bir konuşmada aynı minval 
üzere açıklamalarda bulunuyor, milletin 
seçtiği bir vekili “ajan provakatör” ola-  ̂  ̂ ^  .
rak ilan ediyordu. Böylece resmi sıfatı ^ İ U Z ü f f e r  E lîlİT l 

Cumhurbaşkanı olan birisi gerçekte bu G Ö K S U
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Bajbalcan Bülent Ecevit

unvanıyla örtüşmeyecek bir tavır sergiliyordu.
îlgi çekicidir ki milli iradenin haddini bildir- 

nneye karar vermiş olan provake hareket değişik yer
lerden uç vermişti. Şu ana kadar başörtüsü yasağı 
uygulamamış (İnönü, Sakaiya, gibi ) üniversiteler, 
basına yansıyan bilgilerden öğrendiğimize göre dev
letin zirvesinden aldıkları tavsiyelerle (!) harekete 
geçiyor, halk-polis arbedesi ilginç bir görüntü arze- 
diyor, sistemin ne denli tehlikede olduğu (!) bir kere 
daha görülmüş oluyordu. Devletin en yetkili ağzı 
“devletimizin bu tür başkaldırıların (!) üstesinden 
geleceğinden kimsenin endişesinin olmaması gerek
tiğini, huzurun mutlaka sağla nacağım” beyan edi
yordu. Yine sistemin geleceği kendilerine emanet 
edilen en üst noktadaki savcılar Fazilet Partisi hak
kında kapatma davası açıyor, bir taraftan milletvekil
lerinin milletvekilliklerini düşürmekle tehdit eder
ken, diğer taraftan “vampir” gibi hukuk dili içinde 
yer alamayacak nitelemelerde bulunuyordu.

İşbirlikçi basının Merve Kavakçı çerçevesinde 
oluşturduğu yaygara, merkeziyetçilik uğruna üreti
len öç ve linç mantığını gayet iyi sergiliyordu. Ta
bir caizse tam da bir ilkel kabile mantığı arz-ı en
dam ediyordu. Esasen geri kalmış (veya geri bıra
kılmış) bir sosyal politik mantığın en temel görü
nümlerinden birisi, farklı kamuoyu oluşumlarına ta
hammül edemeyip, siyasal katılımı da üstteki otori
tenin buyruğu doğrultusunda toptancı hale getir
mek, ya hep ya hiç konumuna sokmaktır. Böylesi 
bir siyasal katılım veya kamuoyu, sûretâdır, güncel 
deyimiyle sanal’dır. Çağdaşlık kavgası verdiklerini 
iddia edenlerin geldikleri ve getirdikleri nokta bu- 
dur.

İşin gerçeği Türkiye’de sivil tepki gibi gözü
ken hiçbir hareket, özellikle son zamanlarda, gerçek 
anlamda bir sivil hareket olarak görülemez. Her bi
ri kendini resmi hedeflerle özdeşleştirmiştir. Böyle- 
ce de mevcut hedeflerin tartışılmasında demoki'atik 
bir alternatif zenginlik verme işlevine sahip değil
dir. Bu ortamda belli grupsal ve kurumsal yapıların 
haddinin bildirilmesi, siyasal yapının biraz daha to- 
talleşmesini sağlamaktadır. Mesela parlamentonun 
bu yaşananlardan sonra, dışardaki belirleyicilerin 
referansına başvurmadan kendi dinamikleri içinde 

hükümet oluşturması mümkün gözükmüyor. Zaten 
daha sonraki gelişmeler de bunu doğrulamış bulunu
yor.

KAM U FLAJ DEMOKRASİSİ

Anayasa Profesörü Mustafa Erdoğan’ın bir değer
lendirmesine göre ülkemizdeki siyasal sistem ‘‘ka
muflaj demokrasisi” kavramıyla ifade edilebilir. Bu
nun anlamı ilk bakışta demokrasinin tüm kurum ve 
kuruluşlarının bulunmasına ve işliyor gözükmesine 
rağmen bunların ana fonksiyonlarını yerine getire
memesidir. Mesela buna göre ilk bakışta siyasal par
tiler var, yenileri kurulabiliyor, seçimler yapılıyor, 
milli iradeyi temsil eden parlamento oluşuyor, bunun 
içinden hükümetler çıkıyor, yasama meclise ait bulu
nuyor, hükümetler var ve ülkeyi yönetiyor, yargı ba- 
ğımsız,vb..

Ancak perdeyi kaldırıp altına baktığımız za-
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man bu unsurların hiç birisinin lam olarak kendi 
fonksiyonlarmda çalışmadığmı görmekte zorlanma
yız. Mesela partiler toplumsal bir eksende değil, yu
karıdaki bir siyasal iradenin onayma göre varolmak
ta, birileri kapatılmakta, birileri toplumun değil bu 
vesayetin altında konumlanmaya çalışmaktadır. Se
çimlerin nasıl, hangi ontamda yapılacağını (yerine 
göre koyduğu yasaklarla) belirlemekte, toplumsal 
iradenin hangi türden ve hangi düzeyde çıkması ge
rektiğine karar vermektedir. Üstü örtük ya da açık 
uyarılarda bulunup, Meclisin irade sınırlarını çiz
mekte, kimin kiminle hükümet kuracağına veya ku
ramayacağına karar vermektedir. Yine parlamento
nun nasıl yasalar çıkarması gerektiğine, daha önce 
çıkmış yasalardan (üniversitelerde başörtüsünü ser
best kılan 1547/17 sayılı yasa gibi) hangilerinin ge
rektiğinde uygulama dışı bırakılacağına hükmetmek
le; bunlar doğal gözüken bir süreç içinde gerçekleş
mezse uyarı mekanizmaları harekete geçirilerek “da
ha kötüsünü istemiyorsanız bu böyle olacak” benze
ri beyanlarda bulunmaktadırlar.

Ancak bütün bunların arasında kamuflaj de
mokrasisinin mantığına uygun olarak hukuki olmasa 
da bir yasal görünüm vermeye dikkat edilmektedir. 
Mesela Merve Kavakçı konusunda apaçık bir Meclis 
İçtüzüğü’nün üstüne yatan otorite, vatandaşlıktan 
düşürüp elinden milletvekilliğini alabilmek için “ya
sal” prosedürü didik didik edip bir tutunacak yasa 
bulmuştur. “Hukuki değil, yasal” derken kastettiği
miz de budur. Hukukilik, 
haklar bütünlüğü çerçeve
sinde, bir seçicilik yapma
dan bütün yasaların geçer
liliği demektir. İşin gerçeği 
tasvir etmeye çalıştığımız 
siyasal süreç her haliyle de 
yasallıktan yana değildir, 
işine gelmediği yerde “te
amül” diye nitelediği bir 
keyfi kanaati yasanın yeri
ne ikame edebilmektedir.
Tabi böylecc de kamu vic- 
danı yaralanmaktadır.______

ken belirtelim ki, böylesi ortanılarda yapılacak iş sırf 
belli yasal düzenlemeler için mücadele vermek ve 
meselâ münhasıran 312 gibi bazı maddelerin kaldı
rılması değil, hukuk düzeninin sağlanması için çalış
maktır. Çünkü yasaları gönlünce kullancinların elleri
nin altında o kapsamda kullanabilecekleri, bir başka 
deyişle kendileri bölücülük yaptıkları halde rakiple
rini bölücülükten mahkûm edebilecekleri daha başka 
yasalar vardır. Şüphesiz bu yasalar kendi bağlamla
rında kamu düzeni için bir önem taşıyabilirler, yani 
sıkıntı varlıklarından çok kullanımlanndadır. Meselâ 
irtica diye nitelendirilen müslümanlığın hiç bir bölü
cü özelliği yoktur. Daha açık bir ifadeyle ülkenin bir 
bölümünde bir din devleti kurmayı amaçlayanlar 
yoktur. Ancak vurmak ve sonuç almak isteyen siya
sal otorite düşman ilan ettiği vatandaş kesimini hiç 
ilgisi bulunmayan ve bölücülüğü yasaklayan 312 ile 
tecziye etmeye çalışmaktadu'. Yani seçkincilik bu ya
sanın kullanımında bile bir bölücülük yapmaktadu'.

Söz konusu ettiğimiz kamuflaj demokrasisi 
“devletin önceliği” gibi bir söylemle sürdürülmeye 
çalışılmaktadır.

“DEVLETİN ÖNCELİĞİ” SÖYLEMİ

Şüphesiz her toplum için devletin bir önemi vardır. 
Fakat bütün bu öneme rağmen, üzerinde durulması 
gerekli asıl nokta devletin varlığı veya niceliği değil, 
onun niteliğidir. Çünkü bir merkezileşme ve toplum
sal bir organizasyon olarak ele alındığında bile dev

Hemen yeri gelmiş- MHP Toplanhlarından bir görüntü
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DSP'li milletvekillerinin Merve Kavakçı'yı TBMM'de protestosu

letsiz bir toplum düşünmek söz konusu değildir. Bu 
durumda her yerde ve her zaman önemli olan, bu or
ganizasyonun içeriği, kimler aracılığıyla nasıl işledi
ğidir.

Bu açıdan bakıldığında devletin önceliğinden 
söz etmek de anlamsız olur. Esasen öncelik fikri dev
let olgusunun esaslı bir analizine dayanmayan, bir 
dönemlerin mutlak ulusçu anlayışının bir uzantısıdır 
ve hatta çağdışı bir yaklaşımdır. Çünkü fert, devlet, 
toplum ilişkisi içinde, modern bir yaklaşımda devle
tin önceliğinden söz edilemez. Çağdaş anlayış ilke 
olarak bireysel/grupsal yapıların devlet karşısında 
korunmasına dayalı bir anlayıştır.

Esasen işin mantığı da budur; güç devlettir ve 
zaten önceliklidir. Ona ekstra öncelikler tanımak ar
tık gerilerde kalmış bir zihniyettir. Gelişmiş Batı ül
kelerinde teamül, devlet dışındaki fert ve grupların 
kamuyla uyum halinde mümkün olduğunca hak ve 
özgürlüklere kavuşturulması oralardaki devlet etkin
liklerinin azaltılm asıdır.____

Kaldı ki devlet orada durup duran kutsal bir 
obje olmadığı için çoğukere bir seçkinler yapısını 
ifade etmektedir. Hatta daha da ötede Türkiye’de ol
duğu gibi bir “seçkinci” yapısı olup çıkmaktadır. Bu 
durumda da öncelenen şey, unutulmamalıdır ki ço

ğunluğun hak ve öz
gürlüklerini kısma pa
hasına bir seçkinler 
despotizmidir ve Türki
ye’de yaşanan da bu
dur. Sözün kısası bura
da verilecek öncelik, 
devlete verilen bir ön
celik bile sayılamaz.

Ne yazık ki MHP 
çok eski bir mantığa 
bağlı olarak devletin 
önceliğinden söz et
mektedir. Ama son ge
lişmeler, yukarıda an
lattığımızı doğrulamış 
olmalıdır. Onun deyi
miyle öncelenen devlet 
(bize göre seçkinci ya

pı) MHP’ye her haliyle güvenmediğini, DSP’nin ya
nında itibar edip meşrû sayabileceğini bildirmiştir ki, 
bizim anlatmak istediğimiz de budur.

Devleün önceliği düşüncesi, yerel değerler ve 
özellikle milliyetçilikle birleştirildiğinde toplum için 
bu bir “kendi içine katlanma” anlamına gelmektedir. 
Hele demokratikleşme, çoğulculuk, kamusalın her
kesi kapsayacak şekilde düzenlenmesi, göz ardı edi
lirse katı bir mensubiyet duygusu ve nihalet yerel de
ğerlerin kendiliğinden siyasallaşması sonucunu doğ
urur ki, bu kaçınılmaz bir totaliter siyasal mantık de
mektir.

TOTALİTERİZMDEN FAŞİZME

Siyaset literatüründe totaliterizm, devletin bütün ku
rumsal, grupsal ve örgütsel alanlan'kendi çatısı altın
da toplayıp her alanı kendince düzenleme anlayışına 
verilen bir addır. Nelere inanıp nasıl ibadet edeceği
nizden, kaç çocuk sahibi olabileceğinize kadar her 
şeye karar veren, emir ve yasaklar koyan devlet an
layışıdır. Tabii ki totaliterizmde devletin müdahale 
etmediği bir özel, bir başka deyişle sivil hayat yok
tur Devletin dışında gözüken, karşısında sayılır ve
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dümdüz edilir.
Modern dönemlerde yaygın olan ulus-devlet 

çoğükere totaliterdir. Gerçi bazı durumlarda ulus- 
dcvlci otoriterdir. Otoriter olmak totaliterlikten fark
lı olarak bazı kurum ve kuruluşları devletin emrine 
vermek ve onlar aracılığıyla toplumu kontrol etmek 
demektir. Yani otoriter yapıda, devletin dışında kont
rollü de olsa bir sivil alan vardır.

Türkiye’de siyasal yapı bir ulus-devlet olarak 
totaliter bir nitelik taşıyagelmiştir. Yani devlet her 
alanı belirlemeye çalışmaktadır. Ne var ki son za
manlarda bu totaliterizm daha ileri boyutlara taşın
maya çalışılmaktadır. Totalitcrizmin bir basamak ile
risi ise faşizmdir.

Bir uygulama olarak II. Dünya savaşı sıraların
da Avrupa’da (İtalya ve Al
manya’da) ortaya çıkan fa
şizm, genelde kutsal devlet, 
yüce ulus gibi sayıltılara daya
nıyorsa da, onu asıl niteleyen 
şey bu iki unsuru öncelediğine 
inanılan şeflik ve bu şefliğin 
dayanağı olan ideolojidir. İl
ginçtir ki “katı” olarak nitelen
dirilen bu ideoloji mantıksal 
tutarlılıktan ve bütünlükten 
uzaktır. Ama kendini devletle 
özdeşleştirdiği için bir hayli et
kindir.

Faşizmin uygulamadaki 
en temel özelliği ise toplum 
(daha doğrusu ırk) ve devlet 
için “yabancılar” ve “düşmanlar” belirlemek ve 
onları tasfiye etmektir. Öncelikle devleti o yabancı 
u n s ur 1 ard an an ndırm aktır.

Maalesef Türkiyedeki gelişmeler bu çağdışı 
ideolojinin bazı temel özelliklerini taşımaktadır. Ü l
ke içinden düşmanlar belirlemek (irtica gibi), çevre
ye güvensizlikle bakmak, devleti toplumdan arındır
mak, onun gücünün özellikle altını çizmek bunlar 
arasmda sayılabilir. Ve gerçeklen de, bir seçkinci ya
pı eliyle devlet toplumdan kaçırılmaya, belli kurum- 
lar çıkış noktası yapılarak milletten tecrit edilmeye

FP İstanbul Milletvekili Merve S. Kavakçı

oganizasyon olan devlet toplumdan soyutlanamaz. 
Çünkü bu durum, siyasal yapıyı anlamsız kılar. Zir
vedeki biri “devletin üniversitesinde başörtüsü ol
maz” buyurmuş. Bu total cümle devletin dışında bir 
üniversite olduğu zaman geçerli olabilir. Hem her 
kurumu devletin içine sıkıştıracak hem de toplum
sallığı bu kurumlarla sınırlandıracaksınız, işte anlat
maya çalıştığımız, faşizm de denen seçkinci yapısı 
budur.

BU SÜREÇ İÇİNDE İSLAM’IN DURUMU

Şüphesiz bu süreç içinde hedefe yerleştirilen kurum 
dindir. Esasen söz konusu ettiğimiz siyasal yapılan
ma İslam karşıtlığı üzerine kurulmuştur. Yani seçkin- 

ciliğin kendisini öncelemesi- 
nin bir gerekçesi olmalıdır ki 
bu da iddiaya göre “dinin si
yasallaşmasına karşı bir mü
cadele verilmiş olması” dır. 
İşin gerçeği kendine özgülük
lerde varolan; modern dünya
da bir varlık, bir güç ifade 
eden bütün İslami oluşumlar 
bu düşman kapsamının içinde
dir. İslama karşı verilen bu 
mücadelede de başörtüsü tabir 
caizse negatif bir siyasal sim
ge olarak seçilmiştir. Yani 
onun bir siyasal simge olduğu 
iddiası doğrudur, ancak bu, 
müslümanın siyasal simgesi 

değil, (ki o, müslümanın dini simgesidir) karşıtlığın 
sembolüdür. Müslümanın ötedenberi duyarlı olduğu 
bir konu, bir baskı objesi olarak seçilmiş ve böylece 
lazım olduğunda kolayca fiili tepki elde edebilmenin 
yolu keşfedilmiştir.

Din ile ilgili ilginç görüntüler sergilenmektedir 
ki bunların başında laik sistemin din yorumu ve istis
marı gelmektedir. Dini istismar, yani kendi doğasın
da kabul etmediği dini işine geldiğince kullanma, 
seçkinciliğin geçmişten günümüze süregelen bir 
özelliğidir. Bu durum genellikle laik mantığın sık sık 
müftiliğe soyunmasıyla gerçekleşmektedir. Temelçalışılmaktadır. Halbuki sonuç itibariyle sosyal bir
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dini argümanlara karşı çıkan pek çok kişi karşımıza 
birer din uzmanı olarak çıkmakta, bir şeyin İslami 
olup olmadığına (mesela İslam ’da başörtüsünün 
olup olmadığına) veya bunun nasıl olacağına, hatta 
insanların içindeki niyetlerinin halisane veya siyasal 
olup olmadığına, ruhani bir tavırla karar verebilmek
tedirler. Öyle ki daha da sıkıştıkları zaman karşı ol
dukları olayları İslam ’ın kavramsal çerçevesi içinde 
değerlendirmekten geri durmamaktadırlar. Mesela 
bunların en taze örneklerinden birisini son Merve 
Kavakçı olayı üzerine Demi- 
rel’in açıklamalarında görmekte
yiz. Demirci bu olayı “bir fesat 
olayı”, "kıtalden beter bir fitne” 
olarak değerlendirmiştir. 
lemre itaat” söylemi ise bu laik 
istismar argümanlarının başında 
gelmektedir.

Daha kötüsü bazı dini 
grupların ve din bilginlerinin(?) 
sergilediği gerçekten perişan hal
dir. Bazı dini gruplai' mevcut ge
lişmeleri İslam karşıtı siyasal ta
vırları rahatlıkla içselleştirip 
meşrulaştınrken, bir kısım ilahi
yatçımız, resmi söylemin dini alt 
yapısını oluşturmaya çalışmakta
dırlar. Mesela başörtüsü konusun
da bazı ilahiyatçılarımız dolaylı 
olarak “işin bir hayli siy asal laştırılması(!) nedeniyle 
bu emirden vazgeçilmesi gerektiğini” ima etmekte, 
bazılan “başörtüsü emri son gelen ayetlerde yer aldığı 
için konjonktürel olduğu ve mutlak bir cmü- sayılama- 
yacağını(!)” iddia ederken, bazıları da bir delil bile ge
tirmeye gerek duymadan “Kur’anda başörtüsü diye bir 
emrin olmadığını” söyleyebilmektedir.

Yani yapılan iş, siyasi arenada sıkıntıya sokan 
bir dini ilkeyi reddederek içinden çıkmaktır. Eh, 
Kur’an’a uymak zorsa, K ur’an’ı bükerek kendimize 
uydurmak zor değildir. Unutulmamalıdır ki K ur’an
daki hiçbir emir veya yasak içselleştirilip iptal etme 
noktasında başörtüsünden daha muhkem değildir. 
Bir gün seçkincilik bunlardan herhangi birini (mese
la içki yasağını) tartışmaya açtu-sa, bu tür ilahiyatçı

larımızdan bu işi savsaklamak yönünde nicc yorum
lar duymak gayet mümkündür.

Şüphesiz bu acıklı oluşumun gerisinde bir kaç 
türlü sebep var; siyasi güce yakın olmak, belli çevre
lere şirin göıünmek, dayatmacılık karşısında rizikodan 
kaçınmak bunların başında geliyor. Bir farklı önemli 
sebep ise modern dönemlerde dinin spekülatif bir yol
la (yani sırf zihinsel olarak) özellikle aydınların gön
lünce kurabilir olmasıdır. Yani bu durumda siparişe 
uygun bir din ortaya koyma konusunda bir zorluk gö

zükmemektedir. Sözün kısası to
taliter siyasal hareket diğer top
lumsal alanlar gibi din alanuıda 
da sisteme uygun bir İslam üret
mek için gayret sarfetmektedir.

SONUÇ

Cumhurbaşkanı Suleyman Demırel

Sonuç olarak denebilir ki toplu- 
mumuz, dozajı gittikçe artan bir 
totaliter sistem  yaşamaktadır. 
Hatta yer yer fa§ist özellikler 
sergilenmektedir. Temel söylemi 
itibariyle güvenlikçi olan bu sis
tem (daha doğrusu seçkinci ya
pı) sıkça toplumsal güvenlik ve 
dengeleri yok etme pahasına 
kendini öncelemeye çalışmcikta- 
dır. Verdiği güvenliğin önemli 

bir kısmı kendi sebep olduğu güven sorunlarıdır.
Denebilir ki 70 yıllık birikim bile heba edil

mektedir. Kendi belirlediği (çağdaşlık, cumhuriyet
çilik, vb.) değerlere saygılı olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Toplum ve kurumsallıkların haddi 
bildirilirken gerçek anlamda devletin önecelenmesi 
de söz konusu olamaz.

Ne var ki hukukun yerine yasayı, yasanın yeri
ne teamülü, huzurun yerine huzursuzluğu, hakkani
yetin yerine haksızlığı, düzenin yerine düzenciliği, 
gerçek demokrasi yerine kamuflaj demokrasisini, 
toplum yerine seçkinciliği koyan bir mantığın uzun 
ömürlü olması düşünülemez. Şüphesiz bir gün hak 
ve adalet, sağduyu ve makuliyet sosyal ve siyasal ha
yatımızda yerini bulacaktır. ■
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CUMHUR’SUZ CUMHURİYET 
YA DA HALKSIZ DEMOKRASİ

KAPAK

‘KKRIM DEVLKT’TEN
“CEBBAR DEVLET”E

erhum Mehmet A rif Bey, 
1001 Temel Eser arasında 
yayanlanan Basımıza Ge

lenler isimli eserinde, Tanzimat’ın ilanı 
ile birlikle, Deviel-i Âliye’de ‘'merkezi
yeti tesis etmek" amacıyla yapılan pek 
çok "münasebetsizlik" ttn  söz eder;i 
“Halka karşı, idarede birlik olduğunu 
göstermek” için, “taşralarda nüfuz ve ik
tidar sahibi kimselerin kudretlerini kır- 
ma”nın, hatta haysiyetlerini kırmanın 
“moda ülduğu”ndan yakınır. Memleke
tin ahvalini düzeltmek için Avrupai bir 
yönetim tarzı tesis etmeye çalışan Tanzi
matçılar kaş yapalım derken göz çıkar-

mete son vermeyi ve hiç kimsenin mah
kemeye gitmemesini” arzu etmektedir.

Sonra, Şeyh Efendi’nin hükümet iş
lerine müdahalesinden dert yanan zeva
ta şöyle der;

“-A canım! Eskiden vaiz efendiler 
camilerde, ‘Cenab-ı Hak dert verip heki
me, dâva verip hâkime muhtaç etmesin!’ 
duasını tesirli bir şekilde ederler ve mev
cut olan cemaat ise camilerin kubbeleri
ni patlatırcasına, bu duaya âmin derler
di... Devletin bu kadar masrafa girerek 
kurduğu mahkemelerin en son gayesi de 
ancak tarafların rızasını temin etmektir. 
Madem ki bir memleket içinde iki hasım 
sulh yoluyla razı ediliyor, nasıl ve kim 
huzurunda olursa olsun, Hikmet-i Hükü
met onu hoş görür ve böyle görmesi de

mışlar ve geleneksel Osmanlı toplum 
düzenini altüst etmişlerdir.

Memuriyet icabı Kastamonu’ya gi
den Mehmet Arif Bey, nüfuz sahiplerine 
karşı sürdürülen mücadele sadedinde, 
“Şeyh Seyyit Efcndi’nin hükümetin iş
lerine müdahale ettiği” yolundaki şika
yetleri inceler. Araştırmalarından sonra 
şu kanaate varır; Şeyh Efendi “araların
da anlaşmazlık olan iki muhibbinin (se
veninin) ve elinden gelse bütün memle- 
kellc buhınan davalıların, sulh yoluyla

lazımdır. Hatta devlet yine masraflara 
katlanarak bir de sulh mahkemeleri kur
mak azmindedir. Sebebi, halk bidayet, 
istinaf ve temyiz olarak senelerce mah
kemelerde uğraşıp da bir çok masraflara 
düşmesinler, kıymetli vakitlerini kayıp 
etmesinler, işlerinden, güçlerinden uzak 
kalmasınlar, menfaatleri korunsun, hik
metidir. İki taraf arasında husûmet de
vam ettikçe, iki taraf birbirinin can düş
manı olur, iş sonunda anlaşmaya imkan 
verme/, hale gelir. Şu halde Şeyh Rfendi Abdullcih

meselelerini halledip aralarındaki husu- hazretleri, tam da hikmet-i idarenin ara- YILDIZ
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dığı nadir zatlardan birisi olsa gerektir.”
Başımıza G elenler’in yazarı, amacının “aristok

rasi” denilen asilzadelik sistemini ihdas etmek olma
dığını, bilakis Tanzimat’tan itibaren adeta “çobansız 
koyun gibi” bırakılan halkın, savaş ve felaket dö
nemlerinde (Bulgaristan’da yaşandığı üzere) çil yav
rusu gibi dağılıp gitmesine, ancak ahalinin birbirine 
sıkı sıkıya bağlanmasını sağlayan itibar sahibi kim
selerin mani olabileceğini vurgulamak istediğini 
söyler. Merhum Mehmet Arif Bey, “halkı pislikten 
yaratılmış böcekler” sayan aristokrat zihniyetin Şe- 
riat-ı Muhammcdiye sayesinde yok edildiğini hatır
latmayı da bir görev sayar.

Ne var ki, Tanzimat döneminde yetişen Jön- 
Türkçü elitler, halkı “böcek gibi” görmeye devam 
edecek, “kerim devlet” anlayışı “cebbar devlet” 
dönüşecek ve bu bakış açısı tevarüsen Cumhuriyet 
bürokrasisine de geçecektir.

HALKI “ BÖCEK G İB İ”  GÖREN ELİTİST ZİHNİYET

Başından beri adem-i merkeziyetçi yönetim anlayı
şıyla memleketi yerinden yönetmeyi, tebaasının dini 
ve etnik kimliğine karışmamayı, onları olduğu gibi 
kabul etmeyi ilke edinen Osmanlı İdaresi, Tanzi
mat’tan itibaren “merkeziyetçi” sisteme geçip “mer
kezi” güçlendirmek, herşeyi kontrol edip zaptü-rapt 
altma almak adına, yönetimle 
halkın arasına kalın ve aşıl
maz duvarlar örmeye başladı.
Yöneticilerimiz Avrupalılaş
mak uğnına bir yandan Batı 
kanun ve kurumlarını aynen 
kopya ederken, öbür yandan 
da eski nizama savaş açtılar; 
geleneksel dengeleri altüst el
tiler. Halkla aralarındaki uçu- 
ııım derinleştikçe derinleşti.
“Avam”ın kendilerini anla- 
madığmdan yakınmaya baş
layan Avrupa hayranı yöneti- 
ci-aydm kesim, halkına iyice 
yabancılaştı, onları hor ve ha
kir görmeyi, aşağılamayı bir 
itiyat haline getii'di.

Avrupa’yı örnek alarak gerçekleştirmeyi düşün
dükleri ıslahat ve inkılap çabalarının önünde en 
önemli engel olarak yine halkı gören Batıcı elitler, 
kendi insanlarına karşı giderek hırçınlaştılar. Onlara 
göre halk zır cahildi, ilkeldi, kabaydı, yobazdı; bina
enaleyh zorla da olsa aydınlatılmalı, yontulmalı, 
“adam edilmeli” idi. Avrupa’yı başarıdan başarıya 
koşturan siyasi, sosyal ve ekonomik düzen, hatta ya
şara biçimi, giyim-kuşam tarzı aynen alınmalı ve bu 
halka “yukarıdan aşağı”, gerekirse zorla kabul ettiril
meli idi. Yönetici-aydın kesimin doğruluğundan 
mutlak emin olduğu modernleştirme çabalarını anla
mamakta direnen ve kabul etmemekte ısrar eden ge
niş halk yığınları ise sopayla, silahla tedip edilmeli, 
bir böcek gibi ezilmeliydi.

Meşrutiyetin mimarlarından Mithat Paşa, bu “te
peden inmeci” yaklaşımın ilk temsilcilerindendi. 
Şöyle diyordu hazret:

Bizim millet gibi cahil bir millet arasında ciddi reformlar 
yapabilmek için, askeri s ın ıfın , işbaşmda bulunan devlet 
adamlarmın elinde bulunması şarttır. Çünkü bu s ın ıf  elde 
edilmeyince hiçbirşey yapılamaz.^

Denilebilir ki, artık Tanzimat-Meşrutiyet-Cum- 
huriyet aydınlarının yegane sorunu “halk”\.\\:.

.Tön Türklerin ve İttihatçıların nazarında halk de
mek “muhalefet” demektir; 
muhalefet ise “gericilik”tir, 
yani irticâ! Bu aydın tipi hal
kına, yani muhalefete karşı 
oldukça acımasızdır. Mithat 
Paşa’nın buyurduğu(!) gibi 
“askeri sınıfı elde ederek” . 
1908 ihtilalini gerçekleştiren 
ve yönetime ağırlığını koyan 
İttihat ve Terakki, asker mari
fetiyle hem muhaliflerine 
hem de halka gözdağı verir. 
Mebusan Meclisi Reisi Ah
met Rıza, Pera’da “İttihat ve 
Terakki’ye karşı gelenleri 
kahredip yok edeceklerini” 
açıkça ilan eder.3
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JAKO BEN c u m h u r i y e t  YA DA 

CUMHUR’SUZ CUMHURİYET

OsmanlI im paratorluğu’nun külleri ara
sında yeşerip gelişen Türkiye Cumhuri
yeti, "hakimiyet hilâ-kaydu §art mille
tindir" ilkesi üzerine inşa edildi; ancak.
Birinci Meclis hariç o günden bu güne 
milletin gerçek egemenliğinin teessüsü 
mümkün olmadı. Tek parti devrini dar
beler, ihtilaller, müdahaleler, olağanüstü 
dönemler, post-modern süreçler izledi.
Milletin teveccühüne mazhar olan parti
ler kapatıldı, liderler tasfiye edildi.

Milletin kanı, canı pahasına Kurtuluş Savaşını 
kazanan Cumhuriyet elitlerinin, bir anlamda halka 
ihtiyaçları kalmamıştı. Jön Türkçü-İttihatçı yakla
şım, savaş yıllarında bile kendini göstermişti. Örne
ğin İsmet Pa§a, Sakarya Savaşı öncesine arkadaşla
rına, “aralarına karıştıkları halkın dost değil, düş
man olduğunu” söylemişti.'*

Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanıyor ve elitler 
açısından “asd savaş şimdi başlıyor”du. 22 Kasım 
1922 tarihli yenigün gazetesinde, Yunus Nadi "Yeni 
Bir Cidal Devri” nin başladığını duyuruyordu. “Mu
halefet istemiyorum” diyerek İkinci Meclis’i diledi
ği gibi belirleyen® Mustafa Kemal Paşa “halka rağ
men” inkılap sürecinin startını veriyordu. Artık ege
menlik ulusun değil, devrimci iradenindi. "Hakimi- 
yet-i milliye” d&n söz eden “karşı devrimci” idi, geri
ciydi, yobazdı. Falih Rıfkı’mn ifadesiyle “hakimi- 
yet-i milliye silahı” irtica’ın, muhafazakarların elden 
bırakmadıkları etkili bir silah^ olmuştu! Karşı-devri- 
min odağı da halk kesimleri idi. Gencay Şayian’ın 
tesbiti ile, Kemalist devrimlerin temel savı, “toplu
ma yukarıdan aşağı inerek onu ortaçağ düzeyinden 
kurtarmaktı ve ancak karşı devrim aşağıdan gelebi
l i r d i . Batı medeniyetini ne pahasına olursa olsun, 
kayıtsız-şartsız almak ve halka benimsetmek lazım
dı. Bunun için “zor kullanmak”tan, "kan dök
mek” te,n ve “kelle koparmak”lan da çekinilmeme- 
liydi.*̂

Nitekim, “inkılap” adı verilen bir çok değişiklik 
îstüclal^Mahkemeferi, Takrir-q 'Sükûrr yasatarr ^ e  
idam sehpaları marifetiyle halka gözdağı vererek

Devrimler İstiklal Mahkemeleri^ Takrir-i Sükûn ya

saları ve idam sehpaları marifetiyle halka gözda

ğı vererek gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet aydınla

rına göre, yapılan "ikinci" bir Kurtuluş Savaşımdır. 

Peki neden ve kimden kurtuluş? Cevap gayet ba

sit: Halktan ve onun geleneksel değerlerinden.

İşte bu yüzdendir ki, varlığından söz edilen Cum

huriyet, "cumhursuz" yani "halksız" bir Cumhuri- 

yet'tir. Üstelik otoriter ve totaliterdir; Jakobendir.

gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet aydınlarına göre, 
yapılan “ikinci” bir Kurtuluş Savaşı’dır. Peki neden 
ve kimden kurtuluş? Cevap gayet basit; Halktan ve 
onun geleneksel değerlerinden.

İşte bu yüzdendir ki, varlığından söz edilen Cum
huriyet, “cumhursuz” yani “halksız” bir Cumhuri- 
yet’tir. Üstelik otoriter ve totaliterdir; Jakobendir.

TEK PARTİ, TEK İDEOLOJİ, TEK-TİP İNSAN 

YA DA ORWELL’IN “ SEKSENDÖRT”ÜNE DOĞRU

Türkiye’de müesses nizam, titizlikle koruyup savun
duğu “resmi ideolojisi” ile, bu ideolojinin dışına 
çıkmalarına asla müsaade edilmeyen, dolayısıyla ay
nı familyanın türevleri olan partileriyle, hala bir tür
lü gerçekleşmeyen ve gerçekleşmesi muhal olan 
"tek-tip insan" projesiyle, hayatın her alanına müda
hale etmeyi bir görev kabul eden “total” yapısıyla, 
halktan veya muhaliflerden gelebilecek tehlikelere 
karşı geliştirdiği denetim ve kontrol mekanizmasıy
la, tam da George Orwel’in ünlü romanı Bindokuz- 
yüzseksendört’tc tasvir ettiği O/cyanusya'yı anımsa- 
tıyor.9 Yüce Lider Büyük Birader (Big Brother)’in 
ülkesinde herşey “devletin dimağı” diye tarif edile
bilecek İç Parti’nin (yani bizdeki ismiyle Derin 
Devlet’in) kontrolü altındadır. Dış Parti ise. Derin 
Devlet’in oluşturduğu politikaları uygulayan el ko
numundadır. Okyanusya 84’te herşey ve herkes her 
an gözetlenmektedir. Büyük Birader’in gözü ve ku- 

iağrvazifesln i gören"""telescreen“ ter, vatâhdaşrârin 
yüzlerindeki zoraki mutluluk ifadelerini işyerinde.
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yolda, otobüste, trende, asansörde, mutfakta, yatak 
odasında, bilhassa tuvalette, her an ve her yerde izle
me imkanı vermektedir. Okyanusya’da, muhalif ol
mak imkansızdır; “yüzsuçu" işleyenler bile anında 
müthiş alet “telescreen’’lerle tesbit edilir; yüz batla
rındaki gerginlik, farkında olmadan endişeli bir du
ruş, ümitsizlik hali vb. bir ipucu, foyanızı meydana 
çıkarmak için yeterlidir. (Gelin de Türkiye ‘99’da ya 
da Büyük Baba’nm ülkesinde, muhalif politikacılar
dan tutun yazar-çizerlere kadar birçok vatandaşın 
cep telefonlarını dinleyen, gizli kameralarla yatak 
odalarını izleyenleri hcitırlamayın!) Büyük Bira
der’in ülkesinde tecescrcen’ler vasıtasıyla halka sü
rekli olarak devletin icraatları anlatılır; pembe tablo
lar çizilir, iç partili yöneticilerin halkın mutluluğu 
için gösterdikleri eşsiz çabalar, ülkenin hiç eksik ol
mayan iç ve dış düşmanlardan kurtarılması için kat
landıkları müthiş fedakarlıklar... aktarılır. Yönetici
ler bu müthiş alet (telescreen) sayesinde, gerekli gör
düğü vatandaşın ses ve görüntüsünü alabilmekte, 
hatta onları uyarabiimektedir. (Bu faslı uzatmamak 
için, Okyanusya-84’teki “Düşünce Polisi”nden, top
lumu motive eden “Nefret Haftaları” ve iki dakikalık 
“Nefret Seansları”ndam, vatandaşı oyalamak için 
yaygınlaştırılan eğlence, piyango, moda şarkılar ve 
marşlardan söz etmiyoruz.)

İmdi, ‘99 Türkiye’sinin Büyük Birader’in ülkesi 
olma yolunda her geçen gün “ilerlediğini” söylemek, 
işi fazla abartmak mıdır? Biz, bu 
teşbihin -abartıh bulunsa da- bir 
hayli öğretici olduğu kanaatinde
yiz.

Örneğin; Türkiye’nin düşman 
tehdidi altında olmadığı bir döne
mi hatırlayan var mı? Dış tehdit
lerden vazgeçtik; “ içtehdit” siz 
yaşadığımız âsûde bir tarih kesi
tini gösterebilir misiniz? Bir ara 
komünistler, sonra turancılar, 
tekrar komünistler, kürtçüler ve 
her dönem irtica! Hep iç tehdit!
28 Şubat sürecinde l. tehdit ilan 
edilen “sanal irtica” tehlikesin
den memleketi kurtarmak(l) için 
namaz kılanları, başörtülüleri.

muhallebicisine kadar “ irticaî sermaye”yi(!) fişle
yenler, Büyük Birader’in ülkesini düşlemiyorlar mı?

ZULMETMEYE ELDE AHALİ KALMIYOR

Geçenlerde Şahin Alpay, bizim “birader”lerin “üni- 
ter devlet" ten kasıtlarının “herkesi tektip bir kimliğe 
sığmak zorunda tutan” bir “Uniform devlet” oldu
ğunu yazıyordu. El-hak doğrudur. Jön-Türkçü-îtti- 
hatçı-Cumhuriyetçi elit, yüz-yüzelli yıldır bir vatan- 
daş-toplum-devlet tipi hayal etmiştir ve ne pahasına 
olursa olsun bu hayalini gerçekleştirmek azmindedir. 
Abdullah Cevdet’in “Pek uyanık bir uyku”sunc\R^̂  
gördüğü rüya (hadi proje diyelim) uğruna kelleler 
gitmiş, kanlar dökülmüş, sehpalar kurulmuştur. Cum
huriyetle uygulama planına konulan bu projeye karşı 
çıkanlar, gerici, yobaz, bölücü, karşı-devrimci, Cum
huriyet ve laiklik düşmanı ilan edilmiştir. Cumhuri
yet aydını da bu sözde düşmanı ezme kampanyasına 
alkış tutmuş, kışkırtıcılık ve ihbarcılık yapmıştır.

28 Şubat’la yeniden alevlenen bu dayatmacı, “te
peden inmeci” süreç, 18 Nisan seçimlerinden sonra 
yeni bir boyut kazanmışa benziyor. Halkın iradesini 
hiçe sayan, halkını “bir böcek gibi” gerektiğinde ezi
lip atılacak bir varlık olarak gören bu zihniyet, şim
di de millete “haddini bildirme” çılgınlığına kapıl
mış gibidir. Halkın özgür oylarıyla Meclis’e giren 
başörtülü bir milletvekiline karşı sarfcdilen “haddini

: 'ü r k iy e . 'T fM ifjıı-  sp o ı-î iJViüa,','
lüJü-C'Sİylv- oyiiHİMiiji;'. Miîıl-

i.ilcrfS ii ■r.ı.ıi'iiii.ıı ş ı ı ı  ' '! 'iîn ;!5,v;ı-
();i 'iiıihıı S!x:mıl:inıı !;ı)âi afyukr 
<)<' - 'lirlîn ııi;! Msili T fib ı'ü 'in
!>iu:ı ı ıv i' lı 'i j kUKÜfi'.' ı i« ? ıı ı i ı ;« t l iv ,i ı .

t ) ( ' î  re»' k f ıra ıiy i ' 'ji’ lil'g '!!!!! ; li--
Ir r t t i i!  İlr-Viü ( l ı i ik r - ı ı ı  i|." -\h üuitro- 
i-i, '1\  killi ‘ i hvi ■ Is. ■ I' .| j!i ı iutû U> 
o iü r .ıii iışilJi stı(,M ;;ı;j!iK İu ıl li:!
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"Minderde irtica var'mış!.. (14.5.1999 Radikal)
İrtica her yerde! Minderde, Meclis'te, Okul'da, sokakla,.. Yani 'irtica = halk" öyle mi?
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bildirin” ifadesi, "tek-tip kimliğe” uymayanlara kar
şı başlatılan "linç kampanyası”mn da ilk işarcüydi 
aynı zamanda. Çankaya sakinine göre bu hanım bir 
^'ajan provakatör” dv\\ kimine göre bir ''canlı bom
ba” , kimine göre de “laik rejimin temeline konulan 
dinamit” Oktay Akbal’a göre, başörtülüler, “Ata
türk Cumhuriyeti'ni her araca başvurup yıkmak” 
kararındaydı. İlhan Selçuk’a göre “bilinçle ilerleyen 
bil' kar§ı devrim” hareketi sözkonusuydu. Bu hare
ket “Aydınlanma nm bütün kalelerini teslim alma
dan amacına ulaşmış sayılmazdı, irtica bayrak diye 
bellediği türbanı Büyük Millet Meclisi’nin Genel 
Kurulu'na dikerse durmayacak, yeni muharebelere 
ve güçlendiği zaman meydan savaşlarına yönele
cek..." Hatta Star’ın “küförbaz” yazarı Engin Ai'- 
dıç, “Türkiye'nin sıcak çatışmaya doğru gittiğini, si
lahların da laik kesimin elinde bulunduğunu" söy
leyerek o çok sık eleştirdiği “dangalak” Maocu sol
cularla aynı safta yer tutuyordu. Birkaç gün öne Ma- 
oculuğuyla maruf Doğu Perinçek “irticayı... askeri 
güçle tasfiye etmek” söz ediyordu. Darbe dö
nemlerinin şakşakçısı bir başka yazar şöyle haykırı
yordu: “İrticayı... önlemek, ancak tepesine Cumhu
riyetin yumruğunu indirmekle mümkündür.” Nere
den konuştuğu malum bir diğeri de “hani devlet? 
Derin devlet, sığ devlet, hani nerede?” diye çağrı 
yapıyordu ilgili adreslere...

Ne oluyordu? Neydi bu poslalperver demokratla
rı böylesine korkutup ürküten? Nedendi bu taham
mülsüzlük, hırçınlık!

Sanki hedef aldıkları İslami kesim, PKK misillü 
silahlanıp topunu tüfeğini kuşanmıştı da Cumhuriye
ti yıkmaya, memleketi bölmeye, bir parçasında Şeri
at ilan etmeye hazırlanıyordu. Devletin en tepesinde
ki zât, başörtülüleri bundan dolayı mı “bölücülük”\& 
itham ediyordu? Yapılan anketlerde halkın %75’inin 
“başörtülüler okullara ve devlet dairelerine girebil
meli” görüşünü dikkate alırsak, bu halkın kahir ekse
riyeti “bölücü” mü oluyordu?

Ama hayır!
Bu sorular, halkı “akü fukaralığı” itham 

eden, onu “köpek” derekesine^o indirgeyen zihniyet 
için hiçbir anlam ifade etmiyor. Oldum olası halk 
“cahil-cühela” güruhu onlar için...

___ Aŷ ı̂k lakımı, kuyruk... kasketliler... çarşaflılar...__

zel idare edecekler şu ülkeyi!? Bir zamanların Ma
arif Vekili (Eğitim Bakanı) ne demiş: “Şu okullar ol
masa, Maarif Vekaleti’ni ne güzel yönetirdim!!!” 

Öyle değil mi?
“Cumhur” olmasa Cumhuriyet ne güzel!
Halk olmasa devlet yönelmek ne kolay!
Fakat korkumuz o ki; gücü elinde tutanlar, bu gi

dişle tepesine yumruk indirip böcek gibi ezecekleri 
“halkı” da bulamayacaklar!

Şair E şrefin  dediği gibi;

Padişahım, bir drahta (ağaca) döndü kim güya vatan,
Bir baltadan bir şahı (dalı) hali kalmıyor.
Gam değil amma bu mülkün böyle elden gitmesi.
Gitgide zA ilm e tm ey e  elde ahâlî k a lm ıy o r .
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KAPAK
18 NİSAN SEÇİMLERİ- II

ik i  m e r k e z in  ÇATIŞMASI

“İl gider, Töre kalır.”

Yıldırım
CANOĞLU

mran’m geçen sayısında, 18 
Nisan 1999 seçimlerini, güç 
odaklan açısından incelemiş

tik. Ulusal ve uluslararası güç odakları
nın toplum mühendisliği yaklaşımı ile 
sonuçları etkileme gayretlerini kısa ve 
uzun vadeli politikaları açısından irde
leyip çıkarılması gereken dersler üzerin
de durmuştuk.

Şimdi ise 18 Nisan seçimlerini halkın 
arzu ve tercihleri açısından inceleyerek 
geleceğe dönük bir projeksiyon ortaya 
koymaya çalışacağız. Öncelikle merkez 
kavramım tartışacağız.

İKİ FARKLI M ERKEZ

Millet-Devlet, Millet-Sistem ikilemi Os- 
m anlı’nm son 100 yılında başlamış, 
Cumhuriyet’le had safhaya ulaşmıştır. 
Bu düalite yöneten-yönetilen ilişkileri
nin gittikçe bozulması ve gerilmesine 
neden olmuştur. Saltanat geleneği, itti
hatçı düşüncenin tepeden inmeci ve bas
kıcı ruh halı cumhuriyet kurucularının 
savaşı kazanma gururu ile birleşince; 
yöneten-yönetilen ilişkilerindeki bozul
ma son noktaya varmıştır.

Milli mücadele yıllarında halkla bü
tünleşebilmek için halkın inanç sistemi

ne oturtulan tüm söylem ve davranışla
rın, zaferden sonra ince bir stratejiye 
bağlı olarak değiştirilmesi ve halkın dış
lanması, halkın küsmesine neden olmuş
tur. II. Mahmut yaptığı gibi halkın tepe
den -halka rağmen halk için- şekillendi
rilmeye çalışılması, halkın tepkisine ne
den olmuştur. Yapılan icraatların halk ta
rafından tepkiyle karşılanması gücü 
elinde bulunduranları, “madem ki sev
miyorlar, öyleyse korksunlar" anlayışına 
itmiştir. M uallimler B irliği’nde İnö
nü’nün “Önümüze çıkanları kanunen ve 
cebren bertaraf edeceğiz” tarzındaki ko
nuşması sözkonusu psikolojinin bir teza
hürüdür. Bu dönemde; Türkiye’nin dört 
bir yanında ilgili ilgisiz yapılan tutukla
ma ve idamlar baskının şiddetini göster
mekle beraber; yeni yönetim tarafından 
halkın nasıl görüldüğünün de bir göster
gesidir. Erzurum’da “şapkaya karşı çık
tı” iddiası ile salt korku salmak için 
“Şalcı Bacı” adındaki bir seyyar satıcı 
kadının asılması yukarıda ortaya konu
lan görüşün en tipik örneğidir.

Halkın teveccüh gösterdiği Serbest 
Fırka gibi partilerin her türlü komplo ve 
iftira kampanyası ile kapatılması, İstik
lal Mahkemeleri’nin uygulamaları, “ba
zı kurbanlar” verileceğinden sık sık bah-
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sedilmesi, yöneten ve yö
netilenin madden ve ma
nen kamplaşmasını sağ
lamıştır. Halk içine kapa
nırken, yönetenler de ha
yallerinde sanal bir halk 
inşa etmişlerdir. O sanal 
halk için yeni bir sistem 
ve yeni bir devlet şekil
lendirmek gayretlerine 
hız vermişlerdir. 1950’ye 
kadarki Cumhuriyet tari
hinde bütün halkçılık 
söylemlerine karşılık yö
netimde halk yoktur.

Y ö n e te n -y ö n c tile n  
ilişkilerinin bu denli bo
zulması iki ayrı yapının 
ve iki ayrı ağırlık merke
zinin oluşmasına vücut 
vermiştir. Bir tarafta hal
kın değer sisteminin

Halkın ağırlık merekzinde yer alan her

kese, her kuruluşa önemli görevler düş

mektedir. Bu dönemde FP yöneticileri hiç 

bir duygusallığa kapılmadan birleştirici/ 

toparlayıcı bir üslup kullanmalıdır. MHP 

tabanı ve yönecilerini rencide etmekten 

kaçınmalıdır. MHP'yi "Bermuda Şeytan 

Üçgeni^'nden kurtararak halkın ağırlık 

merkezine çekmeye gayret sarfetmeli- 

dir. Gerek Islami hassasiyetleri öne çık- 

mıŞ/ gerekse milliyetçi hassasiyetleri öne 

çıkmış medya, kişi, sivil toplum kuruluş

ları ve aydınlarımız basiretli, hikmetli, 

öğüt dolu bir tebliğ ve muhalefet sergi

lemelidirler. Hiç bir kişi ve kurumu, sis

tem ağırlık merkezine itmeye ne hakkı

mız ne de tahammülümüz vardır.

etme, halkın rey verdiği 
partileri gayr-ı meşru 
ilan ederek darbe yap
ma, sivil iktidarları ren
cide edecek tarzda as
kerlerin beyanat verme
si, ağırlık merkezinde 
kimin olduğunun bir 
göstergesi olarak değer
lendirilebilir.

1950’ye kadar siste
min ağırlık merkezi ül
ke yönetiminde tek ha
kimdi. Halkın ağırlık 
merkezinin yönetimde 
herhangi bir etkisi yok
tu. Dünya konjonktürü
nün gerektirdiği çok 
partili sistemle birlikte 
halkın ağırlık merkezi
nin etkinliği ve parla
mentoda halk merkezli

oluşturduğu merkez; di
ğer tarafta sistemin değerlerinin oluşturduğu mer
kez. Bu merkezler, hiçbir zaman örtüşmedi. Örtüşme 
olmadığı için de gerçek anlamda bir huzur ülkeye 
hakim olamadı.

İnönü döneminin baskı mekanizmasına karşı olu
şan muhalefet ve dünyadaki konjonktürün değişme
si sistem merkezinin ikiye ayrılmasına ve gücünün 
zayıflamasına neden olmuş olmasına karşılık, sivil 
ve asker bürokrasi ile aydınların İnönücü merkezde 
yer almaları sistem merkezinin etkinliğinin devamı- 
nı sağlamıştır.

Cumhuriyet tarihi boyunca vukubulan tüm olay
ların sonucunda çıkarılan yasalarla asker, sistemin 
ağırlık merkezine gelip oturmuştur. 28 Şubat’a kadar 
“tavsiye” niteliği taşıyan MGK kararlarının, 28 Şu- 
bat’tan sonra “emir" niteliğini kazanması bunun en 
canlı kanıtlarından biridir. “Uçurumun kenarına gel
miş ülkeyi kurtarmak” mı, yoksa uçurumun kenarına 
gelen sistemi kurtarmak mı? Bu sorgulanmadan, ya
pılan darbelerin nihayette bedelini hep halk ödemiş
tir. Halkın reyleri ile seçilip gelen partileri, yargıla-

hareketlerin etkisi art
maya başladı. Her ne kadar DP hareketi sistemin te
mel felsefesini esas almış olsa da, CHP’ye karşı ve
rilen mücadele halkın değerlerine saygıyı ön plana 
çıkarıyordu. CHP sistemin ağırlık merkezindeydi. 
DP ise ne sistemin ne de halkın ağırlık merkezinde 
bulunuyordu. Bu sistemin ağırlık merkezinin zayfla- 
masına ve parlamentoda bu iki ağırlık merkezinin 
çekişmesine sebebiyet vermiştir. Sistemin ağırlık 
merkezinde bulunan CHP lideri İnönü’nün, DP’lile- 

T ^ “Cahil halk çoğunluğunun teirmlcileri” demesî7 
bu çatışmanın ve sistemin ağırlık merkezinin halka 
bakışının bir göstergesiydi. 1960 İhtilali’ne CHP’nin 
destek vermesi veya bizzat içinde olması aynı man
tığın bir sonucuydu.

1960 İhtilali sonrasında halkın iradesinin, siste
min iradesi istikametinde tezahür etmemesi sonu
cunda oluşacak parlamentoyu etki altına almak, hat
ta işlemez duruma getirebilmek için bir yığın yasal 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler, her 10 
yılda bir yapılan ihtilaller ile yoğunlaşmış, yönelim 
parlamento dışı merkezlere kaymıştır. AP, ANAP,

ma ve kapatma ile tehdit; hatta kapatma ve mahkum DYP, RP dönemlerinde bu düzenlemelerin çok açık
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etkileri görülmüştür. 28 ŞubaL postmodern darbesin
den sonra parlamento şeklen var, fiilen yoktur.

AP döneminde milliyetçi muhafazakarlara karşı 
yürütülen kıyım hareketleri, halkın değerlerine daha 
çok sahip çıkan MHP ve MSP gibi partilerin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Halkın ağırlık merkezi, 
parlamento dışmda ve dağınık merkezli olmasına 
karşılık; parlamentoda kendilerini daha iyi temsil 
edebilecek yeni organizasyonlara sahip olmuştur. 
Sistemin merkezinde bulunan CHP’nin 1950’ye ka
dar yaptığı zulümden korkan kitleler, AP’yi bir gü
venlik kuşağı olarak görmüşlerdir. Bu açıdan parla
mento dışı olan halkın ağırlık merkezi parlamentoda 
farklı ağırlık merkezleri oluşturarak temsili yeğle
miştir.

Sistemin ağırlık merkezini zayıflattıkları için DP, 
AP, ANAP ve DYP yöneticilerine karşı yürütülen 
kampanya, 1994 seçimleri sonrasında RP için, 1999 
seçimleri sonrasında ise FP ve MHP için yapılmıştır. 
Parlamentoya 1995 seçimleri sonrasında birinci par
ti olarak gelen RP’nin ve 1999 seçimleri sonrasında 
2. parti olarak gelen M HP’nin meşruiyetinin, illegal- 
liklerinin tartışılması, halkın değerlerine çok daha iyi 
sahip çıkan bu iki partinin, sistemin ağırlık merkezi
ni ciddi bir şekilde zayıflatacaklarından duyulan kor
kunun eseridir.

Halkın ağırlık merkezi, 1950 öncesi koşullara na
zaran kendini daha iyi temsil edecek örgütleri, bü
rokratları, aydın ve bilim adamlarını oluşturmuştur. 
Artık etkin olan tek bir ağırlık merkezi, sistem, yok
tur. Halk hayatın her aşamasında hakkını istemekte
dir. Her ne kadar halkın iradesi tek bir ağırlık merke
zi olarak görünürde temsil edilmiyorsa da, etkisini 
farklı merkezlere kaydırmış olsa da, tıpkı bir güneş 
sistemindeki güneş gibi tüm gezegenleri kontrolü al
tında bulundurmaktadır.

İşte 18 Nisan seçimleri, ağırlık merkezi boyutu 
itibari ile önemli ve ilginç mesajlar vermektedir. Bir
birinden farklılıkları olmakla birlikte sistem ağırlık 
merkezinin çekim alanında bulunan ve 16 yıl boyun
ca (1983-1999) DYP, ANAP ve CHP’den biri veya 
bir kaçının iktidarda olduğu dönemi göz önüne aldı
ğımızda DYP+ANAP-ı-CHP’nin oyları, 1971 %7(), 
1995 %50 ve 1999 %35 olacak tarzda süratle düş
müştür. Buna karşılık M HP+RP(FP)’nin oyları.

1991 %16.9, 1995 %29.6, 1999 % 33.2 gibi bir de
ğere ulaşmıştır. Bu dönemde DSP’nin muhalefette 
olması, tarikatlarla ilişkilerini artırmaya çalışması, 
söylemlerinde milli moufleri öne çekmesi, klasik 
CHP zihniyetinden koptuğunun mesajını vermesi ile 
reylerinde artış olmuştur. Bunu halkın ağırlık merke
zinin belirleyiciliğinin bir ölçütü olarak değerlendi
rebiliriz.

MHP ve FP hemen hemen aynı tabana hitap et
mektedir. Yönetimleri açısından birinde İslami, diğe
rinde ise milli duyguların daha öncelikli olduğu 
ifade edilebilirsede, taban için keskin bir ayırım yok
tur. Oylar, partilerin performansına bağlı olarak bu 
iki parti cU'asında gidip gelmektedir. Bunlardan diğer 
partilere gidiş yoktur; fakat diğerlerinden bu iki par
tiye geliş vardır. Bu konuda ilginç bir örnek olarak 
Yozgat gözönüne alınabilir:

MSP (RP-FP) % MHP % Toplam

1977 13 22.9 35.9

1995 36 13.9 49.9

1999 21.1 38.6 59.7

Aralarında oy kayması olmasına karşılık her iki
sinin toplam oyu gittikçe artmıştır. Bu oy ise diğer 
partilerden gelmektedir. Bunu değişik bölgelerde 
gözlemlemek mümkündür.

Bu partilerden CHP, sistemin dayandığı 6 ok dü
şüncesini açıkça savunmuş, DYP ve ANAP ise seçim 
meydanlarında dini ve milli söylemi öne çekerek 
halktan oy istemiş, gerçek düşüncelerini hep gizle
mişlerdir. Bu konuda diğer bir örnek DSP olup hiç 
bir zaman gerçek düşüncesini açıklamamıştır. Eski 
klasik sistem merkezli CHP’den çok daha farklı bir 
politika izlemektedir. Halk büyük bir medya baskısı 
altında manipüle edilmekte, oylan şekillendirilmek 
istenmektedir. Ayrıca şiddet ve tehdit tırmandırıl
maktadır. Bütün bu olumsuzluklara karşın dini ve 
milli kimliği öne çıkarmış olan MHP-t-RP (FP)’nin 
oy oranlarının yükselmesi, sistemin merkezini rahat
sız etmektedir.

Bu arada Kürt milliyetçiliğine dayah sistem kar
şıtı ayrı bir ağırlık merkezinin oluştuğuna da dikkat 
etmek gerekir. HADEP’in bütün olumsuz koşullara 
ve kapatılma istemine karşılık oylarını, %4.2’den
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%4.8’e, muhafaza etmesi ve 39 belediye başkanlığı
nı kazanması önemli bir olaydır.

Ayrıca HADEP’in Diyarbakır’da %45.5, Bat- 
man’da %43.5, Hakkari’de %46.1, Şırnak’ta %24, 
Van’da %35.7, İğdır’da %29.8, Mardin’de %25.3, 
M uş’la %32, Siirt’te %22.3 gibi yüksek oranda oy 
alması anlamlı ve düşündürücüdür. Kürt milliyetçili
ğinin bir halk tabanı bulduğunu göstermektedir. Bu 
gerçekleri iyi okumalı ve tefsir etmeliyiz. Bu kadar 
dağınık ağırlık merkezinin olması üzücüdür.

MHP, FP ve HADEP, sistemin temel düşüncesine 
karşıt partilerdir. Bunların tabanları daha homojen ve 
ne istediğini bilir durumdadır. Bu düzeyde tabanı 
nisbeten homojen olan diğer bir parti ise CHP’dir. 
DYP, ANAP ve DSP’nin tabanı oldukça heterojen
dir. Olaya sistem felsefesi açısından yaklaşanlar, ol
dukça azınlıktır. MHP ve FP akıllı ve iyi politikalar 
üretip temiz kaldıkları sürecc güçlerini artıracaklar 
ve bugüne kadar olduğu gibi sistem felsefesini tem
sil eden partilerin halk tabanını kazanacaklardır.

Bu durumda, sistemin ağırlık merkezi, fikri bir 
cazibesi olmayan ve fakat fiziki güce dayanan bir 
merkez haline gelecektir. Bu aşamada sistem ağırlık 
merkezinin M HP’yi yanına alarak fikri bir cazibe 
kazanmak isteyeceğine dikkat edilmelidir. "MHP 
değişti” kampanyası, MHP’yi milletin merkezinden, 
sistemin merkezine çekme gayretinin ilk işaretidir.

Diğer taraftan 18 Nisan’dan önce sistemin güç 
odaklarının MHP lehine bir tavır alması, bütün med
ya kanallarının
MHP’ye açılması ve 
Aydın Doğan’ın ko
alisyona M HP’yi kat
ma çalışmaları hep bu 
bağlamda değerlendi
rilmelidir. Ayrıca De- 
mirel, Ecevit ve med
yanın koalisyona ka
tılması için M HP’yi 
yoğun baskı altında 
tutmaları özellikle FP 
ile irtibatını kesecek 
senaryolar üretilmesi,
MHP’nin sistem mer- 
kezine çekîirpTöhtföT

edilme amacına dönüktür.

UÇE BOLUNMUŞ TÜRKİYE

Okay Gönensin, 18 Nisan gecesi bir TV kanalında 
yaptığı yorumda; “Türlüye üçe bölündü. Doğu ve 
Güneydoğu’da milliyetçi Kürt, Orta'da radikal sağ. 
Batı’da laik güçler seçimi kazandı, işte hu vahim bir 
durum” demekle Türkiye’nin dikkatini bir tehlikeye 
çekmek istemiştir. Böyle bir sonucu ise yukarıda or
taya koymaya çalıştığımız bir alt yapı doğurmuştur. 
Oluşturulması düşünülen sanal halk için inşa edilen 
bir sistem, yaşayan halkı “halka rağmen halk için” 
diyerek baskı altına almış ve kamplaştırmıştır.

Seçim sonuçlarına ilişkin coğrafi harita incelen
diğinde DSP batıda, HADEP Doğu ve Güneydo
ğu’da, MHP Orta, Kuzey ve Kuzey Doğu Anado
lu’da, FP Kuzey, Orta, Doğu Anadolu ile Marmara 
bölgesinde bulunmaktadır. Trakya hariç Türkiye’nin 
her tarafında en yaygın parti FP gözükmektedir. Tür
kiye’nin doğu ve güneydoğusunda etkin olan partiler 
batısında yoklar, batıda etkin olanlar ise doğuda yok
lar. Bu Türkiye’de toplumsal mutabakat sorununu 
gündeme getirmektedir. Farklılaşmanın, kamplaşma
nın gittikçe kalın çizgilerle belirginleşmekte olduğu 
anlamına gelmektedir.

Etnik temelli bü' kutuplaşma, Türkiye’nin önün
de en ciddi sorundur. Etnik tabanlı bir milliyetçilik 
duygusunun yaygınlaşması, çatışmayı kaçınılmaz

Devlet Bahçeli, Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz 57. Hükümetin Protokolünü imzalarken
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kılar. Uluslararası arenada böyle bir oluşumu bekle
yenler, hatta olması için katalizör görevi üstlenenler 
az değildir.

1995 seçimlerinde HADEP oylarının RP’ye; ke
za 1999 seçimlerinde HADEP’in oylarının yerel se
çimlere iştirak etmediği bölgelerde genelde FP’ye 
gitmesi; Kültlerin İslam ’ı, bir üst kimlik olarak gör- 
mesindendir. Bu ayrı bir araştırma konusudur. Her 
iki seçim sonuçları incelendiğinde Kürt milliyetçile
rinin İslam’a, üst, birleştirici bir kimlik olarak bak
tıkları kolayca anlaşılabilir. Bu, ülke için bir avantaj
dır. Önemli bir çıkış noktasıdır da. Yoksa bunu, İs
lamcılarla PKK’lıların bir ittifakı gibi görmek, öyle 
lanse etmek, propagandasını yapmak veya bunu bir 
baskı aracı olarak kullanmak gerçekleri göremeye
cek kadar bağnazlık hastalığına yakalanmış olmayı 
gerektirir. Ülkenin önünde bu düşünce bir handikap, 
sırtında da bir kamburdur. Bu şabloncu ve slogancı 
anlayıştan Türkiye’yi kurtarmak en acil ve öncelikli 
görev olarak önümüzde durmaktadır.

Türk-Kürt kutuplaşmasını'siyasi ranta çevirmek 
isteyenler, bunda kısa vadede başarılı olabilirler. An
cak uzun vadede ülkeye çok büyük zarar verecekler
dir. Her tabut psikolojik olarak bölünmüşlüğü bera
berinde getirecektir. Asıl tehlike de budur. Seçimlere 
7 ay kala Apo üzerinden yapılan siyaset, bir bilinç 
kirlenmesine neden olmuştur. Belki bazı partilerin 
oy oranı böylelikle artmıştır. Kan üzerinden siyaset 
yapılmcimalıdır. Bugün DSP ve MHP ülkenin en san

cılı bölgesinde 
mevcut değildir. 
Bu yöre insanla
rının, kendilerini 
temsil ettiğine 
inandıkları parti
leri de parlamen
toda yoktur. Bu 
olgu, bir mayın 
tarlasını andır
maktadır. Ne za
man patlayacağı
nı kestirmek zor
dur.

Sahil şeridin- 
Bülent Ecevit de olanlar içerler

de yok, içerde olanlar ise sahillerde yoktur. Ayrıca 
büyük kent merkezleri ile çevrenin siyasi tercihleri 
de farklıdır. Çevre genelde kırsal kesimden göç eden 
(iç göçmen) insanlardan oluşmaktadır. Bu insanlar 
kısa vadede ne kentli, ne de köylüdür. Farklı değer 
sistemlerinin etki anaforunda huzursuzdurlar ve top
lumsal bir şizofreni ile karşı karşıyadırlar. Genelde 
de yoksuldurlar. Çevrede FP, MHP ve DSP etkin ol
muş, buna karşılık merkezlerde ANAP, CHP ve DYP 
etkin olmuştur. Bu seçimlerin ilginç bir boyutu da bir 
ölçüde de DSP, MHP ve FP’nin yoksul kesimlerin, 
ANAP, DYP ve CHP’nin biraz daha varlıklı kesim
lerin partisi olarak tezahür etmiş olmalarıdır. Bu se
çimlerde yoksulların partileri kazanmıştır. Bu da bu 
seçime has bir özelliktir.

Dış göçmenler eskiden AP, ANAP, DYP çizgisin
de iken bu seçimde DSP’yi tercih ettikleri büyük bir 
ihtimal olarak görülmektedir. Yerleşik, iç ve dış göç
men insan unsurları arasındaki çekişme ve tezaüar 
1995 ve 1999 seçimlerinde etkisini daha çok hisset
tirmiştir.

Gelir seviyesi düşük ve işsizlik oranı yüksek olan 
bölgelerde son 4 yılda koalisyonUu'da büyük ortak 
olarak yer alanlar oy kaybına uğradılar. Halk ekono
mik durumun kötülüğünden iktidarları sorumlu tuta
rak muhalefet veya parlamento dışı partilere yöneldi. 
Özelleştirme sonucu işsizlik oranı artan illerde halk 
genelde MHP’ye yönelirken; ekonomik durumu iyi 
olan illerde mevcut statükoyu koruyacağı düşüncesi 
ile DSP’ye yönelmiş olabilir. Ekonomik nedenlerle 
göç edenler gittikleri yerlerdeki oy dağılımını ciddi 
bir şekilde etkilemişlerdir. Dahası Doğu ve Güney
doğu’dan göç edenler, gittikleri bölgelerde yerleşik 
olanların MHP’ye yönelmesine neden olmuşlardır.

18 Nisan seçimlerinin dikkat çeken diğer bir 
özelliği MFIP’nin Ülkü Ocakları aracılığıyla işsiz 
gençliği örgütlemesi ve onların ümidi haline gelmiş 
olmasıdır. Bütün bu gençler şimdi MHP’den iş talep 
etmektedirler.

OTORİTE ÖZLEMİ

28 Şubat sürecinin mağdurları olan Anadolu kaplan- 
lan/arslanları denen esnaf, sanatkar ve işadamları, 
28 Şubat sürecinde RP’nin kendilerini yeterince sa-
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Yunmadığı inancı ile “masaya yumruğu vurabilece
ğ i” ümit edilen M HP’ye destek verdiler. Anadolu 
kaplanlarının yoğun ve etkin olduğu yerlerde 
MHP’de ciddi oy patlaması olmuştur. İstanbul duka
lığına karşı duyulan kin ve hınçla MHP bu kesimle
rin ümidi haline gelmiştir.

Yoksul ve işsizlerin veya 28 Şubat sürecinde 
mağdur olan esnaf, sanatkar, iş adamları ve ticaret 
erbabının R P’den M HP’ye kaymasındaki sebebin 
iyi analiz edilmesi gerekir. Yoksul ve işsizlerin so
runları ile fazla ilgilenmediğinden RP’ye küskünler, 
RP’lilcri bu anlamda beceriksiz olarak görmektedir
ler. İş adamları ise 28 Şubat sürecinde kendilerine 
uygulanan ekonomik ambargoda kendilerine sahip 
çıkmadıkları ve yeterince tepki ve direnç gösterme
dikleri düşüncesindeler. RP yönetiminin “dik durup” 
otoriter bir tavır sergileyememesi medyanın da bu 
özlemi tahrik etmesi, halkta otoriter yönetim hasreti
nin daha da kamçılanmasına sebebiyet vermiştir. Se
çime 7 ay kala başlatılan bombalama, yakma ve yık
ma eylemleri, ekonomisi turizme dayalı bölgelerde
ki ticari aktiviteyi öldürmüştür. Bu bölgeler, teröre 
son verecek, devlete ciddiyet kazandıracak bir yöne
timi, refleks olarak arzu eder olmuşlardır.

Toplumun değişik kesimlerinde farklı nedenlere 
dayanan otoriter yönetim özlemi; medyanın DSP ve 
MHP’yi bu bağlamda lanse etmiş olması ile bu par
tiler, seçime girerken daha avantajlı duruma gelmiş
lerdir.

Denebilir ki 18 Nisan seçimleri bugüne kadar ya
pılmış seçimler içerisinde “yok mudur masaya yum
ruk vuracak kimse?” arayışının en zirvede olduğu 
bir seçimdir. Toplumun otoriteye böyle hasret oldu
ğu bir ortamda M HP’nin şansının yüksek olması çok 
doğaldır. MHP’nin örgütsel yapısı ve devlet anlayışı, 
böyle bir özleme cevap vermek durumundadır.

__________ MHP’NİN ÖNÜNDEKİ TUZAK:__________

SİSTEMİN A Ğ IRLIK  MERKEZİNE ÇEKİLM E

Toplumun bu seçimde verdiği önemli sinyallerden 
biri de, kavgayı, yolsuzluğu istememesinin yanı sıra; 
dürüstlük, ciddiyet, sözünün eri olma, sadakat ve 
onurlu bir davranış istediğidir.

M edya’nın yürüttüğü kampanyada Ecevit, dü

rüstlüğü, ciddiliği ve mütevaziliği; MHP ise ciddiye
ti, kararlılığı ve sözünün eri olmayı temsil ediyordu. 
Cumhuriyet gazetesi dahil tüm medyanın Ecevit’i 
bayrak edinmeleri normaldi. Ancak MHP’yi bu şe
kilde öne çekmeleri normal değildi. Özellikle seçim
den sonra MHP’lilerin beyanlarına rağmen başlatı
lan “MHP değişti” kampanyası hiç ama hiç normal 
değildi. Tam bu esnada MHP’nin legal ve illegalliği, 
mazisinin tartışmaya açılması ve Demirel’in 
“uymayanlar uydurulurlar” diyerek tartışmaya bir 
de tehdit boyutunu katması tesadüf değildir.

Bu kampanya başörtü krizinde ilk meyvesini ver
miş ve MHP’lilerin Anadolu sathında başörtüsü so
rununu çözme vaadlerinden vazgeçmesine neden ol
muştur. MHP kendi başörtülü milletvekilinin başını 
açtırmakla ve meclisteki yemin töreninde başörtülü 
milletvekiline sahip çıkmamakla, olay sonrasında 
verdiği olumsuz mesajlarla sözünün eri olduğuna 
ilişkin güvenin sarsılmasına neden olmuştur. Oysa 
kendileri “masaya yumruk vuracak insanlar” olarak 
kabul edilip desteklenmiştir. Bu aşamada, tulum, ta
vır ve beyanatlarını “siyasî tecrübesizliğe” bağlayıp 
zaman kazanmaya ihtiyaçları olduğu düşüncesi ile
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mazur görülebilirler. Ancak Rahşan Ecevit’in beyan
ları konusundaki tavırları hiç de tutarlı değildir.

Rahşan Ecevit’in, şüphesiz Bülent Ecevit’in 
isteğiyle yaptığı çıkış, M HP’nin mazisinin cinayet 
ve katliamlarla lekeli olduğu iddiası ve kendilerini 
dolaylı olarak ‘‘katiller” olarak nitelemesi, medya
nın “MHP değişti” kampanyası ile birlikte düşünül
düğünde sistemin MHP üzerine ciddi hesaplar yaptı
ğı anlamına gelmektedir.

Eski Marksist cuntacılardan Haşan Cemal’in 
"MHP sürekli balans ayarı ister” ve İlhan Sel- 
çuk’un “MHP irtica ile işbirliği dönemini kapayıp 
topluma güven vermeli" tarzında fikir serdetmeleri- 
ni Rahşan Ecevit’in beyanları ile birlikte değerlen
dirmek gerekir. Dahası 28 Şubat’ın ateşli savunucu
larından emekli general Kemal Yavuz’un "MHP’nin 
iki bayrağı var; birisi kırmızı, diğeri ye§il. MHP’nin 
durumu hangi bayrağı yükselteceğine bağlıdır. MHP 
yeşil bayrağı bırakmalıdır. ” demesini aynı bağlamda 
değerlendirmek gerekir. Keza Bülent Ecevit’in “ben 
MHP’yc güveniyorum”, “her görüşmeden sonra gü
venim daha da artıyor” tarzındaki hiçbir nezaket ku
ralına uymayan açıklamaları genel bir stratejinin 
ürünüdür. Bütün bu uğraşlar, M HP’yi sistem merke
zine çekerek “ehlileştirme” yani sisteme payanda 
yapma operasyonudur Her geçen gün zayıflayan, et
kisini kaybeden sistemin ağırlık merkezi, MHP’nin 
sistem merkezine çekilmesi ile sun’i teneffüs yap
mak istemektedir Diğer taraftan halkın değerlerine 
bağlı, halkın ağırlık merkezinin de böylelikle zayıf- 
latılacağı düşünülmektedir Bütün politikalar, önce
likle FP ile MHP arasında bütün köprülerin atılması
na, sonra da sistem merkezine çekilen MHP’nin iğ
diş edilerek, “ehlileştirilerek” fikrinden ve tabanın
dan koparılmasına dönüktür

Bu açıdan baktığımızda Rahşan Ecevit’in özür 
dilemesi isteklerinden vazgeçmeleri ve hükümetin 
oluşumundaki teslimiyet halleri, seçim meydanların
daki vaatlerinden hükümet protokolünü imzalayarak

Demirel-Ecevit-Yılmaz ve medya dörtgeninde 
MHP’ye dikte ettirilmeye çalışılıyor Her geçen gün 
bu baskı daha da artacaktır MHP, hiç istemediği ve 
ummadığı bir noktada ve atm.osferde kendini bulabi
lir MHP için asıl tehlike budur Fikrinden ve taba
nından kopan hiçbir hareket başarıya ulaşamaz. Da
ha çok rey alma arzusu ile ilkelerinden taviz veren
ler, bırakınız muktedir olmayı, kendi varlıklarını bi
le koruyamamışlardır 33 yıllık sabırlı bekleyiş ve çi
le yanlış duygularla heba edilmemelidir

Halkın ağırlık merkezinde yer alan herkese, her 
kuruluşa önemli görevler düşmektedir Bu dönemde 
FP yöneticileri hiç bir duygusallığa kapılmadan bir
leştirici, toparlayıcı bir üslup kullanmalıdır MHP ta
banı ve yöneticilerini rencide etmekten kaçınmalıdır. 
MHP’yi “Bermuda Şeytan Üçgeni”nden kurtararak 
halkın ağırlık merkezine çekmeye gayret sarfetmeli- 
d ir Gerek İslami hassasiyetleri öne çıkmış, gerekse 
milliyetçi hassasiyetleri öne çıkmış medya, kişi, sivil 
toplum kuruluşları ve aydınlarımız basiretli, hikmet
li, öğüt dolu bir tebliğ ve muhalefet sergilemelidirler 
Hiçbir kişi ve kurumu, sistem ağırlık merkezine it
meye ne hakkımız ne de tahammülümüz vardır 

MHP’nin karşı karşıya kaldığı veya kalacağı teh
likeler için -arada birebir tekabüliyet olmasa da- 
MHP yöneticilerini asırlar önce milletini uyaran Bil
ge Kağan’ın uyarısı ile ikaz etmek istiyoruz:^

Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imi.5. Tat
lı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öyle
ce yaklaştırırmış. Yaklaştırıp konduktan sonra, kötü şey
leri o zaman düzeiılenniş... Tatlı sözüne, yumuşak ipek 
kumaşına aldanıp çok çok Türk milleü öldün; Türk mille
ti öleceksin! Orada kötü kişi şöyle öğretiyormuş: Uzak 
ise kötü mal verir yakın ise iyi mal verir deyip öyle öğre
tiyormuş. Bilgi bilmez kişi o sözü alıp, yakına gidip, çok 
insan, öldün! O yere doğru gidersen, Türk milleti ölecek
sin! Ötüken yerinde oturup kervan, kafile gönderirsen 
hiçbir sıkıntı yoktur. Ötüken ormanında oturursan ebcdiy- 

___ yen il tutarak oturacaksın.
vazgeçmeleri, halkın reyleri ile ulaştıkları 2. Parti ol
ma hüviyetlerinden vazgeçer tutumları, DSP ile 
ANAP’ın patronajını kabul etmeleri, seçime 7 ay ka
la Türkiye’de perdenin öbür tarafında neler oldu so
rusunun zihinlere takılmasına neden olmaktadır 

28 Şubat sürecinde darbe tehdidi ile RP’ye kabul 
ettirilmeye çalışılan 28 Şubat kararları; bu dönemde

MHP yöneticileri unutmasınlar ki:
“İl gider, Töre kalır”.
Töre’yi bozanlarsa yok olur ■

Kaynaklar

1- Ergin, M ., Orhun A bideleri, M EB yayınları, İstanbul, 1997., s. 2.
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20. DÖNEM MECLISİ^NİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

KAPAK

ürkiye 21. Yüzyıla yeni bir se
çimle giriyor. Hem de, nere
deyse, istisnasız herkesin ya

nıldığı sonuçları alan bir meclisle; yir
minci dönemi geride bırakıp yirmibirin- 
ci dönemde yirmibirinci yüzyıla hazırla
nıyor. Hemen herkes, şaşırtıcı seçim so
nuçlarını analiz etmemekle meşgul. 
“Seçmen ne demek isledi?” sorusu ek
ranlarda, gazetelerde ve kahvelerde her 
kesimden insan tarafından irdelendi. So
runun cevabı kolayca verilmedi. Yirmin
ci meclisin unutulmasına vesile olabilir 
bu soru.

Hafızası zayıf bir milletiz. Yazılı kül
türü ve dolayısıyle tarih bilinci yeterli 
olmayan bir toplumuz. Yirminci dönem 
meclisini unutursak, seçmenin ne demek 
istediğini de anlamak güçleşecek ve ge
leceğe ilişkin değerlendirmeler yetersiz 
olacaktır.

Bu yazı, kişisel belleğin hatırlama ve 
değerlendirme fonksiyonları ile gerçek
leşeceği gözönüne alındığında 1995- 
1999 döneminin daha kapsamlı bir araş- 
tıı-maya ihtiyaç duyacağı ortaya çıkar.

1995 seçimleri ile birlikte DYP-CHP 
(bir dönem SHP) iktidai'i son buluyordu. 
Bazıları tarafından sürpriz kabul edilen
RP (21.4) seçimden birinci parti çıkar

ken, BBP ile ittifaka giı-en ANAP (19.6) 
ve DYP (19.2) hemen onu takip etmek
teydiler. Başkanı ile en özdeş parti DSP
(14.6) ve barajı kılpayı atlayan CHP
(10.7) meclise girmeyi başarırken MHP 
8.2’lik oy oranı ile dışarda kalıyordu.

Hükümet için ilk görevlendirilen 
Rl^’ye ortak bulunamadı. îlk denenen ve 
çok kısa süren ANAYOL hükümeti, iki 
parti başkanının kişisel tutumları yüzün
den yürümedi. RP, iktidar olma arzusunu 
taşkınlığa taşıyınca, ortakların taviz iste
yen maddeleri arttı. ANAREFAH hükü
meti gerçekleşmek üzereyken Mesut 
Yılmaz’ın, “Seni istemiyoıiar(!)” cümle
sinde saklı sebep yüzünden gerçekleş
medi.

Mesut Yılmaz’a nisbetle koalisyonda 
deneyimi olan Çiller’le anlaşan RP, RE- 
FAHYOL hükümetini kurdu.

Başbakan Erbakan hızlı bir giriş yap
tı. Deneyimi ve yıllarca beklemenin ge
tirdiği azimle “denk bütçe” ve dış politi
ka için atağa geçti.

Dış politikada pazar payını iddialı 
hale getirmek için, o güne kadar ihmal 
edilmiş çeşitli İslam ülkelerine ziyaret
lerde bulundu. D-8 projesini hayata ge
çirdi. Devlet gelirlerini ve giderlerini bir 
havuzdâ~îoplayarak, özel bankalara gi-

Ahmet
T E R C A N
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den akışı durdurdu. Gazete promasyonlan ile haksız 
rekabete imkan veren düzenleıneyi değiştirdi. Tüm 
bu olup bitenler “bir kısmı medya” ve onlarla ilişki
ler içinde olan çevrelerin tepkilerine yolaçtı. Böyle- 
ce Yirmisekiz Şubat’a  giden süreç için düğmeye ba
sılmış oldu.

îlk tepkilerle birlikte, hükümet ortağı DYP’den 
aykırı sesler yükselmeye başladı. Arkasından istifa
lar. Tarihe Yirmisekiz Şubat kararlan olarak geçen 
ondokuz maddelik MGK “tavsiyeleri”, insan hak ve 
hürriyetleri ile Türkiye’nin imzaladığı ve anayasanın 
bir parçası hükmünde olan A.İ.H.S ile taban tabana 
zıt hükümler içermekteydi. İnanç ve düşünce özgür
lüğünü kısıtlayan bu maddeleri imzalayan, fakat uy
gulamada başarılı bulunmayan Erbakan’ın yerine 
Mesuz Yılmaz-Ecevit İkilisi hazırlanıyordu. Koalis
yonun kendi içindeki nöbet değişimindeki fırsatı de
ğerlendiren Demirel, çok önemsediği ve Özal zama
nında büyük duyarhlıkla takip ettiği “teamüllerin” 
aksine; görevi Mesut Yılmaz’a verdi. 28 Şubat karar
larını liderlerle görüşen ve konuyu meclise taşımaya 
çalışan Erbakan’a destek çıkmazken, “devletin ku- 
rumlarını çatıştırma” gibi hiyerarşisi gözardı edilmiş 
suçlama, ortak söyleme dönüştü. Zinde çevreler bu
nunla meclisin gücünü, daha doğrusu güçsüzlüğünü 
ölçmüş oldular.

ANASOL hükümetinin ilk icraatı sekiz yıllık ke
sintisiz eğitim uygulaması oldu. Akabinde bir dizi 
kısıtlama sürüp gitti. Dindar insanlar üzerinde oluş
turulan baskı çemberi, sanal bir “irtica” masalına dö
nüştürülerek medya, asker, bürokrat, kartel dörtge
ninde akıllara durgunluk verecek uygulamalara yö
neldi. Üniversitelere başörtülü öğrenciler alınmadı, 
îrlica adı altında ticari firma listeleri yayınlanarak 
bölücülük yapıldı. İnançları yüzünden ordudan yüz
lerce subay atıldı. Öğretmenler, memurlar atıldı, sü
rüldü. Yargı siyasallaştı.

Halk bunalımını Sultanahmet mitingiyle ortaya 
koydu; beşyüzbini aşkın insan, baskılara karşı an
lamlı bir tavır koydu. Netice alınmayınca, bu defa iki 
milyona yakın insan, ülke çapında elele tutuşarak 
baskılara tepki verdi. Yüzlerce yazan, konuşan insan 
baskılara maruz kaldı; tutuklandı, yargılandı. Sivil- 
toplum kuruluşlarına baskınlar düzenlendi. Defalar
ca denetimden geçen kurumların en küçük mevzuat

hatası, basında karalama kcunpanyalanna dönüştü
rüldü.

Yılmaz-Ecevit hükümetinden trilyonlarca kredi 
alan kiu-tel çevreleri, hükümetin gönüllü destekçisi 
ve sanal irticanın yılmaz savaşçıları oldular.

Ankara’nın Sincan ilçesinde her yıl yapılan Ku
düs Gecesi ardından, bu sefer tanklar yürüdü. Tiyat- 
roculaı- ve geceyi düzenleyenler tarihte benzeri gö
rülmemiş cezalara çarpıldılar (Yirmi yıl cezaya çarp
tırılan sanatçıları, sanat çevreleri es geçmekte zor
lanmadı.) Sincan’da yürüyen tankları, “rakibin ye
nilgisi” olarak algılayan politikacılar alkışlamakta 
bir besis görmediler.

Bu dönemin diğer önemli yanı da, bir kamyonun 
susurluk yolunda bir merscdese çarpması ve ucu 
devletin en üst kademelerine varan çete ilişkilerinin 
açığa çıkmasıydı.

Çetelerle ortaya çıkan ilişkiler, mafya-emniyet; 
mafya-hükümet bağlantıları ile bir dizi kirli ilişkiyi 
gözler önüne seriyordu. Kurulan Meclis komisyonu 
Susurluk dosyasında belli noktalardan öteye geçe
medi. Kara para aklama, eroin, kumarhane işletme
ciliği, istihbarat ilişkileri, haraç toplama, adam öl
dürme, kundaklama, faili meçhuller, habercilerin ek
rana taşıdığı halkın anlamakta güçlük çektiği olaylai' 
olarak ortaya çıktılar. Adliyeye yansıyan pek çok 
olay ve olayların yurtdışı bağlantıları tam olarak or
taya çıkarılamadı.

Mesut Yılmaz evde banka pazarlığı yaptı, işa
damlarını kabul etti. Mafya işadamlarını yurtdışın- 
dan yönetti. Çetelerle mücadele edeceğim diyen 
Başbakan’ın önemli bakanının çetelerle diyaloğu or
taya çıktı.

Enflasyonu unuttu herkes. İnsanlar can derdine 
düştü. Milyonlarca genç işsiz, öte yandan bir gecede 
yer değiştiren trilyonlar insanların gözü önünde gi
dip geldi.

Terör hep sürdü. Askerlerin cenaze törenleri ve 
birliğe yolculanışları nümayiş alanlarıydı. Güneydo- 
ğu’ya ait ciddi ve tutarlı bir politika oluşturulamadı. 
Kürt sorunu hep fiziki tedbirlerle çözülmeye çalışıldı.

Ve bu meclis, en büyük partisini kapattu'dı. Bü
yük güven bunalımları yaşadı. Bcişarma biçimi ve 
içeriği tartışılsa da, son hükümetin yaptığı önemli ic
raat, Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesi ol

2 2  ■ ÜMRAN



muştur.
Yirminci dönem meclisi, daiıa başkanını seçer

ken, teamülleri gözardı ederek ahlaki zaaflarmı orta
ya koydu. Kendi içinde hukuk ve adalet ve ahlak te
melinde dayanışmaya gidemedi. Her parti diğerini 
alaşağı etmek için “beldenaşağı” vurmada birbirin
den mahir oldu.

İfade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, sivil topluma 
akredite olma konularında bağnaz kaldı. Bu yüzden 
de vesayet altına girdi. Parti olarak hepsinin şikaıyet- 
çı oldukları yasaları değiştirme iradesini ortaya ko
yamadılar. Yolsuzluğu oturdukları koltuklara kadar 
taşıyarak, Meclis Başkanı’nın şaibeye karıştığı il
ginç bir dönemle tarihe geçtiler.

Bu dönemde Türkiye Avrupa însan Haklan Mah
kemesi’nde, hakkmda açılan davalarla birinci sıraya 
yükseldi. Vatandaşları tarafından hakkında açılan 
dava sayısı ikibini geçti.

Milli Askeri Stratejik Konsepti Başbakanlık Kriz 
Yönetmeliği, Balı Çalışma Grubu, 28 Şubat kararla
rı, çeteler, susurluk ile anılacak bir dönem yaşandı.

Millet kendi kontrolünde olması gereken meclise 
harici güçlerin müdahale ettiğine şahit oldu. Millet
vekili ve hükümet yetkilisi olmanın “yetkili” olma 
anlamına gelmediği üzülerek müşahade edildi. Sö
zünde durma ve hakkını savunmada siyasetçinin 
kendisi kadar iradeye sahibi olmadığını anladı. Mec
lise ve politikacıya inancını kaybetti. İletişim Sctye- 
sinde, önceleri dokunulmaz derecede yukarıda gör
düğü politikacıların, halktan geriye düştüklerini, çe
şitli yolsuzlukların ve ilişkilerin ortaya çıkışıyla 
kavradı.

Bu Meclis Başbakana küfredilmesini ve bunu 
Cumhurbaşkanı tarafından “boşalma hakkı” olarak 
tanımlanmasını içine sindirdi. İradesine,çeşitli defa
lar yapılan müdahaleleri görmezlikten geldi. Perde
nin aralanması sonucu, halkın olaya şahit oluşunda, 
perdeyi aralayanı suçladı.

Mcclise giden ve dönen pai'tiler arasında -isimle
rinden, yapıp ettikleri, söylediklerine- ile büyük 
farklılıklar oldu. Milletvekili borsast kurulduğunu 
yine kendileri söylediler. Parti değiştirmede rekor 
kırıldı.

----- l -9954-9-99-dönemini kaba hatları ile haln lamay-a-

men ne demek istedi?” sorusu bu süreç hatırlanma
dan anlaşılmasa gerek. Bir de partilerin hal ve gidiş
leri sözkonusu. Onların performansını da değerlen
dirmeye almak gerek.

PARTİLER -DURUŞLARI- PERFORMANSLARI

RP: 1995 Seçimlerinin flaş partisi. Hükümet olma
daki ısrarlı tutumu aşırı tavizlere yolaçtı. Partide fi
kir eleştirisi ile şahsiyet saldırısını karıştıran isimle
ri rehabilite etmede gecikti. Şevket Kazan’ın Adalet 
Bakanlığı’na gelir gelmez takındığı “devletçi” söy
lem, muhalefet dönemiyle hiçbir benzerlik taşımadı. 
28 Şubat kararları karşısında meclise yönelmesi isa
betli oldu. Arkasından sine-i millere dönmeyi aklın
dan geçirmemesi bir handikaptı. Hak edilmeyen, 
birkaç kişinin sorumsuz konuşmaları yüzünden par
ti geriledi ve duracağı yeri bilemedi. Kendi hukuku
na sahip çıkmada yetersiz kaldı. Hakkında açılan da
vadan sonra tüm 
reflekslerini kay
betti. Oysa kültür
lü ve özgürlükçü 
tabana sahipti. Hu
kuk ve özgürlük 
ekseninde gür bir 
ses olma imkanını 
kullanmadı. Parti 
içi katılımcı, ço
ğulcu, gelişmeci
yapı kurulamadı. Erbakan gibi karizmatik ve çok ze
ki bir lidere sahip olmak, değer üretimine negatif te- 

-sir_olarak yansıdı. Seçim propagandalarındaki mür^
balağalı vaat ve tarzı geri tepti. İsraille yaptığı ant
laşma ve benzeıi aşınmalar karşısında Taksim’e ca
mi, Çankaya’ya cami icraatlaıı tabamın zeka seviye
siyle alay niteliğindeydi.

D-8 projesi sadece Erbakan’m gerçekleştirebile
ceği, önemli bir başarıdır. Denk bütçe, devlet gelir
lerinin ortak havuzda toplanması, işçi ve memura 
verilen zam oranları gözardı edilemez. Öte yandan, 
hiçbir çete ve yolsuzluk şaibesine katılmayan RP 
milletvekilleri dürüstlük noktasında itibar kaybet
mediler. En etkili hizmeti, sahnedeki perdeyi arala- 
ması ve siyaseti yönIeııdkejLgü_çierij3.n .ay_a_çj karma^

çalıştığımızda ilk elde saydıklarımız bunlar. “Seç- sı olmuştur.
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DYP: REFAHYOL iktidarında çeşitli çevreler ile 
temas kuran bir kısım milletvekilleri paıtiyi terk et* 
tiler. İçlerinde Yalım Erez, Yıldırım Aktuna gibi Çil
lerdin özel ilgisine mazhar olan ve bakan yapılan 

milletvekillerinin iş çevrele
riyle temasa geçmeleri 

partiye olan güveni 
sarstı. Ç iller’in sür
dürdüğü zigzaklar 
kendine olan güveni 
zedeledi. 28 Şubat sü- 

reciyle Devlet-millet 
çatışmasından iyi dersler 

çıkardı. Önceki dönem sırt- 
landığı kartel’in, Gümrük Birliği ile kendine cephe 
alışı Çiller’i halkı tanıma ihtiyacına götürdü. O da, 
çetelerden, malv arlığından ve Yılmaz’la girdiği an
lamsız ve seviyesiz çatışmalardan zarar gördü. 
Özal’ı anlamaya başlayıp milletin safında yer aldığı 
an milletin onu terk ettiği andı. 1999 seçim kampan
yasında duruşu, söylemi olan tek partiydi. Çillerin 
kendine olan aşın güveni teşkilat desteğini arka pla
na itti. Seçim boyunca sürdürdüğü çatışmacı üslup 
bıkkınlığa yol açtı.

DSP: Ecevit partisi; en talihli parti. Seçimi dör
düncü bitirip yeni seçime Başbakan olarak liderini 
taşıyan anormal durumun en kârlı partisi. Partisinde 
muhalefete yer yok. Bu anlamıyla da solla ilgisi yok. 
Muhalif olan ayrılmak zorunda. Sivri, renkli isimler 
yok. Teşkilat zayıf, bunun yanında yılların tecrübesi 
mevcut. Yetmişli yıllarda, cenaze törenlerinde bile, 
sırt sırta durduğu Demii'el’e hayran bir Ecevit. Cid
diyeti, yapacağı ve yaptığıyla örtüşen ince diploma
tik dil ve mütevazı görüntüsü onu büyüttü. Hem mil
liyetçi, hem sol. İzahını kendi de yapamıyor. Emek

sermaye çelişkisin
de bu dönem arka
sında sermaye var. 
Dine dc Mevlevi 
miktarında, otantik 
öğe olarak sahip 
çıkıyor. Durduğu 
yerden kıpırdamı
yor, “dini istismar

edenler” diyerek, hem dinden oy alıyor, öte yandan, 
aydın dindarlar diyerek, dini istismar etmenin ince 
yolunu gösteriyor. Demirel’in himmeti, Yılmaz’ın 
yetersizliği, Çiller’in son manevrası ve saydığımız 
özellikleri onu yeni seçimlerde birinci parti yaptı.

ANAP: Özal’ın felsefesi ile alakası kalmadı. Me
sut Yılmaz her seçime farklı bir duruş, farklı bir 
imajla girdi. Askerlerin dediğini yapma karşılığında 
hükümet oldu. Sekiz yıllık kesintisiz eğitime karşı 
çıktığı halde, birden taraftar olması herkesi şaşırttı. 
Örtülülere “yarasa” demenin karşılığını seçmen, san
dıkta verdi. Çetelerle yolsuzluklarla mücadele ede
ceğim dedi, en yakın bakanı Eyüp Aşık, Çakıcı ile 
ilişkili çıktı. Tüm inkarlar, ses kasetinin ortaya çıkı
şıyla bocalamaya 
dönüştü. Yılmaz’ın 
kartele verdiği kre
di ve promasyona 
tekrar imkan ver
mesinin yanında, 
şaibeli tiplerle ev 
ortamlarında özel
leştirme yapması 
gülümsemelere yol 
açtı. Partisini DSP
çizgisine yerleştirdi. Özal zamanında risk alan Özgün 
tavırlar ortaya koyan Oltan Sungurlu, Ekrem Pakde- 
mirli. Ülkü Güney vb. tipler uysal birer memur gö
rüntüsüne büründüler. Cemil Çiçek, Abdülkadir Ak
su, Korkut Özal gibi milletvekilleri marjinal bir sol 
parti görüntüsü vererek parti tabanına ve kuruluş fel
sefesine aykırı düşen partiden ayrılmak zorunda kal
dılar. Yılmaz’ın vizyonsuzluğu Demirel’in güdümü
ne girmesine neden oldu. Takım oyunu oynamayı 
beceremeyince Çiller’e ve RP’ye saldırarak, varlığı
nı sürdürmeye çalıştı.

CHP: Halkına en yabancı parti olma özelliğini 
Deniz Baykal’la daha da pekiştirdi. Ne dünyadaki 
solun değişim serüvenini izledi, ne de Türkiye’yi an
lama çabası içine girdi. CHP, “karanlıkta” varsaydı
ğı halkı, “aydınlığa” çıkarma uğraşı verdi. İnsan hak 
ve özgürlüklerini laik söylemin dışına taşıramadı. 
Halkın değerlerine olan yabancılıkları katılaşarak
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sürdü. Laik- 
müslüman suni 
ç a t ı ş m a s ı n ı  
alevlendirm e
de medyadan 
aşağı kalmadı. 
Sincan’da yü
rüyen tankların 

akabinde, aynı yerde açıklama yapan partinin yetkili 
ağzı Adnan Keskin, müdahalelere yeşil ışık yaktı. 
ANASOL hükümetine dışlan destek verdi, DSP’nin 
erimesini bekledi; fakat, beklentisinin aksi sonuçları 
ile karşılaştı. Baraja takıldığı seçim kampanyasını 
onuncu yıl mar§ı ve çal bella ile sürdürdü.

BBP: Meclise ANAP ile yaptığı ittifakla girdi. 
Sayısal gücünün üstünde işlev yüklendi. Her olayda 
ahlaklı ve ilkeli tutumu ile dikkat çekti. Politikanın 
gereği hesapları aşarak, RP’nin kendisini küçümse
mesini dahi önemsemeden, ilkeli tavrını koruyabildi. 
Başkan Muhsin Yazıcıoğlu RP tabanı tarafından se
vildi, ilgi ile karşılandı; hemen her etkinlikte kendi
ni ifade imkanı buldu. Sivil toplum, özgürlük söy
lemlerini kulaktan dolma, ama samimi olarak seslen
dirdi. RP’nin kondisyonunun düştüğü yerde, güçlü 
bir birikimi olmadığı için söylem geliştiremedi. Par
ti, söylemini medeniyet tasarımını çağrıştıracak 
ufuklara taşıyamayınca, “emanete biz sahip çıkarız” 
sloganında kaldı. Dünyayı, Türkiye’yi nasıl anladı
ğını, ülke sorunlarını hangi projelerle aşacağını bek
leyenler, doyurucu cevaplarla karşılaşamadılar. Oy

sa, kendisine ilgi duyan RP 
tabanı ve onun belleğine 

etki eden aydın kadro
sunu harekete geçir
mek mümkündü.

Herşeye rağmen, 
yirminci dönemin en 

ilkeli, en tutarlı partisi 
oldu. Yeni seçimlerde 

meclis dışı kaldı. Önünde beş 
yıl gibi her anını değerlendirebileceği bir süre var.

FP: Meclisin kurduğu bir parti, kapatılan RP’nin 
bir kısım milletvekillerinin de katıldığı FP’nin~bîtş^

tirildi. FP sahneye yeni tiyatrocunun ellerini koyacak 
yer bulamamasından duyduğu tedirginlik içinde, si
yasi hayata katıldı.

İnsan hakları, demokrasi söylemini önce çıkardı. 
Sorun kendisine dokunduğunda hakları öncelediğin- 
den inandırıcı bulunmadı. Partiye ANAP’tan kopan 
deneyimli isimler eklendi. Vitrin değişikliğine gidil
di. Merkez parti olma hevesleri yeşerdi. CHP’nin na
sıl bir “Sol Parti” olma imkanı yoksa, FP’nin de 
“merkez partisi” olma şansı yoktu. Seçmeni ile ken
di arasındaki bağ kendini merkeze yerleştirmeye en
geldi. Oysa FP’nin yapması 
gereken merkezi ileriye ta
şıma olmalıydı. Takım 
oyunu oynama şansını 
kullanması ve muha
lefetini kendi içinde 
yaşatması halinde, li
derlik sorununu sağlık
lı bir biçimde çözebilir.
Partiye başkan adayı olacak 
herkes, eşit şartlarda, liderlik mücade
lesi vererek koltuğuna oturmak zorundadır. Kalpler
de ve kafalarda istiflıam bu'akarak, siyasetin olmaz
sa olmaz kuralı gibi görünen vefasızlığı benimseye
rek elde edilecek başarıların kıymeti tartışmaya açık
tır. FP’nin yeni lideri Türkiye’yi tanımakla yetine
mez. Dünya siyasetini etkileyecek bir perspektife ve 
itibara sahip olması gerekir. FP’ anlayışının netleş
mesi, liderlik sorununu aşmasına bağlı görünüyor. 
Bu açıdan zamana ihtiyaç var.

Öte yandan yerel seçimlerde başarılı olan FP, hal
kın dürüst, çalışkan ve kararlı yönetimleri onayladı
ğını gördü.

1999 seçimleri, aktarmaya ve yüzeysel olarak 
tahlil etmeye çalıştığımız sürecin sonunda gerçekleş
ti. Seçmen bu sürecin bedelini ödeyen taraf olarak 
21. Meclisi şu şekilde dizayn etti: DSP- %22.6 ile 
136 milletvekili, MHP- % 18.2 ile 130 milletvekili, 
FP % 15.15 ile 110 milletvekili ANAP %%13.29 ile 
86 milletvekili, DYP % 12.28 ile 85 milletvekili ve 
CHP % 8.73 oy oranı ile barajı aşamadı.

___ Şimdi soruyu sorabiliriz:_____________________

kanlığına yılların deneyimine sahip Recai Kutan ge- Seçmen ne demek istedi, neden?
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DENEME
İmparatorluk Günleri ve Diğer Öyküler

GÜÇ HİÇBİR ŞEYDİR 
OTORİTE HERŞEYDİR

Selahaddin
AYAZ

DOGA, AKIL, TARİH VE TEKEL 

(NATURE AND SUBSUMPTION)

luslar yoktu ve ulus nosyonu 
cidden komik ve anlaşılmaz 
birşeydi. Acaba ne demekti? 

Bunu düşünmeye bile gerek yoktu. Her
halde, alternatif tarım, alternatif hayvan
cılık demekti, alternatif düşünce tarzları 
demek olabilirdi belki ama ondan da 
önemlisi, alternatif ticaret demekti, alter
natif ulaşım yol ve kanalları demekti.

Bunu düşünmeye bile gerek yoktu; 
Sezar vardı, bir Temmuz ayında dünyaya 
gelmişti. Sezaryen ile. Romus ve Romu
lus gibi, başkasının sütünü emmişti, baş
kasının ürettiği gönü giyebilirdi.

Ulus, dil, lehçe, şive ne demekti? 
Belki alternatif harp unsurları, alternatif 
kuşam ve teçhizat demekti. Belki alter
natif savaş taktik ve stratejileri demek 
olabilirdi ama ondan da önemlisi, alter
natif imkanlar demekti. Ulusların, dil ve 
lehçelerin sonsuzluğu ancak ve ancak 
nehirlerin, yol ve köprülerin, su ve kara 
geçitlerinin Tanrı tahtında. Gökyüzü tah
tında uzanan sonsuzluğu demekti.

Bütün bunları düşünmeye gerek yok
tu: Sezar vardı. Ve Doğal Mantık yani 
Akıl vardı. Coğrafi şartlar bilgisi ile, kül
türel nesne, araç-gereç bilgisi ile, mahal
li konut ve yol sistemi ile gelişen akıl

vardı. Dil hiçbirşeydi, dilin temsil ettiği 
latif keyfiyet yani akıl, herşeydi.

Ve akıl, birtek şeyi emrediyordu: Ta
mamını, yani herşeyin bütününü. Bu Se- 
zar’a göre, Doğa’nın Tekel Kuralı idi. 
İçerseme ve tam kontrol (subsumption 
and Total Control: Total Monopoly). Bu
na daha sonraları, payladım ve etkinlik 
gibi isimler de verilecekti.

Yeryüzü coğrafyasının, ne fizik ve ne 
de beşeri coğrafyasının, bölünmeye ta
hammülü bir yana, bölünmeye müsaitliği 
bile sözkonusu değildi. Güçlü, güçsüzü 
hemen istila etmeliydi, ve hemen yönet
meliydi. Esasen, güçsüzler, ne coğrafi 
potansiyellerini ve ne de beşeri potansi
yellerini bilecek, bilebilecek gibi durmu
yor, gözükmüyorlardı.

Doğa’nın emri yerine getirilmeliydi: 
İstila ve güçsüzlerin kendi menfaatlerine 
yabancı nâm altında yönetimi. Bu, her
kese daha çok anlamı hemen taşımaktay
dı.

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu 
da böyle kuruldu. İmparatorluk mefhu
munda, mevhum (vehimî) kavramlara, 
gereksiz gurura, gereksiz ayırımlara (ırk, 
dil, din) yer yoktu. Ne yazık ki kutsal 
Roma Germen İmparatorluğu daha adın
dan hemen belli olan bir vehmi (hurafe, 
kuruntu) kendi taşımaktaydı: İmparator
luk değil, Tanrı’nın Melekutu (İsâ’nın
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Hükümeti) olmak vehmini. O yüzden de kendi ile 
yani imparatorluk keyfiyeti ile çelişkiye düşecek ve 
bütün diğer evham-hassiye (özel kuruntular) pey- 
dahlanacaktı: Milliyetçilik akımları ve Milli Kilise 
hatta Kilisesizlik yani Protestantism adı da verilen, 
total atheism (tam dinsizlik); Tanrı adına bile olsa...

TANRISIZ OTORİTE OLUR MU?

Doğa’ya bir kere bir meyyaliyet (bent/viraj) verildi 
mi, bunun terki son derece zordur: İster doğal olsun, 
ister sentetik (bireysel, estetik). Sezar ile gelen Do
ğal Etkinlik mantığı 1500 yıl (onbeş yüzyıl) sürdük
ten sonra, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile de 
Tanrı Yönetimi (Kilise ve Fetva Mantığı/Güdümü) 
doğmuştu. Burada, bir istilâ hareketi, bir vergilen
dirme stratejisi, derebeylik tarzı has-zeamet ve tımar 
yönetimi pekçok akıllılıklar (etkinlikler) yaratıyor 
olsa da, Fetva denen bir unsur da adeta bir kaçınıl
mazlık tahtında (Akıl unsuru yerine yani izah iste
meksizin) doğmuştu.

İmparator, Tanrı hizmetindedir: Vergilendirme 
bile vergilendirilenin (haraca bağlananın) Tanrı tah
tında, kendi yararınadır ve Fetva makamı (istilayı ve 
haraca bağlamayı nihai tarzda, semavi i niyetlerle ge
rekçeleyen,) Kilise’dir, yani o zamanlardaki adı ile 
kutublar (Kilise Babaları/Church Fathers). Haçlı se
ferleri de aynı surette gerekçelendirilmiştir. Gaye is
tila olmamalıdır, gaye bizatihi Tanrı’dır, Makam-ı 
Meryem ve Rıza-i İsa’dır.

Bu mantık da yapıştı mı çıkmayan türden bir 
mantıktır. Acaba bu, nasıl aşılacaktır?

İşle, Fransız dehası. Uluslaşma Süreci’nde (yani 
Ulusal Kilise Süreci’nde, Luther ve Erasmus mantı
ğı yardımıyla da, Protestantizm akımı gibi renksiz 
bir dini süreç yartımıyla da) bu engeli aştı: Liherte, 
Egalite, Fraternite ou Morti

HüiTİyet, Eşitlik, Kardeşlik-yahut ölüm. Yani ye
terli maneviyat ölçütleri de, şehadetin yeni tanımı 
da. bir başka, herhalde karma (Doğa-ı-İnanış) kana
lından sağlanmıştı. Öyle ya, iki unsur vardı: Şahadet 
ve şehadet (şahitlik ve şehitlik). Kulluk kavramı va-

ne tatmin olunuyordu. Bunlar da evrenseldi, ne diye
lim, yeterince evrenseldi. Moral (maneviyat) yarata
bilirdi. İnsan, neden moralsiz (maneviyatsız) olamı
yordu, Kilise de, E. Hume da onu istediği kadar tar- 
tışsındı (Au Essay Concerning Human Understan- 
ding/Beşerî İdrakin Mahiyetine Dair Tez).

Tanrı yok olmuştu ama toplumsal hız (ivme/mo- 
mentum) hemen ikame olunmuştu, bu tam bir tra
nsplantasyondu, ve kalbin açığa ahnışı, Devrim’den 
önceki 40 yılda da, kısa süren (1789-1993) Devrim 
esnasında da esaslı surette regüle (kontrol, tedriç) 
edilmişti. Rousseau ve Devrim Şehitleri Danton ve 
Robespien'e, cidden büyük dirijanlardı.-Danton ve 
Robespierre, Mason Locası’ndan kabul görmedikle
ri için, Devrim’e önce hayat sonra da can vermişler
di.

HALKA DAYALI OTORİTE: MONTAGNARD’LAR

Her devrim, sadece bir deneme sürecidir (Probati-
tandaşlık, cemaat kavramı tebaa (ve hemen akabin
de, cemiyet) kavramı ile yer değiştirirken, iki şart ge-

on). Her devrim, sudan-çıkmış-balıkçasına, şaşkın
dır, istikametsizdir. Neyse ki 1215 İngiltere (Milli
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Ahit/Magma Charta) vardır, neyse ki Lordlar Kama
rası ve Avam Kamarası vardır. Fransızlar da çözümü 
bulurlar. Artık Batıl ilikad olsa da Giriş’te Sağ’da 
Bourgeoisie (Şehirli tacirim) temsilcisi Les Republi- 
cains (Cumhuriyetçiler) Giriş’te Sol’da da Halk tem
silcisi toprak ağaları yani Montagnardlar (Montan- 
yarlar) oturmaktadır.

Şer’î otorite gitmiş, teşriî otorite gelmiştir, ve o 
Tanrı tahtında Kilise yerine, Kral tahtında Assemble 
Nationale’dir (Millet Meclisi). Daha önce ABD’de 
Kral tahtında tabiri de tarihin karanlıklarına gömül
müştür. (1776)

Yani vatandaşlığın başlangıcı Fransız Devrimi 
değil Amerikan Devrimi’dir. Ama nedense, halen 
yeryüzünde bunu dile getirmiş tek şahsiyet bile yok
tur. Herhalde Amerikan toplumsal dinamikleri biraz 
fazla hızlıdır. Herhalde Amerika, genel gidişin tem
silcisi yahut ifadesi olamamaktadır.

OTORİTE VE SANSÜR, KURUMLAŞMIŞ OTORİTE

Otoriteyi artık tanımlayabiliriz. Otorite, gücün nihaî 
ifadesi, nihaî mehazıdır. Ve gene gücün, son analiz
deki sansürcüsüdür, yani tiikibatçısı. Güç deyince 
anlaşılan eğer tanınmış, bir tür onanmış bir otorite 
kaynağı yahut bir tür otoriteyi ayakta tutmak için 
alınmış tedbirler, kurulmuş kurumlar, icat olunmuş

mekanizma ve düzenlemeler değil 
ise, o bakişaçısı özde yanlış, özde tu
tarsızdır, sakattır, minvalinden oyna
mıştır, sapkındır.

Ferman gitmiş, yasa gelmiştir. 
Weber deyimiyle Charisma (Kral/Ce- 
bcrrCıt, Cerbeze, Fizik Zorlayıcılık ve 
İkna Gücü, Dilsel Aşkınlık/Eloguen- 
ce) gitmiş. Devlet adı verilen süreç ve 
düzenlemeler gelmiştir. Ai'tık Devlet 
Eflatunî’dir. En büyük fazilet, en yü
ce ahlâktır...

Weber, Devlet’i "Bütün fizik güç
lerin tekelcisi” diye tanımlar. Aslın
da, yanlıştır. Çünkü devlet, saldırı ve 
savunma adını verdiğimiz (iç ve dış) 
otorite kaynakları yani fonksiyonlar 
adına (nam-ı hesabına) fizik gücü, 

tahrip ve ifna gücünü beraberinde getirmekte yahut 
taşımaktadır.

Kral’ın gücü, hiçbirşeydir. Vâkıf ve hakim oldu
ğu yasayapıcılığa dayanan ve yasa müyyide fonksi
yonuna (asayiş ve yargı) dayanan otoritesi, herşey- 
dir. Ve yeni Dünya’da (Fransız Devrimi- Sonrası 
Dünya’da) Mecüs’in gücü hiçbirşeydir, onun yasa- 
yapıcılık adına sürekli müracaatta bulunmak zorun
da olduğu töresel ve dinsel bilgi ile gelen otorite, 
herşeydir.

OTORİTESİZ HÜKÜMETLER VE ÖLÜ DEVLETLER

Weber, Devlet’i “The Rontinisation, Standardisation 
and Proceduralisation of Charisma” diye tanımlar: 
Karizma adı verilen ve Shelley’de Azmân (ozyma- 
ndias) diye geçen devasa (heyulâ) şahsiyetlerin gün
delik, standart usûl ve muamelata bağlanması. 
ABD’de 1776’da, Fransa’da 1789’da (1791) Ka- 
ral’ın yerini Anayasa denen heyulâ almıştır. Tanrı 
yerine de “Siyaset Dışında İnsan Yoktur!” diyen 
Thomas Hobbes’un tabiriyle Devlet (Leviat- 
han/Anında Cezalandıran) kaim olmuştur.

Sonra, uluslararası öykünme (taklid) yolu ile, 
pekçok ulus Anayasa denen laik belgeler düzenler ve 
Devlet’i (Prosedür/Usûl ve muamelat) ona tabi ve 
hadim (halka da amir) kıku* olmuşlardır. Anayasa 
(constitution) İngilizce bir kelime bile değildir, İngi-
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lizler Charter derler: Amerikanca bii' kelimedir, 
Fransızlar da aynen almışlardn'.

Öykünenler, örfü (çoğunlukla dine bulanıkUr) aş
tıklarını, evrensel akideleri (principles) benimsedik
lerini (hatta icat ettiklerini!) düşünmekle, mutludur
lar. Diğerleri de herhalde onları Beyt-el Akvâm’a 
(BM/Kavimler Evi) kabul ederken, “Böyle düşün
mek seni rahat ettiriyorsa, tabii hakkındır, öyle bil! 
Peki, öyle olsun!” demekteler. Tam bu esnada...

GATT, PASSE AVANT, PETRO L ÜRETEN ÜLKELER 

KONFERANSI VE ÇOKULUSLULAR 

(MULTINATIONALS)

Tam bu sırada. Devletler binbir yerinden bıçaklana
rak öldürülmektedirler. Hava seyahati ile destekli bir 
nüfuz (perfusion/içe-işleme), sınırları paramparça et
miştir. Hiçbir sınır, sınır değildir ve hiçbir devlet, 
hayatta değildir. Ölümün dini olamayacağı gibi, ölü 
devletin de Anayasası olmaz...

Hiç yapamayan halklar, Passe Avant (Ön Ge- 
çiş/Smır Ticarcti/Geçici Vize) yapmaktadırlar. Ulus
lararası yapaylıkların, ki bunlara Protokoller (mev
zuat) deniyor, yeryüzünde hayatı, zenginliği ve et
kinliği tam anlamıyla tehdit etmekte olduğu inanı- 
şmdadırlar. Buna zaman zaman verilen bir isim, 
komplo korkusu dm  (The Conspiracy Fix-Up). Bili
nen adıyla Hülmmranlık-mürejfehlik açmazı (The 
Sovereignty-Affluluce Dilemma).

DAHİLÎ İKTİD AR DA NESİ OLUYOR? ~

Devletler, süslü akide (Pretty Principles) oyunları 
oynaya ve birbirlerine naz ve avaz açmazlar açadur- 
sunlar, tarih başını almış gitmiştir Uluslararası basın 
ajansının (IPA) varlığı, alakasız herhangi bir geri 
kalmış ülkede basının tıkır tıkır işlemesini sağlaya
bilmektedir.

Uluslararası sansürün (yani gücü devletlerin çok 
üzerinde ticari, entellektüel ve inanışsal düzenlenme 
ve kurumlanmaların, otoritelerin) bugün ulaştığı dü
zey, hiçbir anayasanın hiçbir larj (geniş, kayıl- geti
rilmemiş ihtirazsız) uhdesini (yüklenim) sorgulama- 
daTi7  hertÜT-hayal ve-tasav v urun ü zerittdedm^.-Ven- 
Braun’un Uzaya Kandil Gibi astığı uydularla, gide

rek iyice tırmanmaktadır. Telefon, telgraf derken. In
ternet de bu dev pastayı iyice ki'emalandırmıştır.

THE PFA/PUBLIC POLLING AGENCY 

(KAMUOYU YOKLAMAACENTASI)

Oylamalar süredursun ve hergün yeni kabine baş- 
kanları (Premier/Başbakan) gazetelere boyboy poz- 
veredursunlar, otoritenin ifadesi (meselâ partilerin 
gerçek maneviyat, rol, sadakat ve zıtlaşmaların süje- 
si, öznesi olup olmadığının layinı, yahut halkın ger
çek tercih objelerinin neler olduğunun tespiti) kamu
oyu yoklama girişimlerine, geçmiştir; artık, halk da 
o konularda onların malıdır...

GATT, uluslararası çatışmaların ortadan kalk
masının, gümrük tarifelerinin (ve ayni bağlamda dö
viz kurlarının, dış ticaret bilançolarının) rasyonali- 
zasyonu ile mümkün olduğunu ifade ederken, çoku
luslular her ülkede huşûverici düzeylerde insana, 
olağanüstü cazip iş imkanları, geçim şartları ve ufuk 
genişletme olanakları, bahşetmektedirler.

İktidara kimin geldiği, güzel bir dedikodu konu
su olabilse bile, partilerin otorite (dini, milli, kültü
rel, yahut edebi veya iktisadi otorite) kabul edilme
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diği bir dünyada, şehir dedikoduları ister istemez şo
vu esaslı surette çalanlara gitmektedir: GATT’a, Av
rupa Birliği’ne, IPA’a, çokulusluların hareketlerine, 
Dış Finans ve Yabancı Yatırım’a. Uluslararası Proje
lendirme ve Proje Tatbikatı’na ve Halkın Kalbinin 
Otoriteleri’ni saptayan yani iktidarın gerçek sahiple
rini belirleyen (başta öncü Gallup olmak üzere) Ka
muoyu Ölçme Ajansları’na.

Devir değişmiş, devletler, hükümetler, yasayapı- 
cılar, anayasalar, başkanlar ve başbakanlar, demode 
olmuştur. Onlar artık, bir masalın yüküdürler, hiçbir 
gerçek bilgiye, hiçbir yaşayan ve yaşatan beceri he
yecana, konu değildirler.

Halkın otoriteleri, büyük doktorlar, namlı falcı
lardır. GATT’dır, çokuluslulardır, Kamuoyu Yokla
ma Acentaları’nın nabız aradığı konularda son sözün 
sahibi, şahsiyetlerdir; medyada hiç gözükmeseler, 
bile. Kalbin iktidarı, kesintiye uğramadan gelebil
miştir ve elbet, kesintiye uğramadan da yoluna de
vam edeccği şimdiden belli yegane iktidiurdır.

ŞART YARATMAYAN HÜKÜMETLER 

KONJONKTÜR VE ULUSLARARASI HEYECANLAR 

(INTERNATIOAL ETHICS)

Cesur Yeni Dünya’yı en kolay ifade eden kelime, 
konjonktürdür, yani ortak hal ve şart. Konjonktür’e 
dünyanın bütün siyasi, iktisadi ve kültürel ortamı da
hildir ve konjonktür’e dünyanın bütün (devlet ve) 
milletleri, hepsi değişik derecelerde olmak üzere, 
burunlarından bağhdırlar. Tabii, gönüllükle, yani is
teyerek.

Bugün yeryüzünde hiçbir bilinmedik ülkede so
kakta kalmış hiçbir can yoktur ki konjonktür’e, her
kesin ve herşeyin üzerinde, ümidini bağlamış olma
sın. O, bir Panacea’dır (ölümsüzlük iksiri). O, hiç- 
birşekilde denetlenemeyen, ve istediği şekilde denet
leyen, bir Mega-Sendromdur.

Ve yeryüzündeki tüm imkanların, tüm tahdit, yo- 
ketme ifadelerinin, tüm kontrol ve oto-kontrolleriny 
tüm rasyonalizasyon ve tahrir (liberasyon) süreçleri
nin toptan, adıdu'.

Kısacası, bugün yeryüzünde bir hiper-ileti§im ve 
hiper-ulaşım destekli Dünya Devleti vardır ve kayna
ğı otoritedir. İktidar onundur vc süreklidir. Siyasi ikti
dar onun bir veçhesi olsa bile, artık mısırın koçanmca.

hüküm sahibidir. Güç ise önemsizler önemsizdii'. O 
hep var idi, hep de var olacak. Ama bir otorite buluna
na kadar, harekete geçirilmesi yahut optimizasyonu 
(ideal, kârh kullanım) sözkonusunu olamayacak...

İktidar ideal ve kaide (prensip) vaaz edebilme gü
cüdür ve o otoritenindir. Anayasalar bunu ne kadarya- 
pabilirse, hükümetler de Devlet dediğimiz anayasal 
kunıluşun bir organı (ve sadece bir organı) olarak, tat
bik satlıasına koyacaktır. Ama şu tartışılmaz bir haki
kattir ki, bugünün dünyasında ideal vc kaide vaazedi- 
cileri, devletler yani hükümetler haricinde, onların, 
çok pekçok uzaklarında (ve onlara da hakim biçimde) 
teessüs etmekte, oluşmakta, şekillenmektediı...

RUBICAN’I GEÇM EK, İSTİLÂLAR VE M ARKALAR

Roma harp felsefesine göre, bir istila hareketine gi
rişikliğinde, ricat yolları tıkanmah, köprüler yakıl- 
mahdır. Kemalist Doktrin’e göre de hiçbir müstevli 
istila ülkesinde ebediyen kalamayacak, geldiği gibi 
gidecektir. Bunun nedeni açıktır; Otoritenin güç ka
dar hızlı seyretmemesi. Bir hedef ülkeye ruhunu üf- 
lemezden önce giren, yahut girdiği ülke kültürünü 
kendi kültürü ile aşüamakta zorluk çeken istilacı, el
bette kalamayacak, tutunamayacak, kaçarcasına geri 
dönccektir...

Çağdaş istila kuramına hemen çevirmek istiyo
rum, dikkatleri: Çağdaş İstilalar Çağı’na (1945- 
1973) Soğuk Savaş tabir olıınmuş, bu otuz yıllık sü
reç içinde, SSCB de, ABD de girdikleri her ülkeden 
yüzüngeri atılmışlardır. Ama ABD kalmıştır. Neden? 
Çünkü dörtbir yanın ikisi Coca-Cola, diğer ikisi de 
Pepsi-Cola’dır yani yüzlerce, yüzbinlerce Amerikan 
markası yahut onların patent bile ödenmemiş, sayısız 
taklidi.

İşte Amerikan Gücü yetmemiş ama Amerikan 
Otoritesi yetmiştir ve gerçek güç budur. Tarih boyu 
sayısız toplum yokolup gitmiştir ama takatça zaafa 
uğradıklarmdan değil: Otoritenin son kuruntusunun 
da ülkeyi, insanı terkettiği anda yıkılıp yokolup git
mişlerdir akvâm-ı atîkan. Devlet de sultan da olmuş, 
ordu da, silah da, teçhizat da, hububat da olmuş ama 
bir Hittâ (sakının) kelimesinin Habbet (Ekin-Biçin) 
halini alamasından, yerleyeksan olmuşlardır, olabil
mişlerdir... ■
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DENEME
TAHAKKÜMÜN
YAŞAMA ŞANSI

•> nsanın nereden başlaması gerekti
ği üzerine bir yığın problemi var. 
“Ben”, doğa ve toplum üzerine 

eğilmiş düşünce, bireyin çevresini sa
ran hiyerarşinin sınırlarını tayin etmek 
zorunda. “Ben”in beden içinde, doğa 
içinde ve toplum içinde ne halde ko
numlanacağına ait bir kararı bulunması 
gerekiyor. “Ben”in doğa ve toplum ha
ricinde yerini kararlaştırması ilahiyatı 
ilgilendiriyor. Ben-insan, varlık olarak 
nedir; vahşet ve kan dökücülük 
mü,hilm-sıdk ve adalet uygunlayıcısı 
mı? Bu sorular doğanın ve toplumun 
belirleyiciliğinden kendini sıyırmış bir 
“Ben” bilincinin uyanmasıyla günde
me gelebilir. İnsan, varlığını doğanın 
yahut toplumun “ürünü” olarak gör
mekten ayrık bir inşaya yöneldiğinde 
“ben” problemini yaşamaktan kendini 
alamaz. İşte o zaman “ben”liğinin ne
yin ürünü olduğunu ve kendisinden ne 
istendiğini tartışmaya koyulacaktır. 
“Ben”-insan, kan döken hayvan olarak 
mı tavsif edilmeli, yoksa eylemleriyle 
tahakküm kurgulayıcı olarak mı tanım
lanmalı? Cevabın birinci soruyu olum
laması halinde insan kendini doğaya ait

bir malzeme kılınmış olur. Okuyucuyu 
fazla bunaltmadan söylemek gerekir ki 
nereden başlamamız gerektiği ile ilgili 
sorular İnsan, Doğa ve Toplum’dan 
hangisinin hangisi üzerinde tahakküm 
kuracağının tayini ile uğraşıyor. Yine 
bu sorular toplum ve doğa içinde orta
ya çıkan bunalımların-uyumsuzlukla- 
rın nasıl aşılabileceği ile ilgileniyor.

Okuyucu farkında olmasa da bu so
ruların cevabının verilmiş olduğu bir 
yaşamsal alan halen kuruludur. İnsan, 
doğa üzerinde tahakküm kurmaya baş
ladığında kaçınılmaz olarak diğer in
sanlar üzerinde de tahakküm kurmaya 
başlamaktadır. Aslında insanı tekil ola
rak düşündüğümüzde onun doğa, çoğuL 
olartık düşündüğümüzde de toplum ol
duğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda do
ğa ve toplum birbirine dönüşkendir. 
Doğaya tahakküm etmeye yönelmiş en 
basit düzeyde politik erk, sonunda top
lumun da tahakküm altına alınması 
mecburiyetinden kendini alamayacak
tır. Üstelik bu süreç birbirini izleyen 
sahneler halinde yansımaz; tersine ta
hakküm ortaya çıktığında doğa ve top
lumun tahakküme uğraması birbirine

ölm aktarı “kurtaT am anrı^T rik inci^onı— geçişkenrneTede'traşİEyıp iTerede"bitri"- 
olumlanmışsa bu kez insan topluma ait ği belirsiz tanımlama zorluğu ile birlik-

—Haluk
BURHAN
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te gelir. Tarih boyunca bir lakım teknik usuller saye
sinde istismar edilmiş toprak (doğa) üzerinden in
sanlar köleleştirilirken, köleleştirilmiş insan eliyle 
de toprak (doğa) hırpalanmış-kirletilmiştir. Toprağın 
ve toplumun tahakkümden armdırılması cehdi birbi
rinden bağnnsız mücadele süreçleri şeklinde düşü
nülemez.

Bugün doğa üzerinde tahakküm gerçeği yaşa
maktayız. O halde yeryüzündeki toplumlarm da tat
bik edilen tahakkümden nasiplerini aldıklarını teslim 
etmek gerekir. Tahakküm dediğimiz şey insan-doğa 
üzerinde kurumsal-sistematik boyunduruk görünüm
lerini (idarelerini) tesis etmektir. İnsan-doğa üzerin
de boyunduruk görünümleri rastlantısal olarak orta
ya çıkmazlar. Bu nedenle tabiat içinde görünen ‘vah
şet’ oluşumları ile toplumsal tahakküm uygulamala
rının benzer yanlarını ortaya çıkarmak pek güçtür. 
Tabiatta bir kaplanın bir geyiği yakalayıp parçalama
sı tahakkümün varlığı için kanıt teşkil etmez. Geyik 
sağlıklı ve dikkatli olduğu müddetçe kaplanın dehşe
tini savabilecek dinamiklere sahiptir. Dolayısıyla bir 
tahakkümden sözedebilmek için boyunduruk kura
mının sistematik hale getirilmesi kaçınılmazdır. Ha
reket kabiliyeti olan varlıkların hareketlerinin otori
ter yapılar tarafından engellenmesi ile tahakküm bir 
sistem haline gelir. Tabiatın dört unsuru (toprak, ha
va, su, ateş/enerji) ile tabiatın mecmuu olan insana 
verilmiş ilavenin (bilgi) dolaşımı denetlenerek in
sanlara göre işlevsel kılınmak istenmiştir. Kaplanın

karnı doyduğunda ve yediklerini hazmetmek için 
uyumaya başladığında tabiata yönelik tehdidi i<esil- 
mektedir, oysa sistematik hiyerarşinin doğa-insan 
üzerindeki tahakküm talebi doymak bilmemektedir.

İnsanlık eski çağlardan bu yana doğa-insan üze
rinde tahakküm kurmuş, doğa-insan ilişkilerini ken
disine uygun (çıkarlarını karşılar) hale getirmek için 
kontrol etmiştir. Modern teknolojiden önce de geç
miş nesillerin uyguladığı tekniklerle insan-doğa ta
hakküme alınmıştı. Bu nedenle modern teknoloji ön
cesi toplumlarm teknik eksiklik nedeniyle doğayı is
tismar edemediğini (ve insanı) düşünmek yanılsama 
olur. Fakat o günkü teknik, tahakk.ümü kurgulamak 
bakımından zamanın toplumsal iktidarmın talepleri
ni karşılar özelliklere sahipti. Gerçekte önceki bilgi 
ile modern bilgi arasında süreklilik ilişkisi yoktu. Es
ki bilgi de modern bilgi gibi egemen olmayı amaçlı
yor ama modern bilginin ölçümleriyle kavranamaya- 
cak derunilik kesbediyordu.

Sanırım insanın nereden başlaması gerektiği 
probleminin can alıcısı noktası burada tezahür edi
yor. İnsan bilgisi tahakkümcü, egemen olmacı niye
tinden bağımsız inşa edilebilir mi? Bir anlamda tek
noloji direncinin bilginin otoriteryan kullanımının 
imkanlarını iptal edeceği varsayımı yeniden eleştirel 
alana çekilmek durumundadır. Bugün olduğu gibi 
eski toplumlarda da bilgi (teknik ve yöntem olarcik) 
doğa’yı ‘ısırmanın’ aracı kılınmıştı. Teknoloji öncesi 
toplumlarm tahakküm kurucu teknikler kullanmak
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bakımından masum oldukları söylenemeyecektir. 
Eski toplumlarda da doğa, insanın istismar edilme
siyle birlikte istismar ediliyordu. Bir insanın köle kı
lınmasını oluşturan süreçle, modern zamanlarda pro
leter veya tüketici kılınmasını oluşturan süreç aynı 
mekanizmalarla işliyordu. Roma’lılar fetih yapabil
dikleri ve köle bulabildikleri dönem boyunca lüks 
sayılan malların tüketimine yönelmişlerdir. Tarım 
büyük araziler üzerinde ve arazisi başında bulunma
yan büyük toprak ağaları adına yapılmaya başlan
mıştı. Bu durum toplumda fakir ve çaresiz smıfların 
ortaya çıkma sürecini hızlandırmıştı. Köleliğin eleş
tirilmesi, büyük arazi mülkiyetinin (latifundia) işlet
me yönetimi bakımmdan verimsiz olduğunu hisse
den filozoflarca yapılıyor. Bu filozoflar absenteeism 
diye adlandırılan büyük toprak maliklerinin kentler
de yaşayıp topraklarından elde ettikleri serveti har
camaları demek olan işletme yönetimine karşı küçük 
aile çiftliklerini savundular. Kölelik eleştirisi, kölele
ri verimlerini son noktasına kadar eminceye dek ça
lıştırmanın ortaya çıkardığı salgın hastalıklar nede
niyle gündeme gelir. Ayrıca Roma, fetih yapabilece
ği topraklan tükettiğinde ganimet ve köle bulmakta 
zorlanmaya başlar. Tahakkümün göstergesi birtakım 
sınıfların tüketim yoğunlaşmasına uğraması idi. Ki
lise de önceleri zenginliği eleştiriye yönelmişken za
manla özel mülkiyet eleştirisi yalnızca bunu başara
bilenlere yapılmış, münzevi yaşamın kuramını yapan 
kiliseye bağışlar ve bırakılan servetler ile kilise fe
odal bir kurum halini almaya başlamış, nihayet kısa 
sürede kilise toplumda en büyük toprak sahibi haline 
gelerek absenteeismi bizzat kendisi uygulamıştır.

Tarihin her devrinde kişinin başkası için çalıştı
rılması (köleleştirme, insan mülkiyeti) ve servet edi
nimi için savaş, beraberinde hastalıklar, çevre kirlili
ği, eko-sistemin çözülüşü gibi bir yığın problemi ta
şıdı. Her tarihsel dönemin üstesinden gelemediği 
hastalık biçimi bulunuyordu. Yine her dönemde kit
lesel hastalıklarla birlikte yoksulluk, sınıfsal eşitsiz

lik, borçluluk hissi beraber yaşıyordu. Tarihsel konu
munda birey-doğa sömürülebildiği oranda tahakkü
mün yaşama şansı devam, edebiliyordu. Bireyi-doğa- 
yı yaşatmak (sürdürülebilir sömürgeyi canlı tutabil
mek) uygulanan tahakkümün manevra kabiliyetinin 
ürünü idi. Bu konuda eski zamanlarla modern za
manların arasında gelişmişlik farklılaşması yoktur. 
Eski zamanlarda tahakküm toprağın yani tarımın 
servetin kaynağı olduğu kanaatinin eseri idi. Yani ta
rım üzerinde yoğunlaşmanın getirdiği tahakküm bi
çimi insanların bedenen çalıştırılarak elde edilen ar
tı değeri kapmaya çalışan egemenliği kutsuyordu. 
Savaşlar köleler elde etmenin meşru aracı haline ge
tirilmişti. Modern zamanlarda ise tahakküm bireyin 
ihtiyaçlarının olduğu düşüncesinin kışkırtılması so
nucu çalışmaya ve tüketmeye mecbur kalmış insan
lar üzerinden ortaya çıkıyor. Tahakküm odakları son 
iki yüzyıldır toprağın/tanmm servetin kaynağı oldu
ğu düşüncesini terketmiş bulunuyor. Endüstriyel tez
ler nüfus artışının emtiaya pazar olacağı düşüncesini 
temel alarak insanı ele geçirmeye dayalı savaş bilin
cini terketti. Böylece savaşlar nüfuz alanlarını kont
role dönüştü.

Geçmiş dönemde dinler kendilerini doğanın ürü
nü insan modelinden ayırdılar. İnsanın bir başka in
san üzerinde tahakküm kurmak maksadıyla öldürül
mesi tezini yargıladılar. İsa (as) insanın canı pahası
na elde edilmiş serveti kınadı, tuz ve ekmekle yaşa
dı. Modern zamanlarda dinin, insanın toplumun ürü
nü kılınmasına karşı geliştirilmiş bir cevabı olması 
gerektiği düşünülebilir. Çünkü bu kez insanın insan 
üzerindeki tahakkümü için kurgulanmış tüketim ka
lıplarını, eğitim süreçlerini, işbölümü uzmanlaşması
nı, kent (city/demokrasi) kültürünü hayat tarzı edin
meye zorlanmış birey olması isteniyor. Din, endüst- 
riyalizmin yaşaması için insanın emeğini-ömrünü 
adaması gerektiği tezini yargılayarak hayatın toplu
mun ürünü kılınmasının önüne geçebilir. ■
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İNCELEME
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E 
VAKIF SİSTEMİNİN BOZULMA^

I- g i r i ş

arihı oluşum açısından vakıf 
sistemi, ilk Müslüman Türk 
Devletleri’ndcn itibaren idari, 

iktisadi, içtimai ve kültürel ehemmiyete 
haiz bir müessesedir. Bu açıdan bakacak 
olursak, bir devletin kendinden sonraki 
uygulamalara bırakacağı mirasın belki 
de en kalıcı olanı, vakıf sistemi gibi, o 
devletin halkına karşı vazifelerini yerine 
getirmede araç olarak kullandığı mües- 
seselerdir.

Özellikle Selçuklu ve Osmanlı uygu
lamalarına baktığımızda bu müessesele- 
rin başında (modern ulus devletin halkı
na karşı sorumluluğu dairesinde olan) 
eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal hizmet
leri veren vakıf müesseseler! gelmekte
dir. Bu sebeple vakıf müessesesinin, bu 
hizmetleri, devletin üzerinden alarak, 
gönüllü teşebbüsler olarak yerine getir
mesi günümüzdeki uygulamalara da yol 
gösterici mahiyettedir. Burada, vakıf 
müessesesinin çağdaş uygulaması ola
rak Amerika’nın eğitim, sağlık ve sosyal 
hizmetler alanlarındaki uygulamalarını 
zikretmekle yetinelim.

Bu çalışmamızda, önce vakıf sistemi 
hakkında genel bilgileri aktaracak daha 

S İ İ l e y m u n  sonra da Osmanlı vakıf tatbikatı ve sis- 
K A R A K A Ş  teminin bozulmasına yer vereceğiz. Ele

alacağımız diğer bir konu da vakıf mü- 
essesesine getirilen itirazlarla birlikte 
bunların Cumhuriyet dönemindeki tatbi
kata ve müdahalelere nasıl yansıdığı 
olacak. Bu arada, dolaylı olarak işaret 
edeceğimiz bir mesele de vakıf müesse
sesinin bugünkü durumunun ne şekilde 
kavranabileceği, ne gibi problemlere sa
hip olduğu ve bu durumun tarihi alt ya
pısının ne olduğudur.

II- MÜESSESE OLARAK VAKIF

Başlarken şunu belirtmek gerekir ki, bir 
ülkede vakıf gibi tamamen gönüllü hal
kın ekonomik imkanlarını kullanarak 
kapsamlı ve hayati sosyal hizmetleri ye
rine getiren bir müesseseyi hayata geçi
rebilmesi, aynı zamanda o ülkenin mad
di ve manevi refah seviyesinin de bu du
ruma elverişli seviyede olmasını gerek
tirir. Yani büyük sermayenin olmadığı, 
başka bir ifadeyle, halkın refah seviyesi
nin kendi mutluluğunu bile sağlayama
yacak durumda olduğu bir ülkede, vakıf 
müessesesinin kurulması neredeyse im.- 
kansız gibidir.

Daha detaylı açıklamalara geçebil
memiz için vakfın bir tanımını verme
miz gerekiyor. “Vakıf; menfaati ibadul
laha ait olmak üzere bir ayni, Allah’ın 
mülkü hükmünde kabul ederek temlik
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ve temellük’ten ebediyyen alıkoym aktır.D aha açık 
söylemek gerekirse, bir malın yada mülkün, insanla
rın sahip olmalarına imkan vermeyecek şekilde, yine 
insanların faydasına verilmesidir.^ Malını veya mül
künü (mevkuf) vakfeden kimse (vakıf) mahkeme hu
zurunda düzenlenen vakıf senedinde (vakfiye) belirt
tiği şartlara göre vakfın idaresini, yönetecek (müte
velli) heyete devreder ve bu şekilde vakıf gerçekleş
miş olur.

III- VAKFIN MENŞEİ

Vakıf müessesesinin menşei hakkında kesin bir mu
tabakat yoktur. B. Yediyıldız’a göre “İslam vakfının, 
bütün bu kültürlerinden (İslam öncesi Arap kültürü, 
Babil hukuku, Roma hukuku, Bizans, İran, Budizm) 
bazı unsurlar almış olması muhtemeldir. Şurası bir 
gerçektir ki, menşei ve iktisabı ne olursa olsun vakıf, 
yeni terkip halinde zuhurundan itibaren bir İslam 
müesscsesi hüviyetini almış”tır... Ehemmiyetli olan, 
vakfın menşeini tesbitten ziyade, zuhurunu kolaylaş
tıran ve asırlar boyunca varlığını korumasını sağla
yan, kültüre, cemiyete ve yaşanan İslam tarihine 
bağlı dahili sebeplerin ne olduğunu araştırmaktır.”-̂ 

A. Akgündüz ise İslami menşei vurgulayarak, 
“Karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan vakıf mü
essesesinin başlangıçta, İslamiyetteki Allah ve insan 
sevgisine dayanan bir müessese olduğu görülmüştür. 
Her ne kadar K ur’an’da açıkça vakıftan bahsedilme- 
se de Hz. Peygamber’in ve sahabelerin vakfı bildiği 
ve vakıf yaptığı bir gerçektir. Vakıf hukukunun te
meli, Hz. Peygamber’in hadisleri ve ilk müçtehidle- 
rin eserleriyle atılmıştır”"* demektedir. Buradan da 
anlaşılacağı üzere, Osmanlı uygulamalarını da içine 
alacak şekilde, vakıf müessesesinin İslami bir prati
ğe dayandığını söylemek mümkündür.

IV- DEVLET İLE  HALK ARASINDA 

“ ARA M ÜESSESE”

Giriş kısmında da işaret ettiğimiz gibi, günümüzde 
devletin halkına karşı vazifeleri içerisinde olup ol
madığı tartışılan; eğitim, sağlık ve diğer sosyal hiz-

mez bir gerçektir ki, bu hizmetler vakıflar tarafından 
yerine getirilmezler ise, bu vazife elbette devletin 
üzerine kalacaktır.

Vakfın, devlet-halk ilişkilerinde en önemli 11 
fonksiyonlarından biri zengin ile yoksul arasındaki 
dengesizliği, en azından alınan sosyal hizmetler ba
zında, gidermesi ve bu şekilde toplumsal dayanışma 
ve barışa katkıda bulunmasıdır. Vakıf hizmetlerinden 
faydalanan vatandaş, hem kendine bu imkanı sağla
yan vakıf sahibi ve sosyal-ekonomik sınıfına hem de 
dolaylı olarak devletine karşı minnet ve şüb'an his- 
leriyle dolu olacaktır.» Bu sebeple vakıf müessesesi- 
ne bir tür “ara müessese” diyebiliriz. Ne devletin ne 
de milletin mülkiyetindedir; Allah’ın (cc) mülkiye
tinde ve halkın, herkesin hizmetindedir.

V- OSMANLI DÖNEMİNDE 

VAKIF SİSTEM İ VE BOZULMASI

Osmanlı dönemi vakıf sistemini ele alacağımız bu 
bölümde, daha çok vakıfların yönetim ve denetim 
sistemi üzerinde duracağız. Abbasilerden itibaren 
Osmanh dönemine kadar, vakıfların daha çok kadı
ların denetiminde olduğunu görüyoruz. Bunun bir is
tisnasına Anadolu Selçukluları’nda rastlıyoruz ki bu
rada sultanın atadığı bir nazır (üstadü’ddar) vakıf 
mütevellilerinin denetimini yapmaktadır. Ancak bu 
durum kadılık uygulamasının esas teşkil etmesine 
mani değildir.^

Sistem; sultan ve (vüzera) vakıflarına vezirlerin 
mütevelli veya nazır olarak görevlendirilmesi -ki 
bunlar diğerlerine göre bazı ayrıcalıklara sahip, 
rice kapalı” özel statüye sahiptirler"^ kadılık teşkilatı
nın daha çok özel şahıs vakıflarını denetlemeleri, baş 
kadının bazı zamanlarda başka yararlardaki vakıfları 
denetlemesi veya müfettişler göndermesi şeklin(;^e 
işliyordu. İlk önemli değişiklik Fatih Sultan Mehmet 
zamanında geldi ve kurduğu vakıfların denetimini 
Sadr-ı Ali Nezareti’ne bıraktı (1464). Her ne kadar 
vakıf nezareti tatbikatı daha sonra devam etti ise de 
zaman zaman şeyhülislam, babüssaade ve darussa- 
ade ağası ve İstanbul kadısı da bu görevi üstlenmiş- 
tir.8

metler gibi hizmetleri gönüllü olarak üslenen kurum- 
1ar, vakıf müesseseleridir. Ancak şurası şüphe götür

Kutsal toprakların fethinden sonra, Mekke ve 
Medine’deki vakıfların yönetimi için ise ayrı olarak
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Harameyn Evkaf Nezareti kurulmuştur. (1587) Fa
kat, o zamana kadar az-çok düzenli ve toplu olarak 
yönetilen vakıflar bundan sonra, kadılar, Kaplan Pa
şa, yeniçeri ağaları, sekbanbaşı, hazinedarbaşı, sara- 
yağası, kilercibaşı ve bostancıbaşının nezaretleri de 
kurularak İstanbul’da odaklanan birçok müstakil va
kıf nezareti kuruldu ve yönetim ve denetimleri büs
bütün zorlaştı. O kadar ki, I. Abdülhamid, Hamidiye 
Vakıfları’nı kurarken (1774), önceki dağınık siste
min dışında üç sorumlu memuriyetin görev aldığı 
yeni bir sistem inşa etmek zorunda kalmıştı. Daha 
sonra bu uygulama Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin 
esasını teşkil edecek vc onun içinde yer alacaktır.^

Bu dönemde yaygınlaşan suistimaller ve Dev
let’in toprak kaybetmesi, vakıfların iktisadi ve idari 
açıdan zayıflamasına yol açtı. Vakıf sisteminin dağı
nıklıktan kurtarılması için kurulan Evkaf-ı Hümayun 
Nezareti adı altında bir üst müessese oluşturuldu 
(1823) Fakat bu yeni yapılanma “Nezaret’in kuruluş 
sebepleri arasında yer alan vc sonuçları itibariyle bin 
yıllık tarihi vakıf mirasının yok olmasına yol açan, 
vakıf imkan ve potansiyelinin devletin diğer sektör
lerine aktarılması neticesini doğurmuştur.ı** Ayrıca, 
Meşrutiyet Dönemi’nde (1908) bazı ıslahatlara giri
şildi ise de arzu edilen disiplin bir daha asla sağlana
madı ve vakıflar Osmanlı Dönemi’ni asli fonksiyon
larını yerine getiremeyen müesseseler olarak kapadı
lar.'»

Osmanlı devlet ve toprak düzeninin önemli bir

bölümünü oluşturan vakıflar, bilhassa 18. ve 19. 
yüzyıllarda büyük oranlara ulaşmışlardır. Ayrıca Os- 
manlı devlet düzeninde hayri, dini, iktisadi, sosyal 
ve kültürel nitelikteki kamu hizmetlerinin önemli 
bir bölümü, vakıflar eliyle görülmüş, bunların fi
nansmanını da vakıflar sağ lam ıştır .G ö rü ld ü ğ ü  
üzere Osmanlı Devleti’nde görülen diğer başarılı uy
gulamalarda olduğu gibi vakıf sistemi de aslında sa
dık kalınarak uygulandığı zamanlarda devlete ve ce
miyete faydalı, sistemin bozulması ile de boşa harca
nan, talan edilen kaynaklar haline gelmiştir.

VI- CUMHURİYET DÖNEMİ:

YENİ DÜZENLEM ELER VE MÜDAHALELER

Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiğinde, diğer önemli 
müesseselerde olduğu gibi vakıflar için de yeni dü
zenlemelere gidilmiş. Şer’iye ve Evkaf Nezareti kal
dırılarak (1924) bugünkü Başbakanlığa bağlı Vakıf
lar Genel Müdürlüğü (Müdüriyct-i Umumiye) ihdas 
edilmiştir. Fakat vakfiyelerin koyduğu esaslar daire
sinde ve canlılığını kaybeden fıkıh mevzuatı ile ida
re edilen vakıflar hakkında esaslı bir mevzuat devre- 
dilmediğinden...”i3 1967 ve sonrasındaki bazı küçük 
değişmelere vakıflar mevzuatı yeterli duruma getiril
memiştiniz

Osmanlı Dönemi’nde son derece önemli bir ku
rum olan vakfın Cumhuriyet Dönemi’nde niçin bu 
kadar geri plana atıldığını izaha girişmeden önce, kı
saca, yapılan düzenlemeler sonrası vakıfların hukuki 
statüsüne bir bakalım. 5.6.1935 Tarihli, 2762 sayılı 
Vakıflar Kanunu; a- Mazbut Vakıflar (Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne doğrudan bağlı vc kanundan önce zap
ta alınmış vakıflar), b-Mülhak Vakıflar (tüzel kişili
ğe sahip, mütevellileri tarafından ve VGM tarafın
dan denetimi yapılan vakıflar), c- Cemaatlere ve Es
nafa ait Vakıflar (azınlık vakıfları ve bazı esnaf bir
liklerinin, yine VGM kontrolünde kendi mütevellile
ri tarafından yönetilen vakıflar). Yine 13.7.1967 ta
rih ve 903 sayılı Medeni Kanunu, önceki metinde 
“tesis” olarak geçen terimi “v ak ıf’ olarak değiştir
miş ve vakıf müessesesi, halk nazarında yeniden iti
bar edilen bir müessese haline gelmeye başlamıştınız

Yukarıda vakıf müessesesine getirilen itirazlara 
değinmiştik. A. Akgündüz, itirazları iki grupta loplu-
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yor; a- Ahlaki açıdan yapılan itiraz; İmarethane gibi 
yerlerden ihtiyaçlarını karşılayan insanların hazıra 
alışarak tembellik ve miskinliğe alışmalarıdır. Yaza
rın cevabı gayet basittir “Bir memlekette fakirlere 
yardım, ilim ve güzel sanatları teşvik maksatlarıyla 
yapılan tahsis ve tesislerden zarar doğması, bu mü- 
esseselerin gayelerine ihanet etmesi ve iyi bir şekil
de idare edilmemesine b a ğ lıd ır .^ 6  5.  iktisadi açıdan 
yapılan itiraz; Vakfedilen mallar mülkiyet rejimin
den çıktığından tedavül etmemekte, atıl kalmaktadır, 
bu da milli servetin zarar görmesidir. Yazar bu itira
zı cevaplarken, vakıf malların genelde gayrı menkul 
olduğunu ve bunların da tedavül etmeyerek işletil
melerinin daha kazançlı olduğunu beyan ettikten 
sonra, bu itirazları yapan kimselerin müsteşrikler ol
duğunu, OsmanlI toplumunu içte ve dışta (bugünkü 
sınırlar itibariyle) ayakta tutan vakıf müessesesinin 
kendi medeniyet ve bekamız açısından önemini dile 
getirmektedir.!'^ Diğer bir araştırmacı da Tanzi
mat’tan itibaren “aydın” kesimin, Batı’nın telkinleri
ne kulak vererek kendi değer ve devlet tecrübelerine 
sırt çevirdiklerini. Ziya Gökalp misali etrafında dile 
getirmektedir. Vakıfları “Devlet içinde devlet” ola
rak gösteren Gökalp’in Cumhuriyet tatbikatını yön
lendirmesine yer vererek, zamanımızda da bazı kim
selerin benzer tenkitlerde bulunduklarını belirtmek
tedir. Buna karşılık olarak yazar, “Avrupa’nın bütün 
devletlerinde ve Amerika’da vakıf usulünün günden 
güne yaygınlaşması; ayrıca vakıflar gibi sosyal hiz
met gören ‘Kızılay’, ‘Çocuk Esirgeme Kurumu’ gibi 
kuruluşlar için değil de sadece vakıflar için böyle bir 
görüş ortaya atılmış olması, bu görüşü tutai'lı olmak-

yerler pek cüzi bir ücretle -mukataalı olarak, tapuya 
geçirilmiştir^» vb.

VII- NETİCE

tan çıkarmıştır”** demektedir.
Cumhuriyet döneminde vakfa yapılan müdahale

leri burada ayrıntılı olarak ele almayacağız. Ancak 
kısaca belirtmek gerekirse; misal olarak Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu ve Toprak ve Tarım Refor
mu Kanunu uygulamalarında yanlış bir tutumla, san
ki devlet grubuna dahil vakıflar idaresinin malıymış 
gibi kabul edilmektedirler. Oysa vakıflar idaresinin 
tüzel kişiliği ile mazbut ve mülhak vakıfların tüzel 
kişilikleri birbirinden tamamen ay rıd ır.D iğ e r yan
dan yapılan çeşitli kanuni düzenlemeler de hemen 
herzaman vakıfların aleyhine işletilmiş zikir olunan

Bu kısa araştırmamız gösterdi ki Osmanlı Klasik Dö- 
nemi’nin devlet ve toplum yapısı açısından son dere
ce faydalı bir fonksiyona sahip vakıf müessesesi, 18 
ve 19. yüzyıllarda, diğer kummlara ve ahlaki duruma 
paralel olarak çözülme dönemine girmiş. Tanzimat 
döneminin yabancılaşmasıyla hızlanmış ve Cumhuri
yet Dönemi’nde de klasik sisteminden büyük oranda 
uzaklaştırılmış ve tesirsiz hale getirilmiştir. ■
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ç e v ir i
ARAP KÜLTÜRÜNDE 
DEĞERLER SİSTEMİ

Ebedi Hikmet Sahnesi-1

Muhammed
eUCABİRİ

rap Aklının Tenkidi adlı ya
pıtın üçüncü cildini oluştu
ran “ Arap Siyasi Aklı” adlı 

kitabımın son satırlannı kaleme alır
ken beni; Aıap aklını araştırma konu
sunun kapanmayacağı, açık kalacağı
na daii' derin bir düşünce sardı. O sıra
larda tamamlanması gereken şey üze
rinde kafa yoruyordum ve şöyle yaz
mış bulundum: “Arap düşüncesi; öy
leyse toplumu ve iktisadı, aklı, mücer- 
red aklı ve siyasi aklı eleştirmekle yü
kümlüdür...” Sonra kalemi tuttum ve 
sözün yerine üç nokta koymayı yeğle
dim. Aristo’dan beri felsefe, bir gele
nek halini alan varlıkbilim ve episte
molojiyi ilgilendiren nazari meselelere 
yoğunlaşıyor, ben de bunlara bir niha
yet verdikten sonra, yine üzerime bir 
yükümlülük olarak sözkonusu listeye 
“ahlak aklını” ilave etmeyi ve ahlak ve 
değerler manzumesini ilaveyi düşün
düm. Her ne kadar ahlaki yön genel
likle sona bırakılsa da, bu onun sonun
cu sırada gelmesinin eskilerin tabiriyle 
bir “semere/meyve” olmasından ileri 
gelmez. Bilakis ahlak soyutlanarak çö
zümlenmesi oldukça zor, girift mese
leler arasında yer alır. Ahlak ve değer
ler daima Nietszchevari tavır alınabi
lecek meselelerden değildir yani onu

ele alırken ve etüd ederken onun otori
tesinden kurtulmak mümkün değildir. 
Sözün yerine bana nokta koyduran hu
sus budur. Binaenaleyh “ Arap kültü
ründe ahlak ve değerler” meselesini 
sükutla geçiştirmeyi yeğledim ve oku
yucunun dördüncü bir cilt olarak “ 
Arap ahlakının aklı” kitabının hazır
lanması aşamasında olduğum sonucu 
çıkarmasından çekinerek geri durdum. 
Arap kültüründe değerler sistemini 
eleştiri ve tahlil olarak ele aldığımda, 
önüme çıkabilecek zorlukların farkın- 
daydım. Arap Aklının Eleştirisi adlı 
yapıtın önceki cüzlerinde izlediğim 
epistemolojik eleştirel metod, ele aldı
ğım maddeyle, konuyla bağdaşıyordu, 
uyum içindeydi ve sistematik bir ko
nuydu. Mesele, ilim olma sıfatına haiz 
olarak sözkonusu maddeyle ilgili eser
ler yazılmış epistemolojik sektörlerle 
ilgiliydi. Yani düzenli bir vücut oluştu
ran bilgiler manzumesinden oluşuyor
du veya buna; geçmişi ve sonrası, tc- 
meh ve türevi, mukaddimesi ve sonu
cu olan “rnirnar/rnirnari” de diyebili
riz. Bu da tahlil ve çözümlemeyi 
mümkün kılıyordu. Bununla birlikte 
“Arap Siyasi Aklı” maddesi tamamı 
bu bina gibi yapılanmamıştı, bunun 
yeniden yapılanması iki yapı şeklinde
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tebarüz edebilirdi. Bunlardan birisine muhaddidât 
(sınırlayıcılar: kabile, ganimet, inanç) ve İkincisi ne 
de tecelliyât (Yansımalar) diyoruz ki; bunlann ma
hiyeti şunlai'dan ibarettir: (İmamet mitolojisi, aydın- 
lanmacı hareket, saltanat adabı, siyaset bilinci.)

Ancak “Arap kültüründe değerler sistemi” ise, 
ne eskilerin nezdinde ne de sonradan gelen yenile
rin yanında; yapı işlemi için konulmuş bir alan de
ğildi. Bu alanla ilgilenen kişi, telifde hususi bir yol 
ve yönteme yönelir. Bunun kıvamı ve olgunluk nok
tası, hikmetler, vaazlar, mesel ve oradan buradan 
toplanan seçkilerden oluşmuş, derlenmiş haberler 
demetidir. Bunun tek istisnası güvenle vc biraz da 
tasarrufla çevrilmiş olan Aristo ve Eflatun’dan men
kul hikayelerdir. İnsan bu durumda karşısında yığı
nak halinde hikaye ve rivayetler ve şiir veya nesir
den mürekkep özlü sözlerle karşılaşacaktır ki, bun
lar çoğu halde birbirlerine harmanlanmışlardır. Son
ra gelen öncekinden nakleder. Değişik kişilere nis- 
bet edilir. Veya kimliği meçhul edebiyatçılara, şair 
ve hikmet sahiplerine nisbet edilirler. Bu kaynaklar
la ilgili olarak bazı isimler veiTnemiz mümkün: İbni 
Kuteybe’nin “Uyûn el Ahbâr”ı, İbnu Abdi Rabih’in 
“İkdü’l Ferid”, Miskeveyh’in “El Hikmetü’l Hali
de”, ‘Tezkiretü’l-”Hamdûniyye” ve Ebşihi’nin el 
“Mustatraf min külli fennin m üstazraf’ gibi. Bunla
rın yanında İbnu’l Mukaffo’nın, Cahiz’in ve Maver- 
d i’nin bazı kitapları da sayılabilir. Bu sayımı zor ve 
hatta sayım altına girmeyen liste bugünümüze kadar 
uzatılabilir. Peder Luis Şeyluı Yesui’nin “Mecani’l 
Edeb fi H adai’k el Arab” adlı eserinde ve onun on-
tolojik tarzım izleyenlerde olduğu gibi. Bu kaynak
ların maddesi; düzensizlik arzeden, sistematize ol
mayan maddenin hususiyetlerini taşımaktadır. Mü
ellifi bilinmez, bilinse bile nisbeti meşkûkdur. Bun
lar galiben intihal nevinden, yani apartmalardır. Za
manı tahditsiz ve sınırsızdır; belki zamanını o tayin 
eder veya derleyicisi tayin eder. Tarih üstüdür. Bun
dan da öte bunlar tartışılmaz gerçekler olarak sunu
lurlar, bunda taaddüde ve göreceliye ve ihtilafa ma
hal yoktur. Tek bir kalıp içinde tek bir göı-üştür. Ka
lıp değişse bile lafız aynıdır. Mana ve mazmuna ge-

yoktur. Bilakis bila tefrik ve aymmsız olarak bütün 
sınıflar hazır ve nazır durumdadırlar. Arapla acem, 
filozofla fakih arasında fark yoktur. Müslümanla 
gayri müslim arasında da. Hatta genellikle küffâr ve 
zenâdıka olarak tasnif edilenler arasında da; onlar 
da eşsiz sahne içinde kendilerine yer bulurlar: Ebe
di hikmetin sahnesinde.

Öyleyse, kaynaklarımıza kalıbını basan ve müh
rünü vuran bu vaziyet karşısında maceraya alılma
dan önce uzun ve kesif bir nefes almak ve ondan 
sonra bunu yapmaya azmi cezmi kastetmek gerekir
di. Bununla birlikte bu düşünce aklımdan gitmiş de
ğil. Kendisini yazmaya ve araştırmaya adamış birisi 
düşünce projesi olmadan durabilii' mi ?

Ne olursa olsun, son yılların bu alanda tanık ol
duğu yenilikler- değerlerden sözetme alanında-bizi 
önceki yılda Arap Aklının Eleştirisi konusunda dör
düncü cildi hazırlama fikiine iteledi. Bu yenilikler, 
uluslararası arenada değerler meselesine artan ilgiy
le özedenebilir. Son sıralarda anlak, ahlakiyat ve 
etikten sözedilir oldu. Bu yüzyıl boyunca ilim ve 
ideolojiden bahsedildikten sonra nihayet sıra terke
dilmiş ve bastırılmış olana ve o alana geldi. îlim ve 
ideoloji bu asrın konusu olmuştu. Bugün ise belki 
birkaç yıldan beri ahlak meselesi her alanda ve se
viyede kendisinden söz ettirir oldu. Öne çıktı. Tıp 
ve biyoloji konusunda, şu soru günün ısrarlı bir ko
nusu haline geldi: Tıbbi uygulamalarda kanuni çer
çeve veya ahlaki sınırlar nerede başlar nerede? Han
gi sınırlan aşmak doğru değildir? Özellilde de gene- 
tilc mühendisliğinde! Tıbbın smırhırı bugiin Hipok- 
ra t’ın günündeki gibi sağlığı korumak ve kaybedi
len sağlığa kavuşmakla sınırlı değildir. Belki bugün 
tıbbın gücü insanın genetik haritasını değiştimneye 
kadar varmıştır. Yaratma veya nefs zemininde oldu
ğu gibi yaratılmış ve cisim zemininde de öyle. Bu 
da tabiatı gereği ahlak ve değerler meselesini gün
demimize sokuyor. Ne derseniz deyin: İster sözgeli
mi olsun, isler dinin emri isterse aklın icabı olsun. 
Kalkınma meselesinde son yıllarda “insan kalkın
ması “ gündeme gelmiştir ki, bu alan insanın bizati
hi değeriyle ilgilenmektedir. Sadece üretim aracı

linçe: tektir, fırkaların ve hiziplerin tasnifine yer olarak değil. Bundan önce ise kalkınma sadece
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maddi ölçütlerle veya iktisadi ölçütlerle değerlendi
riliyordu. Bugün ise insani ve içtimai duruma ilgi 
artmaktadır. Öğretim, iş, sağlık kalkınma öncelikler, 
sıralamasında temel değer olarak kabul edilmekte
dir.

Demokrasi ve insan haklanna gelince; buna 
yaşlıların, çocukların ve kadının da hakkı dahildir, 
herkesin ağzında dolaşmaktadır. Zaman zaman bu 
konular, tüketim propagandası ve çifte standart şa
ibesiyle malul, kirlenmiş ve lekelenmiş olsa bile! 
Değerler manzumesinden olma özellikleri dolayı
sıyla bu konularla ilgili bilincin gelişimi ki, insanlı
ğın tekamülü ve gelişimi ancak buna bağhdır, asla 
gözardı edilemez. Bununla birlikte demokıasi veya 
insan hakları değerlerini, bir toplumun bünyesine 
ikame edebilmek için öncelikli şart; bu toplumdaki 
yaygın değerleri tanımaktır. Mesela kültürü üzerin
de istibdat anlayışı egemen olmuş bir toplumda de
mokratik değerleri nasıl inşa edebilirsiniz?

Son olarak bugünkü uluslararası arenayı dolduran 
kavram ve sloganların taşıdıkları değerler de incelcn- 
melidir. Kimlik, küreselleşme, evrenselleşme, özel
leşme veya özelleştirme vs gibi. Bu kavramlar ve 
sloganlar muayyen değerleri taşımakta ve muayyen 
bir değerler sisteminden sudûr etmektedir. Son yıllar
da Arapların ve dünyanın tanık olduğu bütün bu yeni 
gelişmeler, Arap Ahlakının Aklı ( Arap Aklının Eleş
tirisi adlı toplu çalışmanın dördüncü bölümü olarak) 
projesi üzerinde yoğunlaşmayı meşru belki de gerek
li kılmıştır. Bundan dolayı da 1996 sonlarında ve 
1997 yıh başlarında konuyla ilgili iki konferans ver
me girişiminde veya macerasında bulundum. Bu iki 
konferans aracılığıyla, benden bu eserin vaadini al
mış okuyucularım karşısına, nefsimi bu çeşit dini 
ağırlıklı ahlaki yükümlülükler altına sokarak çıkmak 
istedim ki, ancak vicdan muhasebesi bununla meta
net kazanabilir. Aslında vaadedilmiş bu eserin ta-

cusuna Kurtubalı filozofu müstehak olduğunun bir 
parçası kadar yaklaştırmak için elimizden geleni 
yaptık. Eserlerini hazırladık, hayatını ve fikirlerini 
tanıttık. İki yılımızı bu şekilde îbni Rüşd için harca
dıktan sonra yeniden “Arap Kültüründe Değerler 
Sistemi” projesine dönüyoruz. Açıktır ki biz bu peş- 
peşe gelen makalelerle yazmayı murad ettiğimiz ese
rin gövdesini hazırlamak gibi bir niyetimiz yok. Ki
tap daha yazılmış değil. Sadece dimağda hayalet bir 
kitap gibi duruyor, oluşma safhası geçiriyor. Biz bu 
makelelerde bir nevi maceraya atılmadan önce, sade
ce bu projeye tekaddüm etmesi gereken deneme ça
lışması yapıyoruz sayılabilir. Değerlendirmeye oku
yucuların ve eleştirmenlerin de katılmasmı istiyoruz. 
Görüşlerini, teklif ve itirazlarını bizden esirgemesin
ler. Bu derginin (El Vasat) sayfalan aracılığıyla veya 
şahsi yazışmalarla bunu yapabilirler. Burada yaptığı
mız ve yapmaya çalıştığımız; deneme yazılarını bir 
proje olarak herkesin hizmetine sunmaktır. Burada 
birden fazla bir görüş belirirse bu şüphesiz tek görüş
ten binlerce defa evla olacaktır. Hakikat ancak ihti
lafla ortaya çıkar. Hilaf ise sonra gelir. İhtilaf üzerine 
yükselmeyen şey sadece boşluktan doğan bir çığlık
tır. Bu mevzudaki kaynaklarımızın nasıl özellikler ta- 
şıdığmı ortaya koymaya çalıştık: Düzensizlik ve te- 
nasübsüzlük. Arap kültürüne veya diğer kültürlerin 
değerler sistemine getirilecek eleştiride ve yapılacak 
çalışmada mutlaka sistem ve düzen şarttır. Öyleyse 
öncelikli olarak yapmamız gereken, kültürümüze 
damgasını vuran düzensizliği düzene koymaktan iba
ret olacaktır. Yani birikmiş kabarık rivayetlerdeki 
gizli düzeni ortaya çıkaracağız ki; bu düzensizlikte 
müellifin ölümü, zamanın donukluğu ve tarihin sonu 
tecessüs etmektedir. Halbuki edebi kitapların; kenar
ları arasında taşıdıkları nefs ve lisan adablarıyla bit
meyen hazine hükmünde olmaları gerekir. Bundan 
dolayı bu makaleler dizisinin seyrettiği yörünge bir

mamlanmış olması gerekiyordu. Ancak vaadin yapıl
dığı aynı yıl 1997 ve sonraki yıl 1998 dünyada îbni 
Rüşd yıh ilan edildiğinden-ölümünün üzerinden 8 
asır geçmesi münasebetiyle- asli eserlerinin ( kısalt
ma veya şerhlerini değil) yeni baskılarını hazırlama 
işini uhdeme almıştım. Bu münasebetle Arap okuyu

elin parmaklarını geçmeyecektir. Amacımız okuyu
cuyu istiskal (zorluk çıkarmak) değildir. Ve ta ki di
ğer konulara intikal edebilelim. Okuyuculara tekhf- 
lerimizi iletelim, onlar da tekliflerini bize iletsinler...
■ (Devam edecek)

Çev: Mustafa ÖZCAN
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Belge-1:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın Fazilet Partisi’nin 

Kapatılması İstemiyle Anayasa Mahkemesi’ne Sunduğu İddianame

Belge-2:
Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer’in Anayasa 

Mahkemesi’nin 37. Kuruluş Yıldönümünde Yaptığı Açış Konuşması

Belge'3:
DSP-MHP-ANAP Koalisyon Protokolü Taslağı

58. sayımızın ek bölümünde üç ayrı belgeyi birden sunuyoruz:
Birincisi, Fazilet Partisi’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkeme’sine başvuran Yargı

tay Başsavcısı Vural Savaş’m iddianamesi. İkincisi, Anayasa Malıkemesi başkam Ahmet Nec
det Sezer’in Anayasa Malıkemesi’nin 37. Kuruluş yıldönümünde yaptığı açış konuşması. 
Üçüncüsü de; DSP, MHP ve ANAP’m oluşturduğu 57. hükümetin protokolü.

Türkiye’nin bir çelişkiler ülkesi olduğunun resmi mahiyetindedir bu üç metin.
Yargıtay Başsavcısı’nm iddianamesinde hukuki bir metine yakışmayacak, “metastas ya

pan habis bir ur”, “vampirler" gibi ifadeler kullanılmaktadır. Anayasa Mahkemesi Başkanı- 
’mn konuşması ise, evrensel hukuk normlarma göndermeler yapan, düşünceyi açıklama öz
gürlüğünün gerçek kişiler kadar, tüzel kişiler için de bir hak olduğunu ifade eden gerçek an
lamda hukuku öne çıkaran bir metindir. Hükümet Protokolü’ne ise, standart vaatlerini dikka
te almayarak, hukuk açısmdan baktığımızda, bu metnin Vural Savaş’a çok daha yakm oldu
ğunu görüyoruz. Fert karşısında devletin haklaimı koruyan, bireyi ihmal eden bir anlayışla 
kaleme alınmış olan protokolün, Anayasa Malıkemesi Başkam’nm anlayışmdan ziyade, Yar
gıtay Başsavcısı’mn anlayışına yakın olması da yadırganacak bir şey değildir. Her ikisi de ay
nı kaynaktan güç aldıkları için benzemeleri normaldir.

(Not: Belgeler, orijinallerinden aynen alınmıştır. İfade ve imlâ hataları düzeltilmemiştir. Vurgular ise bize aittir.')
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T.C. 
YARGITAY 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 
ANKARA, 7.5.1999 

SAYIrSP. 95 Hz. 1999/116

iddianame

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANUĞINA

DAVAQ: Cumhuriyet Başsavcılığı 
DAVALI: Fazilet Partisi (Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No: 3 Maltepe/Ankara) 
DAVA: Anayasamızın 2. 24/son 68.69.2820 sayılı Siyasi Partiler kanununun 78.86.87. maddele
rine açıkça aykırı eylemlerde bulunduğu anlaşılan Fazilet Partisi’nin temelli kapatılmasına ka
rar verilmesi istemi.
DAVATARM : 7.5.1999

Anayasamızın 24/son maddesinde:
(Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya 

hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kuralla
rına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar ya
hut nüfuz sağlama amacıyla her ne surede olursa 
olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal 
sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullana
maz)

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 87. mad
desinde ise;

(Siyasi partiler. Devletin sosyal veya ekonomik, 
siyasi veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa 
dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya si
yasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis ey
lemek maksadıyla dini veya dini hissiyatı veya din
ce mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne 
suretle olursa olsun propaganda yapamaz, istismar 
edemez veya kötüye kullanamazlar) hükümlerine 
yer verilmiştir.

Yukanda açıkladığım Anayasa ve yasa hüküm- 
len ile. Anayasamızın 2. 68. 69. Siyasi Partiler Kanu
nunun 78 ve 86. maddeleri birlikte değerlendinldi- 
ğinde Fazilet Partisi’nin temelli kapatılmasına karar 
venlmesi gerekmektedir, şöyle ki:

1- Refah Partisinin kapatılmasına ilişkin Anaya
sa Mahkememizin 16.1.1998 gün ve 1/1 sayılı kara- 
nnda-,

(Kamusal kuruluşlarda ve öğretim kurumlann- 
da başörtüsü ve onunla birlikte kullanılan belli bi
çimdeki giysi, bir ayrıcalıktan öte ayınm aracı nite

liğindedir. Dinsel kaynaklı düzenlemelerle girişim
ler Anayasa karşısında geçerli olamaz ve bu tür ey
lemler Anayasa’daki laiklik ilkesine aykırılık oluştu
rur.

' Anayasa’nın 153. maddesinin son fıkrasında, 
Anayasa Mahkemesi kararlannın yasama, yürütme 
ve yargı organlannı, idare makamlannı, gerçek ve 
tüzel kişileri bağlayacağı, 138. maddesinde de, ya
sama ve yürütme organlan ile idarenin mahkeme 
kararlanna uymak zorunda olduklan, bu organlarla 
idarenin mahkeme kararlannı hiçbir surette değiş
tiremeyeceği ve bunlann yerine getirilmesini ge- 
ciktiremeyeceğini öngörülmüştür. Anayasa'nın 68. 
maddesinin dördüncü fıkrasında siyasi partilerin 
“hukuk devleti ilkesi”ne uymakla yükümlü olduk
lan belirtilmiştir. Anayasa’nın 153. maddesinin son 
fıkrasına göre, gerçek ve tüzel kişileri bağlayan 
Anayasa Mahkemesi kararlan siyasi partileri de 
bağlar.

Anayasa Mahkemesi’nin 2547 sayılı Yükseköğre
tim Kanunu’na eklenen ek madde 16’nın iptaline 
ilişkin 7.3.1989 günlü, E: 1989/1, K:1989/12 sayılı ka- 
rannda, laik bir devlette hukuk kurallannm kayna
ğının dinde değil akılda bulunduğu, kişilerin iç dün
yasına ilişkin olması gereken dini inançlara göre 
yasal düzenleme yapılmasının Anayasa’nın 2.10.24 
ve 174. maddelerine aykın olduğu belirtilmiştir.

Öte yandan, Danıştay Sekizinci Dairesi'nin 
23.2.1984 günlü, 207/330; 16.1 1.1987 günlü, 
128/488; 27.6.1988 günlü 178/512 sayılı kararlan ile
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Danıştay (dari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 
16.6.1994 günlü, 61/327 sayılı kararlarında da, Yük
sek: Öğretim Kurumlannda başörtüsü ve türban ta
kan öğrencilerin Atatürk devrimleri ile laik Cumhu
riyet ilkelerine aykın davrandıklan ve dine dayalı 
devlet düzenini benimsedikleri kabul edilmiştir. 
Buna karşın, davalı Parti Genel Başkanı Necmettin 
Erbakan ile kinni parti yetkililerinin mahkeme ka
rarlarını etkisiz hale getirmek için resmi daire ve 
üniversitelerde türban kullanmayı teşvik eden laik
lik ve hukuk devleti ilkelerine aykırı konuşmalar 
yaptıkları anlaşılmıştır.

Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'nın laiklik ve 
düşünce özgürlüğüne ilişkin kurallarına verdiği an
lam ve içerikle insan Hakları Avrupa Komisyo- 
nu’nun konuya ilişkin değerlendirmelerinde birçok 
ortak nokta bulunmaktadır. Komisyon No: 
18783/91, LB/ Türkiye K.t. günlü 3.5.1993, NO: 
16278/90 S.K/Türkiye K.t. 3.5.1993 günlü kararlann- 
da, yüksek öğrenimini laik bir üniversitede yapma
yı seçen bir öğrencinin bu üniversitenin düzenle
melerini kabul etmiş sayılacağını, üniversitelerce 
getirilen düzenlemelerin, farklı inanıştaki öğrenci
lerin birlikteliğini sağlamak amacına yöneîik olarak, 
öğrencilerin dinsel inançlarını açığa vurma özgür
lüklerini yer ve biçim bakımından sınırlayabileceği- 
ni, özellikle nüfusun büyük bir çoğunluğunun belir
li bir dine mensup olduğu ülkelerde, bu dinin tören 
ve simgelerinin herhangi bir yer ve biçimde sınırla
ma olmaksızın sergilenmesinin, sözü geçen dini 
uygulamayan veya başka bir dine mensup olan 
öğrenciler üzerinde baskı oluşturabileceğini, laik 
üniversitelerin, öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine 
ilişkin kurallar koyarken, kimi kökten dincilerin 
yüksek öğretimde kamu düzenini bozmamalarını 
ve diğerlerinin inançlarına zarar vermemelerini 
sağlamaya özen gösterebilecekleri açıklanarak L.B. 
ve ş.K isimli öğrencilere, laik üniversite düzeninin 
gereklerine uygun biçimde fotoğraf vermedikleri 
gerekçesiyle okul diploması verilmemesi, din ve 
vicdan özgürlüğüne müdahale olarak görülmemiş 
ve şikayetin kabul edilemez olduğuna karar veril
miştir.

Parti Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın laiklik 
ilkesine ilişkin Anayasa ve yasa kuralları ile Anaya
sa Mahkemesi kararlarını gözardı ederek, resmi da
ire ve üniversitelerde türban ve başörtüsü kullan
mayı teşvik eden konuşmaları laik düzen karşıtları 
için bir mesaj oluşturmuştur) denilmektedir.

Bu karar, 22.2.1998 gün ve 23266 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak, tum siyasi partilerimiz ve

vatandaşlarımızca öğrenilmiştir.
Bilindiği gibi, siyasal islamcılann faaliyetlerinin 

orada "açık ve yakın tehlike" oluşturmamasına rağ
men Cenevre Kanton Hükümeti 16.10.1996 tarihli 
karan ile, Kantonal Eğitim Müdürlüğünün, müslü- 
man bir bayan öğretmenin, derslere, İslam Dini ge
leneğine uyarak, başına türban takıp derslere gir
mesini yasaklamıştı.

Bu karara yapılan itirazı değerlendiren İsviçre 
Yüksek Mahkemesinin 12.11.1997 gün ve 419/1996 
sayılı karannda (Karar için Bakınız Manisa Barosu 
Dergisi, Nisan 1998, Sayı 65)

(Her ne kadar, ilgili yönünden, kendi giysileri ile 
açığa vurulan dinsel kimliği büyük bir önem taşı
makta ise de belli koşullarda bu tür giysilerin ya
saklanması "inanç özgürlüğü"nün özüne tecavüz 
sayılamaz, çünkü, idari merci tarafından yapılan bu 
yasaklamada, “önemli derecede kamu yaran"nın 
varlığı sözkonusudur) denilmektedir.

Hal böyleyken ve hiçbir uluslararası sözleşme
de "dinsel kimliğini açığa vuran giysilerle öğrenim 
görme veya kamu kuruluşlarında görev yapmanın 
inanç özgürlüğünün bir parçası olduğu veya insan 
haklanndan sayıldığına" dair herhangi bir hüküm 
bulunmamasına rağmen. Fazilet Partisi Genel Baş
kanı dahil, tüm yöneticileri, milletvekilleri ve bele
diye başkanları, adeta kandan başka birşeyle bes
lenemeyen vampirler gibi, vatandaşlarımızın bir 
kısmının dinsel inançlarını en kolay bu yoldan sö
mürüp. laik devlet düzenimizle çatışmaya sokabi- 
leceklennin bilincinde olarak ve Anayasa Mahke
memizin anılan kararını hiçe sayarak, meydan 
meydan, köy köy dolaşıp, tüm televizyonlardaki 
açık oturum ve söyleşilere katılarak “kamu kurum- 
larında ve üniversitelerde başörtüsü ile çalışma ve 
öğrenim görmenin vazgeçilmez bir insan hakkı ol
duğunu. yasaklar getiren mevzuat ve bunları uygu
layan kamu görevlilerinin laikliğe aykın davranışta 
bulunarak suç işlediklerini" iddia ederek, halkımı
zın bir bölümünü Devletimize karşı kışkırtmayı alış- 
kanlık haline getirmişlerdir.

Bu kışkırtmaların sonucu, “başörtüsüne uzanan 
eller kırılsın” sloganının atıldığı, bu sloganın yazıldı
ğı pankartların taşındığı toplantılar ve yasalarımıza 
aykırı yürüyüşler düzenlenmiş, televizyon ekranla
rına da yansıyan bu toplantı veya yürüyüşlerde, 
Fazilet Partisi yöneticisi, milletvekili veya belediye 
başkanlanndan bir çoğunun hazır bulunduğu.'bu 
slogan ve pankartaları işitmeleri ve görmelerine 
rağmen, başörtüsü yasağının mutlaka kalkması ge- 

Tektiğine ilişkin konuşmalar yaptıkları’ğöTülmüştür.
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18 Nisan 1999 tarihinde yapılan milletvekili se- 
■ çinnierinden önce, annesi türbanını çıkartmadığı 
için bir kamu kuruluşundan uzaklaştırılmak zorun
da bırakılmış, kendisi de türbanlı ve “hiçbir zaman 
ve hiçbir yerde türbanını çıkarmayacığım" her za
man söyleyen Merve Kavakçı adlı hanım. Fazilet 
Partisi yöneticileri tarafından seçilebilecek biryer- 
den önce milletvekili adayı gösterilmiş, başta Recai 
Kutan olmak üzere Fazilet Partisi’nin tüm yönetici
leri Merve Kavakçı'nın, hem Mecliste türbanlı ola
rak yemin edebileceğinin, hemde Meclis çalışmala
rına türbanlı olarak katılabileceğinin propagandası
nı yapmaya başlamışlardır.

Ekte gönderdiğim görüntülü kasetlerle birlikte. 
Fazilet Partisi İstanbul milletvekili Nazlı Ilıcak’ın,
2.5.1999 tarihinde interstar Televizyonu 19.30 ha
ber bülteni ve 3.5.1999 tarihinde Shov\̂  TV 19.30 
haber bülteninde “canlı yayın”a katılarak söyledik
lerinin birlikte değerlendirilmesinden, başörtüsü 
kavgasının T.B.M.M'ne taşınmasının sağlanması için 
Merve Kavakçı’nın özel olarak seçildiği ve Mecliste 
yapacağı eylemi tüm Fazilet Partisi Milletvekilleri 
ve parti yöneticilerinin önceden bildiği anlaşılmak
tadır.

Yine bilginize sunduğum görüntülü kasetlerin 
incelenmesinden, başörtüsü ile yemin etme eyle
mi yapmak için T.B.M.M’ne Nazlı Ilıcak’ın refakatin
de gelen Merve Kavakçı için yaptıkları tezahürat ve 
yemin töreninin sonucuna doğru salonda bulun
madığı halde, Merve Kavakçı’nın ismi okununca 
Fazilet Partisi milletvekillerinin tümünün katıldığı 
tezahürattan; 3.5.1999 günü Merve Kavakçı'nın 
T.B.M.M’de yaptığı ve başörtüsü eylemini, insafsız 
ve ancak bir ajan provakatöre yakışacak biçimde, 
Amerika’da zencilerin insan haklan için yaptığı mü
cadeleye benzettiği Basın toplantısına. Fazilet Par
tisi Grup Başkanvekili Abdullatif Şener'le birlikte. 
Fazilet Partisinin pekçok milletvekilinin katılması, 
eyleminin Fazilet Partisi yöneticileri tarafından 
planlandığını ve teşvik edildiğini açık bir biçimde 
göstermektedir.

Olay, tarafsız, içtiği andın anlamını bilen ve pek
çok kamu görevlisinin aksine içtiği anda bağlı kalan 
Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel tarafından 
olay gecesi, TRTI’de yayınlanan "Politikanın Nabzı" 
programında şu şekilde değerlendirilmiştir.

fr.M.M.M bu çeşit hadiselere sahne olmamalıy
dı. 0 1^  herkesin kınadığını hissediyorum... Bu 
münferit hadise aslında bugünün hadisesi değildir. 
Günlerdir planlanan bir hadisedir... Yani bir hadise 
gkanlacakür... Bu aslında provakatörlüktür. Bu tip

ajan provakatörler çok görülmüştür... Gemi azıya 
alınmıştır.... Bu işi bu hale getiren kişi, bunu yap- 
mĉ ya memurdur... Eğer bunu İslam’ın şartı sayıyor
sa, bu bölücülüktür... İslam da fitne çkamnak, katil
den beterdir.... Açıklıkla söyley^m bu bir cere
yandır. Demokratik Cumhuriyete karşı bir cereyan
dır. Bu cereyanın sahiplerine, devlet dairelerinde, 
Meclis gibi nizamı 75 yıldır ı^gulanan bir yerde 
gösteri yapmalanna imkân verilemez) demiştir.

Olgun kişiliğiyle tanınan Başbakanımız Bülent 
Ecevit dahi çileden çıkmış. Meclis Kürsüsünden ve 
olay anında:

(Türkiye’de hiç kimse hanımlann özel yaşamın
da giyimine, kuşamına, inançlan gereği başını ört
mesine kanşıwor. Ancak. T.B.M.M. hiç kimsenin 
özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yü
ce kurumudur. Burada görev yapanlar, devletin ku- 
rallanna, geleneklerine uymak zorundadırlar. Bura
sı Devlete meydan okunacak yer değildiı) demek 
zorunda kalmıştır.

Daima ülkemizde özgürlüklerin genişletilmesin
den yana tavır koymuş olan Oktay Ekşi, 2.5.1999 
günü Hürriyet Gazetesinde yayınlanan başyazısın
da, olayı gerçek anlamda değerlendirerek şöyle 
demiştir:

(... Merve Kavakçı ise kendisine Necmettin Erba
kan tarafından verilen, sadece Meclis’i değil, siste
mi de birlikte toprilleme görevini Meclis Genel Ku
rul salonuna, siyasi bir simge haline gelmiş olan 
"başörtüsü” ile girerek yerine getirdiği için mutluy
du.

Belli ki adeta bir terör çetesi gibi hazırlanmışlar.
Geride sabotaj planlarını hazırlayan bir beyin 

var. Yaptığı PKK'nın “kutsal bir görev yapacağına" 
inandırdığı, sonra beline bomba sanp belli bir tarih
te belli bir yerde o bombayı patlatarak öbür dün
yaya gönderdiği kadın militanlan kullanmasından 
farklı değil.

Onlar kendilerini havaya uçururken çok çok beş 
on kişiyi de öldürebiliyorlar. Bu olaydakinin görevi 
sistemi havaya uçurmak.

Sabotaj planının sahibi belli ki Necmettin Erba- 
kan'dan başkası değil.

Nazlı llıcak’la Merve Kavakçı da sabotaj planının 
uygulayıcıları. Görev bölümünü böyle yap.mışlar.

Ama Erbakan’la İlıcak açısından sorun yok. Çün
kü bomba Kavakçı’nın beline sanlı.

Dün Meclis’te yaşananların özeti bize kalırsa bu
idi.

Pardon... Bir önemli benzerlik daha vardi:
Yaklaşık sekiz yıl önce T.B.M.M’nin yeni bir ya
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sama dönemine başlayacağı gün aynen Merve gi
bi, militan bir ruhla oraya gelmiş bir Leyla Zana 
vardı. O da "yemin törenini" kendi "kutsal" inancı 
yönünde kullanmaya kalkmıştı.

Ancak onunki "bölmek"ti Merve ise "yıkmak" 
için gelmişti.)

T.M.M.M İçtüzüğünde, “türbanla yemin edile
mez" şeklinde yasaklayıcı bir hüküm bulunmama
sı, Fazilet Partisi yöneticileri ile. Merve Kavakg'nın 
eylemine meşruiyet kazandırmaz. Çünkü Anayasa 
Mahkememiz, yüksek öğrenim kurumlan, resmi 
daireler dahil, tüm Kamusal Kuruluşlarda, başörtü
sü ve onunla birlikte kullanılan belli biçimlerdeki 
giysilerin giyilebilmesi için yapılacak yasal düzenle
me girişimlerinin geçerli olamayacağını ve bu tür 
eylemlerin Anayasa’daki laiklik ilkesine aykınlık 
oluşturacağını açık bir biçimde belirtmiştir. Anaya
sa Mahkemesi kararları, hem yasama, yürütme ve 
yargı organlannı, idare makamlannı ve hem de 
gerçek ve tüzel kişileri bağlar. T.B.M.M.’de hanım 
milletvekillerine başörtüsi^yle yemin etmelerine ve 
yasama föaliyetlerine katılmasına izin veren 
T.M.M.M Başkanı hakkında gereğini yapmak görev
li Cumhurbret Başsavalanna ait olmakla birlikte; 
Anayasamızın değişmez ilkeleri ve Anayasa Mah
kememizin uyum gösteren içtihatlan karşısında, 
resmi dairelerimizde, belediyelerimizde, okullan- 
mızda. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, başka bir 
deyişle tüm kamusal kuruluşlarda, başörtüsü veya 
türban gibi dinsel kaynaklı giysilerle eğitim veya 
görev yapılması için girişimlerde bulunan veya 
destek veren siyasi partiler hakkında kapatma da
vası açmayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavasının 
görevi kötüye kullanmak suçunun sanığı olabile
ceği de gözden uzak tutulmamalıdır.

2- Fazilet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ab
dullah Gül, 2.5.1999 tarihinde, Kanal 7'de yayınla
nan Hafta Sonu haberlerine saat 21.38’de canlı ya
yına iştirak ederek (RTÜK’ten getirttiğimiz görüntü
lü kaset ektedir) şöyle demiştin

(... Başörtülü birisi Mecliste Anayasa’yı ihlal edi
yorsa, meclisin dışında da ihlal ediyor demektir. O 
zaman dışardaki bütün başörtülüleri topla, otobüs- 
tekiler de ihlal ediyor demektir. Uçağa da bindire- 
mezsin. Eğer bu Anayasayı ihlal suçu ise... özel ha
yatınızda Anayasa’yı ihlal edersiniz, âikliği ihlal 
edersiniz, milletvekili olunca laikliği ihlal edemezsi
niz. Bu çok yanlış bir mantık) demiştir.

Adıgeçen Genel Başkan Yardımcısı, Anayasa 
Mahkemesi kararlanna uygun şekilde, Dünya işleri
nin laik hukukla, din işlerinin de kendi kurallarıyla

yürütülmesini kabul etmiyor. Her ikisinin de aynı 
kurallara tabi olmasını istiyor. Anayasamızın 
24/son ve siyasi partiler kanunununun 87. madde
sine aykırı şekilde dini hissiyatı alet ederek, laik 
devlet düzeninimiz aleyhine propaganda yapıyor.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 101. mad
desinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, siyasi 
partilerin Genel Başkan Yardımcılannın sözlü ya da 
yazılı beyanları paıtiyi bağlar ve bu beyanlar 87. 
madde gibi bu kanunun dördüncü kısmında yer 
alan hükümlere aykınlık teşkil ediyorsa, yanlız ba
şına parti kapatma nedenidir.

3- Yukarıda açıkladığım eylemlerin Fazilet Par- 
tisi’nin laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldi
ğini kanıtlayacağına inancımız tam olmakla birlik
te; Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılı
ğının 22.3.1999 ve Hz. 1998/349, 4.5.1999 gün ve 
Hz. 1998/349 sayılı yazılanna ekli tüm belgeleri de 
incelemenize sunmayı bir görev sayıyoruz.

Bu belgelerden, Fazilet Partisi Denizli Milletveki
li Ramazan Yenidede’nin 15.5.1998 tarihinde yaptı
ğı basın açıklamasını, Ankara Devlet Güvenlik Mah
kemesi Başsavcılığının “Milli Görüş HakJ<jnda Iddi- 
anamesi”ni ve dayanağı olan delilleri, Fazilet Partisi 
Hatay Milletvekili Mehmet Sılay'ın, 1998 yılında ya
yınlanan ve mahkeme kararıyla toplatılan "Parla
mentodan Haber" başlıklı kitaba yazdıklarının özel
likle gözönünde tutulmasında yarar görüyoruz.

4- Anayasamızın 69. maddesinin yedinci fırkası 
gereğince “Temelli kapatılan bir parti bir başka ad 
altında kurulamaz."

Refah Partisi'nin kapatılacağını anlayan yöneti
cilerinin kapatma tarihine yakın günlerde ve kendi 
yakınlarına "Hülle Partisi" olarak adlandınlabilecek 
şekilde Fazilet Partisini kurdurduklan ülkemizde 
sokaktaki çocuklar tarafından dahi bilinmektedir.

Malûm olanın aynca isbatı gerekmez ve ayak 
oyunlanyla yanıltılabilen bir yargı saygınlık kaza
namaz.

Refah Partisinin kapatılmasına ilişkin karar
22.2.1998 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının
24.3.1999 gün ve 17402/40490 sayılı yazılanna ekli 
listenin incelenmesi sırasında görüleceği gibi, 123 
tanesi 24.2.1999 tarihinde olmak üzere, 147 kapa
tılan Refah Partisi mensubu milletvekili ile. Refah 
Partili belediye başkanlannın tamamına yakını Fa
zilet Partisine geçmişlerdir. 2820 sayılı Siyasi Parti
ler Kanununun 95. maddesine aykırı şekilde, kapa
tılan Refah Partisi milletvekillerinden Oğuzhan Asıl- 
türk, Abdullah Gül, İsmail Kahraman, Süleyman Arif
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Emre, Rıza Ulucak, Ömer Vehbi Hatipoğlu, Musa De
mirci, Ercan Ytilek, Temel Karamollaoğlu, Cevat Ay
han, Necati ÇeliR, Fehim Adak, Bülent Arınç, Bahri 
Zengin, Haşan Aksay, Aydın Menderes, Osman Yu- 
makoğullan. Zeki Ünal, Lütfi Doğan, Hanefi Demirkol 
ve Mehmet Ali Şahin, 17.12.1997 tarihinde kurulan 
Fazilet Partisinin Genel İdare Kurulu ve Disiplin Ku
rulu üyesi olmuşlardır.

Anayasamızın 69. maddesinin yedinci fıkrasının 
başka nedenler olmasa bile parti kapatma nedeni 
olduğu gözden ırak tutulmamalıdır.

Fazilet Partisi, yanlız Refah Partisinin değil, aslın
da ülkemizde dini siyasete alet ettiği için kapatılan 
tüm s(yasi partilerin devamı niteliğindedir. Metastas 
yapan habis bir ur gibi, demokrasimizin sağlıklı işle
mesini engell^en, anayasal düzenimiz için daima 
“agk ve 3̂ lon tehlike” oluşturmuş bu çeşit partile
rin kapatilması, Türkiye Cumhurbretini sonsuza ka-' 
dar yaşatabilmenin vazgeçilmez koşuludur.

SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle:
1- Anayasamızın, 2. 24/son, 68,69, 2820 sayılı Si

yasi Partiler Kanununun 78.86. ve 87. maddeleri ge
reğince Fazilet Partisinin temelli kapatılmasına,

2- Adıgeçen partinin kapatma nedeni sayılacak 
politikalannı benimsemediğini zaman zaman açık
ça ortaya koyan Aydın Menderes dışındaki tüm üst 
düzey yöneticileri ile, milletvekillerinin, Anayasamı
zın 69. maddesinin sekizinci maddesi gereğince, 
“kapatma kararının Resnû Gazetede yayınlanma
sından başliyarak beş yıl süre ile bir başka partinin 
kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olam ŷaca- 
ğına” ve ayrıca bunlardan milletvekili olanların mil
letvekilliklerinin, Anayasamızın 84. maddesinin son 
fıkrası hükmü gereğince sona erdirilmesine karar 
verilmesi talep olunur.

7.5.1999 
Vural Savaş Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcısı

Anqyc^a Mahkc

u ş  't ıM o n ü m ü  A çış
2 6 Î ^ U a n  1 9 ^ i i k n k a r a  I

insan hakferı ve özgürlüklerinin koruyucusu, 
demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin güven
cesi olan Anayasa Mahkemesi’nin 37. Kuruluş Yıl
dönümü Kutlama Töreni'ne katılarak bizleri onur
landıran tüm konuklara en iyi dileklerle saygılar su
nuyorum.

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Anayasa Mah
kemesi Emekli Başkanı değerli yargıç Ahmet Boya- 
cıoğlu'na Tann’dan rahmet diliyor; Anayasa yargısı
na yaptığı değerli hizmetleri şükranla anıyorum.

Toplumsal örgütlenmenin ulaştığı çağdaş dü
zen, “çoğulcu, demokratik, hukuk devleti"dir. "Hu
kuk devleti” çağdaş devletin belirleyici niteliğidir.

Demokratik toplum, "çoğulcu demokrasi" ve 
"İnsan hakları yargısını” içermekte ve güvence altı
na almaktadır. Bu öğelerden birinin olmaması ya 
da içeriğinin yetersiz olması toplum düzeninin de-

mokratikliğinin tartışılmasına neden olmaktadır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Birleşmiş 

Milletler Genel Kururunda kabul edilişinden bu gü
ne kadar geçen elli yıl İçerisinde insan haklan hu
kukunun temelleri atılmıştır. Ancak bugün, insanlı
ğa karşı işlenen suçlar ve uluslararası ceza hukuku 
tartışılmaya başlanmıştır. Genelde “temel hak ve 
özgürlükler" olarak belirtilen insan hakları kavramı, 
ulusal hukukların sınırlarını aşmış, içeriğini insan 
haklannı oluşturan çok taraflı uluslararası anlaşma
larla ulusal bir sorun olmaktan çıkmış, uygar top- 
lumların olmazsa olmaz koşulu durumuna gelmiş- 

.tir.
Türkiye Cumhuriyeti, insan Haklan Evrensel Be- 

yannamesi’ni kabul etmiş-, insan haklarıyla ilgili 
pekçok sözleşmeyi de imzalamıştır. Anayasa'nın 2. 
maddesinde, "insan haklanna saygı", Türkiye Cum
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huriyeti’nin değiştirilemez nitelikJeri arasında sayıl
mıştır. Anayasa'da insan hakları ve özgürlLikJeri do
ğal haklar anlayışına uygun olarak insan kişiliğine 
bağlı değerler olarak kabul edilmiştir. İnsan hakla
rı, demokratik toplum düzeni içinde insan olmanın, 
insanca yaşayabilmenin vazgeçilmez koşuludur.

İnsan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sos
yal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde 
de insan hak ve özgürlüklerinin çağdaş, evrensel 
standartlara uygun olarak korunması ve geliştiril
mesi zorunludur.

1982 Anayasasında 12 ŷlül 1980 öncesinde 3̂ - 
şananlara bir tepki olaraic hak ve özgürlükler 
önemli ölçüde sırurlandınlmıştır. Bunun sonucu ola
rak, Türkiye’de düşünceyi açıklama özgürlüğünün 
hukuksal boyutlarıyla ilgili sorunlar ortaya çıkmış
tır. Demokrasi yönünden taşıdığı yaşamsal önem 
herkes taraftndan bilinmesine ra^en düşünceyi 
agklama özgürlüğünün önündeki engeller aşılma
mış, düşünce suçuna yönelik yasal düzenlemeler 
yapılmıştır.

Anayasalar ve yasalarda insan hak ve özgürlük
lerine verilen yer, ulusların kültür ve uygarlık ala
nında ulaştıkları düzeyin bir göstergesi olarak ka
bul edilmektedir. Özgürlükler ile ilişkili olan düşün
ce özgürlüğü ise ülkelerin demokratik niteliğinin 
saptanmasında en belirgin ölçü sayılmaktadır.

Düşünceyi açıklama özgürlüğünün önemi, her 
şeyden önce onun başka bir özgürlüğün kaynağını 
veya temelini oluşturmasından ileri gelmektedir. 
Kişinin varlık temeli olan düşünce ve düşünceyi 
açıklama özgürlüğü, demokrasinin de teme vel ay
rılmaz bir parçasıdır.

Çağdaş demokrasilerde, düşünceyi açıklama 
özgürlüğüne, diğer özgürlüklerin gerçekleştirilebil
mesi yönünden taşıdığı önem gözetilerek daha ay
rıcalıklı ve üstün bir yer verilmiştir. Düşünce özgür
lüğünün bu konumu onun en az sınırlandırılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Çoğulcu demokratik ülkeler
de, toplumun yerleşik değerlerine ters düşünceler 
de tam bir özgürlük içinde açıklanıp tartışılabil- 
mektedir.

Düşünce özgürlüğü, insanın serbest biçimde 
bilgb̂ 'e ve düşünceye ulaşabilmesi, düşüncesini 
serbest biçimde açıklayabilmesi, başkalarına ilete
bilmesi, düşünce ve kanaatleri nedeniyle suçlana- 
mamasıdır. Kişinin iç dünyasında kalan, açıklama
dığı, açıklayamadığı düşüncelerin korunması dü
şünceyi açıklama özgürlüğü olarak kabul edilemez. 
Asıl özgürlük düşüncelerin serbestçe açıklanabil

mesi ve yayılabilmesidir. Diğer hak ve özgürlükle
rin gerçekleştirilebilmesi yönünden de düşünce öz
gürlüğünün ayncalıklı bir konumu bulunmaktadır.

öğretide, “düşünce özgürlüğü” sözcükleriyle 
her zaman düşünceyi açıklama özgürlüğü anlatıl
mak istenmiştir. Bu özgürlük, düşünce ve kanaat
lerini açıklama özügürlüğünü de içerir. Düşünceyi 
açıklama özgürlüğü, olumsuz statü haklan olarak 
nitelendirilen kamu özgürlüklerindendir. Başka bir 
anlatımla, bu bireysel bir özgürlüktür.

Düşünceyi açıklama özgürlüğü, bireysel bir öz
gürlük olmasına karşın, demokrasinin işlemesi yö
nünden de toplumsal bir önem taşır. Demokrasinin 
vazgeçilmez öğesi olan çoğulculuk, kişilerin siyasal 
örgütlenmesi yanında, toplumsal örgütlenmesini 
de gerektirir. Demokratik bir örgütlenmenin olana- 
naksız olduğu durumlarda, kuşkusuz düşünceyi 
açıklama özgürlüğünden de söz edilemez. Kişinin 
siyasal görüşlerini açıklayabilmesi, demokratik bir 
toplumun temellerinden birini oluşturur.

Alman Anayasa Mahkemesi de, çeşitli kararla- 
nnda düşünce özgürlüğünün özgürlükçü demokra
tik düzen için kurucu bir nitelik taşıdığını çünkü, bu 
düzenin hayat öğesi olan sürekli düşünsel hesap
laşmayı, düşüncelerin savaşmasını ancak bu özgür
lüğün olanaklı kıldığını belirtmiştir.

Çoğulcu demokrasilerde, azınlığa “çoğunluk du
rumuna geçebilme” hakkı tarumr. Bu hak, kendisi
ne bağlı olarak düşünceyi açıklama özgürlüğü ile 
birlikte diğer tüm hak ve özgürlükleri de berabe
rinde getirir. Demokrasi anlayışı, hak ve özgürlük
lerle aynimaz bir bütün oluşturur, özgürlüklerin 
bulunmadığı yerde demokrasi de yoktur.

Düşünceyi açıklama özgürlüğü, gerçek kişiler 
için olduğu kadar tüzel kişiler yönünden de temel 
bir haktır. Demekler, sendikalar ve siyasal partiler, 
organlan aracılığıyla düşünce açıklamasında bulu
nabilirler.

Aynca basın özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlü
ğü, süreli ve süresiz yayın hakkı, demek kurma öz
gürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkı gibi hak. ve özgürlükler de düşüne^ agkla
ma özgürlüğünün uzantısı ve tamaml^yıası niteli
ğindedir. Düşünce özgürlüğü, içeriğinin genişliği ne
deniyle diğer kamu özgürlüklerinden farklı bir ko
numdadır. Bu özgürlük, pek çok özgürlüğe kaynak
lık eder. Düşünce ve kanaatler basılmış biçimde 
yayınlandığında basın özgürlüğü, bilim ve sanat 
araçlarıyla açıklandığında bilim ve sanat özgürlüğü 
adını alır. Basın özgürlüğü, düşünce açıklama öz
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gürlüğünü tamamlayan ve onun kullanılmasını 
sağlayan bir özgürlüktür. Basın ve haberleşme öz
gürlüğünün ilk koşulu her türlü, haber, düşünce ve 
kanıların serbestçe açıklanabilme, öğrenilebilme 
ve toplanabilme olanağının bulunmasıdır. Basın ve 
haberleşme özgürlüğü, kaynağını düşünceyi açık
lama özgürlüğünde bulmaktadır. Basın ve haber
leşme özgürlüğünün bir gereği olan düşünceyi ser
bestçe açıklayabilme hakkının kullanılabilmesi için, 
haber, düşünce ve kanılan serbestçe yayma hakkı
nın bulunması gerekir. Haberleşme özgürlüğünün 
başlıca öğesi olan basın özgürlüğü, düşünce özgür
lüğünün sonucu ve uzantısıdır.

Düşünce özgürlüğü, demek kurma, seçme ve 
seçilme haklan İle de sıkı bir bağlantı içindedir. 
Çünkü demokrasi, seçme ve seçilme haklannı kul
lanacakların bilinçli karara varabilmeleri için ser
bestçe haberleşme olanaklarına sahip olmalarıyla 
gerçekleşir, insanların bir araya gelerek düşüncele- 
nni birbirlerine açıklamalannı sağlayan toplantı ve 
dernek kurma özgürlükleri de nitelikleri gereği dü
şünce özgürlüğüne bağlıdır.

Demokrasi için siyasal partiler ve vatandaşlann 
seçme ve seçilme hakkına sahip olmalan yeterli 
değildir. Bilgi edinme, düşüncelerini açıklama ve 
y^yma özgürlüğü olmadan demokratik sistemin 
etkinliğinden söz edilemez.

Çağdaş toplamlarda, özgür, eleştiri yapabilen 
bireyler ve basın, haberleşme araçlarına ulaşabil
me ve siyasal etkinliklerle ilgilenebilme, örgütlene
bilme gibi özellikler demokrasiyle yakından ilgilidir.

Düşünceyi açıklama özgürlüğü ile kamuoyu 
arasında da sıkı bir bağ bulunmaktadır. Gerçekten 
bu iki kavram birbirini etkiler. Toplumda aydın bir 
kamuouyunun varlığı, kamuoyunun oluşmasını 
sağlayacak araç ve olanaklar gerektirir. Kamuoyu
nun belirmesinin koşulu da, her şeyden önce, dü
şüncelerin her türlü araçla açıklanabilmesi ve yayı- 
labilmesidir.

Kamuoyu, olaylar ve sorunlar üzerinde herke-, 
sin özgürce düşünce açıklayabildiği, eleştiri yapa
bildiği, değişik yorumlann, tezlerin tartışıldığı bir 
ortamda gelişip olgunlaşabilir. Başka bir anlatımla 
düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü, kamu
oyunun da temelini oluşturur.

Görüldüğü gibi düşünce özgürlüğünden, düşün
ce ve kanaatlerin çeşitli araç ve yollarla serbestçe 
açıklanması ve yayılması anlaşılmaktadır. Düşünce 
özgürlüğü sosyal gelişmelerin temel koşuludur. 
Toplumun demokratik yapısının en önemli göster- 
gelerinden‘birisidir. Bu özgürlük, tüm anayasalarda

güvenceye alınmıştır.
1961 Anayasası'nın "düşünce hürriyeti" başlıklı 

20. maddesinde. "Herkes, düşünce ve kanaat hürri
yetine sahiptir; düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, 
resim ile veya başka yollarla tek başına veya top
lu olarak açıklayabilir ve yayabilir" denilerek dü
şünce ve kanaat özgürlüğü ile düşünceyi açıklayıp 
yayma özgürlüğü birlikte düzenlenmiştir. Maddede 
özgürlüğün sınırlandınimasına ilişkin herhangi bir 
kurala da yer verilmemişti.

1961 Anayasası döneminde Anayasa Mahke
mesi, (8.4.1963 günlü E. 1963/16-17 K. 1963/83-84 
sayılı kararlar) "düşünce”nin başkalarına açıklan
madığı, kişinin iç dünyasında kaldığı sürece sınırsız 
olduğunu, ancak, düşünce açıklanarak bireysel 
alandan toplumsal alana geçtiğinde, düşünceyi 
açıklama özgürlüğünün Anayasa’nın 11. maddesi
ne göre sınırlandırılabileceğini belirtmiştir.

Öğretide, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa- 
sı’nın 11. maddesini yasa koyucuya genel sınırlama 
yetkisi veren bir kural olarak görmesini benimse
yenler olduğu kadar eleştirenler de olmuştur. 1971 
yılında yapılan Anayasa değişikliğinde, 11. madde 
genel sınırlama kuralı durumuna getirilmek isten
mişse de tartışmalar son bulmamıştır.

1982 An^yasası’nda, düşünce özgürlüğü yö
nünden sınırlayia, kimi konularda }^saklayıa dü
zenlemeler öngörülerek 1961 Anayasası’ndakiler- 
den oldukça farklı bir sistem getirildi.

1982 Anayasasında düşünce özgürlüğü, “dü
şünce ve kanaat özgürlüğü” ve “düşünceyi açıkla
ma ve y^yma özgürlüğü” olarak iki ayrı maddede 
düzenlenmiştir. Anayasanın düşünce ve kanaat 
hürriyeti başlıklı 25. maddesine göre, herkes, dü
şünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir, her ne se
bep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve ka
naatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve ka
naatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

Her ne kadar^Anayasa'nm 13. maddesinin son 
fıkrasında, maddede yer alan genel sınırlama ne
denlerinin temel hak ve özgürlüklerin tümü için 
geçerli olduğunun belirtilmesi karşısında, “düşünce 
ve kanaat özgürlüğü”de 13. maddede belirtilen ne
denlerle sınırlandırılabilmesi öngörülmüş ise de, ki
şinin kendi iç dünyasıyla ilgili olan bu özgürlüğün 
niteliği gereği herhangi bû- sınırlamaya bağlı tutul
ması olanaksızdır.

öte yandan, Anayasa'nın 15. maddesine göre 
de. düşünce ve kanaat özgürlüğü, savaş, seferber
lik, sıkıyönetim veya olağanüstü durumlarda da or
tadan kaldırılamayacak özgürlüklerdendir. Anaya
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sa'nın 15. ve 25. maddeleri birlikte değerlendirildi
ğinde, olağanüstü durumlarda da dokunulamayan 
düşünce ve kanaat özgürlüğünün olağan dönem
lerde de sınırlandırılmasının olanaksız olduğu so
nucuna varılır.

İnsan iç dünyasına, akıl ve sezgilerine dayanan 
düşüncesini açıklamadan başkaları tarafından bi
linmesi olanaksızdır. Bu nedenle, düşünce özgürlü
ğü sınırlanmayan mutlak bir özgürlüktür. Başkala
rına açıklanmayan düşünce bir özgürlük de sayıl
mayabilir.

Başkalanna açıklanmayan, kişinin İç dünyasın
da kalan düşünce ve kanaatin anayasal koruma al
tında olmasının da bir anlamı yoktur. Ancak, mad
denin “kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz" biçimindeki bölümü, sağlayabileceği 
yararlar nedeniyle önem kazanmaktadır.

Çağdaş demokrasilerde, düşünce özgürlüğü yö
nünden önemli olan, düşüncelerin özgürce açıkla
nabilmesi ve yayılabilmesidir. Açıklanmadığı süre
ce kişinin iç dünyasında kalan düşüncelerin korun
ması yeterli görülemez.

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi 
ve Alman Anayasa Mahkemesi pek çok kararında, 
düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü, diğer 
tüm özgürlüklerin zorunlu öğesi olan bir kaynak 
özgürlük ve siyasal sistemin olmazsa olmaz koşu
lu saymıştır. Düşünce özgürlüğü, düşünceleri ser
bestçe açıklama özgürlüğüdür. Düçüncelerin baş
kalarına iletilebildiği durumlarda düşünce özgürlü
ğü bir anlam taşır.

1982 Anayasa’smda, düşünceyi açıklama ve 
yayma özgürlüğü ayrı bir maddede düzenlemiştir. 
Anayasa’nın 26. maddesinin birinci fıkrasında, "Her
kes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya 
başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıkla
ma ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi 
makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fi
kir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu 
fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya ben
zeri yollarla yapılan yayımlann izin sistemine bağ
lanmasına engel değildir" denilmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasında da, bu özgürlüklerin 
kullanılmasının, suçların önlenmesi, suçluların ce
zalandırılması, devlet sırn olarak usulünce belirtil
miş bilgilerin açıklanmaması, başkalannm şöhret 
ve haklarının, özel veya aile hayatlarının yahut ka
nunun öngördüğü meslek sırnnın korunması veya 
yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine 
getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabileceği belirtilmiş
tir.

Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklerin sınır
landırılmasına ilişkin 13. maddesinde ise, temel 
hak ve özgürlüklerin. Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin. Cum
huriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel 
asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel 
sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın 
ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle ya
sayla sınırlanabileceği ve madde’de yer alan genel 
sınırlama sebeplerinin temel hak ve özgürlüklerin 
tümü için geçerli olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, niteliği gereği düşünce ve kanaat 
özgürlüğü yönünden uygulama alanı olmayan ge
nel sınırlama nedenleri, düşünceyi açıklama özgür
lüğü yönünden uygulanabilecektir.

Anayasa'nın 26. maddesinin ikinci fıkrasındaki 
düşünceyi açıklama özgürlüğü için öngörülen özel 
sınırlama nedenleriyle 13. maddesi gereğince tüm 
hak ve özgürlükler için geçerli olan gene! sınırlama 
nedenleri, 18.-5.1954 gününde, Türkiye tarafından 
onaylanan "İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Ko
rumaya Dair Sözleşmesi"nin 10. maddesiyle karşı- 
laştınldığında, sınırlama nedenlerinin birbirine ben
zer, hatta koşut olduğu görülür. Ancak, gerek Ana- 
yasa'da gerekse sözleşmede öngörülen sınırlama 
nedenleri genel, içerikleri belirsiz, değişik yorumla
ra elverişli kavramlardır. Bu durumun farklı uygula
malara neden olacağı ve aynca yargısal denetimi 
güçleştireceği kuşkusuzdur. Sakıncalann giderilme
si için, Yasakoyucu'nun çıkaracağı yasalarla bu 
kavramları somutlaştırması gerekmektedir.

Düşünceyi açıklama özgürlüğüne getirilen diğer 
bir sınırlama nedeni de dil konusundadır. 26. mad
denin üçüncü fıkrasında, "Düşüncelerin açıklanma
sı ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan her
hangi bir dil kullanılamaz" denilmektedir.

Oysa, Avrupa insan Hakları Sözleşmesi’nde, dü
şüncelerin açıklanması ve yayılmasında belli bir di
lin kullanılmasının yasaklanabilecegine ilişkin sınır
layıcı bir kurala yer verilmemiştir.

Anayasa’da temel hak ve özgürlüklerin sınırlan- 
dınlmasının sınırı olarak “demokratik toplum düze
ninin gerekleri” ve “ölçülülük ilkesi" olmak üzere iki 
ölçüt öngörülmüştür.

1982 Anayasası’nda, 1961 Anayasasındaki “te
mel haklann özüne dokunma yasağı" yerine Avru
pa insan Haklan Sözleşmesi’nde de kabul edilen 
“demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun 
olma” ölçütü benimsenmiştir.

Bu Ölçütler, yasakoyucunun temel hak ve öz
gürlükleri sınırlarken uyması gereken sınırlan gös
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terir. Temei hak ve özgürlüklerin norm alanı, ana
yasanın kendisi tarafından daraltılmışsa bu ölçütle
rin etkisi sınırlı olacaktır. Nitekim Anayasa Mahke
mesi de (12. 1. 1971 günlü, E. 1969/31, K. 1971/3 sa- 
yılı karar) bir hakkın ve özgürlüğün özüne dokunu- 
lamayacagı ilkesini, temel hak ve özgürlüklere yal
nızca yasalarla konulacak sınırlandırmalar için söz 
konusu olduğundan, Anayasa'da öngörülen bir hak 
ve özgürlüğün yine Anayasaca sınırlandırılması 
durumunda. Anayasa'nın 11. maddesinin uygulan
ma yeri olamayacağını belirtmiştir.

“Temel haldann özüne dokunma yasağı” 1961 
Anayasası’na 1949 Bonn Anayasası’ndan alınmıştır. 
Bir hak ve özgürlüğün özü, onun vazgeçilmez öğe
si, dokunulduğunda hak ve özgürlüğü anlamsız kı
lacak olan asli çekirdeği olarak tanımlanabilir.

Anayasa Mahkemesi. (26.11.1986 gün. E. 
1985/8, K. 1986/27 sayılı karar) bir hak ve özgürlü
ğün amacına uygun biçimde kullanılmasını son de
rece zorlaştıran veya bunu kullanılmaz duruma dü
şüren kayıtlara bağlı tutulması durumunda, hak ve 
özgürlüğün özüne dokunulmuş olacağını belirtmiş; 
bir hak ve özgürlüğün kullanılmasını “genel olarak 
izin alınmasına” bağlanmasına da, hak ve özgürlü
ğün özüne dokunmak olarak nitelendirmiştir. 
(28.1.1964 günlü, E. 1963/28, K. 1964/8 sayılı karar)

Anayasa'nın 13. maddesinde, temel hak ve hür
riyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalann demok
ratik toplum düzeninin gereklerine aykın olamaya
cağı ve öngördükleri amaç dışında kullanılamaya
cağı belirtilmiştir. Maddede, sınırlamanın sınırı ola
rak kabul edilen “demokratik toplum düzeni” ile 
amaçlanan, Anayasa’da öngörülen demokrasi anla
yışı olmayıp, çoğulcu, özgürlükçü, çağdaş, demok
ratik toplum düzeni anlayışıdır. Bu düşünce madde 
gerekçesinde şöyle belirtilmiştin “hak ve hürriyet
lere getirilecek sınırlamalar yahut bunlar konusun
da öngörülecek sınırlayıcı tedbirler demokratik re
jim anlajaşına aykın olmamalı, genellikle kabul gö
ren demokratik rejim anl^şı ile uzlaşabilir olmalı
dır.”

öğretide, öze dokunma yasağının her temel 
hakta bir öz bulunduğu varsayımından hareket 
edilerek hak öznesine dokunulamaz asgari bir 
alan sağladığı, buna karşılık, “demokratik toplum 
düzeni" kavramının ise özgürlüğe yabancı, demok
rasi inancına ve demokrasiye bağlılığa göre deği
şen nisbi nitelikte bir kavram olduğu, bu nedenle, 
öze dokunma yasağının hak ve özgürlüklere daha 
güçlü bir koruma sağladığı ileri sürülmüştür.

Çağdaş, demokratik toplum düzenleri insan

haklarına dayanan rejimlerdir. Çağdaş demokrasi
lerde, bir hak ve özgürlüğün özüne dokunma, özü
nü ortadan kaldırma kabul edilemez. Bu nedenle, 
“demokratik toplum düzeni gerekleri” kavramı 
içinde “öze dokunma yasağı" ölçütü de bulunmak
tadır. Aslında bu iki ölçüt, tek bir ölçütün iki ayn 
görünüşüdür. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin 
26.1 1.1986 günlü, E. 1985/8, K. 1986/27 sayılı kara- 
nnda "Klasik demokrasiler, temel hak ve özgürlük
lerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alın
dığı rejimlerdir. Kişinin sahip olduğu dokunulmaz, 
vazgeçilmez, devredilmez temel hak ve özgürlük
lerin özüne dokunulup tümüyle kullanılmaz duru
ma getiren kısıtlamalar, demokratik toplum düze
ninin gerekleriyle uyum içinde sayılmaz. Özgürlük
çü olmak yanında, hukuk devleti olmak ve kişiyi 
ön planda tutmak da aynı rejimin öğelerindendir... 
Bu anlayış içinde özgürlüklerin yalnızca ne ölçüde 
kısıtlandığı değil, kısıtlamanın koşulları, nedeni, 
yöntemi kısıtlamaya karşı öngörülen kanun yolları, 
hep demokratik toplum düzeni kavramı içerisinde 
değerlendirilir. Özgürlükler, ancak istisnai olarak ve 
demokratik toplum düzeninin sürekliliği için zorun
lu olduğu ölçüde sınırlandırılabilirler. Demokratik 
hukuk devletinde, güdülen amaç ne olursa olsun, 
özgürlük kısıtlamalarının, bu rejimlere özgü olma
yan yöntemlerle yapılmaması ve belli bir özgürlü
ğün kullanılmasını ortadan kaldıracak düzeye var- 
dırmamasıdır" denilerek demokratik toplum düze
ninin gerekleri ölçütü yanında "öz güvencesi"ne de 
yer verilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8, 9,10 ve 
11. maddelerinde de yer verilen “demokratik top
lumun gerekleri” kavramı sözleşmede tanımlan- 
mamıştır. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu 
ve Divanı, bu kavramı çoğulculuk, hoşgörü ve açık 
fikirlilik öğeleriyle tanımlamışlardır. Divan, 
(7.12.1976 günlü karar) düşünceyi açıklama özgür
lüğü ile demokratik toplumun gerekleri kavramı 
arasındaki ilişkiyi şöyle belirtmiştir: "Sözleşme'nin 
10. maddesiyle korunan düşünceyi açıklama öz
gürlüğü demokratik toplumun temellerinden biri
dir. Toplumun ilerlemesi, bireyin gelişmesi için zo
runludur. Bu özgürlük, sadece yararlı veya sadece 
ilgisiz ya da zararsız bilgi ve haberlerin alınıp veril
mesini değil fakat Devleti veya halkın bir kesi.mini 
düşündüren, sarsan veya onlara aykın gelen bilgi 
ve haberleri de içerir. Demokratik toplumun vazge
çemeyeceği çoğulculuk, hoşgörü ve açık düşünce 
bunu gerektirir."

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na bi-
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reysei başvuru hakkını ve Divan'ın bağlayıcı yargı 
yetkisini kabul etmiştir. Bu nedenle, sözleşnıe ku
ralları ile Türkiye’nin düşünce özgürlüğüne ve bu 
özgürlüğün sınırlandınimasına ilişkin Anayasa ve 
yasa kuralları arasında uyum sağlanması zorunlu
luğu doğmuştur. Bu uyumun gerçekleştirilebilmesi 
için düşünce özgürlüğüne ilişkin çeşitli yasalann 
“demokratik toplumun gerekleri” ölçütüne uygun 
biçimde gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının sınırı 
konusundaki ölçülülük ilkesi, Anayasa'nın 15. mad
desinde öngörülmüştür. Buna göre, savaş, sefer
berlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, hak 
ve özgürlüklerin kullanılması “durumun gerektirdi
ği ölçüde" durdurulabilir. Olağanüstü durumlarda 
hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması için kabul 
edilen bu ölçütün, olağan dönemlerde öncelikle 
uygulanması gerekir. Ölçülülük ilkesi, hak ve öz
gürlüklerin sınırlandırılmasında “amaç" ile "araç 
arasında dengeli bir ilişkinin varlığını gerektirir. Baş
ka bir anlatımla bu ilke, yasal düzenlemelerde sı
nırlama aracının sınırlama amacına ulaşmaya elve
rişli olmasını, bu aracın sınırlama amacını gerçek
leştirme bakımından gerekli olmasını ve amaçla 
aracın birbirine karşı ölçüsüz bir oran içinde bulun
mamasını ifade eder.

Tüm hak ve özgürlüklerin smırlandırılmalarının 
sınırı olarak öngörülen “demokratik toplum düze
ninin gerekleri” ve “ölçülülük” ilkeleri, düşünceyi 
açıklama özgürlüğünün sınıriandırılmasında da ge- 
çerlidir. Ancak, sınırlama nedenleri ile hak ve öz
gürlükleri koruma güvenceleri, diğer hak ve özgür
lükler için de özel bir konumu bulunan düşünceyi 
açıklama özgüriügü yönünden uygulanırken daha 
özenli olunması gerekir. Çünkü, bu özgüriük de
mokrasi için gereklidir.

Düşünceyi açıklama özgüriüğünün sınıriarı, ül
kelerin somut koşullarına göre değişim göstermiş
tir.. Kimi ülkelerde, faşizm ve komünizm gibi ne
denlerle özgüriüğü daraltan kurallar getirilmiştir. 
Ancak çoğulcu, özgüriükçü demokrasilerde, düşün
ce suçuna yer verilmemekte, faşist, ırkçı, ayrımcı, 
savaş kışkırtıcı propaganda ile suç işlemeye tahrik 
eylemleri ise düşünceyi açıklama özgüriüğü içinde 
değeriendirilmeyerek suç sayılmaktadır.

Amerika Birieşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, 
düşünceyi açıklama özgüriüğü konusunda, I919’lu 
yıllardan itibaren "açık ve mevcut tehlike” ölçütü
nü kullanmaya başlamıştır. Buna göre, düşüncenin 
açıklanmasının “açık ve mevcut bir tehlike" oluştu
rup oluşturmadığına bakılmaktadır. Bu düşüncenin

soyut çerçevede açıklanması, düşünceyi açıklama 
özgüriüğü olarak algılanmasına karşılık, açıklanan 
düşüncenin belirii bir olayda açık ve somut bir teh
like yaratması durumunda, bu düşünce açıklama
sının yasa koyucu tarafından önlenebileceği kabul 
edilmektedir. Bu ölçüde, düşünce açıklama özgür
lüğü mutlak olarak anayasal güvence altına alın
makta ve "düşünce suçu”na olanak tanımaktadır.

Düşünceyi açıklama özgüriüğü konusunda 
“açık ve mevcut tehlike" ölçütü batı demokrasileri
nin de evrensel ölçütü durumuna gelmiştir.

Temel hak ve özgüriükler ve özellikle düşünce
yi açıklama özgüriüğü için Anayasa ve yasalarda 
öngörülen sınırlama ve yasakların çoğu, çağdaş de
mokrasilerde genellikle kabul gören ilkelerie bağ
daşmadığı gibi bu sınıriama ve yasaklar özgüriük- 
lerin evrensel standartlarda kullanılmasını engelle
mektedir.

Türkiye, insan haklan alanında evrensel norm
lara uyum sağlamak için Anayasa ve yasalannda 
gerekli değişiklikleri yapmak zorundadır. Düşünce
yi açıklama özgürlüğü ile bağdaşmayan yasa kural- 
lan değiştirilmelidir. Anayasa ve yasalar, özgürlüğü 
engell^en öğelerden anndınnalı, özgürlük alanı 
genişletilmelidir. Düşünce özgürlüğü alanında, de
mokratik değerlere yer verilmelidir.

Örneğin, 2098 s ^ lı  Demekler Kanunu, 2547 sa
yılı Yüksek öğretim Kurumu Kanunu, 2820 sajnlı si
yasi Partiler Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 
2822 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanu
nu, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemesinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 1402 
sayılı Sıkı Yönetim Kanunu, 5680 s^ lı Basın Kanu
nu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Türk 
Ceza Kanunu, düşünceyi açıklama özgürlüğüne ay
kırı kurallar içermektedirler. Öte yandan, bu yasa
larda öngörülen kimi suçların öğeleri kesin ve be
lirgin olmayan, kişiye ve zamana göre değişen, gö
receli kavramlarla belirtildiğinde suç olanla olma
yan eylem saptanamamaktadır. Böylece bu tür 
suçlar, ayrıca Anayasa'nın 38. maddesindeki “suç- 
lann yasallığı" ilkesine de aykırılık oluşturmaktadır
lar. Ancak, bu yasalann büyük bölümü 12 Eylül 
1980’den sonra çıkarılmış veya değiştirilmiş olduk- 
lanndan Anayasa’nın geçici 15. maddesinin üçüncü 
fıkrası gereğince, Anayasa’ya uygunluk denetimi 
yapılmaktadır. Bu nedenle, özgüriükler önündeki 
yasal engelleri aşma çabasında olan Anayasa Mah
kemesi karariarı ile sorunun çözülmesi olanağı bu
lunmamaktadır. Düşünceyi açıklama özgüriüğünün
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tam olarak saglarlabilmesi için bu yasalarda içeriği 
demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun 
değişikliklerin yapılması zorunludur.

Toplumun ilerlemesi, insanın maddi ve manevi 
varlığının gelişmesi için gerekli olan düşünceyi 
açıklama özgürlüğü, demokratik toplum temelle
rinden biridir; özgürlükçü ve çoğulcu demokratik 
düzenin kurucu öğesidir. Bu niteliği gereği, sınırla
maya en az elverişli özgürlükler arasında yer al
maktadır. Eylem çağrısı yapılmayan, eyleme yönel
memiş soyut düşünce açıklamaları suç sayılmama
lıdır. Soyut bir düşünce açıklama ile yasaya aykın 
eylemlere çağn niteliğindeki her türlü düşünce 
açıklamalannı birbirinden ayırmak gerekir. Burada 
önemli olan, açıklanan düşüncenin konusu değil, 
düşüncenin niteliği, yöneldiği amaçtır. Hangi nite
likteki düşünce agklamalannın eylem çağrısı sayı
lacağı, her somut olayda yargı tarafından değerlen
dirilmelidir.

Ancak, düşünce açıklama kavramına girmeyen 
eylemler, yasaklanıp, cezalandırılabilir. Demokratik: 
üHcelerde, salt düşünce açıklaması cezalandınla- 
maz. Maddi eyleme dönüşm^en düşünce açıkla
masının cezalandınldığı durumlarda, demokrasi
den söz edilemez. Kimi düşüncelerin agklanması- 
nın yasaklanması, o düşüncedeki kimselerin özgür
lüğünü ortadan kaldınr. özgürlüğün düşünce açık
lanmadan önce sınırsız olduğu, düşünce agklan- 
dıktan sonra bunun suç oluşturabileceği görüşü 
demokratik toplum düzeninin gerekleriyle bağda
şamaz. Açıkça eyleme ve suç işlemeye tahrik nite
liği taşımdan,'somut bir tehlike yaratmayan dü
şünce açıklamalarının sınırlandınlmaması gerekir. 
Düşünce açıklaması, alemden aynlmalıdır.

Demokratik toplumlarda, düşünce açıklaması
nın değil, eylemin sınırlandırılması söz konusu ola
bilir. Eşitlik kuralı, düşüncenin açıklanması özgürlü
ğün sınırlandınlmasınâ olanak venmez. özgürlüğe 
getirilen sınır, insan kişiliğine sınır sayıldığından bu 
konuda çok özenli davranılması gerekir. Sınırlama, 
özgürlüğü ortadan kaldıracak ya da onu kullanıl
maz duruma getirecek ölçüde olmamalıdır.

Batı demokrasilerinin en büyük güvencesi, ken
di iç dengelerini sağlayan bir yapıya ulaşmış olma- 
landır. İç dengelerini sağlayamayan toplumlarda, 
demokrasi böyle bir güvenceden yoksun kalmak
tadır. Kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ile de
mokratik toplum düzeninin korunması arasında bir 
denge sağlanması Avrupa İnsan Haklan Sözleşme- 
si’nde de öngörülmüştür.

Türkiye'de. 1995 yılında yapılan Anayasa deği
şiklikleri ile bu yönde kimi olumlu adımlar atılmış
tır. Demokratikleşme yolundaki engellerin bir bölü
mü Anayasa değişikliklerinden sonra çıkarılan 
uyum yasalan ile ortadan kaldınimıştır. Ancak, 
2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nda Anayasa’nın 
68. ve 69. maddelerinde yapılan değişikliklere ko
şut değişiklikler bugüne kadar yapılmamıştır.

Anayasa ve yasalardaki sınırlama ve yasaklann 
kaldınlarak, insan hakları yönünden çağdaş de
mokrasilerde geçerli olan düzeye ulaşılması çaba
lan sürmektedir. Düşünce açıklama özgürlüğüne 
Anayasa’da daha geniş yer verilmesi yönünde, ba
sın kuruluşlanmız, sivil toplum örgütleri ve bilim 
adamlanmız öneriler yapmaktadır. Böylece oluşa
cak kamuoyu ve siyasal irade sonucu Anayasa de
ğişikliğinin gerçekleşmesini umuyoruz. Uygarlık 
düzeyinin bir göstergesi olarak kabul edilen ve 
uluslararası alanında bü}rük gelişme gösteren in
san haklan hukuku verileri hukukumuza yansıtıl
malı, uluslararası sözleşmeler karşısında Anayasa 
ve 3̂ sa kurallarının gözden geçirilerek, sözleşme
lerde öngörülen evrensel standartlar hukukumuza 
kazandırılmalıdır.

Sayın konuklar bir konuya değinerek sözlerime 
son veriyorum.

Yargıçlar, Anayasaya, y a s ^  ve hukuka uygun 
olarak vicdani kanılanna göre karar verirler,- ancak 
verdikleri kararlan tartışıp, savunmazlar. Mahkeme 
kararları, bilimsel yöntemle eleştirilebilirse de ver
diği karar nedeniyle hiç bir yargıç kınanamaz. Mah
kemeler, kanıtlanmayan, yasal dayanağı olmayan 
istemleri yerine getirme araa olamaz. Olursa, yar
gı, hukuk dışına çıkarak özünden yoksun kalır. 
Mahkeme kararlanna saygı, herkesten önce yargı 
mensuplanndan beklenir. Yargının öğesi kimi dev
let organlarınca, mahkeme kararlarına saygının 
sağlanmadığı veya yitirildiği durumlarda başkala- 
nndan saygı beklenemez. Bu nedenle, yargının 
saygınlığı, tarafsızlığı, güvenirliği ve etkinliği ile bağ
daşmayan, bunlan azaltan veya ortaan kaldıran, 
tutum ve davranışlan üzüntü ile karşıladığımızı be
lirtmek istiyorum.

Tüm konuklara en iyi dileklerle saygı sunuyo
rum.

Ahmet Necdet Sezer 
Anayasa Mahkemesi Başkanı
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KOALİSYON PROTOKOLÜ TASLAĞI

GIRIŞ

18 Nisan 1999 milletvekili genel seçimi halkımı
zın büyük bir sorumluluk duygusuyla sandık başı
na giderek 21. dönem TBMM'ni oluşturması ile so
nuçlanmıştır. Milletimiz, seçimlerde ortaya çıkardı
ğı bu Meclis yapısı ile, ülkemizi 21’inci yüzyıla taşı
ma görev ve sorumluluğunu hiçbir siyasi partiye 
tek başına vermemiş, partilerin uzlaşarak ülkeyi 
yönetmelerini istemiştir. Milletimiz, bu tercihi ile. 
siyasi hayatımıza istikrarsızlık, çatışma ve kutup
laşma yerine, hoşgörü, uzlaşma ve işbirliği ortamı
nın hakim olarak ülke sorunlarına istikrar içinde 
çözüm üretilmesini arzuladığını göstermiştir.

Bu anlayıştan yola çıkan Demokratik Sol Parti, 
Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi. 57’nci 
Cumhuriyet Hükümeti’ni oluşturmak suretiyle, ül
ke sorunlarına çözüm üretme görev ve sorumlulu
ğunu birlikte üstlenerek bir "uzlaşma ve atılım hü
kümeti” olarak çalışmaya karar vermişlerdir.

Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi 
ve Anavatan Partisi Hükümeti; Anayasamızın baş
langıç bölümünde ifadesini bulan anlayış doğrultu
sunda, hiçbir ayırım gözetmeksizin tek tek ve top
luca tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olmak ve 
yine Anayasamızda temel nitelikleri ifade edilen 
milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni geliştirmek ve 
güçlendirmek temel amacı üzerine kurulmuş bir 
koalisyondur.

Hükümetin, üç partiden oluşan bir koalisyon ol
ması, hiçbir partinin kendi programını aynen uygu
lamasına imkan vermemektedir.

Bu koalisyon, ülkemizin, uzun ömürlü, verimli 
ve istikrarlı bir yönetime kavuşması için, hüküme
ti oluşturan partilerin karşılıklı güven, saygı ve iş
birliği anlayışı çerçevesinde hareket etmelerini ve 
milli menfaatleri ön planda tutmalarını siyasi ve 
ahlaki bir görev olarak kabul etmiştir.

Bu anlayışla, 57’inci Cumhuriyet Hükümeti’ni 
kuran Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Par
tisi ve Anavatan Partisi aşağıdaki Protokol üzerinde 

-aftfeşmışlardır.

GENEL HKELER

Hükümet ortaklan, birbirleriyle ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ile de uyum içinde çalışmaya 
özen göstereceklerdir. Böylece, ülkemizin karşı 
karşıya bulunduğu sorunlara sağlıklı ve kalıcı çö
zümler üretilebilecek ve demokrasi kültürümüz 
daha da güçlendirilecektir.

Hükümetimiz ülkemizde, demokrasi ve insan 
hakları konularındaki anlayış ve uygulamalan daha 
ileri düzeye yükseltmeyi vatandaşlanmıza karşı 
temel ödevleri arasında görmektedir.

Hükümetimiz, Atatürk’ün önderliğinde kurulan 
laik, demokratik, hukuka bağlı Türkiye Cumhuriye
ti Devleti'ni dışandan ve içeriden gelebilecek her 
türlü tehlikeye karşı korumakta; Atatük ilke ve in
kılaplarını her alanda pekiştirmekte, din ve vicdan 
hürriyetinin de teminatı olan laiklik ilkesinin gere
ği olarak kutsal din duygulannın devlet İşlerine ka- 
nştınlmasım, siyasal amaçlarla ve gkar hesaplan ile 
istismarını önlemekte kesin kararlıdır.

Bu çerçevede, hanımlann özel yaşamlarında gi
yim kuşamlanna bir karışma söz konusu değildir; 
ancak kamu kurumlannda türbarun Cumhurbretin 
temel niteliklerini hedef alan bir siyasal simgeye 
dönüştürülmesine karşı 3mrürlükteki kurallar uya
rınca alınmış önlemler titizlikle sürdürülecektir.

Diğer taraftan Hükümeti oluşturan siyasi parti
ler; toplumsal değerlerin ayrışma noktası olarak 
kullanılmasını, toplumda gerilimin yükselmesini ve 
buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek cepheleşme
leri önleyici bir tutum izleyeceklerdir. Böylece top
lumsal değerler etrafında birleşilerek huzur ortamı 
geliştirilecektir. Aynı zamanda, Devlete olan güve
nin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Hükümetimiz, bu 
konulardaki çabalarına bütün siyasal partilerimizin, 
sivil toplum örgütlerinin ve tüm vatandaşlarımızın 
yapıcı katkılannı beklemektedir.

Atatürk’ün Türk kültürünü esas alan ve her tür
lü ırk, din ve mezhep ayınmcılıgını ve yayılmacılığı 
reddeden insanal ve banşçı milliyetçilik anlayışı, 
ulusal birliğimizin ve ülke bütünlüğümüzün başta 
gelen güvencesidir.
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Bir taraftan bölücü akımlara ve her türlü teröre 
karşı devlet güvenlik güçlerinin özverili ve başanlı 
mücadelesi kesin sonuç alıncaya kadar kararlılıkla 
sürdürülecek, diğer taraftan da terörün iç ve dış 
kaynaklarını kurutacak ekonomik, sosyal, siyasal, 
eğitsel ve tanıtımla ilgili çok yönlü tedbirler alına
caktır.

Ayrıca, bölücü terörün yurt dışındaki kaynakla- 
nnı kurutmak için yapılan girişimler kararlılıkla sür
dürülecektir.

Hükümetimiz, hukukun üstünlüğü ve hukuk 
devleti ilkelerine bağlılığının gereği olarak, yargının 
daha verimli ve etidli çalışabilmesini sağlamayı; ay
nı zamanda organize suç örgütiertyle, çetelerie ve 
yolsuzluklarla mücadel^ her türiü yasal imkan ve 
vasıtalardan yararlanarak sürdürm^ öncelikli gö
revleri arasında saymaktadır.

Hükümetimiz, ülkemizin ekonomik kalkınması
nı istikrarlı bir büyüme temeline dayandıran, sos
yal devlet anlayışı ile gelir dağılımındaki adaletsiz
liği düzelten, refahı topluma yayan, bölgeler arası 
gelişmişlik farklannı azaltan, kaynakları etkili ve 
verimli kullanan rekabetçi bir pazar ekonomisi an
layışını esas almaktadır.

Siyasal, ekonomik ve sosyal bütün faaliyet ve 
çalışmaların nihai hedefi insanın huzur ve mutlulu
ğunu sağlamak olmalıdır. Bu amaçla, Hükümetimiz, 
bilgi ve refah toplumuna ulaşmak için eğitimin 
yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın 
sağlık hizmetlerinden gereğince yararlanabilmesi
ne ve doğal dengesi özenle korunan bir çevrede 
yaşayabilmesine önem verecektir.

koalisyon HÜKÜMEIİNİN
ÇALIŞMALARINDA GÖZETECEĞİ İLKELER

Koalisyon ortağı partilerin Genel Başkanları ay
da en az bir defa bir araya gelerek Hükümet çalış- 
malannı birlikte değerlendireceklerdir.

Koalisyon ortağı partiler, Hükümette birer Baş
bakan Yardımcısı görevlendireceklerdir. Üçüncü 
Başbakan Yardımcılığı için gerekli yasal düzenleme 
öncelikle yapılacaktır.

Ortaklık süresince, Başbakan’a vekalet görevi 
Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet Bahçeli taraftndan 
yürütülecektir.

Başbakanın imzasını gerektiren atama, nakil ve 
görevden alma işlemlerinde Başbakan Yardımcısı 
Dr. Devlet Bahçeli’nin imzası alınmak suretiyle. Baş
bakan onayı ile yapılanlar ikili, ikili kararname ile 
yapılanlar üçlü, üçlü kararname ile yapılan atama
lar da dörtlü kararname ile yapılacaktır.

Koali^on ortağı partilerin milletvekili sayılann- 
daki değişiklikler Bakanlıklann koalişyon ortaklan 
arasındaki dağılımını etkilemeyecektir.

ÖNCELİKLİ YASALAR

Kamuoyunun destekleyeceği ve terörle müca
deleyi güçlendirecek bir Pişmanlık Yasası’nm çıka
rılması için gerekli girişimler yapılacaktır.

Yeni Bütçenin Haziran ayı içinde Meclisten ge
çirilmesi sağlanacaktır.

Bankacılık Yasası, bankaların güçlü bir mali ya
pıya kavuşturulmalarını, bağımsız bir organ tarafın
dan denetlenmelerini esas alan, uluslararası norm
lara uygun, halkın tasarruflarını koruyacak üretken 
yatınmlara ve dışsatıma destek olacak, iç ve dış pi
yasalara güven verecek şekilde çıkanlacaktır.

Hükümetimizin bir başka önceliği, Anayasa'nın 
83’üncü ve 100’üncü maddeleri değiştirilerek do
kunulmazlığın sınırlandırılmasıdır.

Demokrasimizin eksiklerini giderici, insan hak
larını geliştirici, yargının bağınisızlığmı ve işlerliğini 
güçlendirici ve örgütlü suçlara karşı yaptırımları da
ha etkili duruma getirici Anayasa ve yasa değişik
likleri öncelikle ele alınacaktır. Devlet Güvelik Mah
kemeleri yeniden düzenlenecektir.

Yerel yönetimlerin yetkilerini genişletici, kay
naklarını arttırıcı ve denetimlerini daha etkili kılıcı 
yasa bir yıl içinde; sosyal güvenlik reformuna ve 
kamu yönetimine ilişkin yasalar. Siyasi Ahlâk Yasa
sı, Anayasaya uyum yasaları bir an önce çıkarıla
caktır.

TBMM'nin çalışmaların verimli kılabilmek ve 
hızlandırabilmek için İçtüzükte gerekli değişiklikle
rin yapılması amacıyla girişimde bulunulacaktır.

koalisyon hedefleri 

A) Kamu Yönetimi
Hükümetimiz kamu yönetiminin yeniden yapı- 

landınlmasında kararlıdır.
Kamu yönetiminde ve kamu hizmetlerinde 

adaletli, şeffaf, verimli ve katılımcı bir yönetim an
layışı benimsenecektir.

Kamuda işe alınmada yeterlilik, görevlerde 
yükseltilmelerde ehliyet ve liyakat esas alınacak, 
kayırmacılık önlenecektir.

Kamu personelinin atama ve yükseltilmelerin
de ehliyet ve liyakat şartlan nesnel ölçülere ve sı
nav esasına dayandınlacaktır. Kamu görevlerine gi
riş sınavlarının merkezi sistemle gerçekleştirilmesi 
uygulamasının yerleşmesi sağlanacaktır.

14 Ümran ek HAZİRAN 1999



Hükümetimiz, toplum vicdanını rahatsız eder 
hale gelmiş bulunan yolsuzluk ve rüşvetle müca
d e le  en önemli görevlerinden biri olarak gömlek
tedir. Bu amaçla, hertürlü yasal düzenleme yapıla
cak, özellikle kamunun ekonomik Maliyetlerinde 
şeffaflık ve etkili denetim sağlanacaktır.

işçi haklarındaki kısıntılar giderilecek ve kamu 
görevlilerinin sendikal hakiarı genişletilecektir.

B) Ekononılk ve Sosyal Politikalar
Hükümetimizce uygulanacak ekonomi ve mali

ye politikalarının esası istikrar içerisinde sürdürüle
bilir büyümeyi gerçekleştirmektir.

Uygulanacak ekonomik program, ülkenin istik
rar içerisinde kalkınmasının temelini oluşturacaktır. 
Ekonomik istikrar, bütçe açıklan azaltılarak, faiz dı
şı bütçe fazlası yaratılarak, kayıt dışı ekonomiye 
karşı etkili önlemler alınarak, sosyal güvenlik ku- 
rumlarının ve birliklerin açıklan giderilerek, bütçe 
disiplini güçlendirilerek sağlanacaktır. Bu şekilde 
ekonomide güven ortamı yaratılacaktır.

Kamu açıklannın finansmanı için T.C Merkez 
Bankası’nın kaynaklanna hiçbir koşul ve biçimde 
baş vuRilm^cakör.

İzlenmekte olan gerçekçi kur politikasına de
vam edilecektir.

Enflasyonla mücadele sürdürülürken, dar gelir
lerin mağdur edilmemesine özen gösterilecektir.

Destekleme kapsamındaki tarım ürünlerinin fi
yatlarının belirlenmesinde dünya fiyatları, maliyet
ler ve beklenen enflasyon temel alınacaktır. Stoka 
üretim kesinlikle yapılmayacak, bu amaçla sistem
li bir ürün değişim programı yürürlüğe konulacak
tır. Tanmsal sigorta ve prim sistemi de bu çerçeve
de ele alınacaktır.

Ekonomide kırsal alan kalkınmasına öncekilk 
verilerek köylü ve çiftçilerimizin-, refah düzeyini 
yükseltici ekonomik ve sosyal politikalar oluşturu
lacaktır. Ormanların yönetimine orman köylüleri
nin etkin katılımı sağlanacaktır.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun geri kalmışlı
ğı, ekonomik ve sosyal önlemlerle çözülecektir, iş
sizliği ve yoksulluğu önleyici üretken yatınmlar hız
landırılıp desteklenecektir; altyapı eksiklikleri, 
"yap-işlet-devret” yönetiminden de yararlanılarak 
giderilecektir; eğitim ve sağlık alanındaki boşluklar 
en kısa zamanda doldurulacaktır.

Ekonomiyi ve sosyal hakları ilgilendiren yasa
ma çalışmalarına ve uygulamalara Ekonomik ve 
Sosyal Konsey’in ve genelde sivil toplum örgütleri
nin etkin katılımlan sağlanacaktır.

Hükümetimiz, özelleştirmenin kamuoyuna gü

ven veren, şeffaf ve kamu yarannı gözeten bir bi
çimde hızla yapılmasını sağlayacaktır. Özelleştirme 
uygulamalarında iş güvencesi özenle gözetilecek, 
sermayenin tabana yayılması amacıyla halka arz 
yönetimine de önem verilecektir.

Enerji sektöründeki özelleştirmeleri v ^  ya
bana yaünmlan zorlaştına yasal veya Anayasal 
engeller bağımsızlığımıza gölge düşürmeyecek şe
kilde aşılacaktır. Bu çerçevede uluslararası tahkim 
ile ilgili düzenleme yapılacaktır.

Kaynaklann verimli ve tutumlu kullanılmasını 
sağlamak amacıyla, başlamış veya planlanmış ka
mu yatırımlarında kesin öncelikler belirlenecektir.

Demiiyolu ve deniz taşımacılığında altyapı yatı- 
nmlarına önem verilecektir.

Hükümetimiz uygulayacağı ekonomi politikala- 
n ile istihdam yaratıcı yatırımların artacağı bir or
tam oluşturacaktır. Kamunun sağlıklı kaynakJarla 
yapacağı yatırımlar doğrudan ve dolaylı olarak ye
ni iş alanları açacaktır. KOBl'lerin ve esnaf ve sanat- 
karlann üretim ve istihdama katkılarının arttırılma
sı için gerekli tedbirler alınacaktır. Böylece önemli 
bir sorun haline gelmiş olan işsizliğin zaman için
de azaltılması mümkün olacaktır.

Sosyal Güvenlik Reformu ile, sosyal güvenlik 
sisteminin açıkları ekonomiye yük olmaktan çıka- 
nlacak, emeklinin yaşam düzeyi yükseltilecek, 
emekli yaşı ve enaz çalışma süreleri ülke ekonomi
sinin taşıyabileceği gerçekçi düzeye çıkarılacaktır.

Ulusal sanayi, tanm ve hayvancılığımız haksız 
dışalım rekabetine karşı korunacaktır.

Q Eğitim
Hükümetimiz, eğitime ve gençliğe yatırımı, ül

kemizin geleceğine yapılan en önemli yatınm ola
rak kabul etmektedir.

İlk, orta ve yüksek öğretimde, çağdaş iletişim 
ve bilgi teknolojileri en geniş ölçüde değerlendirile
rek ve öğrenci yurtları hızla yaygınlaştırılarak, eği
timde olanak ve fırsat eşitliği sağlanacaktır.

Sekiz yıllık kesintisiz ve zorunlu ilköğretim uy- 
gulamasına devam edilecektir. Türkiye’yi bilgi çağı
na hazırlamaya yönelik olarak zorunlu eğitim süre
sinin arttınlması imkanlan araştırılacaktır.

Eğitim kurumlannda ideolojik kutuplaşma ve 
çatışmalara fırsat verilmeyecektir.

Mesleki ve teknik eğitim özendirilecektir.
Yetişkinlerin her alanda öğrenimlerini geliştire

bilmeleri için gerekli olanaklar sağlanacaktır.
Engellilerin öğrenimlerine ve meslek veya sa

nat edinebilmelerine özel önem verilecektir.
İlköğretimde beşinci sınıfl tamamlayan ögrend-
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ierin, kanuni temsilcilerinin talep etmesi halinde, 
Dl/anet işleri Başkanlığınca yaz tatilinde ağlan ve 
Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimine ta
bi olan Kur*an kurslanna devam edebilmelerine 
imkan verecek bir düzenleme yapılacaktır.

D) Dış Politika
Hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin; Ata

türk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh" anlayışına daya
nan barışçı dış politikasını sürdürecektir.

Dış politikamızın amacı, Devletimizin hak, çıkar 
ve duyarlıklıklarını gözeten bir anlayışla ikili ve çok 
taraflı uluslararası ilişkilerde etkin bir tarf haline 
gelmesini sağlamaktır.

Herhangi bir yabancı ülkeyle veya uluslararası 
kuruluşla ilişkilerimizde gözetilecek başta gelen 
koşul, ülkemizdeki bölücü teröre destek olunma
masıdır.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği tarih
ten, coğrafyadan ve anlaşmalardan doğan hakkıdır. 
Türkiye’nin AB’ne öteki üyelerle eşit hak ve statü
ye saip “tam üyelik hedefi’’nin gerçekleştirilmesine 
çalışılacak, ancak bunun karşılığında ulusal hak ve 
çıkarlarımızdan ödün verilmeyecektir.

Gümrük Birliği anlaşmasının uygulamasında or
taya çıkan aksaklıkları düzeltmek üzere, gerekli 
girişim sürdürülecektir.

Dış politikamızda, Balkanlar, Oriadoğu ve Kaf
kasya başta olmak üzere bölgesel ilişkilerimize 
özel önem verilirken, dünyanın bütün bölgelerin
deki devletlerle ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik 
atılımlara devam edilecektir.

Bu arada, özellikle İslam ülkeleri ile var olan mü
nasebetlerin geliştirilmesine özen gösterilecektir.

Hükümetimiz, Türk Cumhuriyetleri ile ekono
mik, sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda işbiriiği 
geliştirnıye yönelik aktif ve istikrarlı bir politika iz
leyecektir.

Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki köklü 
ve iyi ilişkiler iki ülkenin ortak ve karşılıklı çıkarları 
temelinde geliştirilecektir. Karadeniz Ekonomik iş
birliğine üye ülkeler ve özellikle Rusya Federasyo
nu ile olan ilişkilerimizin çok yönlü olarak geliştiril
mesine gereken önem verilecektir.

Çin Halk Cumhuröreti ile ilişkilerimizi çok yönlü 
olarak geliştirmeye özen gösterilecektir.

Kuzey Kıbns Türk Cumhurtyeti'nin kazanılmış 
haklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik 
politikalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Yunanistan’la ilişkilerimizi iyileştirebilmemizin 
koşulları da. bu komşu ülkenin Türkiye’deki terör 
eylemine verdiği desteği sona erdirmesi, aramızda
ki sorunların diyalog yoluyla çözülmesini kabul et
mesi ve ilişkilerimize Avrupa Birliği gölgesinin dü- 
şürülmemesidir.

Ermenistan’la aramızda ilişki kurulabilmesinin 
başta gelen koşulları, ise, bu ülkenin Azerbaycan 
topraklarındaki işgal eylemine son vermesi, Türki
ye’ye karşı uluslararası alanda yürüttüğü düşman
ca kampanyadan vazgeçmesidir.

Bosna'lı ve Kosova’lı kardeşlerimizin soykırım 
ölçüsüne varan baskı ve haksızlıklardan esirgenme
sine etkin katkılarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

28 Mayıs 1999

Bülen Ecevit
Demokratik Sol Parti 

Genel Başkanı

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi 

Genel Başkanı

Mesut Yılmaz
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı

BAKANLIKLARIN PARTİLERE GÖRE DAĞIUMI
DEMOKRATİK SOL parti

1 Devlet Bak. ve Başb. Yard.
2 Devlet Bakanlığı
3 Devlet Bakanlığı
4 Devlet Bakanlığı
5 Devlet Bakanlığı
6 Devlet Bakanlığı
7 Dışişleri Bakanlığı
8 Milli Eğitim Bakanlığı
9 Kültür Bakanlığı
10 Orman Bakanlığı
11 Adalet Bakanlığı
12 Çevre Bakanlığı

MnUYETÇl HAREKET PARTİSİ
1 Devlet Bak ve Başb. Yard.
2 Devlet Bakanlığı
3 Devlet Bakanlığı
4 Devlet Bakanlığı
5 Devlet Bakanlığı
6 Devlet Bakanlığı
7 Milli Savunma Bakanlığı
8 Bayındırlık Bakanlığı
9 Sağlık Bakanlığı
10 Ulaştırma Bakanlığı
11 Tarım ve Köyişleri Bak.
12 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

ANAVATAN PARTiSl
1 Devlet Bakanlığı
2 Devlet Bakanlığı
3 Devlet Bakanlığı
4 Devlet Bakanlığı
5 Devlet Bakanlığı
6 Devlet Bakanlığı
7 Maliye Bakanlığı
8 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
9 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
10 Turizm Bakanlığı
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GÜNDEM
AHMET AĞIRAKÇA SUDAN

SEBEPLERLE YOK TARAFINDAN
g ö r e v in d e n  a l in d i

ylardan beri hakkında soruşturmaların 
sürdürüldüğü Prof. Dr. Ağırakça, 28 
Şubat’tan sonra çıkarılan YÖK yönet

meliğinin hışmına uğrayarak kamu görevinden 
ve üniversite öğretim üyeliği mesleğinden ihraç 
edildi. Disiplin suçu olarak kendisine isnat edilen 
suç başörtülü kızların üniversiteye başörtüleriyle 
girmesinde sakınca görmediğini savunmasıdır.

Ayrıca ÖZGÜR-DER’in iftarında başörtüsün
den dolayı üniversiteden atılan kız öğrencilere 
destek vermesi sebeb gösterilerek cezalandınl- 
mıştır.

Tıpçı olan ve hukuki hiçbir tutarlılık göster
meyen soruşturmacılar Prof. Dr. Faruk Erzengin, 
Prof. Dr. Dinçer Gülen ve Prof. Dr. Özdem Anğ 
yazdıkları raporda son derece sübjektif ve yanlı 
bir tavır sergilemişlerdir. Bu raporda; “Prof. Dr. 
Ahmet Ağırakça ifadesinde Özgür-Der’in kurul
ması nedeni ile yaptığı konuşmada bu dernek için 
“hayırlı bir teşebbüs” dediğini kabul etmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’mn böyle kalabalık 
bir toplantıda (27 Şubat 1999 tarihli Akit gazete
sinde görüldüğü gibi) resimde görülen başörtülü 
bayanlar yanında topluluğa konuşma yapan ye
gane öğretim üyesi olduğu anlaşılmaktadır. Kız 

J^ğrencıierin başörtüsü, türban ile üniversiteye

Raporda bu sözlerin Ahmed Ağırakça’ya ait 
olduğu iddia edilmesine rağmen gazetelerde ise 
bu ifadelerin kime ait olduğu belirtilmeden ko
nuşmacılar “... dediler” şeklinde yazılmaktadır.

Rapor şöyle devam ediyor: “Bütün bunlardan 
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın kız öğrencilerin 
üniversiteye başörtüsü türbanla girmelerini uy
gun bulduğu, desteklediği ve onları yasalara göre 
suç olan bu davranışa teşvik ettiği kesin olarak 
anlaşılmaktadır.

Bu nedenle yönetmeliğin 11. maddesi b-fıkra- 
sı 1 ve 12. bentleri uyarınca “kamu görevinden 
çıkarılma” disiplin cezası ile cezalandırılmasını 
oy birliği ile teklif ederiz.”

1978 yılında yazdığı “îslami Devlet Düzeni” 
adlı eseri ile Değişim Dergisi ve Vakit gazetesin
de yazdığı yazıları laikliğe aykırı bulunmuştur. 
Halbuki bu yazılar 199f-1994 yılları arasında ya
yınlanmış ve hiç takibata uğramamış yazılardır. 
Yıllar önce yazılmış yazılar ile 21 yıl önce yayın
lanmış bir eserden bir öğretim üyesi sorumlu tu
tulmamalıdır.

Profica sözcüğünden alınmış profesör unva
nını taşıyan bir ilim adamı, “düşüncesini özgürce 
ifade edebilen kimse” demektir. Ancak Prof. Dr. 
A. Ağırakça 21 yıl önce yazdığı yazılar gerekçe

girmelerini idare mahkemeleri, danıştay ve Ana
yasa Mahkemesi’nin tüm kararlarına karşın des
teklemeyi amaçlayan böyle bir derneğin kumluşu 
için “hayırlı olsun, hayırlı bir teşebbüs” demekle 
Ahmet Ağırakça’nm öğrencileri suç işlemeye 
teşvik etmiş olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

Ahmet Ağırakça diğer konuşmacılar olarak 
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ve M. Toptaş’ın 
bulunduğu bir toplantıda Özgür-Der’in kanun ta
nımazlara karşı sürdüreceği hukuki mücadelesini 
sonuna kadar destekleyeceğini ifade etmiştir.

Ahmet Ağırakça öğrencileri mağduriyetleri 
4earf ısiĤ ia“Stismayarak4iiik-ttt-amii-rnücadeksmde 
ısrar etmelerinden dolayı kutlamıştır.”

gösterilerek görevinden haksızca ve hatta usule 
uygun olmayan bir yöntemle alınmıştır. Tebliğat 
kanununa uyulmamış, savunma yapması için za
manında ona tebliğ edilmemiş ve kendisinden sa
vunma alınmadan, ifadesine başvurulmadan dos
ya üzerinden karar verilmiştir.

Kendisine isnad edilen suçlar herhangi bir hu
kukçu tarafından incelendiğinde bu dosyada ke
sin olarak disiplin suçu olmadığına hükmedile
cek türden uyduıaık suçlar olduğu görülecektir.

Ayrıca Ağırakça’nın emekliliği, emekli ikra
miyesi ve 25 yıllık hizmet süresi tamamen tehli- 

-k^ye-^lüfürıjimtiş-ve^yeniyönetfîteliğe^göre-aka-^
demik Unvanlarının kullanılması yasaklanmıştır.
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SORUŞTURMA KOMİSYONU RAPORU

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ifadesinde Özgür- 
D er’in kurulması nedeni ile yaptığı konuşmada bu 
dernek için “hayırlı b ir teşebbüs” dediğini kabul et
miştir. Verdiği yazılı savunmasında; “Hayırlı olsun. 
Düşünce özgürlüğünden yana olan herkesin değişik 
de olsa meşru zeminlerde örgütlenip, bir sivil top
lum kuruluşu olarak çalışabilmeleri tıpkı diğer ko
nularda olduğu gibi anayasal baklandır. Eğitim ve 
düşüncede özgürlüğü gerçekleştirmek için örgütlen
me özgürlüğü de Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesi’nin 
ilgili maddesinde kabul 
edilmiş temel bir haktır.
Eğitimde insan hak ve öz
gürlüklerini korumaya çalı
şacak olan arkadaşlara başa
rılar dilerim. Hepinizi saygı 
ve sevgi ile selam larım ” 
şeklinde konuşma yaptığını 
ifade etmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Ağırak- 
ça’nın böyle kalabalık bir 
toplantıda (27 Şubat 1999 
tarihli Akit) resimde görü
len başörtülü bayanlai' ya
nında topluluğa konuşma 
yapan yegane öğretim üyesi 
olduğu anlaşılmaktadır. Kız 
öğrencilerin başörtüsü, tür
ban ile üniversiteye giiTnelerini idare mahkemeleri, 
Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin tüm kararları
na karşın desteklemeyi amaçlayan böyle bir derne
ğin kuruluşu için “hayırlı olsun, hayırlı bir teşeb
büs” demekle Ahmet Ağırakça’nin öğrencileri suç 
işlemeye teşvik etmiş olduğu açıkça anlaşılmakta
dır.

Diğer taraftan 28.02.1999 tarihli Milli Gazete ve 
Yeni Şafak’taki haberlerden de anlaşıldığı üzere Ah
met Ağırakça 24.02.1999 günü komisyonumuzda 
savunma yaptıktan sonra 27 Şubat günü derneğin 
Fatih’teki merkezinin açılışına katılmış ve bu ne

denle düzenlenen toplantıda bir konuşma yapmıştır. 
Ahmet Ağırakça diğer konuşmacılar olarak Prof. Dr. 
İhsan Süreyya Sınna ve M. Toptaş Hocaefendi’nin 
bulunduğu bir toplantıda Özgür-Der’in kanun tanı
mazlara karşı sürdüreceği hukuki mücadelesinin so
nuna kadar destekleyeceğini (Milli Gazete) ifade et
miştir.

Ahmet Ağırakça öğrencileri mağduriyetleri kar
şısında susmayarak hak arama mücadelesinde ısrar 

etmelerinden dolayı kutla
mıştır. (Yeni Şafak)

Sonuç: Bütün bunlardan 
Ahmet Ağırakça’nin kız öğ
rencilerin üniversiteye ba
şörtüsü türbanla girmelerini 
uygun bulduğu, desteklediği 
ve onlan yasalara göre suç 
olan bu davranışa teşvik etti
ği kesin olarak anlaşılmak
tadır.

Nitekim Ahmet Ağuak- 
ça’nın 1978 yılında yazdığı 
“İslami Devlet Düzeni” ki
tabında ve 1991-1995 yılla
rında gazetelerdeki çeşitli 
yazılarında T.C.’nin en 
önemli niteliklerinden olan 
laikliği yıkmaya, daha doğ
rusu şeriat düzenini kurma

ya yönelik çalışmalarım yıllardır sürdürdüğü ve 
gençleri, öğrencileri yanlış yönlendirdiği, anayasal 
düzeni yıkmaya teşvik ettiği bilinmektedir.

Bu nedenle yönetmeliğin 11. maddesi b fırkası 1 
ve 12. bentleri uyarınca “kamu görevinden çıkarıl
ma” disiplin cezası ile cezalandınimasını oy birliği 
ile teklif ederim

Prof. Dr. Faruk Erzengin 
Prof. Dr. Dinçer Gülen 
Başkan Prof. Dr. Özdem Anğ
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İNCELEME
KUR’AN’DA

SELAM, SILM, SELAMET-III

II- s e l i m  k a l p

HESAP GÜNÜ ALLAH’IN HUZURUNA SE- 

LİM KALPLE (JELEBİLEN

ANCAK KURTULUR

llah’a varılacak günde, bozuk 
inançlardan arınmış sağlıklı 
gönül getirmekten başka hiç

bir şey fayda vermez; o günde şirkin her 
türlüsünden korunmuş olarak gelenlere 
cennet yaklaştırılırken, azgınların karşı
sına da cehennem getirilir: “Hani Al- 
lah’dan başka taptıklarınız nerede? Size 
yardım edebiliyorlar mı? Hatta kendi
lerini kurtarabiliyorlar mı?” denilir. Az
gınlar bu şekilde azarlandıktan sonra 
tanrılaştırdıkları kimselerle ve İblis’in 
bütün askerleriyle birlikte cehenneme 
atılırlar

“O gün onlar secdeyc davet oluna
caktır. Fakat gözleri düşkün bir halde, 
kendilerini bir zillet saracaktır. Halbuki 
vaktiyle (dünyada) başları selamette 
iken, bu secdeye davet olunuyorlardı da 
onu kabul etmiyorlardı.” (el-Kalem, 
68/43)

“Şirk koşmakla nefislerine zulme
denlerin canlarını melekler alacağı za
man, onlar;

- Biz, hiçbir kötülük yapmıyorduk.
diyerek teslim olurlar. Hayır, Allah sizin

ne yapmış olduğunuzu çok iyi Bi- 
len’dir.” (en-NahI, 16/28)

Ayette inkarcıların, dünyadan ahirete 
geçiş halleri canlandırılıyor. İnkar et
mekle dünyada canlarına yazık etmiş 
planlar, canlarını almağa gelen melekle
re teslim olurlar. O zaman gerçeği anlar
lar.

“Ve o gün (ortak koşanlar) günahları
nı itirafla Allah’ın hükmüne teslim ol
muş olacaklar ve uydurdukları putlar da 
kendilerini bırakıp gitmiş bulunacaktır”
(en-NahI, 16/87).

Bu ayette ise dünyada iken Allah’a 
ortak koşanların, ahirette ortak koştukla
rı şeyleri görünce “Ya Rabbi, işte bizim 
ortak koştuklarımız bunlardır.” (en- 
Nahl, 16/86) diyecekleri, fakat ortak 

Tcoştukları şeylm n o n la f^ “sİz yalan 
söylüyorsunuz!” diye söz atacakları, 
müşriklerin tanrı diye uydurdukları şey
lerin kendilerinden kaybolup gideceği 
bildirilmektedir.

Halbuki dünyada iken takvaya olan 
yeteneklerini K ur’an’la irşad ederek hi
dayete erenler, nefsinin fücûra olan ka- 
abiliyetini frenliyenler için, o gün durum 
bambaşka olacaktır. İmrenilecek ebedi 
hayatın durağı cennetler onlara yaklaştı- 
rılarak sunulacaktır: Sedat

“O gün ki, ne mal ne oğullar fayda ŞENERMAN
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vermez. Ancak A llah’a selim kalple çıkanlar kurtula
caktır. O gün cennet muttakilere yaklaştırılır.” (eş- 
Şuara, 26/88-89-90)

“ Her kim görmeksizin Rahman’dan korkar, Hak- 
ka’a yönelen bir kalp (kalb-i münib)’Ie gelirse, bun
lara;

- Cennete selamet ve güvenle girin. îşte bu, de
vamlı kalınacak gündür, denilecek.” (Kâf, 50/33-34)

İnsan biri maddi (biyolojik) diğeri manevi (ruh) 
olmak üzere birbiriyle iç içe bütünleşmiş özel bir ya
pıya sahiptir. Bu yapı içinde kalp, kulakçık ve karın
cıktan oluşan organik şekli ve vücuda sürekli kan 
pompalayan fonksiyonuyla insanın biyolojik yapı
sında dünya hayatını sürdürmesinde merkezi bir role 
sahiptir. Bu anlamda adı yürektir. Aynı şekilde mane
vi yapısı ruhuyla da insan olan kişinin ruhunun mer
kezi de kalptir. Bu anlamda ise adı gönüldür.

însan dış alemle ilgi ve bağlantısını dış duyuları 
dediğimiz beş duyusuyla sağladığı gibi, duyularüstü 
alem ile de temasını bu gönül olan kalbiyle sağlar. 
Bu yönüyle kalp duyularüstü idrakin tek vasıtasıdır.

İnsanın dünya hayatının merkezi olan kalp, asıl 
kullanımıyla ruhun merkezi olarak gerçek hayatın 
kaynağıdır. İmanın da inkarın da asıl merkezi kalp- 
tir.28

Allah insanı takva’ya da fücûr’a da yetenekli ya
ratmış, takvasını geliştirecek/eğitecek biricik irşad 
rehberi olarak K ur’an ’ı Elçisine vahyetmiştir. Bunun 
için Kur’an kendisini “Yehdi ile’r-Rüşdi..” yani 
“doğru ile eğriyi ayırd etme biUncine ulaştıran..” (el- 
Cin, 72/2) diye tanımlamaktadır. K ur’an’a göre 
kalpler takva için imtihan edilir (el-Hucurat, 49/13). 
Hayat bir anlamda bu sınavın ard arda sıralandığı bir 
geçittir.

Kalpde iman K ur’an’ın ilmi ile gerçekleşir ve ki
şi muttaki olur. Kişiyi muttaki yapmak için K ur’an 
biricik hidayet rehberidir (el-Bakara 2/2). Bunun ak
sine olarak kişinin fücûra olan yeteneğinin rehbe- 
ri/eğiticisi/velisi İblis ile onun ordusu olan insan ve 
cin şeytanlarıdır.

Bu noktada insan kendi hür iradesiyle seçimini 
yapacak, kimi rehber edinirse gönlündeki o yetenek 
gelişecek; diğeri fonksiyonsuz/ güçsüz bir meleke 
olarak kalacak. K ur’an’la takvaya olan kabiliyeti 
eğitilerek geliştirilen kalp, selim kalp olur. K ur’an,

kalp ile akıl arasındaki ilişkiyi vurguladığından, kal
bi sehm olanın, aklının da selim olacağı gerçeği açı
ğa çıkar.

Din hayatının amacı, insana selim kalbi ve selim 
aklı kazandırmaktır. Selim kalbin ve aklın olmadığı 
benlikte din sadece bir kuru iddia ve aldanıştır. Gaye 
olan kalbe sıfat yapılan selim kelimesi tevhid yolu
nun genel adı olan İslam ile aynı köktendir. Yani se
lam ve selamet kökünden... O halde selim kalp barış 
huzur, güven, aklık ve sükunetle dolu olan kalp de
mektir ki, İslam da bu değerlerin elde ediliş yoludur. 
Bu değerlerin sembol ve ufuk adı Allah’dır. Bu yüz
den İslam’ın teknik anlamı, Allah’a Teslimiyet ola
rak v erilm iştir .B u  açıdan selim kalp, Allah’a gere
ğince teslim olmuş kalp demektir.

III- SİLM
DÜNYA VE AHİRE T HAYATININ CENNET HAYATI 

OLMASINI İSTEYENLER BARIŞ VE KURTULUŞ 

DİNİ OLAN İSLAM ’A TAM OLARAK GİRMELİDİRLER

S.L.M. fiil kökünden gelen Silm ve İslam da Se
lâm ve Selâmet ile aynı anlamlara gelmektedir. Al
lah’ın vahyi doğrultusunda hareket eden evrendeki 
varlıklar Allah’a teslim olmuş durumundadırlar; ya
ni onlar İslam üzerindedirler. Allah’ın elçileri, insan
ları yaratılışlarındaki İslam fıtratı üzere yaşamağa 
çağırırlar. İşte kâinatta, İslam üzere olan varlıklar, 
kelimenin kök anlamındaki böyle bir barış ve kurtu
luş içindedirler. Allah’ın her mekan ve zamandaki el
çileri de milletlerini, kendileriyle, hemcinsleri ile ve 
çevreleriyle kavgayı bırakıp, afetlerden korunmaya, 
Allah’ın koruması altına sığınmaya çağırmışlardır.

Müslüman sağlam karakterli, Allah rızası için 
nefsini feda etmekten çekinmeyen, Hakk’ın rızasın
dan başka bir düşüncesi olmayandır. Bu yüzden ba
rış, huzur ve mutluluğun zirvesindedir. Onların dün
yaları cennet gibi olur, ahiretlerinde ise, önceki ayet- 
lerde tüm açıklığı ve ayrıntılarıyla anlatılan cennetin
içindedirler. Sadece “İslam oldum” veya “iman et
tim” demekle iş bitmez. Müslüman olduktan sonra 
dininin hükümlerine tam uymayan, bu hususta gev
şeklik gösteren kimseleri uyarmak^** ve gerçek sa
adet ve huzuru hem dünya hem de ahiret için arayan
lara yol göstermek için Yüce Allah şöyle buyuruyor:
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“Ey îman edenler! Silm/Banş ve kurtuluş dini 
olan İslam’a tam olarak girin. Şeytanın adımiarma 
uymayın; zira o, sizin apaçık düşmanmızdır. Size bu 
kadar açık deliller geldikten sonra, yine de hak yol
dan saparsanız, bilin ki, Allah Aziz’dir, Hakim’dir.” 
(el-Bakara, 2/208-209)

Ayetteki Silm kelimesi, barış anlamına geldiği 
gibi, Allah’a itaat ve teslimiyet manasındaki İslam 
anlamına da gelir.^ı Tefsircilerin çoğunluğuna göre 
Silm, bu ayette İslam anlamındadır. Aslında İslam 
kelimesi içinde de barış manası vardır. Çünkü Al
lah’a itaat edenler birbirlerine karşı gelmez, kavga 
etmez, barış içinde yaşarlar.

Ancak, müminlerin İslam’a davet edilmeleri, on
ların zaten İslam’a girmiş ve İslam’ın içinde olmala
rı gözönünde bulundurularak garip karşılanmamalı- 
dır. Zira bilinen bir gerçektir ki, İslam’a girmiş ve 
müslüman olmuş pek çok kimse, Silm veya İslam 
kelimelerinin delalet ettiği manada Allah’a teslim ol
mamış, O’nun bütün emir ve yasaklarına boyun eğ- 
memiştir. Allah Teâlâ, ayet-i kerimede bu anlama de
lalet etmek üzere m ü’minleri Silm’e davet ettiktcn- 
sonra “kaffeten” buyurmuştur ki, bu ibare, Allah’a 
teslim olmayı ve boyun eğmeyi gerektiren “bütün 
emir ve nehiylerinde O ’na tam teslimiyetle barışa gi
rin ve gerçek müslümanlar olun’’.-̂  ̂ Her ne kadar 
kaffeten ibaresini Silm ’e girmeleri islenen m ü’min- 
lere hal yaparak toptan, hep birden ccmîan manasın
da tefsir edenler varsa da, doğrusu, “imanın bütün 
esaslarına uyun, İslam ’ın bütün şartlarım yerine ge
tirin” m anasıdır.33

Yüce Allah, İslam ’ın bütün şartlarını yerine getir
mek ve böylece müslümanlar arasında barış ve kur
tuluşu gerçekleştirmek hususunda mü’minleri uyar
dıktan sonra, şeytan’ın, insanlar ve özellikle doğru 
yolda olanlar için en büyük ve en şiddetli düşman ol
duğunu bildirerek, m ü’minlerin iblisin adımlarına 
ayak uydurmamalarını ve onun peşinden gitmemele
rini emretmiştir. Çünkü şeytan, bu düşmanlığın ge
rektirdiği her tür işi yapmaktan asla geri durmaz ve 
Sırat-ı Müstakim’de olanları bu yoldan saptırmak ve 
sonu hüsranla bitecek bir yola yönlendirmek için her 
çareye başvurur. Şeytan insanı dosdoğru yol olan İs- 

^lamMan^yınp şerrin Felaket ve her türlü afetlerine

kılmış, Kendisi’ne teslim olan varlıklara barış ve 
esenlik vermiştir.34

“Şeytanın vesvese ve hilesine uymayın ve ahka
mı birbirinden ayırmayın, tümüne birden iman edin 
ve şeytanın ifsadıyla birbirinizden nifak ve şikakla 
ayrılmayın. Zira şeytan sizin aranıza nifak koymak 
ve ahkamı birbirinden ayırmak yönüyle ifsaddan ge
ri durmaz. Çünkü şeytanın düşmanlığı mübin yani 
apaçık olmakla belirtilmiştir. Şeytan insana maddi 
zarar vermeye muktedir değildir. Fakat ‘umur-u dini
ye ve ahkam-ı şer’iye’ de vesvese vermek ve günah
ları süslemek, ibadetlerden uzaklaştırmak gibi mane
vi zararlar vererek ahiret nimetlerinden mahrum bı
rakmaya gücü yeter. Bu yüzden her gün her saatte 
her şahıs üzerine musallat olduğundan birçok kimse
leri doğru yoldan saptırıyor”.35

Gerçek barıştan bahseden bu ayette, sulhu bozan 
unsurun şeytan (iblis’in insandan ve cinden saptırdı
ğı tüm şeytanlar) olduğu ve onun düşmanlığına özel
likle dikkat çekiliyor. Şeytanın düşmanlığı konusun
da merhum M. Hamdi Yazır, tefsirinde üç noktayı 
önemle belirliyor:

1- Şeytan size gizli de gelse açık bir düşmandır.
2- Şeytan sizin Allah ile ve birbirinizle aranızı 

açacak ve sizi perişan edecek bir düşmandır.
3- Şeytan sizi Sırat-ı Müstakim olan İs- 

lam/Silm’dcn saptırmak için beliğ ve parlak söz söy
lemesini bilen büyük düşmandır. 6̂

İblis ve ordusunu bütün özellik ve marifetleriyle 
K ur’an’dan öğrenerek, onun saptıramayacağı müs
tesna kişi yani muhlis/muttakî/salih m ü’min olmak 
için tek çare, Barış ve Kurtuluş dini olan İslam’ı, 

“K ur’an’dan K ur’anca tam ve doğru öğrenip iyi uy
gulamaktır. ■

DİPNOTLAR

28- Ali Ünal, s. 253.

29- Y. Nuri Öztürk, ,s, 272.

30- M. İzzet Derveze, ct-Tefsirü’l-Hadis, V II/318-319.

31- Prof. Dr. Silleyınan A tq , 1/352.

32- Prof. Dr. T. Koçyiğit, Prof. Dr. İ. Cerrahoğlu, I/39Ü-391.

33- a .g .c .,s . 391

34- Ali Ünal, s. 537.

35- K. Mehmed Vehbi, Büyük K ıır’an Tefsiri (Hülâsatü’l-Beyân). Is-

çağırır. Oysa Allah Selam’dir, her şeyi Selamet’de 3 6 - M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran D ili, 11/729.
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İNCELEME
ESENLİĞİN ÇAĞRISI VE 
SAFLARIN AYRILIŞI -IV

Ahmet Cemil 
ERTVNÇ

ütün Siyer’lerde yer alan bir ri
vayet var. Tespitine çalıştığı
mız konu gereği bu rivayete 

değineceğiz. Fakat, bu rivayetin risâlet 
sürecinin ilk yıllarına değil de daha son
raki yıllarına ait olma ihtimali kuvvetle 
muhtemel. Muhtevasından da büyük 
oranda bu anlaşılıyor. Ancak buna rağ
men, risâlet sürecini, dönemin şartları 
dahilinde inceleme ilkemizi, tespitine 
çalıştığımız konunun daha iyi anlaşıla
bilmesi için kısmen ihlal edip, daha son
raki dönemlere ait olma ihtimali kuvvet
li olan söz konusu rivayeti burada zikre
deceğiz.

Mekke toplumu içinde büyük çal
kantılara neden olan, Resûlüllah’ın İs
lâm’ın tebliğ faaliyetini engelleyemeyen 
Mekke ileri gelenleri, Hac mevsiminin 
yaklaştığı bir zamanda, Hac nedeniyle 
Mekke’ye geleceklerin Resülüllah’ı din
lemesini önlemek, böylelikle İslâm’ın 
Mekke dışında taraftar bulmasına engel 
olmak için çareler düşünmeye başlai'lar. 
Daru’n Nedve’de toplantı düzenlerler. 
Toplantıda, İslâm’ın Mekke dışında ya
yılmasını önlemenin en önemli çaresi 
olarak, davetin birinci dereceden faili 
olan Resülüllah’m şahsını görürler. Eğer 
Resûlüllah’ın şahsıyla ilgiü bir şüphe 
uyandırabilecek, bu surette insanların

Resûlüllah’ı dinlemelerini önleyecek 
veya dinleyecek olurlarsa etkisinde kal
malarını engelleyecek birşeylcr bulabi
lirlerse amaçları gerçekleşecektir. Bu 
amaçla bir araya gelirler. D ar’un Ned
ve’de gerçekleşen bu toplantıda Ebu Ce
hil, Ebu Leheb, Ebu Süfyan, Nadr bin 
Haris, As bin Vail, Velid bin Muğire, 
M ut’im bin Adiy, Ümeyye bin Halef gi
bi Mekke toplumunun ileri gelenleri yer 
alır. Vehd bin Muğire, meclisin üyeleri
ne; “Ey Kureyş ileri gelenleri! Hacc 
mevsimi yaklaştı. Çevre bölgelerden 
Araplar M ekke’ye gelecekler. Onlar 
aramızda çıkan kişinin işinden haberdar 
dürümdalar. Bu nedenle geldikleri za
man onun hakkında bazı sorular sorup, 
durumu anlamaya çalışacaklar. Her bi
rimiz onların sorularına farklı farklı ce
vaplar vereceğiz. Bu ise onlar açısından 
hivlerin doğruyu söylem.ediğinin delili 
olacak. Gelin bir tek sözde birleşelim de 
soranlara hepimiz aynı cevabı vermiş 
olalım. Böylelikle bize güvenip inansın
lar” diyerek toplantının nedenini açık
lar; gündemi ifade etmiş olur. Toplantıda 
bulununlar, Resûlüiiah hakkında kâhin, 
mecnun, deli, şair, sihirbaz deme tekli
finde bulunurlar. Velid bin Muğire onla
rın bu teklifleri karşısında, benzeri bir 
çok kez tekrarlanmış olan konuşmala-
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rından birisini yapar; “Biz kâhinin ve kâhinliğin ne 
olduğunu çok iyi hilen bir topluluğuz. Bu nedenle bi
liyoruz ki, O’nun sözleri kâhinlerin sözlerine hiç 
benzemiyor Üstelik kâhinler hep yalan söyler, hal
buki O'nun yalanını hiç duymadık. Mecnunun ve de
linin ne olduğunu ve özelliklerini de çok iyi biliyo
ruz. Halbuki O ’nda ne nefes alamama, çırpınma ve 
titreme ne de evhamlanma var O mecnun ve deli de 
değildir. Şairin ve şiirin ne olduğunu, §iirin her çe,^i- 
dini; recez’ini, hecez’ini, karıda sim, makbuda’sını 
ve mebsCıta sim çok iyi biliyoruz. Halbuki O'nunkiler 
§iirin hiç bir çeşidine benzemiyor Sihirin ne olduğu
nu ve sihirbazların özelliklerini de iyi bilen bir top
luluğuz. O’nun sözleri sihirbazların sözlerine ve 
okuyup, üflediklerine hiç mi hiç benzemiyor.” Bu
nun üzerine toplantıda bulunanlar, bütün bunlara 
rağmen bir bir konuda fikir birliği etmeleri gerekli
ğini hatırlatmaları üzerine, Velid bin Muğire, teklif
ler içerisinde en uygun olanın Resûlüllah hakkında 
sihirbaz demeleri olacağını söyleyerek, bunun gerek
çesini ise şöyle açıklar; "Onun sözlerinde sanki bir 
sihir var.'" Mckkeliler, Daru’n Nedvc’deki bu top
lantıda alınan karar gereği Resûlüllah’ı, hac mevsini 
süresince çevre bölgelerden gelen insanlara “sihir
baz” olarak tanıtıp, ondan uzak durmaları gerektiği
ni, ancak böylelikle kötü sihirlerinin etkisinden emin 
olabileceklerini ilan ederler.

Bu örnekle olduğu gibi, Mekke müşrikleri Resû- 
lüllah’ın İslâm’ı tebliği çalışmalarını önlemek için 
toplantılar düzenleyip, statükonun devamını temin 
maksadıyla tedbirler almaya çalışırlar. Bu gayretleri 
kapsamında kendilerinin de saçma, asılsız olduğunu

Sözkonusu ayetlerdeki açıklamalara göre, Mekke 
müşriklerinin bu önderleri,

İnsanlara karşı zorba (74/12-17; 68/14; 1 1 1/2;
92/1 1,18; 104/2,3),
Saldırgan (68/12),
Kibirli (75/31-33),
hısanlan aşağılayan, bencil (74/44),
Kaba (68/13),
Günahkâr (68/12),
Hayra engel olan (68/12),
Yetime, fakire, yardımcı olmayan (89/17; 
74/44;89/18; 107/3),
Mal düşkünü (89/19,20),
Cimri (92/8),
Boş işlerile uğraşmayı seven (74/45)
Nankör (80/17,23) kişilerdir.

Bu özellikleri gereği de kötü, aşağı ve değersiz
dirler. Ancak, bu olumsuz sıfatları nedeniyle ağır bir 
şekilde eleştirilen Mekke ileri gelenlerinden hiç biri
si, Resûlüllah’ın karşısına geçerek, kendisinin de bu 
özelliklere veya en azından birkaçına sahip olduğu
nu ifade edemezler. Resûlüllah’ı hiç bir şekilde böy- 
lesi kötü özellik ve sıfatlarla eleştircmedikleri gibi, 
düşmanlıktan akıllarının başlarından gittiği anlarda 
dahi Resûlüllah’ın ahlâkî erdemlerini ifade etmekten 
kendilerini alamazlar. Resûlüllah’ın olumlu özellik
lerinin kendileri tarafından çok açık bilinmesi nede
niyle, bu konuda kendi aralarında dahi yalan söyle
yemezler.

Burada şu ileri sürülebilir; Resûlüllah istisna şah
siyettir. O peygamber olmadan önce de, İlahî irade
nin müdahaleleri ile temiz kalmayı başarmış birisiy
di. Bu nedenle gençlik ve olgunluk dönemlerinde ca
hili bir sisteme mensup olan insanlar arasında yaygın

kesin olarak bildikleri iftiraları, çözüm olarak görür
ler. Böylesine aşağılık, kötü usûlleri tercih ederler. 
Peki niçin? Bu sorumuzun nedeni, niçin böylesi ifti
ra atma, karalama yolunu tercih ettiklerini tespit için 
değil. Bu sorunun cevabını kısaca verdik ve zaten bi
liniyor. Bizim dikkatleri çekmek islediğimiz nokta 
şu; Risaletin daha ilk yıllarında vahyolunan ve bizzat 
müşriklerin de haberdar olduğu bir çok ayette, müş
riklerin özellikle toplum üzerinde etkili, sözü geçer
li olan ileri gelenlerinin bir çok olumsuz özellikleri 
açıkça ilan edilir. Böylelikle bilinçsiz bir tarzda bu 
ileri ge4enleri-takip eden kitlekrift uyanmaları, akl-ı 
selimlerine göre düşünmeleri sağlanmaya çalışılır.

ve normal uygulamalar haline gelmiş ahlâkî erdem
lere muhalif uygulama ve davranışlardan uzak kal
mıştı. O, dürüstlüğün, doğruluğun, doğru sözlüğün, 
sözüne sadık kalmanın, hakkı ve adaleti gözetmenin 
ulaşılamaz yüksek erdemler olarak algılandığı ve bu 
nedenle sözkonusu özelliklere muhalif özelliklerin 
yaygınlık kazandığı bir toplumda, erdemlerin canh 
bir tanığı ve temsilcisi olmayı başarmış bir şahsiyet
ti. Bu nedenledir ki, kendisini bütün özellikleriyle 
çok yakından tanıyan Mekkelilerce asıl ismi olan 
Muhammed ismiyle değil, ahlâkî erdemlerinin ifade- 
si-olar-alc-^-JEmin!Lsıfatıyla taıınııp, anılmakla idL  ̂
Bütün tanıyanları, olumlu, takdire değer özellikleri
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ni saymaktan başka b ir şey söylemiyordu.
İşte bütün bunlar Resûlüllah’ın insanlar arasında

ki müstesna konumunun delillerinden sadece bazıla
rıdır. Müşriklerin ileri gelenleri O ’nun hakkında ile
ri sürecekleri iftiralarını haklı gösterecek en ufak bir 
delil dahi bulamazlar. Dolayısıyla, kendileri bütün 
olumsuz sıfatlarıyla gözler önüne serilmelerine rağ
men, Resûlüllah hakkında olumsuz bir şey diyemez
ler. Ancak, Müşrik ileri gelenler Resûlüllah hakknı- 
da iftiralarına delil olabilecek bir ek
siklik, kusur bulamamışlarsa 
da, Resûlüllah’ın davetini 
kabul etmiş kişilerde de 
mi bulamazlardı?
Ebu Bekir gibi bir
kaç tanesini istisna 
edersek, onlar da 
toplum içerisinde 
ahlâkî meziyetleriy
le müstesna şahisiyet- 
1er değilerdi ya! Bu ne
denle Mekke müşrikleri, Re
sûlüllah’ın tebliğini önlemek için, 
en azından Resûlüllah’ın çevresindeki insanla
rın bazı ahlâki eksiklik ve kusurlara sahip olduğunu, 
bu durumun İslâm ’dan kaynaklandığını belirterek 
kendilerini haklı çıkarabilir ve iftiralarına tutarlı bir 
dayanak bulmuş olabilirlerdi. Fakat görüyoruz ki bu
nu da yapamamışlardır. Yani, daha kısa bir süre ön
cesine kadar şirkin mensubu olmuş ve birçok ahlâkî 
kusur taşıyan şahsiyetler “La ilahe İllallah” deyipte 
dinlerini, daha doğru bir ifadeyle inançlarını ve ya
şantı tarzlarını değiştirince bütün kusur ve eksiklik
leri üzerlerinden atmayı başarabilmişlerdir. Bundan 
dolayıdır ki müşriklerin ileri gelenleri Resûlüllah’ı 
veya İslâm’ı suçlamaya, aşağılamaya çalışırlarken, 
bu müslümanlarla ilgili kusur olarak onların fakir, 
köle olduğunu ileri sürmekten başka bir dayanak bu
lamamışlardır.

Şimdi de risâletin ilk dönemlerinde vahyolunan 
sûre ve ayetlerden hareketle, dönemin insanlarında 
mü’min olmalarıyla gerçekleşen büyük değişimin 
İlahî dayanaklarını bulmaya çalışalım: Ayetlerle bil
dirilir ki; Müslüman, Allah’ın razı olduğu yegâne di
nin temsilcisi sıfatıyla yoluna devam etmeli, bütün

engellemelere rağmen yeryüzünde hakkın temsilcisi 
olmalıdır. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için düş- 
manmı iyi tanıması gerekir. Düşman km ise başta İb
lis ve onun çağnlai'ina olumlu cevap verme eğilimin
de olan nefsidir. Bunları aşmalıdır. Aşmak için gay
ret sarfetmelidir. Elbetteki düşmanları sadece bunlar 
değildir. Diğer bazı düşmanları daha vardır ki onlar; 
iblisin temsilcisi durumundaki insanlardır. İsimleri 
değişik olabilir. Bazan Firavn, hazan Nemrud, bazan 

da Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid bin 
Muğire, As bin Vail vs isimleri

ni alabilirler. Ve bunlar her 
toplum ve çağda deği

şik görünüm ve isim
ler altında muhak
kak bulunurlar. 
Bunların temel 
özellikleri; yaratılış 

gayelerini unutarak 
yaratanlarına asi ol

maları, kendi heva ve he
veslerine göre yaşayıp, Al

lah’tan başka R abb’ler, ilâhlar, 
melikler... edinmeleri ve bu sıfatları kendileri

ne ait kılma gayreti taşımalarıdır. Ayetlerle, İslâm 
davetine olumlu cevap verme sürecine girmiş veya 
girmeye aday şahsiyetlere, bu sözkonusu kişilerin 
özellikleri bütün ayrıntılarıyla bildirilir. Açıklann- ki, 
onlar; mal, evlat (taraftar) ve bilgi gibi imkânlar ne
deniyle kendilerini yeterli bulup, insan olmanın ge
reklerinin ötesinde tavırlara kalkışan ve bu nedenle 
zorbalaşan, zalimleşen kişilerdir (96/6,7; 74/12-17; 
68/14; 111/2; 92/11,18; 104/2-3). Zulme uğrayan, 
yoksul güçsüz, çaresiz, mazlum olan insanların du
rumları onları hiç ilgilendirmez. Hatta onların bu du
rumlarının biiijlica faili olurlar. Bunu i.se bencillikle
ri (74/44), hayra engel olmaları, saldırganlıkları, gü
nahkarlıkları, kabalıkları (68/12,13) nedenleriyle fa
kire yardım etmeyerek, ellerindeki malları bu amaç
ta kullanmayarak (74/44; 89/18; 107/3), cimrilik ya
parak (92/8), yetimi, öksüzü itip, aşağılayarak 
(89/17; 107/2,7) yerine getirirler. Çünkü onlar kendi
lerini yaratıp, imtihana tabi tutan ve her yaptıkların
dan haberdar olan Allah’ı unutmuş kişilerdir. Başka 
başka ilâhlar edinerek (50/26), bu sahte ilahlarına
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göre inanıp, yaşayarak Allah’a karşı asiliklerinin zir
vesine çıkarlar. Kendilerine mutlak hakikatler açık
landığı veya içinde bulundukları durumun yanlışlık
ları hatırlatılıp, gösterildiği zaman ise şüpheci bir ta
vır sergileyip (50/25), Allah’a karşı hesap verileceği
ni inkar ederler (50/3).

M ü’minin yapması gerken şeye gelince; bu bir
kaç grupta değerlendirilir. Mü’min, öncelikle bütün 
haksızlıkların, kötülüklerin, ahlâksızlıkların, zulüm
lerin faili olan şahıslara karşı tavrını net bir şekilde 
belirlemeli, onların safında yer almaktan muhakkak 
surette kaçınmalı, daha da önemlisi, bazı gizli hesap
lar nedeniyle onların yanında, safında görünmemeli- 
dir (73/10,11). Burada hemen belirtelim ki müşrikle
re, kafirlere yönelik bu tavır Resûlüllah’ın İslâm’ı 
tebliğinin sonraki dönemlerinde değil, risâletin ilk 
günlerinden itibaren başlamış, hiç bir şekilde müş
riklerle onların meclislerinde, evlerinde, toplantıla
rında bulunup diğer insanların yanlış anlamasına se
bep olacak tavırlar sergilenmesine müsade edilme
miş, halta Daru’l Erkam ile de bu ayrılık fiilen per- 
çinlenmiştir. Halbuki bu yıllar, kendisine veya diğer 
müslümanlara fiili ve sert tepkilerin görülmediği yıl
lardı. Şu ayetler, M ü’minlerin bütün yönleriyle diğer 
insanlardan farklı olduklarını açıklayan ayetlerin ri- 
saletin ilk günlerinde vahyolunanlarındandır; 
(74/38-40; 1/4-7; 80/38-42; 85/4-8) 75/21-25; 90/19

M ü’minlerin gerçekleştirmeleri zorunlu olan söz- 
konusu ayrım, elbelteki sadece mekânları veya bina
ları ayırmakla değil, daha çok ve özellikle tavır ve 
tutumlarla kendisini belli etmelidir. Müşriklere karşı 
güler yüzlü, tatlı dilli, hoş tavırlı olmaya hiç gerek 
yoktur. Onlara karşı sert davranılmalı (68/9), yaptık
ları şeylerden olduğu kadar kendilerinden de yüz çe
virmelidir (53/29). Ancak elbetteki bunlar şirkin, 
küfrün temsilcisi, önderi, faili olan şahıslara karşı ta
kınılacak tavırlardır. Acaba kafir veya onun türevi 
olan şirke mensup olupta, küfründe, şirkinde inatçı 
olmayan kitlelere, haksızlıklara, zulümlere, baskıla
ra maruz kalan insanlara, inanç ve düşünceleri yoğun 
propagandaların etkisiyle bozulup, değiştirilmiş halk 
yığınlarına nasıl davranılacaktır? îşte mü’minin mu
hatap olacağı insanlar bunlardır. Bu nedenle onlara

li olup şu İlâhi emirler dahilinde davranmak zorunlu

dur; M ü’min davranışlarında ve yaşantısında İslâm’ı 
hakim kılmalı, İslâm’ı pratikte göstermelidir; Yeti
me, öksüze, düşküne, yoksula yardımcı olup, onların 
ihtiyaçlarını imkânları nisbetinde gidermeye çalış
malıdır. (93/9,10; 74/44; 89/18; 107/3; 89/17; 107/2- 
7) Gücü dahilinde infakta bulunmalıdır ( 92/18-21). 
Kendisini bütün kötülüklerden alıkoyan namazını 
kılmayı ihmal elmemeli ( 73/2-4,8,20; 50/39-40; 
107/4-6; 96/19; 108/2), kulluğunu sadece Allah’a 
yöneltmelidir (53/62). Kafirlerin, müşriklerin yaptı
ğı gibi insanları ırklarına, cinslerine, sahip oldukları 
imkânlara göre ayırıp bunlara göre değerlendiren ol
mamalı, insanları aşağılamaktan uzcik durmalıdır 
(80/1-10). Gurur (75/31-33), cimrilik (92/8), mal 
makam tamahkârlığı (89/20), nankörlük (80/17-23), 
boş işlerle uğraşma (74/45) m ü’ıninin yapmayacağı 
şeylerdir. Bunlardan özenle kaçınmalıdır. Ancak, el
betteki bütün bu olumlu, güzel şeyleri yaparken, bu 
özellikleri niçin yaptığını, kendisinin böyle davran
masına sebep olan İslâm’ı uygun dille anlatmalıdır 
(74/2). Kötülüklerin sonunun ne olduğu konusunda 
hatırlatmalarda bulunmalıdır (87/9,10). Fakat bunla
rı da kendi kafasından metodlar geliştirerek, değişik 
yöntemler bularak değil, bizzat K ur’an’a göre davra
narak yerine getirmelidir (50/45). Bu nedenle de 
Kur’an, her zaman başucu kitabı olmalı, onunla olan 
irtibatını hiç kesmemelidir ( 73/4-6).

Bütün bunlardan hareketle, mü’minler, m ü’min 
olmanın ve mü’mincc davranmanın, bu bağlamda İs
lâm’ı başkalarına sunmanın ilimden yoksun bir şe
kilde, heva ve hevesle şekillenen yöntemlerle yerine 
getirilemeyeceğini bilirler. Allah’ın insanlara gön- 
derdiği iline göre inanıp, ona göre davranarak kulluk 
görevlerini layıkıyla yerine getirirken, mü’min ol
manın gereğini teorik ve pratik boyutlarıyla yerine 
getirmiş olurlar.

Kısacası; saflar; mü’minlerle müşriklerin safları, 
ilk ayetlerle birlikte ayrılmaya başlar. İnanç ve ya
şantı biçimi olarak aralarındaki olumsuz, yanlış, kö
tü bütün benzerlikler birer birer terkedilir. Bir taraf 
ben'aklaşıp, durulurken, diğer taraf her türlü yanlış
lığıyla, kötülüğüyle, cehaletiyle, zulmüyle, zorbalı
ğıyla başbaşa kalır. Asr sûresi ise safların ayrılığını 
başlıbaşına konu edinen v^ bu j^ rılığ ı perçinleyen 
bir sûredir. ■
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IINCELEME
IMTIHAN-I ASLI

z. Adem’in iki oğlunun örne
ğinde olduğu gibi, birisi başa
rılı muttakilerden oluyor, di

ğeri pişman olanlardan sayılıyor.' Öyle 
ki, bütün caniliklerden ona da bir 
pay” ayrılıyor.2

İnsanlığın imtihana tabi tutulması, 
inananlar için bir takdir-i İlahi’dir. Bun
dan, insanlık örneği peygamberler dahi 
vareste tutulmamıştır.^ Bu Nebi’lerin 
milletleri de çeşitli imtihanlara tabi tu
tulmuş ve tutulacaktır. Sabredip imti
hanlarını kazananlar da müjdelenmişler- 
dir.'*

İnsanlığın sorunlarının dersi veril
dikten sonra, imtihanları kıyamete kadar 
devam edip gidecektir. İnsana anlayacak 
kalp, görecek göz, duyacak kulak verilip 
sonra, yürüyeceği yol da gösterilip se
çimlerinde serbest bırakılmışlardır; iste
yen müteşekkir kalsın, isteyen nankör
lük yapsın, denilmiştir.^

Mesela Şari-i Hakiki’nin gösterdiği 
istikamette “trafik kuralları”na riayet 
eden fert ve topluluklarda; ilmiye ve ca- 
hiliyede, F ir’avn ve Musa’da, Ebu Le- 
heb ve Ebül-Kasırn ’da olduğu gibi, key
fi zanlarıyla yaşayanlar ile ilahi verilere 
dikkat ede ede hayatı değerlendirenler 
arasındaki didişmelerin, hiçbir zaman az 
veya çok, eksildiği görülmemiştir; gö
rülmesi de murat edilmemiştir. Öyleyse 

ÇEKMEGIL dikensiz gül ütopyasıyla yaşayan insan

Said

lar aldanıp, imtihanı kaybetmek tehlike
siyle karşıya kalırlar. Zor veya kolay, 
imtihansız dünya bekleyenler elbette 
hüsrana uğrarlar. Mesela imtihanın bir 
çeşidi olarak, zalimlerin boyunduruğu 
altında kalan insanlar, gücü ve imkanı 
varken, rahatsız olmadan bir yaşantıya 
razı olanlar, ahirette bol bol rahatsız ol
muş olurlar, “o ne kötü!” (4/97) Bu hay
siyet kırıcı rahatsızlığa müstehak olma
yacaklar varsa, onlar, "çocuklar... hiç
bir çareye gücü yetmeyen ve (zulmetten 
kurtulmaya) yol bulamayan kimseler
dir." (4/98)

Hakka dayalı hukukun dışındaki bir 
yaşayıya razı olanlar, imtihanını kaybe
denlerin düştükleri acı ızdıraplardan 
kurtulamazlar. Duygusuzca bir hayat sü
rerken belki dünyalarında mesut görüle
bilirler. Ancak şu varki, yaratıcının niza
mını kabullenmiş toplumlarda görülebi
len dünyevi huzurun tezahür etdrdiği sa
adet, o toplumda yaşayan tüm insanlar
da da paylaşılabilir. Buna mukabil beşe
ri düzenlerin hakim olduğu cemiyetlerin 
rahatsızlıklarından, ebediyette olmasa 
bile, dünyada herkes kalitesi nibetinde^ 
nasibini alır. Mesela materyalist kesim
lerde görülen sistem anarşilerinden, o 
düzenin zalim sömürücüleri olan bir 
avuç mütegallibeleri hariç, insanlığını 
yaşamak isteyen herkesi razı halde bul
mak mümkün olmamıştır. Düşünen, ko-
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insanlar aldanıp^ imtihanı kaybetmek tehlikesiyle karşıya  

kalırlar. Zor veya kolay, imtihansız dünya bekleyenler el

bette hüsrana uğrarlar. Mesela imtihanın bir çeşidi olarak, 

zalimlerin boyunduruğu altında kalan insanlar, gücü ve 

imkanı varken, rahatsız olmadan bir yaşantıya razı olan

lar, ahirette bol bol rahatsız olmuş olurlar, "o ne kötü!" 

(4/97) Bu haysiyet kırıcı rahatsızlığa müstehak olmaya

caklar varsa, onlar, "çocuklar... hiç bir çareye gücü yetme

yen ve (zulmetten kurtulmaya) yol bulamayan kimseler

dir." (4/98)

Hakka dayalı hukukun dışındaki bir yaşayıya razı olan

lar, imtihanını kaybedenlerin düştükleri acı ızdıraplardan 

kurtulamazlar.

yapmışlar. Aksayan taıaflan da 
o lm u ş .“Onlar birer ümmetti, 
geçti. Onların kazandıkları 
kendilerinin, sizin kazandıkla
rınız da sizin. Siz onların yap
tıklarından sorumlu olacak de
ğilsiniz” Onlardan bazıları 
devlet reisleri gibi şeyhlerini 
“eşyaya can ve hayat veren” 
rab sanmış.‘1 Bazıları da bazı 
veziri azamları gibi, sarayları
nı mistik kafalı mukallitlere 
açmış; avami kesimlere pagan 
örnekler vermekten öteye 
geçememiş... Gücü ve imkanı 
olan her mümin böylelerini 
ikazla mükellef olduklarını 
unutmamalıdır.

nuşan, yazan kesnnlerin yeni dünya düzeni arayışla
rı bundandır. 6

Teknolojinin, duyarsızlara bile getirdiği rahatlık
la yetinmeyen kesimlerin insanhk için yeni yeni dü
zenler araması; bir nevi devlet kapitalizmi olan ko
münizme koşmuş bulunması, olmayınca, ferdi kapi
talizme boyun eğmesi; benzer zulümlerden kurtul
mak çareleri ararken, kuşku'in kuzuların azadiliğine 
özenen liberalistlerin de kurtuluş çareleri araması ve 
demokraside buldum sanarken onu da yermeye baş
laması'^ insanlığın değişik imtihanlarını vurgular...

Doğu ve Batı’da görühneye başlayan İslama koş
ma temayülleri*^ ferdi de olsa insanlığın kurtulabile
ceğini muştular. Ancak beşeri sistemlerle vahyi öne
rileri sentezlemek isteyen aceleci teorisyenler işi ge
ciktireceklere benziyor.

Dünya kurulalıdan beri arzı ferdalarına tarla yap
mak isteyen yüce müminler, kendilerinden önce ge
lip geçen fıkhı öne alan mümin kardeşlerinin çalış
malarından elbette istifade edecektir; etmelidir de. 
Fakat bu çok ecirli çalışmaları vahyi muhkematlar 
yerine koymamak şaitiyle. A4üminlerin yegane mo
deli, ilmi olarak tesbit edilen Asrı Saadet’tir; her ça
ğa ilmi ışıklar tutar.

-----AUah-ı^zı olsun İslam için çafytşan müslümaı4ar r

İnsanoğlu, kendi kendisini 
tanımaya yarayacak imtihanın manasını anlamakla 
gecikse bile; ukbada mutlaka anlayacak, kaybeden
ler “Ah ne olurdu ben bir toprak olaydım” (79/40) 
diyecektir. Aklını güzel çalıştıran yüce dava sahiple
ri de Rabbiıniz Allah’tır deyip sonra (rabbinin istedi
ği) doğruluğu lüzumlu görenlere hiç bir korku yok
tur; mahzun da olmayacaklardır (16/13) müjdesini 
bulacaktır. ■
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İNCELEME
k i t a b a  v a r i s  o l a n l a r

Faruk
AKTAŞ

onra Kitabı kullarımızdan seç
tiklerimize miras kıldık. Artık 
onlardan kimi kendi nefsine 

zulmeder, kimi orta bir yoldadır, kimi 
de Allah’ın izniyle hayırlarda yarışır, 
öne geçer. İşte bu, büyük fazlın kendisi
dir.^

Kitaba varis olmak kişinin ebevey
ninden devraldığı çeşitli miraslar cin
sinden bir şey olmadığı gibi, sözgelimi 
Yahudilerin kendileri için iddia ettikle
ri ırksal seçilmişlik^ misali kişinin ge
netik yapısına dercedilmiş bir ayrıcalık 
da değildir. Elbette çocuk, ebeveynin
den, atalarından görmüş olduğu islamî 
pratikleri devralacaktır. Çünkü insan, 
yetiştiği ve yaşadığı çevrenin ürünü
dür. Ve elbette etkileri üzerinde kalır. 
Ancak bu, kendisinde bilahare bir bi
lince, bir inanca dönüşmeyecekse, sırf 
toplumun kültürünün bir kodu olması 
hasebiyle takliden sürmeye devam ede
cekse bunun kendisine pek bir faydası 
olmayacaktır.'^ Çünkü insana irade ver
miş olan Allah, onun bu iradesini ha
yırda kullanıp tercihinin bir tezahürü 
olarak İslamı kendisine hayat şekli ola
rak benimsemesini de istemiştir. Nite
kim Kitab’ın hitabı, fert fert mükellefi

yeti haiz herkesedir.'* Bu nedenle kita
ba varis kılınmış olmak değil, ama aka
binde bunu sürdürmek, daha doğrusu, 
kitap için verasete seçilmiş olmanın 
devamı, mutlaka şahsın kendisinden 
kaynaklanan bir takım etmenlerden 
ötürüdür. Bu sebepten, kendisinde ge
rekli vasıflar bulunmayan, yahut bu ev
safı, nefsindekini değiştirmesi ve Al
lah’ın da ondakini değiştirmesi misali 
daha sonra değiştirmiş olan kimselerin, 
ne seçilmişiiklerinden ve ne de muris- 
liklerinden bahsedilebilir. Hulasa mu
hatap olmak itibariyle Allah (c), onları 
seçip varis kılmışsa da, bunun sürekli
liği o kimselerin kendi insiyatiflerine 
terk edilmiştir.^

Özetle diyebiliriz ki; seçilmiş ol
mak veya kitabın varisi olmak dahi be
lirli şartlar çerçevesinde berdevam ola
bilir. Yoksa bu sıfatın devamı, atamay
la veya çıkmaz Hind mürekkebinden 
bir damga misali elde edilen bir ma
kam değildir. Kaldı ki önceki dönem
lerde de kitaba varis kılınmış nice üm
metler gelip geçmiştir ve onlar da za
manla kendilerine gelen elçiye ve ge
tirmiş olduğu mesaja sırt çevirmiştir. 
Zaten bu nedenle de risalet yenilenmiş
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ve bu kez yeni bir ümmet tercih edilmiş, kitaba da bu 
yenileri varis kılınmıştır. Bu bağlamda diğer ilgili 
K ur’an pasajlarında Allah (c)’ın, insanların, pey
gamberlerin taşıdığı mesajdan yüz çevirmeleri,^ işle
yip durdukları birtakım günahları, haksızlıkları ve is
yanları sonucu onları ortadan kaldırıp yerlerine itaat
kar nesiller getirdiğinin anlatıldığını görüyoruz.

Bilindiği gibi Adcın (a)’dan sonra ilk şirk Nuh (a) 
kavminde başlamıştır.^ Böyle iken onlara gelen elçi 
onları cahil kabul ederek kitaba verasetlerini teyid 
etmemiş, aksine kendilerinin durumlarındaki deği
şikliğe binaen bu vasıflarını yitirdiklerini belirtmiş 
ve dolayısıyla onları müslüman değil müşrikler ola
rak nitelemiştir.^

Sahih-i Buhari’dc İbn Abbas’tan (r) gelen hadis
te şöyle deniliyor: “Nuh kavminde var olan putlar, 
Arablar arasında da oluştu.... Bu putlar, Nuh kav- 
minden salih insanların isimleri idi. Bunlar vefat 
edip gidince şeytan onların kavmine onların meclis
lerinde oturdukları yerlere dikili işaretler koyup on
ların isimleriyle isimlendirmelerini empoze (vahy) 
etti. Onlar da bunu yaptılar. Fakat (koydukları bu 
işaretlere) ibadet edilmedi. Ta ki işin mahiyetini bi
len bu kimseler ölüp bu bilgi de ortadan kalkınca bu 
defa ibadet edilmeye başlandı.”'-̂

Bu konuda İbni Teymiye şöyle demektedir: “İn
sanlar Adem’den (a) sonra ve fakat Nuh’tan (a) önce 
tevhid ve ihlas üzerindeydilcr. Aynen insanlığın ata
sı olan babaları Adem (a) gibi. Ta ki kendi kendileri
ne ihdas ettikleri bir bidat olan şirki icadedip putlara 
ibadet edinceye kadar. Oysa buna dair Allah, ne bir 
kitap ve ne de bir elçi göndefmTşti. Bu pisliği, şeyta
nın fasid kıyas ve sapık düşünce suretiyle süslediği 
şüphelerle yapmışlardı. Onlardan bir kavim şöyle id
dia etmişti: Şüphesiz heykeller, semavi yıldızların 
tılsımı, feleklerin basamakları ve yüce ruhlarıdır. 
Bunlardan bir kavim de bu heykelleri, aralarındaki 
enbiya ve salihlerin surelinde tasvir ettiler. Diğer bir 
kavim de bu putları adi cinnî ve şeytânı ruhlara bina
en edinmişti. Diğer bir kavim ise başka bir görüşte 
idi. Bunların çoğu reislerini taklid edip hidayet yo
lundan yüz çeviriyordu. Bu esnada Allah, nebisi 
Nuh’u (a) gönderdi. Onları şirk koşmadan sadece tek

1ar, bunlara sırf kendilerini Allah’a yaklaştırması ve 
Allah katında kendilerine şefaatçi olmaları için iba
det ettiklerini iddia ediyor idiylerse de.i‘* İbni Kesir 
ise bu konuda şöyle demektedir: Allah (c), Nuh 
(a)’tan haber veriyor ki O, Allah’ın yeryüzünün put
perest müşriklerine gönderdiği ilk resuldür. O, kav
mine şöyle demişti: “Ben sizin için apaçık bir uyarı
cıyım” yani, siz Allah’tan başkasına ibadet edecek 
olursanız, sizi onun azabından açık bir şekilde sakın
dıran bir e lçiy im .N itek im  Sabiilcr de önceden se
mavi bir dinin müntesipleri idiler. Ancak bunlar da 
sonradan tevhidi inançlarını tebdil ve tağyir ederek 
bilinen konuma düşmüşlerdir.^^

Bu nedenle kendisini herhangi bir kitaba nisbet 
eden kimselerin bu kitabın gereğini yerine getirerek 
onun itaatkârı olmak mecburiyetleri vardır. Her ne 
kadar insan zayıf yaratılmış, bu nedenle de hata et
mesi diğer bir ifadeyle yasakları çiğnemesi yani nef- 
sinei3 zulmetmesi sözkonusuysa da bu durumun bir 
ruhsat olarak kullanılıp kitaba sırt çevirmeye dönüş- 
türülmemesi zorunluluğu vardır. Dolayısıyla seçilmiş 
olsalar bile bu kişiler iradelerini faal olarak ona doğ
ru tevcih ederek olanca gayretleriyle onu dosdoğru 
anlamak ve yaşamak için çaba göstermelidirler, i'* 

Konumuz olan Fatır suresinin otuzikinci ayetinin 
ne anlama geldiği, bu ayette bahis konusu edilen ve 
kitaba varisler olarak nitelenen bu üç zümrenin kim
ler ve belirtilen bu vasıflarının ne demeye geldiğini 
Kur’an bütünlüğü içerisinde tespit etmeden önce 
sözkonusu ayette geçen anahtar kavramların çerçe
vesini belirlemek lazımdır. Çünkü bilindiği gibi bun
ların kendi özel anlamları ile K ur’an bütünlüğü çer-- 
çevesinde ne anlama geldiğini tesbit etmeden ayetin 
kastını belirlemek gayet güçtür. Bu nedenle biz de 
öncelikle ayette geçen anahtar terimlerin çerçevesini 
belirleyereki= akabinde ayet olarak tabii ortamını da 
dikkate almak suretiyle bu ayetin kastını tesbit etme
ye çalışacağız. “Çünkü kelimeler, bir bakıma, sevke- 
dildikleri ifade bütünlüğü içinde gerçek anlamlarını 
bulurlar.”'^ Yoksa kendi ön kabullerimizi Kur’an di
ye kabul etmek/ettirmek gibi bir yanlışa düşeriz. 
Evet kendimizi Kur’an’ı, hakim değil mahkum, ken
disiyle istidlal edilen değil, kendisini isbatlamaya ça-

Allah’a ibadete çağırıyor ve onları O ’ndan başkası
na ibadet etmekten sakındırıyordu. Her ne kadar on-

lışılan düşünceler haline getirmek^'^ yanlışına düş- 
mekten kurtaramamış olacağız. Oysa her halükarda
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şu veya bu konuda öncelikle K ur’an’ın vermek iste
diğinin ne olduğuna bakılması lazımdır.ı^ Bunun ya- 
nmda “K ur’an’m anlaşılmasmda izlenccck sahih 
melodları bilmek ve K u r’an’ı parça parça değil, bir 
bütün olarak yorumlamak gerekmcktedir.”i9

A- KİTAP
Kullannı su f kendisine ibadet etsinler diye '̂* ya

ralan Allah, onlann önüne takip edebilecekleri iki 
yol koyduğunu^ı belirtmiştir. Bununla beraber onla
rı kendi başına terk etmemiş, onların bu yollardan 
hangisini tercih edecekleri hussunda kendilerine fi
kir vermesi 
için peygam
berler ve yan- 
larmda da ki
taplar gönder
miştir.

Bu kitaplar,
Allah (c)’ın 
m e s a j ı n d a n  
oluşan, O ’nun 
emir ve direk
tiflerini içeren 
koza, insanla
rın hayatlarını 
nasıl sürdüre
ceklerini, böy
le yapmaları
veya yapmamaları durumunda başlarına gelecek 
olanlardan haber veren bilgiler toplamıdır. Bu an
lamda Allah (c), günümüzdeki gibi koyu bir cahiliy- 
ye/cehale|22 içinde yüzen Arap insanının şahsında 
son güne dek gelecek olan bütün insanlara Muham- 
med (a) ve O ’nunla beraber bir kitap göndermiştir.23 
Şüphesiz gönderilen bu kitaıp özel ismiyle ‘ei- 
K ur’an’ olup, kendisine muhatap kitle olarak kabul 
ettiği kimselere kurtuluş yollarını göstermektedir. 
İşte bu kitap, Hatem’üıı-Ncbiyyin ’dcn sonra kendisi
ni kabul etmiş olan icabet ümmetine miras kalmıştır. 
Diğer bir ifadeyle Allah (c), onları varis seçmiş ve 
onların bu sorumluluğu üstlenmelerini istemiştir.

Esasen Allah (c), kitablarına, kavimleri-milletleri 
varis seçtiği gibi, aynı şekilde risaletine de dilediği 
hikmet çerçevesinde kullarından dilediğini seçmiş

iS Ü iİii

i î a î i

tir.25 Seçtiği bu kuluna kendi dosdoğru (Sırat-ı Müs- 
takim)2<i yolunu (direktiflerini) içeren kitabını ver
miştir. Risaletine seçlıği bu kul da söz konusu risale- 
te muhatap kitle gibi kendisine verilen görevle mü
kellef olarak Rab Teala’nın kullar üzerindeki şahidi
dir. O dahi görev ve sorumluluklarının ötesine taşa- 
maz ve kendisine bildirilen buyruklara göre hareket 
etmek durumundadır.2? Özetle, bu seçilmişlik vasfı 
ona dahi kul olmanın ötesinde farklı bir konum ka- 
zandırmamaktadır.28 Tıpkı seçilerek el-Kitab’a varis 
kılınanlara bu konumlarının kendilerine herhangi bir 
ayrıcalık tanımayışı gibi. Buna göre ‘Sen olmasay

dın eflaki yarat
mazdım’ gibi 
uydurma29 söz
ler ve Ebevey
ninin diriltile
rek iman etme
lerinden sonra 
yeniden vefal 
etmeleriyle ilgi- 
li'̂ o sünnetul- 
lah’a muhalif 
durumlar, keza 
nesilden nesilc 
Müslüman bir 
sulbten dünya
ya geldiği şek
lindeki Nur’u

Muhammed-i iddiası-^' gibi kişiye özel, böylesi ina
nışlarla Muhammed (s)’in Allah (c) nezdindeki kul 
statüsünün tahrif edilmesi yahut O ’nun (c), bir Ku- 
lu’na (s) endekslenmesi, hurafeden öteye gitmemek
tedir. Kaldı ki bunun böyle algılanması. Peygam
ber’in (s) sokaklarda dolaşan, yiyen, içen bir insan 
olan konumundan alaşağı edilmesi değil, O ’nun ha
şa Allah (c)’a bir nevi ortak edinilmesine engel 
olunmasına matuftur. 2̂ İlginçtir. Mekke ins^" '̂ onun 
iı-:asutiyctine itiraz ctmiş-idiyken^-^ günümüzde onun 
(s) bu özelliğini isbatlamak neredeyse başlıbaşınabir 
hadise olmuştur. 4̂ İşin özünde O (s), Allah’ın yanın
da ve beraberinde asla değil, bilakis O ’nun (c) tara
fından tayin edilmiş olan bir öğretmen, dini lider, ön
der, Allah’ın kelamının açıklayıcısı ve yorumcusu, 
kanun hazırlayıcısı, kadı, hakim, yönetici ve emir ve
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nehiy ile tahlil ve tahrim yetkilerine sahip bir hü
kümdar, kanun hazırlayan, çıkaran bir mercidir. Ke
za, O ’nun bütün bu mevki ve makamları bu temiz 
kitap uyarınca peygamberlik makamının ayrılmaz 
parçalarıdır. Kısacası O, bunları kişisel veya özel ni
teliği olarak değil, A llah’ın yetkili temsilcisi olarak 
gerçekleştirm iştir.A ncak bütün bunlar O (s)’nun 
bize örneklik teşkil etmesi için insan^^ olmasına en
gel özellikler değildir.

Hulasa buradaki el-Kitap, ister önceki dönemler
de gönderilmiş herhangi bir kitap olsun, ister son 
gönderilen el-Kur’an olsun, isterse de gönderilen bü
tün kitablar olsun, neticede Allah (c)’ın göndermiş 
olduğu hayat kaynağı demeye gelen ilahi düsturlar 
toplamıdır.

B- VERASET
Verise fiilinin ‘ifal’ babından müştak kalıbı ‘evre

se’ fiili kelimenin bu lügat anlamına bağlı olarak 
şöyle bir ıstılahi anlam kazanmaktadır: Veraset kişi
nin bir gayreti ve anlaşması olmadan kendisine baş
kasından birşeylerin kalması anlamına gelir. Bu du
rum daha çok fıkhi bir terim olarak İslâm Huku- 
ku’nun feraiz bölümü içinde sözkonusudur. Bu an
lamda burada kullanılan ‘evrese’ fiili de belirtilen 
manayı çağrıştıracak şekilde Allah (c) tarafından bil
diği bir hikmet çerçevesinde seçmiş olduğu kulları
nın, onların herhangi bir beklentisi ve çabası olmak
sızın ilahi mesaja müstehak kılınmasıdır.

C- ZULÜM
-----Zulüm kavramı, K ur’an’da çok geniş bir kulla^
mm alanı işgal eder. İnsanların inanç ve davranışla
rındaki olumsuz ve yersizliği ifade eden kavramlar
dan birisi de K ur’an’da yer alan zulüm kavramıdır. 
Bü itibarla zulüm kavramına hem inananlar, hem de 
inanmayanlar muhataptır.-^^

K ur’an dilindeki karşıtı adalet olan zulüm, Arap
ça bir kelime olarak ‘za-le-me’ fiihnin mastarı anla
mına kaim isimdir. Çoğulu zulumattır. Kelime olarak 
zulüm, azgınlık, gadr, karanlık, azap ve eza ile eş an
lamlıdır. Zıddı ise, nur, aydınlık ve adalettir. 
Kur’an’ın üzerinde en çok durduğu kavramlardan bi- 

l ı  p p lıe ^ z  züTümdun^R^^ bu kavramı
şu şekilde tarif ediyor: Nurun zıddıdır. Çoğulu zulu-

mattır. Cehalet, şirk ve fısk da bununla tabir edilir.^^ 
Lugatçı ve bir çok ilim ehline göre bir şeyi kendine 
mahsus yerin dışında bir yere koymaktır. Belli bir 
dairenin çemberi dahilinde seyreden hakkın tecavüz 
edilmesine de haksızlık denir. Bu ister az olsun, is
terse çok. Bu nedenle büyük günahlara (zenb) da, 
küçük günahlara da zulüm denilmiştir.^o İşte bu se
bepten haddi aştığında Adem’e de^ı Allah’a asi oldu
ğunda İblis’e de zalim denmiştir. Her ne kadar bu iki 
zulüm arasında büyük bir fark bulunsa da.^2

Zulüm kelimesi, genel anlamlı kelimelerdendir. 
Ve K ur’an’da mana çerçevelerine göre farklı medlul
lere delalet etmektedir. Yerine göre bazen ‘şirk’ ve 
‘küfür’ anlamında kullanılırken,'*^ bazen de sadece 
yapılan bir hatayı veya haksızlığı gösterir.^^ ‘Kısaca 
ve genel olarak zulüm, kişinin kendi sınırlarını aş
ması ve yapmaya hiç hakkı olmayanı yapması anla
mında adaletsizlikte bulunmasıdır.’“*5 Tecrid-i Sarih, 
zulmü ‘bir şeyi mevzû-ı şer’isinden başka bir yere 
koymaktır’ diye tan ım la m a k ta d ır .Buna göre büyük 
günahlara da, küçük günahlara da zulüm d e n i r . İ ş 
te bu nedenle de zulüm yasaktır.

Bilindiği gibi zulüm kavramı Kur’an’da çok ge
niş bir kullanım alanına sahiptir. Buna göre ıstılah 
olarak, tayin edilen sınırın dışına taşmak, haddini 
aşıp bir hakkı olması gereken yerden başka bir yere 
koymak"**̂  demeye gelen zulmü, ulema üçe taksim et- 
miştir.so I
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lıym ış. O iyi ne.siller geçip  gillikt.cn sonra, Nuh Peygamberin za
manındaki insanların puta tapan kimseler haline gelmelerine or
tam sağlayan bir takım olaylar vukubulmuş.” İbn Kesir, İmadud- 
din Ebu’l-Fida İsmail, el-B idaye v e ’n-Nihaye Büyük İslam Tari
hi, Çev. M. K., Çağrı yay. İst. 1994, c. 1 s. 144; Cevdet Pa.^a, Ah
met, Peygamberler ve H alifeler Tarihi (Kısas-ı Enbiya vc Tcva- 
rih-i Hulefa), Sadeleştiren: M .M .B., Akit Gazetesi Hediyesi, c. 1 
s. 8-72; Kazancı, Lütfi, Peygamberler Tarihi, Zaman Gazetesi 
yay. İst. 1997., c. 1 s. 9 2 , Ayrıca aynı durumun sonraki peygam 
berler dönem indeki tekerrürü hakkında bkz. Aynı eser s. 128- 
129-150-151; Lıngs, Miu-tin (Ebubekir Sıraceddin), İlk Kayntık- 
lara Göre Hz. M uham m ed’in Hayatı, Tere. N. Ş., İz Yay. İst. 
1991., s. 17.

9- Sofuoğlu,M ehm et, Sahih-i Buhari vc Tercemesi, Ötüken yay. İst.
1990. c. 11 s. 4936 , H. No: 440 Ayet 71/23; Canan, İbrahim, Ha
dis Külliyatı Kütüb-i Sitte Tcrcüme ve Şerhi, Akçağ yay. Ank. 
1995, c. 4  s. 341.

10- İbn Teym iye, Ahmed, M ecm u'ul-Feteva, Cem ve Tertib: Abdur
rahman b. Muhamıned b. Kasım el-A sım î en-Necdi el-Hanbeli 
ve İbnuhu M uhammed, c. 28 s. 603-604; Puta tapıcılığın oluşu
muna dair bkz. Özütoprak, Ahmet Yusuf, Dini Doğru Anlamak, 
Pınar yay. İst. 1997., Puta tapıcıhk bölümü s. 40-54.

11- İbn Kesir, İmaduddin eb u ’l-Fida İsmail, Hadislerle Kur’an-ı Ke
rim Tefsiri, Çcv.B. K.-B. Ç., Çağrı yay. İst. 1990, c. 8 s. 3919; 
Ayrıca bkz. İbn K ayyım  el-C evziyye, Şeytanın Tuzaklaıı -İnsan
ların Kurtuluş Yollan- (İğaset’ul-Lehefan fi M esayıd’ı.ş-Şeytan), 
Tere. Ö.T., Uysal Kitabevi, Konya 1993, c . l ,  s. 168 vd.

12- Kara N ecati,K ur’an’a göre Hz. Musa Firavun ve Yahudilcr, Seha 
N cş. 2. baskı, İst. 1991, s. 46; Gündüz, Şiiıasi, Sabiiler -Son  
Gnostikler, Vadi yay. Ank. 1995, s. 5-27-28-30-32-45;; Yazır, El- 
malılı M. Hamdi, Hak Dini Kur’an D ili, Sadeleştirme: Kurul, 
Çelik-Şura yay. İst., c .3  s. 231 vd.; Mevdudi, Eb’ul-ala, Tarih 
Boyunca Tevhid M ücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı, Çev. 
A .A ., Pınar Yay. İst. 3. Basım, 1992, c. 2s. 46; Kutup, Fi Zilal, 
Bakara 2/62 c. 1 s. 156-157.

13- Nefs için bkz. Hak Süz Dergisi Sayı: 69 Aralık 1996’da F. Züla- 
loğ lu ’nun ‘N efs Kavramı Çerçevesinde Kur’an’da Kişiliğin Te
kamül Aşam aları’ isim li makalesi.

14- Bkz. Kutub, Fizilal, İbrahim 14/21-22, c. 9, s. 47-49; Dilipak, Ab
durrahman, Bu Din B enim  Dinim Değildir -Resini Din Öğretisi
ne Eleştirel Bir Yaklaşım, İşaret-Ferşat yay. 2. baskı İst. 1990, s. 
182; Dini doğru anlamaya dair bkz. Özütoprak, Dini Doğru An
lamak, Pınar yay.

15- Albayrak, H alis, Kur’an ’m Bütünlüğü Üzerine -K ur’an’m 
Kur’an’la Tefsiri, Şule Yay. 2. Baskı İst. 1993., s. 44 vd- 135- 
136-155-156.

1 6 -Albayrak, s. 136.
17 -Ali Ferrac. el-Özr, s. 11.
18- Cündioğlu, Dücane, Kur’cuı’ı Anlam a’nm Anlamı -Kur’an Tet

kikleri I, Tibyan yay. İst. 1995., s. 17-22-23-24-26-28-29-31-34-
35-36-37-80-85-90-94-103-136; Cündioğlu, Dücanc, Anlamın 
Buharlaşması ve Kur’an -Kur’an Tetkikleri II, Tibyan yay. İst. 
1995, s. 22-23-71-73-74-86-89-94-140; Cündioğlu. Dücanc, 
S ö z ’ün Özü -Kelam -ı İlahinin Tabiatına Dair- Kur’an Tetkikleri 
111, Tibyan yay. İst. 1996., s. 20-35-38-51-66-81-112; Aktaş, Er
han, Hangi İslam, Anlam yay Ank. 1996, s. 42-43-79; Özsoy, 
Ömer, Sünnetullah Bir Kur’an İfadesinin Kavramsallaşması,

Fecr yay. Ank. 1994, s. 18-21-26-28-66-91-184; İslamoğlu, 
Mustafa, Makalat, D enge yay. 2. baskı İst. 1993., s. 65; Vatandaş, 
Celaleddin, Kur’an ve Hayat, Pınar yay. İst. 1977, s. 170; İzutsu, 
Toshihiko, Kur’an’da Allah ve İnsan, Çev. S. A ., Kevser yay. 
Ank., s. 26-27.

19- Albayrak, s. 7-26; İbn Teym iye, Takyuddin, Tefsir Üzerine, Şerh. 
Adnan Zerzur, Tere. H .Ü ., 1. basım, Pınar yay. 1985, s. 101 vd- 
109.

20- Zariyat, 51/56.
21- İnsan, 76/3; Beled 90/10; Şem s, 91/8; Ayrıca bkz. Hak Söz Der

gisi Sayı: 69 Aralık 1996’da F. Zülaloğlu'nun a.g.m.
22- Ali Feırac, s. 17; İbn Teym iye, Ahmed, Sıratı Müstakim, tere. 

S.U ., Pmar Yay. İ.st. 1991, s .l s.9-10; Günümüz cehalet ve cahi- 
liyesiyle ilgili olarak bkz. Fi Z ila l’den şu ayettlerin tefsirine: Ali 
İmran 3/72-73-85-101-112; Nisa 4/13-14-49; Maide 5/41-48-49- 
50-78-79-80-81-90; E n’am suresi girişi ve 6/3-12-19-21-22-23- 
24-55-121-135; A’raf 7 /104-112-190-192; Enfal 8/72-73; Tevbe 
9/31-34-35; Yunus 10/56-60; Hud 11/49 ve surenin son bölümü: 
Yusuf 12/39-40-54-55-76; İbrahim 14/24-25-26-27-52; Yasin 
36/74-75; Zümer 39/45; Ayrıca Özütoprak, s, 29-3 1-123-146.

23- Bakara 2/2;Ali İmran 3/3-7; Ni.sa 4/105-113; Maide 5/48: A’raf 
7/2; Rad 13/1-36; İbrahim I4/I; NahI 16/64-89; K ehf 18/1; ka- 
sas 28/86; Ankebut 29/47; Zümer 39-2-41.

24- Albayrak, s. 20.
2 5 - Taha 20/41.
26- En’am 6/124 ve 153.
27- A ’raf 7/6.
28- Yunus (a) kıssası buna bir örnektir. Enbiya 21/87-88 Ayrıca Abe

se 80/1-12; Enfal 8/67; Maide 5/67; Bakara 2/120-145; Zümer 
39/65; Ayrıca bkz. İbn İshak, Muhammed, Siyer, Haz. M. H., 
Çev: S. Ö., Akabe yay. İst. 1988., s. 201,

29- Aliyul Kari, Z ayıf Hadisleri Öğrenme Metodu (A liyyu’l-Kari 
M evzuatı), Haz; Ahmet Serzaroğlu, İlim yay. İst. 1986., s. 99; cl- 
Acluni, İsmail b. Muhammed cl-Cerrahi, K eşf’ul-Hafa ve Mü- 
z il’ul-İlbas A m m ’cştehere m in’el-ahadis ala elsinet’in-Nas, 3. 
Baskı, D ar’ul Kutub’il-ilm iyye, Beyrut 1988., c.2 s. 164; eş-Şev- 
kani, Muhammed b. A li, el-F evad’ul-Mecmua f i ’l-A dasi’il’Mev- 
dua. Tahkik: Abdun ahman b. Yahya el-M uallim i el-Yemani, Tas
hih: Abdulvahab Abdullatif, 1. baskı, Matbaat’us-Sünnet’il-Mu- 
ham mediyyc. Kahire I960., s. 326, No 18; Zafir’ul-ezhcri, Mıı- 
hammed el-Beşir, Tahzir’ul-M üslimin m in’el-ahadis’il-Mevdua 
ala Seyyid’il-M ürselin, Tahkik: Fevvaz Ahmed Zumerli, Dar'ul- 
Kitab’ıl Arabi, 1. Baskı Beyrut 1985., s. 162 No: 582; Ayrıca 
bkz. M engüşoğlu, Metin Önal, Düşünmek Farzdır, 1. basım, Pı
nar yay. İst. 1995., s. 76-78; Okur, Ali Ekmel, A zgın (Ahmak vc 
Sapık), Anlam yay. Ank. 1995., s. 269; Kırbaşoğlu, M. Hayri, l,s- 
lam Düşüncesinde Sünnet Yeni bir Yaklaşım, Fecr yay. Ankara 
1993, ,s. 297.

30- İbn Cevzi el-Kureşi, Eb’ul-Ferec Abdun ahman b. Ali, Kitab’ul- 
M evzua', lalıkik: Abdunahm an Muhammed Osman, 2. Baskı, 
Dar’ul-Fikr, 1983., c. 1, s. 283-284; cş-Şevkani, el-Fevaid, s. 
322, No: 5.

31- İbn C evzi, M evzuat, c., I, s. 281 vd.; eş-Şevkani, cı-rcvaid, s. 
320 vd.. No: 2 vd.; A ynca bkz. Sarmış, İbrahim, Tasavvuf vc İs
lam, 2. baskı. Ekin yay. 1st. 1997, s. 218 vc 4 1 1; Bayraktar, M eh
met, İslamda Evrimci Yaratılış Teorileri, İnsan yay. İst. 1987., s.
28-29 ve 5 nolu dipnot; Zeyno, Muhammed b. Cemil, Kurtulan 
Toplum (Fırka-i N aciye), Tere. M. A., Saff yay. Malatya 1989, s. 
92-94-178-179, Zeyno, Muhammed b. Cemil, M inhac’ul-Fır- 
kat’in-N aciye v e ’t-Titifct’iI-Mansura ala D av’il-K itab’ı v e ’s- 
Sünnet, M cktcbet’ü l-’uraba, İst. 1413, s. 107 vd.; M engüşoğlu, 
Metin Önal, Ağabeyim e Mektuplar, Pınar yay. İst. 1995., s. 19; 
İlaveten Şuara 26/219 ayetinin tefsiri için bkz. Elmalı, Hak Dini,
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c. 5 s. 476; M evdudi, Eb’ul-Akı, Tefhimu’l Kıır’an Tere. Kurul, 
İnsim yay. İst. 1987 c. 4  .s. 66; Kutup, Fizilal, c 11 s. 96; Derve- 
ze, M. İzzet, el-Tel'sirü’l-hadis Nüzul Sırasına Göre Kur’an Tef- 
•siri, Çev. Kurul, Elcin yay. İst. 1997 c. 2 ,s. 247 ve Fctilı 48/2 aye
tinin tefsiri için bkz. Derveze, et-tefsir, c. 6 s. 485; Mevdudi, Tef
him, c. 5 .s. 340; M evdudi, Tefhim, s. 5a .s. 225 dipnot: 41; Der
veze, et-tefsir, s.3 s. 338; Elmalı, Hak Dini, c. 6 s. 354; Kutup, 
Fizilal, c. 13 s. 111; Kardavi, Yusuf, Sünneti Anlamada YönIcm, 
Çev. B. E., 2. baskı, Rey yay. Kayseri 1993, s. 167.

32- Bkz. şu ayetler: Furkan 25/7-20; Tevbe 9/43; Abese 80/1-12; Ttılı- 
rim 66/1-2; Maide 5/67; Rad 13/40; Enfal 8/67.

33- Mevdudi, T. M ücadelesi, c. 2 s. 380-432 arası; Kutup, Fi Zilal, 
Yasin 36/15 c. 12 s. 248.

34- Kırba.'joğlu, s. 305; İslanıoğlu, Mu.stafa, İman Risalesi, 2. baskı. 
D enge yay. İst,, s. 280-281.

35- Mevdudi, E b’ul-Ala, Sünnetin Anayasal N iteliği, Tere. A.A., 
Bengi.su yay. İst 1997, s. 63-74-102-113-145-166; Mevdudi, T. 
M ücadelesi, c. 1 s. 194-222; M evdudi, Tefliim, c. 6 s. 492 Kutub, 
Scyyid, Yoldaki İbaretler, Tere. S.U., Hicrct yay. İst. 1980., s. 68 
ve 82; Özütoprak, s. 182-199 Kutup, Fizilal, Ni.sa 4/59 c. 3 s. 
2 9 1 ,4 /6 4  c. 3 s. 3 0 1 -3 0 2 ,4 /8 0  e. 3 s. 353, Nur 24/11 c. 10 s. 394, 
Mücadele 58/8  c. 14 s. 344, Haşir Suresi girişi c. 14 s. 368, 
M ümlchine Sure.si girişi c. 14 s. 409-415, Münafıkun 63/5 e. 14 
s. 501; Derveze, et-tefsir, e. 1 s. 232 233, c. 5 s. 146-147; Derve
ze, M. İzzet, Kur’anü’l-M ecid [Kur’an’ı Anlamada Bir Yöntemn 
Çalışm ası], Çev. V. İ., Ekin yay. İsi. 1997, s. 24-25-247-248; İbn 
Teym iye, Tefsir, s. 120-121; Şim şek, Günümüz, s. 19-20-187- 
188; Kardavi, Sünneti, s. 24-31-57 vd-85 vd-92 vd247-252-256  
vd.; Kırbaşoğlu, s. 71-72-84-86-93-99-134 vd-144 ile 215 arası; 
Hekim, Muhammed Tahır, Sünnetin Etrafındaki Şüpheler, Tere. 
H.A., 1. ba.skı, Pınar yay. İst. 1985, s. 17 vd.; Sibai, Mustafa, İs
lâm Hukukunda Sünnet, Çev. E.G., Evs yay. İst. 1981, s.63-367  
vd.; Ebu R eyye, Mahmud, Muhammedi Sünnetin Aydınlatılma
sı- Hadis M üdafaası, Yöneliş yay. İst. 1988 s. 17 vd. Ayrıca ko
nu hakkında Şatıbi, İbni Htızm gibi çeşilli alimlerin söyledikleri 
için bkz. Kara, Kur’an, s. 216 vd.

36- Ali İnıran 3/74; Enam 6/88; İbriilıim 14/11; Nahi 16/2; Kasas 
28/68; Mümin 40/15; Enbiya 21/7; Yusuf 12/109; Nahi 16/43; 
Ali İmrim 3/79-80; ilgili ayetlerin tesbiti için ayrıca bkz. Yüksel, 
Nevzat, Konularına Göre Kur’an-ı Kerim Fihristi, Bayrak yay., 
8. baskı, İst. 1995., s. 73-76; ayrıca bkz. Derveze, Kur’an, .s. 247- 
250.

37- Ulutürk, Veli, Kur’an’aG öre Zulüm Kavramı, İstişare yay. 2. ba
sım , Kayseri 1993, .s. 7; Benzer tanım ve taksimat için bkz. D o
ğan, Ahmet, Kur’an’da Zulüm Kavramı (Basılmamış Lisans Te
zi. yön; Suat Yıldırım ), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Erz. 1984, s. 3 ve .sonuç kısmı s. 111.

38- İslâm A nsiklopedisi, Ahmed Ağırakça başkanlığında kurul. Şamil 
yay. 1st. 1994., Zulüm mad., e .6 s. 486 “Zulüm; haksızlık-Eziyet 
işkence. Bir hakkı kendi yerinden başka bir yere koym ak.” Os- 
manhca Türkçe ansiklopedik Büyük Lügat; Zulmün ihtiva ettiği 
manalar, mahiyeti, kim e denileceği, nevileri ve akibeti için bkz. 
Doğan, A., K ur’an'da, s. 3 ve 12-94 arası; İzutsu, Toshihiko, 
Kur’an’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, Tere. S. A., Pınar yay. İ,st., 
s. 221; Öztürk, Yaşar Nuri, Kur’an’ın Temel Kavramları, Yeni 
boyut yay. 14. baskı, İst. 1998., s. 676-677.

39- Ayrıca bkz. el-Firuzabadi, Mecduddin Muhammed b. Yakub, Be- 
sair'u Z ev iy ’it-Tem yiz fi L etaif’il-Kitab’il-Aziz, Tahkik, Mu
hammed Ali en-Necear, el-M eklebet’ul-ilm iyye, Beyrut, c. 3 s. 
540; Vahdettin ışık, Zulüm makalesinde şu ayetlere gönderme

_____ yapıyor- F.n’nm 6 /68 -93 . Tevbe 9/23. F.nbiya 2 1/2 r_3-5 Hac
22/52-53, Zümer 39/32, Hud 11/18-19, Bakara 2/114, Nisa

4/168, Hak Söz Dergisi, .sayı: 70, Ocak.
40-D evelioğlu, Ferit, Osmanlıea Türkçe Ansiklopedik Lügat, Doğuş 

Ltd. Şirketi Ank. 1970; İzutsu, Kur’an’da Dini, s. 224-225; 
“Toplumları kemiren ve yok eden faktörlerin hepsi de Kur’an 
terminolojisinde zulüm vasfında ifadesini bulur.” Özsoy, s. 116.

41-Bakara 2/35-229; Araf 7/23; Nemi: 27/11; Ka.sas 28/16-17; Enbi
ya 21/87-88; Bkz. Doğan, A., Kur’an’da, s. 41; el-Muvahhid, 
Seyfuddin, Davetçinin Tefsiri, Çev. İ.Ö., Hak yay. İst.., c. 1, s. 
105-106.

42- İsfehani, bazı bilginler zulmü üç kısma ayırmıştır, diyerek devam 
etmekledir. Bunu, Sayın Ahmet Şişman kitabının birinci bölümü
ne serpiştirerek naklelmiştir. İsfehani, Allame er-Rağıb Müfre- 
dat’u E lfaz’ıl-Kur’an, Tahkik: Safvan Adnan Davudi D ar’ul-Ka- 
lem, Dımaşk ed-Dcu ’uş-Şam iyyc, Beyrut, 1 ba,skı 1992., s. 538- 
539; İbni Kesir, Hadislerle, c l s.577-578; Ünal, Ali, Kur’mı’da 
Temel Kavramlar, Beyan yay. İ.st. 1990, s. 349-350; V. Işık’ın zu
lüm makalesi, Hak Söz Dergisi; Ulutürk, Kur’an’da zulüm ma
nasını ifade eden diğer kelimeleri şöyle sıralıyor: Bigayr-i Hak, 
Bi Gayri’l-Hak, Bağy, ‘Adv, ‘Adi, İ’teda, Y â’tedi, M u’tedi, İsraf 
ve Mü.srif, ‘Azab, ‘Azzabe fiili, Eza ve Fitne., s. 13 vd.; A. D o
ğan ise bunları şu şekilde sıralamaktadır: Yakın kavramlar Şirk, 
Küfür, Fısk, Tuğyan, Bağy, İsın, İstikbar, Dalalet, İsraf, Müsrif, 
Mücrim, Fitne, Fuhş, Hıyanet, Şatai. Kur’an’da, s. 4-11.

43- Bakara 2/253; Ali İmran 3/151; Lokman 31/13; İzutsu, Kur’an’da 
Dini, s. 227 vd.

44- N isa 4 /64-148 Nahi 16/41; Fatır 35/32; Yasin 36/54; Mümin 
40/17; Casiye 45/22; Albayrak, s. 103; İzutsu, Kur’an’da Dini, 
s. 221; Ayrıca bkz. el-Muvahhid, Davetçinin, c .l s. 105; Nitekim  
N. Bilm en de bu kavramı fıkhi açıdan ele almıştır: Bilmen, Ömer 
Nasuhi, Hukuki İslamiyye ve Lstılahatı FıkJıiyye Kamusu, B il
men yay. İst. 1970., e. 8 s. 207.

45- İzutsu, Kur’an’da Dini, s. 222; Öztürk, s. 677; Ayrıca bkz. İbn 
Kayyım el-C evziyye, Medaric’üs-Salikin Kur’ani Tasavvufun 
Esasları, Tere. Kurul, İnsan yay. İst. 1990, c .l s. 188-189.

46- Naim, Ahmed, -Miras, Kamil, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i 
Sarih Tercümesi ve Şerhi, 6. baskı. Diyanet İşleri Başkanlığı ya
yınları, Ankara 1982, Kitabu M ezalim  c.7 s. 351; Aynca, Keri- 
m oğlu, Yusuf, Kelimeler Kavramlar II, 4. baskı, İnkılab yay. 1st., 
s. 149; Şamil İslâm Ansiklopedisi, Zulüm mad c. 6 s. 486; Ş iş
man, Ahmet, Kur’an’da Zulüm Kavramı, Beyiuı yay., İst. 1983., 
s. 9-10.

47- Şişmıun, s. 11; Ulutürk, s. 11-32; Mevdudi, Tefliim, e. İs. 57.
48- Nisa 4/48-116-168; İnsan 76/31; Nahi 16/90;Canan, e., 16 s. 357- 

360, c. 15 s. 168.
49- Yazır, Hak Dini, Bakara 2/35 tefsiri c .l s. 272; Y ım r Elmalı M r  

Haindi, Alfabetik İslam Hukuku ve Fıkıh Istılahları Kamusu, Ha
zırlayan: Sıtkı Gülle, Eser Neş. İst. 1997., c. 5 s. 520; Ünal, s. 
346-350; Ulutürk, s. 9-10; İzutsu. K ur’an’da Dini, s. 225.

50- “Biri Allah (c) ile insanlar beyninde olur. Bunun azami küfürdür, 
şirktir, nifaktır. İkincisi zalimle insanlar arasında olur. Üçüneüsü 
de zalim le kendi nefsi arasında olur. Ve hakikaten kendi nefsine 
karşı zulmetmiş sayılır. Kaldı ki bu üç nevi hakikatte kişinin ken
di kendine de zulmetmesidir.” Tecrid-i Sarih, Kitabu Mezalim e.
7 s. 351; Ayrıca bkz. Firuzabadi, Besair, e. 3 s. 542; Kerimoğlu, 
s. 150; Şamil İslâm Ansiklopedisi, Zulüm mad. c.6 s. 486; Ş iş
man, s. 11; Ulutürk, s. 11; Sofuoğlu’nun Zulümler ve Gasb Kita- 
b ı’nın birinci dipnotunda B esair’den yaptığı zulme dair alıntı 
için bkz. Buhari tere, c.5 s. 2257; el-M uvahhid, Davetçinin, c l s. 
106; V. ışık ’ın Zulüm makalesi, Hak Söz Dergisi; öztürk, s. 667; 
Ayrıca İzutsu’nun yaptığı taksim için bkz. Kur’an’da Dini, s.

---- 2-23-224-;-Al44Btâ Şı-R̂tfHazaBi-BütÜH-Yeftteriy}€-Ctthiliyye744enya-
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iz len im
KOSOVA GÖZLEM VE
in c e l e m e  r a p o r u

H D R Bakkam R ecep  K a ra g ö z  ve yönetim  kurulu üyesi H ü sey in  E c e 'n in  de içinde bu

lunduğu b ir  heyetin, 2 8  Nisan- 1  M ayıs 19 9 9  tarihleri arasındaki K osova  ile  ilg ili gezi ra 

porundan bazı bölüm ler aktarıyoruz. K osovahlarm  hayat şartların ı, içinde bulundukları 

durum ları ve insan haklarını tesbit etmek için hazırlanan raporun gözlem ler bölümündeki 

olaylar, basında y er aldığından dolayı tesbit, değerlendirm e ve tavsiyeler bölümüne ağırlık  

verilmiştir.

zun yıllar boyunca baskı, ay
rımcılık ve asimilasyon politi
kaları karşısında var olma mü

cadelesi veren Kosova halkı, bir yıldan 
beri tamamen yok olma tehlikesi ile karşı 
karşıya bulunmakladır. Ellerinden alman 
en tabii haklarını geri isteyen Kosova hal
kı, Sııplarm amansız bir sindirme ve yıl- 
dırnıa operasyonuna uğradı. Bu da yet
memiş gibi NATO harekatından sonra 
toplu katliamlar ve tehcir gündeme geldi.

NATO harekatı havadan devam ettik
çe, karada da, yani Kosova topraklarında 
da katliamlar, zorla göç ettirme, baskı ve 
işkence, yağmalama ve evleri ateşe ver
me sürdü ve hala sürmektedir. Suplar 
NATO saldırılarından duydukları öfkeyi, 
Kosovalıları toptan ülkelerinden sürmek, 
ya da yok etmekle azaltmaya çalışıyorlar. 
Kosova’daki insanlık dıammı durdurmak 
için hareket ettiğini söyleyen NATO yet
kilileri ise bu insanlık dışı uygulama ve 
facia hakkında demeç vermekten ve bazı 
Sırp hedeflerini vurduklarım söylemek
ten öte bir şey yapmıyorlar, yapamıyorlar. 
Onların Sırp hedeflerini vurmaları ya da 
şov fiâlmi alan derneçleri ortada olan zul
mü ve faciayı durdurmuyor.

Görülüyor ki bütün bir Kosova halkı 
yollarda, kamplarda, evlerinden uzak me
kanlarda, yada dağlarda yaşama savaşı, 
ayakta kalabilme mücadelesi veriyor. Ge- 

HÜSeyİn ECE  lecekleri belirsiz. Nereye gideceklerini,

Recep KARAGÖZ

ne yapacaklarını bilmiyorlar. Henüz suç- 
larını(!) da anlamış değiller. Niçin bu zul
mü maruz kaldılar? Neden öldürülüyor
lar, zorla sürgüne gönderiliyorlar? Ya da 
niçin ölüm ile göç etmek arasında bir ter
cihe zorlanıyorlar?

Kosova’daki insanları kurtarmak iddi
asıyla başlatılan NATO operasyonu, soru
nu çözmeyi bırakın, katliamın ve tehcirin 
boyutlarını daha da artırdı. Hatta sivil be
deller bile NATO bombalarınm hedefi ol
maktadır. Her şeyi en ince ayrıntısına ka
dar hesap ettiklerini ileri süren NATO 
yetkilileri, nasıl oluyor da yüzbinlerce in
sanın göçe zorlanacağını hesap edemiyor. 
Bütün bu zulümler olurken de ‘özür dile
riz, biz bunları hesap edememiştik’ diyor
lar. Sııpların eline geçen bir kaç asker 
için her çabayı gösterenlerin, Kosova hal
kının bu dramı karşısında döktükleri tim
sah göz yaşları bir işe yaram anı aktadır.

Yiıminci yüzyılın bitimine altı ay gibi 
kısa bir süre kalmasına ve İnsan Hakları 
Evrensel Beyannâmesi’nin ellinci yılının 
kutlanmasına rağmen, Avrupa’nın orta
sında böylesine bir zulmün ve insan hak
ları ihlalinin yaşanması oldukça düşündü
rücü ve ürkütücüdür. Lanetli ırkçılık fik
rinin ve fanatizmin insanlara neler yaptı
rabileceğinin tipik örneğidir bu olaylar. 
Ne yazık ki yeni bir asrın eşiğinde bu gi
bi habis düşünceler azalmak bir yana, da
ha da şiddetlenerek devam etmektedir.
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işin daha garibi, K osova’da 
bütün bu insanlık dışı olaylar 
olurken, insanı ürperten sahneler 
medya aracılığıyla görülürken; 
tepkiler yetersiz, yavan ve cansız 
kalmaktadır. Kimileri de NATO 
saldırısına gösterdikleri tepkinin 
yüzde birini Sırjoların sebep olduğu 
bu vahşete göstermiyorlar. Sırp he
deflerinin bombalanmasını haksız
lık ve barbarlık olarak nitelerken, 
Kosova halkının uğradığı bu meza
lim karşısında susmayı tercih edi
yorlar. Bu olayın sorumluları hak
kında bir şey söylemiyorlar. İnsa
nın böyle bir çifte standard karşı
sında şaşırmaması mümkün değil
dir.

Bunun sebebi Kosova halkının 
inancı mı, yoksa insanca ve özgür
ce yaşama istekleri mi? Yoksa anli- 
komunizmden boşalan yere oturtu
lan anîi-İslam saplantısı mı? Son 
yıllarda icat edilen mevhum İslam 
tehlikesi ne kadar gerçekçi? Koso
va halkının başına gelenlerle bu 
mevhum tehlikenin ne ilgisi var? 
Uydurulan böyle bir haytil, masum 
insanların cezalandırılmasımn ge
rekçesi olamaz. Hiç bir uydurma 
bahane bu insanlık dışı olayın üze
rini örtemez.

Görünen odur ki NATO uçakla
rının bir kaç Sırp askeri tesisini 
bombalaması Kosovalıları kurtar
maktan ziyade, yeni dünya düzeni
nin Balkan politikaları amacına 
hizmet etmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

• NATO harekatının başlamasından 
uzun bir süre önce başlayan Ko
sova dramı adeta harekata haklı
lık temeli kazandırmak için dün- 
ya kamuoyunda propaganda 
malzemesi olarak kullanılmıştır.

Sivillere yönelik ciddi bir tedbir 
alınması bir tarafta, bizzatihi 
NATO saldırılarının Kosovalı 
mültecileri hedef alması basit bir 
askeri yanlışlıkla izah edilemez. 
Belgrad yönetiminin böylesi in
sanlık dışı bir yöntem ile ikna 
edilme çabası daha ne kadar ma
sum sivilin hayatına malolacak- 
tır. NATO mensubu bir pilot 
için acil kara operasyonu düzen
leyen, üç esirABD’li asker için 
dünyayı ayağa kaldıranlar 70 
mültecinin bombalanarak öldü
rülmesini basit bir açıklamayla 
geçiştirmekle, Piriştine’de, 
Belgrad’da ve hatta Sofya’da si
vil yerleşim merkezlerini bom- 
balayabilmektedir.
NATO, derhal bu traji komik 
durumunu değiştirmeli, dünya 
kamuoyuna vaadettiği Koso- 
va’nın kurtuluşuna ilişkin daha 
ciddi bir strateji izlemelidir. 
Aylardır Kosovalı mültecilerin 
Avrupa’nın göbeğinde devam 
eden dramı siyasal bü: propagan
da aracı olarak kullanılmaktan 
çıkarılıp bir an önce acil temel 
gereksinimler karşılanmalıdır. 

Kosovalı göçmenlerin büyük bir 
kısmının Arnavutluk ve Make
donya’ya sığınması zaten ciddi 
sorunlarla karşı karşıya bulunan 
her iki ülke yönelimini daha bir 
zor durumda bırakmıştır. Make
donya yönetiminin zaten var 
olan kendi ülkesindeki Arnav ut
lara ilişkin sorunu mültecilere 
çok olumsuz bir şekilde yansı
maktadır. Avrupa ülkelerinden 
mültecilere ulaştırılmak üzere 
Makedonya hükümetine yapılan 
yardımların büyük bir kısmının 
yerine ulaşmadığını tesbit etmiş 
olan heyp,timiz hn yardımların-

yardım kuruluşlarına yapılması
nı önermektedir.

■ Yaklaşık son on yıl içinde Sloven- 
ya’dan başlayarak Hırvatistan, 
Bosna ve son olarak Kosova’da 
yaşanan olaylar Belgrad yöneti
minin ne kadar aciz olduğunu 
artık ortaya koymaktadır. Sade
ce bu bölgelerde yaşanan insan
ları değil Yugoslavya’nın kendi 
yurttaşlarını ve hatta tüm ülke
nin geleceğini perişan eden 
Belgrad yönelimi tarihe ikinci 
bir Nazi hareketi olarak geçe
cektir. Yugoslavya’nın erdemli 
yurttaşlarını ve aydınlarını; daha 
düne kadar en yakın komşula
rıyla içiçe yaşayan insanları 
böylesiiıe birbirine düşman ede
rek ülkelerini adeta bir kan gölü
ne çeviren bu yönetimi doğal 
yollarla değiştirmeye davet edi
yoruz.

HDR olarak bu zulmün bütün ta
raflarını telin ediyor ve kınıyo
ruz. Kosovalı mağdurların med- 
yatik demeçlere reklam ve pro- 
gandaya dönük faaliyetlere değil 
binlerce yıllık öz vatanlarında 
insanca ve özgürce yaşama hak
kına iiıtiyaçları vardır. Özellikle 
Bosna’da çok kötü bir imtihan 
veren-global dünyanın yeni dü
zenleyicileri Kosova olayları ile 
yeni dünya düzeninin geleceği 
hakknıda Kosovalı mülteciler ile 
birlikte bütün dünyanın umuda- 
rını da karartraıştır. Büyük dün
ya devlederinin iştirakıyla ger
çekleşen bu operasyon, yaklaşık 
son on yılını savaş ve ambai'go 
ile geçirmiş küçücük zayıf bir 
ülkeyi aylar geçmesine rağmen 
ikna edemiyorsa "NATO’nun

—ouydmGAhğı kim içindir?”
bölgede faaliyet gösteren insani sunu akla getirmektedir. ■
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lAYIN PANORAMASI/ İSLAM DÜNYASI

KOSOVA

Mustafa
ÖZCAN

İngiltere Hariç Batı Kara Harekatı İstemiyor

LONDRA- İn
giltere’de yayın
lanan The Guar
dian gazetesi, 
NATO müttefik
lerinin Yugos
lavya’ya karşı 
yürütülen hare
katla ilgili po
z i s y o n l a r ı n ı  , 
olaym çeşitli 
yönlerini irdele
yerek yorumla

dı. Gazete, “Birlik içinde ya da değil... İş
te müttefiklerin gerçek duruşları” başlı
ğıyla verdiği analizde ülkelerin durumları 
üzerinde şu tespitleri yaptı.

ABD
Askeri operasyona desteği: Operasyona 
32 bin asker ve diğer personel, 645 savaş 
uçağı, helikopterler ve 13 savaş gemisi ile 
diğer deniz araçlarıyla destek veriyor. Ka
muoyunun görüşü: Son günlerde operas
yonla ilgili olarak kamuoyunda bir bölün
me göze çaıpıyor. Ancak daha önce destek 
verenlerin oylan, destek vemıeyenlere de
ğil, kararsızlara kayıyor. Şu anda operas
yona destek verenlerin oranı yüzde 53 ola
rak görünüyor.

Politik görüşler: Soldaki savaş karşıtı 
küçük kitlenin yanı sıra Cumhuriyetçiler 
de bu operasyona “Clinton’ın savaşı” di
yerek eleştiri yöneltiyor. Ancak itirazları 
öp^asTönTm varlığına değil, A“BD -yüneti- 
mincc yürütülen planlama tarzına. Bu 
grupta Bob Dole gibi bazı politikacılar da 
Clinton’] yeterince cesur olmamakla ve 
kara savaşından çekinmekle suçluyor.

Kara gücü gönderilmesi konusu: Ha
len Senato’nun 3’te 2’si kara gücü gönde

rilmesine karşı çıkıyor, bu konudaki ka
muoyu desteği de yüzde 53’ten yüzde 
47’ye düştü.

İNGİLTERE
Askeri operasyona desteği: Bölgede 
5000’in üzerinde askeri, 26 tankı ve diğer 
ağır silahlan, 12 Harrier uçağı, 12 Torne- 
do’su, tanker uçakları, 3 Awacs erken uya
rı uçağı, 2 savaş gemisi, 5 devriye teknesi 
bulunuyor.

Kamuoyunun görüşü: Kamuoyu şu 
ana kadar operasyona yüzde 65 oranında 
destek veriyor. Kara gücüne muhtemel 
desteğin ise yüzde 50 civarında olması 
bekleniyor.

Politik görüşler: Başbakan Tony Blair, 
NATO üyesi ülkelerin liderleri arasında 
kara gücü gönderilmesini isteyen tek lider. 
Muhafazakar Parti ve İskoçya Ulusal Par
tisi’nden bu konuda eleştiriler de alan Bla
ir, soykırımın olduğu yerde, dışardan ya
pılacak bütün müdahalelerin, kara gücü ile 
istila da dahil olmak üzere haklılık kazan
dığını savunuyor.

Kara gücü gönderilmesi konusu: İngil
tere bu kadar güçlü bir karşıtlık söz konu
su olduğu için ileri gidemiyor, ancak en 
küçük bir desteği bulduğu anda bunu ger
çekleştirmeye girişebilir. Kara harekatı 
konusunda İngiltere Başbakanı Tony Blair 
ile Clinton arasındaki anlaşmazlık telefon 
konuşmalarına da yansıdı. Clinton’ın kara 
harekatı konusunda kendisini tabansızlık
la suçlayan İngiliz basınını Blair’e şikayet 
ettiği belirtiliyor.

FRANSA, ALMANYA,
İTALYA VE MACARİSTAN
Bu ülkelerden Fransa’da kamuoyu desteği 
yüzde 70 civarlarında bulunurken, Fransız 
halkının kara gücü gönderilmesi fikrine 
desteği ise yüzde 55 olarak ortaya çıkıyor.
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Almanya’da halkın yüzde 62’si hava harekatını destek
lerken, İtalya’da halk desteği son derece düşük. İtalyan 
halkının sadece yüzde 35’i harekata destek veriyor. 
Macaristan’da da halk desteği yüzde 54 civarında. 
Fransa’da siyasi partiler arasında yelpazenin solunda 
olanlar özellikle komünistler ve yeşiller harekatın kar
şısında. Sosyalist lider Lionel Jospin ise koalisyonu 
oluşturan partileri, Belgrad’m barbarlığını öne sürerek 
birarada tutmayı şimdilik başarıyor. Almanya’da da du
rum farklı değil. Koalisyon kendi içinde bölünmüş du
rumda ve Başbakan Gerhard Schröder kurtuluşu diplo
matik çözümde arıyor. Gazeteye göre, İtalya, İngiltere 
ve Türkiye’nin ardından harekata en güçlü desteği ve
ren Macaristan’da ise ülkenin çatışma bölgesinde ol
ması ve Yugoslavya’da Macar azınlığın da bulunması 
nedeniyle kafalar karışık. Yugoslavya söz konusu azın
lıkları askere de aldığı için, Macaristan bir yanda yeni 
üye olduğu NATO diğer yanda da kendi soydaşlarına 
karşı savaşma ikilemi arasında kalmış bulunuyor.

YUNANİSTAN VE TÜ RKİYE
Gazete, Yunanistan ile Türkiye’nin durumlarını yan ya
na sütunlarda değerlendirirken, Yunanistan’ın NA- 
TO’ya Selanik limanı ile Aktion üslerini açtığını, Tür
kiye’nin ise 16 adet F-16 uçağıyla harekata destek ver
diğini hatırlattı. İki ülkenin harekata verdikleri kamu
oyu desteğinin çarpıcı bir farkı ortaya koyduğunu belir
ten gazete, Yunanistan’da halkın yüzde 97’sinin hava 
harekatına karşı çıktığını, yüzde 64’ünün işi daha da 
ileri götürüp resmen Miloseviç’e destek verdiğini bil
dirdi. Türkiye’de ise yüzde 6ü’hk bir halk desteğinin 
söz konusu olduğu kaydedildi. Yunanistan ve Türki
ye’deki politik durumu da irdeleyen Guardian, Yuna
nistan’da ana muhalefette yer alan muhafazakar yapı
daki Yeni Demokrasi Partisi’nin hükümetten NA- 
TO’dan bütün lojistik desteğini çekmesini istediğine 
dikkat çekti. Gazete, Yunanistan’daki komünist partinin 
ise işi daha ileri götürüp ülkenin NATO’dan çıkmasını 
istediğini hatırlattı. Türkiye’deki politik durumu da in
celeyen Guardian, halkın kendisini bölge halkıyla tarih
sel bir kanbağı içinde gördüğünü, bu nedenle harekata 
verilen desteğin hiçbir şekilde tartışılmadığını belirtti. 
Gazete, Almanya, Fransa, İtalya, Macaristan ve Yuna
nistan’ın kara gücü gönderilmesine karşı olduğunu da 
belirtirken, Türkiye’de ise böyle bir karşıtlığın bulun- 
madığını ancak bu fikrin biraz ‘’gerginlik” meydana

Kosovalı Mahkumdan Tüyler Ürpertici Hatıralar

KUKES- Arnavutluk’a gelen mülteciler, Kosova Kur
tuluş Ordusu’na (UÇK) üye oldukları gerekçesiyle 
Sırplar tarafından hapsedildiklerinde yaşadıklarını an
lattılar. Smrekonica hapishanesinde kalan Kosovalı er
kekler, hapisteyken her gün ellerine, dizlerine ve sırtla
rına vurularak dövüldüklerini söylediler. Hapiste kalan
lar, bu işkenceler yüzünden her gün 5 ile 20 kişinin cid
di şekilde yaralandığını bildirdiler. Hapiste halen yüz
lerce kişinin bulunduğunu belirten eski mahkumlardan 
Fitim Syla, 5 kiloyu bile kaldıramayacak kadar güçsüz 
kaldığını belirterek, ‘’Ben şanslıydım. Yalnızca 70-100 
kere ellerime vuruldu. Diğerleri birbirleriyle dövüşme
ye zorlanıyorlardı” dedi. Sııp hapishanelerinde kalan 
mahkumlar, günlerce kendilerine yiyecek verilmediği
ni, yalnızca çökerek oturabilecekleri büyüklükteki oda
larda kaldıklarını söylediler. Kosova’dan kaçan mülte
ci konyovunun içinden, ailelerinden ayrılarak götürül
düklerini belirten eski mahkumlar, hapiste 2-3 bin Ko- 
sovah’nın bulunduğunu tahmin ettiklerini belirttiler. 
Hayrullah Snıakiki adlı eski mahkum, Sırplar tarafın
dan yakalandıktan sonra götürüldüğü hapishanede, ba
balar ile oğulların ellerine tahta sopalar verilerek birbir
leriyle dövüşmeye zorlandıklannı söyledi. Smakiki, 
yorulduklarında babaUmn serbest bırakıldığını oğulla
rın ise dövüldüğünü bildirdi. BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Rupert Colville, bu ki
şilerin Nisan ayı ortalarında Mitroviça’dan kaçan mül
teciler arasından alınarak hapsedildiklerini, UÇK üyesi 
olduklarına dair belirtiler olmadığını söyledi.

Kosova’da Siyasi Dağınıklığa Çözüm 
------Formülü Bulundu: U lusal Güvenlik Konseyi------

getirdiği yorumunu yaptı. Türkiye’nin böyle bir durum
da çoğunlukla birlikte hareket edeceği de ifade edildi, Sürgünde iki hükümete ve çok başlı bir siyasi yapıya
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sahip olan Kosova Arnavullan bunun olumsuz sonuçla
rını aldıkça giderek ortak hareket etmenin ve koordi
nasyon sağlamınm gereğine inanıyorlar. Eşgüdümden 
yoksun politikaların kötü sonuçlarmı bertaraf edebil
mek için Arnavutluk yeni bir çözüm önerisi ortaya attı: 
Ulusal Güvenlik Konseyi, Arnavutların düşman kar
deşleri olan UÇK ve LDK’dan teklife henüz net bir ce
vap gelmezken, kara harekatı ihtiyacını şimdilik UÇK 
ile savan ABD Tiran’ın projesini hararetle destekliyor.

Rugova’dan UÇK’ya Suçlama

Kosovalı Arnavutların ılımlı lideri İbrahim Rugova, 
Kosova Kurtuluş Ordusu’nu (UÇK), ‘’aşırı uçta bir ör
güt” olarak nitelendirdi. Rugova geçtiğimiz günlerde 
Londra’da temaslarda bulunduğu bir sırada, İngiliz 
Channel 4 televizyonuna verdiği demeçte, UÇK’nın 
kendisini sürekli eleştirdiğini, bunun üzücü olduğunu 
söyledi. İbrahim Rugova, ‘’Kosovalı Arnavutlar’m sür
gündeki lideriyim ve bu nedenle Arnavutluk ve Make
donya’daki mülteci kamplarında bulunan kişilerin des
teğini alıyorum” diye konuştu. Rugova, Kosovalı siya
si yetkililerin bölge dışında olduğunu, bu yüzden siya
seti koordine etmeyi amaçladığını söyledi. Kosovalı 
Arnavutların ılımlı lideri İbrahim Rugova, Yugoslavya 
Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç ile pazarlık yapıla
bileceğini söyledi. Bir süre için Almanya’da yaşayaca
ğı açıklanan Rugova, haftahk ‘’Focus” dergisinin son 
sayısı için yaptığı açıklamada, ‘’Ben her zaman için, 
Sırplar ve liderleri ile pazarlık yapılabileceğini söyle
miştim” dedi. Bundan sonra Kosovalı Arnavutlar ara
sında hakim olan görüş farklılıklarını ortadan kaldır
mak için çaba göstereceğini ifade eden Rugova, ‘’Bu 
Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) ile yakınlaşma anla

mına da gelecektir” diye konuştu. Geçen ay basında 
yer alan, ‘’NATO’nun Yugoslavya’ya karşı sürdürdüğü 
müttefik güç harekatını kınadığı” yolundaki iddiaları 
yalanlayan Rugova, bu tür iddiaların propaganda amaç
lı olduğunu kaydetti. Belgrad yönetiminin, Kosova’da- 
ki ordusunu kısmen geri çekeceği yolundaki açıklama
larını da kuşkuyla karşıladığını işaret eden Rugova, 
böyle bir adımın anlam kazanabilmesi için, Milose- 
viç’in, geri çekilmenin verilerle tespit ediÜTiesine izin 
vermesi gerektiğini söyledi. UÇK tarafından ilan edilen 
hükümetin başkanı Haşim Taçi de, Focus’a yaptığı 
açıklamada, Sırplar’ın, Kosova’dan çekileceklerini 
açıklamakla, toparlanmak için zaman kazanmaya çalış
tıklarını belirtti. Taçi, Arnavutlar arasındaki görüş fark
lılıklarına da değinirken, Rugova’nın ancak kendi par
tisi olan Demokratik Birlik için konuşabileceğine işaret 
ederek, “Rugova’nın yurtdışında sergilediği tutum, Ar
navut halkının siyasi isteklerini yansıtmıyor. Bizim he
defimiz, Belgrad’ın Moskova’ya yakınlaşması değil, 
Batı ile entegre olmamamızdır” dedi.

UÇK-LDK Arasında Çatlak Büyüyor

Bir taraftan UÇK ile yakınlaşmak istediğini söyleyen 
Rugova bir taraftan da tam tersi demeçler vermeye de
vam ediyor. Bunlardan birinde Rugova, Kosova’daki 
Yugoslav birliklerinin geri çekilmesi hal inde,bağımsız
lık yanlısı Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK)silah- 
sızlandırılmasını istedi. Rugova, Almanya’da yayınla
nan haftalık ‘’Die Woche” gazetesine yaptığı açıklama
da, Batı’nın UÇK’ya silah sevkiyatını durdurmasını ta
lep ederek, ‘’Eğer Kosova’da uluslararası birlik oluştu
rulursa, o zaman silahlı Arnavut birliklerine ihtiyaç kal
maz” dedi.

Rugova’dan Taçi Hükümetine Tavır

Alman günlük Frankfurter Allgemeine Zeitung 
gazetesine bir açıklama yapan Rugova, önceki ay 
Haşim Taçi liderliğinde oluşturulan UÇK hükü
metinin yasal olmadığını iddia etti. Rugova, 
UÇK’nın izlediği askeri metodlardan uzak dur
mayı tercih eden partisi Demokratik Birlik’in, hü
kümette kendilerine sunulacak koltukları kabul 
etmeyeceğini belirtti.

Rugova, 1991 yılından bu yana Buyar Bukoşi 
liderliğinde bir sürgün hükümetinin varlığma da 
dikkat çekerek, iki geçici hükümet bulunmasını 
son derece trajik ve aynı zamanda garip olarak

6 2  ■ ÜMRAN



yorumladı. Rugova siyasi sistemlerini yeni
den organize ederek, tüm politik liderlerin bir
leşmesi gerektiğini vurguladı.

UÇK’dan Rugova’ya Davet

Kosova Kurtuluş Ordusu lideri Haşim Taçi,
Kosova krizine yönelik çözüm arayışlarını 
zorlaştımıa riski taşıyan görüş farklılıklarının 
ortadan kaldırılması için ılımlı Kosovalı Arna
vut lider İbrahim Rugova’yı Tiran’a davet et
ti.

Resmi olarak tanınmayan Kosova geçici 
hükümetinin başbakanı olan Taçi, Kosova’nın 
politik liderlerini birleştirme gayretlerinin bir 
parçası olarak Kosova’dan Makedonya yoluy
la Arnavutluk’a geldikten sonra Arnavutluk 
Başbakanı Pandeli Majko ile buluştu. Taçi, 5 
Mayıs’ta Yugoslavya’dan ayrıldıktan sonra 
Avrupa turuna çıkan Rugova’nın ayrıca yüz- 
binlerce Arnavut mülteciyi ziyaret etmesi gerektiğini 
ifade etti. Gazetecilere konuşan UÇK lideri, “Rugova 
görüşme davetimizden haberdardır. Ancak henüz bir 
cevap vermiş değil. Umarım sonunda biraraya gelme
miz gerektiğini anlayacaktır” dedi.

Makedonya, Bağımsız Kosova’dan Korkuyor

Bu arada, Makedonya Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov, 
Kosova’nın bağımsızlığının ülkesini ve diğer birçok ül
keyi tehdit cdeceğini öne sürdü. Gligorov, Dnevnik ga
zetesinde yer alan demecinde, Yugoslavya’nın parça
lanmasının ne gibi sonuçları olabileceği şeklindeki bir 
soruyu cevaplarken, ‘’Kosova’nın bağımsızlığı elbette 
bizi tehdit eder, çok sayıda başka ülkeleri de tehdit 
eder” dedi. Arnavutluk ile ilişkilerinde yeni bir soğuk
luk beklemediğini kaydeden Gligorov, ‘’bunun karşı ta
rafın da işine gelmeyeceğini” ifade etti. Gligorov, NA- 
TO’nun harekatı ile ilgili soruları cevaplarken de, Mi- 
loseviç’in birkaç günde boğun eğeceği şeklindeki he
sapların tutmadığına dikkat çekti.

Kemal Karpat: Balkanlar'! Tanımak tçin 
OsmanlI’yı Bilmek Şart

AMSTERDAM- Kıbrıs, Balkanlar, Avrupa Türk Ede
biyatları Kurumu (KIBATEK) ile uluslararası Türk dili 
ve-edebiyatı-defgi^i-Tumala r-ın Avrtıpa-büfosuTTiüthm^ 
da’nın Haarlem kentinde düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye’nin Rotterdam ve Deventer başkonsolosları 
Erkut Onart ile Orhan Ertuğruloğlu’nun yanı sıra çok 
sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde konuşan Av
rupa bürosu sorumlusu Mehmet Tütüncü, Osmanlı 
Devleti’nin tarihe karışmasından sonra, bu devletin hü
küm sürdüğü topraklarda bugün çok sayıda Türkün ya
şadığını ve bu Türklerle birlikte Türk edebiyatının da 
yaşatıldığını anlattı. Başta Balkanlar olmak üzere, deği
şik ülkelerde yaşayan buTürkler’in kültürel değerleriy
le birlikte edebiyatına da sahip çıkılması gerektiğini be
lirten Tütüncü, bu çerçevede KIBATEK ile Turnalar 
dergisinin önemli bir işlevi yerine getireceğini söyledi. 
Törene .ABD’den katılan Wisconsin Üniversitesi öğre
tim üyesi Prof. Kemal Kaipal da, Osmanlı devletini ya
kından tanımanın, onu sevmek anlamına da geleceğini- 
belirterek, bu devletin temellerinin atıldığı 13’üncü 
yüzyıldaki toplumsal konumuyla, modern Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulduğu 20’inci yüzyıl başlarındaki 
toplumsal konum arasında paralellikler bulunduğunu, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin Osmanlı devleti
ne dayandığını belirtti.

Balkanlar
Osmanlı devletinin tarihini iyi bilmeden bugün Balkan- 
lar’daki gelişmeleri doğru değerlendirmenin mümkün 
olmadığım belirten Karpat, Rusya dahil tüm bölge ül
kelerinin tarihinin, Osmanlı tarihiyle bir yerde kesişti- 

r'da~30(:)-yılriroyunca'fafk1rröp^ 
lumlardan insanların, birarada barış içinde Osmanlı
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devletinin kurduğu sis
tem sayesinde yaşadjğını 
anlatan Karpat, şöyle ko
nuştu: ‘’Balkanlar’da en 
az 300 yıl isyan olma
mış. Bugünkü demokra
tik düzenin üstünde bir 
sistem yaratılmış ama 
adına demokrasi denme
miş. İnsanın en temel 
haklarına saygı gösteril
miş ve gösterilen bu kar
şılıklı saygı ve haklar do
layısıyla bu bölgede ya
şayan insanlar, 19’uncu 
yüzyılın sonuna kadar 
barış içinde yaşamış.”
Prof. Karpat, Balkan
lar’da 300 yıl insanların
nasıl barış içinde yaşadığının, tam olmasa da şimdi ya
vaş yavaş anlaşılmaya başlandığını, ABD Başkanı Bili 
Clinton’m bile, Balkanlar’da Osmanii devletinden son
ra bölge halklarının birbirlerine karşı kıyıma giriştiğini 
kabul etmek zorunda kaldığını söyledi. Karpat, 1856- 
1914 yılları arasında Balkan ve Kafkas ülkelerinden 7 
milyon dolayında insanın Anadolu’ya geldiğini ancak 
bu göçü resmi tarihin pek yazmadığını belirterek, mo
dern Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunda bu oluşumun 
da etkisi bulunduğunu kaydetti. Osmanlı devletini inkar 
etmenin, Türk tarihini inkar etmek anlamına geleceğini 
söyleyen Karpat, bugünkü çağdaş Türkiye’nin oluşu
munda bu büyük devletin izlerinin hala sürdüğünü bil
dirdi.

______________________ İSRAİL______________________
Knesset’te bir Arap Bayan Milletvekili

TAİBEH- İsrail meclisine (Knesset), ilk kez seçilen 
Arap kadın milletvekili Hüsniye Cabara, Yahudi ve 
Arap halkı ve kadın ile erkek arasında eşitliğin sağlan
ması için çalışacağını belirtti. Meretz partisinden mil- 
letvekili seçilen Hüsniye Cabara yaptığı açıklamada, 
‘’Knesset’teki varlığımın İsrail’de yaşayan Arap kö
kenli vatandaşların Yahudilcde aynı hakları elde etme
sine yardımcı olacağını ümit ediyorum. Knesset’te, ka
dınlar, Arap halkı, eşitlik ve adalet için tüm enerjimle 
çalışacağım” dedi. Cabara, Knessel’e seçilen ilk kadın 
Arap milletvekili olmaktan dolayı büyük mutluluk duy-

İsrail'in yeni barbakanı Ehud Barak

duğunu dile getirerek, 
‘’Tarihi bir olay meydana 
getirdiğimi düşünüyorum 
ve bundan dolayı mem
nunum. Benden beklenen 
görevleri yerine getirece
ğimi ümit ediyorum” di
ye konuştu. İsrail’de 17 
mayıs Pazartesi günü ya
pılan seçimleri Ehud Ba
rak ve onun liderliğinde
ki İşçi Paıtisi kazanmıştı.

İsrail Lobisinden 
Filistin Devletine İcazet

W A S H 1 N G T 0 N -  
ABD’deki bellibaşlı Mu
sevi gruplarını bünyesin

de toplayan ana Yahudi lobisi, ilk defa bu yıl, ‘’Bağım
sız Filistin Devleti” kavramına olan yarım asırlık mu
halefetini kaldırdı. American Israel Public Affairs 
Committee (AlPAC: Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler 
Komitesi) isimli, 55 bin üyesi bulunan, ABD’deki Ya
hudi cemiyetlerinin büyük bölümünü bünyesinde topla
yan kurul, yıllık politika bildirisinde, 48 yıl önceki ku
ruluşundan bu yana ilk kez “Bağımsız Filistin Devle- 
ti’nin ilanı” konusunda “yolu açık bıraktı” . AIPAC’ın 
bu tarihi önem arzeden siyasi değişikliğini açıklayan 
teşkilat sözcüsü Kenneth Bricker, konuşmasında, “Biz- 
1er artık resmi olarak Filistin devletine karşı değiliz. 
Ancak, (bağımsız Filistin devletini) destekliyoruz de
mek de doğru olmaz. Yıllık politika açıklamasındaki 
ifade, bu hususta sadece kapıyı açrk bırakmaktadır” de
di.

TACİKİSTAN
Tacikistan’da İslami Muhalefete Genel Af

MOSKOVA- Tacikistan parlamentosu, İslarm muhale
fet mensuplarına genel af çıkardı. Parlamentonun kabul 
ettiği, Devlet Başkanı İmamali Rahmanov tarafından 
hazırlanan kararname, ulusal uzlaşmaya varılarak barış 
sürecini korumayı amaçlıyor. Kararnamenin, İslami 
muhalefet ile yönetim arasındaki iç savaşı sona erdiren 
1997 barış anlaşması sürecinin bir parçasını oluşturdu
ğu belirtiliyor. Kararname, 5 bin 500 muhalif savaşçı
nın cezalandırılmayacakları anlamına geliyor.
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ÇEÇENISTAN

Mashadov’un Yardımcısı Yaralandı

MOSKOVA- Çeçenistan Devlet Ba.'jkanı Aslan Masha
dov’un yardnncılanndan Danilbek Tamkayev, kimliği 
belirlenemeyen sakürganlann ale.'ji sonucu ağn' yara
landı. Interfaks ajansı, Tamkayev’in başkent Groz- 
ni'nin dı^ kesimlerinde, otomobiliyle işine giderken 
açılan ateş sonucu yaralandığını duyururken, İVlasha- 
dov’un bu en yakın yardımcısının durumunun kritik ol
duğunu bildirdi. Saldırıda, Tamkayev’in kardeşi 
Adem’in de ağır yaralandığı belirtildi.

ÖZBEKİSTAN
Keriınov’ un Hamisi Tiırkive!

MOSKOVA - Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 16 Şu- 
bat’ta meydana gelen patlamaların ardından Devlet 
Başkanı İslam Kerimov rejiminin kurbanı olanlara 
Rusya İnsan Hakları savunucularından destek geldi.

Bununla ilgili olarak, Orta Asya İnsan Haklan En- 
fomıasyon Merkezi Başkanı Vitaliy Panamaryov, Orta 
Asya’da İnsan Haklan’nı Koruma Birliği Asbaşkanı 
Abdufettah Mannapov ve Memorial Vakfı temsilcileri 
bir basın toplantısı düzenlediler. Konuşmacılar, Taş
kent’te meydana gelen patlamaların kimin tarafından 
yapıldığının şimdiye kadar açıklanmadığını ancak Ke
rimov'un bu patlamaları muhalefet liderlerinin ve taraf
tarlarının kitlevi hapislerine neden gösterdiğini ve yüz
lerce kişinin bu patlamalar ile ilgili olarak hapis edildi
ğini söylediler. Vitaliy Panamaryov. 16 Şubat'ta mey
dana gelen suikast eyleminin ardından 127 kişi hakkın- 
da tutuklama talimatı verildiği n iJ^e 1 i iterek, Özbek i s- 
tan’ın diğer bölgelerinde de kitlevi tutuklanmalar yapıl
dığına dikkat çekti. Panamaryov, sadece Fergane dere
sinde Anasaya’nın 159. maddesini bozduğu gerekçesi 
ile 81 kişinin tutuklandığını söyledi. İslam Kerimov’un 
Nisan’da bir televizyon kanalı ile yaptığı açıklamada, 
ülkede 6 bin kişinin yasadışı dini gruplara dahil oldu
ğunu ve bu kişilerin anayasal düzeni bozan faaliyetleri
ne son vermedikleri taktirde tutuklanacaklarını ifade et
tiği vurgulandı. Orta Asya’da İnsan Haklan’nı Koruma 
Emirliği Asbaşkanı Abdufattah Mannapov yaptığı konuş
mada, İslam Kerimov’un diktatör rejiminin Türkiye ta
rafından desteklendiğini bildirerek. Kerimov rejminden 

-sakınmak için Türkiye’ye- gclcn kişilerin zorla Ozbe-

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Özbekistan ziya
reti sırasında ‘'Özbekistan’ın düşmanı Türkiye’nin düş
manıdır” cümlesini kullanmasını tuhaf karşılayan Man
napov, Türkiye gibi bir ülkenin Kerimov rejimini des
teklemesini olumsuz değerlendirdiğini bildirdi. Özbe
kistan muhalefeti lideri Muhammet Salih’in rahmetli 
Turgut Özal’ın döneminde Türkiye’ye sığındığı zaman 
çok iyi destek gördüğünü ancak Süleyman Demirel’in 
Cumhurbaşkanlığı döneminde muhalefet liderinin Tür
kiye’yi terketmesini istediğini kaydetti. Rusya İnsan 
Hakları savunucuları tüm dünya kamuoyuna ve demok
ratik ülke liderlerine seslenerek, Kerimov rejimine kar
şı çıkmaya, Özbekistan muhalefeti taraftarlarının takip 
edilmesine son verilmesini desteklemeye çağırdılar.

Özbekistan’da Hizbü’t- Tahrir’e Ceza Yağdı

Bu arada Taşkent Şehir Mahkemesi, Hizb’üt-Tahrir ör
gütü üyesi 12 kişiyi, 6-19 yıl arasında değişen hapis ce
zalarına çarptırdı. Aralıksız 10 gün devam eden yargı
lama sonunda, yargıç Mansur Atacanov, kararı açıkladı. 
Atacanov, Scinıklann, anayasayı zorla değiştirmek, ya
sadışı örgüte üye olmak, ruhsatsız silah bulundumıak 
ve uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçlu bulun
duğunu bildirdi. Duruşmayı izleyen Özbekistan İnsan 
Hakları Derneği Başkanı Mihail Arzinov ise cezaları 
çok bularak, mahkemede “Haksız hüküm...” diye ba
ğırdı. Arzinov, duruşma sonunda basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, verilen cezaları çok bulduğunu yi
neledi ve “Bu göstermelik bir mahkeme...Bu .şekilde 
toplumu korkutmak istiyorlar. Sunulan kanıtlar inandı
rıcı değil” diye konuştu. Sanıkların, İslam devleti kur
mak istediklerini kabul ettiklerini belirten Arzinov. bu
nun onların düşüncesi olduğunu ve sanıkların ortada 
eylem olmadan düşünceleri dolayısıyla bu cezaya çarp
tı rılamayacağmı söyledi.

______________________ SUDAN______________________
Sudan’da Milli Mutabakata Doğru

KAHİRE- Sudan Eski Devlet Başkanı Cafer Muham- 
med Numeyri, geçen ay sonu ülkesine döndü.

Sudan’ın eski Devlet Başkanı Cafer Muhammed 
Numeyri, 14 yıllık sürgünden sonra geçen ayın ortala
rında ülkesine döndü. Numeyri, Hartum havaalanında 
hükümet yetkilileri ve onlarca taraftan tarafından kar-

kistan’a gönderme vakalarının yaşandığını bildirdi.
şılandı. Darbe yaptığı 1969‘dan devrildiği 1985 e kadar 
ülkeyi 16 yıl yöneten Cafer Numeyri, Mayıs ayı başın-
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Hasan Turabi

da yaptığı açıklamada, ülkede çok partili sistemin yeni
den kurulmasmı sağlayan reformların Ocak ayında uy
gulanmaya başlamasından sonra. Devlet Başkanı Ömer 
Haşan El-Beşir’den, ülkesine geri dönmesine izin ver
mesini istediğini söylemişti.

Milli Mutabakat Arayışı

Öte yandan Sudanlı eski ve mevcut rejime muhalif po
litikacılardan Zeynelabidin el Hindi’nin geçtiğimiz yıl
larda ülkesine dönmesinden sonra Hartum yönetimi 
milli mutabakat arayışına hız verdi ve kapsamını geniş
letti. Geçtiğimiz dönemde çoğulcu demokratik sisteme 
start veren “ Tevali Düzeni” yürürlüğe girdi ve bir çok 
parti içişleri bakanlığına kaydını yaptırdı. Sudan yöne
timi bununla da yetinmeyerek eski muhalliflerle doğru
dan temasa geçme kararı aldı. Bu çerçevede Sudan re
jiminin manevi lideri konumundaki Haşan Turabi, Batı 
ülkelerinden İsviçre’nin Cenevre kentinde kayınbirade
ri aynı zamanda yasaklı el Ümme partisinin Lideri olan 
Sudanlı siyasi muhalif liderlerden Sadık Mehdi ile Su
dan’a dönme pazarlığında bulundu. Sadık Mehdi 1996 
yılında gizli yollardan Sudan’ı terketmiş ve sürgündeki 
muhalefete katılmıştı. Önce Sadık Mehdi’nin temsil et
tiği siyasi muhalefetle, SPLA’nin Askeri' ve acılıkçı 
muhalefeti arasmda Eritre’nin de araya girmesiyle bir
likte bir anlayış birliği sağlanmış ancak daha sonra si
lahlı ve ayrılıkçı muhalefetle sivil muhalefet arasında 
anlayış birliği bozulmuş ve yollar yeniden ayrılmıştı. 
Sudan’daki mevcut rejim hem ayrılıkçı harekete karşı 
hem de İslami niteliğinden dolayı maruz kaldığı dış

tehditlere ve baskılara karşı milli birliği ve istikrarı sağ
lamaya çalışıyor ve bu çerçevede muhalif liderlerin ül
keye dönüşünü temin etmeye çalışıyor.

Mehdi-Turabi anlaşmasına göre, Sudan’daki müs
takbel yönetim Fransız tarzı yarı başkanlık sistemi ola
caktır. Devletin kimliği sivil olacak ve “İslami” veya 
“laik” olarak tanımlanmayacaktır. Ömer Beşir liderli
ğinde bir geçiş hükümeti kurulacak ve bu milli mutaba
kat hükümeti olacaktır.

Yıllar sonra neden Sadık Mehdi, înkaz yönetimiy
le uzlaşmaya varıyor sorusunun cevabı uzmanlar tara
fından genellikle şöyle veriliyor :

Sudan’la uğraşan yabancı güçler kendi dertlerine 
düşmüşlerdir. Bu bağlamda muhalefete yardım edecek 
halleri de kalmamıştır. Sözgelimi, Eritre, Etiyopya ile 
boğuşmaktadır. Sudan’ın PKK’sı mesabesindeki ayrı
lıkçı SPLA’yı destekleyen Uganda ise Büyük Göller 
bölgesinde bir bataklığa saplanmış ve Kongo’ya askeri 
bir müdahalenin cenderesindedir. Dolayısıyla bölgede 
güç ve siyasi dengeler değişmiştir. Bundan dolayı or
tam milli mutabakat ve uzlaşma için elverişli hale gel
miştir. Arap ülkelerinin liderleri de Mehdi ile görüşme
lerinde onu hep uzlaşmaya ilmişler aksi taktirde Ku
zeylilerin birbiriyle uğraşmalarından güneylilerin karlı 
çıkacağını ve ülkenin bir gün bölünebileceğini söyle
mişlerdir. Mehdi de bu uyarıları dikkate almak zorunda 
kalmıştır. Bütün bu unsurların Mehdi’yi Haşan Turabi 
ile uzlaşmaya zorladığından şüphe yoktur. Sudan yöne
timinin neden uzlaşmaya ihtiyaç duyduğu sorusunun 
cevabı da aynı. Ülke uzun vadede güneyli ayrılıkçılar
la ya konfederasyona gidecek ve sonunda bölünecekti 
ya da Kuzeyli düşman kardeşler ve partiler siyasi bir

Sadık Mehdi
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uzlaşmaya varacaklardı. Sudan yönelimi de bundan do
layı milli uzlaşmanın önündeki engelleri kaldırmaya 
çalışmaktadır.

ÎRÂ K
Saddam’ı Devirme Senaryolarında 

Somut Hiçbir İlerleme Yok

Irak Muhalefeti ABD’de Bol bol “ Nasihat”  Dinledi

WASHINGTON- İraklı muhalifler bu defa da ABD 
başkentinde umduklarını bulamadılar. Şaşaalı bir şekil
de gittikleri Washington’dan “nasihat” alarak elleri boş 
döndi.iler Amaçları ABD’den askeri destek sağlayıp üç 
aşamada Saddam rejimini bertaraf ctmekü. Ama her za
manki gibi umdukları dağlara kar yağdı. Amerikalılar 
ise her zaman olduğu gibi Iraklı muhalifleri, Saddam’a 
karşı gözdağı, korkuluk ve maşa olarak kullanmayı ve 
bununla Saddam’ı tavize zorlamayı amaçlıyorlardı. 
Henüz taslağı üzerinde bile mutabakat hasıl olmayan 
Saddam’i devirme planının, elbette şu aşamada realize 
edilmesi imkanından sözedilemez. Öyle de oldu. Was
hington zirvesiyle birlikte bilinmeyen bir tarihe kadar 
askıya alınan üç aşamalı planın detayları şöyle: Önce 
ABD somut destek garantisi verecek, sonra muhaliHer 
süıgMde.hlıJıükünıet şekliııde yüriitnre-Aze- yasama or
ganı oluşturacaklar ve ardından da Kuzey Irak merkez

li bir isyanla Bağdat üze
rine yürünecek. İşte Irak
lı muhalifler bu planı gö
rüşmek üzere Washing- 
ton’a gitmişlerdi ama yi
ne “elde var bir sıfır”la, 
bol bol nasihat alarak ge
risin geriye ülkelerine av
det ettiler. Daha Washig- 
ton’da planı olgunlaştır
maya kalmadan İrak’la 
ötedenberi gizli temaslar 
içinde bulunan İKDP Li
deri Mesut Barzani bu tür 
planlara asla alet olmaya
caklarını açıklamıştı. 
Barzani’n in reddettiği 
Kuzey İrak ağırlıklı bir 
planının yürümesi de ta 
baştan sakatlanmıştı böy- 
lece. Kuzey İraklılar böy- 
lece fomıalitc icabı git

tikleri Washington’dan abi 
nasihati alarak döndüler.

Ayrıca Suriye ve Körfez ülkelerini ziyaret eden İran 
Cumhurbaşkanı Hatemi de, dışarıdan Irak’ın içişlerine 
müdahaleye izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Benzeri 
açıklamalar Şam, Riyad ve Davha gibi başkentlerde de 
yankılandı. Hatemi’nin ziyaretinin amaçlarından birisi 
de bu başkentlerde sözkonusu vurguyu yapmaktı. Was
hington mesajı almakta gecikmedi.

Tek Memnun Cenah: 
Bu Sefer Görüşmelere Kabul Edilen Türkmenler

ABD yetkilileriyle İrak muhalefeti liderlerinin Was
hington’daki toplantılarına katılan İrak Türkmen Cep
hesi temsilcisi Dr. Muzaffer Arslan, görüşmelerde, ilgi
li bütün tarafların, “Türkiyesiz, Irak’ın geleceğiyle ilgi
li bir sonuca varmanın mümkün olmadığının” bilincin-, 
de bulunduğunu söyledi. Arslan, yaptığı açıklamada, 
Washington’daki toplantıların, Irak’taçi Türkmen varlı
ğının ve bu ülkenin geleceğinde Türkmenlerin de rolü
nün bulunduğunun tescil edilmesi bakımından yararlı 
olduğunu söyledi. Arslan şöyle dedi; “Türkmenler ola
rak biz ilk defa böyle bir üst düzey toplantıya katıldık. 
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin devamlı Türk- 
menler-Hn varlığım vurguhıyarak kontışrrralan, Irak’in 
geleceğinde bizim de yerimizi almamız açısından
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olumlu bir işaret. Ayrıca toplantılarda Türkiye’nin hatı
rı sayılır ağırlığı hissedildi. Amerikalı yetkililer hem 
Türkiye’yi incitmemek hem de Türkiye ile aynı paralel
de olma gayreti içindeler. Türkiye, bölgede büyük ağır
lığı olan bir ülke ve toplantıya katılan herkes, Türki- 
yc’siz Irak’m geleceğiyle ilgili adım anlamaz, şeklinde 
özetlenebilecek gerçeğin farkında. Bunlar olumlu nok
talar.”

_______________________ IRAN_______________________
ABD ve İran Başörtüsü Özgürlüğünde Birleşti

TAHRA N- İran’da, Meı-ve Kavakçı’ya destek gösteri
leri ve bildiriler devam ediyor. Keyhan gazetesinin ha
berine göre, Horasan eyaletinin başkenti Meşhed’de bir 
grup kildin, Birleşmiş Milletler temsilciliği önünde top
lanarak, Merve Kavakçı’ya destek gösterisi yaptı. Ma- 
zanderan eyaletinin Babol kentinde ise bir grup Besiç 
(Gönüllü Milis) kadın Merve Kavakçı’yı desteklemek 
için bildiri yayınladı.

Öte yandan, Sobh-u Emruz (Sabah) gazetesinde ya
yınlanan bir yorumda, İran’ın ‘’başkalarını eleştirebil
mek için kendi içinde tutarlı bir model geliştirmiş ol
ması gerektiği” savunuldu. ‘’Türkiye’de yönetime ha
kim olanların İslamcılarla mücadelede, (Anayasa’yı 
kabullcnseniz ve ona göre hareket etseniz bile, davra
nışlarınız Anayasa’nın en önemli ilkesi olan devletin

laikliği il
kesine ay- 
k ı r ı d ı r )  
mant ı ğ ını  
bütün ra- 
k i p l e r i n e  
karşı kul
landıkları ” 
yorumunu 
yapan gaze
te, İran’da 
aynı mantı
ğı kullanan 
bir kesimin, 
bunu ikti
dara en ya
kın, en dev
rimci, en 
uzun (mü- 
c a d e 1 e )

geçmişi olanlara karşı uyguladıklarına dikkat çekti. Ka- 
vakçı ile ilgili İran’da takmılan tutumun ise “bir man
tıksal çelişki taşıdığı” belirtilen yorum, “bu tutum bize 
gösterdi ki, eğer biz ülkemizin içinde savunulabilir bir 
modelin temellerini oluşturamazsak başkalarınm itiraz
ları karşısında, sessizlikle onaylamak veya mantıksal 
çelişkiye düşmek zorunda kalacağız” denildi. İran’da 
milletvekili ve belediye meclis üyeliği adaylarının se
çimlere girebilmek için rejime bağlılıklarının incelenip, 
ona göre adaylığa kabul ya da reddedildikleri “doğru
luk denetimi” uygulamasının eleştirildiği yorumda, bu
nun “halk İslami istiyor” gerekçesiyle meşrulaştırıla- 
mayacağı vurgulandı. Yorumda, ‘’biz Tslami olduğu
muz için, İslama karşı bildiğimiz her şeyi red ve orta
dan kaldınna hakkına sahip olduğumuzu düşünüyorsak 
doğal olarak bu hakkı İslam dışı ve İslam karşıtı kişile
re de aynen böyle davransınlar diye vermiş oluruz. Bu 
da her hükümetin Müslümanlar aleyhine zorbaca ege
menliğini onaylamak anlamına gelir” denildi.

ABD

Başörtüsüyle Laiklik Çelişmez

WASHINGTON- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ja
mes Rubin, Fazilet Partisi’nden TBMM’ye seçilen 
Merve Kavakçı’mn durumu ile ilgili olarak, ‘’Bu çok 
hassas bir konu. Türk Parlamentosu da bu sorunu çöz
mek için çalışıyor. Onun için parlamento bu sorunu 
çözmeden bir yorumda bulunamam” dedi. Düzenlediği 
basın toplantısında, konuyla ilgili sorulan cevaplayan 
Rubin, şöyle devam etti:”Yine de genel bir prensip me
selesi olarak, laiklik ile uluslararası korunan ifade öz
gürlüğü, din ve inanç özgürlüğü hakları, bizim görüşü
müze göre karşılıklı olarak özeli değil geneli ilgilendi
riyor. Umuyoruz ki, Türk vatandaşları ifade ve din öz
gürlüğünün tadını çıkarıyorlar. Çünkü biz bu haklara 
sahip olmanın, laikliği dışladığına da inanmıyoruz ‘’di
ye konuştu. Kavakçı’nın Amerikan vatandaşlığı konu
sunun ise Göç ve Vatandaşlık kuruluşunun işi olduğunu 
belirten Rubin, bir Amerikan vatandaşının, yeıbancı bir 
ülkenin seçimlerine katılmasını engelleyen bir yasa ol
madığını, ancak bağlılık yemini etmeyi ya da o ülkenin 
vatandaşı olmayı gerektiren durumlarda, Amerikan va
tandaşlığının düşmesi potansiyeli bulunduğunu kaydet
ti. Rubin, kişinin niyetine bağlı olarak da, bu vatandaş
lığın düşebileceğini söyledi. ■
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M E R V E  K A U A K Ç !  O L A  Y !

KISA... KISA... ; KİM?.. NE DEDİ?.. NE YAZDI?..
-  HEM YASAKÇI, HEM DE SÖMÜRÜCÜLER

Bugün Merve Hanım’ın başörtüsüne el uzatanlarla; 
yoksul halkın sofrasındaki ekmeğini çalanlar, ülke kay
naklarını sömürenler, hâzineyi babalarının çiftliği gibi kul
lanıp arpalık haline dönüştürenler, şehirlerin varoşlara 
bakan yamaçlarındaki villalarında semirenler aynı kimse
lerdir.

28 Şubat’a destek verirken, ara dönem güçlerinin orta
ya attığı suni gündemle oyalanan ve muhtıralara orlak bil
diri yayınlayarak destek verenler, çalışma hayatıyla ilgili 
konuları hasır altı ediyorlar. Bunu sadece Türkiye değil, 
bütün dünya biliyor, dünyanın hiç bir yerinde sivil toplum 
kuruluşları yasaktan yana değildir. Yasaklardan yana ol
mak, militer bir tavırdır. Türkiye'de önce sivillerin demok
ratikleşmesi gerekiyor.

(Mustafa Başoğlu, 6.5.1999 Akit)

-  AKIL FUKARASI KİM?
CHP artığı bir milletvekili, 3 Mayıs 1999 günü, gece 

haberlerinde Kanal D ekranından seçmene "akıl fukarası" 
diyecek kadar basitleşti. Kamer Genç, bu milleti anlama
yan ve anlamak da istemeyen siyaset adamının tipik bir 
örneği. Hür iradeleriyle sandık başına giden insanların 
tercihlerine saygı göstermek demokratlığın ve medeni in
san olmanın gereğidir. Ancak demokrasiyi ve hür iradeyi 
içine sindiremeyen dikta heveslileri, seçmenin tercihini 
hazmedemez. Ben de bir seçmen olarak diyorum ki; Ka
mer Genç aynanın karşısına geçip kendisine bakarsa, 
akıl fukarasının kim olduğunu görecektir.

(Canan Ceylan, 7.5.1999, Akit)

-  MECLİSİN TARİHSEL ÖNEMİ
Şimdi Halkın yüzde 75’i başörtüsüne karşı değil bu ne

denle türbanlı bir milletvekilinin Meclis’te yer alması ne
den engelleniyor denilmekte. Bu noktada sorulması gere
ken soru şu: Acaba başörtüsüne karşı olmayan bu yüzde 
75, Meclis'teki konsensüs platformunun bozulmasından 
yana mıdır? Başörtüsünün bir h ırgür meselesi yapılma
sını istemekte midir?

(Zeynep Atikkan, 4.5.1999 Hürriyet)

-  TBMM DEVLET DAİRESİ DEĞİLDİR
Şimdi, diktatör emriyle sakal kesenlerin yayın organla

rında "devrim yasaları” lafları ediliyor. 1968'de herşeye 
başkaldıranlar, Merve’nin tutumunu “başkaldırı" olarak 
neteliyorlar!

"Biz nasıl eşşek gibi boyun eğmiştik, siz de eğeceksi
niz" mi denilmek isteniyor?

Peki, ÖDP Meclis’e girseydi ne olacaktı? Doğu Perin- 
çek'in Maocu takımı Meclis'e girseydi ne diyeceklerdi kür
süde? Komünizm, Atatürk ilkelerine çok mu uygun?

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1926 tarihli bir kararna
mesini bulmuşsunuz, “bilumum devlet memurlannın kılığı
nı düzenleyen” bir kararname. Onu ileri sürüyorsunuz.

Milletvekili, devlet memuru değildir! Olamaz! Olmama
lıdır

Yüce meclis, butun devlet dairelennden ayn ve onların 
üzerinde, apayrı bir makamdır.

ORWELL’l HAKLİ ÇIKARMAK
Fefımi Koru. 4.5.199 Yeni şafak

Romanda kurulan dünya diktatörlüğünün en belirgin özelliği propa
gandaya dayanmasıydi; egemenler, bunu 'kavram çarpıtması’ ile sağ
lıyorlardı. Savaş planlayan bakanlığın adı 'barış bakanlığı' idi sözgelimi; 
kaydınimış kavramlarla yürütülen yıkıcı popaganda, yürütülen baskıcı 
sistemin candamarıydı.

Pazar günü Meclis'te yaşananlara bakılarak Türkiye için benzer bir 
tesbitte bulunmak mümkün.

Gazetelerin çoğu "Meclis'te tüban eylemi başlığıyla çıktı. Bu başlığı 
atanlar, Meclis'e başörtüsüyle gelen İstanbul Milletvekili Merve Kavak- 
çı'yı 'eylemci' olmakla suçluyor, alkışlar ve "Dışarı" avazeleriyle dakika
larca Meclis'i çalıştırmayan DSP Grubu'nu ise "Cumhuriyet'e sahip çık
tığı için" övüyorlardı. Gerçek durum bunun tam tersidir oysa: Seçilmiş 
bir milletvekili, temsil yetkisini aldıktan sonra yemin edip göreve baş
lamak üzere Meclis'e gelmiş, ancak ideolojik saplantılan yüzünden 
milli iradeyi kabul etmeye yanaşmayan 'eylemciler' tarafından engel
lenmiştir. 'Eylern' DSP'lilerin yaptığıdır, sözün kısası...

Aynı türden bir kavram saptırması Başbakan Bülent Ecevit'in Mec
lis’te yaptığı, tıenüz yemin etmemiş olduğundan kürsüye çıkma hakkı 
bulunmadığı için yapılmamış sayılması gereken konuşmasına da yan
sıdı. DSP lideri Ecevit, "Burası devletin en yüksek kurumu" dedi Türki
ye Büyük Millet Meclisi (TBMM) için... Oysa, TBMM, devletin bir kurumu 
değil, millet iradesinin tecelli ettiği bir yüce çatıdır. Devletin bazı or
ganları oradan çıkar belki, ancak Meclis’in önemi devletin karşısında 
milleti temsil etmesidir. Bülent Ecevit, bir kavram kaydırmasıyla, siste
min özelliğini milletten devlete taşımakta ve böylece bir anayasa su
çu işlemektedir. Böyle bir kavram saptırması sebebiyle bir milletveki
linin görevine başlamasının engelleniyor olması da cabası.

Bir diğer kavram kayması da 'kadın haklan’ konusunda yasanıyor. 
Meclis'teki yemini engelleme eyleminde ön safta görünenler DSP'nin 
kadın milletvekilleriydi, bir ara kürsüyü de teslim almaya çalıştı DSP’li 
bayan milletvekilleri; erkeklerin eşleri de Meclis kapısında yer tutarak 
içerideki eylemi desteklediler. Bunu yapanlar, eylemlerini, "Cumhuri- 
yet'le kazanılmış kadın haklarına sahip çıkmak" olarak açıklamakta- 
lar. Oysa, kadın haklan, evrensel anlamıyla sadece seçkin sınıflara 
mensup kadınların hakkı değildir; seçme ve seçilme hakkı dahil eşitli
ği sağlayan bütün siyasi haklar, her eğilimden kadına da aittir. Merve 
Kavakçı, bir kadın olarak, olduğu gibi görünmeye ve haklannı kullan
maya yetkilidir. Ancak, DSP'liler, ona bu hakkını kullandırmadıkları gi
bi hemcinsleri de hak gaspına destek verdiler...

Bu üç kavram saptırması, Türkiye'nin ilginç bir döneme doğru sü
rüklendiğinin işaretleriyle dolu. Sadece yüzde 22 desteği bulunan bir 
parti, diğerlerinin suskun kalması sayesinde kendi azınlık egemenliği
ni kurma yolunda ciddi adımlar atıyor. Böyle bir yolun sonunun nere
ye varacağını muhayyilelerin darlığı sebebiyle algılamayanlara, Or-- 
well'in romanı, iyi bir yol arkadaşı olarak tavsiye edilebilir. Türkiye Or- 
vvell'i haklı çıkartan ilk ülke olacak ve kavram kaydırması azınlık dik
tatörlüğünü demokrasi diye sunmaya kadar varacak mı bakalım?

BAŞÖRTÜSÜ VE SOL DERlNÜK
Mümtaz Soysal 4.5.1999 Hürriyet

Meclisteki başörtüsü olayı Cumhuriyetin geçmişi ve geleceği 
bakımından düşündürücüdür...

CHP ve DSP’ce temsil edildiği söylenen gelenek, bağımsızlık müca
delesiyle başlayıp "aydınlanmacı" bir uygarlık tasarımına dayanır, O 
açıdan, Fransız (htilali'nin jakobenizmiyle akrabadır. Sorun, bu akımın 
çok partili demokrasiye geçişten sonraki bocalanmalarıyla başlar. 
CHP, "ortanın solu" uzlaşmasından kalkarak dönüp dolaşıp sosyal de
mokraside ve hatta onun bile yumuşatılmış yorumu olan Blaircilikte 
karar kıldı. DSP ise, "Eski CHP" ile kökten birliğini kabul etmekle bir
likte. sağınkilere yaklaşan ekonomik politikaların ve ayrıca Fethullah-
glarla flörte kadar varan bir "inançlara saygılı laiklik" anlayışının izle- 
yidsi oldu.
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VURUN MERVETE
Ahmet Taşgetiren, 4.5.1999 Y. şafak

Sessiz bir Meclis çoğunluğu seyrediyor bu linçi... Bir genç kadın 136 ön<e-
li adamın hiddeti ile eziliyor gözler önünde, 414 insan seyrediyor, yutkunu
yor, büzülüyor sıralarında... "Gerilim bitsin” diye bekliyorlar..,

Gerilim bitsin yani 136 kadınlı-erkekli öfkeli adam Merve'yi çiğ çiğ yesin...
Merve kalkıp gidecek, öfkeli 130 adam tatmin olacak...
Onlar erecek mürüwetine, suskunlar akacak kerevetine...
"Biz adamı böyle ezeriz" nutukları yansıyacak ertesi gün, kan tutmuş 

medyaya...
Yazık!
"Bunlar bir kere de Meclis'e girerlerse artık üniversitede ve devlet daire

lerinde engellemek mümkün olmaz..."
Öyleyse vurun Merve’ye... Bir kere de Üniversiteli ve kamu görevlisi ba

şörtülülere mesaj vermek için vurun. Güçlü vurun ki, sesi Malatya’dan, Ma- 
raş'tan, İstanbul'dan duyulsun...

"Bugüne kadar cumhuriyet tarihinde 147 bayan milletvekili gelmiş Mec- 
lis’e... 550 milletvekilinden bir tanesi de başörtülü olursa ne çıkar" demeyin, 
vurun...

“Üniversitede başörtülü öğrenci sayısı yüzde 7-8 civarında"demeyin vu
run...

"Bu bir cereyandır, diyor Demirel, kökü derinlerdedir...." Bunu dikkate 
alın ve vurun... Merve başını kaldırırsa, kıyamet kopar... Bunu bilin ve vurun.

Beyninin içine bakmayın, başörtüsüne bakın ve vurun....

DAYATMALARA KARSI ÇIKIYORUM
Can Dündar, 3.5.1999 Sabah

Beni asıl şaşırtan ne biliyor musunuz? Çete davasından kaçmak için, kirli 
dosyalannı kapamak için, kanlı ellerini yıkamak için meclis çatısı altına sı
ğınmaya çalışan bu kadar isim varken, DSP grubunun başörtülü bir kadını 
tek hedef seçmiş olması...

Öbürleri, boyunlarına taktıkları kravat sayesinde muteber olacaklar; su
ça, günaha bulaşmamış tahsilli bir kadın, başına örttüğü örtü nedeniyle 
“düşman" ilan edilecek.

Bunu içime sindiremiyorum.

ERKEKLİĞİN ADM “MERVE" KOYSUNLAR
_____________________Mustafa Islamoğlu, 5.5.1999 Y. Şafak_____________________

“Her çığlığı aleyhlerine sanan" bu zavallılann, "ağızlarından taşan kinleri
ne" bakmayın siz; ondan çok daha fazlasını yüreklerinde sakladıklarını yine 
Kur'an'dan öğreniyoruz. Onları, bir de Cemil Meriç’in ağızından dinleyin: 

"Her aydınlığı yangın sanıp söndürmeye koşan zavallı insanlarım, karan
lığa o kadar alışmışsınız ki, yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi... Bu memleke
tin büyük faciası, en seçkin evlatlannın beynini ve kalbini itlere peşkeş çek
mesi.. (jurnal 1/79)

"Siz milleti sırtından vuranların uşağıydınız. Çevreniz morg masalanndan 
çok daha beliğ. İmparatorluğun içindeki kurt sizdiniz. Meşrutiyeti siz kemir
diniz. Cumhuriyet sizin yüzünüzden panayır gösterisine döndü. Namuslu ol
sak önce sizin elinizi sıkmazdık dostum. Anadolu’yu boğazlayanlann kanlı 
pençelerini muhabbet ve ihtiramla sıkan bir el bu...” (s. 227)

“İnsana saygı gösteren, ışığı söndürmeye koşmayan, kitaba dış gıcırdat
mayan ve aydınını sahipsiz bir köpeğin ebedi korkusu içinde yaşatmayan, 
kendi beynini kemirmeyen bir rejimin susuzluğu içindeyim. Bu rejim gök
ten inmez. Din şehit ister, asuman kurban. Haklar birer birer fethedilir... İn
sanın keneden farkı, bir dava uğrunda fedakarlığı göze alabilmesidir," (s. 
304)

"Kanun insan haysiyetini kırmamalı, diyor Gandi, Kırıyorsa, kanun değil 
yumruktur. Peygamberlerle filozoflann doğruluğunda tereddüt etmedikleri 
üç beş hakikatten biri şu: insanın hasiyeti, düşüncesidir. Düşünceyi zedele
yen her kanun. Hukukla uzak yakın ilgisi yoktur. O halde namuslu adamın 
ilk vazifesi tabii afetlere göğüs gerer gibi tehlikeleri kucaklamaktır. Yoksa 
hayssiyetten nasipsizdir, {s. 353)

Parlamenlo’yu, SSK Okmeydanı Bürosu ya da iş Banka- 
sı'nın Şehremini Şubesi gibi kabul ederseniz, o zaman tabii 
oradan "kıyak emekli” de olunur, lojman da tutulur, karavandan 
yemek de yenir, işte böyle kravatsız, tıraşsız ya da başörtülü 
gelirsen maraza da çıkar

(Engin Ardıç, 5 5.1999 Star)

-  KADININ FENDİ ERKEK MHP’Yİ YENDİ
Kim bilir kaç vekil, başörtüsünü insan haklarından sayma

yarak kendini avutuyordu. Anadolu kadınının “geleneksel ye- 
menisi”ni temel hürriyetlerden sayıyorlardı da, türban nam bez 
parçasını bir siyasi hareketin unsuru olarak yere çalınası bir 
şey addediyorlardı herhalde, siyasi bir tavrın dahi temel bir 
hürriyet olduğunu unutarak.

(Melikşah Utku, 4.5.1999 Y Şafak)

-  DEVLET, YANİ ECEVİT
Dengelerin iyice hassaslaştığı Meclis'in, halkı olmasa da bu 

hantal devlet bürokrasisini iyi temsil ettiğini kabul etmeliyiz. 
Belli yaşın üstündeki insanları kasıp kavuran o iktidar hırçınlı
ğı içindeki Ecevit, zaten son günlerde terketmekte olduğu 
“hoşgörü görüntüsünü” bütünüyle rafa kaldırıp gerçek yüzünü 
gösterdi. Partisini bir hanıma "haddini bildirmeye” çağırırken 
seçilmiş bir vekil değil, atanmış bir bürokrattan başka bir şey 
değildi. Olsa olsa DSP zihniyetine karşı olan bir davranışın 
"devlete karşı" olduğunu iddia etti. Ecevit, bu sözüyle kendile
rinin “devlet" olduğunu da savunmuş oluyordu. Oysa Meclis 
çatısı altında bir suçun olsa olsa "millete karşı" işlenmiş olabi
leceği iddia edilmeliydi.

(Kemal Kahraman 4.5.1999 Y. Şafak)

-  KRİZDE MOSSAD BAĞLANTIS|
Merve olayına bir de hiç yokken İsrail ve MOSSAD boyutu 

eklendi. Bu da nereden çıktı demeyiniz? 5 Mayıs tarihli Sabah 
gazetesi şecaat arzederken sirkatini söyleyen merd-i kipti 
meselinde olduğu gibi Merve Kavakçı'yı suçlayan gazeteci 
Steven Emerson'un belgelerinin MOSSAD kaynaklı olduğunu 
itiraf ediyor İsrail istihbarat teşkilatının belgeleriyle Merve Ka- 
vakçı’nın suçlanması her şeyden önce basının içine düşmüş 
olduğu vehameti ve sefaleti gözler önüne seriyor

(Muştala Özcan, 7.5.1999 Yeni Asya)

-  MHP: KAVAKÇI’YA YEMİN EHİRMEYİZ
MHP genel başkan yardımcısı Şefkat Çetin, Kavakçı’nın 

başörtülü yemin etmesinin mümkün gözükmediğini belirterek, 
“Benim bildiğim şey, bir devlet başkanı bir kişi hakkında bir şey 
söylemişse, o şahıs öyle olmasa bile öyle yaptırılır" dedi.

Genel sekreter Koray .Aydın ise Meclis başkanının 
M H r ueiı olması durumunda Kavakçı'ya yemin ettirmeyecek
lerini söyledi.

MHP’nin akademisyenlerinden ilahiyatçı Prof, Abdurrah
man Küçük, başörtüsünün İslami bir kural öldüğün", ancak 
toplum menfaatleri gereği bu kurala ıiyulmayabileceğini iddia 
ederek, "Allah atfeder” dedi, -------------------------------------

(7.5.1999 Y Şafak)

-  ŞALVARLA OY İSTEDİM, MECLİS’E ÖYLEMİ GELEYİM?
Anap Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar, “Halktan türban

la oy istedim, yeminimi de öyle yapacağım" ısrannda bulunan 
FP İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı'ya, "Ben de seçmenden 
şalvarla oy isledim; ama Meclis'e böyle girerim deme hakkım 
yok. O zaman Başbakan Bülent Ecevit de Meclis’e kasketle mi
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gelsin?” diye sordu.
Yazılı açıklama yapan Taşar;
"O zaman bir vekil de çıkıp, içtüzükte ifadesi yok diye, Kra

vat takıp gömlek giymem. Kravatı atletin veya çıplak vücudu
mun üzerine takacağım. Meclis’e terlik veya takunyayla gele
ceğim. Şort giyeceğim diyebilir mİ"?

(6.5.199 Hürriyet)
-  SÜFLİLİK VE BAĞNAZLIK

Bu Marjinal kesim için cumhuriyet ebedi özelliklerle tanım
lanmış, onlan otomatik olarak 'çağdaş' hale getiren ve bu yüz
den de değiştirilmeden korunması icap eden bir biat ilişkisini 
ifade etmekteydi. Dolayısıyla cumhuriyeti bir din gibi algılıyor 
ve Kavakçı’nın dindarlığın kamu alanına taşımasını laik düze
nin manevi otoritesinin sarsılması, ruhsal dünyalarına tecavüz 
edilmesi olarak yaşıyorlardı.

Bir başkası ise "Biz cuma namazına şortla gitsek kabul ede
cekler mi?” diyerek laiklik adına verdikleri şeyin nasıl dinsel bir 
aidiyet olduğunu açıkça ortaya koydu: Meclis camiyle mukaye
se ediliyor ve her ikisinin de kendi kutsiyetlerini rencide etme
yecek kıyafetleri ima ettiğine işaret ediliyordu.

Bağnazlığın bir kimlik öğesi haline geldiği noktada, belki de 
fedakarlık sağlıklı olanlara düşüyor.

(Etyen Mahçupyan 5,5.1999 Radikal)

-  IZDIRABINI PAYLAŞIYORUZ
Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı’ya bir des

tek de Aleviler'den geldi. Tunceli Cem Vakfı Başkanı ve FP mil
letvekili adayı Hıdır Dede, Kavakçı millet tarafından seçilerek 
meclise gönderilmiştir. Merve Bacımızın ızdırabını paylaşıyor ve 
canı gönülden destek olduğumuzu ifade etmek isityorum" dedi.

(5.5.1999 V. Şafak)

-  TÜRBAN, PERUK VE SAKAL
Lâkin siyaset bilimcisinin işi, o simgenin tekabül ettiği mesa

jı çözümlemek, o simgede dile getirilen itirazı anlamaya çalış
mak, o simgeyi hayatın diline tercüme etmek ve siyasette sim
geler kullanmayı gerektirmeyecek ifade kanallarını açmaktır.

Eğer türban takmak, takanlara bir politik kimlik kazandı rı
yorsa siyasetin yapması gereken şey, o kimliği yasaklamak 
değil, yerine daha cazip bir kimlik önermektir.

“Onu çıkar, peruk tak" diyemezsiniz. Peruk, başka bir kimli
ğin simgesidir çünkü. Üstelik, türban takanlar açısından, belki 
de türban takmalarına yol açan kimliğin, dışlandıkları modern 
hayatın simgesidir.

(Can Dündar, 8.5.1999 Sabah)

-  HUKUKÇULAR DA YEMİN EDER
Galiba artık hatırlamanın zamanı geldi: Bu ülkede sadece 

milletvekilleri değil, hukukçular da yemin eder.
Hukuk fakültesinden mezun olan her genç; mesleğini ya

parken hukuka ve yasalara saygılı olacağına, hukukun üstün
lüğünü en zor şartlar altında bile savunacağına namusu ve şe
refi üzerine and içer.

Bana öyle geliyorki, bugün hukukçulanmız için bu yemine 
sahip çıkmanın, namusunu ve şerefini korumanın zamanıdır.

Huzur ve güvenin son kapısı olan hukukun, bir terör silahı 
gibi kullanılmasına, toplumun bir kesimi üzerinde bir "hukuk 
terörü” estirilmesine hukuksal tepki göstermenin zamanıdır.

Bir savcı iddianamesinde "Malum olanın ispatı gerekmez" 
diye yazabiliyorsa, o ülkenin fikri hür, vicdanı özgür hukukçula
rının bu "hukuk cinayeti”ne karşı seslerini yükseltmelerinin za- 
mamdır

(Gülay Göktürk, 9,5.1999 Sabah)

TBMMVETBDM
Ali Bulaç, 4,5,1999 Zaman

Sayın Ecevit'in tanımına göre "Burası” (yani TBMM) devletin en yüce buru
mudur," Bu tanım kökünden yanlıştır ve isminden de anlaşıldığı üzere 
burası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'dir, Bir ülketin temel siyasi, 
hukuki, idari, iktisadi, sosyal kültürel vs. hayati faaliyetlerini yönlendiren 
yasama bu Mecliste yapılır ve yürütme bu Meclis'in ortaya çıkardığı yöneti
ci ekip tarafından teşekkül eder. Demokrasiler, bu fonksiyon ve misyonlar
la donatılmış meclislerin belli periyodlarda halk tarafından ve serbest 
seçimlerle teşekkül edebileceği hükmünü getirmişlerdir. Bu, siyaset bilimi 
ve demokratik kültür açısından asgari bir bilgidir. Çünkü eğer Meclis, 
devletin en yüce kurumuysa, milyonlarca insanın yeni bir siyasal iktidar ve 
muhalefet belirlemek üzere sandık başına gitmelerinin hiçbir anlamı yok. 
Devlet, kendine ait kuruma dilediği kimseleri tayin eder ve böylelikle burası 
TBMM olmaz, TBDM, yani Türkiye Büyük Devlet Meclisi olur.

MAKSAT SABOTAİDL..
Oktay Ekşi 3.5.1999 Hürriyet

Merve Kavakçı ise kendisine Necmettin Erbakan tarafından verilen, 
sadece Meclis'i değil, sistemi de birlikte torpilleme görevini Meclis Genel 
Kurul salonuna, siyasi bir simge haline gelmiş olan "başörtüsü" ile girerek 
yerine getirdiği için mutluydu.

Belli ki adeta bir terör çetesi gibi hazırlanmışlar.
Geride sabotaj planlarını hazırlayan bir beyin var. Yaptığı PKK’nın "kutsal 

bir görev yapacağına" inandırdığı, sonra beline bomba sarıp belli bir tarihte 
belli bir yerde o bombayı patlatarak öbür dünyaya gönderdiği kadın mili
tanları kullanmasından farklı değil.

Onlar kendilerini havaya uçururken çok çok beş on kişiyi de öldürebili
yor. Bu olaydakinin görevi sistemi havaya uçurmak.

Sabotaj planının sahibi belli ki Necmettin Erbakan'dan başkası değil.
Nazlı llıcak'la Merve Kavakçı da sabotaj planının uygulayıcıları. Görev 

bölümünü böyle yapmışlar.
Ama Erbakan'la Ilıcak açısından sorun yok. Çünkü bomba Kavakçı'nın 

beline sarılı.
Dün Meclis'te yaşananlann özeti bize kalırsa bu idi.
Pardon... Bir önemli benzerlik daha vardi:
Yaklaşık sekizyıl önce TBMM'nin yeni bir yasama dönemine başlayacağı 

gün aynen Merve gibi, militan bir ruhla oraya gelmiş bir Leyla Zana vardı. O 
da "yemin törenini" kendi "kutsal" inancı yönünde kullanmaya kalkmıştı.

Ancak onunki "bölmek'ti Merve ise "yıkmak" için gelmişti.

TEKNİK HATA
Nazlı Ilıcak, 12.5.1999 Y. şafak

Nuh Gönültaş’ın Yazdıklan: "Bu düzenin kadınlarla sorunu var. Problem 
daha ülke kurulurken başlamış. Mustafa Kemal Atatürk en yakınlarından 
Halide Edip Adıvar'ı bir numaralı rejim düşmanı ilan etmiş, Halide Edip 
Adıvar I925’te Avrupa'ya sürgün edilenler arasında. 150'liklerden, Onu 
'Vurun Kahbeye' romanından daha doğrusu romandan uyarlanan filminden 
tanırız. 'Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz' diyerek yeni seçilmiş çiçeği 
burnunda DSP gurubunu 'vatani görevlerine davet ettiğinde' etrafıma 
bakındım. Acaba Halide Edip Adıvar da orada mıydı?

Adıvar'ın romanındaki öğretmen başı açık olduğu için ,omaz güçler 
tarafından ‘Vurun kahpeye'diye taşlanıyordu. TBMM'deki olayda ise seçilmiş 
bir milletvekili sadece başı kapalı olduğu için, biraz önce 'herkesin hak ve 
hürriyetini koruyacağıma' diyerek yemin eden çiçeği burnunda milletvekil
leri tarafından taşlanıyordu."

Tamer Korkmaz’ın Malak.es!: Pazar günkü tahilsiz tablo hepimizin bellek
lerine kazındı. En azından ben-, yaşadığım müddetçe söz konusu manzarayı 
ve bu manzaranın politikacı, medya mensubu ve elbette suflör adı verilen 
rejisörlerini unutmayacağım.Bundan böyle hiç bir kadın hareketi temsilcisi 
veya hiç bir feminist de, sakın ola 'Daha fazla kadın Meclis’e' sloganıyla 
toplumun önüne çıkmasın; yemezler.

Biz Zaman gazetesi alıyoruz ama bu makaleleri okumadık diye düşünen
lere not: Makalderi ben İiTtyrn^ten okudum. Ertesi gün baktım ki zaman'-
da yok.
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İmam GazalTırin 
Oğluna Tavsiyeleri

İmdi her işi akhna danışarai^ yap. Akhna 
danışmadan yaparsan o iş ileri gitmez, nef
sine uymuş okınsun. Nefse uyup AHah Te- 
âlâ’nm emrini terk edenleri Allah Cehenne
me koymuştur. Buna Allah’ın melekleri şa- 
h iddir.
Nefis büyük bir düşmandn'. ondan kurtul
mak istersen akla sarıl, nefisten kaçın. Çün
kü Allah Teâlâ’yı insanlar akılları ile bildi
ler. Peygamberlere akılları ile uydular. Cen
net amelini akıllan ile işlediler. Akıllı olan
lar Allah’ın rahmetine erişirler. Cennete gi
renler de akıl sahibi olanlardır. Akılları er
meyenler Allah’a ve Peygamberlere’e inan
mazlar, kafir olurlar. Veya müslüman olur
lar, fakal nefsani arzularına ram olmuşlar
dır. Onların adı müslümandır ancak. Bunla
rın hakkında Allah Teâlâ Kur’an-ı Ke
rim’inde buyurmuştur:
Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Hatla 
sapıktırlar. Onlar gaflete düşenlerin ta ken
dileridir. (El-Araf sûresi ayet: 179)
İman beş burçlu kayaya benzer. Birinci kii- 
tı alımdan, ikinci katı gümüşten, üçüncü 
katı demirden, dördüncü katı tunçtan, be
şinci katı bakırdan. Sakın hırsız içeri girip 
hirap etmesin, hırsızdan kasdımız şeytan
dır. Bakır dediğimiz burç, edeptir. Bir kim
senin edebi olmazsa, muhakkak şeytan o 
burçtan geçer. Eğer edebi varsa şeytan içe
riye uğrayamaz. O kimsenin imanı kurtulur, 
demir dediğimiz burç sünnettir. Tunç dedi
ğimiz burç ise farzdır. Gümüş dediğimiz 
burç da ihlastn-. Altın dediğimiz burç ise Al
lah Teâla’ya yakınlıktır. Edebi olan sünnete 
yol bulur. Farzı eda eden ihlasa yol bulur. 
İhlası olan Allah’a yakın yol bulur. Yakını 
olan Allah teâla’ya yol bulur. Edebi olmı- 
yan kimse sünnete yol bulamaz. Verdiğini 
Allah için veren, sevdiğini Allah için seven, 
sevmediğini Allah için sevmeyen,Allah 
için düşman olan kimsenin imanı kamil 
olur. Ahlakı güzel olan kimsenin de imam 
kâmil olur.

Ertuğrul 
BAYRAMOĞLU

AfışRcınfıRl’cır pasü çiviye 6enzer.
Gömü’föliRferi ycröen zor çıRarfar

H.S. Gezgin

AKBABA İLE ÇAYLAK

Akbabanın biri çaylağa:
"Uzağı görmekte benden üstün ma
hlûk yoktur" demişti. Çaylak:
"Bunu söylemek yetmez. Gel bakalım, 
ovanın etrafında ne görüyorsun." diye 
karşılık verdi. Akbaba bir günlük yol 
tutan bir yüksekhkten aşağılara bakh: 
"İnanırsan, dedi, ovada bir buğday ta
nesi görüyorum."
Çaylak, hayretinden sabredemedi. Yu
kardan aşağıya doğru süzülmeye baş
ladılar. Fakat akbaba o tanenin yanma 
gelir gebnez, ayağına uzun bir tuzağın 
ipliği düğümleniverdi. Zavallı, o tane
yi yemek düşüncesiyle boynuna fele
ğin kement attığını bilememişti.
Her sedef inciye gebe değildir; nişancı 
her zaman hedefe vuramaz, değil mi? 
Çaylak:
"Sen düşmanının tuzağını fark edeme
dikten sonra taneyi görmüşsün, ne 
faydası var?" dedi. İşittim; akbaba, 
boynu kemendin içinde, söyleniyor: 
"Mukadderattan kaçmanın imkanı 
yok ki..." diyordu.
Velhasıl ecel, akbabanın kanına kastet
miş. kazâ da onun keskin gözünü bağ- 
lamışh.
Kıyası görünmiyen bir suda, yüzücü
nün gururu işe yaramaz.

“A

İNŞALLAH, MAŞALLAH. BAKALIM

I Napolyon’un III. Selim zamanındaki sefiri 
i General Sebastiyani Rusya ile İngiltere’nin 

lurkiye’ye harp ilan etmesine karşı Fadişa- 
hı memleketi müdafaaya teşvik ederken;
- Şevketpenah, dedi, ne korkuyorsunuz ki, 
zaten sizin İngiltere ve Rusya’dan 1/uyük üç 
düşmanmız daha var!
Sultan Selim; tu cevaptan pek müteaccip 
sordu:
- Denizlerin kıraliçesinden ve şimalin 
arslanından daha büyük düşman kim ola
bilir? Sebasiyani. şu cevabı verdi:
- Evet şevketpenah. Onlardan büyük üç 
düşmanınız şunlardır: İnşaallah, maşallah 
ve bakalım.
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I. M URAT’IN L KOSOVA SAVAŞINDAN ÖNCE YAPTIĞI DUA

OsmanlI O rdu0^ açlıla rla  karşılaşmak üzere Koso
va Ova^^ı^rleşm iştir, O düşman tarafından es* 

ş0deW pir rı^zgar Osmanlı Ojr^usu&un üze- 
btr^ êkJ$d  ̂ toM ̂ serpiyordu. Murat Gazi l>u 

sebep\ûima$md(jn

eYiS. U;gıh|l^Sey^|M^|^v(aî^ |kt,^>ıan peygaml|eH 
^İj^^^^^S|iİ^r3to]öİm etm e; Kerbeia^dâ

kanı
gözler ve senin aş-""' 

I l^ln^^K ne. D ert ehlinin hazin
I g d iîÖ tlf^ e  c^îıafl^sir eden inlemeleri hür-

'J
’^B unca^W e hazretînde^Muamı kabui ettin. Beni 

^ilcnahKum etm edin. Gene benim duamı kabulüyle.
yağm t^^eig^ şu üzerim ize gelen zulumatı ve 

f ’guban (tozu) defed ip  alemi nurani kıl, ta  kı kafir us- 
kerini açıkça i'örüp yü^yUze cenk edelim,

■ V a ifah îr  ■"' :  ̂ ■
Mülk^^e I^J^&^îll^îlî^Sen kime istersen verii^in. 

Ben Benim fikrimi Ve esra
rı n ı,|^n '"b ı® İ^0 ''^

M Ö Ik ^« ^ |^n im 1ti* ift|^ ir |(^değ ild ir^  ben bum- 
yaı^|c^j^ava§ Ipi^^elmedîfn^ «em en halis ve i|}ti](ı». 

srlnrt ;̂>’ -;

Ya Rab!
Beni bu müşlümanlar’a kurban eyle.
Tek bu mümintâlrj küffar etinde miağfup edip he

lak eyleme! . .
Yajlahîî |   ̂ ‘
Bunca niifusİn katline benf sebep eyJ^eme!  ̂
Bunları m ensur ve muzaffer eyle! ^

f  Bunlar için ben canımı kurban ederim.
: :^Tek:sen kabul e y |e l '^ '' '"  ^

A$akir-i İslâm içîrt«fe^im-i razıyım. « j  
X l^.bu müminlerîn öİümünU bana ^ s te rm e . 
Y a İ ^ f '  ^
Günahtarımız sebebiyle bizi düşman okuni^ hed^f 

kılma!
Kahrınla beni fena ve yüzümü halk içinde kara ey

leme.
İslâm toprağını din düşmanlarına çiğnetıpe ve ddı- 

lalet ehline yurt eyleme.
Ya İahî! '1
Beni katında mihman edip^ m um inler ruhuna be» 

nim ruhum u fed^^^kıtı  ̂ ‘
Evvel beni kiidm, ahır şahadet ^ |; (n 9 $ ip )  kıt!|
Sabah Yakti<jfağ<m yağmur-<v  ̂^vapn s^rtmda J/lU’-- 

rat Gûzinin şehadeti Üuasmm Ikpbuf aMuj^trıU'göketir. 
Affah tüm şehıdfere rahmet eyle^n*■ ' ' ys^ \<^ 4x<i

SEI\I KEniDİlUİ KURTARMIŞSIN
Kanunî Sultan Süleyman: “Şu çckmecemi 
benimle beraber kabrime defnedin!” diye 
vasiyette bulundu. Ölünce vasiyetinin yeri
ne getirilmesi için çekmece mezarm başına 
getirildi. Ebûssuud efendi de dahil olmak 
üzere mevcut ulema, gömülürdü gömül
mezdi diye münakaşaya koyuldu. Ölünün 
eşyasm kabre beraber defnetmek İslam’da 
yoktur mecusiye tebih lâzım gelirdi gel
mezdi derken çekmece tutanın elinden yere 
düşerek açıldı. İçinden bir çok kağıtlar dö
küldü. Bunlar Ebûssuud efendinin fetvaları 
idi. Padişahın vasiyetten muradı mahşerde 
sorulduğu vakit; “Yarabbi işte her şeyi şer’i 
şerifin fetvasiyle yaptım!” diyeceği anlaşıl
dı. O fetvaları Şeyhülislam Ebûssuud efen
di görünce ağlamaya başladı ve;
- Ah Süleyman, dedi sen kendini kurtarmış
sın iş tTı^ kâtmış"  ̂ ^

NASIL OLSA SİZ SUSTURACAK 
DEĞİLMİSİNİZ?

Dördüncü Murat tebdili kıyafetle içki içilen yerleri 
sık sık dolaşır, rastladığı sarhoşları cezalandırırdı. Bir 
akşam Fener civarında kiremit mahallesinde bir gizli 
demhaneye yolu düştü. Orada güler yüzlü bir zat ken
disine -tanıdığı yok ya- sordu:
- Efendi, seni gözüm biraz ısırır gibi oluyor. Filan 
kahveye gelir misin.
Padişah cevap verdi.
- Hayır!
- O halde baklacı oğlunda görüşmüş olacağız?
- Hayır! Oraya da gitmem. Yalnız haftada bir gün teb
dili kıyafetle çıkarım.
Bu cevap üzerine güler yüzlü sarhoşta bez beniz kül 
kesildi. Sultan Murat gülümseyerek sordu:
- Niçin sustunuz ya?
Tamamiyle ayılmış olan adam ellerini kavuşturup 
cevap verdi.
- Nasıl olsa, siz susturacak deği]^ misiniz? 
Kendiliğimden susayım! dedim...
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IDENEME
ÇİÇEĞE ARI KONDUĞUNDA 

/Anlık Çağrışımlar/

çurumun kenarına gelince 
geldiler... Yelelerinde saklı 
kelimelerle, bir saniye içine 

sığmış binbir at, hızla koşuyordu. Alev
den anlamlar avuçlarıma düşerken, 
geliyor gidiyordu atlar. Gecenin için
de, yeleleri alev gibi parlayan taylar; 
geliyor gidiyordu. Irmak gibi akıyordu, 
geceyi aydınlatan atlar. Gözleri filler
den iri; bir yanardağdan arta kalandı 
sanki her biri.

Şifre dağıtır gibiydi, mekanı titreten 
sesler ve sesleri ve renkleri ve telaşı yu
tup gaflete çeviren yorgan gibiydi ge
ce. Elleri titremeden, sakin görüntüyle 
herşeyi çekiyordu içine. Hiçbirşey ol
mamış gibi sakin, normalmiş gibi top
rağa basmadan yürüyebilmek.

Ellerim dokunuyor; topraktan sesler. 
Uçurum. Her harf bir uçurum. Gözleri 
gerili bir ceylan silueti hızla geçiyor; 
durmadan geçiyor.

İçimde su hobire çalkalanıyor, ateş al
mak için, bir kıvılcımın ardından bilin- 

Ahmet meyen lisanla imdat çığlıkları atıyor-

MERCAN  du

Gözleri geriliydi. Ceylandı. Koşuyordu. 
Hiç durmuyordu.

İçimde dağlaryer değiştiriyor, semaya 
baktığımda; kayan yıldızın peşine dü
şer gibi düşüyordum orantıların orta
sına.

Gökyüzü içimden mi dışarıya, yoksa; 
gökyüzü dışardan mı içime giriyordu. 
Ya bu çekiç sesleri? Ya bu sessiz fısıltı
larla sürüp giden, zamanın dönüp du
ran maharetli çığlıkları? Mavi alevden 
tül burnuma değiyor. Bir dağın bir da
ğa hasreti rüzgar oluyor; saçlarım dar
madağın.

Yüzümde yanık izi... Adını söyle bana! 

Gökyüzünü yırtan bu ses, gövdesinden 
kopmuş bir dalın arayış acısıdır. Sır
tında yerküre, yeşil bir dal ve üzerinde 
kıyamet sahnesi...

Sukunet, çığlıkların kenetlendiği andır. 
En sakin olduğu an bombanın, patla
maya hazırlandığı zamandır. Ellerim
de son bir hece ve boşlukta ben.

Bu kesilmiş cümlenin peşinde, gezgi
nim. Sessiz nağmeler cebimde ve bir 
servet belki istendiğinde.
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Kelimeler, isimler oynuyorlar be
nimle. Tek tek ve hep birlikte.
Eziyet, eziyet; körkütük testerey
le beynimin içinde sürekli işlem.

Karşımda, bir anda, anlamdan 
dağlar oluşuyor. İzahlar el ele 
tutuşuyor. Açılıyor kapıları bilin
mezlerin. Sırlar göğüs düğmele
rini çözüyor, beni görünce, Ha- 
bire koşu, hummalı dersler, za
manın ipini çözüyor. Cümleler 
halay halinde, kıvılcımlar son
suz ömrün bakiyesini sunuyor.

Herşey tamamlanınca, noksan
lık daha muazzam.

Ne oluyor bana?

Sırların çözülüşü bir ırmağa... Yetmiyor, yetmiyor 
anlatmaya... Herşey anlatılınca daha anlaşılmaz 
oluyor.

Uçurumda yine atlar. Uçuşup duruyorlar. Alevden 
yeleleri yakıyor yıldızları; bir hüzün şölenini terke- 
der gibi içime salıyorlar yolları.

Gidiyor geliyorlar. Toynakları oynak ve içimde nal 
sesleri.

Ve o ceylan siluetleri. Yağmurun suzinat inleyişi 
gibi, o görünmez ceylanların oktan keskin gözleri. 

Adımı söyle bana!...

Yarılır dağın bağrı, bir parça düşse sırrından ya
kasına, Ben yolcunun rüyasıyım; alevden ırmağın

'  'w v  I

barajı bir yandan da. O buzdan hanın sahibiyim 
üstelik. Ucunda bıçak, ucunda gül, iki okun önün
de koşuyorum; ayaklarım boşlukta .

Dünya çok uzaklarda, küçük muamma. Anlamlar 
üstüme akan ahtapot volkanı, dizlerimde çatırtılar 
ve direncin benzersiz varoluşu.

Yoruldukça nasıl da güçleniyoruz. Kandırılmış ker
vanın yolcusu ve sahibi. Aldanmış hancıbaşı; hi- 
lekar müşteriyim. Tüm sermayem gaflet. Yorgan 
gibi üstümde, gece ve gündüz, yudum yudum gaf- 
let. Ve eşyanın ellerimin arasındaki renkleri, ses- 
leri.

Kendini kandırma birinciliği...

Birazdan hepsi sökün edecek yıldızların. Az sonra, 
orantıların bağını kemirecek bir fare. Fil kadar ka
rıncalar, filler karınca kadar. Mavi siyaha akacak. 
Su aleve, alev suya koşacak, son bir kere; gafleti
nizi bölmek için sizin. Keskin bir hilal kafanıza ça
kılacak gafletten uyandırmak için sizi. Yorganınızı 
yırtacak derin uykular. Gecelerinizde ölü çocuk fo
toğrafları, atom bombası formülleri, meleklerin 
kanat hışırtıları. Silah sesleri, ölü gülüşleri, acının 
arkasından koşan çığlıklar; hepsi, bölmek için gaf
letinizi sizin...

-Kelime yüklü, alevden yeleli atlar da onun içirr. 
Uçurum kenarına anlam taşıyan şimşeklerin göz
yaşları da uyandırmak için varoluş çığlığını... Diri 
tutmak için, bizden habersiz, morglarla sözleşen 
hücrelerimizi.

Hüznü ateşe karıştırıp, çılgın naralara evsahibi 
yapmak; yüreğin yolunu keşfetmek için.

Zamanın ipini çözüp, atları çağırmak, uçurumun 
gözlerine ve geceyi en tenha yerinden parlayan 
bir bıçakla bölmek, yaşıyor olmayı gündeme al- 
mak için.____________________________________

Yaşamak; yaşadığım en şiddetli deprem.
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PINAR k it a p  v e  KÜLTÜR MERKEZİNDE 
KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

SUSURLUK 600 MİLYON DOLARLIK 
SEKTÖRÜN BİR PARÇASI

8 M ayıs'ta Ankara P ınar Kitap ve Kültür Merkezinde 
düzenlenen program da konuşan 20. Dönem TBMM Su
surluk İncelem e Komisyonu üyesi F P  milletvekili B edri 
İncetahtacı önemli açıklam alarda bulundu.

FP Gaziantep Milletvekili İncetahtacı, Susurluk sü
recinin, devlet içindeki çıkar çevrelerinin kendilerine ait 
mevzileri kaybetmemek için taşeron kullandıklarını or
taya koyduğunu açıkladı. D ünden Bugüne Susurluk  
başlıklı konuşmasında İncetahtacı, dünyada dört büyük 
sektörden birisinin kontra, gladyo ya da mafya olduğu
nun altını çizdi.

Susurluk sürecini Red Kit çizgi romanına benzeten 
İncetahtacı, romanın başlangıcında kendisi görünmeyen 
üst düzey Washington görevlisinin, oturduğu koltuktan 
Red Kit’e her dizide yeni görevler verdiğini, ama Red

CUMHURİYET AYDINI ŞERİAT KONUSUNDA ZIR CAHİL

Üç ayda bir yayınlanan fslamiyat dergisinin 4. sayısı "̂Şe
riat Dosyası" adıyla özel sayı olarak çıkmıştı. Dergi yazarla -̂ 
rmdan Doç. Dr. Hayh Kırbaşoğlu, Dr. Dr. Ilhami Güler, Doç. 
Ömer Özsoy, Ankara Pınar Kitap Kültür Merkezi'hde Şeriat 
Dosyası'nı tartıştılar.

Doç. Dr. Hayri Kırbaşoğlu, "Şeriat" kelimesinin Türkiye'de 
nasıl anlaşıldığına ilişkin tespitlerini aktardı. Kırbaşoğlu "Ül
kemizde 'Şeriat' kelimesinin tam anlamını bilen maalesef 
yok. Çok farklı anlayışlar mevcut. Birtarfta 'Kahrolsun Şeriat' 
diyen bizim insanlarımiz var; bir taraftan da 'Yaşasın Şeriat' 
diyenyine bizim insanlarımız var. Biz bu dosyayı, Şeriat kar- 
şıtı insanlara cevap olarak hazırlamadık. Her iki taraf da Şe- 
riat'ın anlamını bilmemektedir. Savunanlar niçin savunduğu
nu, karşı çıkanlar da niçin karşı çıktıklarını bilmemektedir. İş
te bizim amacımız da her iki tarafı Şeriat konusunda bilinç
lendirmektir. Sağlıklı bir Şeriat kavramı tartışmak amacıyla 
bu sayıyı hazırladık. Amacımız; ülkede din hakkında yaşanan 
kısır tartışmalara son vermektir." dedi.

Doçv Dr. İlhami Güler ise, şöyle konuştu: “Curaİriuriyet 
ayadınlarınm Şeriat hakkında zır Çahil oldukları belli. Ciddi 
bir araştırma yapılmamıştır. Şeriat, kitap demektir; Şeriat, 
vahiy demektir. Şeriat/ dinin tdrih içerisinde somutlaştırılmış 
şeklidir Şeriat, dininyorumudür. Kim tarafından yorumudur? 
Birincisi, Allah tarafından; İkincisi, Hz. Muhammed tarafın
dan yorumlanmasıdır. Şeriat, din demektir; Allah'ın emri de
mektir."

Kit’in asker ve polis değil, sivil olduğunu aktararak, Su
surluk’ta da örneklerinin görüldüğü gibi devlet adına ta
şeronluk yapan bir kişi olduğunu söyledi. Türkiye’de 
hukukun çiğnenerek, devlet adına binlerinin taşeron 
olarak kullanılma sürecinin resmi olarak 1952’de Özel 
Harp Dairesi’nin kurulmasıyla ve NATO’ya girilmesiy
le birlikte başladığını hatırlattı.

İncetahtacı, komisyon çalışmalarının bir noktadan 
sonra tıkandığına ve devlet sırları ile karşılaştıklanna da 
değinerek, devlet görevlisinden devlet sırlarının gizlen
mesinin yanlış olduğuna dikkat çekti. İncetahtacı bu 
konuda bir örnek vererek şöyle konuştu: “Örneğin Te
oman Koman’ı, JİTEM’in varlığı ve bazı konularda bil
gisine başvurmak için çağırdık. Kendisinin bize söyledi
ği sadece şu oldu: ‘Resmi olarak böyle bir kurum yok. 
ama faaliyetlerin olmadığını da söyleyemeyiz.”

80 öncesinde yaşanan sağ-sol çatışmalarına ve kadi- 
amlara değinen İncetahtacı, bütün olayların aynı elden 
çıktığını tespit ettiklerini açıkladı: “ Sürekli bir sağ-sol 
çatışması görünümü yaratıldı. Sağcılar solcuları öldür
dü, solcular sağcılan öldürdü. Ancak yaptığımız araştır
malarda çok ilginç bir sonuçla karşılaştık. Bu sebepler
le öldürülen kişilerin aynı silahlarla öldürüldüğünü vc 
aynı kişilerin kullanıldığım gördük. Maraş, Taksim kat
liamı, Ecevit suikastı. Uğur Mumcu, Turan Dursun, 
Bahriye Üçok ve daha birçok suikastin failleri buluna
madı. Bütün bu olayların yapılışı aynı. Bütün bu yaşa
nanlar dünyanın her yerinde aynıdır Üslup, malzeme ve 
hedef aynı. Hedef, uluslararası çıkar çevrelerinin elle
rinde bulundurdukları ülkeleri, mevzilerini kaybetme
mektedir Birçok insan bu işe ülke menfaati için girdiği
ni sanır Birçoğu da açıkça menfaat için girer”

Dünyada dört büyük sektörden birisinin kontra, 
gladyo ya da mafya olduğunun altını çizen İncetahtacı, 
yıllık geliri 600 milyar dolar olan bu sektörün en etkili 
ve gelir getiren yollarından birisinin uyuşturucu ticareti 
olduğunu dile getirdi.

İncetahtacı, Türkiye’de istihbarat birimlerinin bu tür 
organizasyonlarla mücadele etmek için kurulduğunu an
cak bir süre sonra bu örgütlerin de bu ilişkilerin parçası 
haline geldiğini açıkladı. İncetahtacı, Türkiye’de müca
dele birimlerinin kendi aralarında menfaat çatışmasına 
girdiğini, her birinin kendisi için ayrı birer mafya kurdu
ğunu yapılan araştırmalar sonucunda gördüklerini kay
detti. “Emniyet mafyası, istihbarat mafyası, JİTEM 
mafyası, kurumlann dışında, kurumlara bağlı olarak 
oluşmuş ve birbirlerini tasfiye etmeye çalışmışlardır” 
diyen İncetahtacı, bu tür hukukdışı organizasyonların 
hala tasfiye edilmediğini, elde ettikleri mevzileri koru
duklarını vurguladı.
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MODERNLİĞİN SONSUZ DURUŞMASI
Leszek Kolakowski

Koiakowski felsefeyi basitleştirerek an
latma özelliği ile biliniyor. Modernliğin Son
suz Duruşması da felsefi kavram yoğunluğu 
olmakla birlikte örneklerdeki sadelik ve üs
luptaki güzellik ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Eser Kolakowski’nin 1973-86 yıllan ara- 
smda muhtelif diillerde, çeşitli seminerlerde 
sunduğu ve konu bütünlüğü olan tebliğlerden 
oluşuyor. Ele alınan konular, kültürel, dini, si
yasi ve düşünce sorunlarını kapsıyor. Sorun
lar tahlil edilmekle kalmıyor, aynı zamanda 
zekice çözüm yollan da dile getiriliyor. Kola
kowski mutlak sonuca gitmek yerine, çeşitli 
meselelerde ortaya çıkmış, tutarsızlıkları gi
dermek, kendi deyimiyle “tehlike yollarını tı
kamak” işini gerçekleştiriyor.

Kitabın büyük bir bölümünde Avrupa ve 
Hıristiyanlık değerlendirmesi yapan Yazar’ın 
şu ifadesi oldukça ilgi çekici. “Avrupa şu an 
dikta barbarlığının tazyiki altındadır ki; bu 
diktanın sütü/maması, Avrupa’nın kendi kül
türel hüviyeti konusundaki tereddütleri, kendi 
evrenselliğini ısrarla benimsetip benimsetme- 
mesidir. Dolayısıyla da totaliter diktadan biz
zat kendisi sorumludur.” (s. 39)

Yazarın bu sözlerden anlaşılan Avru
pa’nın kendi evrenselliğini (yaygınlığını) 
sağlayıp sağlamamasını, dikta olup olmama
sıyla ilişkilendiriyor. Kendi evrenselliğini be
nimsetmesi Avrupa’nın bizzat kendisinden 
kaynaklanan zorbacı bir anlayışa sahip olabi
leceği sonucuna götürüyor.

Kolakowski böyl^bir aynileşme sürccıh- 
de geleceği şöyle tahayyül ediyor. “Gelecek 
nesillerin çatışır düşünceleri ahenkli ve 
uyumlu olarak birleştireceklerini düşünmek 
onlann; aynı anda hem tanııcı hem ateist, 
hem liberal hem diktatör, hem de şiddetin 
amansız düşmanı olacaklarını vehmetmiş 
oluruz.” (s.41)

Özetle Hristiyanlığın genelde ise ilahi 
dinlerin, insanın manevi dünyasına hitap ede
rek O’nu salt bir dünyevi varlık olmaktan 
kurtardığına dikkat çekiyor. Bu noktada hıris- 
tiyanlığın da bunu yeterince gerçekleş ti reme- 
diğinden bahisle şunu söylüyor:___________

a g  u jot.dİ «e r  ıra. I. 
s  o  anı. a  ta  ss:

<2. >ı:ıı !T H3İ §  Jtm <s)L a  a.

dı. İbadetin bir 
teknik olarak algı
lanışı onu randı- 
mansız veya ran
dımanı şüpheli bir 
teknik şeklinde 
göstermekleydi.
Eğer her iki ula
madan kilise me
sul idiyse ateiz
min boy atmasın
dan da o derece 
mesuldur.” (s. 146)

Kolakowski  __
çağdaş deizmin
kurucusu kabul ettiği Bacon, Gasendi ve ben
zeri yazarların kodladığı bilimsel yöntemin 
dini inanışı ve kutsalı silip süpürdüğü tesbiti- 
ni yapıyor. Ona göre dini inanıştaki bu eroz
yonu gerçekleştiren bilim değil bilimciliktir. 
Bu zaviyeden bu yazarlar da bilimci olarak 
atledilebilirler. Bir düşüncenin gerçekleşme
si için kullanılan bilim ile başlı başına kendi
si bir ideoloji taşıyan bilimcilik arasındaki 
önemli farka ışık tutuyor.

Yazar kitabın önemli bölümünde mitoloji, 
hristiyanlık ve bilimsel rasyonalizm’in çö
zümlemesini yapıyor. Bu konuda filozof Jas
pers ve Bulttman’ın görüşlerini kıyaslayarak 
bir sonuca varıyor. Vardığı sonucu ise şu iki
lemde özetliyor: “Ya Hıristiyanlığın tanrısını 
mitolojik babta kabul edeceksin ya da tanrıyı 
devre dışı bırakan bilimsel rasyonalizme ka- 
pılacaksın.” (s. 156)

Bir felsefeci olarak yazar cntcllektüel ko
nusuna da değinmeden geçmiyor. “Meslekle
ri bilgi aktaran, öğreti yayan, emir veren, ge
lenek taşıyan kimselerin yanında bu meslek
lerde ortaya çıkarken, tıpkı benkerlerin para
yı kullanması gibi kelimeyi mesai malzemesi 
edinen” bir sınıfın türediğine dikkat çekiyor. 
Çağdaş sivil toplumun para, güç ve kelam ol
mak üzere üç sütun üstünde yükseldiğini söy
leyen Kolakowski entellektüeli şöyle değer
lendiriyor. “Para uzmanları güç mahfelleri ve 
kelam banileri yani entellektüeller muazzam, 
mucizevi bir özbirikim oluşturuyorlar. Bu
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“Dinin bilim ile zoraki izdivaci kaçınıl
maz olarak imanı bilginin zavallı akıabası kıl-

araçlar nedeniyle kara parayı güç gücü, kelam 
kelamı yükseltmektedir, (s. 55) KAHRAMAN
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Yazar entelektüellerin durdukları yeri ve görevlerini şu 
cümlede topluyor. “Entellektüeller, musavver, muhayyel 
veya arzulanır bir dünya fikrinden hareketle eldeki verile
rin gelecekte nasıl yorumlanması gerektiğini söyler. Ya da 
verileri faş eder. Entellektüel şüphesiz kelamın efendisi
dir.” (sh. 60)

Yazar liberalizmin kökeninin Incil’deki “Temel bir 
manada insanlar eşittir. Yani aynı derecede değerlidir.” (s. 
112)

İlkesinden doğduğunu vurguluyor. Bu ilke gereğince 
yazar şu sonucun çıkarılmasını mantıklı buluyor. Eğer biz 
hürriyetin istibdattan iyi olduğuna köleliğin, insanlık mef
humuna uygun olmadığına, eşitliğin doğru, yasal ayrıca

lıkların zulüm olduğuna inanıyor. İnançsal hoşgörünün 
desteklenmesi ve baskıcı fanatizme karşı durulması gerek
liğine iman ediyorsak, tarafsız değiliz demektir. Böyle bir 
devlet te yansız sayılamaz.” (s. 213)

Modernliğin sonsuz duruşması din, felsefe, siyaset, 
kültür, ilahiyat, ütopya, liberalizm, demokrasi, muhafaza
karlık, sosyalizm, mitoloji gibi konular etrafında yoğunla
şarak bir düşünce turu sunuyor. Düşünceye yönelik kav
ramlar arkasındaki derin manaları keşfetmek ve düşünce 
açıklığını sağlamak isteyen okuyucuların mutlaka okuma
ları gereken bir eser.

P ın a r Yayınlan 36 8 sh.
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İHTİLAFLARIN ÇOZUM YOLLARI VE TAHKİM

Av. Muharrem Balcı

Anla.şnıazlıklann devlet yapısı dışında özel bir or
gan aracılığı ile çözüm lenm esi anlamında gelen lahkim  
konusu, az bilinen hukuki kavramlardan biri.

Kitabın yazarı Muharrem Balcı böyle bir araştırma- 
mn sebebini “Tahkim m eselesindeki kaynakların azlığı 
ve tahkim kurumıınun yeterince iş lem eyişi” olarak ifade 
ediyor. Tahkim, hukukumuzun başka ve  önemli bir b o 
yutuna ışık tutuyor.

Muharrem Balcı konuyu Roma ve İslam hukukun
dan başlatarak Tahkim ’in dayandığı temelleri ve usulünü 

ortaya koyuyor. Ayrıca Osmanlı hukuk tarihindeki örneklerini de ihmal etm iyor
Pozitif tahkim kurallarını değerlendiren yazar eserinde uluslararası hakemlik usulü 

ve kurumsal tahkim yönetm eliklerine de yer veriyor.
Balcı titizlikle topladığı m alzem eyi dikkat ve objekliflikle değerlendirerek eserinin 

ilm i değerini yükseltiyor Bu konudaki çalışmaların azlığı eserin ortaya çıkmasını zor
laştırırken diğer taraftan eserin kıym et ve değerini artırıyor.

Danışman Yay. 416 ,v/î.

EDEBİ bir  söylem  OLARAK SOZSUZ AKTARIM

Zeki Karakaya
Edebî Bîr Söylem 

Olarak 
Sözsjüi  ̂Aktarım

___ ___ i Zeki Karakaya’nın kaleme aldığı bu eser, Türkiye de
, dal ı nda yapılm ış, çalışmaların ilklerinden biri o l

ma özelliğine sahip. Edebi m ehnler içerisindeki söz sa
natlarım inceleyen eserlerin sayısı oldukça kabarık. Am a  
metin içerisindeki sözsüz anlatımları inceleyen eserlerin 

alanı, ülkem izde oldukça bakir alanlardan biri.
Sözsüz anlalım metinde yer alan ve metin dışı kabul 

edilen gösterge, işaret, sim ge, ikon, imgeler üzerinde du
ruyor Adeta satır aralarındaki ruh dünyasını keşfetm enin  

yöntem lerini sunuyor
Zeki Karakaya incelem esini iki bölüm halinde oluştur

muş. Birinci bölüm de sözsüz aktarım m eselesine kuramsal ve felsefi açıdan yaklaşmış. 
İkinci bölüm de ise daha çok pratik açıdan yaklaşıyor. Edebi metinlerin içeriği düzlem in
de gerçekleşen sözsüz anlaUmlann yanında içerik ve biçim görüntüsü üzerinde de duru
yor. Şiir, tiyatro v e  edebiyat ise ikinci bölümün incelem e alanları içerisinde yer alıyor  
Edebi bir söylem  olarak sözsüz aktarım kendi içinde ve dışında görünürlüğe ulaşan ya  

da ulaşmayan insanların görüntüsünü sunuyor
Etüd Yav. m  sh.

1- Modernliğin Sonsuz Duruşması, Leszek 
Kolakowski, Pınar Yay.

2- 2 1. yy Sözlüğü, Jacques Attali, Güncel 
Yay.

3- Yüzyılın Sonu, Nathan Gardels, Tür. İş 
Bank. Kül. Yay.

4- Katledilen Piramit, Christian Joce, 
Doğan Kit.

5- Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum. 
Ahmet Kekeç, Birey Yay.

6- Medya Terörizm, Varlık Özmenek. Tez 
Yay.

7- Filistin Ulusal Hareketinin Kurucusu 
Hacı Emin el-Hüseyni, Zvi Elpeleg, 
İletişim Yay.

8- Fikir ve Eylemler, Erdal İnönü, Boyut 
kit.

9- Kemalist Sistem Kültürel Boyutları, 
Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, Alfa Yay.

10- Cumhuriyet İradesi, Demokrasi 
Muhakemesi. Ayşe Kadıoğlu, Metis 
Yay.

1 1 -  Bir İmparatorluk Çökerken, Cahit 
Uçuk, Y K .Y

12- 11 Abdülhamit’in Son Günlerinde 
İstanbul, Paul Fesch, Pera Turizm A.Ş.

13 - Medya Sözlüğü, Noam Chomsky, 
Tüm Zam, Yay.

14- Terör, Emin Demirel, Alfa Yay.
15- 28 Şubat Sürecinde DiiV Siyaset ve 

Laiklik, Nazlı İlıcak, Birey Yay.
16- Onyıl Ellidört Gün, Dimitra 

Papandreu, Milliyet yay.
17- Sistemin Adı Yok, Emin Kazcı, Birey 

Yay.
18- Yengecin Kıskacı, Atilla İlhan, Bilgi 

Yay.
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AKAİD SOHBETLERİ
Ahmet Yaşar (Hocaefendi)

Ahmeci Yaşar Ho- 
caefendi’nin yıllardan 
beri sürdürdüğü sohbel 
faaliyetlerinin bir kıs
mı, nihayet bir kitap ha
line getirilerek okuyu
cunun istifadesine su
nuldu. Kitap Akaid 
Sohbetleri adını taşıyor. 
Bu eseri, kadim dostu
muz Faruk Beşikçi’nin 
bereketli çalışmalarnia 
borçluyuz.

Kitabın adından da
anlaşılacağı gibi eser, sohbetler halinde verilen derslerden mey
dana getirilmiş. Sohbetler farklı zamanlarda yapılmış, fakat aynı 
konu etrafında işlenmişler. Bu yüzden sohbetlerde işlenen konu
larla tam bir mevzu bütünlüğü sağlanabilmiştir. Kitabı okuduğu
nuzda, sohbetler arasında hiçbir kopukluk hissetmiyorsunuz, ke
lime eksikliğine, mana yitimine, muğlaklığa, cümle düşüklüğüne 
rastlamıyorsunuz. Sohbetlerde kullanılan ifade son derece düz
gün; süsten, lüzumsuz teferuattan uzak, herkesin anlayabileceği 
bir anlatım üslubu kullanılmış.

Hocaefendi sohbetlerine önce bir durum değcrlendiiTnesiyle 
başlamış, özelde hitap ettiği cemaatın, genelde tüm müslümanla- 
nn yıllardan beri mustarip olduğu ve bir türlü kurtulamadıklan 
manevi hastalıkların teşhisiyle yola çıkmış, ardından çok kısa ve 
öz bir ifade ile tedavi yollarının neler olduğuna geçmiş, sohbet
lerini daha çok bu nokta üzerinde teksif etmiştir.

Hastağılın adı belirlenmiş: Cehalet hastalığı. Yani ilimsizlik, 
özellikle ‘ tevhid’ ilminden yoksunluk. Tedavi; onun da yolu net 
bir b içim de gösterilmiş. Arınma azminde olan herkesin fert fert, 
kendi ihtiyacı ölçüsünde, bizzat kendi çabası ile tevhid ilmini el
de etmek için çaba harcaması, bu alandaki eksikliklerini bir an 
önce tesbit edip zaman yitirmeden tamamlama yoluna gitmesi; 
yani tüm inanan insanların tek tek vahiy kaynaklı ilme dört elle 
sarılm ası, herkesin, her an kişise! bilgilerini artıiTnası..

Hocaefendi her fırsatta hitap ettiği cemaate ve tüm müslü- 
manlara tevhid ilmi sahasındaki bilgisizliklerini hatırlatmakta ve 
bu eksikliklerini gidcmnek için bir an önce harekete geçmelerini 
islemektedir. Bunu söylerken otorite olarak kendisini değil, va
hiyle doğrulanmış ilmin ilkelerini delil olarak göstermekte, lü
zum görüldüğünde kendisinin dahi bu ilim ölçüsünde sığaya çe
kilmesini, eleştirilmesini, uyarılmasını bütün samimiyeti ile 
önermektedir. Herkesin ortamın bulanıklığından yararlanarak in
sanlara kendisini kutup, mürşid-i kamil diye yuttumıağa çalıştı
ğı bir zamanda, Hocaefendi’nin çıkıp bu denli açık kalplilikle 
konuşması, dogftisti cesaret isieyen bir davranıştır. Böylcsi bir 
davranış sergilemesi, herşeyden önce Hocaefendi’nin ilim adamı

ve irfan ehli bir şahsiyet olmasından, kaynaklanıyor. Nitekim bu 
bağlamda Hocaefendi’nin “Yolumuz müridlik, mürşitlik yolu de
ğil, kardeşlik yoludur. Bizi bir yanlış üzerinde gördüğünüz halde 
bizi eleştirmeseniz, uyamasanız size hakkımı helal etmem; mut
lak doğru biz değil, ilmin gösterdiği hakikattir” gibi sözleri bü
tün açık kalpliliği ile söylemesi, tasavvufi meslekte bir devrim 
mahiyetindedir,

Hocaefendi kitap boyunca ilim deyip ilim tutmuş; 244 sayfa 
boyunca ilimden söz etmediği tek bir sayfa yok gibi. İlim derken 
elbette vahiy kaynaklı ilmi, özellikle tevhid ilmini, alim derken 
de ilmi ile amil olan muhlis, takva sahibi ilim adamlarını kasdet- 
miştir. Nitekim bu amaçla .sohbetinin birisini yanlızca takva ko
nusuna ayırmış, takva ile ilgili ayetleri uzunca zikretmiştir.

Hocaefendi kitabı oluşturan sohbetlerin çoğunda itikadi ko
nulan, Kur’an’ı merkez alarak işlemiş, ihtiyaç duydukça hadis-i 
şeriflerin şehadetine de başvunnuştur. Tasavvuf erbabının çoğu 
kez zahiri ilim erbabınca eleştirildiği zayıf veya mevzu hadisler, 
hurafeye dayalı menkıbe nakillerinde kesinlikle bulunmamıştır.

Öncelikle imanın ilkelerini tafsilatlı bir şekilde anlatan Ho
caefendi, bunların yanı sıra imanın zıddı olan küfür ve şirk kav
ramlarını anlatmış, küfrün bölümlerini maddeler halinde sırala
yarak özlü bir şekilde izah etmiş, özellikle küfrün istihyâî(ar he
lası küfür} ve küfr-i /«zâm? bölümlerine dinleyicilerinin ve oku
yucularının dikkatini çekmiş, bu hususlarda müslümanları sürek
li uyanık olmaya davet etmiştir.

Bu kadar mahdut bir yerde 244 sayfalık kitabı tüm ayrıntalı- 
lanyla anlatmak mümkün değil. İhtiyaç his.seden kitabı alıp baş 
ucuna koysun, çevreyi kasıp kavuran küfür ve şirk kasırgaların
dan içi kararıp bunaldığında bir iki sohbet okusun. Cenâb-ı Hak 
her an bir biçimde tecelli ediyor. Fakat herkes istidadı ölçüsünde 
bu tecellilerden nasipleniyor. Hocaefendi de üzerine düşen irşad 
ve inzar görevini yıllarca sözlü sohbetleriyle ifa etti. Bu kez bun
ları yazıya dökerek, sözlü sohbetlerden mahrum kalan bizim gi
bi uzaktakilerin istifadesine sundu.

Yazının sonuna yaklaştığım bu noktada kitaptan tadımlık bir 
parça aktaiTnak istiyorum, kitabın muhteviyatını anlama bakı
mından yararlı olur inşallah, Hocaefendi diyor ki:

“Cehalet savaşınıza devam ediniz. Sizin düşmanınız Yahudi, 
Hıristiyan veya değişik inanç sahipleri değildir. Sizin gerçek 
düşmanınız, hiç ehemmiyet vermediğiniz cehalettir... Cehalet 
bulutları üzerinizde dolaşırken sizin oturmaya hakkınız yoktur.

Tevhid ilmi çocuklara değil, yaşlılara, yani akıl baliğ olanla
ra farzdır. Bizler ne acıdır ki iman ve ilimle mükellef olmayanla
rı mükellef seviyesine yükseltirken mükellef olanları bu ilim se
ferberliğinin dışında bırakıyoruz.” s. 155.

Kitabın arkasına not olarak düşüldüğü gibi, Hocaefendi geç
tiğimiz yıl çok ağır bir trafik kazası geçirdi. Cenab-ı hak onu biz 
Tnüsliimaniara bağışladı. Bu vesile tie kendilerine tekrar aciî şi
falar diliyorum. ■

HAZİRAN 1999 ■ 79



GELDİLER...

Vedat AYDIN

“Ne bekliyoruz şehrin meydanında toplanmış böyle? Bugün barbarlar gelecek...”
Konstantin Kavafis

eldiler... Korkulanın üzerimize salarak geldiler... 
Ellerinde silah, yüzlerinde maskeleriyle geldiler. 
Nemrut’tan bir ateş, Firavun’dan bir yılan olarak 
geldiler.. Uhud’da R asül’ün mübaıek dişlerini kana
tarak geldiler. Üç büyük İslam önderini; Öm er’i, 
Osman’ı, A li’yi şehid ederek geldiler. Kerbela so
kaklarında K ur’an’ı mızraklara takarak, Hüseyin’i 
kana boyayarak geldiler. Büyük îmam Ebu Hani- 
fe’ye işkence ederek geldiler. Hallac’ı darağacında 
sallayarak geldiler. Nesim i’nin derisini yüzerek gel
diler.

Geldiler... Ellerinde silah, yüzlerinde maskele
riyle geldiler. Üzerimize korkularını salarak geldi
ler. Kan içici vampirler olarak geldiler. Vietnam’a 
napalm bombası alarak geldiler. Halepçe’de kimya
sal silah kullanarak beş bin insanın feryadını gökle
re yükselterek geldiler. Hama’yı yerle bir ederek 
geldiler. Bağdat’a, Hz. Hüseyin’in, Abdulkadir Gey- 
lani’nin kabirlerine bombalar boşaltarak geldiler. 
Kirli ayaklarıyla Kutlu Şehre girdiler. Ruanda’da 
yüzbinlerce insanı öldürerek nehirlere boşalttılar. 
Felçli olduğu halde Şeyh Ahmet Yasin’e yıllarca 
işkence yaptılar. Filistin’li köıpe çocukların kolları
nı kırdılar. Irak’a ambargo uygulayarak 250 bin 
(Dünya Sağlık Teşkilatı’nın verdiği rakam!) çocu
ğun ölümünü sağladılar.

Demokrasi dediler, însan Haklan dediler. Libe
ralizm dediler... Ama, Roger Garaudy’nin ibretle 
kaydettiği gibi: “Liberal büyüme modeli, dünyanın 
geri kalan kesimine her iki günde Hiroşima’ya denk 
cana mal olmaktadır” gerçeğini ısrarla gözlerden

uzak tuttular. Çevreci kesildiler. Dev sanayi atıklan- 
nın, sözde silahsızlanma denemelerinin (aslında de
mode olmuş silahlarının tatbikat amaçlı kullanımı
nın) havada ve denizlerde yaptığı kirlilik, tabiatın 
ahengini ve dengesini bozduğu halde, çevrecilik adı 
altında örgütlenerek dünyaya çevre ve tabiat sevgisi 
aşılamaya çalıştılar.

Geldiler... Ahlaksızlığı ve fuhuşu Beyaz 
Cam’larla evlerimize sokarak geldiler. Haber bül
tenlerinde geri bırakılmış ülkelere nasıl insancıl yar
dım yaptıklarının manipülasyonuyla geldiler. Termi
nator filmleriyle eskatolojik korku vererek, her tür
lü direnme güçlerini kırmayı amaçlayarîîk geldiler. 
Bosna’da Kanlı Pazar diye kayıt düşerek geldiler. 
Grozni’de silahsız insanlara havadan ateş açarak 
geldiler. Cezayir’de onbinlerce insanı katlederek 
geldiler. Kosova’da evleri ateşe vererek, kadınların 
ırzlanna geçerek geldiler.

Geldiler... Ellerinde silah, yüzlerinde maskele
riyle geldiler. Üzerimize korkularını salai'ak geldi
ler. Kan içici vampirler olarak geldiler. Kitapları 
yaktılar. Bilgeleri astılar. Aşıkların derilerini yüzdü
ler. Anaları inlettiler. Genç kızlann okuma özgürlük
lerini engellediler. Çocuklan ağlattılar. Çiç J.vleri da
lından koparttılar. Lâleleri ezdiler. Gülleri soldurdu
lar. Kuşlan ürküttüler. Ahlakı çökerttiler. Sanatı 
mahvettiler. Şiiri küçümsediler. Müziği bitirdiler. 
Tiyatroya deli saçması dediler. Geldiler... Ellerinde 
silah, yüzlerinde maskeleriyle geldiler. Üzerimize 
korkularını salarak geldiler. Kan içici vampirler 
olarak geldiler....
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