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Türkiye, uzunca bir zamandan bu yana suni bir gündemle 
meşgul ediliyor. İrtica ile mücadele adı altında yapılan bir ikti
dar mücadelesi vesilesiyle ülke nüfusunun bir büyük yekûnunu 
teşkil eden insanlar potansiyel suçlu konumuna itilmek isteni
liyor. Bu insanların iradelerini felç etmeye dönük bir psikolo
jik savaş giderek tırmandırılıyor. Bazı karanlık odaklar medya 
marifetiyle, hukuki değeri tartışmalı kaset ve haberleri belli pe- 
riyodlarla gündeme sürerek bu mücadeleyi sürdürüyorlar. 
Kendilerini belli iktidar odaklarına şirin gösterm ek için taviz 
üstüne taviz verenler de, bu saldırıya hedef olmaktan kurtula
mıyorlar.

Hiçbir ilke, hiçbir hukuk kuralı tanımayan, am aca varmak 
için her yolu mübah kabul eden bu hukuk dışı, insanlık dışı sal
dırının karşısında, günah çıkarır gibi bir pozisyona girmenin, 
saldırıyı cesaretlendirmekten başka bir sonucu olamaz. Yapıl
ması gereken tamamıyla hukukun sınırları içinde kalarak, le
gal ortamlarda saldırıya karşılık vermektir.

İnsanların yıllarca önce söyledikleri sözleri, delil diye orta
ya getirip, onları hem kamuoyu nezdinde, hem de kanun 
önünde mahkum etmeye çalışmanın hukukla bağdaşan bir ya
nı yoktur. Böyle bir uygulamayı meşrû kabul edersek, yâni şu 
andaki fikirleri ve eylemleriyle değil de, mazideki fikir ve ey
lemleriyle insanları değerlendirirsek, bu değerlendirmeden 
kimse başarıyla çıkamaz. Cumhurbaşkanından Başbakanına 
kadar herkes bu usûlle mahkûm edilebilir. Bugün düğmeye ba
sarak birilerini mahkum ettirmeye uğraşanların mazisi aynı 
usulle gündeme getirilse acaba hangisi kendini kurtarabilir? 
Hakikatin yanında değil de, devranın muktedirleri yanında yer 
alanların elinde, sonuçta pişmanlık ve mahcûbiyetten başka 
birşey kalmadı. Çünkü, devran hep aynı gitmez, devran dö
ner, am a hakikat her devranda sabittir.

Bu sayımızda, iktidar mücadelesinde uygun bir araç haline 
gelen irtica yaygarasının tarihi serüvenini Abdullah Yıldız ir
deledi. Yıldırım Canoğlu ise, bugün Fethullah Gülen’i hedef 
tahtasına oturtan psikolojik savaşın perde arkasını sorguluyor. 
Yine bu sayımızda Genel yayın yönetmenimiz Cevat Özkaya 
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile gündemi tartıştı.

Ayrıca değerli araştırmacı İbrahim B eğoğlu ’nun Türki
ye’yi de yakından ilgilendiren MAI (çok taraflı yatırım antlaş
ması) hakkındaki incelemesi hayli ilgi çekici.

Ümran, gündeme ışık tutan belgeleri ve diğer yazılan ile 
devam ediyor.

Yeni Ümranlarda buluşmak duasıyla.
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irtica  YAYGARALARI
n e y iORTUYOR

KAPAK

“G e ç m iş le r  g e le c e ğ e ,  
su yu n  su y a  b e n zem e s in d e n  d a h a  ç o k  ben zer."

(İbn  H a ld u n )

ir t ic a  i c a d  o l d u

m e r t l i k  b o z u l d u

 ̂ rtica”!... Yaklaşık yüzyıl önce si-

1 yasal literatürümüze giren ve ogün 
bugündür ağızlarda temcit pilavı gi

bi çiğnenip duran nev-zuhur bii’ sözcük...
II. Meşnıtiyet’le yeni bir boyut kazanan 
iktidar kavgalarında, genellikle devlet 
gücünü ellerinde tutan Batıcı elitlerin, 
muhalif kesimi bertaraf etmek için fütur
suzca kullandıkları müthiş bir psikolojik 
baskı aracı... Bir vesile-i itham... Bir tez
vir ve karalama vasıtası...

1908’lere kadar “Hakk’a ve hakikate 
rücu’ etme” manasında masum ve müsbet 
bir dini kavram olarak kullamlagelen, fa
kat bu tarihten itibaren “Eski rejimi; Ab- 
dülhamit devrini geri getirmek isteyen, is
tibdat yanlısı" gibi anlamlar ‘yüklenen’ 
bu talihsiz kavram ı, ilk kez 31 Mart 1909 
hengamında İttihat ve Terakki Cuntası ta
rafından, tasfiyesi arzulanan grup, parti 
ve şahısları itham, ihbar ve ilzam için 
pervasızca istimal edilmiş... İttihatçı ol
mayan kim varsa; Hamidiler (Sultan Ab- 
dülhamid’i destekleyenler), Ahrarcılar 
(Hürriyet ve İtilaf Fırkası yanlıları), İtti
hatçıları eleştirenler, hem İttihatçılara 
hem istibdatçılara karşı olanlar, medrese
liler, alaylı subaylar... hepsi, ya “mürte
ci” ilan edilmiş, ya da bu damgayı yeme
mek için sinmek zorunda kalmışlar.

Şair Eşref’in enfes ifadesiyle:
Kim ki “cem’iyyef* aleyhinde bulun

sa '‘mürteci”... olmuş.

“Cemiyyet”, yani eli sopalı İttihat Te
rakki... Meşrutiyet’ten günümüze değin 
Türk siyasal hayatına damgasını vuran 
elitist, otoriter ve totaliter zihniyetin ta 
kendisi. Sözde Sultan Hamit “istibdadı
na” son vermek amacıyla harekete geçen, 
ama bir yıla varmadan, daha ceberrut bir 
“İttihat Terakki istibdadı” tesis eden 
ve bir kaç yıl içinde de koskoca impara
torluğu, beceriksiz ellerinde darmadağın 
eden “Cem’iyyet-i Mukaddese” !...

İşte Ogün bugündür, şu ülkenin siya
set sahnesinde, hep aynı oyun oynandı; 
aynı senaryonun farklı versiyonları deği
şik zaman ve mekanlarda, değişik kos
tüm ve dekorlar eşliğinde farklı aktörler- 
ce sahnelendi durdu. Ve bir sözcük; talih
siz bir sözcük var ki, hiç bir zaman ona 
yüklenen anlam, içerik ve hatta gördüğü 
işlev değişmedi; iktidar kavgalarının kı
zıştığı, siyasal atmosferin toz-duman ol
duğu her dönemde, gücü ellerinde tutan
lar tarafından rakiplerine ve özellikle de 
halka karşı oldukça müessir bir silah, bir 
baskı aracı olarak kullanıl ageldi: “İrti
ca»M

t a r i h i n  i r t i c a i  t e k e r r ü r ü  

31 Mart ve İrtica:
İlk kez 1909’da, İttihatçı cunta tarafından 
muhalif kesime; medreselilere, alaylıla
ra, basma ve özellikle de Volkan gazetesi 
sahibi Derviş Vahdeti’ye karşı bir töhmet 
aracı olarak kullanıldı, bu dehşetengiz 
kelime. O Vahdeti ki, Volkan’da Meşruti-

Abdullah
YILDIZ

TEMMUZ 1999
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yet kahramanı İttihatçıları öve öve bitiremiyor, be- 
tahsis “Mücahidin-i Hürriyet” diye tesmiye olunan 
Enver’i, Niyazi’yi, Eyüp Sabri’yi tebcil edip duruyor 
(tebcil ne kelime, bu şahıslara ‘‘zamanın Halit b. Ve- 
litleri” diyor), Ayasofya’da düzenlediği mutantan 
mevlüt töreninde Mithat Paşa, Namık Kemal ve diğer 
hüiTİyet önderlerine(!) dualar gönderiyor; buna karşı- 
hk Sultan Hamid’i yerin dibine batırıyor, onu “dine 
zarar vermekle” suçluyordu.^

Alman yanlısı İttihatçıların ağırlıkta olduğu Mec- 
lis’e ve hükümete karşı İngiliz yanlısı Sait Paşa’nm, 
bir başka görüşe göre Prens 
Sabahattin ve ekibinin tez
gahladığı ve gayri memnun 
halkla medrese öğrencileri, 
ordudan atılan alaylı subayla
rın desteklediği 31 Mart İsya- 
nP, “irtica” sözcüğünün poli
tik arenada ilk kez işlevsel 
olarak kullanımına da vesile 
oldu. Ayaklanmayı bastıran 
İttihatçılar, iktidar kavgaları
nı ve asıl niyetlerini perdele
yecek şamaroğlanlarına ve 
kurbanlara ihtiyaç duydular.
Hareket ordusunun İstan
bul’da kontrolü ele geçirme
sinden hemen sonra ilk idam
edilenlerden biri de, “irticâ hareketinin başı” olarak 
lanse edilen Derviş Vahdeti oldu.

Bundan böyle, Türkiye’deki iktidar kavgalarının 
zavallı, masum ve genellikle alakasız kurbanları hep 
“mürteci”ler (!) olacaktır. İttihatçı geleneğe sıkı sıkı
ya bağlı Cumhuriyet elitleri de, iktidarları için tehlike 
olarak gördükleri her gelişmeyi, halka mal olan her 
muhalefet hareketini “irticâ” olarak damgalamayı bir 
itiyat haline getireceklerdir.

Terakkiperver Fırka ve İrtica:
1924’te iktidardaki tek partiye, yani Halk Fırkası’na 
karşı kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın 
yapılacak bir seçimde halktan büyük destek alacağını 
tahmin etmek güç değildi. Bu yüzden tek particiler, 
yeni oluşan muhalefet hareketine “irticâ” damgasını 
yapıştırmakta gecikmediler. 1925’te Şeyh Said isya
nını kışkırttıklarını iddia ederek (ve olayı abartıp dev
letin hayat-memat meselesi haline getirerek) çıkar
dıkları Takrir-i Sükun Kanunu ile ilk muhalif parti

yi kapatıverdiler. Şeyh Said isyanma karşı İnönü hü
kümetine tam destek veren ve hatla hükümetin aldığı 
önlemlerin daha da sertleştirilmesini isteyen'* Kazım 
Karabekir Paşa ve diğer TCP yöneticileri ise, bir süre 
sonra 1926 suikastı bahanesiyle kendilerini İstiklal 
Mahkemeleri’nde sanık olarak buldular. Karabekir, 
kellesini ipten zor kurtarırken diğer TCF’lilerin bir 
kısmı idam edildi, bir kısmı da yurtdışmda kaldı.

Bundan böyle, Türkiye'deki ikti

dar kavgalarının zavallı, masum 

ve genellikle alakasız kurbanları 

hep "m ürteci"ler (!) olacaktır. İtti

hatçı geleneğe sıkı sıkıya bağlı 

Cumhuriyet elitleri de, iktidarları 

için tehlike olarak gördükleri her 

gelişmeyi, halka mal olan her 

muhalefet hareketini "irticâ" ola

rak dam galam ayı bir itiyat hali

ne getireceklerdir.

Serbest Fu'ka ve İrtica:
1930’da içerde ve dışardaki politik ve ekonomik ge

lişmelerin bir gereği olarak, 
belki de bir denge unsuru ol
sun diye kurulan Serbest 
Fırka, tek parti uygulamala
rından bizar olan halk için 
bir umul ışığı olarak algıla
nıp Halk Fırkası’na karşı 
ciddi bil- alternatif haline ge
lince, yine aynı kesimin ma
hut ithamına muhatab oldu: 
“İrtica” !... Paçaları tutuşan 
parti kurucusu Fethi Okyar 
pürtelaş Serbest Fırka’yi 
feshetmek zorunda kaldı. 
Ama yetmedi. İrtica iddiala
rının kanıtlanması, bazı 
mazlumların kurban edilme

si gerekliydi. Menemen’de üç-beş esrar kaçakçısının 
jandarma ile girdiği çatışma, bir “irticai kalkışma” 
olarak lanse edildi. Böylece Serbest Fırka’nın kapatıl
masının haklı(!) gerekçeleri -geç de olsa- oluşturula
rak mizansen tamamlanmış oldu.

İhtilaller, Darbeler ve İrtica:
1945’lere kadar Tek Parti istibdadı en koyu biçimiyle 
sürdü. İkinci Cihan Harbi sonrasında Almanya ve 
İtalya’daki faşist rejimlerin tasfiye edilmesiyle dün
yayı etkisi altına alan derhokratik rüzgar, ister istemez 
Türkiye’yi de etkiledi. Çok partili hayata geçildi. 
CHP, bazı demoki'atikleşme çabalarına ve dini özgür
lüklere (imam hatip okulları ve ilahiyat fakültesiyle 
bazı türbeleri açmak... gibi) kapı aralamasına rağmen, 
1950’de iktidar atını Demokrat Parti’ye kaptırdı. DP 
iktidarı döneminde halk hem ekonomik hem de sosyal 
anlamda rahat bir nefes aldı. Ancak, CHP’nin I960 
İhtilali’ne kadar DP iktidarına karşı yürüttüğü sert 
muhalefette istismar ettiği en önemli konulardan biri.

ÜMRAN
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sözde “irticâ” oldu. (CHP iktidarınca dayatılan Türk
çe ezanın leki'ar Arapçaya dönmesi, radyodan Kur’an 
okunması vb. ‘iıticâ’ olarak vasıflandırıldı.) Medya, 
üniversite ve sivil-asker bürokratlar üzerinde ağuiıklı 
bir nüfuza sahip olan CHP ve lideri İnönü, sözkonusu 
güçleri Menderes hükümetine karşı harekele geçirir
ken yine aynı manivelayı; “mevhum ve muhayyel 
irticâ”ı kullandı.

27 Mayıs 1960 İhtilali, daha sonraki ihtilal ve dar
belere pek çok konuda örneklik teşkil ettiği gibi; söz
de irticâ’ı yani çoğu zaman “sanal”, bazan da “mü- 
rettep” irticâ’ı “darbe gerekçesi” ilan etme nokta
sında da takipçilerine örnek oldu. İttihatçı geleneğin 
devamı olarak yorumlayabileceğimiz 12 Mart 1971 
Müdahalesi, 12 Eylül 1980 İhtilali ve nihayet 28 Şu
bat 1997 Post-modern Darbesi’nin gerekçeleri arasın
da hep bu talihsiz sözcük yer aldı. Böylece darbe ve 
ihtilallerin gerçek nedenleri bu olaylarm temelinde 
yatan çirkin iktidar kavgaları, dış ve iç güçlerin sinsi 
çıkar hesapları ustaca örtülüp “perdelendi”.

Evet, “irticâ” icad oldu; mertlik bozuldu. Türki
ye’deki güç odakları, bazan “komünistliği”, bazan 
“faşistliği”, bazan “bölücülüğü”, ama her zaman “ü'ti- 
câ”ı tehlike olarak gösterip (hatta icad edip) onların 
arkasına sığınarak “namertçe” çıkar kavgası yapma
yı “mertçe” iktidar mücadelesi yapmaya hep tercih 
ettiler.

ma planı” su yüzüne çıkarılmasın. Anlaşılan, devlet- 
lülerimiz işi gücü bırakmış, -Mesut Yılmaz’ın şok ifa
deleriyle- vatandaşlarına “ tuzak kurm ak”la meşgul. 
Hafızalarınızı şöyle bir yoklayın; Ali Kalkancı-Fadi- 
me Şahin-Müslim Gündüz kasetlerinden, Erbakan- 
Şevki Yılmaz-Hasan Hüseyin Ceylan kasetlerine, Ce- 
malettin Kaplancılar’dan İBDA-C’çilere ve nihayet 
Fethullah Gülen Hoca’nın “şok kasetleri”ni bitirme
den Abdurrahman Dilipak’a... unuttuklarımızı da ek
leyin ve düşünün... Isıtılıp ısıtılıp tedavüle sokulan 
sun M irticâ yaygaraları neyi veya neleri perdeliyor? 
Bu bağlamda, önceki yıllarda devrin Başbakanı Me
sut Yılmaz’ın yine böyle bir sıcak Ağustos öncesinde 
söylediği “Kimse irtica ile mücadeleyi iktidar kavga
sına alet etmesin” sözü, anlamlı değil mi? Keza Hazi- 
ran-98’de gizlice imzalandığı söylenen Washington 
Mutabakatı^ ve benzeri gizli anlaşmalarla Türkiye iç 
ve dış politikada yepyeni bir döneme girerken, halk 
kasetlerle oyalanıp “cambaza” baktırılıyor olmasın.

Öyle anlaşılıyor ki, gücü ellerinde tutan “tuzları 
kuru” bir avuç yabancılaşmış elit içerde halkın canını 
çıkarmak, dışarda ise Türkiye’yi “madara” etmek pa
hasına “karanlık” bir çıkar kavgasını sürdürüyor. 
Halktan ve onun inançlarından kopuk olduklarından, 
bu kirli kavganın millet ve memleket üzerinde mey
dana getirdiği korkunç tahribatı da hiç, ama hiç umur
samıyorlar. ■

28 Şubat ve “Bıktn an” İrtica:
Türkiye 28 Şubat 1997’den beri farklı bir iktidar kav
gasına tanık oluyor. Klasik güç odakları arasında sa
yılan sivil-askeri büroki'asi, üniversite ve medya’ya 
bir de “tekelci sermaye”nin eklenmesi ile çıkar kav
gası iyice tırmanmışa benziyor. İşin ilginç tarafı da, 
irticâ yaygaraları tam bu dönemde ayyuka çıkıyor. 
Yerli güç odakları ile uluslararası güç odaklan arasın
da yapılan çıkar anlaşmalarının, varılan mutabakatla
rın kurbanları yine “irticacılar” olarak suçlanan ve 
dini eğilimleri ağu- basan geniş halk kesimleri oluyor. 
İmam hatip okulları, Kur’an kursları kapatılan, başör
tülü çocukları okul kapılarında çile çeken, inançların
dan dolayı suçlanan, horlanan yine aynı çoğunluk. 
Yani olan halka oluyor, onun inanç değerlerine oluyor 
ve olan ülkeye oluyor...

28 Şubat’ın öncekilerden farkı sadece “post-mo- 
dernliği”nde değil. 28 Şubat’ın bh‘ özelliği de, sözde 
“irticâ ile mücadele”yi adeta bir sürek avına dönüştür
müş olması. Gün geçmiyor ki yeni bir “irticai kalkış

DİPNOTLAR

1) 1317 (1901) tarihli Kamus-ı T ü ık i'd t “rü cu ’”dan lüreyen “irticâ” ’
kelim esi yok; .sadece “r ica”dan masdar olan “ümit etme” anla- 
mmdaki “irticâ” kelim esi var. 1908-1909’larda yayımlanan Lü- 
gal-ı N ac i’de  ise, “irticâ’” kavramı şöyle açıklanıyor: "Geri 
dönmek" dem ek ise de "istibdadı le h a r  getirm ek taraflısı o l
mak" manasında kullanılmaya başlanılmıştır.

2) Bkz. Volkan, 5 Nisan 1909. (Tıpkı basım: Haz. Ertıığrul D üzdağ,
İz yy., İst./1992.

3) Bkz. Abdullah Yıldız, İrticaın Serüveni/31 Mart İrtica mı İktidar
kavgası mı?; Umran/42, Şubat 1998. Ayrıca bkz. M evlanzade R ı
fa t, 31 Mart, Pınar yy., I.Sİ./1996, s. 27; D oğan Avcıoğlu, 31 Mart
ta Yabancı Parmağı, Bilgi yy., İst./1969, s. 70; Sina Akşin, 31 
Mart Olayı, Sinan yy., İst./1972, s. 38,39.

4) Kazım  K arabekir, Şeyh Said isyanı hakkında; “Bu haıeket vatana
ihanettir. Bunların en şiddetli şekilde tedibi için hükümetin yapa
cağı her hareketi partimiz bütün kuvvetiyle destekleyecektir.” 
demiştir. (Bkz. Tekin Eerer, Yasakçılaı-, Toker mat., İst./1965, s.
12.

5) Bkz. Aydınlık, 20 Haziran 1999. Habere göre; Haziran 1998’de
Türkiye ile ABD  arasında yapılan bu mutabakatta, PK K ’nın tas
fiyesi ve Ö calan’m teslimi kaişılığında Türkiye’nin BaikanliU", 
Ortadoğu ve Ortaasya’da ABD operasyonlarına katılması karar 
altına alınmış.
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IKAPAK
MHP’yi Bekleyen Tehlikeler ve

FETHULLAH GÜLEN
_______ ÜZERİNDEN_______

PSİKOLOJİK SAVAŞ

Allah, Bismillah, Allahu E kbef

Yıldırım
CANOĞLU

RP VE MHP^NIN KESİŞEN 

__________ KADER ÇİZGİLERİ___________

MHP; 33 yıla varan siyasi mücadelesin
de, zaman zaman zigzaglar olmuş olma- 
sma rağmen, “Bedenimiz Türklük, Ru
humuz Müslümanlık” söylemini hiç 
terketmemiştir. Ülkücü gençliğin müca
dele hayatmda, “Ya Allah, Bismillah, 
Allahuekber” sloganı her zaman varol
muştur. Söylemlerindeki dini tema, bir 
MSP-RP’deki yoğunlukta olmasa bile 
hiç bir zaman sıfırlanmış değildir. Milli 
söylemleri öne çıkmış bir müslüman 
kimlik sergilemişlerdir. MSP-RP ise dini 
tema öne çıkmış olmasına karşılık milli 
kimliklerini hiçbir zaman reddetmiş de
ğillerdir. Her iki hareketin, söylem ko
nusundaki bu içiçeliği, İslam’ın 1000 yı
lı aşkın bir süredir toplumsal yapıyı do
kumuş olmasından kaynaklanmaktadır. 
1000 yıllık tarihi süreç, tüm değerlerin 
yeniden sentezlenip yerleşmesi için ye
terli bir zamandır. Bu yüzden İslami 
kimliği öne çıkaran müslümanlarla, mil
li kimliği öne çıkaran müslümanlar aynı 
şeyi farklı kavramlarla ifade etme duru
mundadır. Onun için her iki siyasi hare
ket, aynı tabana hitap etme durumunda
dır. Siyasi mücadelede ise kadroların

performansına bağlı olarak tabanda yer 
değiştirmelere şahit olmaktayız.

Burada her iki siyasi hareketin kim
liklerini tartışacak değiliz. Gerek hitap 
ettikleri kitleler açısından, gerekse söy
lemleri açısından her ikisinin, geçen sa
yıda ortaya koyduğumuz halkın ağırlık 
merkezini benimseyen partiler olduğunu 
b u ı^ a  ifade etmeliyiz. Dolayısıyla her 
iki partinin sistemin ağırlık merkezi kar
şısındaki durumları yaklaşık olarak ay
nıdır.

M HP’nin önündeki ilk tuzak, siste
min ağırlık merkezine çekilmesi için ya
pılan çalışmadır. Geçen sayıda bu tuzağa 
dikkat çekmiştik. Ayrıca MHP yönetici
lerine RP’nin başına gelenleri dikkatlice 
tahlil edip ders çıkarmaları gerektiğini 
de hatırlatmıştık. Şu ana kadar MHP’nin 
başına gelenler ile, R P’nin başına gelen
lerde neredeyse birebir örtüşme vardır. 
Koalisyon görüşmelerinde Mesut Yü- 
maz’m R P’ye karşı kullandığı üslup ve 
tavır ile, Bülent Ecevit ve Rahşan Ece- 
vit’in M HP’ye karşı kullandığı üslup ve 
tavır aynıdır. Hatta Ecevitlerin üslup ve 
tavrı, çok daha ağırdır.

M edya’nın R P’ye karşı yürüttüğü 
“değişti” kampanyası ile, MHP’ye karşı 
yürüttüğü “değişti” kampanyası hemen
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hemen örlüşmektedir. Devlel Bahçeli’nin ve bir çok 
MHP yönelicisinin “değişmedik” demesine karşılık, 
medya “değişti” kampanyasında ısrar etmekledir. 
Rl^-ANAJP koalisyon görüşmeleri esnasında RP’nin 
seçimler sırasnıda kullandığı “batıl” kavramının 
gündeme getirilerek tartışılması ve RP yöneticileri 
üzerine yoğun baskı yapılması hala hafızalardadır. 
Dahası ANAİ^ ile yapılan koalisyon görüşmelerinde 
Mesut Yılmaz’ın üslubu ve bu üslubunun gerekçesi 
dikkat çekicidir; RP’den 
aşırı derecede taviz is
terken takındığı tavır ve 
gerekçesi, MHP yöneti
cilerinin üzerinde durup 
düşünmesi gereken bir 
noktadır. Mesut Yılmaz 
özetle “Biz RP’yi siste
me entegre ediyoruz, el- 
betteki taviz verecektir.” 
demesi ile Bülent Hce- 
v it’in üslubu arasında 
önemli benzerlikler var
dır. Her iki partiden iste
nen, sistemin ağırlık 
merkezine göre şekillen
meleridir. Bu şekillen
meyi benimsedikleri, 
halkın değerlerini terk
ettikleri sürece kendilerine iktidar kapıları açılacak 
ve rahat bırakılacaklardır.

DSP ile yapılan koalisyon görüşmeleri sırasında 
medyanın, 33 yıllık siyasi geçmişe sahip bir partiyi 
ima yollu “kapalı kutu” ve “gayrı meşru” göster
meye çalışması bir merkezin yürüttüğü ince bir stra
tejinin ürünüdür. Rahşan Ecevit’in MHP’nin mazisi
ne yönelttiği ağır itham, bir taraftan MHP’yi dayan
dığı kitleden koparmaya zorlarken, diğer taraftan ko
alisyon görüşmelerinde tehditle taviz verdirmeyi 
amaçlamaktadır. Bülent Ecevit’in bu söyleme sahip 
çıkması ve MHP ile ilgili endişelerinin olduğunu 
söylemesi, Mesut Yılmaz’ın RP’ye karşı yürüttüğü 
politikaya benzemektedir. Her ikisi de medya deste
ğinde muhataplarını gayrı meşru göstererek, rencide 
ederek mümkün olan en büyük tavizi vermeye zorla
mak niyetindedirler.

YA1.NIZLAŞTIRARAK TESLİM ALMA OPERASYONU

MHl^ yöneticilerinin RP-ANAP koalisyon görüşme
lerinden gerekli dersi çıkarttıklarını söylemek çok 
zordur. Öyle ki MHP’den 3 milletvekili fazla çıkar
mış bir partinin lideri Bülent Ecevit, kendisini 
MHP’nin güvenilirliğinin bir ölçütü olarak gösterme 
siyasi nezaketsizliğini sergileyebiliyor. “Her geçen 
gün MHP’ye güvenim artıyor” ifadeleri hangi siyasi

nezakete uyar, doğrusu bi
lemiyoruz. Bilemediğimiz 
ve anlayamadığız, MHP 
yöneticilerinin bunları içi
ne sindü'meleri ve tepki 
göstermemeleridir. MHP 
yöneticileri Raşhaıı Ece
vit’in üslubuna tepki 
göstermeyerek hata yap
mışlardır.

Ecevitlerin ve medya
nın MlU^’nin üstüne bu 
kadar rahat ve fütursuzca 
gitmesine MHP tarafından 
böylelikle imkan veril
miştir. Seçimler sonrasın
da Bahçeli’nin “FP ile 
DYP biraz istirahat etsin" 
sözleri bir yerlere verilen 

özel bir mesaj değil idi ise büyük bir siyasi hata ol
muştur. MHP hareket alanını daraltmışım Manevra 
kabiliyeti ve pazarlık gücü zayıflamışın-. Bu hatanın 
ilk bedelini, meclis başkanlığında ödemiştir. FP ve 
DYP’den uzak durarak ıneşrûiyet arayışı yanlıştır. 
Sistem gereği meşruiyetin kaynağı halktır; halkın 
tasvibidir. Parlamentoya gelen partiler, belli bir halk 
desteğine sahip olup meşrudurlar. Bir siyasi hareket 
meşruiyetini halkın vicdanında değil de, sistemin 
ağırlık merkezinde bulunan belli güç odaklarında 
aramaya başlarsa varlık nedenini inkar etmiş 
olur. Geçmişte bu görüiitüyü veren pekçok parti, si
yasi hayattan tasfiye edilmiştir. MHP yöneticileri bu 
tür politikalarını gözden geçirmelidirler.

Bugünkü ortamda MHP ciddi bir kuşatmaya ahn- 
mak istenmekledir. Kuşatma çemberinin içine gir
meyi kabul ettiğinde; medya aracılığıyla üzerindeki

TEjMMUZ 1999 ■ 7

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

http://www.cvisiontech.com


baskı, en basit bir itirazda yoğunlaştırılacaktır. Halka 
seçim esnasında verdiği sözleri gerçekleştirmek is
tediğinde, bu baskının şiddeti artacaktır. Bunlardan 
vazgeçtiğinde de kendisine övgüler dizilecektir. Bu 
durumda da, işte yeni MHP, değişen MHP kampan
yası başlatılarak daha fazla taviz vermeye zorlana
cak, MHP tabanından koparılmak istenecektir. MHP 
tabanından koptukça, ittifak yapabileceği organizas
yonlardan uzaklaştıkça, kısaca yalnızlaştıkça boğa
zına geçirilen kement daha da fazla sıkılacaktır. B u
na yalnızlaştırarak teslim alma operasyonu diyebi
liriz.

Böyle bir yalnızlaştırma operasyonu sadece taviz
le sonuçlanmayacak, daha karmaşık eylem planlarını 
da beraberinde getirecektir. Tıpkı RP’nin Fethullah 
Gülen’le sıkıştırılmasına benzer tarzda MHP’yi de 
eleştirecek cemaatler ortaya çıkarılabilecektir. Daha
sı, taviz alındıkça Mehmet Kutlular’ın deyişi ile “bu 
kadar da taviz verilmez’’ kampanyası başlatılarak ör
güt bölünmek istenecektir. İç karmaşa ve huzursuz
luk artınlacaktır. Bütün bunlar geçmişte RP’nin başı
na gelmiştir. RP bu süreç içinde bölünmeyince, kapa
tılarak bölünme süreci başlatılmak istenmiştir. FP 
için ise bu süreç, henüz kapanmış değildir.

Özetle, hem MHP’nin tabanına, hem partinin 
bizzat içerisine, hem de dayanışmaya girebileceği 
yapılara karşı çok yönlü yürütülen bir kampanya 
sözkonusudur. O açıdan MHP; manevra alanını 
genişletecek politikaları, hızh bir şekilde üretme
lidir. Örgütle ve halk tabanı ile ilişkileri artırma
lı, halkın değerleri istikametinde politika yapma
lıdır.

FP’den milletvekili seçilen başörtülü 
Merve Kavakçı için başlatılan kampanya 
tek merkez tarafından yönetilmiştir. Ka
naatimizce kampanya’nın hedefi, yalnız
ca Merve Kavakçı ve FP değildi. FP ve 
Merve Kavakçı baştan beri başörtüsü so
rununa sahip çıkmıştı ve başörtüsü için 
mücadele vermekteydi. 18 Nisan seçim
lerine gelinirken bu konuya sahip çıkan, 
bu sorunu mutlaka çözeceğini söyleyen 
ve bu amaç için de Anadolu sathında ba
şörtülü gençlerden yoğun destek gören 
başka bir parti daha vardı; MHP. Halkın

belli bir kesimi tarafından “masaya yumruğu vura- 
cağma” inanılmıştı. Üstelik başörtülü bir bayanı 
milletvekiü adayı yapmıştı. Bunun için de belli bir 
kesim tarafından, başörtüsünü mutlaka çözecek bir 
parti olarak değerlendiriliyordu.

Yemin töreninden çok önceleri başörtüsü için bir 
kaşık suda fırtına kopartılarak başlatılan yüksek yo
ğunluklu kampanyanın asıl hedefi, kanaatimizce 
FP’den ziyade MHP idi. M HP’nin iradesini çözerek 
tarafsızlaştırmaya zorlamak idi. Cumhurbaşkanı, 
başbakan, medya, sivil ve asker bürokı-atların sefer
ber olmasının temel nedeni, başörtüsü ile başlayacak 
MHP ve FP yakınlaşmasını engellemek, MHP’yi ba
şörtüsü karşıtı saflara itmek, ya da tarafsız yapmak
tı. MHP milletvekili başı açık yemin ettikten sonra 
Cumhurbaşkanı ve komutanların Meclisi terk etme
leri, bu baskının şiddeti ve kararlılığı noktasında bir 
gösterge olarak değerlendirilebileceği gibi; FP mil
letvekilinin beklenmemesi de, asıl hedefin, FP değil 
MHP olduğu anlamında değerlendirilmesini müm
kün kılmaktadu'.

MHP oyuna getirilmiş, baskı ile sindirilmiş, gele
cekte ittifak yapabileceği güçlerden koparılmıştır. 
Kampanyanın şiddeti karşısında MIIP yöneticileri, 
başörtünün karşısında konumlanabilecek tarzda be
yanat verme durumunda kalmışlardır. Bu MHP yö
neticilerinin yaptığı en büyük hatadır. Örgüt ve ta
banlarını küstürmüş ve ümitsizliğe itmişlerdir. Siste
min ağırlık merkezindeki güçlerin, muhtemeldir ki 
bazı sözlerine aldanmışlardır. Tıpla 28 Şubat süre
cinde yanılan Fethullah Gülen gibi.
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Oysa MHP’nin önüne tarihi bir fırsat gelmişti. 
Başörtülü milletvekili; ya Süleyman Demirel’in 
annesi gibi, ya da îlhan Kılıç’m tanımladığı tarla
da çalışan, sırtında odun taşıyan Fatma Bacı gibi 
başörtüsünü bağlayarak meclise gelip yemin et
meliydi. Buna karşı çıkıldığı takdirde asıl ama
cın, başörtüsünün şekli değil bizatihi kendisi ol
duğu ortaya konulmuş olurdu. Karşı çıkılmadığı 
takdirde başörtüsü sorunu otomatik olarak çözülür
dü. Her İlci durumda da M liP kadroları, yücelir ve 
efsaneleşirlerdi.

18 Nisan seçimlerinde FP, MHP, DYP ve hatta 
ANAP; seçim meydanlarındaki söylemleri ile başör
tüsünü tayin edici bir konuma getirmişlerdir. Bu ko
nudaki samimiyetin ölçüsünü ortaya koyan bir tur
nusol kağıdı olmuştur, başörtüsü. Başörtüsü Kur’an- 
1 Kerim’de Allah’ın “örtün” emri ile ortaya çıkmış, 
zamanla refleksleşcrck örfleşmiştir. Başörtüsü hem 
örfi, hem de ilahi bir semboldür. “Tanrı Dağı ka
dar Türk, Hıra Dağı kadar Müslüman” olduğunu 
söyleyen bir MHP için başörtüsü, hem örf olarak, 
hem de ilahi boyut olarak önemli ve kutsal olma
sı gerekir.

Gerek Cumhurbaşkanı gerekse üst düzey sivil ve 
asker bürokratlar tarafından bir örf, bir gelenek ola
rak kabul edilen başörtüsünü, töre gereği MHP sa
vunmalıydı. MHP’li milletvekilinin başını açtırma- 
malıydı. MHP başörtüsünü töre olarak görüyorsa, “İl 
gider töre kalır” ilkesi gereğince savunmalıydı. Bi
re bir örtüşüm olmamakla beraber törenin önemini 
belirtmesi bakımından, Çin imparatorunun boyundu
ruğuna giren Türk Hakanı İşbara Han’ın Çin impara
torunun isteklerine verdiği cevaptaki anlam üzerinde 
MHP yöneticileri çok düşünmelidirler:*

Oğlumu sarayınıza gönderiyorum. Size, semavî men- 
şe’den gelen atları her yıl takdim edecektir. Sabah ak
şam enirinizi bekleyeceğim. Fakat elbiselerimizin önle
rini açmağa, dalgalanan saç örgülerimizi çözmeğe, di
limizi değiştirmeğe ve sizin kanunlarmızı kabul etme
ğe gelince; örf ve adetlerimiz çok eski olduğu için, on
ları bozmağa cesaret edemedim. Bütün milletimiz de, 
aynı kalbe sahiptir.

Başörtüsü, Ümran’ın geçmiş sayılarında ortaya 
konduğu gibi Allah’ın tesettür emrinin bir gereğidir. 
Bu açıdan başörtüsünün maddi olarak bir bez parça

sı olmasının ötesinde manevi olarak bir anlamı var
dır. Tarih boyu Batı ile yapılan mücadelelerde giysi
lerin mücadelenin sembolü haline gelişinin temel ne
deni de bu manevi boyutudur. MHP yöneticileri bu 
boyutu ile de başörtüsüne sahip çıkmak zorundadır
lar. “Türklüğü beden, İslam’ı ruh” olarak kabul 
eden bir hareket, pratikte bu birlikteliğin gereğini 
yapmalıdır. Başörtüsü, Hatun Dağı’ndaki Kutlu 
Kaya gibi manevi ve kutsal bir semboldür. Uygurla
rın Kutlu Kaya’yı bir taş parçası olarak görme hata
sına düştükleri gibi MHP yöneticileri de başörtüsünü 
bir bez parçası olarak görme hatasına düşmemeli ve;

Bir gün Uygur tahtına yeni bir hükümdar oturdu. Bu hü
kümdar, Çinlilerle yapılan sürekli savaşlara bir son ver
mek için, oğlu Gali Tiğin’e Kiyu-Liyen adındaki Çin 
prensesini almayı düşündü. Bu Prenses, sarayını Hatun 
Dağı’na kurdu. O çevrede Tanrı Dağı adında başka bir 
dağ ve onun güneyinde de Kullu Dağ adını taşıyan büyük 
bir kaya vardı. Çin elçileri, bakıcılarla beraber geldiler. 
Bakıcılar dediler ki; Hatun Dağı’nın saadeti bu kayaya 
bağlıdır. Türk devletini zayıflatmak için bu kayayı yok et
meli. Bunun üzerine Çinliler, Prenslerine karşılık bu ka
yanın kendilerine verilmesini istediler. Yeni Türk hüküm
darı, yurt içindeki bu taş parçasının Çinli’lere verilmesin
de bir mahsur görmedi. Halbuki bu kaya, kutsal bir taştı, 
Türk ülkesinin saadeti, bu tılsımlı taşın, Türk bütünlüğü
nün timsali olan kayanın yurtta kalmasına bağlıydı. Kaya 
giderse, Türk illerinden saadet de giderdi. Çinli prensesin 
tesirinden kendini kurtaramayan ve milli duyguları zayıf
layan hükümdar, milletin bu inanışına değer vermedi... 
Bu olay büyük akisler bıraktı. Türk vatanındaki bütün 
kuşlar, hayvanlar, kendi dilleri ile bu kayanın gidişine ağ
ladılar Bundan 7 gün sonra da Tiğin öldü. Türk ülkesi, fe
laketlerden kurtulamadı. Türk milleti rahat, huzur, bere
ket yüzü görmedi...”2

ifadeleri üzerinde çok düşünmelidirler.
Sonuç olarak gerek töre, gerekse ilahi boyutu iti

bariyle MHP yönetimi başörtüsünü savunmak, bu 
sorunu çözmek üzere gerekli yasal girişimlerde bu
lunmak zorundadır. Medya aracılığıyla yürütülen 
övgü ve yergi kampanyasının tesirinde kalınmamalı
dır. Unutulmamahdır ki halkın değerlerine yak
laştıkça yergi, uzaklaştıkça övgü alınacaktır. Bu 
konuda yanlış değerlendirme yapılmamalıdır. Bu ila
hi bir kanuniyet olarak da böyledir:

“Onlar, senin kendilerine yaramp-onlaıia uzlaşmanı arzu , 
ettiler; o zaman onlar da sana yaranıp uzlaşacaklardı.” (68 
Kalem 9)
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_________FETHULLAH GÜLEN ÜZERİNDEN_________

PSİKOLOJİK SAVAŞ

Meclisteki başörtüsü olayında MHP’nin tavrı dolayı
sıyla MHP’ye övgüler yağdıranlar daha önce de Fet- 
hullah Gülen’e benzer övgüleri yapmışlardır. “Ara
nan, Özlenen Din Adamı”, “Hoşgörü Timsali” 
“Hizmet Adamı”, Unvanlarını Fethullah Gülen’c 
bugünkü medya ve medyada yer alan köşe yazarları 
takmışlardır. Hoşgörü toplantılarını, okullarında ya
pılan hizmetleri öve öve bitiremeyenler, gene bugün
kü medya ve yazarlarıdır. (Ümran’m bu sayısındaki 
Ek’i bu gözle inceleyebilirsiniz.) Fethullah Gülen’in 
okullarında okuyan ve dünya şampiyonu olan öğren
cileri alkışlayan, “Fethullaçılar Anayasa Mahkeme
si’nde, Genel Kurmay’da” diye manşet çeken gene 
bugünkü medya idi. Gülen’e elinden ödül alan 
Cumhurbaşkanı da bugünkü Cumhurbaşkanı idi.

Gazi olayları ile birlikte başlayan süreçte Fethul
lah Gülen’in bilinçli bir şekilde yeni bir konuma itil
diğini görmekteyiz. Gittikçe yükselen RP hareketi 
karşısında bir konum. Yaptığı iki ihtilal ihbarında ih
tilalin ana hedefinin, kendi okullar zinciri olduğuna 
inandığı anlaşılmaktadır. Bu psikoloji belki de Fet
hullah Gülen’in en büyük zaafı olarak teşhis edilmiş. 
Maksim Gorki’ye yaklaşıldığı gibi kendisine yakla
şılmıştır. 28 Şubat sürecinde RP’nin karşısında açık 
bir şekilde tavır almaya ikna edilmiştir. Başkalarmı 
kurban vererek kendi hareketini kurtarma stra
tejisini benimsemiştir. Oysa okullar varolduğu sü
rece bu baskı her zaman varolabilecektir. Nitekim 
bugün çok daha geniş ve şiddetli bir saldırı söz ko
nusudur Fethullah Gülen hareketine.

Ortada fol yok, yumurta yokken başlatılan bu gü
rültünün amacı nedir? Bu boyutta, bu şiddetle bir 
saldırı ilk defa Fethullah Gülen hareketine yöneltili
yor. Kasetlerle ortaya atılan iddialara ilişkin bilgile
re, sistemin ağırlık merkezinde bulunan güçler ilk 
defa mı sahip olmuşlardır? Bu kasetler, yeni doldu
rulan ve bulunan kasetler olmadığına göre bu kam
panyanın bugün başlatılmasının daha başka nedenle
ri de olmalıdır. 40’a yakın kasetin psikolojik savaş 
tekniğine göre hazırlatılıp bekletilmesinin mantığını, 
iyi anlamak gerekir. Son yıllarda “telekulak olayları
nın” aşırı bir şekilde yaygınlaşması, “konuşursam

yer yerinden 
oynar” teh
d i t l e r i n i n  
günlük yaşa
mın bir par
çası haline 
gelmesi, 8-
10 yıl önce 
yapılanların 
“bir gün la
zım olur” 
mantığı ile 
a r ş i  v le n ip  
dosyalanma
sı bir siste
min iflasıdır. 
Tarihte bu 
sürece giren 
hiçbir sistem 
varlığını de
vam ettire- 
memiştir. Fethullah Gülen

Yalan, yanlış, çarpıtılmış sahte dosyalarla geç
mişte başkalarına savaş açanlar, bir müddet sonra 
kendilerini bu savaşın içinde bulmuşlardır. Bugün si
yasi rakiplerinin veya ideolojik rakiplerinin tasfiye 
edilmesi için bu tür savaşı alkışlayanlar, yarın ken
dilerini bu savaşın içinde bulacaklardır İttihat Te- 
rakkicilerin iktidara gelir gelmez Yıldız Sarayı’nın 
evrak bölümünü yakmaları, devletin nasıl bir ihbar 
ve karalama kampanyası bataklığına saptandığının 
bir göstergesi idi. Tehdit, karalama, ihbar ve imha 
mantığı ile büyüyen, gelişen ve imparatorluğun ka
derine hakim olan İttihat Terakki, İttihatçı mantığın 
doğal sonucu olarak imparatorluğu 10 yıl yöneteme- 
yip parçalanmasına neden olmuştur. Dün DP, AP, 
DYP, ANAP ve RP’ye karşı yürütülen kampanya, 
bugün FP, MHP ve Fethullah Gülen hareketine karşı 
yürütülmektedir. İdeolojik olarak tükenen sistemler, 
toplumu bölerek, parçalayarak ve düşman kamplara 
ayırarak yönetmeyi yeğlerler. Bu anlayışa bugün tüm 
partiler, sivil toplum örgütleri ve aydınlar karşı çık
malıdır.

Özellikle FP’ geçmişte Fethullah Gülen’in RP’ye
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Cumhurbaşkanı Süleyman Demire!, Ferfıullah Gülen'den ödül alırken

karşı takındığı hatalı tavrı gözönünc almadan, Fet- 
lıullah Gülen’e sahip çıkmalıdır. Böylehkle geçmişin 
yaraları sarılır ve iyi bir dayanışına ortaya konur.
Geçmişe takılıp kalmak, halaya hata ile karşılık ver
mek, “ettin bul” mantığını sergilemek ve bu konuda 
duygusal davranmak siyasal bir mücadelenin mantı
ğına terstir. Ne FP, ne MHP, ne de Fethullah Gülen 
hareketi yöneticileri aşağıda anlatacağımız meşhur 3 
öküzün hikayesini hiçbir zaman unutmamalıdırlar:

Beyaz, siyah ve san üç öküz, vahşi doğada iyi birer arka
daş olarak dayanışma içinde yaşamlarını sürdürmektedir.
Vahşi yırtıcı hayvanların saldu'ilanna, birlik olup karşı 
koymaktaduiar.
Birgün bir aslan, güzel bir dayanışma içinde olan bu 3 ar
kadaşı görür ve yemeye karar verir. Aralarındaki dayanış
madan dolayı doğrudan saldırmaktan korkar, metod deği
şikliği yapar. Yanlarına yaklaşarak dostluk teklif eder.
Günlerce kendilerini izlediğini, arkadaşlıklarını çok be
ğendiğini, oysa kendisinin yanlız olduğunu, vahşi doğada 
herhangi bir saldırıya karşı kendilerine yardım edebilece
ğini ifade eder. Üç arkadaş birbirleri ile istişare ederler, 
aslanın hal ve hareketlerini gözleder, herhangi bir tehlike 
sezinlemezler ve teklifi kabul ederler. Aslan, üç öküzün 
güvenini kazanacak sürenin geçmesini bekler İnsanların 
avlanma mevsimi geldiğinde, kendi planını uygulamak 
için harekete geçer. Beyaz öküzün kendilerinden uzakta 
olduğu bir anda siyah ve sarı öküze yaklaşarak der ki;
“Kardeşlerim, etrafta avcılar dolaşmaktadır. Beyaz ökü
zün rengi çok dikkat çekicidir. Bu hepimiz için çok tehli
kelidir. Beyaz öküzü yanımızdan uzaklaştırmalıyız”. Si
yah ve san öküz buna karşı çıkarak, “o bizim yıllardır ar
kadaşımızdır” derler. Aslan, “siz bilirsiniz, sonra demedi 
demeyin. Bakın etraftan avcıların tüfek sesleri geliyor, bir

daha düşünün” der. Siyah ve 
san öküz tekrar düşünürler, as
lana hak verirler, ancak bunu 
beyaz öküze kendilerinin söy
leyemeyeceklerini ifade eder
ler. Aslan, “siz hiç merak etme
yin, yalnız siz buradan uzakla
şın, ben de onu başka tarafa 
göndereyim ” der. İki öküz 
uzaklaştıktan sonra aslan beyaz 
öküzü parçalar ve yer. Yeni bir 
av mevsiminde aslan, siyah 
öküzü yemeyi hedefler. Siyah 
öküzün uzakta olduğu bir anı 
kollayarak, san öküze yaklaşır; 
daha önce beyaz öküz için 
söylenenlerin benzerlerini 

söyler ve ilave olarak da bak der; “bizim ikimizin rengi 
aynı, ortama çok iyi uyum sağlıyoruz, avcıların bizi bul
ması mümkün değil.” Sarı öküzü ikna eder. Sarı öküzün 
uzaklaşması ile aslan siyah öküzü parçalar ve yer. 
Bundan sonra san öküzle aslanın arkadaşlıkları, aslanın 
acıkmasına kadar sürer Aslan acıktığı bir zamanda, göz
lerinde vahşi bir parıltıyla sarı öküze yaklaşmaya başlar 
Sarı öküz son anda aslanı görür ve durumu kavrar, ancak 
iş işten geçmiştir. Sarı öküz aslana “dur” der, anlaşıldı sen 
beni yiyeceksin. Yemeden önce tüm dünyaya seslenmek 
istiyorum:
“Ey dünya bilin ki, beyaz öküzün yendiği zaman, ben 
yenmişim de farkında değilmişim.”

M HP’NİN ÇIKARMASI GEREKEN DERSLER 

BİRLİK VE DAYANIŞMAYI SAĞLAMAK

Fethullah Gülen, 1994’den bu yana siyasetle uğraş
madığını, siyasetten kaçtığını söylemiş olmasına 
rağmen gerek seçimler esnasında, gerekse ara dö
nemlerde, özellikle, 28 Şubat süreci içinde hep siya
setin içinde bulunmuştur. 28 Şubat sürecinde siste
min ağırlık merkezinde bulunan güçlerin RP’ye kar
şı yürüttüğü mücadelede Fethullah Gülen’in 28 Şu- 
batçı güçlerin yanında yer alarak R P’ye açık cephe 
alması siyasetin içinde olduğunun bir göstergesidir. 
18 Nisan seçimlerinde DSP’yi desteklediği yaygın 
bir kanaattir. Şu veya bu şekilde Gülen aktif siyase
tin içinde bulunmuştur. Okullarının varlığını devam 
ettirecek tarzda manevra alanını genişletmek için de
ğişik ilişkiler içinde bulunmuştur. Şu ana kadar ken
disi ile ittifak eden güçlerde, şimdi kendisine karşı
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tavır alma ve kendisini feda etmek tarzmda bir deği
şim söz konusudur.

Gerek 28 Şubat sürecinde, gerekse başörtüsü ola
yında izlediği yanlış politikalardan dolayı geniş bir 
kesimi küstüren bir Fethullah Gülen hareketi vardır. 
Bu ortamda yalnızlaştırılmış bir Gülen hareketinin 
tasfiyesinin daha kolay olacağı düşünülüyor olabilir. 
Böyle bir tasfiyenin gerçekleştirilmesinin kamu
oyunda yapacağı psikolojik tahribat da o oranda 
yüksek olacaktır. Siyasiler her ne kadar kızsalar ve 
öfkeli olsalar dahi böyle bir tasfiyeden son derece et
kilenecekleri de açıktır. Bu açıdan böyle bir psikolo
jik yıkımın meydana gelmemesi için geçmişi bir ta
rafa bırakarak başta FP ve MHP olmak üzere herke
sin Gülen hareketine sahip çıkması ve bu tasfiyeyi 
durdurması gerekir. MHP yöneticileri unutmamalıdır 
ki, dün beyaz, bugün siyah, yarın sarı öküz feda edi
lecektir. Onun için

Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın.
Dağılıp ayrılmayın... (3 Ali İmran 103)

Bundan dolayı MHP yöneticileri bugün birlik ve 
dayanışmayı savunmalı, başörtüsü olayında takın
dıkları yanlış tavrı tekıarlamamalıdırlar. MHP’nin 
hükümette olduğu bir dönemde Gülen hareketinin 
tasfiye edilmek istenmesi, MHP’nin önüne konan bir 
tuzaktır. M HP’nin yolu üzerinde bir mayındır. Bu tu
zağa düşmemeli, bu mayına basmamalıdır.

28 Şubat sürecine bakıldığında RP yöneticileri
nin MGK’nın 18 maddelik kararlarını imzalaması ve 
İsrail’le ikili anlaşma yapması Rl^’nin temel felsefe
si, yapısı ve tabanı açısından ciddi bir hata olmuştur. 
RP ciddi bir şekilde yıpranmış, bütün bu tavizlerine 
rağmen hükümette kalamamıştır. Buradaki tuzak, en 
kutsal saydığınız, önemsediğiniz temel ilke ve dü
şüncelerinizi bizatihi size çiğnettirerek yıpratmak, 
tecrit etmek, tabanınızdan koparmak, kadrolar ara
sında güven bunalımı meydana getirmektir. Bu, 
RP’de kısmen başarılmıştır. Şimdi sistemin ağırlık 
merkezinde bulunmayan bir MHP, bunun hedefidir. 
Başörtüsü ve özür dileme olayında bu kısmen başa
rılmıştır. Şimdi Gülen operasyonu ile MHP yeni bir 
sıkıştırma ile karşı karşıyadır. Bu aşılırsa arkasından 
MHP’nin kabul etmesi mümkün gözükmeyen Apo, 
Kuzey Irak ve Kuzey Kıbrıs olayları gündeme gele

cektir. Bütün buralarda taviz vermesi mümkün olma
yan MHP’ye bu işi yaptırmak, MHP’yi yıpratma 
stratejisinin bir parçası olarak görülmektedir.

30 AĞUSTOS OPERASYONU

Gülen kampanyasının arkasında MHP’yi bekleyen 
tehlikelerden biri de, 30 Ağustostaki askeri şurada 
alınacak kararlardır. Gülen kampanyasının odak 
noktalarından biri, “kadrolaşma ve devleti ele geçir- 
me”dir. Gülen, askeriyede ve poliste kadrolaşmakla 
suçlanmaktadır. Son yıllarda 30 Ağustos öncesinde - 
-bu denli şiddetli olmasa bile- başlatılan kampanya
larla, ordudan dini ve milli hassasiyetleri öne çıkmış 
subay ve astsubaylar emekli edilmiş, genellikle de 
tüm yasal hakları iptal edilerek atılmıştır. 28 Şubat 
sürecinde subay atma operasyonu hızlandırılmış, 
RP’nin direnci kırılarak kararnamelerin imzalanma
sı sağlanmıştır. Muhtemeldir İd M HP’nin tepkisi 
göz önüne alınarak kampanya çok daha dikkatli ve 
yoğun bir tarzda başlatılmıştır. M HP’nin iradesi çö
zülerek 30 Ağustos’ta yapılacak operasyona sessiz 
kalması sağlanmak istenmiş olabilir. Arkadan gele
cek miliyetçi muhafazakarlara sahip çıkmadığı kam
panyası ile M HP’nin yıpratılacağı, tıpkı RP’de oldu
ğu gibi, çok aşikardır. MHP bu oyunu bozacak konu
ma ve imkanlara sahiptir.

M HP’NİN ATAMALARININ ENGELLENMESİ

Kadrolaşma kampanyasının bir başka boyutu ise 
MHP’nin yapacağı atamalara ilişkindir. Özellikle 
Ecevit’in “DSP hariç herkes devlette kadro!acıyor, 
devleti ele geçirmek istiyor” tarzındaki beyanları 
M HP’nin yapacağı atamaları engellemeye dönük 
olabilir. MHP yöneticileri, en yakın mesai arkadaşla
rını dahi atayamadığı halde RP hakkında açılan kad
rolaşma kampanyalarını gözden geçirerek durum de
ğerlendirmesi yapmalıdırlar.

MHP’nin atama yapması engellenmektedir. Bel
ki de MHP’nin seçimlerde iyi bir başarı gösterip 
mutlaka koalisyon ortağı olabileceği tahmin edildi
ğinden 18 Nisan 1999 tarihli resmi gazetede (yani 
seçimler yapılırken) “Bir kurumda üst makamlara 
atama yapılabilmesi için ilgili pahsın o kurumda en
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aı iki yıl çalı^mı§ olması" şartını getiren kararname 
yayınlanmıştır. 6-7 ay azınlık hükümeti olarak hükü
met olan bir DSP bu süre içinde gerekli atamaları ta
mamlamış olduğundan bu kararname ile MHP’nin 
önü ciddi bir şekilde kesihniştir. Dahası koalisyon 
protokolünde atamalar için 3 liderin imzasının şart 
koşulması, nihayette MHP’nin aleyhine çalışacak bir 
mekanizma oluşturmuştur.

Bütün bunların üzerine Fethullah Gülen üzerin
den başlatılan “kadrolaşma ve devleti ele geçirme” 
kampanyası ile atamalar konusunda, MHP’nin eli 
kolu tamamen bağlanmış olacaktır. M HP’nin üst dü
zey bürokıal atamasına imkan tanımayarak MHP 
kadrolarında huzursuzluk ve güven bunalımı meyda
na getirmek bir ara hedef olarak seçilmiş gibidir.

Diğer taraftan seçim kampanyasında işsiz gençle
re vaadettiği iş imkanlarını oluşturması engellenerek 
MİLP tabanında yine huzursuzluk ve güvensizlik 
oluşturulmak istenmiş olabilir. MHP’ye bu aşamada 
çok dar bir manevra alanı bırakılmıştır. Bununla be
raber MHP, atamalarında ehliyeti ve liyakati göz 
önüne almalı, salt atama yapmış olmak güdüsüyle 
ehil ve liyakatli kadroları budamaya gitmemelidir. 
Muhtemeldir ki MHP böyle bir budamaya zorlana
cak ve arkasından da yıpratma kampanyası başlatı
lacaktır. İlkeli, ehliyetli, temiz, dürüst insanlara 
MHP güven vermeli, onlarla çalışmayı ilke olarak 
benimsemelidir. Bu aynı zamanda M HP’nin sokul
mak islendiği yalnızlık çemberini kırmasına da yar
dımcı olacaktu'.

d i y e t  ö d e m e

Fethullah Gülen’i yıpratma kampanyasından 
MHP’nin çıkarması gereken en büyük ders, devlet 
içinde belli merkezlerin elinde bulunan dosyaların 
sürekli şantaj aracı olarak kullanılmış olmasıdır. 28 
Şubat sürecinde Fethullah Gülen’i, RP’nin karşısın
da saf almaya iten faktörün, bu kasetler olabileceği 
bir ihtimaldir. Bu veya benzeri dosyalarla, Gülen’e 
şantaj yapılmış olabilir. O zaman tavır koyup bedel 
ödeseydi, bu gün bu kadar şiddetli bir kampanyanm 
muhatabı olmayabilirdi.

Bugünkü MIU^ kadroları, ülkü ocaklarından yeti
şerek gelmiştir. Türkiye’nin 60 sonrası konjonktü
ründe komünist harekete karşı yoğun bir mücadele 
vermişlerdir. Bu dönemden kalma bazı dosyalar, ar
şivlerde bulunmuş olabilir. Bu dosyalar, her önemli 
konuda ya MHP’nin önüne konacak ya da kamuoyu
na sunulacaktır. 2. Parti durumuna gelen MHP’nin, 
varsa, bu yükü çok uzun süre taşıması mümkün de
ğildir. En uygun bir zamanda ve ortamda bu bedeli 
Ömer Seyfettin’in Diyet’inde olduğu gibi ödeyip 
kurtulmalı ve özgür olmalıdır. Geçmişin, varsa, be
delini ödedikten sonra geleceğe halkın yanında te
miz, dürüst, ehliyetli, liyakatli, imanlı kadrolarla yü
rü m elidir.

PARLAMENTOYU PASİFİZE ETME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Fethullah Gülen’i yıpratma kampanyasında dikkati 
çeken bir husus da, “Asker uyardı, siviller dinle
medi”, “Asker daha önce uyarmıştı” tarzındaki bir 
üslubun kullanılmasıdu'. Bu, her ihtilal döneminden 
öncc sivillere, siyasi partilere ve parlamentoya karşı 
takınılan tavuia örtüşmektedir. Özellikle 28 Şubat 
sürecinde Parlamento yıpratılarak etkisizleştirilmiş 
ve MGK, yönetimin odak noktasına getirilip oturtul
muştur. Parlamento dışlanmıştır. O zamana kadar ka
rarları tavsiye mahiyetinde olan bir kurulun kararla
rı, emir şekline dönüştürülmüştür. Herşey MGK’nın 
direktifi ile yapılır hale getirilmiştir.

Milletvekillerinin çoğunluğu yenilenmiş, üstelik 
de çoğunluğu solun karşısında olan bir parlamento
nun yıpratılarak devre dışı bırakılması amaçlanıyor 
olabilir. Ayrıca sistemin ağırlık merkezinde bulunan
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\1. Kemal ATATÜRK (1923-1938) ismel İNÖNÜ (1938-1950)

güçlerce tasfiye edilmek 
istenen FP ve DYP gibi 
partilerin, parlamentoda 
hala bir güç oluşturması 
ve her an MHP ile ittifak 
yapabilecek konumda bu
lunmaları, bir ihtimaldir 
ki, bu parlamentonun pa- 
sifize edilmesi için yeter 
sebebi oluşturmaktadır.
Siyasi partiler bu konu ile 
ilgili halkı ve sivil toplum 
örgütlerini aydınlatmalı, 
daha aktif bir siyaset yap
malıdırlar. “Masaya yumruk vuracak insanlar” ola
rak algılanan M HP’lilere bu aşamada daha fazla gö
rev ve sorumluluk düşmektedir.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Fethuliah Gülen’i yıpratma kampanyasının bir başka 
boyutu da Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olabilir. Yakla
şık bir yıl sonra süresi dolacak olan Süleyman Demi- 
rel’in süresinin uzatılması Ecevit’in ısrarla üzerinde 
durduğu bir husustur. Bu yıpratma kampanyasında 
dikkatimizi çeken nokta, Fethuliah Gülen’in organi
ze ettiği ödül töreninde Süleyman Demirel’in Gü- 
len’den ödül aldığı; ancak eski Genel Kurmay Baş
kanı Karadayı’nm ise Gülen’den bu ödülü almayı 
reddettiği tarzındaki bir vurgunun ısrarla yapılması
dır. Ayrıca bu konuda general Çevik B ir’in gayreti de 
vurgulanmaktadır.

Bütün bu isimlerin bir arada zikrediliyor olması
nın anlamı önümüzdeki 30 Ağustos Askeri Şurasın
da askeri bürokrasi içinde ciddi bir gerilimin yaşana
cağıdır. Belki de 30 Ağustostaki atamalar için Demi- 
rel köşeye sıkıştırılarak gelecekteki cumhurbaşkan
lığı için pazarlığa zorlanmak istenmiş olabilir. Türki
ye’nin 2. büyük partisinin gerek 30 Ağustos, gerekse 
cumhurbaşkanlığı seçimine sessiz kalması söz konu
su olamaz. MHP her türlü pazarlığı bozacak güçte ve 
konumdadır şimdilik. Bu avantajlarını artırmalıdır. 
Başörtüsü olayındaki gibi pasif kalmayı yeğlerse, şu 
andaki konumunu kaybedecek ve iç bunalıma sürük
lenecektir.

Fahri KOnUTÜRK (1973-1980) Kenan EVREN (1902-19B9) lunjul ÜZAL (1969-1993)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlan

Süleymnn 0EMİREL(1933-)

CAMBAZA BAK CAMBAZA

Bu denli yoğun yapılan kampanyalarda güdülen bir 
başka gaye de alınacak çok ciddi kararlan halkın gö
zünden kaçırmaktır. Bu kampanyada böyle bir amaç 
olup olmadığını söylemek zordur. Ancak bu aşama
da parlamentodan geçmesi gereken veya uygulama
ya konulması gereken bazı kanunlar söz konusudur. 
MAİ, Uluslararası Tahkim, RTÜK yasası gibi yasa
ların çıkması gerekmektedir. NATO’nun yeni kon- 
septine göre Türkiye rol üstlenecektir. Özelleştirme 
işlemleri tamamlanacaktır. Özelleştirme ile birlikte 
meydana gelebilecek sosyal problemlerin, sosyal 
patlamalara neden olmaması için toplum meşgul 
edilmek istenebilir. Abdullah Öcalan davasını göz
den ırak tutmak, Kuzey Irak’ta yapılacak uygulama
ları toplumdan saklamak, Kuzey Kıbrıs’la ilgili alı
nabilecek kararları örtbas ederek toplumsal tepkileri 
absorbe etmek ya da farklı kanallara yönlendirmek 
bu kampanyanın amaçlan arasında olabilir.

Ayrıca temel hak ve hürriyetleri kısıtlayacak bir 
çok yasanın çıkarılması için gerekli psikolojik orta
mın hazırlanması da amaçlanabilir.

YENİDEN YAPILANMA

Gülen’i yıpratma kampanyasına karşı Mesut Yıl
maz’ın takındığı tavır son derece önemli olup, mut
laka desteklenmesi gerekir:

“Eğer bunlar devletin bir kurumıından veriliyorsa, Emni-
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yel’ten, M IT’ten, şuradan buradan veriliyorsa, bunu bası
na veren kuruluş, kişi, eğer kendi tayin ettiği zamanlama
ya göre basma sızdnıyorsa, o zaman yaşadığmıız olay 
çok vahim bir olaydır. İnsanlara tuzak kurmaya çalışılıyor 
demektir. Böyle bir devlete vatandaşın güven duyması 
beklenemez.
Devlet kimseye tuzak kurmaz.... Susurluk, tele-kulak ve 
kasetle ortaya çıkan gerçek, aydınlatmamız gereken ka
ranlık, devlete de sirayet etmiş karaniıktu'. Toplum bu ka
ranlık yüzünden nereye gideceğini bilmemektedir. Devlet 
karanlığın içindedir, karanlık devletin içindedir. Devletin 
bütün fonksiyonlanyia yenilenme ihtiyacı kaçınılmaz ha
le gelmiştir.”^

Yılmaz devletin karanlığın içinde olduğunu, tu
zak kurduğunu ve böyle bir devletin vatandaşa güven 
vermediğini belLrterek yeniden yapılanmanm gerekli
liğinden bahsediyor. Gerçekten bu olay, tüm kurum
lan yerli yerine oturtacak. Devleti milletin emrine 
verecek yeni bir yapılanma imkanını ortaya koymuş
tur. Bu noktada siyasi partilere önemli görevler düşü
yor. Gerçek bir dayanışma içine girerek, insan hak ve 
özgürlüklerine, din ve vicdan hürriyetine, düşünce 
hürriyetine geniş imkanlar tanıyan, tüm baskı yasala
rını ortadan kaldıran, devleti adil ve hakem konumu
na getiren bir yapılanmayı sağlayabilirler.

Bugün bu yapılmazsa parlamento ve hükümet 
MGK vesayetinden kıutulamayacak, Kriz Yönetimi 
Yönetmeliği’nin verdiği imkanlarla siyaset dışı ke
simler sürekli müdahale içinde bulunabileceklerdir.

Kampanyanın bir boyutu sivilleri temsil eden 
parlamento olabilir. Çoğunluğu yenilenmiş bir parla
mentonun 28 Şubat sürecinin getirdiği yıpranmışlığı 
ortadan kaldırıp en üst karar mercii olduğunu kanıt
lama imkanları mevcuttur. 28 Şubat sürecinden etki
lenmeyen iki partinin hükümette olması böyle bir 
oluşumu hızlandırabilir'. Güçlenmiş bir parlamento 
ve hükümet, MGK’yı önceden olduğu konuma “tav
siye edici” konuma getii’cbilir. Oysa daha önce çıka
rılan “Kriz Yönetimi Yönetmeliği” ile askeri bürok
rasi sistemin ağırlık noktasına gelip oturmuştur. 
Güçlü parlamento ve hükümet bu oluşumu bozabi
lirdi. Adı açıklanmayan üst düzey subayların zaman 
zaman beyanat vermeleri, hatta emekli generallerin 
hakarete varan sözleri kurum olarak olmasa bile as
kerlerin pohtikanın içine fiilen girdiğinin bir kanıtı
dır. Yeni dönemde taşların yerli yerine oturtulacağı 
tarzındaki bir yapılanış belli çevreleri rahatsız etmiş

olabilir. MGK genel sekreterliğinin 28 Şubat süre
cinde olduğu üzere bir başbakan gibi çalışması arzu 
edilmiş olabilir. Özellikle, kasetlerle Ecevit’e biri- 
fing verildikten sonra Ecevit’in ikna olmayıp tavrını 
değiştirmemesi karşısında kasetlerin medyaya ve
rilmesi bir güç hesaplaşması olarak değerlendirilebi
lir. Bakan veya başbakana bağh kurumların ve şahıs
ların, bakan veya başbakana rağmen böyle bir ope
rasyona kalkışmasının başka bir anlamı yoktur. Med
yada kullanılan “askerler uyarmıştı, siviller dinle
medi” tarzındaki ifadeler, kampanyadaki güç hesap
laşmasına işaret ettiği gibi, sivillerin açıkça hedef 
alındığını da gösteriyor.

Her türlü hürriyeti ortadan kaldırıcı veya aşırı kı
sıtlayıcı yasaların çıkmasını isteyerek ve sağlayarak, 
hükümeti, parlamentoyu ve diğer kurum ve kuruluş
ları yoğun bir baskı altına alabileceklerdir. O neden
le bugün parlamento, devleti yeniden yapılandır- 
malıdır. Bugün bunu yapmayan siyasilerin yarın 
şikayet etmeye hakları yoktur.

SONUÇ

Şüphesiz ki bütün bunlar, toplumla bütünleşmeme
nin, iki farklı ağırlık merkezinin birbiri ile çelişmesi
nin doğal sonucudur. Bir sistem, varlığını komplo
larla, iç çekişmelerle, toplumu kamplara bölerek de
vam ettiremez. Yapılması gereken, devletin emrine 
milleti değil, milletin emrine devleti vermektir. 
Devlet millet için vardır, millet devlet için var de
ğildir. Kuyucu Murat Paşa uygulamaları Osmanlı’yı 
kurtaramadığı gibi, Bizans entrikaları da Bizansı 
kurtaramamıştır. Her iki davranış şekli ifrat ve azgın
lıktır, zulümdür. Zulümde ileri giden toplum veya 
sistemin sonu ise hep yıkım olmuştur.

Nice kentler vardır ki, azgınlık edip Rabbinin ve onun re
sullerinin emrinden çıktılar da biz onları çok zorlu bir he
saba çektik ve onlara, görülmemiş bir azapla azap etlik. 
Böylece onlar, yaptıklarının vebalini tattılar ve işlerinin 
&U1İÜ hüsran oldu. (65 Talak 8 9) k

DİPNOTLAR

1- Turan, O., Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, İstanbul 1969,
c. 1 , s. 89.

2- ÖzIuna,Y, Türkiye Tarihi, Hayat Yayınları, İstanbul, 1963 c. ı, s. 189.
3- Mesul Yılmaz, M illiyet, 28 Şubat Depremi Sürüyor, 23 Hazinm

1999 s. 17.
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ROPORTAJ
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu:

“TÜRKİYE m ^ Ü L A R ^ Ü L ^ ^ ”

Cevat ÖZKAYA: Her seçim ülkede 
bir rahatlama meydana getirir diye, yani 
sistemde bir tıkanma varsa, siyasal sis
tem işlemiyorsa, sistem işlemeye başla- 
sm diye yapılır. Fakat 18 Nisan seçimleri 
yapılmış olmasına rağmen, yeni bir par- 
lemento da, devreye girmiş olmasına rağ
men, Türkiye’de bir rahatlama meydana 
gelmedi. Seçim öncesinden daha yoğun 
bü- sıkıntı, gerek ekonomik açıdan gcrek- 
vSe siyasal açıdan daha yoğun bu‘ sıkıntı 
yaşandığını görüyoruz. Size göre neden 
bu seçim bir rahatlama getii'medi?

Muhsin YAZICIOĞLU: Türkiye’nin 
en önemli problemi korkularımızdır ve 
bütün herkeste bir korku var. Birileri as
ker ne der diye yapacağı her işte ve ataca
ğı her adımda korkuyor; askerler acaba 
Türkiye İran mı olur diye korkuyor; işa
damı Türkiyede sermayesini değerlendi
rirken, Türkiye istikrara kavuşabilir mi, 
kavuşmaz mı? diye korkuyor. Cemaat, bir 
müdahale ile karşılaşır mıyım diye korku
yor. Hayırsever bir okul, bii' yurt yaptırır
ken korku içerisinde. Kimisi şunu söyler
sem yasaklardan birinin içine girermiyim 
diye korkuyor. Türk Ceza Kanununda, 
hangi maddeye takılırım diye korkuyor. 
Ve, halkın içine girdiğinizde halkta da 
böyle bir şey görüyorsunuz.

Herkes birbirine karşı teyakkuz için
de, herkes birbirine karşı bir vaziyet al
mış durumda. Açık değil, rahat değil, hu
zurlu değil. Söylediği her sözü tartmak 
zorunda. Yapacağı her yatırımı dikkatli 
yapmak zorunda. Bir işyeri açarken biri
siyle ticaret yaparken, bir düğüne gider
ken, bir yerdeki sünnete giderken de kor

ku içerisinde. Acaba gayri meşru sayılan 
birisine takılır mıyım, yani objektiflerde 
yanımda kim var. Nikah şahitliği yapar
ken, belki şahitliğini yaptığınız kişiyi ta
nıyorsunuz ama, yeni hısımı tanıyor mu
sunuz, yani bunların akrabası kim? Nere
deyse insanlar artık bir nikaha giderken 
düğün sahiplerinin siciline bakacak. Dü
ğün kimlerin davet edildiğini önceden 
almanız lazım ve bunların sicillerini ge
tirtmeniz lazım.

Birisiyle iş yaparken bütün bir geç
mişini araştırmanız lazım. Siyasette be
raber olduklarınızın veya olacaklarınızın 
bütün geçmişte söylediklerini araştırma
nız lazım.

Acaba ya bir yerde konuşma yaptı da 
hangi arşivde saklanıyor, böyle bir ihti
mal var mıdır? Yani bir ülkede bu kadar 
korkuların içerisinde birlik olmaz. Bu 
kadar korkunun içerisinde kalkınma sağ
lanamaz, bu kadar korkuların hakim ol
duğu yerde huzur bulunmaz ve haysiyet
li bir toplum çıkmaz.

Yani bu kadar korkunun hakim oldu
ğu bir yer bu ülke. Çünkü bir toplum gü
ven duygusuyla yaşar. Sermaye güven 
olan yere yönelir. Turizm güven olan ye
re yönelir, insanlar güven duyduğu yerde 
huzurlu olurlar.

Demekki korkuların hakim olduğu 
yerde değil, güvenin olduğu bir yerde ba
rış olur, dostluk olur, kardeşlik olur, kal
kınma olur. Şimdi Türkiye kendi korku
larıyla ayağını bağlıyor. Her tarafta ya 
korkularımıza esir olacağız ve böyle bir
birimizi korkularımızla bitireceğiz, yani 
hızar gibi; korkularımızla birbirimizin
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önünü keseceğiz, yada o korku p- 
rangalarını kn'acak ve yeni ufukla
ra doğru Türkiye’nin açılmasını 
daha özgürce, daha rahat bir şekil
de sağlayacağız bu değişim süreci
ni hep beraber yaşayacağız.

Şimdi böylesi korkuların ha
kim olduğu bir ülke olmamız dola
yısıyla seçimlere bu korkularla gir
dik. Korkularla seçimlere girerken 
kimse açık olamadı. Baskılaı-, bir 
takım korkular... siyasetin özgür 
bir ortamda, rahat bir şekilde yapıl
dığı sandığın sonuçlarının kabul 
edileceğine inanılarak yapılan bir 
seçime gidilemedi. Böyle olunca 
kimse gönlündekine göre hareket 
etmedi. Aslında barajlar korkuların 
eseridir. Yani Türkiye’de istiki'arı 
oluşturmak için değil, tersine kor
kuların sonucu olarak konulmuş 
barajlardır. Bililerini manipüle et
mek için birilerinin önünü kesebil
mek için, konulmuştur. İşte darbe 
söylentileri, bir yerleri korkutmak 
için, dolayısıyla oyları yönlendir
mek için, bazı siyasi partilerin ka
patılacağı iddiaları, yine seçmen 
iradesini yönlendii'mek için yapıl
mıştır. Ve böyle zamanlarda ortaya 
çıkarılan bir takım kasetler bunla
rın meydana getirdiği atmosfer 
Türkiye’yi karışık göstermiştir, ve 
seçimlere gidilirken, korkular o ka
dar hakim olmuştur ki, acaba san
dıktan bilisini önde çıkartsam Tür
kiye bu yükü taşıyabilir mi? Acaba 
sandıktan birisini önde çıkartsam, 
şu korkularımı ortadan kaldırarak 
bir şey yapar mı, insiyatif, irade or
taya koyar mı diye düşünmüştür ve 
bu istikamette seçmenin yönlendi
rilmesi seçimden sonra istiki'ar gel
memesinin önemli bir sebebi ol
muştur. Benim kanaatimce.

GÖRÜNEN DEĞİL  
ARKA PLAN ÖNEMLİDİR

ÖZKAYA: O zaman şöyle bir-

şey çıkıyor ortaya. Sistem gereği 
olarak hakimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir, diyoruz. Seçimin so
nuçlarından bile şüphe edildiği bir 
ortamda bu söz ne kadar anlamlı. 
İkincisi de korkular meselesi, yani 
daha önce de vardı bu korkular 
hep, bir komünizm korkusu oldu, 
irtica korkusu baştan beri vardı 
(onların tabiriyle). Bu korkular 
cidden varit olan korkular mı, yok
sa mekanizmayı devam ettirmek 
için bir manipülasyon aracı olarak 
mı kullanılıyor? Mesela Türkiye’
nin bölünmesi korkusu. Tabiiki 
Türkiye’nin bölünmesi korkusu 
derken bölünmeyi hafife aldığım 
için söylemiyorum, ama bu güçlü 
ortamında Türkiye’nin bölünmesi 
reel bir durum mu? Sormak istedi
ğim şu. Bu korkular haklı sebeple
re mi dayanıyor. Yoksa ihdas edil
miş korkular mı?

YAZICIOĞLU: Şimdi komü
nizm korkusu belli kesimlerde 
ciddi bir korkuydu. Mesela biz 
gençken, o yılları düşünüyorum, o 
yıllarda biz buna ciddi şekilde 
inandık, neden? Çünkü Türkiye sı- 
nu'larmın dışarısında soydaşları
mız vardı. Bunlarla hiçbir irtibatı
mız yoktu. Onlar kendi kültürleri
ni, değerlerini yaşayamıyorlardı. 
Nerdeydi bunlar? Sovyetler Birliği 
sınu'ları içindeydi ve esii'diler (bize 
göre). Demek ki komünizm gücü
nün yettiği yerde esir alabiliyor di
ye bir düşüncemiz vardı. İşte Rus
ya’nın tarihi hedeflerinden olan sı
cak denizlere inme projesi bütün 
tarih boyunca bir strateji olarak va
rittir. O halde biz Rusya’nın sıcak 
denizlere inme emellerini gerçek
leştirecek yol üzerindeydik. Öy
leyse Türkiye her an böyle bir teh
ditle karşı karşıyaydı. Peki Rusya 
nereye gidecekti? Komünizmi bir 
istila ideolojisi olarak kullanıyor
du. Başka ülkelerde de kullanmış
tı. İşte Çekoslavakya böyleydi,

Macaristan da böyleydi, Asya da 
böyle olmuştu.

Türkiye gevşek kalırsa böyle 
bir marksist ideolojinin ihtilalci 
karakterinin sonucu olarak, böyle 
bir tehditle karşı karşıya gelebilir
di. Biz bunu düşündük ve bundan 
dolayı da milli refleks olma özelli
ği sonucu, yani milletin refleksi 
olarak milliyetçi hareketler doğdu. 
Bunlar milletin tabii istekleri ola
rak da ortaya çıktı. Bii' kavga, ça
tışma ortamı oldu. Şimdi burada 
biz samimiydik, inanıyorduk ama 
biliyoruz ki aynı zamanda ulusla
rarası planlamalar ve düzenleme
ler içerisinde bloklar arası kavgada 
zaman zaman bu tür ideolojiler 
tehdit olarak gösterilmek suretiyle 
başka bir bloğun, başka bir ulusla
rarası çıkarın gereği olarak da ya
pılabiliyor.

Mesela ben 12 Eylül harekatına 
gelişte 1974’deki petrol kıizinin 
önemli bir etken olduğunu hep ka
bul ederim. Yani 74’de petrol krizi 
vardı, Amerika Birleşik Devletleri, 
Almanya ve japonya ile rekabet 
dolayısıyla, bu rekabette öne çık
mak için Almanya ve .Japonya’nın 
petrol girdilerinin önemli bir kısmı 
körfezden sağlandığından dolayı 
onların maliyetlerini artırmak için 
enerji kaynağı, önemli bir enerji 
kaynağı olan petrol fiyatını artıra
cak şekilde bk politika takip etti, 
yani bu kuyu başına hakim olursa, 
bu kuyu başında bekçi kendisi 
olursa, o zaman kendisiyle rekabet 
etmeye başlamış olan II. dünya' 
harbinin mağlubu bu iki ülke ile 
rekabet yapabilecektir bu bir. İki- 
nicisi Amerika Birleşik Devletle
ri’ne karşı Avrupa devletlerinin 
birlik oluştumyor olması dolayı
sıyla da yine Ortadoğu’nun önemi 
münasebetiyle, Amerika bu bölge
de hakimiyet oluşturabilmek için 
kendi stratejisi gereği bir partner 
bulması lazımdı. İki tane vardı bi
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risi İran, bkisi Türkiye idi. O gün
kü şartlara baktığımız zaman Tür
kiye, Kıbrıs harbi dolayısıyla 
Amerika ile belli bir mesafede ol
muştur. Amerikan üstleri kapatıl
mış Türkiye’de Yunanistan’ın Na- 
to’ya girişine Türkiye engel olu
yor, bütün bunlardan dolayı bii' dü
zenleme yapılması lazım, bu dü
zenlemeyi yan demoki'asi de olsa, 
demokratik sistemin geçerli oldu
ğu bir ortamda sağlayamayacaktı. 
Bunun için de daha insiyatifli, 
merkezi bir otoritenin siyasete 
egemen olması lazımdı işte bun
dan dolayı Türkiye’de anarşi ve te
rör ortamı geliştiıilmiş ve ihtilal 
ortamına Türkiye sürüklenmiş, 12 
Eylül ihtilaline zemin hazırlanmış
tır. Burada tabii ki gençlik kolay 
provoke edilen bir kesim olması 
dolayısıyla işçi kesimi, gençlik, 
kesimi bu provokasyonlarda kulla
nılmıştır. Yahut da istismar edil
miştir duygulan. Şimdi biz inan- 
dığmız şeyleri yaparken başka bir 
uluslararası planda tezgâhlananlar 
da bizim inanarak yaptıklarımızla 
örtüşmüş olabilir. Yani geçmişte 
biz bunu yaşadık 12 Eylül’de. 
Şimdi bugün de aynı şeyler sözko- 
nusu olabilir.

NE YAZIK Kİ HAKİMİYET HİÇBİR
ZAMAN MİLLETİN OLMADI

ÖZKAYA: Bugün de Türkiye 
sıkışan pozisyona grimiş durumda 
belli bir zamandan beri ve bu ara
da çok önemli bir konuya temas et
tiniz. Yani yan buçuk da olsa bir 
parlamenter sistemin bir demoki'a- 
tik ortamın hakim olduğu yerde ra
hat yapılmayacak bazı işler vardu- 
dediniz. Bugün Türkiyede her ne 
kadar bir darbe yapılıp, parlamen
ter sistem durdurulmadıysa da, si
vil siyaset alanının giderek daral
dığı bir dönem yaşıyoruz. Acaba 
bu dönem gördüğümüz şeyler bun
lar ama, arkada ne oluyor o za
man?

YAZICIOĞLU: Mesela 12 
Eylül’ün soncunda, Yunanistan 
Nato’ya kolayca dönmüş, üsler 
teki'ar açılmış, ondan sonra Türki
ye’de siyaset yeniden düzenlenmiş 
tek kol aralığı hizaya getirilmiş ve
tolarla oluşturulmuş, siyasi parti
ler, vetolarla oluşturulmuş parla
mento meydana getirilmiş ve on
dan sonra da Türkiye bir sürece so
kulmuştur. Yani sanki 12 Eylül ha
rekatını yapanlar çekilmiş ama, çe

kilirken de siyasette 
vesayeti kurumlaş- 
tırmıştır, sürdürmüş
tür.

Şimdi burada bir 
takım şeyler araya 
giriyor,ayni mesela 
kapalı rejimlerden 
istifade ederek dev
letin kaynaklarını, 
coğrafyamızın zen
ginliklerini kullanan 
belli bir sermaye ke
simi açık rejimden 
korkuyor. Rejim şef
faflaştıkça ülkenin 
kaynakları ve bilgi 
kaynakları halkın

bütünü tarafından paylaşılmaya 
başlanıyor, o zaman kapalı rejim
lerden istifade edip belli bilgilere 
ulaşabilen ve onu rahatlıkla kulla
nabilen her türlü teşviğine, ki'edisi- 
ne, eli ulaşabilen, en büyük işveren 
olan devletin ihalelerini alan, belli 
sermaye kesimi kendisine ortak, 
istemiyor. Pazarı paylaşılsın isle
miyor. Bu kaynakların paylaşılma
sını istemiyor. Bu bir müddet son
ra yani parlamenter sistem sivilleş
me, demoki'atikleşme ve serbest 
piyasa ekonomisine geçiş, siyaset
te libarelleşmeyle beraber, ekono
mide de libarelleşmenin beraberce 
oluşması, bu kesimleri rahatsız 
ediyor. Bunları medya güçlerini 
kullanarak, sermayelerini kullana
rak, ülkede gerilim meydana geti
riyorlar ve bu gerilim tabi olarak 
baskıyı doğuruyor. Tabii arkasın
dan henüz Türkiye demokrasiye 
geçiş olgunluğuna erişmediği için 
ve bunlara imkan verirsek alırlar, 
ku'arlar, sararlar. Onun için de bu 
arabayı bunların eline veremeyiz 
gibi bir düşünceyle devletin sahip
leri harekete geçiyor, yani bunları 
sahipleniyor. Çünkü ülkede belli 
bir kesim kendisini herşeyin sahibi 
gibi görüyorlar ve onlar işte bu 
şeffaflaşmaya karşı çıkıyorlar. Ni
ye karşı çıkıyorlar. İşte sahibi gibi 
görenleri korkutuyor belli kesim. 
Yani hepsinden bir korku var de
dim ya, yani şimdi asker kesimi
miz herhalde sadece memleket 
şöyle karışsın, memleket şöyle ol
sun diye bunları yapmıyorlar. On
lar da bir başka korkunun sonucu 
bunu yapıyorlardır. Acaba Türkiye 
İranlaşıyor mu diyorlar ve zaman 
zaman onların önüne konan bir ta
kım yayınlar, işte Televizyondaki 
görüntüler ürkütüyor ve biz bunun 
sahibiyiz, cumhuriyeti biz kurduk, 
işte vatanı biz kurtardık, şimdi 
devlet bizim eserimiz, bu eserimiz
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acaba elde,n ini çıkacak düşünce
siyle belki aşın bir endişeye kapı
lıyorlar ve bu gerilimler de belli 
bir kesimin iktidarını sürdürmesi
ne yarıyor. Kendi insiyatifinin de
vam etmesine yarıyor. Ben Ali 
Kalkancı, meselesinin zamanında, 
Müslüm Efendi meselesinin bütün 
bunların olduğundan fazla abartı
larak, her ülkede görülebilecek 
birtakım sapmalar, belki hurafeler 
ve bir kısım batıl düşünceler her 
ülkede olmasına rağmen, burada 
abartılmasının sebebi, o görüntüle
ri meydana çıkararak Türkiye el
den gidiyor gibi gösterip 
anti demokratik baskıcı, 
daraltıcı bir yönetim biçi
minin devam etmesi sağla
nıyor.

Niye? Çünkü ondan 
hep istifade edenler belli 
kesimler ve bunlar, men
faatlerini korumak için 
kışkırtıyorlar. Şu anda da 
Türkiye bugün hala bu etki 
altındadır. Seçimlerden 
sonra yeniden Türkiye da
ha rahat, soRinlarını çöze
bilecek yenilenmiş bir par
lamento, işte gerilimler ge
ride bırakmış, hakem olan 
milletin iradesiyle teki'ar 
tazelenmiş bir parlamento 
düşünülürken, daha çok kısa bir 
süre sonra bu kadar gergin hale 
gelmiş olmasının başka bir izahı 
yoktur.

Yani milletin iradesi burada ge
çerli değil, hakimiyet kayıtsız şart
sız milletindir yazıyor ama haki
miyet hiçbir zaman milletin olmu
yor, olabilmesi için önce korkular
dan sıyrılmak lazım. Bu ülke in
sanlarının bil- kısmının bir kısmına 
sürekli şüphe ile bakmaması ve bir 
kısmının potansiyel suçlu gibi sü
rekli görülmemesi lazım. Bir va
tandaşlık bilinci oluşması lazım.

Türkiye’de yaşayan herkes Türki
ye Cumhuriyeti devleti’nin vatan
daşıdır. O halde hukuk geçeriidir, 
kimse böyle kapıp da kaçamaya
caktır. Zaten hukuka göre yapa
caktır, yönetimi halkın iradesi be
lirler, sonrada yapamazsa değişti
rir, rahat olmalıyız gibi bir yere 
Türkiye gelmedi bence şu anda ha
la yaşadığınız kargaşayı bunda gö
rüyorum.

SUSMA SUSTUKÇA 
SIRA SANA GELECEK

ÖZKAYA: Efendim, parla
mento Türkiyede belli dönemlerde 
itibarlı bir müessese olmuştur. Ya
ni her zaman Türkiye’nin sıkıntıla
rı oldu ama mesela işte 1987’1er- 
den sonra başlayan bir süreçte nis- 
bi bir itibarı vardı. 1965-1971 ara
sı öyledir. 1950-1960 arasında bir 
itibar kazanmıştır. Bu, tabiki bu
günkü parlamento itibarsız anla
mında söylemiyorum ama, fonksi
yonel olmak anlamında bir daral
ma sözkonusu. Bu partiler, siyasi 
hayatımızın aktörleri olarak, bir 
kesimi arkalarına alarak bililerini

de karşılarına alarak bu daralmayı 
farketmiyorlar, nasıl oluyor da bu 
parlamentoyu, daha itibarlı hale 
getirmenin aynı zamanda milleti 
itibarlı kılmak ve şahıslarını itibar
lı kılmak anlamına geldiğini his
setmiyorlar. Bu konuda ne düşünü
yorsunuz?

YAZICIOĞLU: Şimdi tek bo
yutlu ve tek nedenden kaynaklan
mıyor hu. Ben hemen size bir ör
nek vereyim. 1997 yılındaydı her
halde, tam tarihini hatırlayamıyo
rum, eski enerji bakanı hakkında 
bir soruşturma önergesi vardı. Bu 

soruşturma önergesi önce
den verilmiş aradan zaman 
geçmiş ama sıraya göre, 
Türkiye’de bir çok şeyler 
değiştikten sonra sırası gel
miştir. Oylama sonucunda 
bakan, 300 küsür oyla mec
lis tarafından aklandı. Ka
pıya çıktım bir televizyon 
kamerasıyla karşılaştık, ba
na mikrofon uzattılar,dedi
ler ki bu oylamayı nasıl de
ğerlendiriyorsunuz?

Dedim ki bu zat eğer 
eski partisinde kalsaydı 
300 oyla yüce divana gide
cekti. Şimdi 300 oyla suç
suz sayıldı niye? Çünkü es
kiden Doğruyol Partisi’nin 

bakanıydı bu, daha sonra Anavatan 
Partisi’ne geçti. Dolayısıyla Doğın 
Yol Partisi onun aleyhine oy kulla
namazdı. Çünkü o zaman Başba
kan’a dokunuyor ve kendi genel 
başkanma dokunuyor. Anavatan 
Partisi oy kullanamaz. Çünkü şu 
anda kendisinin milletvekilidir. 
Refah Partisi onun aleyhinde oy 
kullanamaz çünkü ortağına, iktidar 
ortağına sıkıntı getirir ve hükümet 
ortaklığı sıkıntıya düşerdi. O za
man 300 oyla aklandı. Şimdi böy
le bir parlamento yapısına karşı iti
bar beklenemez. Yani tek taraflı

TR.VIMDZ 1999 ■ 19

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

http://www.cvisiontech.com


düşünmemek lazım. Bunu ben 
böyle söylerken bir yandan da 28 
Şubat’a tepkiler gösteriyorum, tabi 
bu demeci de verdim. Hemen bazı
ları beni aradılar dediler ki; siz bak 
bu kadar parlamentoya önem veren 
birisisiniz. Ama burda böyle diyor
sunuz, siz hırsızı komyan bir parla
mentoya nasıl sahip çıkıyorsunuz?

Ben dedim ki; hayır ben parla
mentoya, milletin iradesine de
mokrasiye sahip çıkıyorum. Ama 
hırsızlığa, yolsuzluğa, suistimale, 
bu çüılimüşlüğe, kokuşmuşluğa da 
karşı çıkıyorum. Ama bu dengeyi 
nasıl kuracağız. Şimdi bir taraftan 
işte kendi önergesiyle birilerini 
hırsız ilan edip gündeme aldırıyor
lar, gündemde tam görüşülürken 
iddia sahipleri kendi önergelerini 
reddediyorlar. Şimdi meseleye çok 
boyutlu bakmak lazım.

28 Şubat sürecinde iktidarda 
olanlar müdahalelerden şikayetçi 
oldular. Muhalefette olanlar, ikti
darı düşürmek için darbeleri alkış
ladılar. Aradan zaman geçti, mese
la parlamento seçim kararından 
sonra tekrar toplanmıştı, küskünler 
hareketinden filan bahsedildi, o 
zaman da genelkurmay başkanlığı

nın bazı tepkileri oldu. Geçmişte o 
tür müdahalelere tepki gösteren ki
şiler bir baktım ki bu sefer onu al
kışlıyorlar. Yani tutarsızlık ve ilke
sizlik Türkiye’de aslında siyasetçi
lerimizin aydınlarımızın yazarları
mızın tutarsızlığı, onların ilkesizli
ği ve sadece demokı-asiyi kendileri 
için istemiş olmaları, insan hakla
rını kendilerine müdahale edilince 
hatırlamış olmaları dolayısıyla 
Türkiye bu açmaza düşmüştür. Bir 
çok siyasi ekolümüzde bunu görü
rüz. Yani kendisine dokunmadığı 
sıralarda başkasının insan hakkı 
hiç aklına gelmemiştir. Başkaları
nın yaşadığı, kanunsuzluklar, hu
kuksuzluklar baskılar onun açısın
dan bir tepki sebebi olmamıştır. 
Ama kendisine dokunduktan son
ra insan hakkını düşünmüştür ken
disine dokunduktan sonra demok
rasi aklına gelmiştir.

Bu arada da Türkiye’de aydını
mızın ve siyasetçilerimizin bu za
afından istifade ederek bazıları ön
ce birini yanına alarak başkasını 
dövdürüyor, sonra öbürünü yanına 
alarak bir başkasını bitiriyor. Sıra
sıyla tek tek götürüyor Ama solcu
ların bir sloganı var çok hoşuma gi

diyor: “Susma sustukça sıra sana 
gelecek”. Halbuki bu, solcuların bir 
şeyi değil, bu doğrudan doğruya 
hadisi şeriftir.En büyük cihad nedir 
diye sorulduğunda zalim sultan ka
tında hak sözü söylemektir. Şimdi 
haksızlık karşısında susan dilsiz 
şeytandır. Türkiye’nin önündeki en 
ciddi problem haksızlık nereden 
gelirse gelsin karşı çıkmamaktır.

Evrensel insan haklarını koru
yacak ve insanların tefekkür gü
cüyle oluşturdukları fikirlerini ve 
inançlarını yaşayabilecekleri bir il
keye herkesin sahip olması önem
li. Belki de Türkiye’nin çıkış yolu 
burada. Şimdi biz bunu sağlaya
madığımız sürece, karşı cepheler 
ve karşımızdakiler! yok etmek için 
herşeyi meşrû görüyoruz. Ne, bi
zim işimize yarıyorsa meşrû, ama 
yaramıyorsa o zaman gayrimeşru, 
siyaseti önce bir sivileştirmemiz 
lazım. Siyasetçilerin önce sivil ol
ması lazım. Önce milletin iradesi
ne başvuran ve demoki'asiden bah
seden siyasetçiler kendileri sivil 
olmalı, sivil düşünebilmeli ve ilke
li olabilmeli.

DEVLET VATANDAŞINA 
TUZAK KURMAZ

ÖZKAYA: Şimdi sayın Baş
kan, bu konuda, ilkelilik konusunu 
da içine alacak biçimde bu son 
Mayıs ayından itibaren, hatta Ni- 

.san’da başlayan bir dönem içeri
sinde çok sıcak bir Temmuz ayı 
yaşayacağımız söylendi. Her ne 
kadar 28 Şubat süreci devam edi
yorsa da, bu Temmuz’un çok sıcak 
geçeceğine ilişkin şeyler söylendi. 
Temmuza yaklaştığmız bu günler
de bu yargıyı doğrulayacak ipuçla
rı, sanki yavaş yavaş gelmeye baş
ladı. Yani işte kasetler ortaya çıktı. 
Türkiye’de radikal islamın temsil- 

'cileri gibi kabul edilen kesimlerin
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karşısında daha ılımlı, güleryüzlü 
İslam’ın temsilcisi gibi takdim edi
len, devletin büyükleri tarafmdan 
da itibar gören bir hareket Türki
ye’nin gündemine devleti teslim al
maya çalışan bir hareket olarak su
nuldu. Şimdi burada iki şey sormak 
istiyorum. Bir bu işin bu anda gün
deme çıkarılmasıyla sıcak Temmuz 
arasında bağlantı var mı? İkincisi 
devletin Cumhurbaşkanından Baş
bakanına, bakanlara kadar bu bah
sedilen Fethullah Efendi hareketiy
le temas kurarken, ödül alırken, 
devlet bu hareketin ne olduğunu 
bilmiyordu da bu televizyona çıkan 
kasetlerle yeni mi öğrendi?

YAZICIOĞLU: Bilmez olur
lar mı? biliyorlardı ve bütün detay
ları ile biliyorlardı. Yani Fethullah 
Hoca Efendi’nin gizli kapaklı bir 
tarafı yok, asUnda açık. Açık olan 
neyi var, bir kısım insanları hayra 
davet etmiş gidiyor. Ordan bu in
sanların hayır düşünce ve duygula
rını harekete geçirerek okullar açı
yor, yurtlar açıyor, teşvik ediyor ve 
bunun bir mali potresi oluşuyor, 
bunun bir potansiyeli oluşuyor ve 
bu insan potansiyeli belli kıiterlerc 
göre yetişiyor. Bun
ların ne olduğu, na
sıl hangi kriterlerle 
yetiştiğini bilmeme
si mümkün değil, 
devletin. Yıllardır 
bunları biliyor ve 
bunda bir mahsur da 
görmüyor devlet.
Nurculuk hareketi 
olarak da ifade ede
cek olursak bunu 
u/.un yıllar takip al
tında tutmuştur dev
let, takip ediyor ama 
bu hareketi sempati 
ile karşılıyor ve belli 
bir yere de taşıyor.

Şimdi birden bire

bu çıkıyor niye çıkıyor çünkü bir 
zamanlama işi. Şimdi Süleyman 
Bey diyor ki; özür dilemesi yet
mez, özür dilemesi suçu ortadan 
kaldırmaz niye? Hukuk gerekeni 
yapacaktır. Yapacaktu- da burada 
belli yerlerden eğer ters tepki ala
caksa çok kolay bir şekilde sırtın
dan atıp hemen işin içinden sıyrıl
mayı bir marifet olarak, bir siyasi 
deha olarak görmektedirler. Acaba 
burada bir şey bana dokunur mu? 
düşüncesiyle düne kadar beraber 
olmakta bir mahzur görmedikleri, 
hatla siyasi bakımdan istifade et
tiklerini kolaylıkla üzerlerinden 
atabiliyorlar. Hoca Efendi’nin ne 
yapıp yapmadığı hususunda dev
letin bilgi sahibi olmadığı kana
atinde değilim ve hemen parantez 
içinde söyleyeyim ki, bunları söy
lerken ne büyük tehdit olduğunu 
ne büyük tehlike olduğunu devlet 
biliyordu anlamında söylemiyo- 
Rim, tersine bu hareketin bir tehli
ke olmadığını biliyordu. Ve bu ka
set de, ortaya çıkarılmış olan kaset 
de yıllardu- devletin elindeydi, ya
hut devletin organlarının elindey
di. Burada Mesut Beyin çok isa

betli, güzel bir çıkışı olmuştur yani 
burda takdiıie ifade etmek istiyo
rum, devlet kendi vatandaşına tu
zak kurmaz. Suç ortaya çıktığı an
da müdahil olup, gereğini yapar.

ÖZKAYA: 12 Eylül’ün sonra
sında Orgeneral Bedrettin Demire- 
1in söylediği bir laf var biz 12 Ey- 
lül’den 1 yıl önce darbeyi yapa
caktık ancak durumun olgunlaş
masını bekledik diye böyle bir şey
den bahsetmişti. Herhalde duru
mun olgunlaşması beklendi.

YAZICIOĞLU: Siyaset mü
hendisliği, toplum mühendisliği 
için gerekli olan bir malzeme ola
rak bekletilmiş. Tabi bunu birçok
ları yaptı. Şimdi Sayın Yılmaz çok 
güzel bir çıkış yaptı. İsabetli birşey 
söyledi. Ama ben düşünüyorum da 
onunla ilgilide kendi Başbakanlığı 
dönemlerinde bu varolan bir takım 
kasetler vs. raporlar, onlar da isti
fade etmişlerdir. Yani zaman za
man bu yayınlanan gizli kasetler
den istifade ederek siyaset yapmış
lardır. Ama bunun yanlışlığını an
lamış olmak da hakikaten doğru
dur. Bu güzel bir gelişmedii'. Ama 
özetle bunların bilinen şeyler oldu
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ğunu söylemek istiyorum. Siyaset 
mühendisliğinin malzemesi olarak 
kullandılar.

ÖZKAYA; Sıcak Temmuz’la 
bağlantılı mı efendim?

YAZICIOĞLU: Ben Apo da
vasının tam karar aşamasında ol
duğu ve 30 Ağustos’un da yaklaş
tığı bir zamanda olmasını önemli 
görüyorum ve bu iki şeyle de iliş
kili görüyorum. Her ikisiyle de 
ilişkilidir.

TÜRKİYE’DE BİR
ANAYASA SORUNU VARDIR

ÖZKAYA: Ben son olarak şu
nu soracağım? Şimdi görülebildiği 
kadarıyla bir korkulardan bahsetti
niz, bir ilkesizlik olgusundan bah
settiniz, Milletin hakimi olarak 
kendisini gören bir kesimden bah
settiniz, bunlar normal hukuk dev
letinin ölçütleri değil. O zaman 
Türkiye için acaba bir anayasa so
runu var mı? 1960 sonrasında ya
pılmış olan anayasa ile ilgili Celal 
Bayar’m bir değerlendirmesi var
dı. Diyordu ki 24 anayasası, millet 
hakimiyetini öngören bir anaya
saydı ve meclisi sistemin odak 
noktasına yerleştiriyordu, Takat 
1960 sonrasında yapılan anayasa 
ise milletin iradesine ortaklar geti
ren bir anayasadır, yani nedir TRT 
özerkliğinden Milli Güvenlik Ku
rulu’na kadar Meclis onların da 
onayını alarak çalışan bir müesse
se haline dönüşmüştür. Bu bağ
lamda 1982 anayasası ise bunu 
çok daha ileri noktaya götürmüş
tür. Olaya bu noktadan bakıldığın
da Türkiye’nin bir anayasa sorunu 
var mı sizce.

YAZICIOĞLU: Tabi hiç şüp
hesiz bir anayasa sorunu var. Bu
gün antidemokratik bir dönemde, 
demoki'atik usullerin bir noktada 
baskı altına ahndığı, olağanüstü

bir dönemde bu anayasa yapılmış
tır. Oylanmıştu' ve sonra da herkes 
bu anayasadan şikayetçi olmuştur. 
Bir anayasa düşünün ki geçici 
maddeleri var ve bu geçici madde
ler kalıcı hale gelmiştir. 1982’deki 
anayasada geçici 10. madde var.
12. madde var şimdi orada geçici 
diye konmuş ama kaç yıl olmuş, 
17 yıldır geçici bir madde olarak 
duruyor orada. Kalıcı hale gelmiş 
anayasanın bir maddesi haline gel
miş. Şimdi bir anayasa düşünün ki 
bu anayasada asla oylanamayacak 
dokunulmayacak maddeler var. Ve 
bunlar geçerliliği de kalmamış, 
yani Türkiye’de onunla ilgili bir 
geçerlilik yok. Mesela şapka kanu
nu, hayatiyeti kalmamış.

Halbuki bir hukuk devletinde 
konmuş olan kurallar, bir anayasa 
eğer varsa tam uygulanır, uygu
lanmayacaksa kaldırılır, ya yasa
ları koyacaksınız, koyduysanız 
uygulayacaksınız, veyahutta uy
gulanmayacaksa kaldıracaksınız. 
Şimdi Türkiye’de bu bakımdan 
da tabular haline getirilmiş bu- ta
kım yasa maddeleri var. Halbuki 
kuvvetler ayrılığı prensibine göre 
yasama organı her türlü yasal dü
zenleme yapmada özgür olmalı
dır. Ben bunu Türkiye Cumhuri
yeti Devletinin varlığı, işte bayra
ğın şekli, Cumhuriyet gibi konu
ların tartışılması anlamında söy
lemiyorum. Zaten bunu kurucu 
irade böyle kumıuş, kurucu irade 
milletimizdir. Türk milletidir ve 
bu maddeyi koymuş ve ben bun
ları söylüyorum. Ama bir anayasa 
sorunu vardır. Yani yasakçı her
kes tarafından kolayca anlaşıl
amayan bir anayasa vardır. Bu 
anayasanın daha hürriyetçi kısa, 
anlaşılabilir, temel hak ve hürri
yetleri belirleyen, devletle toplum 
arasında yasama yürütme, yargı 
arasındaki ilişkileri sadece belii'-

leyen bir anayasa haline getiril
mesi lazım.

BEN TÜRKİYE’NİN GELECEĞİN
DEN UMUTLUYUM

ÖZKAYA: Sizin başka bir me
sajınız yoksa teşekkür ediyorum 
efendim.

YAZICIOĞLU: Bütün bu 
olumsuzluklara rağmen ben Türki
ye’nin geleceğini iyi görüyomm. 
Herşeye rağmen iyi görüyoaım. 
Çünkü bir çok yapılan iş, olması 
gerekenleri de ortaya çıkarıyor be
raberinde. Yani insanlar demokra
sinin güzelliğini, hukuk devleti öz
lemlerini, bu ülkede yaşayan bütün 
insanlarımızın hukuk karşısında 
eşitliğini, işte eğitim özgürlüğü
nden, fırsat eşitliğinden teşebbüs 
özgürlüğü ve fırsat eşitliğine, ikti
sadi kaynakların adaletli bölüşmü- 
ne, nimetlerin ve külfetlerin ada
letli bir şekilde paylaşımına yöne
lik arzular gittikçe artıyor.

Türkiye’nin çağdaş dünyada 
hakettiği yeri alabilmesi için daha 
katılımcı, daha hürriyetçi ve daha 
demokratik ve hukukun üstünlüğü
ne dayalı bir ülke haline gelmesi 
gereği gittikçe daha çok anlaşılıyor 
ve ben dipten gelen bir dalga gibi, 
yeni gelen nesil, yeni yetişen nesil 
sorgulayıcı anlayışıyla, mantığıyla 
hem şiddete, dayatmaya, silahlı 
mücadeleye karşı daha özgürlükçü 
bir Türkiye istiyorlar. Ben bunun 
neticede bu noktaya geleceğine 
inanıyorum.

Türkiye üniter devlet yapısını 
koruyarak tekil devlet anlayışını 
koruyan ama yerinden yönetimi 
getirmek suretiyle katılımcı değer
lerle yeniden yapılanmasını sağla
yacak ve Türkiye çağdaş dünyada 
yerini alacaktır düşüncesindeyim. 
Ben karamsar değilim, Türkiye’nin 
geleceğinden umutluyum. ■
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iç VE DIŞ SİYASET
ARENASINDA

OCALAN DAVASI

KAPAK

G eçen ayın en önemli gündem 
maddesi şüphesiz İmralı’daki 
Abdullah Öcalan davası idi. 

Esasen Türkiye’nin son 15 yılına bir bi
çimde damgasını vuran Öcalan, yıllardır 
ikamet etmekte olduğu Suriye’den ko
valanmasından, Rusya ve İtalya seyahat- 
larına ve nihayet Kenya’da ABD tarafın
dan yakalanıp Türkiye yetkililerine tesli
mine kadar heyecanla izlenen ve kendisi 
çevresinde dönen bir seri soruyu cevap
laması beklenen bir kişi oldu. Mesela bu 
operasyon niçin yıllarca beklenmiş ve 
daha önce yapılmamıştı? Niçin Suri
ye’den teslim alınmamış da İtalya’ya 
kadar kovalanıp orada sıkıştırılmıştı? 
ABD niçin Apo’nun yakalanıp teslim 
edilmesinden yana olmuştu, yani bu 
olay ABD açısından hangi zincirin bir 
halkasıydı? vs.

Basından edindiğimiz bilgilere göre 
dışarıda bu süreç yaşanırken içerde bazı 
hazırlıklar da yapılıyordu; mesela İmralı 
bir mahkeme bölgesi olarak Apo yaka
lanmadan çok önce düzenlenmeye baş
lanmıştı.

Her neyse 1984 yılından beri PKK 
adlı, sözde Kürt haklarını savunan, 
Marksist bir ideolojiye bağlı olarak yurt 
içinde ve yurt dışında işini terör eylem
leriyle götürmeye çalışan Apo artık yar
gının elindeydi. Ancak mahkeme safa

hatı da Apo-PKK, ve iç-dış bağlantıları 
ile ilgili çoğu sorunlara tatmin edici bir 
cevap getirmediği gibi tabir caizse satır 
aralarında okunan yeni sorular oluş
turdu. Kısacası mahkeme safahatı da ön- 
celd sürecin özelliklerini taşımaya de
vam etti.

İşin gerçeği Apo’nun söylediklerinin 
önemli bir kısmı, özellikle dış bağlantı
larına ilişkin açıklamaları, bir genelleme 
olarak bildik şeylerdi, yeni sayılabilecek 
şey, bunların içerik kazandırılması ola
caktı ki Apo bundan kaçındı. Bunlar ba
zı sorulara muhatap edilmemesi ile bir
leştirilince, konuşulanlar zevahiri kur
tarma görüntüsü kazandı.

Dergi elinize geçtiğinde, Resmi çev
relerin uzun bir zamandır deklare ettiği 
biçimiyle “30 bin insanımızın katili olan 
Apo” hakkında idam cezası verilmiş 
olabileceği gibi, son günlerde belli çev
relerce dillendiril di ği üzere “ağırlaştırıl
mış müebbet hapis” cezası da sözkonu- 
su olabilir. Ancak olaya nereden bakılır
sa bakılsın bu yargı süreci, PKK davası
nın bir bakıma liderine indirgenmesi, 
toplumun PKK üzerinden aldığı yaranın 
telafisi istikametinde bir sorgulama 
içermemesi, davanın hızlı bir biçimde 
sonuçlandırılıp tarihe tevdi edilmesi,
PK K’nın özellikle resm iyette temsil ^ U Z ü f f c r  Etnİtl 
ettiği düşünülen etnik veya kültürel GÖKSU
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İmralı Adası ve Cezaevi

kimlik sorununun yön değiştirdiği anlamına gelecek. 
Bir başka olumsuz sonuç da PKK’yi üreten siyasal 
ortam açığa çıkarılamadığı için benzeri yapılanmala
ra açık kapı bırakılmış olacağıdır.

İşte bu yazı, iç ve dış siyaset arenasında Apo da
vasını bir başka açıdan değerlendirmek, kalıcı diye
bileceğimiz sonuçlarına işaret etmek amacındadır. 
Bunun için de önce basında çıkan bazı ciddi yazıları 
da göz önünde bulundurarak Apo’nun siyasal kimli
ği ve mahkeme safahatının kısa bir tasvirini yapacak, 
daha sonra bunlar arasında önemli gördüğümüz bir 
kaç noktayı açmaya çalışacağız. Yazımızı, içerde so
runun Türkiye için ifade ettiği anlama, dışarıda kon- 
jonktürel değişimin getireceğini tahmin ettiğimiz ba
zı sıkıntılara işaretle tamamlayacağız.

ÖCALAN’IN KİMLİĞİ ÜZERİNE NOTLAR

Aşağıda yapacağımız değerlendirmelere ışık tutaca
ğı düşüncesiyle Öcalan ile ilgili verilen bilgilerin kı
sa bir özetini verelim; Özel bir dedektiflik merakı ol
duğunu da bildiğimiz usta kalem Fehmi Koru’nun 
verdiği bilgilere göre Öcalan önce Tapu ve Kadastro 
Lisesi’ni bitirip İstanbul Hukuk Fakültesi’ne kayıt 
yaptırmış, sonra 21 yaşını doldurmuş ve dolayısiyle 
şartlarını taşımamasına rağmen Ankara Siyasal Bil
giler Fakültesi’ne yatay geçiş yapmış, 1985 yılına 
kadar kaydı silinmemiş ve almakta olduğu maliye

bursu da devam etmiş
tir. Okulda katıldığı ay
nı eylemlerde diğer ar
kadaşları ceza alırken 
Öcalan sıyrılmış, yine 
Sıkıyönetim Mahkeme
sinde arkadaşları ağır 
cezalara çarptırılırken o 
salıverilmiştir.

Anlaşıldığı kadarıy
la, bundan sonrasını 
araştırmaya girişen ünlü 
gazeteci Uğur Mumcu

■ hayatından olmuştur. 
Öyle gözüküyor ki Tür
k iye’deki “güvenlikçi 
sistem” (derin devlet, 

iktidarı özel olarak tekelinde gören güç merkezleri 
veya vesayetçi yapı), Apo üzerinden düşündüğü 
planların deşifre olacağı endişesiyle Mumcu’yu yok 
etmiş, üstelik sosyal demokrat kişiliği istismar edile
rek cinayet müslümanların üzerine yıkılmış, bir taş
la iki kuş vurulmuştur.

Uğur Mumcu, ölümünden önce yayınladığı ve 
araştırmasının genel içeriğini verdiğini sandığımız 
bir kaç makalesinde Öcalan’ın MİT ile ilişkilerinin 
olabileceğini dile getiriyordu. Ancak bu ilişkinin sü- 
butu, varsa organik olup olmadığı (yani bir örgütçü 
mü, yoksa zaman zaman kendisinden yararlanılan 
birisi mi olduğu) kesinlik kazanmadı. Ancak 
Apo’nun temsilindeki PKK’nın, Türkiye’deki gü
venlikçi sistemin negatif anlamda da olsa referansla
rını vermiş olması gösteriyor ki, her haliyle sistem 
dışı değildir. Muhtemelen Apo da başlangıçta bu iş
le ilgiliydi, ama dış güçlerin kullanımında merkezdı- 
şı, kontrol dışı hale geldi.

Esasen Apo yakalandığından beri böyle bir izle
nim vereye çalışmış, Kenya yolunda uçakta garip bir 
biçimde (yarı uyuşuk bir halde) kendisine verilebile
cek bir görevi yerine getirmeye hazır olduğunu söy
lemiş, mahkeme aşamasında da Misak-ı Milli sınır
ları içindeki tek bir üniter devlet yapısını, Türkiye 
Cumhuriyetinin bölünmezliğini savunmuştur. Hatta 
bu çerçevede kendisine bir fırsat verilirse dağdaki 
eşkiyayı düze indirip Türkiye’nin üniter yapısına 
önemli katkılarda bulunabileceğini söylemiştir.
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Bu durum Apo açısından bakıldığında tam da bir 
paradoks oluşturmaktadır. Çünkü Apo en temel bir 
nitelemeyle, üniterlik düşmanı birisidir, asıl suçu da 
Türkiye’yi bölmeye çalışmaktır. Dolayısiyle Apo 
için karşı olunacak düşünce, üniterlik, otoriter devlet 
yapısı olmalıdır. Ama Apo bunun tam tersini savun
maktadır. Tabi bütün bunlar “canını kurtarabilmek 
için nafile savunmalar” olarak değerlendirilebilir. 
Ama yine de bu savunma, niçin, Apo’nun yukarıdan 
beri anlatmaya çalıştığımız kimliğiyle ilgili bulun
masın?

Apo bir de yakalanmadan önce asker-sivil resmi 
sıfadı bazı kişilerle görüştüğünü ileri sürmüştü. Ne 
var ki daha sonra bunlardan 
bütünüyle vazgeçti, ne cid
diyetle soran oldu ve ne de 
o, dişe dokunur açıklama
larda bulundu. Bu da yuka
rıdaki kimliğin bir gereği in
tibaını uyandırdı.

İşin gerçeği, bize göre, 
yıllardır akan kanı durdur
mak amacıyla resmi sıfatlı 
bililerinin Apo ile gömşme- 
lerinde bir sakınca yoktur.
Devlet işlerinin enaniyeti ol
maz, ileri sürülen enaniyet 
devlete değil, seçkincilerin 
kendine aittir. Bir zamanlar
bil' üst düzey İngiliz yetkili “İngiltere’de akan kanı 
durdurmak için IRA lideriyle bir değil on kere görü- 
şebeliriz” demişti. Burada aslında birinci derecede 
önemli olan görüşüp görüşmemek değil, gerektiğinde 
böylesi bir görüşmenin hesabını verip verememedir. 
Türkiye’deki seçkinci yapının böyle bir söylentiye 
gösterdiği içeriksiz tepkinin mahiyeti bile bizdeki si
yasal yapılanmanın mahiyeti hakkında bir fikir verii'. 
Her halde Türkiye’de sıkıntı kaynaklarından birisi de 
bu kapalılıktu'.

ÖCALAN DAVASININ SEYRİYLE İLGİLİ 

BAZI NOTLAR

Öcalan, yakalandıktan sonra getirilişi sırasında 
uçakta söyledikleri ile mahkeme esnasında söyledik

Esasen Apo'nun indirgemeciliği 

gibi, Türkiye, içiçe bulunan PKK, 

etnik/kültürel ve bölgesel sorun

ları tek türe indirger ve bunları 

da PKK ve hatta yalnızca Apo ile 

özdeşleştirirse tutunduğu bazı 

meşruiyet temellerini elinden ka

çırmış olacaktır. Sözün kısası so

run, aşağıda sözedileceği üzere, 

A BD 'nin  kurgusunda yeni bir 

mecraya girmiş bulunuyor.

leri arasında bir tutarlılık sergilemiş, üniter devlet 
yanlısı, görev bekleyen bir sanık portresi çizmiş ve 
bunu öylece de sürdürmüştür. Bilinen ve beklenenle
ri söylemenin yanında, bazı şeyleri dikkatlerden ka
çırmaya özen gösterdiği izlenimi vermiştir. Yani 
Apo’nun konuştukları kadar, kafalarda dönüp duran 
bazı sorular üzerinde konuşmaması manidar olmuş
tur.

Şüphesiz bunlar içerisinde en manidar gözüken 
çelişki, yukarıda da sözü edildiği gibi Misak-ı Milli 
sınnian içerisinde bir ulusal üniter/devlet savunma- 
sıdu:. Ama o, genel çerçevesi itibariyle herkesin bil
diği iç ve dış bağlantılara, bazı eksik genellemelerin 

dışında, hiç bir analitik açık
lama getirmemiştir. Mesela 
Öcalan (K.Düzgören’in Ye
ni Şafak’taki bir makalesin
de de belirttiği gibi) transit 
geçtiği ülkeleri bile sayar
ken ABD ve İsrail’den hiç 
söz etmemiştir. Halbuki bi
linen gerçek şudur ki kendi 
çapında, daha başka pek çok 
ülke ile bağlantısı bulunsa 
bile PKK ve Apo’nun irti
batlı bulunduğu dış güç oda
ğı, Ortadoğu’yu yeniden di
zayn etme peşinde koşan 
ABD ve onun bir uzantısı 

olan İsrail’dir. Yani bu noktada Öcalan’ın temkinh 
konuştuğu görülüyor.

Öcalan davasının en önemli yönlerinden birisi 
şüphesiz, PKK’dan mümkün olduğunca soyutlana
rak (lider de olsa) bir kişinin yargılanmasına irdir- 
genmiş olmasıdır. Hatta dava hukuki olmanın ötesin
de ustaca bir siyasal platforma çekilmiştir.

Şüphesiz burada anlatmak istediğimiz şey, 
PKK’nın gözardı edildiği, hele aklanmaya çahşıldığı 
değil, Apo’nun örgütünden soyutlanarak yargılandı
ğı, ortamından koparıldığıdır. Bu durumda Apo’nup' 
şahsında düğümlenen ve hızla sonuçlandırılmaya 
götürülen dava bir daha hukuk zemininde ele alın
mayacak şekilde tarihe gömülmüş oluyor. Dolayısıy
la da PKK ve Apo’yu-ortaya çıkaran ortam, oluşum, 
işleyiş şartlan ve en somut eylem biçimleri açıklığa
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kavuşmadan kapanmış olu
yor. Daha basit bir anlatım
la devletin deklaresiyle 30 
bin kişinin katili idamla 
yargılanıp hüküm giymiş 
olaciik; herhangi birilerinin 
(mesela aykırı laflar ettiler 
diye Fazilet Partisi’nin ka
patılması ve bir düzine ka
dar ileri gelenlerinin) idam
la yargılanması gibi. İlginç
tir ki sanık avukatları bile 
davanın açılıp iyice konu- 
şulamamasından şikayetçi 
olmuşlardır.

Uzun uzun belirtmeye 
gerek yoktur ki Apo, Türki
ye’nin son onbeş yılının heder olmasına, ekonomik 
yıkıntılara, acılarla dolu bir göçe, binlerce insanın 
ölümüne, binlercesinin sakat kalmasına neden olan 
bir savaş ve terörün sebebi gösterilmektedir ve şüp
hesiz bunu da böyle bilmekteyiz, yani o sıradan bir 
idamlık sanık olarak görülemez.

Apo mahkeme esnasında sıkça “kullanıldık” di
yor, ama kimin tarafından ve nasıl kullanıldığı da bir 
türlü ortaya çıkmıyor. Dışta ABD ve herhangi bir Av
rupa ülkesi mi; içerde mesela toplumu dizayn etmek 
isteyen bazı siyasal otoriteler de var mı anlaşılmıyor. 
Yine Apo açıklamalarını iç bağlantılar konusunda bir 
kaç siyasi liderle görüşme ve yazışma ile sınırlı tutu
yor ve mesela çoktandır konuşulan bir üst düzey as
keri temsilci ile yaptığı gömşmelerle ilgili bilgi ver
mekten kaçınıyor ve yine u)oışturucu trafiğinde ortak 
oldukları kamu görevlilerinden, Jitem’den, silah ka
çakçılarından nedense hiç söz etmiyor.

İşte Apo yargılamasının ortaya çıkarması bekle
nen noktalar bunlardı. Eğer bunlar anlaşılmayacaksa 
o Apo’yu kullananlar daha nice Apolar bulup kulla
nacak ve bu toplumun kan ve göz yaşı içinde yaşa
maması için bir neden kalmayacak demektir. Bir 
başka deyişle birilerinin çıkarı bu gerilim ortamı ise 
bu ortam böylesi tarihi fırsatlar değerlendirilip deşif
re edilemediği sürece niye devam etmesin ki?

Şüphesiz böylesi kapsamlı bir yargıyı bir kaç yar
gıçtan beklediğimiz sanılmasın; bu tavır genel siya

Unutulmamalıdır ki bu süreç seçkin- 

ci yapının toplumuyla barışık olma

sını  ̂ondan destek almasını gerekti

ren bir süreçtir. Yapılması gereken

ler akla öyle estiği^ ya da dışarıdan 

birileri öyle istediği için değil, sağ

duyu ve toplumsal gerçeklik öyle 

gerektirdiği için olmalıdır.

Ne var ki formalizm ve gerçekdışı- 

lık, seçkinciliğin yakasını pek kolay 

bırakacak gibi gözükmüyor.

sal otoritenin, kendini ül
keyi dizaynda yetkiü gören 
seçkinci yapının olumlu bir 
yaklaşımıyla elde edilebi
lecek bir sonuçtur.

Görüldüğü kadarıyla 
dava bu limitleri yalcala- 
yamadan hızla sonuçlan
m aya doğru gidiyor. Bu 
yazı size ulaştığı zaman 
muhtemelen karar veril
miş ve Apo ya idama ya 
da m üebbede mahkum 
edilmiş, yargılama da ta
rihe geçm iş olacaktır. 
Onun için bize düşen, 
A po’dan arta kalan etki

lerden söz etmek olacaktu’.

DAVANIN HATIRLATTIĞI ÖNEMLİ BİRKj^Ç NOKTA

Davada Öcalan’ın konuşmaları ilgi çekicidir İd ge
nelde, doğrudan bir bağlantı kurulamasa da Türkiye 
Cumhurileti devletinin iç ve dış politikalarını doğru
lar nitelikte gözüküyor. İnkar edilemeyecek 15 yıllık 
gerilimi bir tarafa bırakırsak Apo davası Türkiye’nin 
politik hedeflerini perçinlemesine yarayacak dina
mikler vermektedir. Mesela uzun bir zamandan beri 
Öcalan 30 bin insanın katih olarak deklare edilmiş, 
resmi politik tavır PKK gibi Türkiye için fevkalade 
ciddi bir sorun olan hareketi kendi başına bir liderle 
açıklama gibi garip bir yaklaşım sergilemiştir. 
Apo’nun beyan ve tavırları da PKK, Kürt ve Bölge 
sorunlarını siyasal hesaplara indirgemiş, bütün bu 
sorunların gerçekçi olmadığını ima etmiştir. Basit
leştirerek söyleyecek olursak Apo’ya göre bu 15 yıl
lık kavga bir etnik temele dayanmadığı gibi bir dev
let kurmayı da hedeflememiştir. Kısacası bu bir siya
sal taleptir (Bu kan döken ve dökülmesine sebep 
olan talep nasıl masum bir talepse). Yani bu bir hak 
aramadır ve üniter yapıya da fevkalade bağlı ve say- 
gılı(!) dır. Apo bu iddiasını temellendirebilmek ve 
bütün sorunları bir Apo sorunu olarak gösterebilmek 
için “bana bir fırsat verin dağdaki eşkiyayı indireyim 
ve bu harekatı bitireyim” demiştir.
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işin gerçeği, bazı son çırpınışlarda bulunsa bile 
dağdaki eşkiya inecek, terör olayları bitecek (en 
azından azalacak), ama bu iniş ne Apo’suz kaldığı 
için ne de Apo’nun çağrısıyla olacak ve halta ne de 
her haliyle askeri hareketlerin yoğunlaşmasıyla ger
çekleşecek. Sorunun asıl aktörlerince bir başka biçi
me sokulmasıyla gerçekleşecek. Türkiye’nin politi
kasının bu yeni strateji ile nc dereceye kadar irtibat
lı bulunduğunu bilemiyoruz ama Türkiye’nin sorunu 
Apo’ya ve halta PKK’ya indirgemiş olması bu konu
da şimdiye kadar yürüttüğü (fiili mücadelenin olma
sa bile) pohtikasanın reddi anlamına gelecektir.

Esasen Apo’nun indirgemeciliği gibi, Türkiye, 
içiçe bulunan PKK, etnik/kültürel ve bölgesel sorun
ları tek türe indirger ve bunları da PKK ve hatta yal
nızca Apo ile öz
deşleştirirse tu
tunduğu bazı 
meşruiyet temel
lerini elinden ka
çırmış olacaktır.
Sözün kısası so
run, aşağıda 
sözedileceği üze
re, ABD’nin kur
gusunda yeni bir 
mecraya girmiş bulunuyor.

PKK ve Apo olgusu geç
mişte Türkiye’nin iç ve dış po
litik belirlemelerine neden ol
muştu. Olgunun sebep olduğu te
rör, adım adım üniter devlet mantığını pekiştii'miş; 
terör, her türlü iç ve dış siyasal tavır ve kararın ekse
ni haline gelmiştir. Güvenlikçi üniter devletçihk 
mantığının bir gereği olan “düşman komşularla çev
rili oluşun” ana gerekçesi, bunların her birinin 
PKK’ya destek vermiş olmalarıyla ilgiliydi. Meselâ 
Suriye, İran, Ermenistan, Yunanistan ile ilgili sorun
larımızın önemli bir kısmı PKK dolayısıyladır. Şüp
hesiz bu iddia yanlış değildir, ne var ki PKK gerek
çesi bu noktada doğal halinden daha büyük bir işle
vi yerine getiregelmişlir.

Aynı durum iç politika için de geçerlidir. Nice sı
radan suçlar terör kapsamına alınmış; bir iş adamının 
hesap hatası, bir sanatçının konuşması, yerine göre

bir vatandaşın bii‘ hareketi, terörle mücadele şubele
rince sorgulanmakta ve bunlarda organizeli gerekçe
ler aranmaktadır. Hem de en dikkat çekecek zaman
lar ve mekanlar kullanılarak.

Maalesef Apo davası, siyasal yapımıza bu tavrı 
yumuşatmayı değil daha da pekiştirmeyi sağlayacak 
argümanlar vereceğe benziyor. Mesela son bir kaç 
yıldan beri yaşanan totaliter süreç, Türkiye’yi Batı 
(Avrupa) denetiminden uzaklaştırmakla gerçekleşti
receğine inanıyor. Onun için de herhangi bir Avrupa 
ülkesiyle orlaya çıkan çelişki, bir Avrupa düşmanlığı 
olarak beliriyor, iş Sevr’in hortlatıldığı iddiasından 
tarihsel rekabete kadar götürülüyor. Merve Kavakçı 
olayı dışında yumuşaklığı ile tanınan Başbakan Ece- 
vit bile “Batı ülkeleri gerçekten düşmanmış” diyor.

Şüphesiz toplumlar nc ezeli dost ve 
ne de ezeli düşmanlardır, bu durum 
karşılıklı ilişkilere göre değişmekte
dir ki Batı ile ilişkilerimiz de bu ku

ralın dışında değildir.
Öcalan sanki bu 

mantığa uygun ola
rak Avrupa ülkeleri
nin kendini kulla

nıp nasıl bir Türk 
düşmanı ol

d u k l a r ı n ı  
a n l a t ı 
y o r .  
A m a  

Türkiye baş
ta olmak üzere Ortadoğu’yu yeniden yapılandıran ve 
prağmatist tavrına uygun olarak hiçbir çağdaş normu 
sonuna kadar savunmayan ABD’yi es geçiyor.

Yine içerde Apo’nun bazı konuşmaları karşısında 
manipülasyoncu basın bile “bakın olanlara, üniter- 
likten taviz verilemeyeceği gibi daha fazla demokra
tikleşmenin sakıncaları da açıkça gözüküyor” de
mekten kendini alamıyor. Yani terör stratejisinin 
haklılığını ve hatta artırılmasının gerektiğini savunu
yorlar. îşin gerçeği, terörle ilgili mevzuatın önemli 
bir kısmı işlevsel değildir. Yani sırf terör olduğu için 
mevzuatlar var değil, mevcutla bazı vesilelerle pe
kiştirilip artırılmaktadır ki PKK terörü bunun önem
li gerekçelerinden birisi olagelmiştir.
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SORUNUN ORTAYA KONUŞU

VE ALACAĞI MUHTEMEL ŞEKİL

Yukarıda kapsamlı bir sorunun Apo’ya indirgenme 
istidadı gösterdiğini ve bunun yanlış olduğunu ifade 
etmiştik. Aslında Apo’nun liderliğini yapageldiği 
PKK herhangi birine indirgenemeyen ama bütünüy
le de birbirinden tecrit edilemeyen içiçe üç sorun 
halkası oluşturmaktadır: PKK, Kürtlük ve Bölge so
runları. Üniter mantığın açıkça (reddetmese bile) 
onaylamadığı bu üç sorundan birisi Güneydoğu Böl
gesi sorunudur. Bu sorun salt ekonomik değil, sos
yal/ekonomik’tir. Yani burada belki önemli bir kısmı 
ekonomik nedenlere dayanan ama bir yönü sosyal 
içerikli problem yaşanmaktadır. Bazılarının “bölge
nin feodal yapısı” dediği, bazılarının “makus talih” 
ile açıkladığı ve çözülmesi için hiçbir mazeretin bu
lunmadığı bir sorundur.

İkincisi ise sırf bir etnik yani (Kürtlük) sorunu 
olarak alınmasa bile bir kültürel/sosyal kimlik soru
nudur. Kültürel kökenli ve modern bir olgu olan 
kimlik sorunu gerçekten bütün dünyanın sorunudur. 
Her zaman yanyana yaşadığı diğer sosyal unsurlarla 
olmasa bile küresellik içinde bir yerellik sorunu ola
rak yaşanmaktadır. En önemli yönlerinden birisi de 
modern kimlikler ile dini kimlikler, resmi kimlikler
le sivil kimlikler, bir başka deyişle kendi isteğiyle ta
şıdığı kimliğiyle kendine atfedilen kimlikler arasın
da yaşanan çelişkilerdir. Genel olarak da sorun alt ve 
üst olarak kabul edilen kimlikler arasında yaşanan 
çelişkilerde kendini göstermektedir. İşte Türkiye de 
bu sorunu yaşayan ülkelerden birisidir. Kürt kültürel 
kimliği (onu üst Türk kimliğine bağladığımızı dü
şünsek de) bu çerçevedeki sorunlardan birisidir ve 
birinci düzeydeki bölge sorunlarından beslenmekte
dir. Kültürel kökenli olan bu sorun, kültürel totalleş- 
tirici çözümlerle değil, kültürel çeşitliliğin imkan ve 
yollarını açan tavırlarla çözülebilir. Problemin bu 
düzeyde çözümünün önündeki en önemli engel şüp
hesiz güvenlikçi üniter devlet mantığı, bir başka de
yişle kendini önceleyen seçkinci siyasal yapıdır.

■ Sorunun üçüncü düzeyi salt siyasaldır ve burada 
PKK (lideri ve bununla irtibatlı bulunan iç ve dış si
yaset odakları) yer almaktadır. Birinci ve ikinci dü
zey sorunlarından beslenen bu sorunun aracı, 15 yıl
dır PKK olmuştur. Ancak bu problem, göründüğü

kadarıyla PKK ile özdeş sayılamaz. Bu vadide siya
sal bir tavır sergileyenler, bu konuda daha başka 
araçlar ortaya koymak isteyeceklerdir. Yukarıda be
lirttiğimiz gibi şimdiye kadar Apo’nun PKK’sı ile 
yürütülen siyasal hareket yeni bir mecraya gireceğe 
benziyor. Çünkü dünyanın konjonktürel yapısı 
önemli değişmeler geçiriyor. Dünyayı yeniden di
zayn etmeyi düşünen siyaset merkezleri, PKK ve 
Kürtlük sorunlarına da yeni boyutlar kazandırma pe
şindedirler.

YENİ YAPILANMALAR VE 

TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN SIKINTILAR

Önce günümüzde yaşanan global değişmelerden söz 
edelim. Süper güç ABD’nin öncülüğünde gerçekleş
tirilen bu yapılanma şöyle özetlenebilir: Birleşmiş 
Milletler (BM) işlev dışı hale getirilirken, NATO’ya 
etkin görevler yükleniyor. 24 Nisan 1999 tarihinde 
yayınlanan yeni NATO Askeri Konsepti’ne göre 
“NATO anti demokratik hükümet biçimlerine, iç 
kargaşa yaşayan topluluklara fiilen müdahale ede
cek, yani gerektiğinde herhangi bir ülkenin hüküme
ti alaşağı edilebilecek..” Böylece müdahalenin yasal 
zemini hazırlanmış oluyor.

Yoruma ve eleştiriye bir hayli açık olan bu karar 
aslında ABD’nin dünyada gerçekleştirmek istediği 
düzenlemenin alt yapısını oluşturuyor. Kararın ilk 
uygulandığı yer olan Kosava sorunu da bunu göste
riyor. Mazlum bir topluma destek olarak gözüken 
NATO müdahalesi dünya kamuoyunca alkışlanmışsa 
da müdahale fikri düşündürücüdür. Çünkü Kosava 
sorununun Avrupa ile Ortadoğu arasında bir barikat 
oluşturmak için bulunmuş bir gerekçe olduğunu gö
rüyoruz. Sözün kısası bir ülkeye müdahale etmeyi 
düşünenler, müdahalenin şartlarını da gönüllerince 
oluşturabilmektedirler.

Söz konusu değişimin Türkiye’yi ilgilendiren yö
nüne gelelim.-Son zamanlarda Türkiye’yi anti de- 
moki'atik bir yapılanmanın içine itenler (dış destek
çiler ve iç aktörler) hem çevredeki düzenlemeleri da
ha rahat yapabilmenin hem de gerektiğinde müdaha
le gerekçesine sahip olabilmenin avantajlarını elde 
etmiş bulunuyorlar. Şüphesiz bu gelişmenin dina
miklerinden birisi Kürt sorunudur. '

Türkiye ne kadar Irak’m bütünlüğünü savunursa
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savunsun ne kadar PKK’yi bölgeden temizleme başa- 
rısmı elde ederse etsin, artık ortada fiili bir gerçek var: 
İrak fiilen üçe bölünmüş ve Kuzey Irak’ta kürt köken
li bir devlet kurmanın bütün ön hazırlıkları tamlam- 
lanmıştır. İki kürt lider (Talabani ve Barzani) sık sık 
ABD’ye çağrılarak bu süreç sonuçlandırılmaya çalı
şılmaktadır. Göründüğü kadarıyla ABD açısından bu 
işin en önemli sıkıntılarından birisi, hiç de gerçekçi 
bir yol izlemeyen ve terör ve mafyacılıkla işi götür
meye çalışan Apo ve PKK sidir ve bunların tasfiyesi 
gerekmektedir. Yani ABD’ye göre Ortadoğu’da Kürt 
sorunu illegal yollardan uzaklaşıp legal siyasal hare
kete dönüşmek zorundadır, Apo’yu Türkiye’ye teslim 
eden siyasi iradenin gerekçesi de bu olmalıdır.

Ne var ki bütün bunlar olurken Türkiye, çevresin
de olup bitenleri yeterince izleyemeyecek ve en 
azından etkin olamayacak bir süreci yaşamaya itil
miştir. Üç yıldır Türkiye’deki siyasal otorite, iç geri
lim üretmektedir; toplumun bir kesimini düşman 
(irticâ) ilan edip onunla partallaşmakla meşguldür. 
İncir çekirdeğini doldurmayan şeyleri, yıllardır yaşa
nan ve rejimle ilgisi bulunmayan davranışları şimdi 
rejim karşıtlığı kabul edip toplumunu kıran ve küstü
ren bir garip siyasal süreç yaşatmaktadır. İşte 
ABD’nin en azından şimdilik böylesi içine katlan
mış, kendi kendisiyle uğraşan bir Türkiye’ye ihtiya
cı vardır (ki bir üst düzey yetkili ülkedeki 60 milyon 
insanın herbirinin irticâ ile mücadele etmesi gerekti
ğini söylüyor).

Ama unutulmamalıdır ki, ABD, 21. yüzyılda 
kendisiyle işbirliği yapacağı Türkiye’nin bu seçkinci 
yapısıyla sürecek bir Türkiye olmayacağını da bil
mektedir. Şüphesiz ABD dindar bir Türkiye’den ya
na değildir, ama her halde aradığı, rasyonaliteden 
yoksun, yegane vasfı din karşıtlığı olan bir seçkinci 
yapı da değildir. Yeni Konsept, belki kısa vadede de
ğil ama Türkiye gibi anti demokratik yapılanmaların 
odaklaştığı ülkelere müdahale yollarını da açık tut
maktadır. Yine ilgi çekicidir ki bazı siyasal teamül
lerin, yüzyıla yakın zamandır toplumların peşinden 
koşturdukları “bağımsızlık” gibi kavramların izole 
olduklarını, bazı yerlerde sessizce ortadan kaybol
makta olduklarını görmekteyiz. Mesela ABD incirlik 
hava üssünü bir üçüncü ülkeye karşı kullanırken izin 
talep etme ihtiyacını duymadığı gibi Türkiye de bu
nu bir bağımsızlık ihlali olarak görmemektedir. Yani

işin bir uluslarasası politik-pisikolojik alt yapısı ha- 
zırlanmaktadır. İşte PKK, Kürtlük, Güneydoğu so
runları böylesi bir platformda yeniden şekilleniyor 
ve Türkiye’yi, önemli bir kısmı siyasal yapılanma
sından kaynaklanan sıkıntılar bekliyor,

S O N U Ç

Sonuç olarak denebilir ki büyük ihtimalle PKK’sız 
yeni bir dönem başlıyor. Ne var ki bu bağlamdaki so
runlar bitmiyor, yeni bü- mecraya giriyor. Şimdiye 
kadar hemen tamamına yakını askeri mahiyette olan 
mücadele, sorunun sırf bir fiili terör hareketinden 
ibaret olmaması nedeniyle, nihai sonuçlar elde ede- 
mese bile halk bakımından bu mücadelenin net bir 
görünürlüğü, toplumu tatmin eden bir yönü vardı. 
Kahramanlık, şehitlik, gazilik gibi dini kültür kodla
rıyla da birleşip halkın açık desteğini yanında bulu
yordu. Artık incelikli bir siyaset ortamına kayan so
runa halkın destek vermesi kolay oymayacak. Türki- 
yedeki siyasal otorite, savunageldiği şekilde eğer 
Irak’ın parçalanmasına ve bölgede bir Kürt devleti
nin kurulmasına karşı olacaksa artık dağdaki terö
ristle değil, global siyasal irade ve güçlerle muhatap 
olacak ve belki de bu; elinin altındaki toplumu di
zayn etmek kadar kolay olmayacak,

Unutulmamalıdır ki yine de bu süreç seçkinci ya
pının toplumuyla barışık olmasını, ondan destek al
masını gerektiren bir süreçtir. Yapılması gerekenler 
akla öyle estiği, ya da dışarıdan birileri öyle istediği 
için değil, sağduyu ve toplumsal gerçeklik öyle ge
rektirdiği için olmalıdır.

Ne var ki formalizm ve gerçekdışılık, seçkincili- 
ğin yakasını pek kolay bırakacak gibi gözükmüyor. 
Son DGM yasasındaki değişiklik bunun tipik bir ör
neğidir. Güvenliğin devlet için değil fert ve topluluk
lar için olduğu gerçeğini kabullenip bu mahkemeleri 
nesnel bir mahkemeye dönüştürmek dururken, dev
letin güvenceye alınması gerektiği mantığını sürdü
rerek, dışarı böyle istedi diye askeri hakimin üyeliği
nin düşürülmesine karar vermek gerçekçi bir yakla
şım olamaz. Çünkü burada sivil bir mantık yoktur. 
Olması gereken sırf bir askeri hakimin mahkeme 
üyeliğinden düşürülmesi değil, bizzat mahkemenin 
kendisinin sivilleştirilmesidir. İşte sorunları içinden 
çıkılmaz kılan seçkinci formalizmi budur. ■
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DENEME
DEMONSTRASYON POLARİZASYON

YABANCILAŞMA VE DEHUMANIZASYON

(İspatçıl Söylem, Kutuplaşma, 
Yabancılaşma ve însanhktan Uzaklaşma)

HAÇLI s e f e r l e r i  NE YAPTI?

adim Yunan’da bilgi en yüce 
fazilettii'. Bir hayat tarzı ya
ratmaz, toplumsal değişime 

yolaçmaz. Mutlak bir keyfiyettir ve 
kendine yeterlidir. Ve ahvâl ve şeraitten 
yükseldiği oranda soyutlama düzeyi ak
lı yorduğu oranda (ki bu tür akıla 
K ur’an’da kalp denir) makbul ve yeter
lidir. İmkanı sorgulamaz, varsaymaz ve 
aramaz, oralara giden bir yolbulucu 
(rehber) da, yol da öngörmez. Yani, bil
gi bir medet kapısı değildir, ıslah adına 
vaazedilmiş kabul edilemez (buna yo- 
laçsa bile, filvaki).

Önemh değildir. İnsan oradan gel
miştir ve oraya yükselebilir. Rom a’da 
ise bilginin, hatta söyleyiş tarzının ha
yatı yaratması yahut (en azından) birey
sel devinime ve dönüşüme muavin 
(yardımcı) olması beklenir. Roma ile 
boş söz birbirinden daima dünyalar ka
dar, yıldızlar kadar uzak olmak gerekir. 
Bir diğer yandan da bilgi konusu olabi- 

AYAZ lecek materyalin sınırı mevcut bulun-

Selahaddin

mamaktadu'. Gene bilginin büyüğü kü
çüğü olmaz ve gene bilginin nihai ölçü
tü (kesin varhğına erginebilecek alan) 
yaşama yansımalarmm tutarlılık dere
cesidir. Doğrusu kişisel maddi düzeye 
bakarak kişinin bilgililiğine de bilgeli
ğine de hemen bir notlandu'ma empoze 
olunabilecek kişiye bir vasıf veya ma
kam veya söz hakkı verilebilecektir.

Bilgi, Rom a’da, yaşatan keyfiyettir. 
Önce seni fakat akabinde de beni, onu 
ve diğerlerimizi. Buna demonstrasyon 
(gösteri, ispat) adı verilir. Yani, sözün 
heyulalıktan (monster/canavar) çıka
rak, sokağa, kışlaya, eve ve saraya, sa
ray bahçesine bir kerem olarak inebili- 
şi. Soyutlamalarm, üst söylemlerin bir 
rahmet hüviyeti kazanması elzemdir. 
Hayatı on yıl, yüzyıl, bm yıl öteye sıç
ratması, Sezar’m tebessümünü kazan
ması açısından yüzdeyüz önemlidir. 
Acaba Sezar tebessüm edecek midir 
yoksa bir Yunan Tanrısı kadar (Sezar, 
“Biz, Yunan’ı biliyoruz, bize bizden 
bahsededelim” derdi) öfke saliibi mi 
olacaktır?
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Haçlı Seferleri’ne (1100-1300) gelindiğinde, 
Avmpa, împaratoıiuk küllünü halen muhafaza et
mektedir ama Yunan medeniyeti, Atina, İsparta ve 
Peloponnes ve Sezar tamamen unutulmuştur. Avru
pa, iç çekişmelerden ve dil farklılıklarmdan bıkmış, 
ayrıca hayH takatsiz düşmüş, yokolup gitmeden ön
ce şu ya da bu mantıkla Doğu’ya Sefer’i göze al- 
mıştu'. Drang Nach Osten (Doğu’ya Açılım) Hitler 
kadar yeni, dünkü bir hadise değildir.

Asimda zaruretti, yani ama kitle dinamikleri 
açısmdan başka bir isim bulunabilmeliydi. Tama
mına halk, yarısına da kilise ve kıallar inanabilme- 
liydi. Bu yüzden ‘İsa 
ve Meryem için’ den
di. Kutsal mahalleri 
kafirlerden arındır
mak, dinkardeşi B i
zans ile dinlendikten 
sonra daha da Do
ğu ’ya inmek, Pav- 
lus’un m ektuplarını 
yazarken yaydığı sı
caklığa en yakın yere 
uzanmak dendi adına.

DOĞU HEP g a l i p  MI?

Haçlı donanmasını Boğaziçinde gösteren bir minyalür

Çok daha f azlaş mı bul
dular. Zengin ticaret yol ve metaları, müreffeh in- 
sanlar, zühd ve takva sahibi adanmış müslümanlar, 
güçlü krallar, sultanlar, emirler ve kayıp Yunanca 
metinlerin Arapça eksiksiz tercümeleri.

K ilise’nin lüm telkinatı yanlıştı, anlaşılan. Ha
miydi canavarlar, haniydi dinsizler, haniydi ticani 
tipler!

Ve İpek yolu ile. Baharat yolu ile tanışırken Av
rupa entellektüelleri ‘İncil dışında kutsal metin de 
yazı da yoktur!’ demiş KiHse’ye isyan ederek, bi
reysel metin, İncil dışında kitap üretmeye başladı
lar. Bu süreç Champollion’u (Kayıp diller uzmanı) 
yaratana kadar yani Bonaparte’a kadar korkunç bir 
süratle ve Gütenberg’in döküm hurufatına (mâtba- 
anm keşfi) kadar adım aduTi, ondan som'a da (1700)

çılgınca bii’ ivme ile sürecektir.
İncil dışında biıtek yazılı metne hükmolunabili- 

yorsa, bu şirkin sonu gelmeyecektir: İşte Arapça 
Kur’an bunun bir ispatıdu' ve işte Yunan klasikleri
ni muhafaza edebilmiş Arap medeniyeti bunun bir 
ispatıdır.

KİLİSE’YE YABANCILAŞMA SÜRECİ

İşte Modernizm dediğimiz süreç budur ve Roman
tiklerle başlar, yani mesela Anılarını yazanlarla, İn
cil dışında tek satm kağıda geçiren herkesle. Bu

nun patlama noktası, 
şahikası ise Rönesans 
olmuş, o noktada bazı
ları K ilise’nin korkunç 
sonunu onunla İliç il
gilenm eyerek, Afo
roz’dan korkmayarak, 
övmeyerek ve eleştir
m eyerek yoluna de
vam eden Romantikler 
(telif yapanlar) karşı
sında, yani Büyük 
Dalga sendromu karşı
sında, hiç olmazsa te
cile çalışmışlardır. 
(Erasmus ve Luther 

Kilise’nin yokoluşunu iç dinamik bozukluğu teşhi
si dışmda tefrik etmekten korkmuşlardu.) Yani Rö
nesans, Kihse içinden de destek almış oldu, o ka
dar!

Reform adını verdiğimiz hadisenin Büyük Dal
ga’ya katkıda bulunmasma gerek yoktu asimda. 
Rönesans, o metinleri yaratmak için sadece ve sa
dece D oğu’ya muhtaçtı!

Avrupa’yı yeniden yaratan, D oğu’nun ta kendi- 
siydi.

Avmpa, K ihse’ye ne Evet ve ne de Hayır demek 
lüzumunu bii' daha asla ve kat’a hissetmeyecekti. 
O, tartışmayan bir kültür kurbanı idi. Aforozlarm 
da artık cıvığı çıkmıştı, ve Kilise babaları da bun
dan biliaber değildiler.
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ROMAN’DAN

İDEOLOJİ’YE

Balzac, K ilise’ye yani 
Tanrı’ya karşı roman 
yazmıyordu. Gene de 
aforoza uğrarsa, uğra
şındı. Olmadı. Ayrıca, 
krallar yani kılıç Kili
se’nin Haçlı Seferleri 
ile yarısmdan fazlası
nı kaybettiği itibarm 
çok üstünde güç ve
itibar sahibiydiler. Macchiavelli bunu ilan etmişti. 
Din değil dil birliği, încil değil tarih, ümmet değil 
ulus!

Ayrıca, eğer cüıanşumüllük bir miyar idiyse, 
Fransız devriminin insan eseri kitaplara, Rousse
au’ya, D iderot’ya, Danton’a, Robespierre’e, ve 
Haçlı Seferleri’nin verdiği hız ve imkan ile öğrenil
miş Eski Yunan’a, Seneca ve Çiçero’ya, Solon’a, 
ve Kurtuba’ya, İbn Rüşd’e, E l’K indi’ye ve Fara
b i’ye (çünkü bunlar da laik yazarlardı) atıfta bulun
ması yeterliydi (Bu eserler devrime yol açmıştır de
meden, pek tabii!).

însan artık yeni (modern) însan’dı, ideoloji in
sanı idi. Dindar insan (ahlâk insanı) değildi, Bilgi 
insanı idi.

Balzac, Kilise'ye yani Tanrı'ya  karşı ro

m an ya zm ıyo rd u. Gene de aforoza uğ

rarsa, uğraşındı. O lm adı. Ayrıca, krallar 

ya ni kılıç Kilise'nin Haçlı Seferleri ile y a 

rısından fazlasını kaybettiği itibarın çok 

üstünde güç ve itibar sahibiydiler. Macc

hiavelli bunu ilan etmişti. Din değil dil 

birliği, Incil değil tarih, ümmet değil ulus!

da mümkün olmuştu. 
Kullanılan dil, tama
men ampirik (öğrenil
miş) bir dildi ve kral
lar da bu dil ile çatış
maktan çekinmeye ko
yulmuşlar, üniversite
ler ihdas etmeye baş
lamışlardı. Üniversite 
neredeyse yüzdeyüz 
autonom e’du (oto- 
nom/muhtar/özerk).

i z a h  e t , p a r l a m e n t e r  BİLE OLURUM

Tanrı, izahattan pekçok ışık yılı uzaktaydı. Düşen 
ne varsa yere doğru düşüyor göğe doğru düşmüyor
du. Newton bunu keşfetti ve . Newton yüzünden 
böyle olageldiğine herkesi inandırırcasına da (ba
ğıntıyı) izah etti. Bu bağmtı (keşif) kimseyi ilgilen
dirmese bile sonuçları (icatlar) yepyeni bir dünya 
yaratmaya başlamıştı.

Krallar artık “la loi c ’est moi!” (Yasa benden 
başlar, bana döner!) demiyor, izahı verilen her ted
bire rağbet buyuruyorlardı. Kabiliyetli kullar, cesur 
şövalyeler kadar iltifata mazhar oluyorlai'dı. New
ton, Darphane müdürü oldu. Yani Saray Protoko
lü ’ne yükseltildi. Bir Amiral kadar, güçlüydü.

INCİL’DEN TARİH’E SÖMÜRGE ROMANLARI,

TARİHSEL İNSAN/TARİH MANTIĞI/POSİTİVİSME POST-COLONİALİSM VE EXİSTENTİALİSM

Tarih’in încil M antığı’nı sorgulaması zor olmadı. 
Tarih, tanrısal bir mantık izlemiyordu, ama kendine 
özgü de bir mantığı, bilakaydüşart vardı. Devrim 
de dahil, açıklayan, bir tahlile dayalı (analytique) 
mantık.
, Yani insanm tarihi yeniden yazılabilir, gerçek 

tarihi, o tarihin muhteşem mantığı, data bazında 
tahlil yolu ile bulunabilirdi. Kronoloji de, İbn Hal
dun türü (Ölümlü İnsan Toplumu) zayıf kadercil 
kaçmılmazlık önermeleri de mükemmelen aşılmış, 
aynî süreçte (1790-1850/60 yıl) Beşeri Yasa yazımı

(Sö m ü r g e c i l i k  s o n r a s i  v e  v a r o l u ş ç u l u k )

Avrupa’da sömürge romanları ile yeni romantizm 
çağı açılmaktaydı. Kaşif ve mucitlerin protocol’e 
dahil edilişi ile perdeler iyice delik deşik edilmişti. 
Basın, yoldaydı ve tarihi paralel tanımayan ve kı
yas kabul etmeyen ABD’yi yok sayarsak, İngilte
re’de hayli de ilerlemişti, Fransa’ya ve İtalya’ya da 
bayağı girmiş, kendini kabul ettirmeye başlamıştı. 
Sömürge romanlarınm bir özelliği tipik (typique) 
olmayışları idi. Fransızlar buna exotique (egzotik, 
sihirh doğu mamulü) adım vermekteydiler. Bunlar,
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bireysel deneyimciliğin (impressionisme/empres- 
yonizm/izlenimcilik) sınırlarını hayli zorlamaktay
dı. Ve Süveyş Kanalı, bunu kamçılayıp duiTiyor- 
du!..

İmpessionisme, insanm laik dini olmuştu. Ve bu 
izlenimcilik, existentialism’i yarattı. Yani ulusal 
basın ötesi izlenimler ağmda, Fransız İhtilali ile ge
len evrenselliklere rağmen kaybolma tehlikesini, 
bir cepheden umulur (mazur/makul) gösterii'ken, 
bir diğer yandan da haber vermeyi hedef güden 
eserler. Hindistan son analizde İngilizlerin kaybo
luşunun haberiydi. Ve Kenya, Hindi Çin son analiz
de Fransızların kayboluşunun haberiydi. Ve Afri- 
que du Nord (Afrik dü nor/ Kuzey Afrika).

Sömürgeciliğin nihai kültürel anlamı, İngilte
re’ye ve Fransa’ya yabancılaşmaktı. Yani Tam ı’dan 
ayrılmakla kalmmayacak, ükleden de ruh sıvışıp 
gitmiş olacaktı.!

İngilizler sömürgecilik sonrasına basın haberi 
bazlı dedektif yani cinayet romanı ile cevap veriı- 
ken, Fransızlar varoluşçuluk (anlam yetmezliğine 
dayah intihar) ile tepkide bulunmaktaydılar. Tan
rı’yi unutmuşken ve tarihi asla sorgulamazken! 
Yeryüzünde, yargıya da fetvaya da müsait ohTia- 
yan tuhaf hal ve vakalar vardı, artık. Sorunların 
yaratıldığı hız ile çözümlenmediği bir kerteye 
açıkça gelinip çatılmıştı.

Freud psikanalizinde ise hasta insan vardı fa
kat hasta toplumdan tek satır bahis geçmemektey
di.

POST-MODERNİSM (TABU SONRASI TOPLUM)

VE PROPAGANDA

Bilim, sadece izah ile yetinmez, ayrıca önceden 
haber vermek ile de yükümlüdür ama bilim I. 
Dünya Savaşı’nı da Kızıl Devrim’i de haber ver
mekten aciz kalmıştır. İşte bu, kaosun ta kendisi- 
dii'. Tam o sırada Radyo ve Propaganda ortaya çı
kar. AvrupalIlar yani değişmiş olarak yuvaya dö
nenler hep savaşmaktayken, ABD, Global Savaşı 
tammlayarak, Avrupa’nın savaşa savaşa yok olup 
gitmesini engeller.

ABD Beşeri İdeal diye birşey öneril'; bu demok- 
rasidii'. O zaman da geriye biıtek gerçek savaş kal
maktadır: Yeryüzünde hayatın düşmanı olan bir- 
başka beşeri ideal ile yani Komünizmle savaş, sü
rekli, ebedi, heryerde, herzaman! İnsan savaşacak
sa, ölecekse, bu uğurda savaşmah ve ölmelidii', ya
ni yeryüzünde hayat adma ve yeryüzünde ölüme 
karşı!

Bu şuur insanı insan olarak muhafaza için, in
sanı kendine karşı yahut devlete yahut uluslararası 
organizasyona karşı yabancılaş maki an muhafaza 
etmek için, insanın insan olmaktan çıkmasına (de- 
humanizasyon) mani olmak için, hem zomniu hem 
de yeterli bir şarttm Ve o savaş zomniu ve insanlık 
gereği olduğu kadar, kaçmılmaz da bii‘ savaştu', ve 
ayrıca, sürekli bir savaştır.

İşte bu, yeni anlamdır, beşeriyetin yeni pando- 
miması, yeni dengesi, yeni terazisidir, yeni varoluş 
paradigmasıdu' ve adı casuslar savaşı yahut tekno
loji savaşıdır Soğuk savaş adı da verildiği, olmuş
tur.

Hoçlılan tasvir eden bir minyatür
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t a r i h in  i k i n c i  KIZI

Yani Tarihin ikinci kı
zı. İkinci ve son kutup
laşma. Artık Armaged
don gerilerde kalmıştır. 
Kızılca renkli kıyamet 
göklerini yaratacak 
olan, iyi ile kötünün 
son muharebesi olma
yacaktır, demokrasi ile 
komünizmin bitmeyen, 
asla bitmeyecek olan 
savaşıdır, kızılca renkli

Ingilizler sömürgecilik sonrasına basın ha

beri bazlı dedektif yani cinayet romanı ile 

cevap verirken^ Fransızlar varoluşçuluk 

(anlam yetmezliğine dayalı intihar) ile tep

kide bulunmaktaydılar. Tanrı'yı unutmuş

ken ve tarihi asla sorgulamazken! Yeryü

zünde, yargıya da fetvaya da müsait ol

mayan tuhaf hal ve vakalar vardı, artık. 

Sorunların yaratıldığı hız ile çözümlenme

diği bir karteye açıkça gelinip katılmıştı.

karar ertelenmişti. Peki 
bu ehm yanılgı, bu kor
kunç hata, acaba neydi?

Çünkü, cidden ve 
gerçekten, ne ABD 
için ve ne de SSCB 
için yokolmadığı gün 
haber olabilecek bir 
polite (siyasi var- 
lık/polity) vehmolu- 
namazdı.

Fatal bir taviz ve 
Tani'i’nin da Şeytan-ı 
K ebir’in de lanetledi-

kıyamet göklerini ya
ratacak olan. Ve homur homur hummalı bii‘ faaliyet 
başlar. İnanç, öfke, gerilim ve insanüstü başarı ça
ğıdır, işte bu. İnsanlık ikinci kez niçin öldüğünü an
layamamış ama Atom Sonrası Dünya’da niçin ya
şayacağına karar verebilmiştir iki korkunç travma 
ertesinde, ikinci vaıoluşçu dalga oluşmadan (zira 
neden savaştık? sorusu ilkinde Sartre’ı ve Camus’ü 
yaratmıştı) beşeriyetin kalbi yeniden atmaya başlar. 
Bu cidden çok esaslı bir reanimasyondur.

Yeni İnsan da neredeyse oluşmak üzeredir. Bu, 
Demokrasi ile Komünizm arasındaki tercihten da
ha hayati bir tercih olmadığına tüm kalbiyle inan
mış, ve, bu tercihi bir anda ve gözünü kırpmadan 
yapmış insan tipidir.

TARİHİN EN BÜYÜK HATASI/KORKUNÇ MEYİL

Ne yazık ki iki aktör, piyonları ile, alıp verdikleri 
kalelerle bir de, ilaveten, Biıieşmiş Milletler kana- 
İmdan muhatap olmaktaydılar. Onların, Fransız 
Devrimi’nden kalma bağımsızlık teranesine de 
önem veriyorlardı.

Ve soni’a, kölelerinin esiri oluyorlardı. Bu, mer
hametten doğan maraza mıydı, anlaşılamadı. İngil
tere’yi tanıyorlardı, hatta K ore’yi, Vietnam’ı, Ce
zayir’i, Gana’yı, Ç ad’ı tanıyorlardı. Oysa kimdi ki 
Soğuk Savaş’ta bunlar: Fransa, Almanya, İtalya? 
Hiç kimse! Hiçbirşey! Peki Çad?

Soğuk Savaş’ta tüm bağımsızlıklar askıya almmış.

ği bir iç-çehşki idi, iş
te bu!. BM, hepsi birbirinden bağımsız, yani muh
taç, kendini yönetmekten aciz, avare biçare düş
künlerle dolup taşıyorken, bu hata nasıl işlenmişti? 
Anlaşılamadı!

ABD ve Sovyet Rusya, tanışmalarına vesile 
olan, birbirleriyle iletişim kurmalarma medyum 
olan ülkelere yardım edebilir yani acıyabilirdi. 
Ama bu oyunda ilke, acımak değil hoşgöıüsüzlük- 
tü. Acaba bunu unutturan, neydi? Anlaşılamadı!

DEHUMANİZASYON/TARİHSEL İNSANIN SONU/1987

Soğuk Savaş’m yarattığı mucize kültürün muham
men bedelini saptamak, olanaksızdır. Ne basın-ya- 
yın bazında ne matbuat (roman, anı, vs..) bazında 
ve ne de sanat bazında (sinema, tiyatro, vs)...

Facia şu oldu: 73’ü de 79’u da (Petrol Krizi/Oil 
Crisis) lojistik açıdan değerlendirmeyen, müttefiki
nin, şunun-bunun ekonomisi açısından falan, de
ğerlendiren Beyaz Saray, Politik İnsan’ı katletti. 
Kremlin, seyrederken!..

Tarihin kılçığı yani ruhu alınmıştı, geriye posa- 
insan kalmıştı. Tercihsiz, şaklaban, boyutsuz ve şı
marık, çok ama pekçok şımarık! Dünya ona kal
mıştı!

R ejkjavek/İzlanda/1987/R eagan-G orbacheff. 
Sıfır-kutuplaşmalı, tam depohtize, yüzdeyüz dehü- 
manize bir dünya. Bilgisayardan aldığımız son do
neler... ■
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TOTALITERIZM RESMİ
id e o l o ji ve ISLAM

Değerli araştırmacı İldeniz Tümay Ümran’ın 54 ve 55. sayılarında yer alan “Totaliterizm, 
Resmi İdeoloji ve İslam” başlıklı iki yazısında önce "totaliterizm” ve "otoriterizm" kavram
larım ele alarak totaliter sistemlerin ayırdedici özelliklerini ortaya koymuş, ardından Resmi 
İdeoloji'nin temellerini hu bağlamda sorgulamıştı.
Yazarımız hu yazısında ise İslamiyet' in, özünde totaliterizm ve otoriterizmle asla bağdaşma
dığını, buna rağmen çağdaş Islami hareketlerin otoriter ve totaliter eğilimler taşıdığını vur
gulayarak hu çelişkiyi ortadan kaldırmaya yönelik perspektifler sunuyor.

İNCELEME

G ünümüz islami hareketleri in
celendiğinde İslam’ın siyasi 
rejim konusundaki yaklaşımı

na ait yorumlarda yeterince açıklık ve 
ayrıntı bulunmadığı görülür. Bu görüşler 
arasında tam bir uyum olduğu da söyle
nemez; çünkü bu hareketler klasik İsla
mi düşünce ve pratiklerden farklı ölçü
lerde yararlanmışlar, farklı yorum ve 
sentezler ortaya koymuşlardır. Arap 
dünyasında ve Hint Alt Kıtasında varlı
ğını sürdüren ve Muhammed Abduh ile 
Reşit Rıza’nın öncülüğünü yaptığı selefi 
modernizminden esinlenen İslami hare
ketler genel olarak, İslam ’ın ideal ölçü
lerde pratiğe geçirilmesini ve ayakta tu
tulmasını iyi örgütlenmiş güçlü bir isla
mi devletin varlığına bağlamış görünü
yorlar. Bu hareketlerin örgütlenme pra
tikleri ve siyasi görüşlerinde otoriter ve
ya totaliter bir eğilimin varlığı dikkat çe
kiyor. Doğunun kurtuluşunun adil bir 
müstebit tarafından gerçekleştirilebile
ceğini öne süren Muhammed Abduh da 
aynı eğilime sahipti. Abduh’dan sonra 
ortaya çıkan söz konusu islami hareket
ler dünya savaşı sonrası beliren faşizm

ve komünizm gibi totahter siyasi akım
lardan da belirli ölçüde etkilenmişlerdir.
Bu akımların devrimci retorikleri, Birin
ci Dünya Savaşı sonrası sömürge yöne
timleri altında yaşayan ve moral bir çö
küntü içinde bulunan halklara umut ve 
kurtuluş vadeden söylemleri, ideolojik 
temele dayalı ve baskı rejimlerine daya
nıklı sıkı örgütlenme modelleri, yabancı 
işgalinin acısını çeken ve inançları aşa
ğılanan müslümanların söz konusu 
akımlardan teknik düzeyde bazı adap
tasyonlar yapmalarına neden olmuştur.
Bu dönemin cihat teorileri de aynı psi
koloji içinde geliştirilmiş, daha çok as
keri ve devrimci yanı ağır basan yorum
lardan teşekkül etmiştir. Müslüman top- 
lumların bir akkültürasyon süreci içine 
girerek dejenere olması halka karşı gü
vensizlik doğurmuş, umutların özel bir 
eğitimle yetiştirilmiş küçük elit kadrola
ra bağlanmasına yol açmış; ya da bu elit 
kadrolann halk için bir öncü ve aydınla
tıcı rol üstleneceği düşünülmüştür. Maa- 
mafih, geçmiş İslam toplumlarında ule
manın öncü ve aydınlatıcı, veya temsil 
edici rolü düşünülürse bu anlamlandır- TU M  AY

İldeniz
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manın pek de temelsiz olmadığmı kabul etmek gere
kir.

Kuşkusuz evrensel bir ilahi mesaj olan K ur’an, 
değişen zaman ve mekan içinde ortaya çıkacak pek 
çok yeni soruna çözüm bulunmasında geniş yorum 
imkanları sağlar ve insanlığın bilgi ve deneyim biri
kiminden yararlanılmasını engellemez; aksi halde İs
lam bir tarihsel yorumlar ve gelenekler yumağı içine 
gömülerek canlılığını ve dinamizmini kaybeder, ya
şanan hayatla ilişkisi zayıflar. Ancak, İslam’ın ilahi 
kaynaktan gelen prensiplerle temellendirilmiş oldu
ğu düşünülürse, ilahi referanslarıyla uyum sağlaya
cak bir seçme ve özümleme yöntemi ile bunun yapı
labileceği, kuralsız ve keyfi bir seçme ve adaptasyon 
işlemi yapılamayacağı kendiliğinden anlaşılır. Ne 
yazık ki çağdaş islami akımlar modern dünyanın 
kültürel birikiminden yararlanma, seçme ve adaptas
yon konusunda bu açıdan yeterli başarıyı göstereme
mişlerdir. Bunun başlıca sebebi, çağdaş müslüman 
aydınların veya ulemanın gerek İslam’ın temel kay
nakları ve geçmiş birikimi, gerekse modern dünya
nın kültürel birikimi konusunda yeterli entellektüel 
derinliğe ve teorik temele sahip bulunmayışlarıdır.

İslami düşüncenin günümüz insanının ve toplu- 
munun ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yeniden ve 
doğru olarak yapılandırılmayışı, İslam’a yönelik bir
çok haksız eleştirinin ve yanlış değerlendirmenin 
başlıca nedenlerinden birisidir. Bu eleştirilerin en 
önemlileri İslam’ın otoriter veya totaliter bir rejimi 
öngördüğü ve özgürlükleri yokedeceği yolundaki 
eleştirilerdir.

Gerçekten İslam otoriter veya totaliter bir ide
oloji midir? İslam’ın siyasi alandaki uygulamaları 
otoriter veya totaliter bir rejime mi vücut vermekte
dir? Ve tarihten günümüze sürüp gelen islami siyaset 
ve yönetim anlayışları ve uygulamaları gerçek an
lamda İslam’ın özünü yansıtmakta mıdır?

Bu soruların cevabını bir yazının çerçevesi içine 
sığdırmak zor. Ancak bazı önemli noktalara değin
mek suretiyle konuya özet niteliğinde bir giriş yap
mak mümkün olabilir.

İslam bir din olarak daha başlangıçta davetini ka
bul konusunda insanları zorlamaz. Kur’an bunu 
açıkça vurgular:

“Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan seçilip bel
li olmuştur.” (2/256)
“Rabb’ın isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka ina
nırdı. O halde sen mi insanlan inanmalan için zorlaya
caksın?” (10/99)

“Artık sen öğüt ver, hatırlat. Sen yalnızca bir öğüt verici 
ve hatırlatıcısın. Onlara zor kullanacak değüsin.” (88/21- 
22)

İslam’da; Hıristiyanlık’ta olduğu gibi ilahi otori
teyi temsil eden, Allah adına hükmeden, günah ba
ğışlayan, ya da günahlarından yahut farklı inanç ve 
düşüncelerinden dolayı insanları engizisyon mahke
melerinde yargılayan bir din adamı sınıfı da yoktur. 
Müslüman din adamlarının görüşleri, içtihadları 
mutlaklaştırılmaz, dini içtihadlar “zann-ı galip” ifa
de eden bir hüküm olmaktan öteye geçmez. Sadece 
K ur’an ve sünnet nass’ları bilgi ve hüküm olarak 
mutlak bir niteliğe ve otoriteye sahiptir.

Bu konuda K ur’an yahudi ve hıristiyan din 
adamlarının durumunu şöyle değerlendirir:

“Hahamlarını ve rahiplerini Allah’tan ayn Rabb’lar edin
diler”. (9/31)

Kur’an farklı görüş ve inançlara özgürlük tanır, 
insanlara ve topluma zarar verecek bir suç işleme
dikçe kişilerin işleyeceği günahların cezasını vermek 
Allah’a aittir.

“Doğrusu biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak 
gönderdik. Cehennemlikten sen sorumlu değilsin”. 
(2/119)
“Şüphesiz biz bu kitabı sana insanlar için bir hak ve ger
çek olarak indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi 
lehinedir, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen 
onların üzerinde vekil değilsin”. (39/41)
“Her birinize bir şeriat ve yol verdik. Allah dileseydi siz- 
leri bir tek ümmet yapardı; fakat size verdiğinde sizi de
nemek için böyle yaptı. Öyleyse iyi işlerde birbirinizle 
yarışın”. (5/48)

Tarih boyunca müslüman yöneticiler inanç fark
lılıklarına tolerans göstermişler, gayri müslim azın
lıkların inançlarını dile getirme ve özel hukuk ala
nında kendi hukuk kurallarını uygulama haklarını 
kabul etmişlerdir. İslam’a göre yanlış da olsa hiç 
kimsenin inancına hakaret etme hakkı tanınmaz. Bu
nu öncelikle K ur’an yasaklamıştır.
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“OnJann Allah’ı bir tarafa bırakarak taptıklarına sövme
yin; soma onlar da bilmeyerek Allah’a söverler”. (6/1Ü8)

Benzer şekilde îslam toplumu içinde varolan çe
şitli itikadi ve hukuki ekoller ve görüşler ile siyasi 
fırkaların (partilerin) varlığı kabul edilmiş, bunlar yı
kıcı yeraltı hareketleri ve silahlı muhalefet grupları
na dönüşmediği sürece devlet müdahalesi olmamış
tır. Din ya da mezheplerle ilgili hoşgörünün ihlali is
tisnaidir.

Herşeye rağmen tarih boyunca müslümanlara ait 
tüm yönetim biçimlerinin ve siyasi uygulamaların 
gerçek anlamda İslam’ı yansıttığını söylemek müm
kün değildir. İslam’ın özüne en yakın siyasi uygula
ma Dört Halife devrinde gerçekleşmiş, bu dönem
de halkın gerçek bir katılımı vücuda gelmiştir. İstişa
re yoluyla rızaya dayalı bir politika izlenmiştir. An
cak daha sonra gelen Emevi yönetimi Mekke köken
li Arap aristoki'asisinin kilit noktalara yerleştiği mo- 
narşik bir düzen kurmuş, İslam’ın öngördüğü ahlaki 
normlara kayıtsız kalan pragmatist bir politika izle
miştir. Bu uygulama, bünyesinde bir 
laikleşme eğilimi taşır ve İslam’dan 
bir sapmayı ifade eder. Abbasi döne
minde ise devletten bağımsız bir statü
ye sahip ulemanın özel hukuk alanın
daki kılı kırk yaran idealist çalışmala
rına karşılık, kamu hukuku çalışmala
rında ve uygulamalarında,önceki yö
netime göre dikkate değer bir değişme 
ve gelişme olmamış, devlet ve kamu 
yönetiminin örgütlenmesinde Sasani 
bürokrasisi örnek alınmıştır. Böylece 
Dört Halife dönemi uygulamaları ku
rumsal bir yapıya dönüşemeden müs- 
lüman toplumlar bulundukları çağın 
hakim devlet ve yönetim gelenekleri
nin etkisi altına girmiş oldu.

Buna karşılık mevcut yönetimleri 
Kur’ani bulmayan bazı gruplar muha
lefet başlattı. Bu grupların başında ge
len Haricilerin muhalefeti Halife Os
man yönetiminin sonlarında ortaya çı
kar. Bir çeşit radikal demokrasi anlayı
şına sahip bulunan Hariciler, tama

men K ur’an’a dayalı ideal bir devlet talebini dile ge
tiriyorlardı. Ancak ufukları dar, K ur’an’ı yorumla
mak için gerekli entellektüel kapasiteden yoksun bu 
çoğunluğu bedevilerden müteşekkil grup, dar bir la- 
fızcılığa saplanan ve şiddeti öne çıkaran bir terör ha
reketi olmaktan öteye geçemedi ve uzun süren sihah- 
lı mücadelelerden sonra dağıldı ve etkinliğini yitirdi. 
İkinci büyük muhalefet hareketi olan Şiilik, Hz. Hü
seyin’in Emevi yönetimine başkaldırması ile fiili bir 
mecraya girdi ve Hz. Hüseyin’in trajik biçimde katli 
ile bir dönüm noktasına ulaştı. Bir çok fraksiyona 
bölünen Şiilik, hatadan ve günahtan korunmuş 12 
imam doktrinine inanan ılımlı kolu ile idealist bir ha
reket olarak günümüze kadar etkisini ve canlılığını 
korudu.

Realist bir çizgiyi izleyen Sünni çoğunluk ise 
anarşi ve kaos riskini kabullenmektense otoriter bir 
yönetime rıza göstermeyi yeğledi. Maverdi’nin Ah- 
kamu’s-Sultaniyye’sinde klasik biçimini alan Sünni 
siyaset teorisi ideal bir hilafet doktrini ortaya koyma 
gayretine rağmen, halifenin azli konusunda pratikte 
uygulama gücü olan anayasal mekanizmalar içer-
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mekten uzaktır. Bu nedenle hukukun dışına çıkan ve 
görevini kötüye kullanan, ya da zulüm işleyen, yahut 
zor kullanarak hilafet makamını gaspeden bir halife
nin azli mürhkün olmamış, halifeler fiilen bir dikta
tör haline gelmişlerdir. Halkın halifeyi devirmek için 
ayaklanma yolunu seçmesi ise anarşi veya kaosa yol 
açar, yahut fitneye sebep olur gerekçesiyle ulema ta
rafından caiz görülmemiştir.

Bütün bu nedenlerle halkın siyasal yönetim üze
rindeki denetimi ve etkinliği giderek kaybolmuş, İs
lam toplumu hükümdara boyun eğmekle yükümlü 
bir tebaa durumuna düşmüştür. Halbuki gerçek bir 
hukuk devletini öngören ve bu nedenle bazı görüş 
sahipleri tarafından nomokrasi terimi ile ifade edi
len îslam yönetim biçimi, siyasi lidere ne sınırsız bir 
yetki tanır, ne onu Allah’ın temsilcisi kabul eder, ne 
de ona kutsallık ve yanılmazlık atfeder. O herşeyden 
önce Kur’an’a uygun davranmak zorundadır.

Kendi yarattığı insanın doğasını en iyi bilen Al
lah’ın indirdiği K ur’an en geniş biçimde inanç ve 
ahlaka ait hükümleri içerir. Normatif bir niteliğe sa
hip olan ve hukuki prensiplerin temelini oluşturan 
ahlaki hükümler, inanç hükümleri ile birlikte İs

lam’ın özünü meydana getirmektedir. Bu hükümler 
ve doğrudan bu hükümlere dayanan hukuki ilkeler 
herhangi bir kişinin (en yüksek yönetici de olsa), 
grubun veya çoğunluğun iradesi veya kanaati ile de
ğiştirilemez; çünkü bunlar insanlığa yol gösteren ev
rensel ilkelerdir.

Bu konuda K ur’an’ın ifadesi şudur;

“Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış 
bir kadm ve erkeğe, o işi kendi isteklerine göre seçme 
hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse o 
apaçık bir sapıklığa düşmüştür”. (33/36)

îlahi hükümlerin veya nassların bulunmadığı alan 
ise nötr bir pozitif hukuk alanıdır; insanların ve top
lumun zarajrı söz konusu olmadığı sürecc yasaksız
lık (ibahat) esastır. Bu alana giren yönetimsel konu
larda istişai'e temel alınmaktadır.

“İşleri aralarında şûrâ iledir”. (26/38)

Hz. Peygamber ve Dört Halife döneminin siyasi 
yönetim pratiği incelendiğinde görülür ki, önemli ve 
rutin olmayan kararlar, halife seçimi de dahil, ya 
doğrudan halk yada halkın temsilcileri ile istişare 
edilerek alınmaktadır. Asıl sorumluluk halka ait olup 
halk kendi kaderini kendisi tayin etmektedir. Kur’an 
halkın sorumluluğuna şöyle işaret eder:

“Gerçek şu ki, Allah bir toplumun maruz kaldığı şeyleri, 
onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez”. (13/11) 
“Şüphesiz biz, halkı zalim olan nice ülkeleri yok ettik. 
Onlardan sonra da başka kavimler vücuda getirdik” 
(21/ 11)

Soruınluluğun halka ait olması, sebep-sonuç iliş
kisinin doğal bir sonucu olai'ak asıl yetkinin de hal
ka ait olacağı gerçeğini ortaya koyar. Bu yüzden İs
lam’ın öngördüğü toplum, katılımcı ve özgür bii' 
toplumdur. İslam’da cihadın asıl amacı da bireysel 
ve toplumsal özgürlüğü ve iradeyi engelleyen veya 
yökeden faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır. Aksi 
halde insanlar ve toplumlar kendi tercihlerini ortaya 
koyamazlar. Allah’ın insanları ve toplumları sorgula
ması da serbest irade ve tercihlerini kullanarak yap
tıkları şeylerden dolayıdır. Bu durumda islami bir 
devletin asıl görevi halkı İslam ’a göre yaşamaya zor
lamak yerine, İslam ’a göre yaşamayı güçleştiren her 
türlü baskı ve engeli ortadan kaldırmak olacaktır.
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Geçmiş uygulamalarda 
lopluma ait birçok görevin 
devlete yüklenmesi ve günü
müzde bazı müslüman yo- 
rumcularm hala bu doğrultu
da görüş belirtmesi bir yanıl- 
gmm devam ettirilmesinden 
ibarettir. Mesela K ur’an’da 
yer alan; “Sizden hayra  çağ ı
ran, iyiliği em redip kö tü lük
ten sakındıran bir top lu luk o l
sun"  (3/104) ayetini, geçmiş 
İslami yönetimlerin, günü
müzde belediye zabıta veya
müfettişlerinin görev alanı ile 
sınırlı bir ihtisap kurumu biçiminde yorumlamaları, 
gerçekte Kur’an’ın öngördüğü çok yönlü bir sivil 
toplum faaliyetinin anlaşılmadığını ortaya koyuyor.

Kur’an’ın topluma yüklediği sorumluluk ortaya 
konulurken kuşkusuz, bireysel sorumluluğun ve bi
reysel özgürlük probleminin yeri ve önemi üzerinde 
durmadan geçilemez. Esas itibariyle İslam bir cema
at dini olmakla birlikte, bireyin önemi de küçümsen
mez. Allah insanları bireysel olarak sorguya çeker. 
Nihai ceza ve mükafat da bireysel planda verilecek
tir.

^
O

Bugünün dünyasında da dikkatlerin odaklandığı 
kavramlardan birisi olan bireysel özgürlük kavramı, 
önceki yüzyıllarda doğal haklar çerçevesi içinde ye- 
ralmış, günümüzde ise insan hakları terimi içinde 
anahtaı- bir kavram olarak öne çıkmıştır?Birçok batı
lı kavram gibi pek çok karışıklığı ve belirsizliği be
raberinde getiren ve çeşitli sosyal doktrinler içinde 
farklı biçimlerde yorumlanan bu kavram, en çok ka
bul gören ve Isaiah Berlin’de klasik ifadesini bulan 
şekliyle negatif ve pozitif özgürlük kategorilerine 
ayrılarak tannniannııştır. Negatif özgürlük, müda
halenin olmaması halidir. Pozitif özgürlük ise, mü
dahalenin olmamasından, başkaları tarafından kendi 
haline bırakılmaktan daha fazlasını, faillerin kendi 
benliği üzerinde denetim ya da benlik hakimiyeti 
kurmada etkin rol oynamasını gerektirir. Kant’a gö
re bu özgürlük tutarlı bir ahlaki iradenin bizde belli 
eylemler esinleyeceği görüşüne dayanır. Rousseau

İslam ise temel ahlaki ve hukuki konularda ne rölativizme ve* 

ya şüpheciliğe ne de dogmatizme yer verir. Manipülasyonlar- 

dan ve keyfi müdahalelerden korunmuş bağımsız bir temel 

sunar, bireye zarar vermeden cemaati ayakta tutar, rölativiz- 

min, keyfiliğin, ya da sübjektif yargının pençesine düşmeden 

kamunun karar ve eylemini dogmatizmden kurtarır, özerk ira

deleri yoketmeden ortak hedeflerin gerçekleşmesine imkan 

verir, bireysel kimliği ve güvence altına aldığı özgürlüğü feda 

etmeden insani karşılıklı bağımlılık dediğimiz şeyi gerçekleşti

ren bir cemaat oluşturur. Bireyleri ezmeyen bir cemaat, muha

lifi yoketmeyen bir birlikte yaşama, fitne ve bozgunculuğu,bö- 

lünmeyi yüceltmeden ihtilafı tanıyan bir siyaset.

ise bu özgürlüğü kendimize koyduğumuz yasalara 
itaatle, bu itaati genel iradeye boyun eğme fiiliyle 
birleştirir.

Pozitif özgürlük köleliğin zıddı olarak kav ram
laştırılan eski bir özgürlük anlayışı olup daha çok 
cumhuriyetçi geleneği savunanlar ve komüniter- 
yeııler (cemaatçiler) tarafından benimsenmektedir. 
Negatif özgürlük ise modern bir idealdir, aydınlan- 
macı bir değerdii'. Negatif özgürlüğün özü müdaha- 
lesizlik, pozitif özgürlüğün özü tahakkümsüzlük- 
tür.

Negatif özgürlüğü veya modern özgürlüğü savu
nan ve sağ kanat liberaller olarak bilinen liberterler, 
özgürlüğü doğal hakların herhangi bir müdahaleden 
korunması olarak nitelerler. H ayek’e göre doğal hu
kuk öğretisine dayanan kanun hakimiyeti özgürlüğe 
engel olmaz. Ancak doğal hukukun zıddı olan huku
ki pozitivizm için aynı şey söylenemez.

Liberal demokraside özgürlük esas olarak bireyin 
eylemliliği üzerine dış sınırlamaların olmayışıdır; 
bağımsızlık ve tek başına olmak doğal durumudur, 
ve insanlar tanımı gereği, ayrı ve özgür faillerdir. 
Atomizm dediğimiz sonuç, fiziksel varlıklar olarak 
insanların ayrı, parçalanmaz, kendi kendine yeten 
atomlar olduğunu öne sürer.

Pozitif özgürlüğü savunan cumhuriyetçi öğretiye 
göre ise müdahale keyfi olmadığında ve bir tahak
küm biçimini temsil etmediğinde, etkilenenlerin çı
karları ve kanaatleri tarafından kontrol edildiğinde 
hiçbir özgürlük kaybı olmaz. Elbette yasalar bunu
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ancak halkın orlak çıkarına hizmet ettiği ve bir ideal 
yasa imgesine uydukları sürece, bireyin ya da her
hangi bir grubun keyfi iradesinin aracı olmadıkları 
müddetçe sağlar. Tahakküm, keyfi bir temelde mü
dahaleyi, fiziki baskıyı ve manipülasyonu içerir. Ta
hakküm kapasitesinin varlığı da potansiyel bir tahak- 
küm anlamına gelir.

İslam açısmdan bakıldığında öncelikle liberal 
özgürlük anlayışına eleştiriler yöneltmemek müm
kün değildir. Kökünde anarşist eğilimin yattığı radi
kal bireycilik batılı siyasal bilimciler tarafından da 
eleştiriye uğramıştır. Bu çeşit bir özgürlük gerçekte 
yalnızlıktır ve insanlardan kaçmadır. Bu anlamda ço
ğulculuk, çeşitliliğin içkin meziyetleri adına değil; 
fakat hiçbir ortak ya da kamusal amaç, müşterek ya 
da kamusal iyiler, müşterek ya da kamusal irade ola
mayacağı için savunulur. İnsan yalnız ve başıboş ol
duğu için hedonist ve bencildir, açgözlü ve saldır
gandır. Bireysel veya anarşist eğilim kamusal tiran- 
lıklara karşı duyarlı olmakla birlikte özel tiranlıklara 
karşı ilgisizdir. Yalıtılmış birey teorisi, tiranca bağlı
lıkları olduğu kadar; sevgi, kardeşlik, dayanışma, di- 
ğergamlık gibi besleyici bağlılıkları da kemirmekte, 
totalitarizme karşı direnci azaltmaktadır. Bağımsız 
bir temelin yokluğunda, ortak kaderimiz rastgele ve 
keyfi şiddetin eline geçecektir. Ancak ortak ve ev
rensel bir ahlaki temel ve sağlam bir inanç, manipü- 
le edilemez bir hukuki ilkeler bütünü, rölativizmin 
nihilizme, siyasal gücün keyfiliğe dönüşmesini önle
yebilir. Aksi halde totaliterizmin cazibesi hem felse
fi şüpheciliğin bıraktığı siyasal boşlukta, hem de ra
dikal bireyciliğin bıraktığı ruhsal boşlukta güçlene
cektir.

Gerek liberal, gerek cumhuriyetçi öğreti özgür
lükleri kısıtlayan veya yokeden bir sistemin oluşma
sına karşı en önemli güvence olarak ideal bir hukuki 
sistemin önemi üzerinde duruyor.

Sartori’nin ifadesiyle, baskıcı olmayan bir siya
sal sistem oluşturma konusunda bildiğimiz tek yol, 
yasaları insanların üzerine çıkararak iktidarı kişisel
likten kurtarmaktır. Ama özgürlük ve yasa arasında
ki bağ günümüzdeki kadar hiçbir zaman tehhkeli ol
mamıştır. İlke olarak yasaların yönetimi yasa koyu
cuların yönetimine dönüştüğünde baskının en karı

şık biçimi için yol açıldığı söylenebilir.
Liberalizmin bel bağladığı doğal hukuk öğretisi, 

gerçekten insanların temel hak ve özgürlüklerini ko
ruyan ve manipülasyonlara imkan vermeyen bir hu
kuki sistem vücuda getirmek için yeterli mi?

Kökü Stoa felsefesine dayanan doğal hukuk, ori
jin itibariyle evreni ilahi varlğın vücudu ile özdeşleş
tiren panteist bir görüşe dayanır ve insan aklım ev
rende içkin olarak varlığını sürdüren külH aklın bir 
yansıması kabul eder. O yüzden akıl ürünü olan do
ğal hukuk, ilahi hukukla eşdeğerdir. Bu anlayışın bir 
sonucu olarak batıda doğal düzen, doğal ahlak, doğal 
din gibi tamamen rasyonel bir düzen, ahlak ve din 
anlayışı doğmuştur. İslam’da ise aklın, vahyin yerini 
alması söz konusu olamaz. M utezile’nin, iyi ile kö
tünün tamamen akılla bilinebileceği iddiası bu yüz
den İslam dünyasında kabul görmemiştir. Ancak va
hiyle aydınlanmış akıl doğruyu bulabilir.

Pozitivist hukuk öğretisi ise hukuki düzeni ve po
zitif hukukun hükümlerini temellendiren önermeleri 
elde etmek için deney ve gözlemi esas alır. Felsefi 
bakımından septisizme dayandığı için her türlü ke
sin bilgiyi ve nassı reddeder. Bu öğretiye göre hu
kukta ahlakın ve dinin yeri yoktur. Hukukun kayna
ğını yalnızca bir parlamentonun veya bir diktatörün 
amaçlı iradesi veya buyruğundan ibaret sayan bu te
orinin hukuku manipülasyonlardan ve keyfilikten 
koruması düşünülemez. Türkiye’de de geçerli olan 
hukuki pozitivizm, doğurduğu sonuçlarla bunu ka
nıtlamaktadır.

İslam ise temel ahlaki ve hukuki konularda ne rö- 
lativizme veya şüpheciliğe ne de doğmatizme yer 
verir. Manipülasyonlardan ve keyfi müdahalelerden 
korunmuş bağımsız bir temel sunar, bireye zarar ver
meden cemaati ayakta tutar, rölativizmin, keyfiliğin, 
ya da sübjektif yargının pençesine düşmeden kamu
nun karar ve eylemini dogmatizmden kurtarır, özerk 
iradeleri yoketmeden ortak hedeflerin gerçekleşme
sine imkan verir, bireysel kimliği ve güvence altına 
aldığı özgürlüğü feda etmeden insani karşılıklı ba
ğımlılık dediğimiz şeyi gerçekleştiren bir cemaat 
oluşturur. Bireyleri ezmeyen bir cemaat, muhalifi 
yoketmeyen bir birlikte yaşama, fitne ve bozguncu
luğu,bölünmeyi yüceltmeden ihtilafı tanıyan bir si
yaset. ■
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1995’ten 1999’a
FETHULLAH GÜLEN KONUSUNDA

GÜDÜMLÜ MEDYA NIN İKİ YÜZÜ

Herşey Fethullah Gülen’in 1995 Şubat’ında İstanbul Polat Rönesans Oteli’nde Türkiye Gazeteciler 
ve Yazarlar Vakfı adına düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmayla başladı. Adnan Polat’tan Ali 
Şen'e, Yalım Erez’den Koksal Toptan'a, Melih Gökçek’ten Ali Talip Özdemir’e, Mehmet A ltan’dan Nur 
Vergin'e ve İhsan Kalkavan'a kadar pek çok şöhretli simanın katıldığı iftarda yapılan konuşm ayla Türk 
medyası, birden bire Fethullah Hoca’yı keşfetti.

"Ilımlı" mesajlar veren Fethullah Gülen, "radikal islam”a karşı iyi bir alternatif oluşturabilirdi. En 
azından, giderek güçlenmekte olan Refah (RP) tehlikesine karşı işlevsel olabilir, şimdilik kaydıyla de
ğerlendirilebilirdi.

İpleri malum çevrelerin elinde olan medyamız, aynı anda, birden düğmeye hasılmışçasına Fethul
lah Gülen'in ne kadar iyi, samimi bir müslüman olduğunu, devlet ve ülke çıkarları için adeta kendini 
feda eden bir insan olduğunu yazıp-çiziyor, anlatıyordu. Gazeteler, televizyonlar kendisiyle görüşmek 
ve onun hayat hikayesini yayınlam ak için adeta kuyruğa giriyorlardı. Bu arada cemaatin yurtdışında- 
ki okulları ve faaliyetlerinden övgüyle söz ediliyor, fakat ısrarla Gülen ve cemaatinin Erbakan ve 
RP’den farkına dikkat çekiliyordu.

İki üç yıl süren bu "övgü” dönemi, 1998 ve 9 9 ’da yerini yavaş yavaş tereddütlere, kafa karıştıran 
sorulara, "acaba"lara bırakıyor, özellikle Gülen cemaatinin "takiyyeci" olup olmadığı tartışm alan gün
deme getiriliyordu. Bu tür yom m  ve manşetlerin MGK toplantıları öncesinde yoğunlaşması da dikkat
lerden kaçmıyordu. Tabi RP’nin kapatılması, 8 yıllık eğitim tamtamlanndan fısrat kalırsa....

Ve 9 9 ’un sıcak aylarına.... Ağustos arafelerinde yaşam aya alışık olduğumuz gerilim günlerine, Ha
ziran ‘9 9 ’da geliniyordu.

Yine aynı malum çevrelerin düğmeye basmasıyla biriikte, Haziran sonunda güdümlü medyamız 
(yazılısı-görseliyle) yine aynı anda harekete geçiyordu. Bu kez verilen em ir"taarruz”du.

Fethullah Hoca’nın ne “ılımlılığı” kalmıştı, ne "hoşgörüsü”... O cumhuriyet rejimi için en büyük teh- 
likeydi(!) Tarihteki Şeyh Said, Şeyh Bedretün hatta Baba İshak ayaklanması bile hafif kalırdı bu teh
likenin yanında (!) Hoca’nın niyeü "Şeriat Devleti” kurmaktı. Bu amaçla binlerce “ölüm kom andolan” 
yetiştirmişti!!! Trilyonları bu amaçla kullanıyordu... vs. vs....

Peki ne olmuştu da, bir iki sene önce Fethullah Hoca’yi yere göğe sığdıramayan güdümlü medya 
şimdi onun ipini çekmeye başlamıştı.Yoksa dün öyle emir almışlardı, bugün de böyle mi?

Şimdi aşağıda yayınlayacağımız yazıları inceleyin ve asıl takiyyecilerin, ikiyüzlülerin, hatta bin bir 
suratlıların kim olduğuna siz karar verin! Bu örneğin Hgsan Cemal’in farklı tarihlerde çıkan yazıları ib
ret ve hayretle okunacak m üstesna (!) örneklerdir.

Not: Alıntıların bir kısmının başlıklandırılması bize aittir.
ümran
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1995: Medina Fethuttah Hoaa'ŷ i Keşfediyor

refahtaki HAKIM zihniyet KARŞISINDA DEĞIşIK BiR SES
Geçen cumartesi günii, Polat Renaissance oteii’nin bir top

lantı odası. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nm iftar yemeğinden 
sonra Fethullah Gülen Hocaefendl’yle sohbet ediyoruz.

20-25 kişilik bir grup. Bazı yazarlar, gazeteciler, akademis- 
yonler ve siyaset adamlan. Yalım Erez, Çevre Bakanı Rıza Ak
çalı, yüz yaşına merdiven dayamış Kasım Gülek...

Birden kapı açılıyor. Uzun boylu, kıvır kıvır san saçlı, blucin-
li genç bir kız, elinde mikrofonu, arkasında kameramanıyla 
odaya dalıyon

“Fethullah Bey, size bazı sorular sorabilir miyim?"
Herkeste hafif bir şaşkınlık...
Dini bir cemaatin lideri Hocaefendi’ye Fethullah Bey diye 

hitap eden televizyoncu merakla seyrediliyor, o gayet rahat. 
Hocaefendi'nin yanına diz çöküyor, bir elini koltuğun kenanna 
koyup sorularını sıralıyor:

"Fethullah Bey, sevgi hakkındaki görüşleriniz?"
“Sevgililer Günü hakkındaki düşünceleriniz?" Çevre rahat

sız, kıpırdanıyor.
Ama Hocaefendi rahat... Burnunun dibinde,elinde mikrofon 

kendisine aşk hakkındaki düşüncelerini soran blucinli genç 
kız... Sorulan sükunetle yanıtlayan bir cemaat lideri...

İlginç bir görüntü!
Ve bu ilginç görüntünün, kendi kendisiyle daha banşık, da

ha hoşgörülü bir toplumun ipuçlannı verdiği de söylenebilir.
İslam’ı Tekeline Almafc

Fethullah Hocaefendi değişik bir ses. Özellikle Refah Parti- 
si'ne hakim olan zihniyet karşısında...

Hangi açılardan?
Refah totalci bir anlayışı temsil ediyor. Yani. “Gerçek be

nim tekelimde. Bütün Islami cemaatler de benden yana olmak 
zorunda" diyor. Neredeyse "Refah eşittir İslam” demeye getir
diği de söylenebilir.

Fethullah Hocaefendi bu görüşü paylaşmıyor. Bağımsız 
kalmaya, kendi.özgürlük alanlannı korumaya özen gösteriyor. 
Refah’ın tam anlamıyla politize olması Fethullah, Hocaefen- 
di’nin cemaati için rahatsızlık kaynağı. İslam kimsenin tekelin
de değildir, görüşünü savunuyorlar.

Yeni Said Dönenii:
Fethullah Hocaefendi’nin partilerüstü tavnnın kökleri Said 

Nursi'ye gidiyor. Nurcular arasında bir deyim var. Eski Saidlik- 
Yeni Saidlik diye.

Eski Saidlik dönemi, Said Nursi'nin aktif olarak dar anlam
da politikayla uğraştığı dönemi anlatıyor, imparatorluğun yıkı
lışı Said Nursi’de büyük bir düş kınklığma yol açıyor. Bunun 
üzerine “Şeytandan ve siyasetten Allah’a sığınıyorum’’ diyerek, 
Yeni Saidlik dönemini başlatıyor.

Fethullah Hocaefendi de bu çizgiyi benimsemiş durumda.
Refah’ın çok politize tutumu karşısında bu çizgi bir bakıma 

gelenekçiliği temsil ediyor.
Hemen akla gelen soru şu:

Fethullah Hocaefendi, Erbakan Hoca’ya alternatif mi? Hoca
efendi’nin medyatik çıkışlan, Refah’a alternatif siyasal bir hare
ketin, daha doğrusu bir partinin habercisi mi?

Sanmıyorum. Böyle bir şey yok.
Ya Darbe Olursa:
Fethullah Hocaefendi çevresinde bir başka tedirginlik kay

nağı da ŞU: Refah’ın aşırı politize hali ve aşınlığı Türkiye’yi ye
niden bir askeri darbeye sürükleyebilir mi?

Bu kaygının izleri görülüyor.
Fethullah Hocaefendi’nin gerek iftar yemeğindeki konuş

masında, gerekse daha sonra kendisiyle yaptığmız sohbette, 
tam ifade etmese de böyle bir kaygının izleri seziliyordu. Sü
rekli olarak kutuplaşmadan kaçınılmasını istiyor, değişik top
lum kesimleri arasında diyaloğun önemini vurguluyor, hoşgö
rü sözcüğünü ağzından düşürmüyordu.

Refah’tan farklı yanlan ilginçti.
RP’nin farz dediği örtünmeyi, yani tesettürü teferruat ola

rak görüyordu.
Açık saçıklığından. dinsizliğinden, görüşlerinden dolayı 

kimse kimseye taan etmeyecek diyordu.
Söyleminde küreselleşme vardı. Başka dinlerin lideriyle di-

Re&h’ı gölgeleyen ‘Nur’
Fethullah Hoca

Yeni Yüz>nl 20.2.1995

Aslında
romantik
Hır e a ır

yalog kurulmasından söz ediyordu.
Çevresinden edindiğim bilgilere göre, Hocaefendi’nin 

RP'den bir farklılığı da dünyaya soğuk savaş şablonuyla bak
mamasında yatıyor. Örneğin RP'ye göre ABD emperyalist, Ho- 
caefendi'ye göre pek öyle değil. RP'ye göre Avrupa Birliği’ne 
üyelik kötü, Hocaefendi’ye göre pek öyle değil.

Oyunun Kuralı
Deniliyor ki:
"Hocaefendi dünyayı dolaşıyor. Dünyadaki değişimin far

kında. Refahçılar ise günlük politikanın hayhuyu içinde orma
nı değil ağaçlan görüyorlar. Toplumu geriyorlar."

. Refah’taki hakim zihniyete karşılık, Fethullah Hocaefen- 
di’ninki değişik bir ses... Yumuşak... Daha uzlaşmacı... Demok
rasi oyununun kurallarını zorlamayan bir tavır...

RP'de de bunu görenler yok değil. Hocaefendi’nin bu tutu
mundan nasıl etkilenirler, bilemem.

Son SÖZ:

Cemaatler, tarikatlar bu toplumun ve demokrasinin birer 
gerçeği.

Çatışmayı, kutuplaşmayı değil, hoşgörü ve diyalogu savun- 
duklan sürece de toplumsal banş ve yumuşamada önemli bir 
yere sahip olurlar.

(Haşan Cemal 14.2.1995 Sabah)
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Fethullalı

başkanı gibi
e* . .  ______________- t — .

Yeni Yüzyıl 28.6.1995

HOCAEFENDI LAfiC
Prof. Nur Vergin:
"Hocaefendi bu sözleriyle aslında bize laikliği anlattı. Laik

lik, devletin hiçbir kutsal boyutu olmadığı anlamına gelmez. 
Devlet, birtakım tehditlere karşı Hocaefendi ve cemaati gibi 
çevrelerin İslam yorumlanna başvuracaksa kendisini de müs- 
lümanlaştırmak, kutsallaştırmak zorundadır. Yoksa oportünist 
bir yaklaşımın Hocaefendi satılık olmadığı için hiçbir anlamf ol
maz. Yakınlaşma olacaksa karşılıklı olmak zorundadır.”

(13.2.1995, Milliyet)

MEDYA HOCA’NIN TUMLT OLDUĞUNU KEŞFETTİ
H o c a ' n 1n 

ılımlı olup olma
dığından ziyade, 
nasıl olup da ya
kın bir zamana 
kadar kendisini 
“tehlikeli" gös
termek için yarı
şan büyük med
yanın birdenbire 

onun "ılımlı" olduğunu keşfettiğiydi...
Medya canı istediğine meşruiyet verip, canı istediğinin 

meşruiyetini gasp etmeyi pek seviyor...
Bu olguyu Fethullah Hoca olayına uygularsak ortaya şöyle 

bir tablo çıkıyor: Yakın zamanlara kadar medya, neredeyse bir 
"halk düşmanı" gibi gösteriyordu Fethullah Hoca’yı. Atış ser
bestti. Ne zaman ki... yükselişi bir türlü durdurulmayan “tehli
keli" RP'yi engelleyebilecek yegane güç olduğuna karar verildi,- 
birden "halk kahramanlığı"na terfi etti.

(Ruşen Çakır 2.3.1995 Milliyet)

REFAH’A KARDEŞ Mİ GELİYOR?
Fethullah Gülen'in İstanbul’daki "iftaryemeği"ne gösterilen 

“olağandışı" ilgi siyaseten akla şu senaryoyu getiriyor:
ReMı’a kardeş mi geliyoı?
Geçmişte, tarikatlara yaslanan DYP ve ANAP gibi kile parti

lerinin de Refah seçeneği ile bu anlamda başetmekte zorlan- 
dıklan görülüyor.

Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde Fethullah Gü
len'in yıldızının aniden parlaması sürpriz değildir.

Islami hareketi Refah'ın tekeline bırakmamak için, “king 
maker"ların yeni seçenekler yaratmaya çalıştıkları pekala söy
lenebilir. Ancak bu defaki fark "kral" değil "imam" çıkarmaya 
çalışılmasındandır.

Peki, bu hareket ilerde partileşir mi? Ya da. Refah'ı bölecek 
bir siyasal güce dönüşebilir mi?

(Derya Sazak 14.2.1995 Milliyet)

MÜSLÜMAN DEMOKRAT
"Tesettür teferruattır."
işte t>u söz, Fethullah Gülen Hocaefendi gibi önemli bir 

ağızdan çıkan belki de ilk reform sinyalidir.
Yani son imamının da ölümünden sonra şeriatın içtihattan

uzak kalması nedeniyle hiçbir değişim göstermeyeTi Islami ya
şam tarzının belki de bir yeni tartışmanın eşiğine getirilmesi
dir.

(Fatih Çekirge 15.2.1995, Sabah)

GÜZEL, SICAK, ÇAĞDAŞ
Evet... Fethullah Gülen Hocaefendi söylüyor bunları... Güzel, 

sıcak, çağdaş sözler bunlar... Böyle hoşgörülü aydın hocalar 
olursa, öfke, kin ve nefret değil, yumuşak bir sevgi yumağı 
toplumun her kesimini sarar...

(Rahmi Turam 5.3.1995)

FETHULLAH HOCA LAİKLİĞE TERS DEĞİL
DSP Lideri Ecevit- Fethullah Gülen Hoca görüşmesinin yan

kıları sürüyor. Akla takılan sorulardan biri de şu:
Acaba laikliğin sembolü haline gelmiş Bülent Ecevit,i Islami 

yaşam biçimi haline getirmiş Fethullah Gülen Hoca’yı "laiklik" 
açısından nasıl görüyor?

Bu soruyu Ecevit’e yöneltiyoruz.
Ecevit, olumlu, kesin yargı taşımayan, mesafeli bir yanıt 

veriyor:
“Görüşmemizde sayın Gülen’de laiklikle bağdaşmayan bir 

yön görmedim.”
Peki, Fethullah Hoca "takiye" yapıyor olamaz mı?
Ecevit'e bunu da soruyoruz.
Bülent Bey, "Sayın Gülen açık biri” yanıtını vermekle yeti

niyor. Bu yanıttan da, Ecevit’in, Hoca’nın düşündüğünü sakla
yan biri olmadığı izlenimi edindiğini çıkarıyoruz.

Ama Ecevit'in. "dinine bağlı, ancak laik” kesimleri dışlama
dığı aksine özenle bu tür vatandaşlarında sol partilerde yer 
alabileceğini kanıtladığı düşünülürse, Hoca’dan olumlu izle
nimlerle aynldığı söylenebilir.

Fethullah Hoca'nın da Ecevit’e sempatiyle baktığı anlaşılı
yor. Hoca'nın Ecevit’le eskiden beri görüşmek istediği bu 
amaçla da ilk girişimini 1.5 yıl önce yaptığını öğreniyoruz. An
cak o dönemde irtibat kurmakla görevlendirilen kişinin ihmali 
nedeniyle görüşmenin sağlanamadığı belirtiliyor. .

Yan kaynaklardan bazı bilgiler alıyoruz...
Görüşmede Fethullah Hoca. Ecevit’in merakı üzerine, eği

tim çalışmaları hakkında detaylı bilgiler veriyor, özellikle Türk 
cumhuriyetlerinde açılan okullar, eğitim programları üzerinde 
duruluyor. Bu ülkelerde İran’ın ve Türkiye’de laiklik karşıtı 
gruplann faaliyetleri vurgulanıyor.

öyle görünüyor ki, Fethullah Hoca, RP'ye karşı bir fren işle
vi görecek...

(Fikret Bila 28.3.1995 Milliyet)

HOCAEFENDfYE SAYGI
... Bu bağlamda, son zamanlarda Fethullah Gülen Hoca- 

efendi’nin çıkışlannın yararlannı, katkılarını görmemek müm
kün değil. Hocaefendi, İslam diniyle modernliği ve bilimi bağ
daştırma gayretindeki farklı bir Jön Türk, 20. yüzyıl Türkiye- 
si'nin kendine özgü bir İslam düşünürü ve lideri olan Bediüzza- 
man Said Nursi’nin kurduğu cemaatin günümüzdeki önde ge
len temsilcisi.

Görebildiğim kadarıyla Hocaefendi, İslam’ın bir siyasi ide-
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oloji, bir parti 
felsefesi olaraic 
kullanılmasına; 
toplumun ina- 
nanlar ve inan
mayanlar diye 

■ iki kutba bölün
mesine karşı çı
kıyor. Farklı ina
nan ve farklı dü
şünenlerin bir

birlerine saygılı, hoşgörülü olmalanni; toplumda banş ve uzlaş
mayı savunuyor. Bence Hocaefendi’nin çabaları, dini yerli yeri
ne oturtmamıza yardımcı olabilir.

Kimi "laiklere göre, durum kaygı verici: Hocaefendi "takiy- 
ye” yapıyor,yani İslam devleti kurma uğraşında, dava uğruna 
yalan söylüyor; örtülü ve "derinden" çalışıyor. Kimi İslamcılara 
göre, endişeye mahal yok: Necmettin Hoca ile Hocaefendi ara
sında “işbölümü” var. Necmettin Hoca siyasi yoldan, Hocaefen
di eğitim yolundan aynı hedefe yürüyorlar. Komplo kuramcıla
rına göre ise, Hocaefendi tabii ki "devlete çalışıyor..."

Ben Hocaefendiyi, din ile siyaseti ayıran; halkı kamplara 
bölebilecek düşmanlık kültürüne karşı çıkan; hoşgörülü bir İs
lam anlayışının gelişmesine katkıda bulunan birdin adamı ola
rak algılıyorum.

Hocaefendi'nin yaptıklanna saygı gösterilmeli.
(Şahin Alpay 29.7.1995, Milliyet)

BÜlBTTECEVrrlLE 
FETHULLAH GÜLEN BİRBiRUERİNE YAKLAŞIYOR

Zaman Gazetesl’nde Eyüp Can, gecen hafta pazar günün
den başlayarak Fethullah Gülen ile çok önemli bir mülakat ya
yımladı.

Bundan bir süre önce Fethullah Gülen, Sabah Gazete- 
si'nden Nuriye Akman'ın kapsamlı sorulanna cevap vermişti...

Nuriye Akman’ın Sabahta yayımlanan söyleşisiyle Fethul
lah Gülen’e kişisel ilgi duyan ve onunla görüşen Ecevit, geçen 
hafta boyunca Zaman’da yayımlanan Eyüp Çan'ın söyleşini de 
okuyup bu kez Fethullah Gülen’e fikri yakınlık da duydu...

Bülent Ecevit, burada sık sık Gülen ile yapılan söyleşiden 
alıntılar yaptı ve Fethullah Gülen’in kimi fikirleri için "Yürekten 
katıldığım" tabirini kullandı. Aslında duygular karşılıklıydı...

15-20 yıl sonra Orta Asya’yı Fethullah Gülen cemaatinden 
girişimcilerin kurduğu okullardan mezun olmuş, Türkçe ve İn
gilizce’yi iyi konuşan Batılı anlamda iyi eğitim almış insanlann 
yöneteceğini bilmek için falcı olmaya hiç gerek yok. Bugün o 
okullarda o ülkelerin kaymak tabakası okuyor. Okula girmek 
için başkan çocuklarıyla bakan ve işadamı çocukları yarışıyor...

Gülen, Refah Partisi’ne karşı tavnnı kendisinden hiç bek
lenmeyen bir açıklıkla ortaya koyuyor...

RP’nin adını vermiyor ama hem gümrük birliğini onayla
masından hem de "yobaz" tanımlamasından anlaşılacağı gibi 
bugünkü Refah yönetimiyle arasına aşılmaz, derin bir uçurum 
da koyuyor.

Ayrıca Gülen. Refah’a karşı en sert ve (hata) "sekter" çıkış- 
lan yapan politikacı Bülent Ecevit’e de (üstelik laiklikle ilgili gö

rüşleri nedeniyle) övgüler yağdırıyor...
“En laik" Bülent Ecevit’in gerek laiklik ve gerekse Orta As

ya ile ilgili fikirleri Fethullah Gülen ile çok iyi uyuşuyor.
(ismet Berkan 21.8.1995, Yeni Yüzyıl)

ENTELl£IGt)ELLlK BAYRAĞI EL DEĞİŞTİRDİ
Entellektüellik bayrağı el değiştirdi. Fethullah Gülen pozitif 

bilimlerin eğitiminin verildiği mektep ile kendisini sadece din 
eğitimi ile. sınırlayan medresenin birleşmesi gerektiğini söylü
yor. Ta Gazali zamanından beri devam eden bu "pozitif bilim
leri Islamdan dışlama" uygulaması kanımca bugün Türkiye’de 
yaşadığımız "laiklik-şeriatçılık" kavgasının da temelinde yatan 
neden. Bugün Türkiye’nin yaşadığı en önemli iki sorundan biri 
olan "laik-antilaik" kamplaşmasında Fethullah Gülen’in de işa
ret ettiği gibi bu "dogmalann” ve iki kesimde de var olan yo
bazlığın rolü çok büyük.

(ismet Berkan 22.8.1995, Radikal)

DERİN BİLGİ... ANAUZ DEĞİL BESTE... ŞAN ŞEREF... CESARET....
Ağustos 1995'[e Zaman Gazetesinde tefrika edilen 

Fethullah Gülen'in “Ufuk Turu" hakkında değerlendirmeler
Nur Vergin: “Ufuk turu bir analiz değil, bir beste..."
Bülent Ecevit: “Derin bilgisini zengin bir felsefe tarih ve sa

nat kültürüyle bütünleştirmiş..."
Çetin Altan: "Evrensel bir bakış ve değer ortaya koyuyor... 

Bütün müslümanlar onun gibi olsa, dünyada Hıristiyan kal
maz...”

Prof. A. Yaşar Sanbay: "Orta Asya’da yapılanlar su katılma
mış bir mücadele cesareti ile açıklanabilir... Burada şan, fazilet, 
şeref arayışı söz konusu... Şahsen Fethullah Hoca ve Çevresini 
şehirli, kitabi yani elitist İslam’ın temsilcisi olarak görüyorum.."

Mehmet Y. Yılmaz: (Radikal gazetesi G. Yayın yönetmeni) 
“Sözü dinlenecek, söylediği sözün ağırlığı olan... güçlü liderlere 
ihtiyaç var... Gördüğüm kadar ile Gülen Hoca bu isimlerden bi
ri olabilir..."

(Ağustos 1995, Zaman)

BENZER DUYGULARI TAŞIYORUZ
"Sayın Fethullah Gülen. Çağın gerisinde kalmış olan ve bas

kı rejimleriyle yönetilen bazı ülkelerin İslam anlayışına özen
mek yerine, ulusal özelliklerimizi ve birikimimizi yansıtan ken
dimize özgü bir İslam anlayışını getirmemiz gerektiğini... çok 
güzel anlatıyor"

(Bülent Ecevit, 25.8.1995, Zaman)
“Sayın Gülen’in Türkiye müslümanlığı yaklaşımı, yıllardan 

beri benim de yazarak, konuşarak savunduğum yaklaşımdır. 
Aynı görüşü paylaşmaktan son derece mutlu oldum. Bu “Tur" 
da birlikte dolaşırken, bir çok noktada benzer duygular içinde 
olduğumu memnuniyetle gözledim.

(Toktamış Ateş, 26.8.1991, Zaman)

DMN SEKÜLERLEŞMESİNE İVME
"Fethullah Hoca, aynı zamanda hem doğal bir toplumsal 

değişme seyrinin bir sonucu ve bu seyri hızlandıracak bir ne
den: Fethullah Hoca’nın çıkışları ve girişimleri din-siyaset ilişki-* 
lerinin doğal seyrine oturmaya başlamasının bir sonucu aslın-
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da; buna karşılık dini söylennin doğal ve kültürel rayına otur-, 
tulmasını, bir anlamda özelliklerini kaybetmeden sekülerleş- 
mesine bir ivme kazandırılmasını ifade ediyor."

(Ali Bayramoğlu, 26.8.1995 Y. Yüzyıl)

FETHULLAHÇI OKULUNDA
Fethullah Hoca kolejlerinin amacı, Türkiye için etkinlik ala

nı oluşturmak diye özetlenebilir.
Okullann ilginç yönü, laik seçkinlerin çocuklannı çekmele

ri. 10-15 yıl sonra, Arnavutluk'tan Moğolistan’a kadar uzanan 
geniş bir kuşakta Türk kolejlerinden mezun olan çocuklar ül
kelerinin önde gelen şahsiyetleri olacaklar.

Fethullaçı'lann Türkiye içinde açtığı okullar ise henüz laik 
kseime güven telkin etmiyor. Fransa’da. Belçika’da laik tanımı
na giren insanlar, çocuklarını rahatlıkla rahibe ve rahiplerin öğ
retmenlik yaptığı okullara yollarlar; çünkü kilise, laik eğitime 
karşı savaşı kalite ile kazanacağını daha geçen yüzyılda anla

mış ve devlet okullanndan daha iyi eğitim veren okullar kur
muştur.

Bizde de laikler, çocuklannın beyinlerinin yıkanmayacağı
na dair güvenceye kavuşup, onlan gönül rahatlığı içinde Fatih 
kolejlerine yollamaya başladıklan gün, dini değerlerle laik de
ğerler arasındaki çatışma tehlikesini aşıp, uzlaşmanın çok ya
kından durduğu bir noktada duracak Türkiye.

(Zeynep Göğüş 3.9.1995, Sabah)

UFUK TURU
Zaman gazetesi, Ufuk Turu başlığı altında, Eyüp Çan’ın Fet

hullah Gülen Hocaefendi ile yaptığı konuşmayı yayınladı. Oniki 
günlük dizide Fethullah Hocaefendi, din ile ilgili bilmediğimiz 
bir çok konuya ışık tuttu.

(Ali Rıza Kardüz, 15.9.1995, Sabah)

1990-97: Fetfıutlafı Güten'e ÖıĴ üter, Atkı star
FETHULLAH GÜLEN: “MTT OKULLARIMIZI DESTEKLEDİ"
Fethullah Gülen: "Ben sayın Cumhurbaşkanımıza sor

durdum; “Devletin Kuzey Irakta bir okul açmasını ben 
şahsen zaruri görüyorum; aksi halde oradaki Türkmenle- 
ri kürtler eritir, eğer siz yapmayacaksanız, bilin ki biz ya
pacağız." dedim. Onlar da ‘nasıl istiyorsanız öyle yapın’, 
dedi. Onun için MİT de. oradaki istihbarat örgütleri de bu 

■y' işin hep yanında oldu. Ve Erbil bombalandığı halde bizim
•• ■ okula bir şey yapmadılar. Irak da yapmadı. Barzani de."

(Aktüel, 16.9.1996

TÜRKİYE MÜSLÜMANUĞINI SEVİNÇLE KARŞILIYORUM
Fethullah Hoca, yükselen milliyetçilik damarına da 

bastığı için daha da güçleniyor... "Türkiye Müslümanlığı" 
terimi... Bunu sevirtçle karşılarken, bazı endişelerim var. 
Bu "tur" yeni bir ulema tipinin oluşması açısından çok 
ciddi bazı ipuçları veriyor. Fleferansları tamamen Batılı.

; Toplumun arzularına tercüman olurken yeni bir sentez
. üretmekte. Fakat bu sentez sanki tüketilmesi için üretil

miş izlenimi veriyor. "Ufuk Tur-u"nu daha önceki Küçük 
- . Dünyam" ile birlikte okuyunca Fethullah Hoca’nın milli

leştirme projesi içinde olduğu izlenimini ediniyorum".
(Hakan Yavuz, 18.9.1996 Milliyet)

FETHULLAH HOCA BiZİM PROTKTANIMIZ
İşin siyasi amaç belli, Fethullah Hoca yükselen ve 

alafrangalığı benimsemiş olan yeni Türk liberal burjuva
zisinin temayüllerini aksettiriyor, yani nasıl katoliklik ba
tı burjuvazinin güçlenmesi üzerine içinden daha liberal 
eğilimli Protestanlığı çıkarmışsa, ortodoks müslümanlık 
da Fethullah Hoca’nın Nurculuğunu çıkarmış oluyor, bu

da ötedenberi politikada aynı kanadı desteklemesine 
DYP’ye arka çıkmasına yolaçacak; tabii bu. Refah’ın oyla
rını bölecek anlamına da geliyor.

(Atilla Ilhan. 26.9.1995 Y. Yüızyıl)

b ir  Türkiye hümanizmasi
Fethullah Hocaefendi'nin hayalinde, biraz da bu sah

ne gibi bir Türkiye yok mu? Özleminde yalnız olmadığı 
için de belki, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda, 3. yıldönü
münü kutlayan, kurucusu olduğu Gazeteciler ve Yazarlar 
Vakfı gecesi alabildiğine heterojen bir topluluk... Güzide 
Kasacı ve Ilhan Kesici, izzet Altınmeşe ve Refik Erduran 
ve Recep Bilginer ve Haşan Mezarcı ve Üzeyir Garih ve 
Perihan Savaş, Tayyip Erdoğan ve Cefi Kamhi (koltuk 
komşusu) Tarım ve Kültür bakanları dahil 3-4 hükümet 
temsilcisi ve yabancı diplomatlar ve yabancı gazeteciler 
ve Rum Patriği Bartholomeos ile Fethullah Hoca, yanya- 
na... Balat’taki patrikhaneye el bombası atıldığı günde, 
Bartholomeos'un hükümetten hala bir randevu sökeiTie- 
diği zamanlarda, ne açık bir simge! Fethullah Hoca'nın 
farklılıklar önünde kendisini siper edişi. Ve patrik, bu jes
te bütün hakkını vererek, sahneye çıktığında, "Hocaefen- 
diyi çok seviyorum, umarım bunu kimse kıskanmaz" di
yecek.

Türkiye, "hoş"luktan vazgeçtik, derin bir "görme" san
cısı içindeyken, Fethullah Gülen’in ateşlediği, bir anlamda 
bir “Türkiye hümanizma"sı...

Kendi değerler dünyasına tutkuyla bağlı kalınırken 
öteki de “görülebilir”, aynı gök-kubbe altında ona da. 
kendine özgü değerleriyle, diliyle, işaretler dünyasıyla 
varolma hakkı tanınabilir mi? Islami inançtan, Bediüzza-

TEMMUZ 1999 Ümran ek 5

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

http://www.cvisiontech.com


man Said Nursi öğretisine bağlı, henüz genç yaşta bir Ho- 
caefendi diyor ki: "Evet böyiesi münnkündür.en iyisidir ve 
yarınlara elele gidilmelidir." Türkiye’nin köklü gelenekle
rinden yükselen belki en özgün, en az ithal bir hümaniz- 
manın sesi bu...

(Vivet Kanetti, 20.10.1996 Y. Yüzyıl)

 ̂SAlD-l NURSrNiN GERİ DÖNÜŞÜ
Cemaat okullarının geliştirdiği eğitim modeli ve yeri

ne getirdikleri işlevle cemaat dışına yayılan bir cazibe 
merkezi oluşturmaları, söylediklerimizin küçük ama an
lamlı bir örneği.

Cemaatin Moskova’da açtığı okulun en büyük des
tekçisi ve finansörü Üzeyir Garih olmuş. Aynı Garih, ce
maat İsrail'de bir okul açtığı taktirde finansörlüğünü üst
leneceğini de söylüyor. Keza, Türkmenistan’daki Türk 
yatırımcıların önde gelen, cemaatle hiçbir ilişkisi olma
yan iki grubu. Çalık ve Engin şirketleri, bu ülkedeki oku- 
ların bir kısmını finanse ediyor.

Bir Cazibe Merkezi
Bu cazibe merkezinin, sadece iş adamlarını değil, 

Türk devletini de yavaş yavaş etkisi altına aldığını söy
lemek pek yanlış olmaz...

Örneğin, Orta Asya’da rakipten sözederken,
İran'a işaret ediyor, cemaatin önde gelenleri; 
biz derken hem kendilerini hem Türki
ye'yi, asıl önemlisi Türk devletini kas
tediyorlar.

Peki bunların anlamı ne?
şu: Din-toplum teması

nın en çok tartışıldığı, tür
lü çatışmalara yol açtığı 
günümüz koşulları açısın
dan, burada hem örfi hem 
şer'i geleneklerden gelen bir 
dünyevileşmenin ipuçlarını bulmak mümkün...

Geleneğin Gücü
Bu cemaatin kısa sürede yaşadığı büyüme, bu mode

le ilişkin diğer bir ipucunu koyuyor ortaya. Hem Islami bir 
dokuya hem milli bir dokuya aynı anda işaret ediyor. Is
lami dokuya ilişkin olanı bir rehberin, yani Fethullah Ho- 
ca’nın meşruiyeti ve bu meşruiyetten gelen seferberlik 
gücüdür.

(Ali Bayramoğlu, 1.11.1996)

UZUN SOLUKLU HOŞGÖRÜ
Fethullah Gülen, cemaatinin “Atlantik'ten Çin Sed- 

di’ne Hoşgörü soluyan bir dünya için elele” teması etra
fında yurt dışındaki Türk okullannın tanıtıldığı yemeğe 
katıldı önceki akşam.

Cemaatin şimdilik 45 ülkede açtığı 191 okulun tanıtı

mı için hazırlanan filmi de bu davet sırasında izledik.
Beğenelim beğenmeyelim, ortada bir marifet var. 

Marifete iltifat şart değilse de uzun soluklu dev bir eğitim 
projesi bu.

Gündelik yönetilen bir ülkede uzun vadeli ve planlı 
programlı işler yapanlardan çok şey öğrenilebilinir. İçerik 
ve hedef bir yana, salt biçime bakarak uzun soluklu ha
reket etmek isteyenlere model de çıkabilir...

Yurtdışındaki okullara Türkiye’den giden öğretmen
ler ise çoğu Fethullah Hoca cemaatinin kurduğu yurtlar
da yetişmiş; daha sonra Boğaziçi ve ODTÜ'de ileride öğ
retmenlik yapacakları konularda eğitilmişler. Burası da 
çok önemli: Gidilen ülkelerde aynca işadamı dernekleri 
de kurturularak girişimci ruh destekleniyor.

Fethullah Gülen Cemaati'nin "İsla
miyet bize Arabistan'dan değil Or- 

ta Asya'dan geldi” vurgusu da 
dikkat çekiyor.

(Zeynep Göğüş, 10.5.1997, 
Sabah)

o
HOCAEFENDPDEN RPTE KARŞI TAKTIK

FethullahGülen, tedavi için bulunduğu 
Amerika'da Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yo

rumladı: “Refah Partisi'nin kapatılması davası bitme
den seçime gidilmeli, o zaman fazla oy alamazlar."

Saat Geriye Dönmez
Fethullah Hoca olarak tanınan ve dünyanın dört kö

şesindeki okulları ve Türkiye'deki medya organlarıyla 
çok geniş bir cemaatin önderliğini üstlenen Gülen, Türki
ye’deki siyasi krizin en kötü safhasının aşıldığını, saatin 
geriye çevrilmesinin artık mümkün olmadığını söyledi.

RP'nin kapatılmasının kesin çözüm getirmeyeceğini 
kaydeden Fethullah Hoca, Refah'la ilgili dava sürerken 
seçime gidilmesini savundu.

Oylan Azalır
Fethullah Gülen'e göre böyle yapılırsa "Kapatılma ola- 

salığı olan bir partiye oy verenler azalır, seçmen başka 
alternatifleri seçer". Refah’ın kemikleşmiş oy oranının 
yüzde 15 olduğunu kaydeden Gülen, seçimlerde bunun 
üstüne çıkmasında tepki oylarının rol oynadığını vurgula
dı.

(31.8.1997 Radikal)

FEIBULLAH GÜLEN-IN GELİŞMELERE BAKIŞI
Fethullah Gülen. Refah yöneticilerinin önemli bir hoş

görü ve uzlaşı fırsatını kaçırdıkları için hayıflanıyor. Türki
ye’de son yıllarda doğan barış havasının birden bire ça
tışmaya dönüşmesinin sakıncalarına dikket çekiyor.

Bu bağlamda en fazla üstünde durduğu nokta da, 
toplum katmanlannı birleştirici bir işleve sahip bulunan
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dinin siyasete alet edilmesi. Din unsurunun bu şekilde 
kullanılmasının, ferdi günahların da ötesinde bir olum
suzluğa ve yanlış anlamalara yol açtığını vurguluyor. Di
nin hoşgörü, diyalog ve insanlar arasında saygı meydana 
getirici rolünün ve kavgaları yok etme işlevinin gözardı 
edilmemesi gerektiğini tekrarlıyor.

Refah yöneticilerinin, baştan beri ciddi, ilkeli ve tutar
lı bir çizgi izleyemedikleri için takiyye yaptıklan izlenimi 
verdiklerini belirtip, takiyyenin Sünniler için söz konusu 
olmayacağını hatırlatıyor...

Radikal grupların provakasyona açık olduğunu, İmam 
Hatip okullarının siyaset malzemesi yapılmasının asıl bu 
okullara zarar verdiğini ve Refah’ın bu konularda açık bir 
tavır ortaya koymadığını ifade ediyor ve Cuma namazla
rındaki protestoları teşvikin yanlışlığına inanıyor...

Fethullah Gülen, toplumun en farklı ses çıkaran, ka
lıplaşmış yaklaşımların dışına çıkan, klişelerin ötesinde 
görüşleri olan ve giderek ağırlığını hissettiren bir insan..

Bizler de klişilere bağlı kaldığımız için, Gülen’in yıllar
dır tekrarladığı görüşlerini,yeni duymanın şaşkınlığı ile 
dinliyoruz.

Keşke asıl dinlemesi gereken bazıları biraz daha ku
lak kabartsalar da, hatalarından kurtulabilseler.

(Can Ataklı, 2.11.1997, Sabah)

ORDUDA GÜZ temizliği
Yüksek Askeri _Şura, yarın Genelkurmay Kararga- 

hı’nda yapacağı toplantıda, disiplinsizlik gerekçesiyle 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilecek subay ve astsu
bayların dosyalarını ele alacak...

YAŞ'da ordudan uzaklaştırılacak personelin büyük 
bölümünün, Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen kişiler
den oluştuğu öğrenildi. Askeri kaynaklar, Fethullah Gü- 
len'e yakın grubu aysbergin görünmeyen yüzü olarak ta
nımlıyor.

(10.12.1997 Radikal)

OKULLARI devrediyor
Yanlış imajdan rahatsız Gülen, bu kararını, önceki gün 

çok yakınlan ile görüşerek aldı. Fethullah Hoca’nın, yurti
çi ve dışınhdaki bu okulların bazı kişilerce irtica yuvası gi- 

. bi sunulmasından rahatsız olduğunu için bu kararı aldığı 
öğrenildi.

Gülen'in, aldığı bu kararı bugün hükümete ve ilgili 
kuruluşlara iletmesi bekleniyor. Gülen'e yakın bir kişi, 
“Hükümet istediği takdirde, yurtiçi ve dışındaki 300’e ya
kın okulu bakanlığa devrederiz" dedi.

(23.12.1997 Hürriyet)

HEM EZMEK iste HEM DE ÖDÜL AL
Geçen Perşembe akşamı Fethullah Gülen'in gecesiy

di. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı "Ulusal uzlaşma, hoşgö
rü ve diyalog" ödülleri dağıtır. Toplumun farklı pek çok 
kesimi de bu gecede biraraya gelir...

Fethullah Gülen olayına en çok ilgiyi bazı basın or
ganları ile bazı tanınmış yazarlar gösteriyor. Sonra bunlar 
gazete ve tv'lerinde uzun uzun Fethullah Gülen övgüleri 
düzünce insanın aklı karışıyor. Ben bir yıl önce sorduğum 
soruya hala kesin bir cevap alamadım. Fethullah Gülen’in 
toplum üzerindeki gücü nedir, kaç kişi bu davaya inanır, 
bir seçim olsa desteklediği parti kazanır mı? Her neyse, 
bunlan yazınca da kızıyorlar.

Demirel ödülü
Fethullah Gülen bu yıl "Hoşgörü ödülüne" Cumhur

başkanı Süleyman Demirel’i layık görmüş. Olabilir, kendi 
tercihidir. Ama beni şaşırtan Demirel’in bu, ödülü almak 
için geceye katılması oldu.

Nedeni çok basit. Demirel birbuçuk yıldır Türkiye'yi 
irticanın elinden kurtarmaya çabalıyor. Bu uğurda yap
tıklarını biliyoruz. Kamuoyu Demirel’i irticaya karşı sava
şından ötürü müthiş destekliyor. Sanıyorum bu yıl yapı
lan bütün "yılın adamı" anketlerinden Demirel birinci çı
kacaktır.

Şimdi, irtica ile savaşan Demirel “irtica ile bağlantısı 
olduğundan şüphe edilen” Fethullah Gülen'in kendisine 
verdiği ödülü alıyor.

Bu "İrtica Cephesi" lafı benim değil. Bizzat Demirel’in 
de aralarında bulunduğu komutanların yorumu.

Komutanların irtica olayını irdelerken sadece Refah'la 
yetinmeyip Fethullah Gülen'le de yakından ilgilendikleri 
öteden beri bilinen bir gerçek. Özellikle Yüksek Askeri 
Şura'nın "ordudan ihraç ettiği" isimlerin çoğu aslında Re
fahlı değil Fethullah Hoca'cı. Zaten Erbakanda, YAŞ karar
larını imzalarken ordudan atılanların çoğunun Fethullah 
Hoca'cı olduğunu bildiğinden gönlü rahattı.

Nasıl Oluyor?
Bu durumda. Yüksek Askeri Şura'da Fethullah Gü

len'e inanan isimlerin ordudan atılmasına rıza göstere
ceksiniz, sonra gidip Fethullah Gülen'in size'layık gördü
ğü “hoşgörü" ödülünü alacaksınız.

işin tuhaf bir tarafı da şu; •*>-
Gülen de bunun böyle olduğunu biliyor, ama böyle 

oynamak işine geliyor herhalde.
Aynı şekilde toplantıya katılanların kimlikleri de beni 

şaşırtıyor her seferinde.Lafa gelince irtica tehlikesinden, 
Türkiye'nin giderek dini bir yönetim biçimine kaymasın
dan rahatsız olan ne kadar yazar, çizer, TV’ci varsa Gü
len’in etrafında. Bir yandan ekrana askerleri çıkartıp “Irti- 
cayı ezeceğiz" dedirteceksiniz, öte yandan ödüle koşa
caksınız.

Türkiye bu sahtekar dönemi aşmak zorunda...
(Can Ataklı, 31.12.1997, Sabah)
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1998: fethuüah Güten Hakkınca Tereddütter

reTHULLAH HOCA ALARMI
BİZ Diğerlerinden Farklayız
Askerlerin irticayla mücadele çerçevesinde tarikat okul

ları ve İslamcı sermaye kuruluşlarını takibe alması, yurtiçin- 
de ve yurtdışında geniş bir okul ağına sahip Fethullah Hoca 
cemaatini tedirgin etti. Cemaat siyasetçileri ve askerleri sis
temin parçası olduğuna inandırmaya çalışıyor.

Asker tavnnı değiştirmiyor
Cumhurbaşkanı Demirel'e törenle “şükran plaketi” ver

meyi başaran cemaat, askerlerle ilişkide aynı derecede 
başarı olamadı. Genelkurmay Başkanı Karadayı daveti geri 
çevirdi. Bu davranış askerlerin cemaate karşı tavrını yumu
şatmayacağının işareti olarak yorumlandı.

(8.1.1998 Y. Yüzyıl)

REFAHTTAN SONRA HOCAEFENDI
Refah’ı kapatma kararından sonra basında Fethullah Ho

ca ve Genelkurmay arasındaki ilişkiyle ilgili olarak iki ayrı 
görüş sergilenmeye başlandı...

Genelkurmay, okulları Milil Eğitim’in satın alması işine 
hiç sıcak bakmıyor. Bu önerinin arkasında başka bir anlam 
olduğunu ima ediyor. Fethullahçıların Türki Cumhuriyet
lerde devletin önüne geçerek eğitime el atmalanna tepki 
duyuyor. Okulların denetlenmesinin şart olduğu görüşünde 
ise birleşiyorlar. Atatürk'ün kurduğu Silahlı Kuvvetler hiçbir 
şekilde bir vakfın veya bir tarikatın arkasında olamaz diye
rek tavırlarını açıkça ortaya koyuyorlar. Rahatsız oldukları 
en önemli unsurlardan biri de Fethullah Hoca tarafının bü
tün bunları siyasi bir kuvvet elde etmek için gerçekleştirme
si.

Kanunlan çiğniyor
Genelkurmay'a yakın kaynakla konuşmamızda söz Fet

hullah Gülen'e geldiğinde ise ben şu yorumla karşılaştım:
“Hocaefendi sözü ve Fethullah Gülen’in giysileri Genel 

Kurmay’da rahatsızlık yaratmakta. Kravat takmayarak Ata
türk’ün Devrim Kanunları'na karşı çıkmakta, Hocaefendi la
kabını resmi belgelerde kullanarak kanunları çiğniyorlar."

Uzayıp giden bu "Hoşgörü" lafı beni uzun zamandır ra
hatsız ediyordu. Ama ne yalan söyliyeyim başkalarının da 
bu “hoşgörü" kalkanına hoşgörüsüz olduğunu öğrenmekten 
çok mutlu oldum.

(Gülçin Telci 24.1.1998 Hüriyet)

FErHULlJ\H GÜUEN-PAPA BULUŞMASI
Bu pazartesi günü Roma’da ilginç buluşma gerçekleşi

yor. Son günlerde adı yine ön plana çıkan Fethullah Gülen, 
Vatikan’da Papa 2'nci Jean Paul ile görüşüyor...

Ecevit’le Görüşnne
Gülen geçen çarşamba günü İstanbul'da bir başka gö

rüşme daha yapıyor. Aradan üç güne yakın süre geçtiği hal
de bu görüşme basına yansımadı.

Gülen İstanbul'da Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ile 
bir öraya geldi. Böylece Cumhurbaşkanı Demirel'den sonra 
Bülent Ecevit de Fethullah Gülen’i "Meşru bir muhatap” ola
rak kabul ettiği işaretini veriyor.

önceki gün Hürriyet Gazetesi'ni ziyareti sırasında Ece- 
vit’e, "Fethullah Gülen hakkında ne düşündüğünü” sorduğu
muzda şu değerlendirmeyi yapıyon

"Fethullah Gülen şu aşamada laik rejimle uzlaşmış görü
nüyor."

TÜSlAD'ın yayınladığı Görüş Dergisi'nin son sayısında, 
"(slam, Demokrasi ve Türkiye" başlıklı çok ilginç bir makale 
var. Makalede Fethullah Gülen’le ilgili şöyle bir tahlil yapılı
yor:

“Fethullah Hoca olayı, devletin resmi modernleştirme 
programı ile toplumun geleneksel değerlerini yeniden can
landırma işlevi görmüştür. Veya yaşama ihtiyacı veya arzu
su arasında sıkışmış gibi görünen belli bir halk kidesi için en 
barışçı ve uzlaştırıcı bir uyum ve entegrasyon projesi olarak 
görünmektedir. Bir yandan modernliğin getirdiği değerleri 
yok saymak istemeyen, ancak öbür yandan binlerce yılık 
bir’gelenek ve duyarlılığın ürünlerine sırt çevirmek isteme
yen bu kitle için Fethullah Hoca'nın temsil ettiği tez veya da
ha doğrusu sentez, en işe yarar proje olarak görünmekte
dir."

Tartışma Sürecelc
Bu, Türkiye'de henüz bütün, çevrelerce kabul edilmiş bir 

tahlil değil. Ancak bu tahlil, en azından Refah Partisi'nin Fet
hullah Gülen’den neden hiç hazzetmediğini açıklıyor.

Kısaca, bu gelişmeler,Fethullah Gülen olayının önümüz
deki dönem daha yaygın biçimde tartışılacağını gösteriyor.

(Ertuğrul özkök 7.2.1998 Hürriyet)

BÇG GÜLEN’I İZLİYOR
Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde, irticai faaliyetleri 

izlemek üzere oluşturulan Batı Çalışma Grubu, çalışmalannı 
Fethullah Gülen grubu üzerinde yoğunlaştırdı. BÇG'nin son. 
çalışmasında, Türkiye genelindeki 80 ilin valisinden 30'unun 
Fethullahçı görüşe mensup olduğu belirlenirken, yurtiçi ve 
yurtdışında Fethullah Gülen’e ait okulların hangi kaynaktan 
beslendiği saptanarpadı. BÇG, her bir öğrencinin Gülen'e 650 
dolara mal olduğunu, bu rakamın öğrenci sayısı ile çarpılma
sı durumunda da ortaya büyük bir mali portre çıktığını be
lirledi.

BÇG, gerek Gülen'in açık kaynaklarındaki (yazılı ve görsel 
medya) konuşmaların, dizi röportajlarını, televizyonlarda ko
nuk olarak katıldığı program bantlarını gerekse kapalı kay
naklardan (başta MİT olmak üzere devletin istihbarat birim
lerinin gizli raporlan) gelen raporları arşivliyor. Ayrıca bu gru
ba yakın olarak bilinen yazılı yayın organı ve televizyon ku
ruluşunun da tüm kayıtları tutuluyor. Milli Güvenlik Kurulu 
(MGK) toplantılarında da, son iki aydan bu yana ‘irticai’ faali
yetler içinde 'Fethullahçılar' adı altında ayrı bir gündem 
maddesi olarak ele alınan bu grup, Türkiye'deki siyasal İs
lamcılar içindeki en tehlikelisi' olarak tanımlanıyor. BÇG, 
MGK'nın bu ay yapılacak ve ana gündem maddesini irticai 
faaliyetlerin oluşturacağı toplantasına Fethullahçılara ait 
tüm verileri sunacak. Alınan bilgiye göre, BÇG'nin bu grupla 
ilgili bugüne kadarki belirlemeleri şöyle:

• 80 il valisinin yaklaşık 30'u Fethullahçı görüşe mensup.
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• Gülen grubunun Türkiye’deki siyasal İslam amacı gü
den gruplarla arasında fark bulunmuyor. Türkiye'dekiler 
içerden, Fethullahçılar ise dışardan kuşatma harekatı yürü
tüyor. Bu grubun hedefi de uzun vadeli bir İslam devleti.

• Mali kaynakları legal değil. Öğrenci başına yaklaşık 650 
dolar harcama yapıldığı ve bunun öğrenci sayısı ile çarpıldı
ğı, ayrıca yurtiçindeki ve yurtdışındaki öğretmen kapasitesi 
göz önüne alındığında ortaya çıkan tabloda, paranın legal 
geliş yolu gözükmüyor.

■ Okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na devrine yönelik ola
rak daha önceden ortaya atılan sözler takiyeden başka bir 
şey değil.

Fethullah Gülen’in 257 okulu bulunuyor. Bu okullarda 4 
bin öğretmen görev yapıyor ve 40 bin öğrenciye eğitim ve
riliyor.

(Evren Değer 7.3.l998,Radikal)

VAH Türkiye vah
... Şimdi piyasaya bir Fethullah Hoca sürdüler. Kimdir bu 

Fethullah? Efendim çok aydın kafalı bir din adamı imiş! Ga
zeteler ve ekranlar, çarşaf çarşaf bu vatandaşın haberleriyle 
dolu. Buna övgü düzenlere para kapılarının açıldığı söyleni
yor.

Sadece para kapıları değil, kadın müritleri de der
gilerde açılıp saçılıyor. Ne güzel resimler!..

Fethullah'ın kim olduğunu, neyi amaçladığını 
öğrenmek için, çıkardığı gazeteye ve sahip ol
duğu televizyona bir bakın, yeter.

Sağ kolu ve başyazarı olan ve ka
muoyunda takkeli liboş olarak tanı
nan Fehmi'ye bakın, bunların kim 
olduğunu ve neyi amaçladığını 
anlarsınız.

Yurtdışında çeşitli yerlerde 
okullar açmışlar! Nereden bulmuşlar 
bu trilyonları? Devlet devlet değil ki, 
araştırıp üzerine gitsin.

Hülya Avşar, iki milyarlık naylon fatura aldı diye yargı
lanmış. Elbette yargılansın ama. Maliye aynı zamanda bu 
Fethullah'ın para kaynağını falan da araştırsın.

Ne farkı varmış bunların Refah’tan?
(Emin Çölaşan 14.3.1998 Hürriyet)

ECEVtr, GÜLEN’I KARARLILIKLA SAVUNUYOR
Bülent Ecevit’i çok iyi tanırım. Bir konuya inanmış, inan

dığını açıkça savunmayı göze almışsa, dünyayı başına yıksa
nız vazgeçmez.

Askerlere rağmen Fethullah Gülen'le ilgili değerlendir
melerinde çok ısrarlı görünüyor...

Gülen’le üç kez görüştüklerini açıklıyor:
“Hiçbirinde siyasete değinmedik. Türk-lslam tasavvufun

dan konuştuk. Halk erenlerinin yaşattığı, Orta Asya’da Hoca 
Ahmet Yesevi’den kaynaklanıp halk erenlerinin anadolu'ya 
getirdiği, bu topraklarda Mevlana, Yunus Emre ve Aşık Pa- 
şa'ların şiirleriyle gelişen hoşgörülü, Allah korkusundan çok 
Allah sevgisine dayanan, o sevgiyi insana da yansıtan ta
savvufu görüştük."

Gülen, bu anlayışta mı? Ecevit, gözlemini aktarıyon
"Gördüm ki. bu tasavvuf kültürünü özümsemiş. Felsefe

din ilişkilerini konuştuk. Bu konularda çok açık düşünceli ol
duğunu gördüm. Kendisine bağlı çevrenin tutumuna bakı
yorum; bazı devlet belgelerinde de kabul edildiği gibi. 
İran'daki köktendinci akıma kesinlikle karşı, Vahabiliğe yani 
Suudi Arabistan anlayışına çok soğuk bakıyor. Türkiye’de 
RP’yi desteklemediğini açıkça belli etmiş...

Ecevit, dış okullarda Atatürk resimleri olduğunu. İstiklal 
Marşı’nın söylendiğini belirterek. "İrtica bunun neresinde?" 
diye soruyor:

“Bu saygın kuruluşlarla o ülkelere irtica mı taşımak isti
yor? Bu gayret olmasaydı, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve 
özellikle Azerbeycan, İran'daki köktendinci rejimin nüfuzu
na, Suudi Arabistan'ın etkisine girebilirdi...

Türbanda çok ılımlı tavırlan var, bunlar ayrıntı, mesele 
yapılmasın diyorlar. Kala kala, Gülen'in kravat takmaması 
kalıyor, ama kendi çevresindeki insanların hepsi kravatlı."

Kuşkuculardan biri de benim. Ecevit'e "Sizce laik cumhu
riyete yatkın bir cemaat mi?" diye tekrar soruyo

rum.
"İzlenimim öyle. Geçmişte belki değildi, 

ama Türkiye ve dünyada çok şey değiş
ti..."

(İsmet Solak, 30.3.1998 Hürriyet)

DEMOKRATİK CUMHURİYETİ SEVMİYORLAR
...Türkiye’deki laik sisteme biraz İslamiyet 

şırınga etmek..
İşte bu fikir Washington’daki bazı çevrelere de il

ginç geliyor. Ilımlı İslam denerek Fethullah Hoca'ya ABD 
başkentinde ilgi duyulmasının bir nedeni de bu...

Fethullah Hoca'ya gelince...
Demokrasiyle bugün için bir sorunu olmadığını söylüyor. 

Çünkü demokrasi sayesinde kendilerini ifade edebildiklerini, 
örgütlenebildiklerini görüyor. Laikliğe bir itirazı olmadığını 
ifade ediyor. Çünkü laik rejimin kendi dinlerini yaşamalanna 
engel oluşturmadığının farkında...

O yüzden Fethullah Hoca’nın bugün için devletle fazla 
derdi yok. Devletle barışık yaşamaya özen gösteriyor.

Bu durumda, ilk kategoriye girenlere radikal İslamcılar. 
Fethullah Hoca gibilerine de ılımlı İslamcılar denebilir mi?

Mümkün.
Bu ayrımı yaptıktan sonra da soru şu olabilir.
Radikal İslam’la ılımlı İslam aynı kaba mı konsun? Bu gö

rüşte olanlar var.
Diyorlar ki:
“Radikal İslam. ılımlı İslam aynmı gereksiz. Çünkü her iki 

nehir de aynı yere akıyor sonunda..."
Devlet denetimi
Her ikisinin de son tahlilde laik demokratik cumhuriyeti 

sevmedikleri konusunda kuşkum yok. Ancak her ikisinin de 
aynı kaba konarak, her ikisine karşı da aynı mücadele yön
temlerinin kullanılmasının doğru olacağını sanmıyorum.

Î ethullah Hoca’nınki dahil bütün cemaat ve tarikatların, 
dini siyasete, dini ticarete, dini sapkınlığa, -örneğin sekse- 
alet edip etmedikleri konusunda sıkı ve titiz devlet deneti
minden devamlı geçmeleri gerekiyor.

Bunların hukuk devletinin denetim mekanizmalarına ta
bi tutulmasıyla din ve vicdan özgürlüğü arasında ters bir bağ 
da yoktur. Ayrıca, bugüne kadar tarikat ve cemaatler üze
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rinde böylesine bir devlet denetimi de işletilmiş değildir.
Ama dediğim gibi, bu konuya siyah-beyaz gözlükle yak

laşmanın, hiçbir ayrım yapmaksızın, hepsinin üzerine 
yalınkılıkç gitmenin, daha çok radikal dediğimiz, köktendin- 
ci dediğimiz İslamcı takımın işine yarayacağını düşünüyo
rum.

Bunun da not edilmesinde yarar var.
(Haşan Cemal 16.4.1998 Sabah)

FETHUIJLAH GÜLEN BATINÎ Mİ?
Cumhuriyet’in ikinci sayfasında (13 Temmuz 1998’de) İs

mail Nacar'ın “Yeni Bir Batınî Tehlikesi" başlığıyla ilginç bir 
yazısı yayımlandı.

Nacarne diyordu, anımsayalım:
“Tarikatlar 28 Şubat süreciyle birlikte tarihteki selefleri

'Batınrierin politikalarını ihya etmeye çalışıyorlar. Bu konu
da kendi aralarında üstü kapalı olarak anlaşmış durumdadır
lar...

İşte günümüzdeki tarikatlar, yeni (neo) Batmîler, mevcut 
koşullar karşısındaki bu politikayı yeniden yürürlüğe koyma 
karan aldılar. Örneğin Fethullah Gülen 'Küçük Dünyam' adi: 
anılan kitabında, taktik ve strateji söylenmez, söylendiği an 
onun bir taktik olma hüviyeti ortadan kalkar. Stratejiler yal
nız tatbik edilir. Bazen de bu stratejinin başında olan insan
dan başka hiç kimse tarafından bilinmemesi gerekir, diyor.

Nacar bu saptamayı yaptıktan sonra birdenbire Atatürk
çü kesilen tarikatın reisinin Batıniler’in yöntemlerini kullan
dığını ve takiyye yaptığını yazıyordu.

(Ilhan Selçuk 4.8.1998 Cumhuriyet)

Haziran 1999: Ve Taarruz Başlıifor
DÜĞMEYE BASILDI

... Dün görüştüğüm üst düzey bazı kaynaklar, zamanında 
eksik bilgi nedeniyle düğmeye basılmadığmı ama artık cema
at ve onun bütün ilişkileri konusunda nihai adımların atılmak
ta olduğunu söylediler. Seçim geride kalmış, eski siyasi hesap
lar ihtiyaç dışı kalmıştı.

Aynı üst düzey kaynaklara göre Ankara DGM’nin bir süre
den beri ağır aksak sürdürdüğü soruşturma şimdi çok hızlana
cak, medyaya yeni bombalar düşecek ve çok yakında Fethul
lah Gülen kırmızı bültenle aranan birisi haline gelecekti.

Anlayacağınız önceki günkü kaset sadece bir başlangıç. Ar
kası yannlann birinci bölümü...

(İsmet Berkan 20.6.1999 Radikal)

CUMHURİYETE ÖVGÜ TAKlYYESl
...Fethullah Hoca'nın "cumhuriyete övgü" sözlerinin bir “ta- 

kiye” olduğu çok önceden tespit edilmeliydi. Biraz detaylı dü
şünülse, biraz irdelense, bütün bunların adım adım yürürlüğe 
konmuş bir "strateji”nin taktiksel parçalan olduğunu anlaşılabi
lirdi.

(Idris Akyüz 20.6.1999 Posta)

AMERİKANa FETHULLAH
Tekrar ediyorum, bunlann para kaynağına ve arkasındaki 

güçlere ulaşılmadan bu iş bitmez. Kim arkasındaki güç? Amerika.
Avrupa başımıza PKK'yı musallat etmiş, Amerika ise komü

nizm tehlikesine karşı Fethullah'a kol kanat germiş.
(Emin Çölaşan 20.6.1999 Hürriyet)

POSTMODERN SAlD NURSİ
Adam köy vaizi... İmam emeklisi... Bir cüppe ve bir hırkay

la mı dünya coğrafyasına yayılan koskoca bir imparatorluk 
kurmuş? Yüzlerce okul yeryüzü haritasına yayılmış., şirketle- 
hn sayısı bilinmiyor!.. Trilyonlara hükmediyor!.. Televizyon, 
radyo, gazete, dergileriyle oluşan medya krallığı meydanda!.. 
Çevresinde profesörleri, doçentleri, gazetecileri, yazarlan el 
pençe divan duruyorlar, iki dudağı arasından çıkacak lafa bakı
yorlar,elini eteğini öpüyorlar, Hoca Efendi'nin doksan dokuzluk

tespihini çekiyorlar.
Hoca Efendi kimliğini saklamıyordu kil.. Nurculuk bidatin

den en güçlü cemaatin postuna kurulmuştu. 31 Mart'ta ve 
Şeyh Sait kıyamında adı geçen Said-i Nursi'nin yolunda yürü
yordu.

Gülen, Said-i Nursi'nin postuna kurulmuş postmodern mi
rasçısıdır.

Ancak bize ille de kaset lazım...
Çünkü hepimiz "okuma özürlü"yüz...
Kaseti seyretmeden, gözlerimizle görmeden, aklımız başı

mıza gelmez!..
(Ilhan Selçuk, 20.6.1999 Cumhuriyet)

TARAFSIZ HABERCDJKd)
Star günlerdir bir büyük olayın raporlannı yansıtıyordu... Bu 

olay devletin değişik kademelerinde yaşanan Fethullah Gülen 
örgütlenmesinin iç yüzüydü.

Meslektaşlanmız “Haber atladık” kaygısıyla ilgi göstermedi
ler..

Biz, tarafsız haberciliğimize devam ettik. Yılmadık, çekin
medik...

Ve önceki gün,raporda sözü edilen "sinsi örgütlenme" Gü- 
len'in kendi ağzından itiraf edildi...

(Fatih Çekirge 20.6.1999 Star)

KIM KIMİ KULLANIYOR?
... Mesele bugünün meselesi değil.
Işık Evleri,yıllar öncesinden beri var...
Sayısı da kendi gibi "meçhul" Işık Evleri'nin ötesinde. Fet

hullah Gülen'in kontrolünde çok sayıda eğitim kurumu olduğu 
biliniyor. Gülen'in okullannın bulunduğu ülkelerden bazılan... 
Kazakistan, Rusya Federasyonu, Özbekistan, Türkmenistan, 
Azerbeycan, Kırgızistan, Arnavuduk, Moğalistan, Afganistan, 
Moldova, Pakistan, Bangladeş, Makedonya, Macaristan, Fas, Gü
ney Afrika, Sudan, Endonezya, Tayland, Çin ve Tayvan...

Böylesine yaygın bir örgütlenme “tek başına" yapılmaz.
(Fevzi Hepşenkal 20.6.1999 Star)
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TAKIYYE
... Takiyye daha sonra çok 

kullanılan bir kelime oldu. Siyasi 
İslam'ın çeşitli eğilimleri “zamana 
uyduklarını iddia ettikleri za
man, üzerlerindeki soru işaretle
rini yok edemediler, “takiyye" 
yaptıklanna inanıldı.

Fethullah Gülen çevresindeki cemaat de son on yıl, bu açı
dan çok tartışma konusu oldu. Sadece Türkiye'de değil, Türki 
cumhuriyetlerde hatta Afrika’da açtıklan ve düzgün eğitim ver
diklerini göstermeye özen gösterdikleri okullan, finans kuru- 
luşlan, gazete, dergi ve televizyonlarıyla "farklı" bir imaj ver
mek istediler. Değişik kesimlerle yakın diyaloglar kurmaya, iliş
ki geliştirmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanı Demirel’den solcu ya
zarlara kadar yüzlerce “farklı" insana ödüller verdiler.

Ama bütün bu sabırlı faaliyetleri, çabalan üzerlerindeki “ta
kiyye" kuşkusunu kaldırmadı.

(Okay Gönensin 20.6.1999 Star)

UZUN VADELİ STRAT̂ l
... Bu kaseti ve Gülen'in konuşmalannı nasıl okumalı acaba?
Devletin içinde uzun yıllara yayılan bir örgütlenme şema

sıyla, çocukluk çağından başlayarak yeni kuşaklan belli bir ba
kış açısı doğrultusunda yetiştirmeyle desteklenmiş bir tür deli
lik mi?

Yoksa, arkasında kimilerinin söylediği gibi ta CIA’lerin filan 
bulunduğu çok daha ciddi, çok daha profesyonel bir faaliyet mi?

Yoksa gerçekten de Gülen liderliğinde biraraya gelen din- 
darlann kendi istedikleri bir dünya düzenini kurmak için gizli 
veya açık yürüttükleri uzun vadeli bir strateji mi?

(Kürşat Başar 20.6.1999 Star)

ALDATAN GÖZYAŞLARI
O bir buzdağı...
Gerçek fikirleri ve amaçlan suyun altında...
Kararlı, inançlı ve gözüpek...
Suyun yüzündeki kısmı ise,yumuşak, esnek ve dokunaklı..
Tesirli, çekici ve sürükleyici..
Buzdağlan böyle olur..
Üzerine baktığınızda, gökle denizin buluştuğunu görür, içi

nizin bulutlara taştığını hissedersiniz...
Ama altına çarparsanız, parçalanırsınız!
Buzdağlannın altı ile üstü arasında, tez-antitez ilişkisi değil, 

yanıltıcı bir "tuzak ilişkisi" vardır.
Altıyla üstü arasında böyle bir ilişki bulunmasaydı, Fethul

lah Gülen bir buzdağı değil, tahta bir kayık olurdu ancak..
O bilerek buzdağı olmayı seçti, parçalanmamak, engellen

memek, yanıltmak hedefi 12'den vurmak için...
Nice siyaset erbabı, Fethullah Gülen “ekoF'ünden dem vur

du, “sosyal icazet" adı, "politik icazet" verdi...
"Yanm konseptlerle", tekemmül etmiş profiller çizmeyi ge

lenek haline getirmiş nice Türkiye "aydın"ı, Refah Partisi kur- 
maylannın gerdikleri sinirli ortamdan da kurtulma umuduyla, 
"hemzemin" arıyor görünen bu adama dört elle sanidı da, şem
siyesi altında toplanmayı "demokratlığın şartı" haline getirme
di mi?

(İlker Saner 20.6.1999 Sabah)

bABAH, MCpK'ya sunulan (jülen Kaporunu ele geçirdi

ocaefendi intikam
ıçırı

Sabah 22.6.1999

SON DARBE
... Nihai hedefe ulaş

mak için demek ki Şevki 
Yılmaz'dan bir farkı yok
muş onun...

Tek üstünlüğü,yumu- 
şak ses tonu, güven telkin 
eden görüntüsü, belki bilge 

kişiliği, diyalog ve organizasyon becerisiymiş meğer.
Kaseti dinleyince işte bu duygulara kapıldık... Ve adeta yı

kıldık,
Yoksa Laiklik elden gidiyor diye bir endişemiz yok. Kimin 

haddine?
Bizi kahreden şey. sadece kandınimış olmak. Çünkü 75 yıl

dan beri. Türkiye hiç bu kadar kandınimadı.
Bizi siyasetçiler bile bu kadar kandırmadı...

(Rauf Tamer 20.6.1999 Sabah)

SEZZIZ VE DERİNDEN FETHULLAH
... Türkiye’de iki kesim yobaz ve şeriatçı var. ilki, bu Fethul

lah takımı. Sessiz ve derinden gidip kaleleri içten ve açık ver
meden fethetme yanlısı olanlar...

Bay Fethullah bu kasetlerle birlikte suçüstü yakalandı. 
Kendi ağzından, takkesiyle, cüppesiyle yakalandı. Peki bundan 
sonra ne olacak?

(Emin Çölaşan 20.6.1999 Hürriyet)

ASKERLER HAKU ÇIKINCA
... Askerlere göre, Fethullah Gülen ve cemaati "irtica tehdi

di" kapsamı içinde değerlendirilmesi gereken bir gruptu.
Ordunun tespitine göre, Gülen’in nihai hedefi, dini kuralla

rın hukuk sisteminde referans alınacağı bir devlet düzeni kur
maktı.

Bu "tehdidi" MGK içinde gündeme getiren kişi, bugünkü 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu'ndan baş
kası değildi...

Fethullah Gülen, karşı tarafı yanıltma, aldatma taktikleri ile 
devleti "fethetmeye"; "Anayasal müesseselerdeki kuvveti ken
di cephesine çekmeye" çalışan bir büyük stratejinin miman- 
dır...

Bu tartışmada halk karşısında sivillerin değil, askerlerin 
haklı çıkması Türk demokrasisinin bir cilvesi olarak görülmeli
dir.

(Sedat Ergin 20.6.1999 Hürriyet) 

UYANDIK MU?
... Siyasetin ortak günahı ile din, siyasetin önlenemez mal

zemesi durumuna gelince siyasi İslamcı akımlar arasında "eh- 
ven-i şer" tercihlerine yöneliş başlamıştır.

Sürekli "hoşgörü ve diyalog" diyen, okullanna Atatürk re
simleri asan Fethullah Hoca, laik düzene açıktan meydan oku
yan Erbakan’a karşı tercih edilmiş, Başbakan, hatta Cumhur
başkanı tarafından korunmuştur...

Birçok politik lider, aydın ve yaygın bir kitle, Fethullah Ho- 
ca'nın, inançla aklı bir birinden ayırmayı bilen, Atatürk inkarcı
lığına düşmeyen. Cumhuriyet ve demokrasi ile barışık bir dü
şünce ve inanç sistemini temsil ettiğine inanmaya başlamıştı.

atv’de yayınlanan bant, bunlan sıçratarak uyandırmış ol-
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malıdır.
Çünkü Fethullah Hoca müritlerine, din devleti kurma yo

lunda sabırla çalışmalarını, devlet içinde kozalannı örmelerini, 
okullannı, yurtlannı medrese, tekke, zaviye gibi kullanmalannı 
öğütlüyor ve cihat için düğmeye basılacak anı beklemelerini 
söylüyordu:

(Güngör Mengi 20.6.1999 Sabah)

HEGEMONYA MÜCADELESİ
... Fethullah Hoca'nın söyledikleri arasında, dünyanın her

hangi bir yerinde, herhangi -ama ideolojik içeriği ağır basmak 
koşuluyla- bir siyaset akımının uygulayabileceği bir uzun va
deli mücadele söylemi biçimleniyor. Örneğin, Gramsci'nin Batı 
Avrupa toplumlan için önerdiği komünist mücadele stratejisiy
le hemen bazı kıyaslamalar yapılabilir. Gramsci'nin önerisinde 
de ideolojik düzeyde uzun vadeli bir mücadeleyle insanların ik
na edilmesi sonucu sağlanacak bir hegemonya iktidann onsuz 
edilmez bir koşuludur. Kasetleri izlerken, sık sık Gülen’in yada 
danışmanlarının Gramsci üstüne çalışıp çalışmadıklarını doğru
su merak ettim. "Mücadele, at üstünde, bir elde sadak değil, bir 
elde 'Kur'an', mealindeki sözleri, Gramsci tarzı Marksizm'in Nur 
tarzı İslamcılığa bayağı iyi bir tercümesi izlenimi verdi...

Gramsci'de aslında toplumsal sürecin ucu açık: Hegemon
ya mücadelesinde ibre bir o yana, bir bu yana kayabilir, nihai 
bir sonuç yok, 'süreç' var. Anladığım kadarıyla Gülen'de 'açık 
uç' yok. Yüreklerin gerçekten fethedildiğine karar verildiğinde 
asıl hareket başlayacak ve o zamana kadar açık görünen uç 
kapanacak Çünkü Allah’ın şeriatı dünyaya egemen olacak.

(Murat Belge 20.6.1999 Radikal)

ECBm- HATASM ANLAYACAK
... Silahlı Kuvvetler'in görevi, sadece kendisini gözü kör irti

cadan korumak değildir. Silahlı Kuvvetler'in Atatürk'ten aldığı 
görev,, devleti ve tüm toplumu irdcadan korumaktır...

Başbakan bu hatayı iyiniyetle işlemiş olabilir. Hocaefen- 
di'nin laiklik yanlısı sözleriyle takiyye yapmadığını ve bu sözle
rin samimiyedne pek çok kişi gibi inanmış olabilir. 1980'den 
önce de Sayın Ecevit, laikliği “tarihi yanılgı" ve Atatürk'ü "gar- 
dorp devrimcisi" olarak vasıflandırmıştı. 1983'den beri ise Sayın 
Ecevit bu gibi sözleri tekrarlamamaya özen göstermişti. Uma
rım ki şimdi de DSP lideri, Hocaefendi'nin gerçek yüzü meyda
na çıktıktan sonra artık bu hatasını da anlayacak ve onu sa
vunmamak dirayetini gösterecektir; göstermelidir. Kendi mü
tevazı kişiliğine yakışan da budur.

(Coşkun Kırca 21.6.1999 Sabah)

MÜH EĞtllM OPERASYONA HAZIRLANIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin sinsi bir 

planla yıkmayı hedeflediği ileri sürülen Fethullah Gülen cema
atine ait yurtiçi ve dışındaki 500'den fazla okul ve dershanede 
deprem yaratacak bir operasyon hazırlıyor.

(21.6.1999 Hürriyet)

KIRMIZI BÜLTEN DGMTİ BEKLİYOR
Yurtdışında bulunan Fethullah Gülen hakkında uluslararası 

yakalama müzekkeresi olan Kırmızı Bülten çıkaniması günde
me geldi. Ancak, bir kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılabilme
si için, o kişi hakkında herhangi bir mahkemenin tutuklama 
kararı vermesi gerekiyor. Ancak, tutuklama kararının ardından 
Emniyet Genel Müdürlüğü uluslararası Interpol genel sekreter
liğine başvurarak, kırmızı bülten çıkarılmasını talep ediyor. Em
niyet Genel Müdürlüğü, Fethullah Gülen hakkında gıyabi tutuk
lama karannın verilmesi halinde, kırmızı bülten de çıkanlabi- 
leceğini ifade etti.

(21,6.1999 Hürriyet)

DEMİREL “MGK FEVKALADE HASSAS'
Demirel; Kasetler, yeni ortaya atılan iddialar karşısında ta

bii ki bu iddialara muhatap olanlar ne söyleyecek onlan bile
miyoruz. Bir yargısız infaz da yapmak istemiyorum. Fakat neti
ce itibariyle, bütün bunların arkasındaki niyet devleti ele geçir
mekse, o siyasidir. Yani, bu hareketin veçhesi belirlenmekte
dir. Siyasi bir hareket aslında her zaman siyasi bir suç unsuru 
taşımaz. Ama ne zaman ki Cumhuriyet'e, demokrasiye, Anaya- 
sa'ya sadığız deyip, sonra bir sadakatsizlik ortaya çıkarsa, bu 
da takiyye olur.

Türkiye Cumhuriyed'nin kanunlannın suç saydığı bir şeyi 
işlemek hiç kimsenin imtiyazı dahilinde değildir. Türkiye Cum- 
huriyed Devleti'nin kanunlannın suç saydığı suç unsurlannın 
ortaya çıkaniması yargının işidir. Böylesi devleti ele geçirme gi
bi iddialar çok ciddi iddialardır. Ciddi telakki edilir, öyle de edil
miştir. Devletin yargı organı meseleye el koydu.

... Onları ben tartışmam. Benim meseleye ilgim, devlete yö
nelmiş bir tehlike, bir tehdit olması halidir. 'Devlete el koyaca
ğız' diyorlarsa, tabi o beni ilgilendirir. Ciddi şekilde ilgilendirir. 
Devlete yönelmiş her şeyde ben devledn yanındayım...

(21.6.1999 Hürriyet)

ANT! DEMOKRATİK CEMAAT
Dini olduğunu, sivil olduğunu iddia eden bir cemaat, siyasi 

bir örgüt gibi, devlet alanında gizli kadrolaşmaya girişiyorsa, bu 
kadrolan işgal edenleri.dini bir gruba mensup ama mesleki fa
aliyetinde bağımsız müslüman fert özelliği değil de, tersine ce
maat bağlantısı tanımlıyorsa, yani dayanışma siyasileşiyorsa; 
bu demokrasi ve demokradk usûller açısından hiçbir şekilde 
kabul edilebilir bir durum değildir. Kovuşturmaya uğraması do
ğal ve kaçınılmazdır. Türkiye'de siyasedn ve siyasi parti faali
yetlerinin temelde insan unsuruna dayalı adımlara, kadrolaş
ma girişimlerine dayanıyor olması bile bu durumu mazur gös
teremez. Aynca bu durumu hiçbir demokradn meşru görmesi, 
göstermesi de söz konusu olamaz...

Söz konusu olan, sistemin şüpheyle bakdğı, siyasi açıdan 
konsensüs yerine disansüsü besleyen din meselesi olunca, ak
sak düzenin kendi aksaklığı içinde üretdği meşruiyet sınıdân 
aşılıyor. Meşruiyet sınırlannın aşılması Gülen cemaadni, bu ce- 
maadn sosyolojik yön ve önemini, daha önce söylediğimiz gi
bi sıfırlamaya yol açmamalıdır. Bununla birlikte, aşılan meşru
iyet sınıdarı Gülen cemaadne ve Türkiye’ye bir bedel ödete- 
cekdr. şimdiden ödetmeye başlamışdr...

Fethullah Hoca cemaad toplum genelinde ve özellikle laik 
kesimin çoğunluğunda güven duyulan, benimsenen bir cema
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atti. Bugün bu güven, kim ne derse desin bir kasetle, kasetin 
içindeki kabul edilemez açıklamalarla yerle bir olmuştur. Laik 
kesimin derin Türkiye'yle bağlannı kopartttmasına vesile ola
cak bir hadisedir, bu. Biz ne dersek diyelim, din ve devlet ara
sında ara ve ılımlı nokta arayışı, talebi hüsranla sonuçlanmıştır. 
Kimbilir bu güven noktasına bir daha ne zaman gelinecek?

Kısacası tahribat toplumsaldır.
(Ali Bayramoğlu 21-23.6.1999 Star)

DÜĞME DE belli, DÜĞMEYE BASAN DA
Haftanın konusu ve kişisi Fethullah Gülen oldu, olmaya de

vam edecek. Cemaatin yayın organları iki gündür "düğme"yi ve 
“düğmeye basanı" arıyorlar.

Biz söyleyelim: Düğmenin adı "28 Şubattır düğmeye basan 
da Milli Güvenlik Kurulu'dut. Düğmeye 2.5 yıl kadar önce basıl
mıştır. 28 Şubat sürecinde "tehlike" tanımına sokulan siyasi İs
lam’da sadece Refah-Faziiet’in olmadığı belliydi. O dönemin en 
sıcak günlerinde yapılan açıklamalar, uyanlar "şeriat düzeni 
kurmaya yönelik faaliyet içinde olduğundan şüphe duyulan 
bütün örgütlenmelerin" araştırma kapsamında olduğunu açık 
açık söylüyordu...

Fethullah Gülen kendine özgü ihtiyatlı bir düzen kurmuştu 
ve bu sistemle devlet içinde, “Adliye’de Mülkiye'de” oynama
ya çalıştı. Bu oyun usta bir "gizli örgüt” mantığıyla kurulmuştu. 
Şimdi oyun bozuldu, çok kısa sürede yasal sürecin başlaması 
doğaldır ve gereklidir.

(Okay Gönensin 21.6.1999 Star)

GÜLEN'I AMERÛCATA GÜLEK TANTrMIŞTI
... Ne rahmetli Kasım Gülek, ne baldızı Aylin, ne Tayyibe 

Gülek, ne de partisinin lideri Bülent Ecevit; Fethullah Gülen'e 
"kayıtsız şartsız bağlı" insanlar değiller€İl. .

Onlar olsa olsa, Gülen'i "göstermek istediği yüzü" ile tanı
mışlar ve bu çerçevede bir ilişkiye girmişlerdi...

(Feyzi Hepşenkal 21.6.1999 Star)

SAID-I NURSİ’DEN FETHULLAH GÜLEN’E
Nurculuk, benzeri akımlar içinde, ilginç bir çizgi izledi, özel

likle, laik-aydın kesim ile görece bir diyalog kurmayı başardılar. 
Benim tanıdığım bu yolun yolculan, hep pirlerinin şu sözünü 
referans gösterdiler-. “Eski hal muhal... Ya yeni hal... Ya izmi
hlal!"

Yani işin Türkçesi ile, “Artık eski durum yoktur. Ya yeni du
ruma adapte olunur, ya da parçalanmak kaçınılmazdır!" Ve 
Nursi'nin bu sözlerini, bundan böyle şeriat ve hilafet istenme
diğine kanıt olarak göstermeye çalışular...

Fethullah Gülen, anlaşılan yeni duruma adaptasyon için 
strateji geliştirmişti.

Davetler, ödüller derken... Galiba takke düştü, kel gözüktü.
(Halit Kakınç 21.6.1999 star)

y
ARZ-TALEP DENGESİ BOZULDU

İlk olarak arz-talep dengesinin kurulduğu sürece bakalım: 
Gülen'in yıldızı Turgut Özal döneminde parladı. Özal'm himaye
si ve desteğiyle birçok önemli yatınm gerçekleştirdi, eğitim ku
rumlan örgütlendi. Ordunun etkin olmasından rahatsız olan 
Özal'm polis devletini güçlendirme çabası sırasında çok sayıda 
cemaat üyesinin de başta Emniyet teşkilatı olmak üzere dev

let kurumlanna girdiği biliniyor. Bu yükseliş süreci 1995'te do
ruk noktasına çıktı. Siyasi merkezin dağıldığı. Refah Partisi’nin 
iyice yükselişe geçtiği günlerde Gülen, bu sefer merkezdeki 
partiler ve laik medya tarafından RP'ye karşı bir fren olarak dü
şünüldü. Şöyle bir belleğimizi tazeleyelim; 1995’te Gülen'le he
men hemen tüm büyük gazetelerde mülakatlar yapıldı. Gülen, 
merkezdeki tüm siyasal parti başkanlarıyla sıradan bir vatan
daş olarak görüştü. Konuşmalarıyla, kontrolündeki gazeteler 
ve televizyonla devlete, millete, askere, polise sahip çıkan, 
'Atatürkçüyüm' demeyen ama Atatük’e laf da söyletme.'’en, 
Batı'ya Avrupa'ya açık bir din adamıydı. Bu süreçte yeni port
resiyle ve RP'ye mesafeli duruşuyla, siyaseti sadece siyasi par
ti çatısı altında örgütlenmek olduğunu zanneden laik kamu
oyunu da fazlasıyla rahatlattı. Bu gelişmeden memnun olan 
Gülen de, o zamana kadar zaten sürdürdüğü tüm örgütlenme 
çabalanna resmilik kazandırdı. Oysa RP ile Gülen arasındaki 
fark sadece yöntem ve araçlarla ilgili farktı. Örgütlenirken kit
leselleşmek yerine bir seçkinler topluluğu oluşturmayı tercih 
etti. Çünkü bu iyi eğitilmiş elit kesimin oluşturulması, devlet 
kurumlan içindeki kadrolaşmanın da ilk şartıydı. Siyasi İslam’ı 
başka bir yoldan toplumun ve devletin kılcal damarlan içine 
hafif hafif enjekte etmekteydi.

Özal'la başlayan bu süreç 28 Şubat’la birlikte tersine dön
meye başladı. Ancak 28 Şubat gerçekte Susurluk olayı ile baş
ladı. Susurluk olayı Özal'la başlayan devletin kontrolünde ordu
nun etkisini kaybetme sürecinin tekrar tersine döndüğü bir 
tarihtir. Polisle ordu arasında özal döneminde başlayan gergin
lik ilk kez susurluk olayı ile gün ışığına çıktı. Bülent Orakoğlu 
olayı ve son kocakulak vakasına kadar bu çatışmanın sürdüğü
nü görüyoruz. 28 Şubat sadece ordunun atak üstünlüğünü ele 
geçirdiği tarihtir. Bu tarihte bir yandan devlet içinde 'temizlik' 
yapılırken, diğer yandan İslamcı örgütlenmelere yönelik ope
rasyonlara başlandı.

İslamcıların yumuşak karnı Aczmendilerle başlayan, RP ile 
devam eden 'temizlik' operasyonunun son halkasını ise Gülen 
oluşturuyor. Polis teşkilatı içindeki son kavga, Fethullah raporu, 
görevden alınan Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral’ın, 'sa
dece kavganın ilk raundunu kaybettik' sözlerinden sonra orta
ya çıkan bu. kasetler, '28 Şubat süreci bitti mi. bitmedi mİ?' tar
tışmasına da bir yanıt veriyor olsa gerek.

Aynca tüm bu gelişmeler ordunun, RP'nin en azından şim
dilik 'tehlike' olmaktan çıktığı aşamada Gülen'i istemediğini; 
‘En antidemokratik devletleri dahi devletsizliğe tercih ederim, 
‘Türban bir teferruattır' sözleri başta olmak üzere 12 Eylül ve 
28 Şubat'ı öven sözlerine rağmen Gülen'in de ordunun güveni
ni kazanamadığını gösteriyor.

(Metin Sever 21.6.1999 Radikal)

TAKKIYE YÜZSÜZÜ
... Gülen'i takıyye ile suçlamak mümkün.
Ama bu ülkede takıyyenin çok yüzü var.
Refah/Fazilet çizgisiyle mücadele verirken. Nur talebeleri

nin önderini övüp göklere çıkarmak takıyye değil de nedir...
Takıyyenin o kadar çok yüzü var ki..
Yüzsüz!

(Enis Berberoğlu 22.6.1999 Hürriyet)
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Fethullahm ölüm

KASETATEŞI
... Son gülen Fethullah Gülen!
şimdi ağlamaklı..
Gerçekten bizim ülkemiz gibisi yok: Bitmesine karar veril

miş olana kimse yardım etmiyor ve edemiyor..
Ve edemez...
Bizde atış kasetle..
Çok kaset ateşi gördük.
Kendini çok güçlü sananlar, “devleti ele geçirdik, iktidar ar

tık bizimdir..." diye hayale kapılanlar, tek bir kasetle yıkılıverdi- 
ler...

(Necati Doğru 22.6,1999 Sabah)

İRAN’DAKİ MOLLALARI HATTRLATIYORUM
Fethullah Gülen, konusunda en ilginç tavn Başbakan Bü

lent Ecevit, sergiliyor, Ecevit'e, göre DSP dışında bir çok siyasi ve 
dini kuruluş Devlette örgütlenmeye çalışıyormuş. “Bunu hu
kuk devletine yakışır biçimde önlemeye çalışacağız" diyor sa
yın Ecevit. Konu Fethullah Gülen'e gelince ise. yorum yapmak
tan titizlikle kaçınıyor. Ecevit, "Fethullah Hoca" konusuna, dev
lette örgütlenmeye çalışan öteki bir çok kuruluştan biri olarak 
baktığı izlenimini veriyor. Fet
hullah Gülen, resmi hangi kuru
luşun başkanı ya da üyesi soru
su ise açıkta kalıyor. Başba- 
kan’ın, olayın kamu oyuna yan
sıdığı ilk günden bu yana sergi
lediği bu tutumu anlama olana
ğı yok. Herhalde bir düşündüğü 
vardır...

İran'a iki kez gittim. Birincisi 
1967 yılındaydı ve şah taç giyi
yordu. O sırada sağda solda mol
lalar dolaşıyor ama yönetimde olanlar onları fazla ciddiye almı
yordu. İkinci kez gidişim 1979'da oldu. Tam 38 gün kaldım. Hu- 
meyni’nin, sürgünden dönüşünü ve o ciddiye alınmayan mol
lalar tarafından Iran İslam Cumhuriyeti'nin, kuruluşuna tanık 
oldum.

Hatırlatıyorum ve, "Dikkat, Dikkat, Dikkat" diyorum.
(Esen Ünür 22.6.1999 star)

MASKEÜ GÜLEN
... Ne var ki Fethullah Hoca iyi örgütlenmişti; kiminin gafle

tinden, kiminin dalaletinden, kiminin ihanetinden yararlanma
yı iyi biliyordu. Ve onlardan yararlanarak, iyi gürültü kopartı
yor, hoşgörüyü temsil ettiği tevatürünü etrafa iyi yayıyordu.

Fethullah Gülen'in biri hariç bütün gazetelerde yandaşlan, 
çıgırtkanlan, goygoyculan..hiç değilse sempatizanlan olduğunu 
bilmiyor musunuz?

Fethullah Hoca'nın biri hariç bütün partilerde, hatta kendi
ni orta solda ilan eden veya demokratik sol olduğunu söyleyen 
partide bile yandaşı ve hatta kontenjanı olduğunu bilmeyen 
var mı?

(Ali Sirmen 22.6.1999 Cumhuriyet)

ÖRGÜTÇÜ GÜLEN
... Gülen'in cuma akşamı atv ekranlarına yansıyan konuş

masını hiçbir biçimde tevil etmek mümkün değildir, o konuş

mayı içeren kaset, amerika’da tedavi olduğu bildirilen Fethul
lah Gülen’in ileri sürdüğü gibi bir montaj bile olsa. Atatürk’e ve 
onun kurduğu Cumhuriyete bühtan ile doludur. O bühtanlı yıl
lardan bunalmış bir adamın, ülkesine yeni bir rejimi getirmek 
amacı ile örgütlenme çabalarının altyapısını anlatmaktadır.

Anlatılan altyapının da demokratik yöntemlerle halkı yanı
na çekmek değil, örgütlenmek, sadece örgütlenmek, özellikle 
"mülki ve adli makamlarda örgütlenmek" olduğu, sürekli bi
çimde işlenmektedir.

Yani bir "ışıkçı" örgütlenme faaliyetini sürdürürken var 
olan düzenin engeli ile karşılaşırsa kendisine yol açacak "yan
daş" valilerin, kaymakamlann. her kademedeki savcı ve yargıç- 
lann olması öngörülmektedir.

(Orhan Birgit 22.6.1999 Cumhuriyet)

GÜLEN KASEİLERI VE SİYASET
... Fethullah Gülen kasetlerinin uzun zamandanben ellerde 

olduğu ve dahası, bu kasetlerin bazı liderlere izlettirildiği ma
lum.

O liderler, sessiz kalmayı sürdürüp. Gülen taraftarlarını 
meclise taşıyınca, üstüne üstlük bir de Fethullah Gülen’e dev

letin en yüksek liyakat nişanının 
verilmesini önerince ipin kopmuş 

Sabah 22.6.1999 olduğu anlaşılıyor.
(Zülfü Livaneli 22.6.1999 Sa

bah)

OY AVCILARI
... Emniyet İstihbarat Dairesi, 

devlet içindeki sistemli örgütlen
mesi ile Fethullah Hoca'nın "din 
görünümlü isyanlann belki de en 
ciddi, en sinsi, en kapsamlı ve en 

tehlikeli" olanına hazırlandığını rapor ediyor...
Fethullah Hoca’nın diyalog ve hoşgörü çağnlanna baştan 

beri şüpheyle bakanlar olsun, onun tarafından kandırlanlar ol
sun, şimdi adaletin hükmünü kavga etmeden, yeni toplumsal 
çatışmalara meydan vermeden sabırla ve güvenle beklemeli
dirler.

ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, dün bazı doğru şeyler 
söyledi:

"Devletle barışık, toplumun her kesimi ile diyalog içinde 
olan, devletin değişmez ilkeleri ile toplumun değişmez değer
lerini uzlaştıran dini bir lider ihtiyacı, her zaman Türkiye'nin 
gündemindedir."

Peki Fethullah Hoca'nın durumu ne?
"Ben de toplumun büyük kesimi gibi (Fethullah Hoca'nın) 

Türk toplumunun ihtiyaçlanna cevap veren bir figür oluşturdu
ğu düşüncesindeyim.."

atv'de yayınlanan kasete rağmen Mesut Yılmaz'ın şüphe 
beyan etmekten çekinmesi tedirgin edicidir. Bu millet, siyaset
çisine ne zaman güvenebilecek?

Tek güvence artık karar gücünün siyasette değil yargıda 
olmasıdır.

Fethullah Hoca'nın bu misyona ihanet edip etmediğine 
yargı karar verecektir.

Yeter ki oy avcıları gölge etmesin!
(Güngör Mengi, 22.6.1999 Sabah)
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FETHUUAH HOCA İÇİŞLERTNİ DE ELE GEÇİRMİŞ
Fethullah Gülen grubunun "Yavaş yavaş ele geçirmeyi" 

amaçladığı mülki idare ve emniyet içinde büyük bir güç haline 
geldiği ortaya çıktı. Batı Çalışma Grubu tarafından yapılan ve 
gereği için İçişleri Bakanlığı’na gönderilen gizli raporda. 36 vali
nin irticai gruplarla ilişkisi olduğu belirtildi, 23 emniyet müdü
rünün de halen etkili

görevlerde bulunduğu ifade edildi.
(Saygı Öztürk 22.6.1999 Star)

FETHULLAH GÜLEN VE YIKILAN HAYALLER
... Fethullah Gülen ile o ikinci karşılaşmamızda hep bu so

runun yanıtını aradım.Edindiğim izlenim ne yalan söyleyeyim 
olumluydu. Refah Partisi çizgisinde ifadesini bulan 'Arapçı İs
lamcı' akımın karşısında daha ulusalcı özellikler gösteren Fet
hullah Gülen düşüncesinin bir denge unsuru olabileceğini dü
şünmüştüm. Herkesin inancını kendi içinde yaşayacağı, birbiri
ne bir yaşam biçimi dayatmayacağı, gerçekten demokratik bir 
Türkiye'nin özlemini duyduğunu söylüyordu. Etkileyici hatip 
özellikleriyle çizdiği tablo, aslında hepimizin kolayca kabul 
edeceğimiz bir tabloydu.

Derken geçtiğimiz hafta sonu televizyonlarda malum ka
setler yayımlandı. Bu kez karşımızda bir başka Fethullah Hoca 
vardı...

Gerçekten bir komplo mu var, yoksa Hoca yine takiye mi 
yapıyor?

(Mehmet Y. Yılmaz 22.6.1999 Radikal)

AMAÇ- şeriat Düzeni
... Karşı karşıya olduğumuz manzara, çok uzun vadeli ve 

sistematik bir örgütlenme girişimiyle devleti ele geçirip şeriat 
esaslarına dayalı bir düzen kurmayı amaçlayan bir harekettir. 
Benim kasetlerden anladığım bu. Bunun tevil götürür, mazur 
görülür bir yanı yok.Ve Fethullah hareketinin bu yolda çok 
uzun bir mesafe aldığı, kamu kurumlannda derinden derine ör
gütlendiği anlaşılıyor. Böyle bir girişime devletin sesini çıkar
mayan seyirci kalması beklenebilir mi?

(Türker Alkan 22.6.1999 Radikal)

SmAT Î Mİ?
... Şimdi soru şu; Bütün bu parlak ve inĥ r edilmeyecek ba- 

şanlar, 'nihai hedefi devleti ele geçirmek olan gizli bir teokratik 
örgüt'ün stratejisinin mi bir parçası, yoksa gerçekte karşımızda 
halisane niyetlerle hareket eden, kimliğinin bir parçası da İslam 
olan bir dayanışma-yardımseverlik örgütü mü var?

Uzunca sayılabilecek bir zamandan beri devletin güven
lik örgütleri bu sorunun cevabını bulmaya 
çalışıyor. Soruya verilecek cevap çok bı
çak sırtında. Bıçak sırtı durumu yaratan ve 
cemaatin 'nihai hedefi devleti ele geçir
meye yönelik gizli teokratik örgüt’ olarak 
nitelenmesine sebep olan en önemli kari
ne, cemaatin gizliliğe verdiği büyük 
önem.

Cumartesi günü görüştüğüm üst düzey 
güvenlik yetkilisinin deyişiyle, “Madem ni
yetiniz iyi, neden Mason örgütlerinden bile 
daha gizlisiniz?Neden 'Işık Evleri' diye gizli

Kurnaz mı
zırdeli mi

> i*

Sabah 21.6.1999

evleriniz var? Neden bu gizli evlerin yerlerini sık sık değiştiri
yorsunuz?

(ismet Berkan 22.6.1999 Radikal) 

SIYASI CEPHE
Türkiye cuma akşamından beri Fethullah Gülen'i konuşu

yor. Cuma gecesi Ali Kırca’nın ATV’de yayımladığı bant ana tar
tışma konusu. Çünkü bu bandı 'Fethullah Gülen'in gerçek yü
zünü ortaya koyduğunu düşünüyor pek çok insan.

Geçmişte Gülen'e yakın olmuş, önü övücü yazılar yazMiş, 
onun elinden 'hoşgörü ödülü’ kabul etmiş pek çok insan, bu 
banttan sonra kandınidığını düşünmeye başladı.

(ismet Berkan 23.6.1999 Radikal)

ZAMANLAMA
Fethullah Gülen kasetlerinin içeriği bir yana. Zamanlaması 

aynca düşündürüyor insanı.
- Niçin şimdi?
Mesela, seçimden önce bunlar ortaya çıkabilirdi, izahı ko

laydı 28 Şubat rüzgarlannın çok sert estiği günlerde de bu ka
setler tedavüle çıkabilirdi.

Hatta bu kasetler, Fethullah Hoca'nm çok itibar gördüğü 
devrelerde, hassas laiklerin bile ona güven sergiledikleri gün
lerde de ortaya çıkabilirdi... Yani etrafındaki aydın kalabalığı 
anında dağıtmak için...

Öyle olmadı...
Bu kasetler yeni çıkıyor piyasaya.
Acaba neden?
Türkiye tam normal’e dönerken, böyle bir zamanlama aca

ba bir tesadüf müdür, yoksa gecikilmiş bir işlev,yani görev ih
mali midir, yoksa bir strateji ustalığı mıdır. Yani, bilinçli bir 
programın uzantısı mıdır?

Bunlan bilemiyoruz.
Ama hükümetin büyük dilimi, bu işten pek memnun gö

zükmüyor.
Ecevit ve Mesut Yılmaz gibi, orada devletin 2 mutemedi 

dururken, Türkiye'nin şok kasetlerle sarsılması, hükümeti de 
aşan bir durum...

(Rauf Tamer 23.6.1999 sabah)

CUMHURİYETİ BiRKAÇ KAHRAMAN KORUYOR
... Sevgili okuyuculanm, Türkiye'nin bütün pisliği birkaç "fe

dai" üzerine çöktürülüyor. Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, DGM 
savcısı Nuh Mete Yüksel ve birkaç isimsiz kahraman daha... Ve 
çok az sayıda gazeteci.

Kurum olarak askerler sağlam duruyor. Ama sanınm onla- 
nn da eli kolu bir yerde bağlı...

Bizim medyaya bakıyorum. Düne kadar 
Fethullah'ın yanında görünmek için omuz 
atanlar, o şahsa yazılarında ve ekranlarında 
yağ çekenler, şimdi 180 derece dönmüş du
rumda...

(Emin Çölaşan 23.6.1999 Hürriyet)

DÜĞMEYE BEN BASTIM
Son günlerin en can alıcı sorusu şudun 

- Düğmeye kim bastı?
En çok merak edilen, en çok araştınlan,

r«iUute hakkıP(J9, l'ep siyaseKiieı 
yjiwUt. ysittec^er ka iu jw  P*):i 
psikiyaıi, pvitolâg nevıdeg 
koıv.ijta sia loplumsı m İ
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buna karşılık cevabı bir türlü bulunamayan bu soruya en kes
tirme yanıtı verebilirim:

“Ben bastım..."
Eğer, geçen hafta konuyla ilgili bir "Siyaset Meydanı" prog

ramı yapmaya karar vermeseydim ve bunun sonucunda bazı 
kasetler ortaya çıkmasaydı, bütün bu gelişmeler yaşanmaya
caktı.

En azından geçen hafta yaşanmayacaktı.
Öyleyse "Düğmeye ben bastım"...
"Zamanlama" da bana aittir.

Sorun buysa, sorumluluğu alıyoruz işte.. Herkes kasetlerin 
biçimi kadar içini de tartışabilir artık.

Kasetlerin derin devletin istemiyle yayınlandığı-, ya da uzun 
süredir elimizde olduğu ya da daha 40-50 kaset olduğu, vb...

Biliyorum ki, hiçbiri doğru değil bunların..
Cuma gecesi yayınlanan o iki kasetle, bu satırlann yazan 

yayından yalnızca yedi saat önce tanıştı.
(Ali Kırca 23.6.1999 Sabah)

Birkaç Farklı Ses

SON GÜLENİ
... Fethullah Hoca yıllardır devletin din bastonu olmuştu. 

Şimdi aniden devlet kuşunun başı ordunun subaylarını Fet- 
hullahçı kızlarla evlendirerek kendi saflarına geçirmek, devlet 
kuşunun sağ kanadı mülkiyeyi içerden fethetmek, sol kanadı 
adliyeyi esir almakla suçlanıyor.

Aniden birşey oldu?
Olanı anlayalım...
Olan nedir?
Acaba Fethullah Gülen’e ateş açıp, aslında başka binlerini 

mi vurmak istiyorlar. Örneğin; Demirel ve Ecevifl Fethullah 
Hareketi’nin kökleşmesine göz yumdukları için mi cezalandır
mak istiyorlar? Öyleyse niçin bu kadar geç kaldılar. Öyle de- 

-'ğilse Demirel ve Ecevit’i Fethullah yumuşak karnından vura
rak Türkiye'yi başka bir kulvara mı açmak İstiyorlar?

O kulvar ne?
düşünelim...

(Necati Doğru 23.6.1999 .Sabah)

içimden bir  ses
... Ankara Ennniyet Müdürü Cevdet Saral görevden alın

dığında “Bu daha ilk raund" dedi...
Demek istediği hemen anlaşıldı. Önce "Emniyet teşki

latında Fethullah Gülen'in maskesini düşüren ekip görev
den alındı" iddiaları ortaya atıldı. Ardından yıllardan beri 
devletin değilse de, bu devletin bürokratlarının eline oldu
ğu anlaşılan bir takım kasetler medyaya sızdırıldı.

ikinci raund başlamıştı.
Gülen’in peşine düşen medya adeta bir zafer sarhoşlu

ğu içinde işin bu korkunç, bu çirkin yanı üzerinde hiç dur
madı.

Son aylarda devlet delik deşik olmuştu. Hemen her 
köşe başındaki bürokratın elinde bir takım kasetler vardı. 
Devletin sırrı olması ve ilgili makamlara derhal sunulması 
gereken bir takım kasetler dilendiği gibi montajlanıp ade
ta bir şantaj aracı gibi saklanıyor, kasete sahip olanın ba
şına bir şey geldiğinde medyaya ya da muhalefete sızdırı
lıyordu.

Peki bu nasıl devletti?
Bunu kimse sormadı.

Düne kadar konacak yer bulamayan Fethullah Gülen, 
şimdi tam bir "vur abalı"ya histeryası içinde eleştiriliyor, 
saldırıya uğruyor.

Kasetleri izliyorum...
Bir şeyler beni rahatsız ediyor. Bir şeyler eksik, bir şey

ler saklı gibi geliyor..
İçimden bir ses "Hele biraz bekle, acele etme" diyor..

(Hıncal Uluç 23.6.1999 Sabah)

DİKKAT: HALK, “LAÖC CUNTA AYAKLANDF DlYOR.
Fethullah Gülen olayını Güneydoğu'da yaşadığınız za

man çok farklı yankılar alıyorsunuz. İzlenimlerime devam 
etmek istiyorum...

Herkes bu konuyu tartışıyor...
“Eskiden beri bilinen bir konunun, tam gerginlik biter

ken, bu aşamada piyasaya sürülmesinin nedenleri ne ola
bilir?" sorusu Harran Ovası’ndan, Gaziantep iş çevrelerine 
kadar her yerde konuşuluyor.

laik cunta ayaklandı... dinsizlerin harekatı(!)’
Dinlediklerimin içinde beni en çok rahatsız edeni, bir

den bire cepheleşmenin başladığının söylenmesiydi.
Düne kadar Fethullah Gülen ile Erbakan arasında derin 

bir yaklaşım farkı vardı. Bu fark nedeniyle de birbirlerine 
soğuk bakarlardı.

işte şimdi Gülen ile Erbakan, kendilerini birden bire ay
nı cephede buluverdiler. İş bununla da kalmıyor, özellikle 
de Anadolu’da bir fısıltı fırtınası estirilmeye başlandı. Bu
na göre “laik cunta (bu kelime sadece askeri anlamda kul
lanılmıyor. Sivil laik gruplar da içine konuyor) ayaklandı ve 
Müslümanlara son darbeyi indirmek için harekete geçti. 
Flefah kapatıldıktan sonra hiçbir tepkinin çıkmaması, hele 
seçimlerde Fazilet’in oy kaybetmesi üzerine cesaretleri 
daha da arttı ve düğmeye basıldı."

Hele bu fısıltının' dinci basın tarafından körüklenmesi 
ve işi "dinsizler, en ılımlı dindara dahi tahammül edemi
yorlar" şekline dönüştürülmesi beni korkuttu.

Dinsiz-dindar cepheleşmesi herhalde en son istenecek 
bir şeydir. Korktum.

(Mehmet Ali Birand 23.6.1999 Posta)
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KÜRESELLEŞMEDE YENİ BİR BOYUT

ÇOK TARAFLI YATIRIM 
ANLAŞMASI (MAI)

İNCELEME

^  Taraflı Yatırım Anlaşması
■  (Multilateral Agreement on In- 

vestment/MAI), görüşmeleri, 
1995 yılı M ayıs’ında, Türkiye’nin de 
içinde olduğu O EC D üyesi 29 ülkenin' 
hakanlar düzeyindeki katılımıyla Pa
ris’te başladı. Başlangıçta, görüşmele
rin Nisan 1998’de tamamlanarak onay
lanması bekleniyordu. Ancak, gerek ka
tılımcı ülkelerden, gerekse çeşitli ülke
lerdeki sivil toplum kuruluşlarından  
gelen yoğun eleştiriler sebebiyle görüş
meler uzadı ve Nisan 1998’de görüş
melere ara verildi. Ancak, Ekim  
1998’de Fransa görüşmelere katılmadı 
ve Aralık 1998’in başında OECD tara
fından MAİ görüşmelerinin sona erdiği 
duyuruldu.^

MAI Anlaşması’nın ana gayesi, ya
bancı yatırımlarla ilgili öngörülen pren
sipler ve görüşler çerçevesinde geniş, 
çok taraflı bir anlaşma taslağı oluştur
maktır. Böylece, uluslararası yatırım pa
zarına, yatırımcı bütün ülkelerin eşit bir 
şekilde katılımı sağlanmış olacaktı. An
laşma ile, uluslararası yatırımcıların pa
zara ulaşması ve hukukî güvenlik açısın
dan eşit şartların sunulduğu bir alan 
oluşturulacaktı. Anlaşma sonucunda, ya
tırımların akışındaki düzensizliklerin gi

derilmesi ve yatırım yapılacak ülkelerin 
ekonomik kaynaklarının, yatırımcılara 
daha etkin bir şekilde sunulması da he
deflenmişti. Anlaşmanın arkasındaki en 
önemli destekçiler, ABD ve Avrupa Bir
liği (AB) idi. En önde gelen gayrı resmi 
MAI taraftarları arasında ABD Ulusla
rarası İş Heyetinin de içinde olduğu çe- 
şitli-iş grupları, ABD’de kurulu Millî Sa
nayiciler Derneği ve Avrupa-Amerika 
Ticaret Odası sayılabilir.

MAI, Içatılımcı ülkelerin yatırımcıla
rından gelen her türlü yatırım çeşidini 
kapsamaktadır. Başka bir deyişle, yatı
rım deyince, sadece direkt yatırımlar de
ğil, portföy yatırımları, patent ve marka 
anlaşmaları, telif hakları vb. de kapsam 
içine girmektedir. Ayrıca, yatırım teşvik
leri, yatırımcıların ve kilit personelin ge
çici olarak ikamet ve çalışmaları, özel
leştirme çalışmaları ve tekeller de 
MAP nin kapsamı içine girmektedir. 
MAFnin, üye olmayan, ancak Anlaşma
nın yükümlülüklerini karşılamaya istekli 
ve yeterli ülkelere de açık olması düşü
nülmüştü.

Anlaşnıa, imzalayan ülkeler arasın
daki eşitsizliği ve engelleri kaldırmak 
amacıyla, yatmmın yapıldığı ülkelerce 
yerli firmalardan istenen ve/veya istene-

İbrahim
BEĞOĞLU
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Anlaşm a, ulusaşın şirketlere ve ülkesiz küresel 

sermayeye büyük destek vererek, evrensel insan 

hakları beyannamesiyle insanlara verilen de

mokratik haklan  ve hükümetlerin otoritelerini 

tehlikeye sokm akta, bunları büyük ölçüde yatı

rımcı şirketlere devretmeyi hedeflemektedir. Yani, 

insanların haklan  ve seçimle işbaşına gelen hü

kümetlerin yetkileri, uluslararası şirketlere devre

dilerek, kişilerin ve ülkelerin bağımsızlığı kısıtlan

mak istenmektedir.

bilecek performans kriterlerinin istenmemesini ve 
yatırımcılara, ilgili ülkeler tarafından eşit davranıl- 
masını öngörmekteydi. Böyle bir maddeye dayana
rak, yatırımların yapıldığı ülkedeki kanunların veya 
yönetmeliklerin, kısa veya uzun dönemli kârlarını 
olumsuz yönde etkileyeceğini düşünen herhangibir 
yatırımcı şirket, yatırımın yapıldığı ülkenin hüküme
tini dava edebilecekti. Bu durumda, umduğu kadar 
kâr edemeyeceğini veya zarar edeceğini düşünen her 
yatırımcı şirket, bu durumdan kurtulmak için, yatırı
mın yapıldığı ülkenin hükümetini dava edebilecek, 
ülkenin kanunları, çok uluslu şirketler tarafından ve 
onların lehine düzenlenir bir hale gelecektir. Burada 
açıkça görüldüğü gibi, çok uluslu veya ulusaşın şir
ketlerce esas olan, önce kendi çıkarlarının, istedikle
ri düzeyde sağlanmasıdır. Yatırım yapılan ülke ile il
gili olarak, halkın refah seviyesinin yükselmesi, is
tihdamın arttırılması, doğal kaynakların ve çevrenin 
korunması vb. hedefler, ikinci planda kalmaktadır.

MAI’yi imzalayan bir ülke, be§ yıl müddetle an
laşmanın bütün şartlarına uymak zorundadır. İlâve
ten, M AI’ye dayanarak yapılan yatırımlar, onbe§ yıl 
daha korunacaktır. Yani, anlaşmayı imzalayan bir ül
kenin, anlaşmadan vazgeçmesi halinde, yirmi yıllık 
bir süre yükümlülüğü devam edecektir.

M Al görüşmeleri başladığından beri, bir kısım iş 
çevreleri ve resmi kuruluşlar, anlaşmanın yatırımları 
arttırarak işsizliği azaltacağını ve halkın refah sevi
yesini yükselteceğini iddia ederken; sivil toplum ku

ruluşları ve konuyla ilgilenenler, 
anlaşmanın, hayat standartliu-ına, 
çevreye, kanunlara ve ülkelerin 
bağımsızlığına olumsuz yönde etki 
edeceğini ifade ederek, karşı çık
maktadır. Anlaşma, ulusaşın şir
ketlere ve ülkesiz küresel serma
yeye büyük destek vererek, evren
sel insan hakları beyannamesiyle 
insanlara verilen demokratik hak
ları ve hükümetlerin otorifelerini 
tehlikeye sokmakta, bunları büyük 
ölçüde yatırımcı şirketlere devret
meyi hedeflemektedir. Yani, insan
ların hakları ve seçimle işbaşına 
gelen hükümetlerin yetkileri, ulus

lararası şirketlere devredilerek, kişilerin ve ülkelerin 
bağımsızlığı kısıtlanmak istenmektedir.

MAI, esas itibariyle ABD, Kanada ve Meksika 
arasında 1994 yılında imzalanmış olan NAFTA’nın 
genel hükümleri esas alınarak hazırlanmış lir. İki an
laşmanın arasındaki ana fark, NAFTA’nın sadece üç 
ülkeyi kapsaması, MAI’nin ise, önce 29 OECD ülke
sinde, zaman içinde diğer ülkelere de uygulanmak 
istemesi ve böylece dünyaya yayılarak, dünyayı kü
resel tek bir ekonomi olarak görmek istemesidir. Bu 
küresel ekonominin anayasası, pek tabii ki MAI ola
caktır.

Görüşmelerle beraber, M AI’nin demokıasi, insan 
hakları, gelir dağılımı, istihdam, doğal kaynaklar, 
çevre, ülkelerin bağımsızlığı vb. üzerindeki muhte
mel etkileri tartışılmaya başlanmıştır. Ancak gerek 
görüşmelerin gizli yapılması, gerekse ülke yönetim
lerinin şeffaf olmaması nedeniyle halka bilgi veril
memesi, bu derece önemli bir anlaşmanın, özellikle 
sanayileşmekte olan ülkelerde -ve ülkemizde- he
men hemen hiç gündeme gelmemesi sonucunu do
ğurmuştur. Yazılan az sayıdaki yazı ve yapılan açıko
turumlar, konunun toplumun gündemine girmesinde 
yetersiz kalmıştır. Ayrıca, görüşmelerin, Paris’te ka
palı kapılar ardında yapılmasından ve taslakların sa
dece OECD ülkelerindeki hükümet ve çokuluslu şir
ket yetkililerine verilmesinden dolayı, MAI ile ilgili 
olarak yapılan yorumlar, genellikle 13 Ocak 1997 ta
rihinde yayınlanan taslak metin’q dayanmaktadır.
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MAI yürürlüğe girdiği taicdirde, özelliicle sanayi
leşmekle olan ülkelerin kendilerine yeterlik ve ba- 
ğnnsızlıklan ortadan kalkacak, ülkelerin kaynakları 
çok uluslu şirketlere satılacak, bu şirketler, yerli şir
ketlerden daha fazla haklara sahip olarak faaliyet 
göstereceklerdir. Böylece, sanayileşmekte olan ülke
lerin, küresel ekonomiye, yani çok uluslu/ulusaşırı 
şirketlere olan bağımlılıkları artacciktır. MAI’ye gö
re, yatırımcı çokuluslu şirketlerin, faaliyetleriyle il
gili olarak yerel mahkemelerce ce/alandırılması 
mümkün olmadığı için, şii'keller istedikleri gibi ha
reket edebileceklerdir.

Yatırım yapılan ülke hükümetlerinin, yatmmcı 
şirketlerin faaliyetlerini herhangibir şekilde ve sek
tör bazında -savunma hariç- kısıtlama yetkisi yoktur. 
İlâveten hükümetlerin, çok uluslu şirketlerden belir
li bir istihdam seviyesine ulaşmak, spekülatif yatı
rımları kontrol etmek, yatırımların belirli bir sürede 
tamamlanmasını istemek vb. yetkileri de yoktur. Hü
kümetler, yerli şirketlerden isteyebilecekleri; yapı
lacak işin cinsi, ithalat-ihracat kotası, teknoloji 
transferi, bir kısım makine-teçhizatın yurt içinden 
alınması vb. işlemleri, yabancı şirketlerden talep 
edemeyecektir. Ayrıca MAI, kurallarına uyulmadığı 
takdirde, çok uluslu şirketlere, yatırım yapılan ülke
nin hükümetini veya şehrin belediyesini dava etme 
hakkını vermekledir. Böylece insanlar, öz vatanla
rında adeta ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürül
mektedir.

MAI, yatırım yapılacak ülke hükümetlerinin, 
kendi ekonomileriyle ilgili olarak hangi kararlan 
alabilecekleri ve hangi kararları alamayacaklarını, 
ulusaşırı şirketlerin uygulayacağı bir dizi yatırım ku
ralıyla sıkı bir şekilde kontrol etmeyi ve yönlendir
meyi amaçlamıştır. Meselâ, hükümetle
rin yatırım politikalarını sosyal, ekono
mik ve çevresel hedeflere ulaşmak için 
bir araç olarak kullanmaları, MAI tara
fından yasaklanmaktadır. Çok uluslu şir
ketler, MAI ile yeni haklar elde ederek 
gittikçe kuvvetlenirken, yatırım yaptıkla
rı ülkelerde, kazandıklarıyla orantılı bir 
sorumluluk yüklenmemektedir.

Anlaşmadan, yüksek standartlı yatı
rım anlatması olarak bahsedilmesinin

sebebi, müzakerelerin 29 OECD ülkesi arasında ya
pılmasıdır. Fortune dergisinin yayınladığı 500 şirke
tin 477’si, OECD menşelidü'. Başka bir deyişle, dün
yadaki en büyük çok uluslu/ulusaşırı şirketlerin 
%95.4’ünün merkezi, OECD üyesi ülkelerde bulun
maktadır.

20. yüzyılda çok uluslu şirketler, hem ülkelerde 
geçerli ticaret kanunları, hem de uluslararası hukuk 
yoluyla bir dizi politik haklar elde etmişlerdir. Gü
nümüzde bu haklar, FTA, NAFFA ve WTO gibi ser
best ticaret rejimlerince pekiştirilerek, ülke aşırı şir
ketlerin hakları ve bağımsızlıkları adeta anayasal bir 
korumaya alınmıştır. Eğer uygulanabilseydi, MAI, 
ülkeaşırı şirketlerin bu politik haklarını birleştirmek 
ve genişletmek niyetindeydi. Böylece, şirketlere, ya
tırımcı sıfatıyla, yatırımcıların ve kilit personelin ül
keye geçici girişi ve kalışları, şirketlere en üst sınıf 
vatandaşlık hakları verilmesi vb. bii‘ dizi politik hak
lar verilecekti.

Petrol şirketlerinden, hidrokarbon kaynaklarına 
kadar uzanan mülkiyet hakları, sınırlarını patent, te
lif hakkı, endüstriyel tasarım vb.ne kadar genişlet
mektedir. Sermayenin sebestçe akışı ve buna bağlı 
olarak kârların serbestçe transferi ve hükümetlerin 
buna herhangibir yaptırım uygulayamaması, çok 
uluslu şirketlerin kazandığı hakların boyutları hak
kında bir fikir vermektedir. Yabancı şirketler, elde et
tikleri avantajları kullanarak kısa zamanda ekono
mik yönden güçlenecekler ve bu gücü, bir süre son
ra politik güç haline getireceklerdir. Şirketler, arala
rında koalisyonlar kurarak politik güçlerini arttıra
caklar ve merkezi hükümetler üzerinde gittikçe daha 
fazla etkili olacaklardu'. Özelleştirme ve deregülas- 
yon faaliyetleri sonucunda kamu ve özel sektör ara

MAI/ çok uluslu şirketler üzerinde hükü

metlerin denetimini kaldırm akta ve onlara  

yerel şirketlerin üstünde bir pozisyon ver

mektedir. Bu uygulam a ile MAI, çok uluslu 

şirketlere, yatırım  yap tıkları ülkenin k a 

nunlarına direkt o larak karşı çıkm a yetkisi

vermektedir.
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sındaki güç dengesi iyice bozulacak ve şirketler, hü
kümetlerin üst kademelerine hızlı bir şekilde yerle
şeceklerdir. Böylece, yatırım yapılan ülke bir süre 
sonra çok uluslu şirketler tarafından yönetilir bir ha
le gelecektir.

Çok uluslu şirketler, yatırım yaptıkları ülkelerde
ki politik güvenliğe büyük önem vermektedir.Ülke 
içinde yapılacak herhangibir gösteri, boykot, karışık
lık, ayaklanma vb. nin yatırımları aksatmaması, yatı
rım yapılan ülke hükümetinin sorumluluğunda ola
caktır.

Konu ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde bir özet 
yapılabilir:
1. MAI, yatırım yapılan ülke ekonomilerinin bütün 

sektörlerini (savunma hariç) çok uluslu şirketlere 
açmaktadır.

2. MAI, ülke, eyalet ve belediyelerden; yabancı ya
tırımcılara, kendi ülkelerinin yatırımcıları ile ay
nı şekilde davranmalarını istemektedir.

3. MAI, hükümetlerin, çok uluslu şirketlerden, yatı
rımlarla ilgili herhangi bir talepte bulunmalarını 
yasaklar. Hükümetler, şirketlere yatırım cinsini, 
yerini, yatırımların istihdamı arttıcı etkisi olması
nı vb. talep edemeyeceklerdir. Hükümetlerin, ül
kede uygulanan ekonomik politika ile ilgili bu ta
lepleri, çok uluslu şirketler tarafından dikkate 
alınmayacaktır. MAI, bu uygulamayla, çok ulus
lu şirketler üzerinde hükümetlerin denetimini 
kaldırmakta ve onlara yerel şirketlerin üstünde 
bir pozisyon vermektedir. Bu uygulama ile MAI, 
çok uluslu şirketlere, yatırım yaptıkları ülkenin 
kanunlarına direkt olarak karşı çıkma yetkisi ver
mektedir.

4. MAI müzakerelerinde, genel bir katılım öngörül
memiş, pazarlıklar, her ülkeden çağrılan temsilci
lerle yürütülmüştür. Toplantılara katılan 29 ülke, 
anlaşmanın detayını kendi vatandaşlarından sak
lamış, yani anlaşma ile ilgili olarak toplumlara 
bilgi verilmemiş ve desteklerinin alınmasına ihti
yaç duyulmamıştır.

5. OECD üyesi ülkeler, dünyada kullanılan yabancı 
sermayenin, kaynak olarak %85’ine sahiptir. An
cak, yabancı sermayenin sadece %65’i bu ülkele
re gitmekte; para, artan oranda sanayileşmekte 
olan ülkelere gitmektedir. OECD ülkeleri, yaban

cı sermaye transferini koz olarak kullanarak, sa
nayileşmekte olan ülkelere, oluşturulmasında 
hiçbir rol almadıkları M AI’ye katılmaları için 
baskı yapabileceklerdir,

6. Ülke, eyalet ve belediye kanunları, MAI tarafın
dan dikkate alınmamaktadır. Yabancı şirketler, 
yatırım yapılan ülkenin yatırımları için engel ola
rak gördükleri kanunlarını, M AI’nin itiraz siste
mini kullanarak işlemez hale getirebilirler.

7. Yabancı yatırımcılar, bir dizi yeni haklar elde et
melerine rağmen, yatırım yaptıkları ülkelere kay
da değer bir katkı sağlamayacaklardır.

8. MAI, çok uluslu şirketlere, yatırım yapacakları 
ülkelerde her yere gitmelerine ve her şeyi almala
rına imkân vermektedir; ülke insanlarına ise, bir 
süre daha mevcut çevre şartlarında yaşayabilme 
imkânı vermektedir. Zira, yatırımların yapıldığı 
ülkelerde, uluslararası çevre standartları büyük 
ölçüde dejenere edilebilecektir.

9. MAI, çok uluslu şirketlere ve finansal kuruluşla
ra sınırsız bir sermaye dolaşımı yetkisi vermekte
dir. Bu kuruluşlar, istedikleri yerde kendi şartları
na göre davranabileceklerdir.
Küreselleşme ve dünya ticaretinin artması yoluy

la ülkelerin refahının arttırılmasını hedeflediği ifade 
edilen MAI, zaman içinde sanayileşmekte olan ülke
lerin bağımsızlıklarını tehdit eden bir boyuta ulaş
mıştır. Bu çeşit anlaşmalar sonucunda, bir süre son
ra dünya ülkeleri, çok uluslu/ulusaşm şirketlerin he
gemonyasına girme tehlikesiyle karşı karşıya kala
caktır. Ülkeler demokratikleştikçe, oluşacak şeffaf 
yönetimler, halkı ilgilendiren her konuda halkı bilgi
lendirecek, ülke vatandaşlarının, kendi geleceklerini 
belirlemelerine imkân verecektir. Aksi takdirde, çe
şitli oldu-bittilerle ülkeler, -farkında olmadan- ba
ğımsızlıklarını kaybedebileceklerdir. ■

Dipnotlar:

1) MAI görüşmelerine katılan 29 OECD ülkesi şunlaidır: ABD, Al

manya, Avusturya, Avusturalya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Da

nimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İngiltere, İrlanda, 

İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Lük- 

semburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, T ür

kiye, Yeni Zelanda, Yunanistan.

2) M illiyet, 05 Aralık, 1998
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MODERNLEŞMENİN 
KENDİLİĞİNDEN TEZLERİ

DENEME

üslümanların modern ide
alleri benimsediklerinin 
en büyük delili, müslü- 

manların modern hayatm verileri ‘için
de’ yaşadıkları takdirde hiçbir sorun çı
kartmayacakları yolunda tekeffül ver
meleridir. Nitekim İslamcılık (siyasal 
İslam) yaptığı suçlamasıyla bizar ol
muş kimselerin modern balı ülkelerinin 
mevzuatı ve kamusal alanı itibariyle 
örtü, sakal gibi göstergeler nezdinde 
su-i muamele görmediklerini vurgula
maları bu cümledendir.

Kamusalın dinle ilişkilerini çalışan
lar Türkiye özelinde az önceki yargı
lardan konunun taraflarıyla ilgili şu 
psikolojik yaklaşımların gelişmiş, oldu
ğunu düşünmeliler; İslamcılar, İslamcı
lık ideolojisi üzerinden modern batının 
kazanımlarından daha ‘aşkın’ bir top
lum denemesi gütmediler. Berikiler, bir 
takım göstergelerin kamusala taşınma
sı halinde yönetme bunalımı (emirsiz 
yetki)’nın doğacağını biliyorlar. İslam
cılar yönctici elitlerin uygulamalarının 
tüketim toplumu verileri çevresinde 
aşılabileceğini keşfetmiş durumda. An

cak iktisadi ve sosyal anlamdaki han
tallığın ifade edilmesine henüz kimse 
hazır değil. Hazırlıksızlığın verdiği ra
hatsızlık tüketim toplumunun mevcut 
yönetici tipinden başka yönetici pro
jelerini icbar etmesinden kaynaklanı
yor. Ayrıca tüketim toplumuna yatırım 
yapmak için merkezin elinde kaynak 
yok. Örneğin tüketim kültürü kent in
şamı zorluyor, ama Türkiye’de kent, 
kırda ekonomik kazanımlarını birleşti
ren tabakaların ortak yatırım sahaları 
olarak değil, kırın büyük yerleşimleri 
istilası şeklinde evrildi. Merkezin kır
da kent oluşumuna yönelmek yerine, 
mevcut ve büyük kenderin yayılmasına 
izin vermesi (ki Marmara bölgesinde 
büyük kentler birbirinin içine girmiştir) 
seçmen taleplerini karşılamada kaynak 
tasaiTufu sağlamıştır. Türkiye nüfusu
nun yandan fazlasının Ankara-îzmir- 
İstanbul üçgeninde yaşadığı düşünü

lürse baraj, yol, kanalizasyon, metro, 
doğalgaz vb. gibi yatırımların belli bir 
bölgede toplanmasının yönetim, kay
nak kullanımı, eleman istihdamı gibi 
konularda tasarruf sağladığını söyle-

Haluk
BURHAN
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mek yanlış olmaz.
Dolayısıyla yönetici 
elitin kent nüfusunu 
artıran politikalarının 
kırdaki adamı kentte 
ikamete zorlamasına 
rağmen ‘tüketim top
lumu’ inşa ettiği dü
şünülmemeli. Kırda
ki adamın kentteki 
mecburi ikameti tü
ketimi teşvik ediyor
sa da bu tüketimin 
bir kültür olduğu id
dia edilemez. Tersine 
İslamcılar, belki de 
meşruiyet arama sa- 
ikiyle tüketim toplu- 
munun maddi koşul
larını üretecek yakla
şımlar ortaya koyu
yorlar.

İslamcıların ‘ça- 
lışma’yı eleştirdikle
ri için tüketim toplu
mu tasarımlarına yö
neldikleri doğru bir 
yargı olmaz. Türki
y e’de sanayileşme
kentleşmesi şeklinde tabir edilebilen bir kent oluşu
mu ortaya çıkmamıştır. Elitler, toplumun, üyelerini 
üreticiler olarak kullanımının yollarını kesmiştir. 
1960-1976 aralığında tarıma dönük popülist politi
kalar, tarımdaki nüfus fazlasının kırsal kesimle eko
nomik bağlarını (zorunlu hallerde başvurulacak gü
vence görülerek) sürdürerek kente kaymasının im
kanlarını sağlamıştır. (Boratav, 1993: 106-113). Fa
kat 1980 sonrası gerek nüfus artışı ve gerek terör do- 
layımında iç göç etkisi ile kentler büyümüş; böylece 
kırsal alanda konut, yakacak, yiyecek hatta giyecek 
meselelerini tabii çevrelerinden vc yetiştirdikleri 
hayvan-bitkilerden sağlayan insanların üreticilik ka
biliyetleri kırılmıştır. Küçük hayvancılık, küçük çif- 
çilik-bostancılık yapmakta olan kırsalın insanı kent

lere gelmeye mecbur 
kalınca üretim im
kanlarını yitirerek tü
ketici niteliği kazan
mışlardır. Bu cümle
den olarak Türki
y e ’de sanayileşme 
sonrası/post-endüst- 
riyel ya da post-kapi- 
talist anlamda ‘tüke
tim toplumu’ teori
lerine uygun bir olu
şum ortaya çıkma
mıştır. İslamcıların 
konuyla ilgileri şehre 
gelmeye mecbur kal
mış insanların kent
teki yalnızlıkları ne
deniyle sığındıkları 
değerlerle benzeş 
söylemlere sahip ol
malarından geliyor. 
İslamcılar, kırdan ye
ni gelmiş insanların 
tüketim değeri olan 
tüm ihtiyaçlarını 
kendileri karşılamak 
istiyor. Kent ‘ihti- 
yaç’ları tanımlarken 

kırdan yeni kopmuş adamın da tanımlanmasını sağ
lıyor. Diğer bir bakışla kent yaşamının gerekleri ikti
dar olmak isteyen teoriler/ideolojiler için fonksiyo
nelleşiyor. İslamcılar böylece ‘karşı’ durdukları mo
dernleşme aktarıcılarını (aslında bunlara jakobenler 
diyorlar) farkh şekilde taklit ediyorlar. Kentleşme 
süreçlerinin kaçınılmazlığına teslim oldukça mo
dernlik, ‘modernleştirme’ tavrı olmaktan çıkıp, 
‘kendiliğinden modernleşme’ talebine evriliyor. 
Modernliğin biçimlendirme (buyruk) yönünde değil 
de sahiplenme (katışma) doğrultusunda oluşumu 
‘model’in hayatiyetini tasdik ediyor. İslamcılar, mo
dernliği modernliğe ait bir dille eleştirdikleri için 
tasdik etmiş olmuyorlar. Burada onların muhalif bir 
duruş geliştirdikleri yadsınamaz. Modernliği düzelt
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mek istemek ona muhalif durmayı, onunla ihtilaf et
meyi kaçmılmaz kılıyor. İslamcıların modernliği ka
çınılmaz görmeleri onunla ihtilaf etmelerini mecbur 
kılıyor, halbuki ‘kendi’ kalabilmeleri için ondan be
raat etmeleri, beri olabilmeleri gerekiyordu. Muhale
fet ve eleştiri, düzeltme süreci ve katı.şma talebidir.

İslamcıların sanayi toplumuna Türkiye’de geçil- 
mediği yolundaki eleştirileri, merkezin tüketim top
lumu kurmak noktasında kaynak yoksunluğunu ve 
tüketim tasavvuruna politik/kültürel geçişin zorluk
larını örtüyor. Merkezin büyüyen nüfusun problem
lerine cevap vermedeki müşkülleri İslamcıların de
ğerlemeleri/tanımlamaları ile aşılabilir özellikler ka
zanıyor. Geleneksele dayalı tanımlamalar dünyevi- 
leşmenin temellerini sağlamak bakımından araçsal- 
laşıyor. İslamcılık; çalışma etiği, kentleşme süreci, 
ihtiyaç kategorisi gibi kavramları dini temellendir- 
melerle yeniden tanımlamaya çalışıyor. Ahmet Öz- 
can’ın yazdıkları sözkonusu yaklaşımın çerçevesini 
çizmek bakımından önemli ipuçları verir.

Özcan, müslümanların inançlarına ters düşmedi
ği sürece modern birikimlerin (yeniliğin ve ilerili- 
ğin) her zaman İslami olduğunu ileri sürer 
(1996:237). Özcan, İslam ’ın modern olmasını 1- 
müslümanların yeryüzünde halifeliğinin tabii sonu
cu, 2- İslami mücadelenin varolan her olgu ile lü
zumsuz boğuşma değil, tevhide çağırma bağlamında 
insan ilişkilerini değiştirme ameliyesi, şeklinde te- 
mellendirmeyle açıklar. Özcan’a göre anti-moder- 
nizm eleştirileri dini aslına dödürme çabasının ürünü 
devrimci İslami akımların (ki bu akımlar K ur’an ve 
Sünnet dışında hiçbir şeyle bağlı olmazlar, der) önü
ne deforme olmuş medrese ve tekkelerle (ve ürettik
leri hurafe, menkıbe, safsatalarla) dikilir (s: 239). 
Özcan müslümanların insanlığın önüne geçebilme 
hedefini şöyle verir: “İnsanlığa öncü olmak, bugün
kü Batı gibi bilimde, sanatta, gündelik yaşamda, mi
maride, müzikte, tıpta, yönetim, üretim ve tüketimde 
gıpta ve taklid edilecek duruma gelmektir” (s:239). 
Özcan’a göre modernleşme meselesi insanın yaratı
lış gayesiyle ilintilidir: “Biz modernleşelim derken 
halifelik sorumluluğumuzu daha iyi yerine getirebi
leceğiz kaygısıyla hareket ediyoruz” (s: 241). Yazar, 
son yüzyıldır İslam medeniyetinin dirilişi için çalı

şan üretken, etkili ve tutarlı zihinlerin kentlileşmiş, 
modern okullarda eğitim görmüş insanlardan çıktığı
nı savunarak anti-modernizmin K ur’an’ı anlamaya 
yönelmemiş olduğunu ima eder (s: 241). Anti-mo- 
dernizm bu argümanda tarım medeniyetine geri dö
nüşü savunmaktır (s: 236). İnsanlık, tarımdan sana
yiye, kalpten akla, inançtan bilince (kuru-icmali 
imandan, ayn’el yakiyn imana) yanlış bilgiden doğ
ru bilgiye geçmiştir (s: 233). Batı karşıtlığı hem en- 
tellektüel hem de vülger biçimleriyle müslüman 
dünyayı... dondurur (s:234). Üç temel ölçü ile Batı 
uygarlığı önce anlaşılmalı, sonra elenmelidir: 
Kur’an, sünnet, sahih gelenek. (s:234) Modern dün
yanın zihinsel mantalitesi, zıddı olan tarım medeni
yetinin mantalitesine kıyasla ‘hakikate’ daha uygun
dur. Modernitenin temel önermeleri olarak akıl, bi
lim, ilerleme gibi değerler müslümanların elinde- 
vahyin eleğinde-ıslah edilerek yerli yerine oturtula
bilir (s: 234-235). Müslümanların toprağa ve tabiata 
bağlı bir yaşamı savunıricüarı hristiyanlara benzeme 
tehlikesini gündeme getiıir (s:236). Anti modernizm 
ot gibi yaşamayı öneriyor (s: 238). Süreci durdurma
ya kalkacak olan ‘tarım medeniyeti’nin her renkten 
temsilcileri ile hesaplaşmak bütün devrimci ınüslü- 
manların boynunun borcudur (s: 239).

Özcan’ın tezleri Gökalp’ın ve Cumhuriyet’in ku
ruluş yıllarındaki politikaların devamıdır. Gökalp, 
cumhuriyetin ilk yıllarında şöyle diyordu: “Türkle- 
rin... bir... iktisadi mefkuresi vardır ki, memleketi 
büyük sanayie mazhar etmektir. Bazıları ‘memleke
timiz bir ziraat yurdudur... büyük sanayi ile uğraşma
ya kalkışmamalıyız’ diyorlar ki asla doğru değildir” 
(Tezel, 1994: 146’dan nakil). Tezel, cumhuriyetin li
der kadrosunun birinci ana hedefinin Türkiye’nin sa
nayileşmesini hızlandırmak, şeklinde belirlendiğini 
vurgular. Tezel’e göre liderliğin tarımsal gelişmeyi 
de önemsediği ama belkgin bk  programın bulunma
dığı söylenebilir. Tezel tarımsal gelişmenin sanayi
leşmenin aracı gibi ele alındığını vurgular: “Tarım, 
Türkiye’deki sanayi sektörünün ve altyapı sermaye
sinin geliştirilmesine katkısını büyütmek için isten
mekteydi” (Tezel, 1994: 154-155).

Modernleşme kuramı Batı paradigmasının değer 
yargılarını sunar. Bu kuram ‘gelişme’ kavramını ile
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ri sürer ve toplumları bir yanda zengin sanayi top- 
lumları ve karşı kutupda da yoksul-ekonomisi tarıma 
dayalı toplumlar şeklinde iki tipe ayırır (Aydın, 
1993: 23). Modernleşme kuramı açısından sanayi
leşmiş ülkeler modernleşmesi tipolojik bir durum
dur. Batı kendi iç dinamikleri sayesinde modernleş
miştir (Köker, 1990:28). Modernleşme kuramının te
mel öncülleri şöyle sıralanabilir:

- Modern insan için doğal çevre, maddi ihtiyaçla
rın/tüketimin azami ölçüde karşılanması için pozitif 
araçsal aklın ürettiği bilim ve teknoloji yoluyla ege
men olunan bir nesneler evreni haline gelir.

- Modern toplumda insan, birey olarak algılanır. 
Birey, kır toplumlarının aksine ‘cemaat’ten kopuk, 
diğer insan ile eşit, bağımsız, özerk, bu nedenle top
lumsal olmayan varlıktır.

- Modernleşme süreci farklı toplumların modern
lik aşamasına doğru evrildikçe birbirleriyle benzeş
melerini determine eden bir süreçtir. Batılı toplum 
yapılarının karakteristik özelliklerini oluşturan ku
ru mların (rasyonalizm, laiklik, demoki'asi, özgür gi
rişim/bireycilik) iktibas edilmemesi halinde sanayi
leşmenin geliştirilip sürdürülmesinin imkansızlığı 
temellendirilmektedir.

- Modernleşme geriye çevrilmeyen bir süreçtir. 
Şehirleşme, okuryazarlık, sanayileşme, uluslaşma 
düzeyi sonraki bir dönemde daha alt düzeye inmeye
cektir.

- Modernleşme süreci geriye çevrilemez ve deter
minist bir içerik taşıdığından batılı olmayan toplum- 
larda kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bu toplumlarda 
modernleşme ‘sanayileşmeden modernleşme’ de
nilen ve daha çok sanayileşmiş toplumların modern
leşme sonuçlarıyla işe başlayan, batılı toplumların 
dışarıdan müdahalesi ile ortaya çıkan değişme süre
cini ifade eder. Batı dışı toplumlarda bu etki kültür- 
leme (geleneksel alışkanlık ve değer yargılarının dı
şarıdan gelen örgütlü çalışma ve yardımlarla değişti
rilmesi) ve modernleşmeci düşüncelerle yetiştirilmiş 
intelligentsia (aydınlar) öncülüğünde ortaya çıkar. 
(Köker ve Aydın’dan)

Modernleşme kuramı tarihsel değişim sürecinin 
her toplum ve her zaman geçerli yasallıklarının bu
lunmadığı, toplumların tarih içindeki ilerlemelerinin

itici güçleri olarak sanayileşmenin ve teknolojik yü
rüyüşün benimsenmesinin mümkün olmadığı, liberal 
demokratik devletin aslında devletin toplum üzerin
deki denetiminin genişlemesini ifade ettiği dolayı
sıyla otoriter batı demokrasisinin geçici olarak meş- 
rulaştırılamayacağı, tezleriyle eleştirilir. (Köker, 
1990:48)

Modernleşme kuramının eleştirisi yine de geliş
me kavramını temel alır. Bu kez gelişme, insanın sö
mürü ve baskı koşullarından kurtulmasını içerir. Si
yaset de, insanın kurtuluşunun aracıdır (aktaran, Kö
ker, 1990:49).

İslamcılar, kentleşme, okur yazarlık, tüketim eği
limlerinin kışkırtılması gibi ‘gelişme’ özlemleriyle 
modernlik çevresindeki tartışmaları içselleştiriyor. 
Sanayileşme oluşumu insanı toplumun ürünü bir 
varlık noktasında tutmaktadır. Sanayileşme, insanla
ra ‘çalışma etiği’ yüklemektedir. Bu etik sayesinde 
çalışmamak, üretmemek insan yoksulluğunun, zille
tin sebebi sayılmaktadır. “Çalışmanın en yüksek in
sani görev, ahlaki edebin şartı, kanun ve düzenin ko
ruyucusu ve sefalet belasının çaresi olarak yüceltil
mesi, ürününü artırmak için daha fazla işçi talebiyle 
yaygara koparan emek-yoğun sanayi ile bir zamanlar 
uyum içindeydi. Günümüzün modernize edilmiş, kü
çültülmüş sermaye -ve bilgi- yoğun sanayisi, emeği, 
verimin artırılması önünde bir engel haline soktu” 
(Bauman, 1999:96) Endüstriyel toplumda çalışma 
etiği, insanları çalışmaya adanmış bir hayatı tercih 
etmeye çağırdı. Kendini adamış çalışma, en baştan 
beri kendi içinde bir değer, yaşam tarzı olmaktan zi
yade bir vasıta olarak görülüyordu; başkaları için ça
lışmanın iğrenç zorunluluğundan kurtulmanın aracı. 
Bir patrona boyun eğmenin ileride kendi hakkıyla 
patron olabilmek için araç olduğu vaadi, fabrika di
siplinine sessiz itaate ve işçinin özgürlüğünden vaz-. 
geçmesine ödüller veriliyordu. Kazancın, kendini 
kabul ettirmenin tek ifadesi olduğu gerçeğinin üreti
ciler arasında yeni anlayış olarak gelişmesi modern 
toplumun üretim toplumundan tüketim toplumuna 
geçiş sürecini belirledi. Tüketim toplumunda ‘iş’ 
ömür boyu hatta bazen miras bırakılan meslekleri 
ifade etmez. Yeni iş alanları belirli dönemler için ge
çerli ve yarım günlük iş olarak gözüküyor. Tüketim
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loplumunda bireyin 
kendini değerli ve nor
mal bir insan olarak 
görmesi bir çok fu'sat 
yakalamak, “yeterince 
lüketilmek”, yepyeni 
duyumlara fırsat ver
mek, işi tatmin verici 
yaşam tarzma çevir
mek eylemidir. Tüke
tim toplumunda çalış- 
manm püf noktası, ça
lışma zamanını asgari
ye indirmek değil, ça
lışmayı kendi kendine 
yetmenin, özsaygının, 
hürmetin, hayatın anla
mının, bolca hoş dene
yimin kaynağı haline 
getirebilmekti!'. İyi eği
tilmiş bir tüketici, tek
düze, rutin, kendini test 
etme ve öne sürme im
kanı tanımayan işleri 
kendi isteği ile kabul 
etmez. Bu tür meslek
ler estetik değerden
yoksundur ve bu yüzden deneyim koleksiyoncuları 
toplumunda meslek olma şansları azdır (Bauman, 
1999: 34-58).

İslamcılar, sanayileşme ve ticaret rekabeti şartla
rında (kapitalizm demiyorlar) çalışmayı toplumdaki 
sefaletin kaldırılması için (ahlaki) ve üretimin yo
ğunlaşması için (maddi) önemsiyorlar. Üretebilmek, 
sanayileşebilmek müslümanlann zilletten kurtuluşu
nun müjdecisi gibi algılanıyor. Ancak üretilenlerin 
‘müslümanca’ bir estetik değer algılaması vermesi 
de isteniyordu. Dolayısıyla ‘müslüman tüketici’nin 
tükettiklerinin mesleki, sosyal, kültürel algılamalar
da toplumun gıbta ile baktığı hayat tarzını ima etme
si kaçınılmazdı. Dolayısıyla müslümanlar arasında 
hem üretim toplumu ideolojisi hem de tüketim top
lumu hayat tarzları birlikte/paralel teşekkül kazandı. 
Cemaatlerin ticaret/sanayi teşekküllerine yaptıkları

yatırımların yoksul mü- 
rid/ihvan üyelere çalış
ma etiği vasıtasıyla ve 
elitlere de tüketim este
tiği yaklaşımıyla ‘e l’ 
verdiği (veya vermedi
ği) sosyolojinin konusu 
yapılabilir. Böyle bir 
araştırma yapılmadığı 
halde merkezin ‘anaclo- 
lu kaplanları’ tabiriyle 
anılan işletmelerin eko
nomik hareket kabili
yetlerini kıstıracak ikti
sadi tedbirler getirmesi 
müslüman modernleş
mesinin Cumhuriyet 
ideolojisinin varisi ol
duğunun itirafı şeklinde 
düşünülmelidir. Merke
zi ideoloji İslamcılık dü
şüncesiyle kültürel bir 
hesaplaşma içine girme
mekte, çünkü İslamcı 
düşünce ile aynı kültürel 
psikolojiden beslen

mektedir. Bu noktada çevreden gelen iktisadi dina
miğin oluşturduğu karizma hem üreticilik kabiliyeti, 
hein tüketim zevkleri ve hem de işletme yönetimle
rindeki başarı üzerinden toplumsal çekim gücü oluş- 
turmaktadu'. Bürokrasinin içinden gelmeyen bu yeni
yönetici profili tasavvuru taşraya hep atanarak çık
maya alışmış yönetici profili açısından endişe verici 
bulunmuştur. ■
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ç e v ir i
ARAP KÜLTÜRÜNDE 

DEĞERLER SİSTEMİ -II
Örneklendirme ve Tarif Meselesi

Muhammed
el-CABİRİ

rap kütüphanesinin; Arap Ah
lak Aklı’nın eleştirisi veya 
Arap İslam kültüründe değer

ler sistemini tahlil eden gerçekçi anali
tik bir eleştiri konusunda; ciddi araştır
ma veya eserden yoksun olduğunu söy
lersek herhalde doğruya ters düşmüş 
olmayız. Bildiğimiz kadarıyla yayın
landığı sıralarda gürültü koparan sade
ce bir tek kitap var. Yazarı Ezher şeyh
lerinin hücumuna uğramıştı. Bu kitap 
Prof. Zeki Mübarek’in “Gazali’de Ah
lak” kitabıdır. Bu kitap o zaman felsefe 
hocası olan Mansur Fehmi’nin nezare
tinde Mısır Üniversitesi’ne doktora de
recesini kazanmak için 1924 yılında 
yapılan bir başvuru tezidir. Bu kitap da
ha sonra iki eleştiri kitabının nail oldu
ğu şöhrete erişememiştir. Sözkonusu 
iki kitaptan birisi 1925 yılında yayınla
nan Ali Abdurrazık’ın “ El îslam ve 
UsuFel-Hükm” adlı kitabıdır, diğeri de 
Taha Hüseyin’in “F i’ş Şiril Cahih” adlı 
tartışmalı çalışmasıdır. Bu kitap da 
1926 yılında yayınlanmıştır. Anlaşıldı
ğı kadarıyla bu son iki kitabın çıkarmış 
olduğu gürültü ve kargaşa Zeki Müba
rek’in kitabının çıkarmış olduğu karga
şayı bastırmıştır. Gerçekte “ Gazali’de 
Ahlak” adlı kitap bizim kastettiğimiz 
manada bir eleştiri kitabı değildir. Ve 
aynı kitapta yeralan değerlendirmeler

sahibini tekfir ettirecek veya zındık 
olarak nitelenmesine yolaçacak gerek
çelerden uzaktır. Zeki Mübarek’in tek 
yaptığı şey îmam-ı Gazali’nin kitapla
rında serdettiği bazı ahlaki görüşlerini 
eleştirmesidir. Özellikle de îhya u Ulu- 
middin’deki bazı görüşleri eleştirilmiş
tir. Bahusus tevekkülcü ve teslimiyetçi 
eğilimler taşıyan bazı görüşler. Sadece 
bunlar!

Evet İslami bir yazarın ahlaki gö
rüşlerini tenkitçi bir nazarla ele alan tek 
kitap bu. Evet İslam’da bu veya şu ko
nuda ahlakı ele alan birkaç kitap var. 
Ama bunların ortak karakteri; arz, tarif 
ve işaret şeklinde olmasıdır. Biz burada 
teklif ettiğimiz projede; bu yöne eğil
miyoruz. Bizim çalışma yolumuz ve 
kül olarak A 'ap İslam kültüründeki de
ğerler sistemine getireceğimiz tahlil ve 
eleştiriler, doğrudan Arap Aklının 
Eleştirisi adlı üç bölümlük çalışmanın 
uzantısı şeklinde olacaktır. Metodik 
tahlil ve eleştiri ve arz tarzı düzlemin
de doğrudan bir uzantı olacaktır. Ancak 
örneklendirme ve tasnif farkıyla! Mev
zunun tabiatı bunu gerektirmektedir. 
Arap Aklının Eleştirisi bölümlerinin bi
rinci ve ikinci ciltlerinde tahsis etttiği- 
miz Arap kültüründeki mücerret aklın 
eleştirisi, eleştirel ve analitik bir çalış
ma olarak; Arap kültüründe epistemo-
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lojik düzenlerin etüdüyle alakalıydı. Bu düzenleri üç 
kısma ayırdık; Beyan, irfan, burhan. Bu tasnif uygu
lamalı eleştiri çeşidine cevap verebilir. Epistemolo- 
jik eleştiriyi kastetmekteyim. Biz bu tarz tasnifi ihti
yar ettik, zira münasib ve mülayim olan budur. Mak
sada bu hizmet eder yoksa mümkün olan tek tasnif 
çeşidi demek değildir. Biz bu tasnifi bir taraftan ta
rafsız bir epistemoloji olduğu; ideoloji olmadığı için 
seçmiş bulunduk. Diğer yandan da eski müellifler bu 
tarzı benimsemişlerdi vc bu da bu tarz tasnifi lafzın 
ve manen otantik kılmaktaydı. Arap Aklının Eleştiri
s i’nin üçüncü bölümü olarak Arap Siyasi Aklı adlı 
kitabın üzerinde çalışmaya başladığımız sıralarda 
kendimizi tasnif ve örneklendirme problemiyle karşı 
karşıya bulduk. Siyasi akıl mücerret akıldan başka
dır. Biz geçmiş tasnif tarzını da kullanabilirdik. Be- 
yani vc irfani ve bürhani fikirlerdeki siyasi yönleri 
ele alarak ve bunlardan bahsederek bunu yapabilir
dik. Ancak daha uygun olan yeni bir tasnifin araştır
masına girişlik. Bunu yapsaydık araştırma konusuna 
tamaman kapsamayacağı bir tasnifi dayatmış olur
duk. Bu da onu teşviş eder ve bulandırırdı. Öyleyse 
muhakkak farklı bir tasnif bulmalı ve farklı şekilde 
örneklend irmeliydik.

Mevzunun girintilerini ve çıkıntılarını ortaya çı
karma girişiminden sonra iki düzlemden Arap siyasi 
aklına bakmak istedik. Birinci düzlem, muhaddidat 
(sınırlandırıcılar) düzlemidir ki, Arap İslam medeni
yetinde siyasi eylemlerin arkasında yatan muharrik 
unsurlardır, hala da öyledirler. İkincisi ise tecelliyat 
düzlemindedir ki bu siyasi eylemlere mazeret ve ör
tü temin eder. Bu iki düzlem Arap toplumunun bün
yesine ayna tutar. Derin bünyesine (muhaddidat, sat
hi bünyesine tecelliyat diyoruz. Birinci düzlemde, 
biz böylece muhadditleri; sınırlayıcıları üç kısımda 
hasır altına alma imkanı bulduk, bunlar : Kabile, ga
nimet, ve akide’dir. İkinci düzlemde ise tecelliyatı şu 
deyimler ışığında temyiz ve tefrik ettik : Siyasi oto
ritenin ideolojisi, imamet mitolojisi, aydınlanmacı 
“söz”, adab-ı sultaniyye, siyaset bilinci. Bu alanlar
da söz; Arap toplumunun sathi bünyesinin etrafında 
deveran etmektedir. Kastım; Halife, hasse ve amme
dir. Bütün bunlar mücerret Arap aklında ve siyasi 
Arap aklindadır. Öyleyse Arap-İslam ahlak aklını na
sıl ele alıp işleyeceğiz ? Veya burada isimlendirdiği
miz şekilde; İslam Arap kültüründe değerler manzu

mesi veya sistemleri olarak nasıl inceleyeceğiz ?
Eğer biz geçmiş iki örneğe göre yol alsaydık şüp

hesiz en azından göreceli olarak görevimiz kolay 
olacaktı. Arap İslam kültürel mirasında ahlakı üç kı
sımda tasnif ettik. Beyani ahlak, irfani ahlak ve bür
hani ahlak. Burada inanç ahlakı, kabile ahlakı ve ga
nimet ahlakını birbirinden ayırdık. Keza hasse, am
me ve halifenin ahlakını da birbirinden tefrik ettik. 
Ancak biz bu kolay görülen yola sapsaydık ki-en 
azından zahiri olarak- biz mevzumuzun kaldırama
yacağı bir tasnifi esas almış olur ve bunu örneklen- 
diremez ve bütün yanlarını ve yönlerini kapsaya- 
mazdık. İleride açıklayacağımız gibi.

Öyleyse muhakkak mevzunun tabiatına cevap 
veren bir tasnifi esas almalıydık. Buradaki konumuz 
akıl veya siyaset değildi bilakis ahlaktı öyleyse ahlak 
nedir? Burası tafsilata ve teferruata imkan verecek 
mekan değil. Şunu diyebiliriz ki, ahlakın içiçe ve 
birbirini tamamlayan iki manası vardır. Ancak arala
rını ayırmak lazım, özellikle de üzerinde konuştuğu
muz örneklendirme çerçevesinde. Arapça’da adab ve 
ahlak vardır ve burada onların asırlar boyunca geli
şen manalarına dalacak değiliz. Avrupa dillerinde 
Latince kaynaklı olarak “moral” kelimesine rastla
maktayız. Yunanca da ise “etik” kelimesi aynı anla
ma gelmektedir. Her iki kelimede ahlaki adetler kar
şılığını vermektedir. Bu yüzyılın ikinci yarısına ka
dar Avrupa’da felsefi ve ahlaki bahislerde “moral” 
kelimesinin kullanılması daha yaygın idi. Bugün ise 
birkaç on yıldan beri bu kelime gerileyerek yerini 
etik’e bıraktı. Bugün etik yaygınlık kesbetti ve eşan- 
lamhlarının yerini aldı. Her halükarda şunu söyleye
biliriz; Bugün Avrupa literatüründe kullanılan iki te
rimden biri olan “moral” insani ferdi davranışları 
simgelemektedir, bundan maksat ferdin davranışları
nın güzel kılan hasletlerdir, “etik” ise toplum ahlakı
nı ilgilendirmektedir. Yani toplumu pratik hayatında 
yönlendiren, fikri tercihlerini etkileyen; ahlaki, kül
türel, siyasi, içtimai ve iktisadi umum kıstas hüküm
lerinin sadu' olduğu değerler manzumesidir. İbni 
Mukaffa’daki gibi kadim manasıyla edep ve adab 
çağdaş anlamıyla etik’e daha yakındır. Çağdaş Arap 
söyleminde böyle bir eğilim vardır ve etik genellikle 
ahlakiyatın karşılığı olarak çevrilir. Ancak, bir mes
lek grubunun ahlak prensiplerini ilgilendirdiğinde 
durum değişmekte ve farklı şekiller almaktadır. Tıp
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çıkarmamalıdırlar. ”68
“Çağımızda ‘Müslümanım’ diyenlerin ve ‘Müs

lüman’ diye bilinenlerin en çok hataya düştükleri 
noktalardan birisi bu olsa gerek. Kendilerine “Müs
lüman” diyen fakat atalarından aldıkları maddi bir 
miras kadar dahi İslam’ı sahiplenmeyen ve onu ko
rumayan bu suretten insan olanların, Kur’an-ı Ke- 
rim ’e, Kur’an’ın hükümlerine karşı bu ilgisiz tavırla
rının K ur’ani hükmü nedir? K ur’an’ın hükümlerini 
kısmen ya da tamamen terkederek, onun yerine be
şer tarafından konulmuş kanunları yürürlüğe koyan
lar hakkında Kur’an hükmü ne olabilu-? K ur’an hü
kümlerini bir kenara bırakıp onların yerine bu hü
kümlere, K ur’an’ın öngördüğü değerlere, ölçülere 
aykırı hüküm koymak üzere heyetler seçenlerin, 
bunların ne yapacaklarını bile bile onların o konuma 
gelmelerine rıza gösterenlerin ve ne yapacağını, ken
disi için o makamda biçilen görevin ne olduğunu bi
lerek böyle kurumku'a bu maksatla gelenlerin hük
mü, gerek bu ayeti kerime muvacehesinde^^ ve ge
rekse K ur’ani naslar karşısında ne olabilir.

“İşte onların tayin ve tesbit ettikleri yolları, 
K ur’an’i terimle ‘dinleri’ takip edenler, hakkı bıra
kıp batıla yönelmiş, Allah’ın nurunu bırakıp karan
lıklara yönelmiş, doğruyu ve doğruluğu bırakıp batı
la, batıllara yönelmiş olmaktadırlar. Böylelikle de 
Allah’ın veliliğini, O ’na dost olmayı ve O’nun yar
dımına mazhar olma va’dini bii' kenara bırakıp, Ta- 
ğutun ebediyyen Cehennemde kalma sonucunu ve
ren yollarını izlemiş olurlar.

Burada üzerinde durulması gereken diğer önemli 
bir husus da insanların hangi konumda olduklarını, 
değer hükümlerinin ne olduğunu belirlemenin ne 
ifade edeceğini tesbit etmektir. Öyle ya, pratikte çok 
fazla bir kıymet taşımayacak ise bunu yapmaya ge
rek var mıdu'? Yani yapılmasa da olur mu? Bunun 
cevabını da Sayın Eryarsoy’dan yapacağımız şu 
alıntıyla verelim:

“Her dönemin insanları, daha belirleyici bir ifade 
ile müglümanları, çağlarındaki batılları tanıyarak on
lar hakkındaki İslam’ın hükmünü de bilmek mükel-. 
lefiyetindedirler.'72 Böyle bir mükellefiyetin kaynağı, 
müslümanın, mü’min ve müslüman olan kimseler ile 
öyle olmayan kimselere inançlarına uygun davran
mak zorunda oluşudur. Yani onlara uygulanacak

olan hukuk ile onlara karşı yapılacak olan muamele
nin, inançlarına göre belirlenmek durumunda olma
sıdır. İslamın bu inanç ve hayat sistemleri yani bu 
dinler hakkındaki hükümleri bilinmediği takdirde ta
vır belirlemek söz konusu olamayacağından, bunla
rın -iman açısından- değer hükümlerinin tesbiti de 
kaçınılmaz bir h a ld i r .B u n a  göre kişi kendisinin 
hangi konumda olduğunu bilirken, bilmesi lazıır.Ken 
aynı zamanda teşrik-i mesaide bulunduğu çevresin
dekilerin de Allah’ın dinine göre hangi konumda ve 
ne tür bir sıfatla muttasıf olduklarını bilmek duru- 
m undadır.' '̂* ■ (Devam Edecek)
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man, s. 13; Özcan, Vahiy Kültürü, 13. baskı. Çağrı yay. İst. 1981, 
s. 130-281-365-367; el-Hemmam, Mevlana eş-Şeyh Nizam ve Ce- 
maatün min U lem ai’l-Hindı’l-Alam, el-Feteva el-Hindiyye fi 
M ezhebi’l-İmami’l-Azam Ebu Hanife en-Numan ve bihamişihı 
Feteca Kadıhan v e ’l-Feteva’l-Bezzaziye, el-M ektebetü’l-İslamiy- 
ye, Diyarbakır, c. 2 s. 276-277; Razı Fahreddin, Tefsir-i Kebir Me- 
fatihul-Gayb, Tere S.D. ve arkadaşları Akçağ yay. Ankara 1994, 
Bakara 2/169 c. 4 s. 204, Bakara 2/166 c 4 s. 192, Bakara 2/170 c. 
4 s. 206, A’raf 7 /138 c. 11 s. 40, A’raf 7/158 c. 11 s. 103-104, A’raf 
7/173 c. 11 s. 145, Ahzâb 33/66-67 c. 1 8 s .3 4 8 c , 23 s. 12,İnşikâk 
84/7-9; Zuhayli Vehbe, Usulu’l-Fıkıhı’l-İsiami, Daru’l-Fikr, Dı- 
maşk 1986, c. I s. 178; Gazali Zeynu’d-din Elîu Hamid Muham
med, Kimya-yı Saadet, Tere. F.M., Bedir yay. İst. 1981, c. I-II, s.

101-102; Ayrıca bakınız, fıkıh usulüne dair kitapların ilgili bölüm
lerine. Örnek olarak: Zeydan Abdülkerim, Fıkıh Usulü, Çev. R. Ö., 
2. baskı 1982, s. 145 vd.

59- I-şık Hüseyin Hilmi, Tam ilmihal Seadet-i Ebediyye, 20. baskı. Işık 
Kitabevi, 1st. 1977, s. 51; Motamot aynı ifadeleri, şu kaynakta da 
görmek mümkün: Kadızade, Büyük Amentü Şerhi, Haz. Faruk 
Meyan, 4. baskı, Berekat yayınevi 1980, s. 47-48.

60- Kadızade s. 22
61- Ziyauddin Gümüşhaneli Alımed, Ehli Sünnet İtikadı (GümUşhane- 

vi Akaidi), 2. baskı. Bedir yay. 1982, s. 55 ve 160.
. 62- Kotku Mehmet Zahid, Ehli Sünnet Akaidi, Seha Neş. 1980, (Ema- 

li şerhi 46. madde) s. 2 5 1.
63- Bilmen Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, Bilmen yay. İst., s. 19; 

ayrıca bkz. Damad, M ecm e’ u ’l-Enhür fi şerhi mülteka el-Ebhur 
Mülleka Şerh-i Damad, c. 1 s. 147.

64- Kâsani, Bediau’s-Sana’i fi Tertibi’ş-Şerai, Daru’l-Kutubi’l-İlmiye, 
Beyrut 1986, Geçmiş namazlann kazası babı c. 7 s. 132.

65- Çelik Mustafa, Daru’l-Harb Fıkhı, ölçü yay. 2. baskı, İst., s. 60-62.
66- el-Pezdevi, K eşfu’l-Esrar ala U sû h’l-İmam Falırul-İslam Ali b. 

Muhammed el-Pezdevi, 1455, Ahnıed Ramiz tarafından tashih ve 
Haşan Hilmi er-Rizevi tarafından tâb edilmiştir, 1307, c.3 s. 1455 
vd.; Dikkat etmek lazım; bilmemek/cehalet ayrı, bilmeye çalışma
mak ayrıdır. Gene bilmek için imkan olduğu halde cahil kalmak 
bambaşkadır. Bu, doğrudan kişinin kendi kusurudur. Ve zaten baş
lı başına bir suçtur. Bkz. Ebu Zehra Muhammed, İslâm Hukuku 
Metodolojisi Fıkıh Usulü, Çev. A .Ş., 2. basım, Ank. 1979, s. 297- 
301 arası.

67- Pamak, s. 195-196 ayrıca bkz. 125-126-127; İlgili değiniler için 
bkz. Mecusilikteki bir benzeri için bkz. Der Rah-ı Hak, Ehli Beyt 
Mektebine Göre İslam ’da Usul-u Din, Kevser yay. İst., s. 123; İs
lamoğlu, Söyleşiler,s. 38-42-48; Vatandaş, Kur’an, s. 181; Kotku, 
s. 139; Şimşek, Kur’an, s. 151; Ayrıca durumun Osmanh İmpara
torluğundaki vaziyeti ve özelde 11. Mehmet hakkında değerlendir
meler için bkz. Dursun Davut, Yönetim -Din İlişkileri Açısından 
OsmanlI Devletinde Siyaset ve Din, İşaret yay. İst. 1989, s. 20- 
204-211-220 vd. 247-248-323-330-415-422; İslamoğlu Mustafa, 
İslami Hareket Anadolu I, 2. baskı. Denge yay. İst. 1991, s. 103- 
105-107; Kevserani Vecih, Osmanh ve Safevilerde Din-Devlet 
İlişkisi, Çev. M. C., Denge yay. İst. 1992, s. 100-104-105; Doğan 
D. Mehmed, Batılılaşma İhaneti, Birlik yay. 6. baskı, Ankara, s. 
15-18-33-36-38-45-47-60; İslamoğlu, Mtıkrılât, s. 81; Çobanoğlu, 
s. 15-37-38-80-81; Bulaç Ali, İslam Dünyasında Toplumsal D eği
şim, 3 baskı. Beyan yay. İst. 1993, s. 138-158; Kara, s. 173 Alagaş, 
Kur’an’a, s. 47; Geçmiş ve günümüzde yazılmış bir kısım fıkıh- 
akaid kitablan hakkında böylesi bir tespit için bakz. Havva, Tartış
malar, s. 34 vd.-128; M engüşoğlu, Düşünmek, s. 123 vd.; Ayrıca 
alıntıda bahsedilen bu durumun somut örnekleri için bkz. Özütop- 
rak. Dini Doğru Anlamak ve Sarmış, Tasavvuf ve İslam.

68- Pamak, s. 185.
6 9 - Bakara 2/84-85.
70- Eryarsoy, s. 101, ayrıca bkz. s. 20 ve 100.
71- Eryarsoy, s. 107 ayrıca bkz. s. IIO -111 ve 209 vd.
72- Ayrıca bkz. Çelik M., Lâ II, s. 15.
73- Eryarsoy, s. 168 ayrıca bkz. s. 28-51 vd.-62vd-96vd-262-270; Ay

rıca bkz. Aktaş, s. 30; Vatandaş, Tevhid, s. 120-121; Çelik Musta
fa, Müşrik Toplumun Amentüsü, Ölçü yay. İst. 1996, s. 94-95-225; 
Şimşek, Günümüz, s. 59.

74- Kişinin muhatabı ile teşriki mesaisinde yapmak durumunda oldu
ğu bir kısım hususlar için bkz. Özler Mevlüt, İslam Düşüncesinde 
73 Fırka Kavramı, Nun yay İst. 1996, s. 48-133, Sözgelimi Özler 
şöyle bir ifade kulhuııyor: “Bir insanı, adeta ikiye ayırarak, ona ba
zı yönlerden müslüman, diğer bazı yönlerden gayrı müslim mu
amelesi yapmak, iman hakikati ve İslam’ın bütünlüğü esaslanyla 
da bağdaşmaz. Bir başka ifadeyle, bir insan ya mü’mindir ya de
ğildir. Dolayısıyla onun bazı yönlerden m ü’min sayılıp müslüman 
muamelesine tabi tutulması, diğer bazı yönlerden İslam dışı bir 
muamele görmesi çelişki arz eder.” s. 49.

56 ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


AYIN PANORAMASI/ İSLAM DÜNYASII

KEŞMİR k r iz e  
KİLİTLENDİ

SRİNAGAR- 9 Mayıs’da 
krizin patlak vermesinden 
bir ay sonra Haziran’da 
Hindistan Başbakanı Atal 
Behari Vajpaye, Cammu- 
Keşmir eyaletindeki asker
lerine “savaşa hazır olun” 
mesajını verdi. Keşmir’de
ki kontrol hattında Pakis
tan ile sınır çatışmalarının 
meydana geldiği Kargil 
bölgesinde askerlere hitap 
eden Vajpaye, “Barış isti
yoruz. Ancak savaşa da ha
zır olmalıyız” diye konuş
tu. Hindistan’ın PTI ajansının bildirdiğine 
göre, Vajpaye, “Toprağımız, Pakistan tara
fından ele geçirildi. Sürekli top ateşi, bin
lerce kişiyi evsiz bıraktı. Uygun bir cevap 
vereccğiz” dedi. Hindistan Başbakanı, Pa
kistan’dan sızdıkları öne sürülen Kcşmirli 
mücahitleri ve Pakistan askerlerini bölge
den çıkarmaları gerektiğini kaydetti. Pa
kistan, Vajpaye’yi, bölgede top ateşiyle 
“karşılamıştı” . Vajpaye’nin Kargil’e indi
ği sırada, bölgenin 2 kilometre yakınında
ki bir köye, Pakistan tarafından atılan 5 
top mermisinin düştüğü, daha önce de 3 
top mermisinin Vajpaye’nin geldiği bölge
ye düştüğü bildirilmişti. Sınır çatışmaları
nın sona erdirilmesi amacıyla, Pakistan 
Dışişleri Bakanı Sertac Aziz ile Hindistan 
Dışişleri Bakanı Jasvvant Singh arasında 
Yeni Delhi’de yapılan görüşmeden sonuç 
çıkmamıştı.

Hindistan basını, görüşmenin başarı
sızlıkla sonuçlandığını aktarırken, bundan 
Pakistan’ı sorumlu tuttu. Hindistan, Cam- 
mu-Kcşmir’in kuzeyindeki yüksek tepele
re yerleşen mücahitlerin Pakistan’dan sız
dığını ve aralarında Pakistan askerlerinin 
de bulunduğunu iddia ederken, Pakistan

bu iddiayı reddediyor. Nükleer silah kapa
sitesine sahip iki ülke, Keşmir sorunu yü
zünden 1947’den sonra iki kez savaşmış
lardı. Bölgedeki son çatışmalar 1971’deki 
savaştan bu yana en şiddetli çatışmalar 
olarak nitelendiriliyor.

Hindistan Mücahidlerın 
Çekilmesini İstedi

Hindistan Dışişleri Bakanı .laswant Singh, 
Pakistan Dışişleri Bakanı Sertac Aziz ile 
görüşmesinde, Pakistan’dan Keşmir’e sız
dıklarını öne sürdükleri mücahitlerin Pa
kistan tarafından geri çekilmesini istedi. 
Singh ile Aziz arasında yapılan görüşme
yi aktaran Hindistan haber ajanslarına gö
re Singh, bir ayı aşkın bir süredir devam 
eden sınır çatışmalarının, “ancak eski du
ruma dönülmesiyle” çözülebileceğinde ıs
rar etti. Singh, ayrıca Pakistan askerlerinin 
Hindistan askerlerine işkence ettikleri yo
lundaki iddialarını dile getirerek, ülkesi
nin tepkisini ifade etti. Pakistan’dan Cam- 
mu-Keşmir eyaletine sızan kişiler arasında 
Pakistan askerlerinin de bulunduğu yolun
da ellerinde kesin kanıtlar olduğunu söyle-

Mustafa
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Navas Şeril̂ Vajpaye

yen Singh, “bii güçlerin Pakistan’a dönüşünden başka 
çözüm olmadığını” kaydetti. Hindistan Dışişleri Baka
nı, Pakistan’ın görüşünün aksine, Keşmir’deki kontrol 
hattının “iyi belirlendiğini ve iyi çizildiğini” savundu.

Vajpaye: Kargil Geri Alınmadıkça Bize Huzur Yok

Bu arada Hindistan Başbakanı Atal Behari Vajpaye, 
Kuzey Keşmir’e gizlice giren güçler bölge dışına çıka
rılmadıkça, huzurlarının yerine gelmeyeceğini söyledi. 
Hindistan’ın PTI ajansı, Vajpaye’nin, Srinagar’daki 
Hava Kuvvetleri komutanlarına yaptığı konuşmada, 
“Kargil’e gizlice sızan bu kişiler, aramızdaki tüm ikili 
anlaşmaların ihlal edildiğinin çok açık bir göstergesidir. 
Bunlar bölge dışına çıkarılmadıkça, bize huzur yok” 
dediğini duyurdu.

Hindistan Kimyasal Silah Kullanıyor

The AP’nin bildirdiğine göre Hindistan ihtilaflı Keşmir 
bölgesinde Mücahidlere karşı kimyasal silahlar kullanı
yor. Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada 
Hindistan askerlerinin sarp dağlarda üslenen Mücahid
lere karşı kimyasal silahlar kullandığı doğrulandı. Hin
distan ise Pakistan ordusunun bu yöndeki iddialarını 
yalanlıyor ve BM’nin kimyasal silahların kullanmasını 
yasaklayan şartnamesine imza attıklarını hatırlatıyor. 
Mücahid kaynaklan da Haziran ayının başlarında Hin
distan ordusunun kendilerine karşı kimyasal silah kul
landığını, napalm ve salkım bombalan kullandığını 
açıklamıştı.

Pakistan: Kendimizi Savunuruz

Pakistan Dışişleri Bakanı Sertac Aziz, Yeni Delhi’deki 
temaslarından sonra yaptığı açıklamada, Hindistan’a

banşçı çözüm çağnsında bulundu. Sertac, “Ancak ge
rekirse Pakistan’ı da savunabiliriz” dedi. Nükleer güce 
sahip iki ülke arasında Keşmir yüzünden 30 yıldır ya
şanan en ciddi krizi çözmek için Hintli meslektaşı Jas- 
want Singh’le 70 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren 
Aziz, “Hindistan’a Keşmir’in kuzeyindeki tüm faali
yetlerini durdurmayı ve her iki tarafın da Kontrol Hattı 
üzerindeki karşılıklı topçu ateşine son vermesi gerekti
ğini önerdim” diye konuştu. Aziz açıklamasında, “So
nuçta barış istiyoruz ancak savaşa mecbur bırakılırsak, 
kendimizi ve milli menfaatlerimizi savunma gücüne sa
hibiz” ifadelerini kullandı.

Pakistan Diyalog Kapısını Açık Tutuyor

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Hindistan ile araların
daki Keşmir sorununun görüşmeler yoluyla çözülmesi 
gerektiğini bildirdi, bunun yanında İslamabad’ın gü
venlik çıkarlarını savunmaya da hazır olduğunu söyle
di. Şerif, liman kenti Karaçi’yi ziyareti sırasında gaze
tecilere yaptığı açıklamada, Keşmir sorununa diyalog 
yoluyla çözüm bulunmasını istediklerini kaydetti ve 
“Çıkarlarımızı nasıl koruyacağımızı da biliyoruz” diye 
ekledi.

Hindistan Kapıları Kapattı

Bu arada, Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık 
Altaf da, Hindistan’ı diyalog için bütün kapılan kapat
makla suçladı ve İslamabad’ın barış çabalarına devam 
edeceğini kaydetti. Altaf, Dışişleri Bakanı Sertac 
Aziz’in hafta sonunda Hindistan’da yaptığı görüşme
lerle ilgili gazetecilere bilgi verirken, “Hindistan diya
log için bütün kapıları kapattı. Ancak Pakistan diyalog 
için kapısını açık tutacak” dedi. Hindistan’ın, Pakistan 
heyetine “soğuk bir karşılama” yaptığını ifade eden Al
taf, Hint tarafının sorunun çözümüne yönelik önerileri 
reddettiğini ve askeri harekat üzerine yoğunlaştığını 
söyledi.

Görüşmeler Komplodan İbaret

Bu arada Keşmir’deki Müslüman Mücahitler, Hindis
tan ile Pakistan arasında yîipılan görüşmeleri “komplo” 
olarak nitelediler ve Keşmir’den çekilmeme sözü ver
diler. İslamcı “Mücahitler Hareketi” lideri Fazlurrah- 
man Halil, “Bu görüşmeleri, mücahitlere karşı başka 
bir komplo olarak niteliyoruz” dedi. Halil, geçmişte iki 
ülke arasındaki barış anlaşmaları yüzünden mücahitle
rin ilerlemesinin engellendiğini söyledi. İlk olarak
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1948’de, Hindistan’ın konLiyu Birleşmiş Milleller’e gö- 
lürnıesi, Pakistan’ın da nıücahiliere destek sözünü tuL- 
manıası yüzünden, mücahitlcrin vadiye ilerlemelerinin 
engellendiğini söyleyen Halil, “Barışçı çözümler için 
LiZLin yıllar bekledik, ancak şimdi ilerleme kaydettiği
miz ve düşmana üstünlük sağladığımız bir dönemde 
müdahaleleri hoş görmeyeceğiz” diye koıuıştu.

10 Yıllık Ayaklanmanın Bilançosu

Yaklaşık 10 yılını dolduıan ayaklanma sırasında işgal 
altındaki Keşmir bölgesinde yaklaşık 60 bin kirşinin ha
yatını kaybettiği sanılıyor. 6-9 Mayıs tarihlerinde baş
layan çaışmalardan sonra ise yeni bir mülteci dalgası 
ortaya çıktığı ve yerinden yıırdLindan kaçanların sayısı
nın 60 bini geçtiği bildirildi. Hint birliklerinin açtığı 
topçu ateşi sonucunda mermilerin Pakistan’ın kontro
lünde olan Azad Keşmir’e kadar ulaştığı ve bunun üze
rine insanların sınır bölgesinden kaçıştıkları gözlendi. 
Hind topçusunun ateşinin sadece özgürlük savaşçıları
nı değil aynı zamanda sivilleri de biçtiği belirtiliyor. 
Üçte ikisi Hindistan işgali altında bulunan Cammu- 
Keşmir eyaletinin yüzde 85’ini Müslümanlar oluşturu
yor. Keşmir’in üçte birisi ise Pakistan kontrolü altında. 
Aslında diğer bir kı.smı da Çin’in kontrolü altında bulu
nuyor. Hindistan taksim sırasında BM’ye Keşmir’in 
self determinasyon haldcı için plebisit sözü vermesine 
rağmen 52 yıldan beri bu sözünü savsaklıyor.

Kontrol Hattı’nda 10 Bin Asker

9 Mayıs tarihinde başlayan çatışmalardan sonra Hindis- 
lan’ın bölgeye 70 uçak yığdığı ve Kontrol Hattı boyun
ca da 10 bin asker sevkettiği bildirildi. Bununla birlik
le ayaklanmanın başladığı tarihten itibaren Hindis
tan’ın işgali altında tuttuğu Keşmir’e yaklaşık 700 bin 
asker gönderdiği öğrenildi. Kargil bölgesinde 700 veya

.M  .

en iyi ihtimalle 1200 dolayındaki özgürlük savaşçısına 
mukabil Hindistan’ın 17 bin askeri konuşlandırdığı ve 
buna rağmen sonuç almakta zorlandığı öğrenildi. Bu 
kadar askere rağmen yine de Hindistan bölgeyi kontrol 
etmekte zorluk çekiyor. Keşmir Hindistan için psikolo
jik olarak vazgeçilmez bir öneme sahip. Zira Keşmir’in 
bağımsız olması veya Pakistan’a bağlanması halinde 
Sihlerin yaşadığı bölgede Halistan devleti kurulması 
gibi projelerin devreye girmesinden korkuluyor. Tamil- 
lerin ve diğer etnik bazı grupların da Keşmir’den sonra 
bağımsızlık istemeleri ihtimal dahilinde.

C-8 Zirvesinden Farklı lalepler

G-8 zirvesinde Hindistan yönetimi Başkan Clinton’ın 
son açıklamaları ışığında benzen bir yaklaşım bekler
ken Buna karşın, Pakistan, Kosovalı Arnavutlar’ı Sırp 
zulmünden kurtarmak amacıyla yaptırım gücünü kulla
nan G-8 ülkelerine, Keşmir sorunu için de harekete 
geçmeleri için çağrıda bulunmuş, Güney Asya’daki ba
rış ve istikrarın korunması adına soruna yapıcı ve çö- 
zümcül bir açıyla yaklaşmalarını istemişti.

Pakistan G-8 Bildirisinden Memnun

Pakistan, 50 yıldır Keşmir’i kana bulayan çatışmaların 
son bulması için G-8 ülkelerinin yaptığı çağrıyı mem
nuniyetle karşılayarak, kararın Islamabad yönetiminin 
haklılığını ispat ettiğini belirtti. Pakistan Dışişleri Ba
kanlığı, yayınladığı bildiride, Islamabad yönetiminin, 
sanayileşmiş yedi ülke hükümet ve devlet başkanları ile 
Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in katılımıyla ger
çekleşen G-8 zirvesinde Keşmir krizi için yapılan çağ
rının Islamabad yönetiminin haklılığını ispat etliğini 
belirterek, “Tüm dünya, Keşmir’deki çatışmaların bit
mesi için Hindistan’a baskı yapmalıdır” çağrısını yaptı. 
Buna karşın, Hindistan ise yapılan çağrının Pakistan’ın
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kınandığı anlamına geldiğini ileri sürerek, Keşmir kri
zinin bitmesi için Pakislanlı ayrılıkçı gerillaların Keş
mir’in kendisine ait kısmından çekilmesi gerektiğini 
bir kez daha vurguladı. Almanya’nın Köln kentindeki 
G-8 zirvesinde biraraya gelen devlet adamları, Güney 
Asya’daki barış ve huzuru tehdit eden Keşmir sorunu
nun Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla çö
zümlenmesini isteyerek, sınırdaki kontrol noktalarının 
tekrar gözden geçirilmesine dikkaü çekmişti.

KOSOVA 
Kosova Statüsünü Arıyor!

Rambouillet anlaşması vs derken 9 Haziran tarihinde 
Sup askeri temsilcileriyle NATO askerleri arasında Ku- 
manova’da Sırplara göre teknik NATO’ya göre ise bi
raz askeri biraz da siyasi bir anlaşma imzalanmış oldu. 
Yine de savaşı kim kazandı, sorusunun net bir cevabı 
yok. Soru hala ortada. Bu sorunun cevabı sonraki gün
lerdeki gelişmelere bağlı olacaktır.. I. Herald Tribune 
gazetesinden William Pfaff’a göre; Kosovalı mülteciler 
ülkelerine dönmeyecek olurlarsa savaş kaybedilmiş de
mektir. Kosovalılann yurtlarına dönüp dönmeyecekle
ri, NATO’nun vereceği garantiyi yeterli görüp görme
yecekleri; cevabı zamana bağlı sorular. Bu sorulardan 
bir kısmım şimdiden peşinen cevaplandırmak müm
kün. Yine I. Herald Tribune gazetesinden Robert P. De- 
Vecchi ve Elizabeth Archangeli, Kosovalı mültecilerin 
bir kısmının ülkelerine dönmeyeceklerini yazıyor. Öy
leyse William Pfaff’ın mantığı doğruysa savaş kısmen 
Miloseviç lehinde kaybedildi demektir. Esasen Milose- 
viç yargılanmadan ve Kosovalı mülteciler tastamam 
yurtlarma dönmeden NATO’nun zaferinden bahsetmek 
erken olacaktır. Aslında Rambouillet anlaşması sırasın
da olduğu gibi Kumanova anlaşması sırasında da Milo

seviç ve hempaları epeyce direndiler. Miloseviç muğ
lak planların arkasına sığındı, onlarla zaman kazanma
ya çalıştı bir taraftan da NATO ile Rusya arasında kriz 
çıkaımaktan medet umdu. Zaten ağabeyisi olan Boris
lav Miloseviç’i bu gaye için Moskova’ya büyükelçi 
atamıştı. Ancak Çernomırdin’in yapıcı tavırları ve tur
ları Duma’nın ve Rus genelkurmayının Miloseviç yan
lısı manevralarmı gölgede bıraktı, töıpüledi ve toıpille- 
di. Bundan dolayı Çernomırdin Sırbistan ve sertlik yan
lılarının epey tepkisini çekti ve belki de zaman zaman 
“ihanetle” suçlandı. Miloseviç diplomatik zafer kaza
nabilmek için iki hususu teminat altına almaya çalışı
yordu. Birincisi NATO’nun askeri misyonunu BM’ye 
kaydırmak, İkincisi de KFOR içinde olabildiğince Rus 
askeri varlığını en yüksek düzeyde gerçekleştirmek ve 
tutmak.

Slobo, Güvenlik Konseyi’ne Teslim Oldu

El-hasıl, Miloseviç manevralarını son ana kadar sürdür
dü. Amacı NATO’ya teslim olmamaktı. Güvenlik Kon
seyi’ne teslim oldu. Buna mukabil NATO son ana ka
dar Yugoslavya Parlamentosu vc Miloseviç hükümeti
nin çekilmeyi kabul etmelerine rağmen geri adım atma 
endişesini üzerinden atamamıştı. Miloseviç’in kaypak
lığı malum ve sözüne güvenilmez. NATO çevreleri ve 
uluslararası topluluk yıllar yılı Miloseviç’le temasları 
sonucu kendisine ve taktiklerine karşı bağışıklık kazan
mış dürümdalar. Miloseviç’in oyununa gelmemeye 
dikkat ediyorlar. NATO, banşıkoruma gücünde rolünü 
“asli” olarak değerlendiriyor buna rağmen gücün BM 
himayesinde teşeklcül ettiğini de kabul ediyor. Sırp or
dusu ve yönetimi yine de NATO’nun budanmış da olsa 
rolünden memnun değil. Kumanova’da görüşmelere 
katılan Yugoslavya delegasyonu üyelerinden ve dışişle

ri bakan Yardımcısı Nebojsa 
Vujovic, NATO’yu teknik as
keri dökümanlar içine “siyasi 
meseleleri de” karıştırmakla 
suçlamıştır. Anlaşmaya göre 
düzenleme yetkileri BM’ye ait 
olsa bile defacto olarak bunları 
NATO kullanıyor. Bu da haliy
le Sırpları kızdırıyor. BM yeri
ne KFOR’u şekillendirmede 
ve çekilen Sırp kuvvetlerinin 
yerine yerleştirmede NATO 
insiyatif kullandığında Suplar 
buna hayır diyeceklerdir, itiraz 
edeceklerdir. Bunlann BM gü
cü olması halinde de her an
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Çin ve Rusya’nın veto tehdidi altında olacakları aşikar
dır. Barış planının ikmali geciktiğinde ise zaman kaza
nacak olan Miloseviç fırsattan bilistifade KFOR içinde 
daha fazla Rus gücü yeralmasını temin ederek NATO 
karakterli barış gücünün yapısını ve karışımını bozmak 
isteyecektir. Plan NATO tarafından yürütülecek olursa 
bu taktirde Kosova İngiliz, Amerikan, Fransız, İtalyan 
ve Alman bölgelerine ayrılacaktır. Ayrı bir Rus bölgesi 
olmayacaktır. Rusya KFOR’a 5 ile 10 bin arasında as
ker vermeyi taahhüt etmekledir. Şimdilik barış gücü as
kerinin sayısal tavanı 50 bin olarak planlanmaktadır. 
NATO 46-48 bin kişilik bir gücü taahhüt etmektedir, 
geri kalan 2-4 bin askerin de tarafsız ve Doğu Avrupalı 
ülkelerden temin edilmesi beklenmektedir. KFOR as
kerlerinin komutası İngiliz Komutan Michael Jack
son’da bulunacaktır o da Avrupa Müttefik Kuvvetler 
Komutanı olan Yahudi asıllı Amerikalı Komutan Wes
ley Clark’a karşı sorumlu olacaktır. İngiltere bu güce 
13, Almanya 8, ABD 7, Fransa 7 bin, Hollanda 2050, 
İtalya 2000, İspanya 1.200, Belçika 1.100, Yunanistan 
1.000, Norveç 800-900, Kanada 800, Macaristan 350, 
Portekiz 290 ve bunların dışında Türkiye, Çek Cumhu
riyeti, İzlanda ve Luksemburg da küçük birliklerle işti
rak edecektir. Nedense Sırp tarafından olan Rusya 
KFOR’a 10 bin askerle katılırken Arnavut tarafı olan 
Türkiye’den katılım; sayısı zikre değmeyecek kadar 
düşük. Herhalde kimse Balkanlar’da Türkiye’nin varlık 
göstermesini istemiyor. Türkiye 1100-1200 kişilik bir 
güçle KFOR’a katılmayı bekliyor. Ayrıca polis gücüne 
de eleman verecektir.

Sırbistan Yeniden Küçülüyor

İlginçtir, Miloseviç Büyük Sırbistan için her ne za
man maceraya kalktıysa; ülkesini küçültmüştür. Bü
yük Sırbistan için yola revan olan Miloseviç, Sırbis
tan demokratikleşmezse bu gidişle Karadağı da kay
bedecektir. Muhalif Karadağ yönetimi savaş halinin 
kalkmasından sonra bağımsızlık için referandum dü
zenleyeceğine dair sinyaller gönderiyor. Miloseviç 
zamanla yarışıyor ama zaman karşısında hep kaybedi
yor. Kosova’da sevinç ile hüzün birarada yaşanıyor. 
Henüz güvenlik nedeniyle mülteciler tam olarak ülke
lerine dönmeye başlamadılarsa da Kosova sınırları 
içindeki ahali NATO askerlerinin gelişinden dolayı 
memnun. Sırplar NATO’nun gelişini telin ederken 
Prizrenliler: God bless you! God bless NATO diye 
tempo tutuyorlar. Yani Allah NATO’dan razı olsun di
yorlar. Bakalım NATO, Allah’ın razı olacağı şeyleri 
yapacak mı?

Rusiar ve Sırplar Kaybediyor

Kosova’da dengeler ve roller seri bir şekilde ve genel
de Arnavutların lehine değişiyor. Rusya her ne kadar 
bir hamle yapmışsada sonunu getirememiş ve ilk ham
lede tıknefes kalmıştır. Rus basını da durumu farketmiş 
bulunuyor. Rus basınına göre Rus generallerin hazırla
dıkları plan çöküşün eşiğinde. NATO’ya meydan oku
yan Rus askerlerinin NATO’nun yardımına muhtaç ha
le geldiğini ve işgal ettiği Priştine havaalanında mahsur 
kaldığını belirtiyorlar. Rusiar hem Batılıların Koso
va’da üstünlüklerini hazmedemiyorlar hem de yapabi
lecekleri pek bir şey yok. Ekonomik açıdan Rusya Ba
tı’ya tamamen bağımlı durumda. Yugoslavya’ya gön
derilecek askerlerin yol masrafları bile neredeyse Batı- 
lıların himmetine ve yardımına bağlı. Dolayısıyla Rus
ya bir iki küçük çaplı çıkışla iktifa etmek zorunda kalı
yor.

Rus basını bu akim ve yanlış planın 20 Rus ganera- 
linin marifeti olduğunu ve özel temsilci Çernomırdin’in 
girişimlerinden rahatsız olan generallerin insiyatifi ele 
geçirmek için yıldırım harekatı planını gerçekleştirdik
lerini yazıyor. Sevodniya gazetesi de, Priştine’de sıkı
şan Rus askerlerinin, Arnavut silahlı güçlerin ateşi do
layısıyla, NATO’nun yardımına muhtaç kalacaklarını 
belirtti ve “askerierimizi NATO koruyacak idiyse, NA
TO’ya meydan okumamızın anlamı neydi?” sorusunu 
yöneltti. Plan Rus generallerin umdukları çerçevede 
seyretmiyor. Kısaca Rusların planı işlemedi.

Ortodoks Kilisesi Miloseviç’in Rolünü Devralıyor

Kosova’da Miloseviç’in politikaları iflas edince ve si
yasi liderlik çökünce Sırp Ortodoks Kilisesi insiyatifi 
ele almaya başladı. Siyasi liderliğin yıldızı sönerken 
Kilise’nin rolü Sırpların kurtarıcısı olarak yeniden önp- 
lana çıktı. Türk basınının her zamanki gibi es geçtiği 
Kilise’nin Miloseviç’e istifa çağrısını yabancı basın
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sözbirliği etmişçesine manşetlerine taşıdı. 16 Haziran 
tarihli I. Herald Tribune ve el Hayat gazetesinin man
şetleri, Sırp Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu’nun Ko- 
sova’dan çekilen Miloseviç’in iktidardan da çekilmesi
ni istediğini duyuruyordu. Ortodoks Kilisesi birçok ta
rihi kilisenin yeraldığı Kosova’yı kutsal toprak ve Sırp
ların anavatanı olarak nitelendiriyor. Yine aynı inanca 
göre ilk Sırp krallığı da yine bu topraklar üzerinde ku
rulmuş. Sırp Kilisesi, Yugoslav ordusu ve içişleri ba
kanlığına bağlı güçlerin çekilmesiyle birlikte Sırp sivil
lerin de bölgeyi boşaltmasından ve buradaki tarihi Sırp 
mirasının sahipsiz kalmasından endişe ediyor. Kilise 
korumasız kalacak Snp kültürel mirasının ve kutsal ya
pılarının ve mekanlarının Sırp yönetimiyle ilgili kötü 
hatıralara sahip olan MüsRunan Arnavutlar tarafından 
öc gayesiyle zarar görmesinden korkuyor. Bundan do
layı bu felakete yolaçan Miloseviç’in çekilmesini ister
ken Kosovalı Suplardan da yerlerinde kalmasını isti
yor. Kilisenin çağrısında şu sözlere yer veriliyor: “Ko- 
sova’daki kardeşlerimizden evlerinde ve yerlerinde 
kalmalarını rica ediyoruz; kutsal emanetlerini terket- 
mesinler, İsa Mesih’in şu sözlerine sadakat göstersin
ler; Sonuna kadar sabredenler kurtulacaklardır...”

İngiltere ve Almanya Önplanda

Kosova operasyonuyla birlikte NATO içi dengeler
de de kaymalar oldu. Bu operasyonda İngiltere’nin ro
lü öne çıkarken Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra ilk defa uluslararası ihtilafların çözümüne askeri 
kuvvetlerle aktif bir şekilde katılıyor ve katkıda bulu
nuyor. Böylece ABD’nin ardından Kosova meselesinde 
önplana çıkan iki Batılı güç İngiltere ve Almanya oldu.

Bu da Balkanlar’da ve Avrupa’da gelecekte kimin 
söz sahibi olacağını gösteren bir gelişme. Sırpların sar
sılmalarına mukabil Arnavutlar arasında da pürüzler 
devam ediyor. Bu pürüzlerin en önemlisi hala Rugova 
ile UÇK arasında eşgüdüm sağlanamaması. Rugova, 
UÇK’yı rakipten de öte bir hasım ve düşman olarak gö
rüyor ve açıklamaları da bu yönde seyrediyor.

Kosova’nın Müstakbel Statüsü

Bugün dünyanın gündemini askeri çekilmeler oluşluru- 
yor. Endonezya askerleri Doğu Timor’dan çekiliyorlar. 
Hindistan, Pakistan’dan Keşmirli özgürlük savaşçıları
nı Keşmir’in Hindistan yakasından çekmesini isliyor. 
Aslında Sırplarla Hinduların karşı tezleri aynı. Suplar 
UÇK ve Arnavutların, Hindistan da Keşmirli mücahid- 
lerin toprak bütünlüğünü tehdit elliğini ileri sürüyor. 
Çekilme tartışmaları cereyan ederken sonunda Sırbis
tan Kosova’da konuşlandırdıkları 41 bin askerini ve pa- 
ramiliter birliklerini çekti. Şimdi geriye mültietnik ya
pıyı canlandırmak ve bunlar arasında barışı sağlamak 
kalıyor. İkinci sırada ise Kosova’nın yeniden inşası ge
liyor. Geçmişi tarihe dayanan Sırplarla Arnavutlar ara
sında kin devam ederken Sırp sivilleri, çingeneleri ko
rumaya matuf olarak NATO güçleri gördükleri yerlerde 
UÇK birliklerini silahsızlandırıyorlardı. Silahsızlandır
ma işlemi 20 Haziran’da KFOR ile UÇK arasında bir 
anlaşma ile taçlandırıldı ve resmiyet kazandı. UÇK adı
na anlaşmaya Haşim Taci imza koyarken KFOR adına 
da İngiliz Komutanı Clark imza attı. Böylece Koso
va’da yeni bir başlangıç yapıldı. Daha önce de Suplar 
ve sırasıyla Ruslarla pürüzler giderilmiş ve ardarda an
laşma sağlanmıştı. Elbette Arnavutlar buruk da olsa bir 

sevinç yaşıyorlar. Kosova eski 
Başbakanı Buyor Bukaşi Sırpla
rın çekilmesiyle birlikte Balkan
lar’da yeni bir Berlin duvarının 
yıkıldığım söylüyor. Haksız da 
sayılmaz. Zira Clinton’ın Slo- 
vcnya’yı ziyareti münasebeliyle 
bir açıklama yapan Slovenya Hü
kümetinin Avrupa İlişkileri Ba
kanı İgor Bavcor: “I988’de Belg- 
rad hükümetine karşı düzenlenen 
büyük gösteriler Slovenya için 
Berlin Duvarı’nın yıkılmasıydı” 
diyor. Demek ki Berlin Duvarı 
ilk kez eski Yugoslavya toprakla
rı üzerinde Slovenya’da yıkıldı 
en son olarak da Kosova’da yıkı
lıyor. Buyor Bukaşi Priştine’den
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NTV’nin canlı yayınına katıldı ve gii/xl şeyler söyledi 
ve bü sözlerinde geleccğin perdelerini aralamaya çalış
tı. Bukaşi Kosova’da cani Suplara yer olınadığını söy
ledi ama Sup sivillerden intikam alma gibi bir niyetle
rinin ve tarihten kalma böyle bir adetlerinin de olmadı
ğını söyledi. Aynı şeyleri daha önce UÇK Sözcüsü Ya- 
kup Kra.sniki söylemişti.

Batılı askerler Kosova’ya geldi ve asayiş berkemal 
de Kosova’nın gelecekteki statüsü ne olacak ? Asıl ba- 
şağrısı bu soruda ve cevabında düğümleniyor. Clinton 
bile Balkanlar’ı “yüzyılların eski husumet odağı ve me
kanı” olarak tanımlıyor. Clinton, Miloseviç’in gitmesi 
halinde Kosova’nm müstakbel statüsünü fazla düşün
meye hacet kalmayacağını tasuvvur ediyor. Bu durum
da Sırplarla Arnavutların yeniden kaynaştınlabileceği 
üzerine hesap yapıyor, kafa yoruyor. Miloseviç’i devir
mek için şimdiden harekete geçmiş bulunuyor. Sloven- 
ya’da iken Miloseviç’e meydan okuyan Karadağ Cum
hurbaşkanı Cukonoviç ile görüştü. Miloseviç’in içteki 
muhalilleriyle de dirsek temasına geçiyor. Draskoviç, 
Cincic vs gibi. Milan Paniç de ayrıca ABD namı-hesa- 
bına yeniden bölgede. Clinton bu taktirde Kosova’nın 
Sırbistan’ın bir parçası olarak kalacağını vc Supların 
tehcirinin önleneceğini taahhüt ediyor. Peki bunu nasıl 
yapacak? Saddam Hüseyin’i 8-9 yıldır deviremiyor, 
Miloseviç’i nasıl devirecek?. ABD’nin planı önce Mi
loseviç’i devirmek ardından Sırbistan’a demokrasiyi 
yerleştinnek ve bu çerçevede sınırların değişimine ma
ni olmak. Geçenlerde Bosna Başbakanı Haris Sladziç 
JSC (El Cezire Kanalı) de konuşuyordu, bölgede sınır
ların değişmeyeceğini ve değişmesinin istenmediğini 
vurguluyordu ve ayrıca 5-10 yıl içinde Sırbistan da da
hil bölgeye demokrasinin yerleşeceğini ve Belgrad’ın 
Batı ile entegre olacağını öngörüyordu. Ama Batılıların 
inccden inceye üzerlerinden atamadıkları bir de korku
ları var. Acaba Balkanlar’a müdahale ederek baltayı ta
şa mı vurduk diye kara kara düşünüyorlar. Onları bu 
düşünceye sevkeden amil Alman şansölyesi Bismark’ın 
19. yüzyılda Balkanlarla ilgili söylediklerinde yatıyor: 
“Bu bölgeyi, bir tek Pomeranyah neferin sağlıklı vücu
duna değişmezdim...” Bu sözler belki bir yüzyıl sonra 
(1990) bir kez daha Amerikan Dışişleri Bakanı James 
Baker’in sözlerinde yankısını bulmuştu: “Bu savaşta 
kullanabileceğimiz köpeklerimiz yok...” Clinton’ı Bal
kanlarla ilgili ilk vc de olumsuz etkileyen kitap Robert 
Kaplan’ın “Balkan Ghosf’u olmuş. Bu kitaplar hiçbir 
yabancı gücün bu antik kinle başa çıkamayacağını ön- 
görüyormuş. Bereket Clinton daha sonra Kosova’nın 
Kısa Tarihi’ni yazan İngiliz araştırmacı ve gazeteci No
el Malcolm’u keşfetmiş ve ondan etkilenmiş. Malcolm 
ise bu kinin ve peşin hükümlerin aşılmasını ve gelece

ğin geçmişin prangasına ve esaretine mahkum olmama
sı gereğini savunuyor. Clinton’ı cesaretlendiren belki 
de Vietnam sendromunu aşmasına neden olan bu düşü
nür ve kitabı olmuş. Malcolm geçmişte Balkanlar’da 
Müslümanlar, katolik vc Ortodoksların bir harmoni ve 
karma ve harman oluşturduklarını savunuyor. Şimdi 
Kosova’mn önünde gelecekle ilgili iki statü var. Birisi 
eski hal diğeri ise kendi kaderini tayin haldcı. Eski ha
lin devamı için tarihteki harmoniyi yeniden canlandır
mak ve ortak yaşamı yeniden keşfetmek ve pekiştirmek 
gerekiyor. Yoksa milletler topluluğuna bir yenisi daha 
katılmış olacak. 10 yıl içinde BM ’nin üye sayısı 
156’dan 185’e yükselmiş bulunuyor. Self determinas
yon hakkı demek bu sayının kabararak önümüzdeki yıl
larda yüzleri bulması demek. Alvin ToffIer bunu öngü- 
rüyor. Sedat Sertoğlu ise gelecek bin yılda tek bir dev
letten bahsediyor. Ama eski halin muhal ya yeni hal ya 
izmihlal olduğunu bilenlerdeniz. Tarih tekerrür etse bi
le bu yeniden yaşanması anlamına gelmiyor. Maziyi ol
duğu gibi ihya etmek mümkün olsaydı: “Likülli ecelin 
kitab( ra’d suresi 38)” sırrı ortadan kalkardı.

FAS
Fas Üniversitelerinde İslam’nı Dirilişi

KAZABLANKA- Londra’da yayınlanan ve el Hayat 
gazetesi grubunun çıkardığı el Vasat dergisi son sayısı
nın kapağını Fas’daki İslami gelişmelere ayırmış bulu
nuyor. Dergi sözkonusu sayısında Fas’da etkili olan iki 
İslami gruba geniş yer veriyor. Dergi, ılımlı fikirleriyle 
tanınan Adalet ve Kalkınma Partisi Başkan Yardımcısı 
Abdullah Ben Kiran’ın geçenlerde Fas Kralı tarafından 
kabul edildiğini oy.sa 1982 yılında Kiran’ın Abdulke- 
rim Muti’nin lideri olduğu İslami Gençlik Hareketi’ne 
üye olması sırasında bu grupla temas kunnanın bile 
tehlikeli ve soruşturmaya konu olduğu belirtiliyor. Ben 
Kiran’ın geçenlerde Başbakan Yusufi’nin partisi Halk 
Güçleri Sosyalist Birliği üyesi Cemal İğmani’ye karşı 
girdiği kısmi yenileme seçimlerinde başarı kazanarak 
milletvekili seçilmişti. Ben Kiran’la birlikte Kalkınma 
ve Adalet Partisi’nin Fas Meclisi’ndeki milletvekili sa
yısı 9’den lO’a çıkmış bulunuyor. Ben Kiran bu seçim
lerde sadece kendi partisinin desteğini değil aynı za
manda Fas’da daha popüler olan vc daha tehlikeli kabul 
edilen El Adlu Ve’l İhsan Cemaatı’nın da desteğini de 
elde etmiş bulunuyor.

El Vasat dergisine göre bugün El Adlu ve’l İhsan 
adlı cemaatin sempatizanları ve taraftarları Fas’daki fa
kültelerin tamamına yakını üzerinde nüfuz sahibi bulu
nuyor. Bu gelişmeler üzerine geçtiğimiz Şubat ayında
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cemaatın seçimle başına 
geldiği Öğrenci Birliği’ni 
yönetecek Milli Koordinas
yon Komisyonu teşkil edil
miş. Cemaata göre bunun 
gayesi, Fas Öğrencileri Mil
li Birliği adlı kurumu se
çimle ele geçiren El Adlu 
ve’l İhsan cemaatı taraftar
larının yetkilerini gasbet- 
mek ve nüfuzlarını traş et
mek. Eski bir öğretmen ve 
eğitim müfettişi olan Cema
atın Lideri Abdusselam Ya
sin “İslam ve Tufan” adlı ki
tabıyla mevcut yönetimi 
eleştirdiği gerekçesiyle bazı 
taraftarlarıyla birlikte tutuk
lanmıştı. Yasin, Cemaa,
Subh ve Hitap adlı dergi ve 
gazeteleri yayınlamış. Ce
maat şu anda haftalık olarak 
Gençlik Mesajı adında bir 
dergi yayınlıyor. 1989 yılın
dan beri göz hapsinde bulu
nan Yasin 1995 yılında ser
best bırakılmış ancak daha 
sonra yeniden zorunlu ika
mete tabi tutulmuştu. Şimdi hükümet Yasin’in göz hap
sinde olmadığını açıklarken cemaat aksini savunuyor.

Habil’in Çığlığı

El Vasat dergisi son sayısında Fas’daki İslami hareket
leri inceliyor. Buradaki cemaatlar da iki kısma ayrıl
mışlar, Bunlardan bir kısmı siyasetle, diğeri de kiyaset
le ve eğitimle uğraşıyor. Eğitim dalında en güçlü cema
at el Adl’u ve’l İhsan olarak anılan Abdusselam Ya- 
sin’in manevi lideri olduğu grup. Siyasetle iştigal eden 
grup da Hizbu’l Adaleti Ve’t-Tenmiye (Meclis’te 10 
milletvekili bulunuyor) adını taşıyor. Eğitimle iştigal 
eden El Adlu ve’l-İhsan adlı grubun lideri Abdusselam 
Yasin aslında sufi meşrep bir arkaplana sahip. Siyaset
le iştigal eden El Adaletu Ve’t-Tenmiye adlı grup ise se
lefi arkpalana dayanan bir grup. Ama ilginçtir “ente 
fil’l mağrib fela testağrib” yani “Fas’ta iken hiç şaşır
ma” denildiği gibi, Sufi meşreb bir cemaat olan el Ad
lu ve’l İhsan adh grup siyasetle iştigal eden selefi grup
ların hilafına devrimci bir çizgiye sahip. Elbette eğiti
me el atarak evrimci bir dönüşümü hedefledikleri söy

lenebilirse de keskin söylem
leri ve etkiye tepki, ve mey
dan okumalara mukabele an
layışları onları devrimci bir 
çizgiye oturtmaktadır. Buna 
rağmen Fas’daki Kral Haşan 
yönetiminin dini ccmaatlara 
fazla iliştiği söylenemez. Bu
nun nedenlerinden birisi kıs
men devrimci bir yaklaşıma 
rağmen Fas’daki cemaatların 
şiddete sapmaması. İkinci 
olarak Fas’da devlet ister sol
cu isterse dindar olsun zıddı 
ve alternatifi olduğu müddet
çe çekirdek hükmünde olan 
hareketlerin gelişmesine ve 
serpilmesine müsade ediyor 
olmasıdır. Ulusal çapta birbi
rine benzer hareketlerin çeliş
kileri üzerine politika üreten 
Fas yönetimi bu gruplara 
kendisini hakem olarak da
yatmaktadır.

Bu yönüyle aslında Fas’ın 
İslami cemaatlere veya hare
ketlere karşı izlediği politika 
dünya genelindeki politikala

rın az çok uzantısı mesabesindedir. Barışçıl yönüyle ve 
üniversitelerdeki faaliyederiylc Fas’daki İslami akım 
Türkiye’dekinden pek farklı gözükmemektedir. Türki
ye’deki İslami hareket de büyük ölçüde sufi kökenlidir. 
Abdusselam Yasin gibi Türkiye’de de Devrimci İslami 
Hareketler zımninde İmam-ı Rabbani ve Nakşibendi ta
rikatını örnek gösterenler vardır. Fas’daki İslami akım 
da üniversitelerde sol akımlarla mücadele halindedir. 
Sol kökenli Başbakan Yusufi de belki bizdeki Bülent 
Ecevit’in solculuğunu andırmaktadır. El Adlu ve’l İh
san adlı grubun en büyük meziyeti üniversitelerde çok 
faal olmalarıdır. Bir çok üniversitede öğrenci kuruluş
larını solcuların tekelinden ve tahakkümünden kurtar
mış bulunuyorlar. Siyasi gruplar özellikle Abdusselam 
Yasin’in sufi arkplanını yadırgıyorlar. Abdusselam Ya
sin “Ricalu’l İhsan” adlı eserinde Hallaç ve İbni Arabi 
gibi şahsiyetleri tezkiye ediyor ve bu yaklaşım da inanç 
temelinde Fas’daki selefi hareketle El Adlu ve’l İhsan’ı 
birbirinden ayırıyor. Abdusselam Yasin el Adlu ve’l İh
san adlı cemaatını kumıadan önce Şeyh Abbas’ın kur
muş olduğu Betşuşiyye tarikatının iki önemli halifesin
den biridir. İkinci önemli halife ise Şeyh Abbas’ın mah-
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dumu Hamza’dır, Şeyh Abbas giderayak yerine oğlu 
Hamza’yı istihlaf edince Abdusselam Yasin hayal kırık
lığına uğrar ve tarikatla ilişiğini keser. Ve yeni bir yol 
tular. Abdulkerim Muli’nin lideri olduğu eş-ŞebibetiiM 
İslamiyye yani İslami Gençlik grubuna katılır. Ancak 
bu gruba mensup bazı taşkın (taiş) gençler Ömer Ben 
Çellon adında bir solcuyu öldürürler. 1975 yılında ka
tiller yakalanır ve bunlar kendilerini cemaatın reisi Ab- 
dulkerim Muti’nin azmettirdiğini itiraf ederler. Bunun 
üzerine Muti sırra kadem basar ve halen nerede olduğu 
bilinmemektedir. Bazı söylentilere göre Libya’da bazı 
söylentilere göre de Fransa’da ikamet etmektedir. Mu
ti’den sonra İslam Gençliği adlı örgüt içinde teorik tar
tışmalardan dolayı kendi içinde bölünür. Tartışmaların 
mahiyeti şudur: Cemaatın faaliyetleri gizli mi , örtülü 
mü yoksa açık mı olmalıdır ? Bir başka tartışma nede
ni kullanılacak yöntemle ilgilidir; şiddet içenneli mi 
yoksa barışçı mı olmalıdır ? Bu tartışmalar yaşanırken 
Abdusselam Yasin Rabat’ın varoşlarından olan Sela 
şehrine kapağı atar. Amacı fırkaları ve ihtilaflı tarafları 
yeniden birleştinnektir. Kimilerine göre, bunu yapma
ya çalışırken gizli amacının da Muti’nin yerine geçmek 
olduğu anlaşılınca misyon başarısız kalır.

Daha som'a kendi yolunu kendisi çizer. Kazablanka 
ve Fez gibi şehirlerde gençleri etrafına toplar ve onlar
la birlikte El Cemaa dergisini yayın hayatına sokar. Da
ha sonra da sırasıyla Subh ve Hitap adlı dergileri yayın 
hayatına kazandırır. Şu anda ise cemaat, “Risaletü’l Fü- 
tüvve” adında tabloid bir haftalık dergi yayınlamakta
dır, Devrimci çizgisi dergilerinin havasına ve muhteva
sına da yansımaktadır. Subh dergisinin sloganı şu ayet-
i celile olmuştur: “Onların vadeleri sabahtır, sabah ya
kın değil midir?” 1986-87 yıllarında İslam veya Tufan 
adıyla bir kitap yayınlar ve bu kitapta mevcut yönetime 
ve bizzat Kral Hasan’a çattığından, dil uzattığından do
layı hapse atılır. 3 yıl hapsin ardından 1989 yılında sa
lıverilir ancak şartlı bir şekilde; gözetim altına alınarak. 
Cemaatın üst yönetim kurulu olan İrşad Meclisi de 6 ki
şiden müteşekkil olup bunlarda o sırada içeri alınmış
lardır. 1995 ve 1997 yıllarında mükerreren Yasin’in gö- 
zetimaltı kararı kaldırıldığı belirtikse de cemaat sürekli 
olarak bunu nefyetmektedir. Bu konuda tartışmalı bir 
konudur. Rejime göre Yasin hakkında “gözelim hakkı 
karan” yoktur. Cemaat ise aksini savunmaktadır. İçişle
ri Bakanlığı ise Yasin’in korunmak için mecburi ikame
te tabi tutulmayı kendisinin istediğini ileri sürmüştür. 
Rivayete göre; cemaatın İrşad Meclisi üyesi Fethullah 
Arslan mecburi ikametin kendilerine hizmet ettiğini ve 
halk nezdindeki itibarlarını ve taraflar kitlesini artırdı
ğını söylemiştir. Her cemaata isabet eden tefrika hasta
lığı Abdusselam Yasin cemaatine de isabet etmiştir. İki 
yıl önce cemaat bir bölünme yaşamıştır. Cemaatın İrşad 
Meclisi üyesi Muhammed Beşiri protesto eşliğinde ce
maatten ayrılmıştır. Beşiri cemaatin öğrenci işlerinden 
de sorumludur. Bundan dolayı ayrılışı gürültülü olmuş 
ve bazı talebelerin de kopuşunu beraberinde getirmiştir. 
Beşiri büyük bir hatip olarak tanınıyor ve Fas’da vaaz 
kasetleri peynir-ekmek gibi satılıyor. Yasin’le Beşi
ri’nin yollarının ayrılmasının iki sebebi var. Birisi Ya
sin’in sufi arkplanı olmasına rağmen Beşiri selefi meş- 
reb birisidir. İkincisi Beşiri, Abdusselam Yasin’in ölü
mü üzerine yerine geçme arzusu taşımakladır. Yasin de 
farklı anlayışları dolayısıyla öldükten sonra yerinde 
Beşiri’yi görnıek istememektedir. Bundan dolayı Yasin 
bunu anladığından 1997 yılında Beşiri’nin cemaatla ili
şiğini kesmiştir. Bunun üzerine Beşiri cemaata taarruz 
ve ta’n eden el Mürebbi el Müstebid adında bir kaset 
yayınlar. Şeyhin ipliğini pazara çıkarır. Burada zımni 
olarak Şeyh Yasin’e taarruz etmektedir. En önemli eleş
tirisi ekseri dini cemaatlarda olduğu gibi cemaat içinde 
şura prensibine riayet edilmemesi ve Yasin’in cemaatı 
istibdatla yönelmesidir. İkinci kasedi Sarhatü Habil/ 
Habil’in Çığlığı’nda ise Yasin’i bir taraftan tekfir et-
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TACİKİSTAN
İslâmî Muhalefete Yeni Görevler

mekte diğer taraftan da Habil-Kabil kıssasına atıfta bu
lunarak kendisinin Habil konumunda Kabil (Şeyh Ya
sin) tarafından darbe yediğini savunmaktadır. Şeyh ya
sin’in iki kızı bulunuyor ve bunlar İrşad Meclisi üyele
riyle evliler. Bunlardan birisi Nadiye Yasin ki, babası
nın Fransızca yayınlanan son kitabı İslam ve Moderniz- 
m’in îslamlaştırılması kitabını tanıtmıştı. El Vasat gibi 
laik basın Türkiye’de Fethullah Hoca meselesinde ol
duğu gibi Şeyh Yasin’in mali kaynaklarını merak edi
yor, sorguluyor.

KIBRIS
___________ G-8’den Kıbrıs Dayatması___________

Almanya’nın Köln kentinde yapılan, sanayileşmiş 7 ül
ke ile Rusya’nın oluşturduğu G-8 ülkeleri zirve toplan
tısı sona erdi. Zirvede kabul edilen bildiride, BM’ye, 
Kıbrıs sorununun çözümü için tarafları bu sonbaharda 
müzakere masasına davet etmesi çağrısında bulunuldu. 
Bildiride, Kıbrıs Türkleri ve Rumların, hiçbir konuda 
ön şart getirmeden müzakare masasına oturmaları ve 
bir çözüm bulana kadar görüşmelere devam etmeleri 
gerektiği yer aldı. G-8 bildirisinde, “Kıbrıs sorununun 
uzun süre çözülmeden kaldığı” belirtilerek, “Her iki ta
raf da gözönüne alınması gereken ve alınabilecek olan 
meşru kaygılara sahipler. G-8 üyeleri, yalnızca tüm il
gili meseleleri kapsayan kapsamlı müzakerelerin bunu 
başarabileceğine inanmaktadır” denildi. Denktaş G- 
8’in Kıbrıs konusuna el atmasına şiddetli tepki göster
di ve görüşmeye konfederasyon teziyle gidebilecekleri
ni açıkladı. Buna karşılık Rumlar ve Yunanistan G-8’in 
yaklaşımından memnun kaldıklarını ortaya koydular. 
Böylece G-8, Pakistan ve Hindistan’ı tatmin edemediği 
gibi Rumlarla, Türkler arasında da adaleti temin ede
memiştir.

DUŞANBE- Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rah- 
manov, İslamcı muhalefetin 4 üyesini hükümet görev
lerine atayarak, ülkede istikrarın sağlanması yönünde 
bir adım daha attı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Zafer Sa- 
idov, atamaların Cuma günü Birleşik Tacik Muhalefeti 
lideri Said Abdullah ile görüşülmesinden sonra yapıldı
ğını söyledi.

İNGİLTERE 
MED’den Sonra Kapatılma Sırası Cudi TV^de

LONDRA - Türkiye aleyhindeki yayın politikası sebe
biyle ekranı karartılan bölücü örgüt PKK’nın yayın or
ganı MED TV’nin ardından, yayın hayatını aynı çizgi
de sürdüren Cudi TV’nin de kapatılması için Ankara 
İngiltere’ye şikayette bulundu. The Guardian gazetesi 
tarafından yayınlanan haberde, Ankara’nın, Türkiye’ye 
karşı şiddeti teşvik eden ve bölücülük çizgileri taşıyan 
MED TV’nin yayın politikasını sürdüren Cudi TV’yi, 
İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile Bağımsız Televizyon 
Komisyonu’na (ITC) şikayet ettiği bildirildi. The Guar
dian haberinde, Ankara’nın, bölücü terör örgütü 
PKK’nın yönetici kadrosundaki Cemil Bayık’ı geçtiği
miz hafta ekrana çıkartarak Türkiye aleyhindeki bölü
cülük ve şiddet unsurlarına ortak olduğu gerekçesiyle 
Cudi TV hakkında ITC’ye yaptığı şikayet konusunda 
Londra’daki Türk Büyükelçiliği’ni bilgilendirdiğini ve 
her türlü gelişme konusunda uyanık olması talimatını 
verdiğini de belirtti.

ENDONEZYA  
Endonezya’da Golkar’ın Süpriz Çıkışı

CAKARTA - Endonezya’da 7 Haziran tarihinde yapı
lan seçimlerden sonra 23 Haziran da bile ; parlamento 
seçimlerinin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen oy
ların yarısının sayılabildiği ve ilk alınan sonuçlarda 
üçüncü durumda olan iktidardaki Golkar Partisi’nin 
ikinci sıraya yükseldiği bildirildi. Genel Seçim Komis
yonu’nun son açıkladığı verilere göre, şimdiye kadar 
Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDl-P) yüz
de 36.42, Golkar Partisi yüzde 18.15, Ulusal Uyanış 
Partisi (PKB) yüzde 18.12, Birleşik Kalkınma Partisi 
(PPP) yüzde 9.77, Ulusal Vekalet Partisi (PAN) yüzde 
6.74 oranında oy aldı. Endonezya’da, gelecekte PDl-P 
ya da Golkar Partisi başkanlığında bir koalisyon hükü
meti kurulacağı, böylece PDI-P’den Megavati Sukar
noputri ya da Golkar Partisi’nden şimdiki Devlet Baş
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kanı B. Yusuf Habibi’nin Kasım ayında yapılacak se
çimde yeni devlet başkanı olacağı belirliliyor. Abdur
rahman Vahid’in liderliğini yaptığı PKB ve Emin Re- 
is’in liderliğindeki PAN partileriyle bir ittifak kuran 
Megavati Sukarnoputri’nin bu ittifakı sürdürebilmesi
nin, devlet başkanlığı seçiminde zaferi garanti etmesi 
için yeterli olacağı kaydediliyor. Parlamento seçimle
riyle ilgili resmi sayım işleminin 8 Temmuz’da tamam
lanması bekleniyor.

Bu arada Endonezya Silahlı Kuvvetler Komutanı 
General Viranto, siyasetçilere yeni bir hükümet oluştu
rulması konusunda uzlaşmaya hazır olmaları çağrısında 
bulundu.' Her bir siyasi partinin kendi çıkarları konu
sunda ısrarcı olması durumunda siyasi bir ayaklanma 
olacağı uyarısında bulunan Viranto, “Çözüm, herkesin 
ulus ve ülke gibi büyük çıkarlar uğruna fedakarlık et
meye gönüllü olması durumunda olur. Aksi takdirde 
herkes kendi çıkarını ön planda tutarsa, hiçbir zaman 
iyi bir çözüme ulaşılamaz” dedi. Nispi temsil sistemi
nin uygulandığı Endonezya’da ordunun siyasi sistem 
üzerinde doğrudan etkisi ve katılımı bulunuyor ve 500 
üyeli parlamentonun 38 sandalyesi, asker kontenjanı 
olarak ayrılıyor. Kalan 462 üye ise, seçimlerde belirle
niyor.

İRAN
Said Iınami’nin Şaibeli Ölümü

TAHRAN- İran’da geçen yıl muhalif siyasetçiler ve ya
zarları öldürmekten tutuklu bulunan kişilerden birinin 
intihar ettiği bildirildi. İran Silahlı Kuvvetler Yargı Ku
rumu Başkanı Hüccetülislam Muhammed Niyazi, İR- 
NA’ya yaptığı açıklamada, ilk kez cinayet sanıkların
dan, biri intihar eden dördünün adını açıklarken, son 
günlerde 3 kişinin daha yakalan
dığını bildirdi. Cinayetlerin ar
kasındaki “temel suçlular Mus
tafa Kazımi, Mehrdad Alihani,
Hüsrev Berati ve Said İma- 
mi’dir” diyen Niyazi, “özel gü
venlik önlemlerine rağmen cina
yetlerin temel ve ana faillerinden 
birisi olan Said İmami, tutuke
vinde banyo yaparken, kıl dökü
cü ilaçları içerek intihar etmiştir.
İntihara teşebbüs etmesinin ar
dından İmami hemen konuyla il
gili uzman bir hastaneye kaldı
rıldı, ancak yapılan tüm çabalara 
rağmen kurtarılamadı” dedi.
Muhammed Niyazi, mevcut bel

geler ve açık itirafları dikkate alındığında Said İma
mi’nin “bu suçlarla mahkemeye çıkması durumunda 
idam olacağını ve (bundan) hiçbir kaçış yolu olmadığı
nı” ileri sürdü. Ay başında İran basınında yeralan bazı 
haberlerde, kuşkulu cinayetlerin planlayıcısı ve cina
yetler sırasında İstihbarat Bakanı yardımcısı olan İma
mi’nin, “delirdiği veya deli numarası yaptığı” ileri sü
rülmüş, ancak bu iddia İstihbarat Bakanlığı tarafından 
yalanlanmıştı.

Cinayetlerin  Hedefi

Bu cinayetlerin bütün boyutlarının tamamen anlaşıla- 
mamasına rağmen, araştırmalar ve açık itiraflarla dos
yanın temel bir aşamasının tamamlandığını belirten Ni
yazi, “bu cinayetleri planlayanların amacının, rejimi 
uluslararası ve iç politikada sorunlarla karşı karşıya ge
tirmek ve hükümet ve düzenin üst düzey yetkililerini 
böyle konularla uğraştırmak” olduğunu savundu. Son 
günlerde cinayetlerle ilgili 3 kişinin daha tutuklandığı
nı belirten Niyazi, şimdiye kadar toplam 23 kişinin tu
tuklandığını, bazı sanıkların kefaletle serbest bırakıldı
ğını söyledi. Niyazi 33 kişinin de tanık ve bilgi sahibi 
olarak ifadelerine başvurulduğunu kaydetti. İran’da ge
çen yıl Kasım ve Aralık aylarında, milliyetçi İran Mil
let Partisi lideri Daryuş Furuhar ve eşi Pervane İsken- 
deri ile, muhalif görüşlü yazarlar Muhammed Muhtari, 
Muhammed Cafer Puycndc öldürülmüş, İran İstihbarat 
Bakanlığı 5 Ocak’ta sanık olarak İstihbarat Bakanh- 
ğı’nın bazı aşırı unsurlarının yakalandığım açıklamıştı. 
Yoğun tepkiler ve baskılar üzerine, 9 Ocak’ta zamanın 
İstihbarat Bakanı Gurbanali Dorri Necefabadi istifa et
mişti. İran rejimini devirmeye çahşan Halkın Mücahid- 
leri Örgütü Lideri Mesul Recevi ise Said İmami’nin öl
dürülmesinin rejimin bir tertibi olduğunu ileri sürdü. ■
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IDİNEME
ü z e r in d e k i  n im e t i  HATIRLA 

/Sen, yani ben-Ben, yani sen/

Yazıdan önce okunacak ayetler:
Hucurat-15, Hac-41, Bakara- 193, Al-i İmran- 134

Ahmet
MERCAN

Yeis yok!
Hiçbir ahvalde yeis yok.Böyle bir 

hakkınız da yok. Umut bir azanızken, 
uyaran ve müjdeleyen misyonunuz 
omuzlarınızda parıldarken, karamsarlık, 
seçenek bahsinde yer alamaz.

Ey! En yakınımdan, dünyanın en ücra 
diyarına kadar; "iyiliği yayma, kötülüğe 
mani olma" görevini kuşananlar! Misyo
nunuzu hatırlayın. Kendinizi yoklayın. 
Davranın! Yeryüzünde, mutsuz tek kişi 
kalmayıncaya kadar durmak yok!

Salih bir niyetle başlamalısın. En kü
çük kıpırdama "salih amel" bahsine gir
meli.

Gücünü kavra.
Sana verilen kime verildi? Sağlam bir 

bilgi ile uyarıldın. İlk insandan (peygam
berden) son peygambere kadar insanlık 
tarihi önüne, "canalıcı" kesitleriyle seril
medi mi? İnsanın yapısı, en küçük deta
yına kadar anlatılmadı mı sana? Düş
manın değişmeyen karakteri, tuzakları 
aktarılmadı mı? Sana kendin dahi tahlil 
edilmedi mi? Mücadele, bolluk, sıkıntı 
zaaflar, sapmalar ve neticeler tek tek 
önüne bir sofra gibi açılmadı mı?

Ve herşeyin neticesinin o günde nasıl

karşılık bulacağı, iman edip, cehd eden 
ve sabredenlerin neler kazanacağı anla
tılmadı mı?

Hangi beşeri söylemin, böyle bir im
kanı var? Doğruluğundan şüphe duyul
mayacak, bu güven kalesine senden 
başka kim sahip?

Gücünü idrak et!
Esenlik ikliminin özlemi yansın gözışı- 

ğında. Rüyalarını bezesin, mutlu dünya
nın korkusuz çocukları. Ellerinde somun, 
ellerinde umut. Uçurtmaları sonsuz 
akan kırlangıç..

İnsanlar yıldız savaşlarına değil, be
reketsizliğe proje hazırlar; böyle bir ik
limde.

"Esenlik iklimi" gecelerine konuk ol
malı, uykularını bölmeli. Çünkü, ancak 
sen; yanlızca sen başarabilirsin bunu.

Güven kalesi senin. Adalet ve merha
met, senin künyene silinmez harflerle 
kazındı. Küçük bir rüzgarda, künyene 
şüpheyle mi bakacaksın? İstikametinden 
vaz mı geçeceksin? Yoksa donanımını 
gözden geçirip kararlılığını yeniden ve 
daha sıkı mı kuşanacaksın?

Ey! "iyiliği yayma, kötülüğü engelle
me" misyonunu kuşananlar! Önce dona-
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nim gerek.
Ahlak temel ilke; bedel ve kararlılık gerek. Ve hiç 

kimseden ecir beklememek... Doğru olanın, adil ola
nın karşısına tüm dünya nüfusu dikilse dahi, tek ba
şına, "ben hurdayım" deyip , dimdik ayakta durma 
gücünü elinde bulundurman gerek.

Sicilin pırıl pırıl. Alnın ak. Yüreğin merha
met kazanı, coşkun gür debili bir ırmak.
Her dem yeni doğarsın; "Senden kim 
usanası"...

Rüzgar, perçemlerinde do
laştı diye mutlu olur. Dağ seni 
taşıdığı için övünür. Sular tür
küne eşlik eder. Varlığınla 
nasıl da uyum içinde ka
inat. Bir bütünsün, o son
suz koro ile. Değil mi ki,
"kendin için istediğini, in
sanlar için istiyorsun; ken
dine uygun görmediğini 
başkalarına da uygun gör
müyorsun"...

Önüne sayısız engel, aşıl
maz duvarlar çıkabilir. Cana 
kasdeden sürecin içinde olabi
lirsin. Yapabilirliklerin azalabi
lir. Hedeflerin küçülebilir, üzülme.

Yeni hedefler üret.
Akideni olayların eline bırakma. Ye

ise Kapılma. Amacın yerinden sarsılmıyorya, 
işte ona doyan. Allah'ın rızasını kazanmak... Ve o rı
za, insanlara faydalı olma mücadelesinden geçmek
tedir. Sen illegal değilsin, yeryüzünün asıl sahibisin. 
Bu bilinçle bas toprağa, senin varlığın güllerin aç
masıyla uyumludur. Yağmurun gözlerindeki 
ışıltısıyla anlaşmalıdır varlığın; güven duy. İç bütün
lüğünü oluştur. Coşkulu çağlayanın, çarmıhlarda 
oluşu, şelaleye ramak kalışın göstergesidir.

Sen illegal değilsin. Umut sensin. O bilmese de. 
Gardiyanın düşününü süsleyensin Basitlik geçmesin 
yörenden.

Utanma, kaçma kendinden.
Esenlik iklimiyle uyumlu oldukça, yenilgi yok lüga- 

tında.

Yenilgi yok!

Senden başka kim sahip buna. Davran! Bir tebes
sümün bile, sağ yan meleğini harekete geçiriyor; bu 
ne dehşetli imkan.

Müslüman olmak, yeryüzünde erişebilinecek en 
büyük payedir; unutma. Canı sahibine, o uğur

da, verebilmek zirvesidir yaşamanın. 
Sen ölüm  sonrası sözlere sahipsin.

Ölüm sonrası mekanların var. 
İtlcÇ^tl d c ^ İ ts İ tlf  \  Uğrunda bilinçle kaybettiğin

herşeyin, hesaba sığmaz kar
şılığıyla karşılaşacaksın or
da. Hafsalanı zorla! Sen
den başka kim erişebilir 
buna?

Küçük bir bedel öder
ken yalpalama. İnsan
lardan ücret bekleme. 
Tek başına da kalsan, 
kimseye kızma. Çöken 
çatının altında birlikte 
ölünse bile; unutma, her

kes tek tek ölür.
Tek başına, gerektiğin

de, tüm insanlığı karşısına 
alabilecek bilinçte ve kollektif 

çabada eriyip mütevazı olabil
me inceliğini elinden kaçırmayan 

anlayışta ol...
Üzerindeki nimeti hatırla!

Hamd atmosferinde yaşa. Rabbine hayranlığı, 
bir saniye eksik etmeden, soluğuna ekleyerek yaşa.

Kitabı oku. Kainatı oku. Olayları oku. Sürekli. Sü
rekliliği şiar edin kendine. Yakın, orta ve uzak hedef
lerin olsun. Yerelliği ve evrenselliği, çelişkisiz bütün
lemeyi başarmış olarak yola çık. Yoldaşlarına iyi 
davran. Güncelle ilgili ol, fakat ona teslim olma.

İnsana sirayet eden her dert, senin de derdindir 
unutma. Say ki, Taif'desin. Taif bir biliçtir. Yeniden 
giyin.

Yeis yok!
Bilinç, güven ve coşku.
Rabbin yardımcın olsun... Daha güzel yardımcısı 

olan kimdir?

t^eri^üzmün asıl sahibi

sin, Bu bilinçte bas toprağa, 

senin (/arlığın güllerin açmasın

la uyumludur, l/açmurun gözle

rindeki ışıltısınla anlaşmalıdır 

(/arlığın; qüOen duı ,̂ İç bütünlü

ğünü oluştur. Coşkulu çağla 

nanın, çarmıhlarda oluşu, 

şelalece ramak kalışın 

göstergesidir.

TEMMUZ 1999 ■ 69

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

http://www.cvisiontech.com


e c

S
<

ş
Mz
$

ÇOCUK TERBİYESİ

Babacığım, ben küçük bir çocuk iken 
ruhuma ahiret korkusunu sen yerleştirdin. 
Bana öğüt vererek ya da döğerek bu duy
guyu aşılamış değilsin. Ama, içinde ahiret 
korkusu, dilinde ahiret anısı ile gözümün 
önünde yaşıyordun. Üzerinde bulunan bir 
hakkı ödemeye son derece itina gösterir, se
nin başkası üzerinde bulunan hakkında mü
samaha ederdin.

Ahiretten korkardın, bunun için reddine 
muktedir olduğun bir kötülüğü affederdin 
ki bu sana ahiret gününde kefaret olsun. 
Bazen olurdu ki, ihtiyacın olan şeyi dahi in- 
fak edecek kadar cömertlik gösterir, infak 
ettiğin şeyin senin için ahiret gününde azık 
olmasını isterdin.

Sen daima şu şekilde gözümün önünde
sin: Biz her akşam yemeği yedikten sonra 
bir fatiha okuyor ve ahirete göçmüş bulu
nan ana ve babanın ruhuna gönderiyorsun. 
Biz çocukların da henüz fatihanın tamamı
nı ezberlemeden önce onun bazı ayetlerini 
okuyarak sana katılıyoruz.

İyiye ve doğruya muvaffak eyleyen Al
lah’tır.

Seyyit Kutub

ELBETTE CEHENNEMİ
Âlim ve zarif bir adam olan Münif Paşa’nın ifta
rında, o vaktin ileri gelenlerinden birkaç kişi, şu
radan buradan konuşuyorlardı. Bir aralık lâkırdı 
cennet ve cehennem bahsine geçti. Herkes bir 
şey söyledi. Derken Münif Paşa hiçbir şey söy
lememiş olan Menas Efendiye dönüp sordu.
- Cennet ve cehennem hakkında siz ne düşünü
yorsunuz, Menas Efendi?
- Vallahi hiçbir fikrim yok Paşa Hazretleri!
- Peki hangisini tercih edersiniz?
Menas Efendi ellerini oğuşturarak şu cevabı ver
di:
- îlkin her türlü güzelliği itibariyle şüphesiz cen
neti. Fakat şu zevatı kiramla buluşmak, orada da 
onların ve hususiyle bu dünyanm zevkini çıka
ranların sohbet ve eğlentilerinden istifade etmek 
itibariyle elbette cehennemi tercih ederim.

Ertuğrul 
BAYRAMOĞLU

Bilirken susmak, bilmeden 
söylemek kadar çirkindir.

Eflatun

TUZAĞA DÜŞEN KUŞUN 
ÖĞÜDÜ

Birisi bir hileyle kuşun birini tuzağa düşüre
rek yakaladı. Kuş dile gelerek yalvardı:
"Ey ulu kişi, sen bir çok öküzler, koyunlar 
3'edin, develer kurban ettin. Bu dünyada on
larla bile doymadın, benimle mi doyacaksın. 
Eğer beni bırakırsan ben sana üç öğüt vere
ceğim ki bunlara uyarsan her müşkülün hal
lolur.
Birincisini ellndej^en vereyim; eğer beğenir
sen beni bırakırsın, O zaman İkincisini şu da
ma konarken üçüncüsünü de şu ulu ağaçta 
söylerim," dedi.
Adam kuşu sıkı sıkıya tutarak;
“Haydi söyle bakalım; eğer beğenirsem seni 
bırakırım",
Kuşcağız ilk öğüdünü söyledi:
“Olmayacak söze kim söylerse söylesin, 
inanma,"
Adam kuşu bıraktı kuş; uçarak damın saça
ğına kondu. İkinci öğüdünü söyledi:
"Geçmiş gitmiş şey, kaçmış fırsat için üzülüp 
ah vah etme.” dedi,
Biraz daha geriye çekilerek orada bulunan 
ulu ağaca kondu:
“Benim karnımda on bir dirhem ağıriiğında 
paha biçilmez bir inci vardı; eğer beni elinden 
kaçırmasaydın o şimdi senin olacaktı," dedi. 
Bunu duyan adam ağlayıp inlemeye, saçını 
başını yolmaya başladı.
Bunu gören kuş seslendi;
"Ben sana geçmiş gitmiş fırsat için ah vah 
edip üzülme demedim mi? Madem fırsatı ka
çırdın, neden üzülüp duruyorsun? Ya öğüdü
mü dinlemedin yahut da sağırsın. Ayrıca sa
na olmayacak şeye inanma demedim mi? 
Benim bütün ağırlığım üç dirhem, karnımda 
nasıl onbir dirhem ağırlığında inci bulunabi
lir," Bunun üzerine adam kendine geldi. 
"Şimdi söylediklerini daha iyi anladım. Hay
di şimdi de üçüncü öğüdünü söyle bakalım," 
dedi. Kuş:
"Allah için o iki öğüdü güzelce tuttun da ben
den üçüncüsünü mü istiyorsun. Uykuya dal
mış bilgisiz kişiye öğüt vermek çorak toprağa 
tohum atmak gibidir. Aptallık ve bilgisizlik 
yırtığı yama tutmaz," diyerek uçup gitti.

(Mesnevi-i Kebir’den)
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PİRİ REİS İN HARİTASI
16. Asır’da yaşayan en önemli Türk denizcilerinden 

biri de Piri Keis’tir. Piri Reis’in ilim dünyasına yaptığı en 
büyük katkılardan birisi çizdiği dünya haritasıdır. Uzun 
yıllar Arşiv’in tozlu raflarında unutulan Piri Reis’in hari
tasının tekrar gündeme gelmesi 9 Kasım 1929 günü 
Topkapı Sarayı’nda başlıyor. Müze haline getirilmesi ka
rarlaştırılan Saray’daki eşyaların sınıflaması yapılırken o 
yılların ulusal müzeler müdürü Halil Edhem, Piri Reis’in 
bilinmeyen bir haritasını keşfediyor. Bu Harita Ameri
ka’nın keşfinden yaklaşık olarak on yıl sonra çizilen ama 
çoğu bulunamayan bir Dünya haritasının yalnız iki par
çasını meydana getiren Kuzey ve Güney Amerika hari
tasıdır. Harita’nın birinci kısmı Avrupa ve Afrika’nın ba
tı kıyılarının bir kısmıyla Atlas Denizini ve Orta Ameri
ka ile Güney Amerika taraflarını... kapsamaktadır.

İkinci harita ise Atlas (Atlantik) Okyanusunun kuze
yiyle, Kuzey ve Orta Amerika’nın o sıralarda yeni keş
fedilmiş kıyılarıdır. Piri Reis’in Haritası üzerinde ilk 
araştırma I952’de ABD ’de başladı.

ABD Deniz kuvvederi haritacılık bölümü şefi ve

Weston gözlemevinin yönetmeni Dani Linehan’ın var
dığı sonuçlar olayı daha çok karıştırdı. Linehan, gerek 
Amerika kıyılarının gerek Kanada’dakI göl ve dağ ayrın
tılarının bütünüyle doğru çizildiğini açıkladı.

Araştırmaya bu kez Prof. Charles H. Hapgood’la ma
tematikçi Richard W . Starchan katıldılar.

Hapgood-Starchan İkilisi Piri Reis’in Amerika harita
larını uydularla çekilen yeryüzü resimleriyle karşılaştı
rıp daha da şaşırtıcı bir sonuca vardılar. Haritalarla fo
toğraflar birbiri tutuyordu.

Walters ve Mallery İkilisine göre Piri Reis’in Amerika 
haritalarında görülen Kuzey ve Güney kıyılarını dağla
rın, vadilerin, tepelerin dizilişi şaşırtıcıdır; Antartik’te 
gösterilen dağ silsileleri değil Piri Reis zamanında, 
1952’den önce bile bilinmiyordu; yine Piri Reis’in üç ay
rı ada olarak gösterdiği, modern haritalarda tek parça 
olarak gösterilen Grönland -Fransız Paul-Emile Vic- 
tor’un sonradan açıkladığı gibi- aslında üç ayrı ada üze
rine dayanmaktadır.

Egcf Ümit ilim olsajdı dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.
Hz. Ali

KEHLESİ DAHİ ANIN İŞE YARAR

Kanuni Sultan Süleyman kızını Rüstem Pa- 
şa’ya vermek istedi. Fakat vezirin düşman
ları: “cüzzamlıdır” diye bir şayia çıkardı. 
Bu haber Padişah’ın kulağına ulaştırıldı, O 
zamanın kanaatine göre bu hastalığa tutu
lanlarda bit olmazdı. Padişah hakikatin an
laşılması için adamlarından birini o zaman 
Erzurum valisi olan Rüstem Paşa’nın hiz
metine koydu. Bu adam bir gün Paşa’nın iç 
çamaşırında bir bit buldu; kendisine göster
di ve sevinçle müjdeledi:
- Çok şükür senin temizliğin sabit oldu. Da
matlığa lâyık olduğun meydana çıktı. 
Rüstem Paşa damatlık şerefine nail olunca 
zamanının zarif bir şairi şu beyti söyledi: 
Olıcak bir kişinin bahtı kavı tâlii yâr; 
Kehlesi dahi mahallinde anın i§e yarar!

OLUR DALKAVUK DEĞİLSİN BE MEHMET

Sultan İbrahim’in, emirlerini yerine getirmediğinden 
dolayı, askeri isyana teşvik suçu ile idam ettirdiği 
Kara Mustafa Paşa’nın yerine sadrazam yaptığı Sul- 
tanzâde Mehmet Paşa tamamen ayrı yol tuttu. Padi
şah ne derse kabul ediyor, ne söylerse yapıyordu. Üs
telik her hafta bir çok hediyelerle gönlünü aldığı gibi 
rüşvete de alıştırıyordu.
Sultan İbrahim bir gün:
- Evvelki lâlam ne söylersem itiraz ederdi. Sen hep
sini kabul ediyorsun. Bunun hikmeti nedir? diye sor
du.
Sultanzâde cevap verdi:
- Padişahım, dedi, sizin sözleriniz bazan zahire uy
gun düşmez. Fakat iyi düşünülürse onun altında ne 
manalar gizlidir.
Sultan İbrahim gülerken şu sözleri söylemekten de 
kendini alamadı:
- Olur dalkavuk değilsin be Mehmet!

Küçük insanlarm büyük gururlan olur.
Woltaire
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IDENEME
CEMİL MERİÇ
12 YIL SONRA

‘OLURSE TEN LER OLUR

CANLAR ö l e s i  D EG İL’

Mehmet Akif 
AK

O ’nu bir Haziran günü Üskü
dar Meydanındaki Valide 
Gülnuş Sultan Cam ii’nden 

almış Karaca Ahmet’teki ebedi evine 
taşımıştık. Bu, O’nun son taşınmasıydı. 
Taşınmalar, Ustamızın hayatında hep 
önemli olaylar olmuştur. Yaşadığı evler, 
mahalle ve semtler, O ’nun ve ailesinin 
günlük hayatında canlı hatıralar halinde 
yaşatılırdı ve bunlar bizlere hararetle 
anlatılırdı. Taşınmaları O ’nun için çok 
önemli kılan bir diğer husus da KİTAP
LARDI... Ah o Kitaplar!... Öpülüp 
koklanan, baş üstüne konulduktan son
ra okşanan kitaplar... Bir yerden başka 
bir yere taşınmak, onlar için kim bilir 
ne üzücü, eziyet verici bir hadise ol
maktaydı... Tütüncü Mehmet Efendi 
Sokaktaki evi kat karşılığı yıkıp “yap
mak” isteyen müteahhitlere nasıl da di
renmişti. Kitapların çekeceği eziyeti 
düşünüyordu. Herhalde bir diğer sebep 
de Lamia hanıma gidiş yolunun değişe
ceği, muhtemelen de uzaklaşacağı kor
kusuydu. Nerede tutulacağı belirsiz ye
ni bir evden bizim gibi öğrenci ve dost
larından birisinin refakatinde Lamia’ya 
gitme maceralarının ne olacağı korku
su... Ama sonunda müteahhitlerin kal 
karşılığı inşaat baskısına daha fazla di-

renememiş ve teslim olmuştu. Aile, yi
ne Göztepe’de, minibüs yolunda, Mar
mara Üniversitesi’nin karşısına düşen 
sokaklardan birinde yeni bir eve taşın
mıştı. Bir müteahhit bir kez daha so
nunda amacına ulamıştı... Müteahhitle
rin kazanıp, mütefekkirlerin kaybettiği 
bir çağda bundan başka bir sonuç zaten 
beklenemezdi. Öte yandan, Fevziye 
Ablanın asla başkalarıyla paylaşılma
mış ve O’nu bu nedenle çok yücelere 
eriştirmiş binlerce hüzün ve acı ile dolu 
bir hayatın sonunda bu dünyaya veda 
etmesinden sonra, herhalde Tütüncü 
Mehmet Efendi Sokak’taki evin müte
ahhide teslim edilmemesi için çok da 
önemli bir sebep de kalmamıştı Cemil 
Meriç için... Her insan, gerçek değeri
nin anlaşılabilmesi için ölümünü bekle
mek zorundadır. Bu mütearife, Fevziye 
Abla için de fazlasıyla geçerli oldu. Ce
mil Meriç, Fevziye’siz bir hayatın hiç 
de o kadar önemsenecek bir şey olma
dığını O ölünce anladı.

Yukarıdaki başlık, O ’nun Fevziye 
Abla ile buluşmaya gittiği günün erte
sinde yazdığım yazının da başlığı idi. O 
günden sonra Cemil Meriç için tek satır 
bir şey yazmadım. Bunun doğru ya da 
yanlış bir şey olup olmadığını bilmiyo
rum. Ama eğer bu bir yanlış idiyse bu 
yanlışı işlemede hiç de yalnız kalma
dım. En azından 1973 yılından itibaren
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O ’nun çevresindeki ilk 
halkayı oluşturan in
sanlardan Halil (Açık
göz ) hariç, aile dışın
daki aile fertlerinden 
olan hiç kimse, İzzet 
Abi ( Tanju ), Ali Öz
güven, Cengiz Abi 
(Aydın), Cevat Özka- 
ya, H. Fahri Şayian,
Muhsin Demirel gibi
ler de benim gibi hep 
sustular... Ki bunların 
hepsi de eli kalem tu
tan insanlardır... Yaz
madılar, yazmıyorlar...

Acaba yazdıkları
nın tümü basılmış vc 
basılmakla olan bir fi
kir adamının, mutlaka 
yakınları tarafından da 
yazılıp tanıtılması, 
onun gerçek anlamda 
anlaşılabilmesi için bir
zaruret midir? İnsanların özel hayatları unutulup gi
diyor, fikirleri ise kitaplarda yaşamağa devam ettiği
ne göre, bir fikir adamının yakınları ile onunla kitap
ları yoluyla yakınlık kurmuş olanlar arasında , fikir 
adamının tam anlamıyla anlaşılabilmesi noktasında 
ciddi bil' farklılık olmamalıdu’ denebilir. Sanırım pek 
çok fikir adamı için doğru olan bu husus, Cemil Me
riç söz konusu olduğunda geçerliliğini kaybediyor.

İzzet Abi, O ’nu anmak için düzenlenmiş bir top
lantıdaki konuşmasına şu cümleyle başlamıştı: “Ha
yatta iken beynini bu kadar ağır işlerde kullanmış 
Cemil Meriç gibi birinin beyin kanamasından ölme
si kadar tabii bir şey olamazdı herhalde.” Hiçbir dos
tu ve yakını Cemil M eriç’e İzzet Abi’den daha yakın 
olduğunu ileri sürme cesareti gösteremez. Bu denli 
yakınlığa rağmen, Cemil M eriç’in fikir ve üslup bü
yüsüne kapılmamış, pek çok konuda O ’nunla farklı 
şeyler düşünmüş, bu düşüncelerini diklenerek ses
lendirmiş ve pek çok kere Cemil Meriç’in üstelik 
ayağa kalkarak ve bağırarak yaptığı saldırılara mu
hatap olmuş ve bunları göğüslemiş İzzet Tanju gibi 
bir adamın hala Cemil M eriç’i yazmamış olması fi

kir tarihimiz için çok 
ciddi bir kayıptır. Böy- 
lesi kavgalara rağmen, 
iki dost arasında ayakla 
kalan ve eskidikçe sağ
lamlaşan, anlaşılması 
ve anlatılması güç bir 
sevgi vc dostluk örneği 
yaşanmıştır!.. Dahası 
var; İzzet Abi, Cemil 
Meriç için bugüne ka
dar yazılmış, söylenmiş 
şeylerin neredeyse ta
mamının yanlış olduğu 
kan aal i n i t a ş ı m aktadır. 
Bunu yakından bilen 
birisi olarak O ’nun , ha
la Cemil Meriç’i yaz
mamakta ısrar edişini 
anlamak mümkün de
ğildir'.

İzzet Tanju’nun bu 
ihmali, bizim gibilerin 
de Cemil Meriç’i yaz- 

mayışına, birazcık geçerli ama hakikatte geçersiz bir 
bahane olmaktadır. Çünkü İzzet Tanju da dostu ve 
üstadı gibi korkulacak bk adamdır. Cemil Meriç ya
kınlarının O ’nu yazmaya cürct ettiklerinde acaba İz
zet Tanju ne der diye düşünmemeleri imkansızdır. 
Halil Açıkgöz cesur çıktı; çok eksik ve yetersiz de 
olsa bil' kitap yazdı. Bu en azından zararlı olmadı. 
Peki bu adamlar neden korkulacak kişiler olmakla
dırlar?

C EM İL M ER İÇ ; KORKULAN ADAM

Cemil Meriç, hayata iken Türk entcliyansiyası tara
fından terk edilmiş bir adamdı. Bunun bence iki se
bebi vardı. Bir kere Batıcı-Sol kiliseler, aralarından 
çıkmış olduğunu düşündükleri bu ele avuca sığmaz 
“kafir”i ilk küfür alametlerinden hemen sonra aforoz 
etmişlerdi. Artık yeniden “iman” etmedikçe O ’nu 
aralarına almaları mümkün değildi. Sağ tekke ve ki
liseler ise, bu “mühtedi”yi kabullenmekle beraber, 
Avrupa kanı taşıyan bazı “mühtedilere” gösterdikle
ri aşk derecesindeki mahabbeti O ’ndan esirgediler.
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(Cemil M eriç’in farklı kiliseler bakımından küfür ya 
da hidayeti meselesi, üzerinde ayrıca durulması ge
reken çok önemli bir konudur.)

Cemil M eriç’in Türk entelijansiyası tarafından 
terk edilmesinin bir başka sebebi de onlar tarafından 
“diktatörlük” şeklinde algılanan bazı tavırları olsa 
gerektir. Büyük Türk müfessiri Zemahşeri’nin Hi
caz’da yüksek bir yere çıkıp “Ey Arap nesli! Gelin, 
atalarınızın lisanını benden öğrenin” deyişine benzer 
azamet gösterilerine Cemil Meriç’te de rastlarız. O 
da uyandırdığı intihalara bakılacak olursa Zemahşe- 
ri gibi, fikir aleminin etrafına korku salan bir kaba
dayısı idi. Ama her kabadayı gibi şöhretine uygun bir 
kişiliği olup olmadığı da tartışmaya açıktı.

Şüphesiz bu kabadayı asabiyetinin temelinde 
O ’nun bir âmâ iken tırmandığı mertebelerin gözleri 
görenlerce hayal bile edilememesi bir yana, tümüyle 
görmezlikten gelinmesinin yol açtığı kırgınlığı ve 
kızgınlığı aramak gerekir.

“Marifet, iltifata tabidir”, O’nun çokça tekrarla
dığı bir sözdü. En ufak bir ilgi ve iltifattan buna duy
duğu açlık sebebiyle aşırı ölçüde etkilenirdi; ne dik
tatörlüğü! Hele bu ilgi bir bayana aitse!... (Hanım 
entellektüeller arasında bildiğim kadarıyla Mina Ur- 
gan’dan başka hasmı yoktu.) Fakat Üstad’ın büyük 
bir açlıkla beklediği ve fazlasıyla hak ettiğine inan
dığı ilgi ve iltifat, bir-iki istisna bir kenara bırakıla
cak olursa, O ’ndan hep esirgendi. Yeni çıkan her ki
tabını son derece övücü ithaf yazılarıyla imzalayarak 
belli başlı bütün yazarlara, gazetecilere, bazı politi
kacılara gönderirdi. Çoğu zaman listeyi bizlerle be
raber hazırlardı ve yazılarını bize yazdırır, imzaları 
bizim yardımımızla bizzat kendisi atardı. Her yeni 
çıkan için en az elli adedi imzalanıp gönderilen bu 
kitapları alanlardan hiç biri, - iki veya üç kişi hari
cinde. Üstada cevap verme zahmetine katlanmazdı. 
Bazıları bir ithaftan çok uzun olan bu yazıların birin
de “yalnızım ve diyaloğa muhtacım” demiş ve ken
dini ele vermekten çekinmemişti.

Bu, gerçekten anlaşılması güç bir durumdur. Bu
rada Cemil M eriç’in değer verdiği, ama kendilerin
den karşılık göremediği kişiler ile ilgili uzun bir lis
te verecek değilim. Bu insanların hayatta olanları, 
kendilerini zaten bilirler. Fakat bunlar arasından bu 
bağlamda anlamlı olacak birkaç kişiyi anmam gere
kiyor. O ’nun, yakın dostu Kemal Tahir’le bozuşma

sına ve ölene kadar da küs kalmasına sebep olan At- 
tila Ilhan’dan asla ciddi bir karşılık görmediğini bili
yorum. Keza Şerif Mardin, Adalet Ağaoğlu, Nazlı 
Ilıcak, Tarık Buğra, Murat Belge, Mete Tuncay ve 
daha birkaç yazara karşı ümitsiz bir aşk beslemeye 
devam etti. Günün birinde bunlardan bir karşılık ge
leceği hasretiyle hep bekledi. “Ahmet Hamdi Tanpı- 
nar’ın ihtiyacı olan adam bendim, benim de O’na ih
tiyacım vardı; ama bir gün olsun oturup uzun bir 
sohbet imkanımız olmadı” derdi. Hilmi Yavuz ve Se
lim İleri, minnacık da olsa O ’nun hararetli dostluk 
teşebbüslerine zaman zaman karşılık vermişlerdir. 
Çetin Altan’ı pek bahse değer bulmadı. Yaşar Kemal 
içinse ne düşündüğü malum. Ahmet Kabaklı, Ergun 
Göze, Ayhan Songar gibi bazı kimselerle sadece tö
renlerde karşılaşıyor ve yazılarında bir-iki satırla 
anılıyor olmaktan mustaıipti. O hayatta iken hiçbir 
yazısı ve kitabı ile ilgili doğru dürüst bir tanıtım ve 
eleştiri-inceleme yazısı çıkmamıştır denebilir. Bu 
Cemil Meriç çapında bir mütefekkir için ne kadar acı 
ve katlanılması zor bir haksızlıktır! Oysa Cemil Me
riç, sürekli boğuşmak, kucaklaşmak, sevişmek is
teyen kabma sığmaz, aklı, hissiyatı ve heyecanı 
daima ayakta, ilme, irfana, dostluğa ve sevilmeye 
aç bir adamdı. O her an sevmek ve kavga etmek 
için ortada hazır vaziyette bekleyen biri idi, ama 
ölene kadar kendi çapma uygun insanlar bulama
dı ya da bulamadığı kanaatini taşıdı. O’nun bu 
kanaatini büyük ölçüde ben de paylaşıyorum.

İlgi ve iltifat beklediği çevrelerden ve kişilerden 
bunu bulamayınca, ailesinin ve yakın dostlarının ilgi 
ve iltifatı da O’na yeterince değerli ve anlamlı gelmi
yor, O ’na yetmiyordu. Hatta denilebilir ki, gaybi ma
şuklarından göremediği karşılığın hasıl ettiği kızgın
lığın hırsını ve acısını zaman zaman en yakın dostla
rından çıkarırdı.

Kitaplarının korsan baskıları da hesaba alınacak 
olursa yüz binlerce satıldığı ve adı etrafında bir efsa
ne örülmeye başlandığı şu günlerde ne kadar farklı 
bir Cemil Meriç resmi verdiğimin farkındayım. Bu 
resmin. Jurnal’lerdeki Cemil M eriç’e çok uyduğunu 
düşünüyorum. Mahmut Ali M eriç’in Jurnal’leri ya
yınlamış olması, doğru ve çok isabetli bir karar ol
muştur. Cemil Meriç, işte budur. O’nun ismi etra
fında oluşturulmağa çalışılan efsanenin, böyle 
sürmesi halinde, Cemil M eriç’i hiçbir zaman tam
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anlaşılamaz ve hele hele asla aşılamaz kılacağı 
açıktır. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Allah’ın, 
sayısız acılarla doldurduğu hayatının bütün anla
rını bir ermiş feragatiyle ilme, irfana sarf etmiş 
ve kendini milletine kurban olarak sunmuş bir te
fekkür adamını bütün boyutlarıyla tanımak, an
lamak, anlatmak O’na ilgi duyan herkesin, özel
likle de yakınları olmuş kişilerin görevidir.

Sadece birkaç çizgi ile vermeye çalıştığımız bu 
çok yetersiz Cemil Meriç portresinden sonra birkaç 
cümleyle O’nun fikir ve üslup dünyasına da girmek 
istiyoruz.

LİSANI VE ÜSLUBUNU TAKLİT MÜMKÜN MÜ?

Cemil Meriç, bazı yazılarında lisanının ve üslubunun 
soy kütüğünü yeterince anlatmıştır. O’nun benzerine 
çok az rastlanan lisan ve üslup titizliği, yazı hayatı
mızda öncesi olmayan ve sonrası da olamayacak 
olan nev’i şahsına münhasır bir hadisedir. Bize göre 
bu üslubun taklit edilmesi gibi sürdürülmesi de bir o 
kadar imkansızdır. Burada adını anmayacağımız ba
zı yazarların bu yolda gösterdikleri gayretin, kendi
lerince nasıl değerlendirildiğini bilmeyiz ama az çok 
Cemil Meriç okumuş herkes gibi biz de bu gayretle
ri boşa kürek sallamak olarak görüyoruz.

Cemil Meriç’in üslubunda göze çarpan ilk özel
lik, hiç şüphesiz ki okuyucu için kapılmaktan kurtu- 
lunması zor bir “büyü”dür. Bu büyünün esrarı ise sa
dece O ’nda mahfuzdu ve bu esrarın başkalarına öğ- 
retilemeyeceği de belli idi. Bu üslup, önemli ölçüde 
şiirdir. Şiirde ne varsa Cemil Meriç üslubunda da o 
vardır; bu, sestir, musikidir, çığhktır, inleyiştir, sızla
yıştır, yeri geldiğinde ise sükuttur. Fakat Cemil Me
riç’in nasıl olup da tefekküre ait konuları şiir tavrıy
la ama nesir şeklinde yazdığı, bize göre bir meçhul 
olarak kalacaktır.

BİR PARADOKS

Burada Cemil M eriç’in yaşayışında, yaşayışı ile fikir 
dünyası arasında ve nihayet fikir dünyasının kendi 
içinde istisnasız her insanda rastlanacak türden para
dokslardan önemli birisi üzerinde durmak istiyorum. 
Ne bu, ne de diğer çelişkileri, Cemil M eriç’i asla kü
çültmez. Çok kısa ifadelerle sıralayacak olursak;

-  Cemil Meriç, Türkiye ve Rusya başla olmak 
üzere pek çok ülke münevverinin fikir eksenini oluş
turan Doğu-Batı zıdığına, kavgasına ciddi anlamda 
itibar etmiş görünmektedir. Ezilen, sömürülen. Batı 
“kültürünün” öldürücü isülasına uğrayan Doğu’yu 
savunur; Batı’ya saldırır. Ama bir an gelir, kendisi
nin de saldırdığı Batı’nın hiç değilse bir bölümünün 
içinde yer aldığını görür ve bunu itiraf etmekten de 
kaçınmaz. Ancak tereddütleri devam eder; acaba 
kendisi Batı’yı inkarla Hint’ten başlayarak Doğu’ya 
iltica eden bir Batık örneği midir, yoksa “insanın ka
fasının yarısı Doğu, yarısı Batıdır” diyen türden bir 
Batılı mıdu-?

-  Cemil Meriç, bu paradoksa belki de “îrfan”ın 
münhasıran Şarka, Kültürün ise Batıya mahsus şey
ler olduğunu keskin ifadelerle ileri sürdükten sonra 
girdi. Bu tercihin büyük ölçüde dönemin rüzgarları
nın etkisinde kalınarak yapıldığı da söylenmelidir. 
Hiçbir büyük mütefekkirin, kendi döneminde esen 
rüzgai'lardan etkilenmemesi mümkün değildir.

-  Cemil Meriç, gerçek anlamda her büyük ada
mın, ister Doğulu ister Batılı olsun, insan, toplum ve 
evren gerçeğinin esrarlı noktalarını yakalayabilece
ğini herkesten iyi bilen adamdır; daha da önemlisi 
bunu bize öğreten dünya ölçüsünde önemli bir üstad- 
dır. O ’nun fikir dünyasında Saint Simon, Makyavel- 
li, Marks, Wolter, Balzac, Dostoyevski, Weber, İbn 
Haldun, İbn Arabi, Mevlana, Gazzali, İbn Rüşd, 
Frantz Fanon, Ali Şeriati... bunların tümü, bal yap
mak için çiçeklerinden yararlanılacak bitkiler olarak 
yer alır.

-  Cemil Meriç, irfanın bir vatana, bir medeniye
te, belli bazı şahıslai'a hapis edilemeyecek kadar yü
ce bir değer olduğunu herkesten iyi biliyordu. An
cak, O ’nun bu fikri taşıdığını, eserlerinin tümüne 
birden bakabildiğimizde anlarız. Tek tek ele aldığı
mızda ise Cemil Meriç’i nereye koyacağımızı şaşı
rabiliriz. Cemil M eriç’i, O ’nda kendilerine yarar bir 
şeyler bulmak niyetiyle okuyanlar kadar, O ’nun de
taylarında dolaşanlar da aynı şaşkınlığı yaşamaktan 
kurtulamazlar. O ’nu fethetmek, teslim almak ve bir 
kiliseye üye kaydetmek istemek, gerçekleşemeyecek 
bir rüya olarak kalacaktır.

O’nu ve Fevziye’sini bir kere daha rahmetle anı
yor ve fatihalar yolluyorum. ■

TEMMUZ 1999 ■ 75

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

http://www.cvisiontech.com


ISLAMİ y e n il e n m e  Makaleler II
Fazlur Rahman

îslam, İslam ve çağdaş
lık, İslarai metodoloji sorunu 
gibi kitaplarıyla ve sayısız 
makaleleriyle tanıdığımız 
Fazlur Rahman İslami ilimler 
konusunda birikimi ve yo
rumlarıyla önemli bir İsim. 
Fazlur Rahman uzun ve geniş 
tarihi birikim üzerine bina et
tiği yorumlarım; konuyla ilgi
li kalemler tarafından bazan 
olumsuz, bazan da olumlu 

eleştirilerle karşılandı.
Fazlur Rahman’m kendini hasrettiği hayali 

mesele, bu yüzyılda İslam nasıl yaşanmalıdır. 
Üzerinde ciltlerce kitabın yazıldığı bu konuda 
Fazlur Rahman’m yaklaşımlar üzerinde dikkatle 
durulması gereken görüşler olarak karşımıza çıkı
yor.

İslami yenilenme adı ile Adil Çiftçi tarafından 
sadeleştirilen ve çevrilen Fazlur Rahman’a ait 
toplam on makale yer alıyor. İslam’i ilimlerin çe
şitli alanlarında yazılmış bu makaleler “İslam’ın 
anlaşılması” başlığı verilebilecek bir konu etrafın
da odaklanıyor. Dili ve uslubu ise her zamanki gi
bi ilmi, edebi ve nezaket sınırları içerisinde.

Kitabın birinci makalesinin başlığı Allah, ev
ren ve insan adını taşıyor Bu yazı adeta maddenin 
amaçsızca koşulup durduğu zannedilen ruhsuz,

tatsız renksiz ve ürpertici evrende insanın yalnız 
olduğuna ikna etmeye çalışıyor, kullanılan söy
lem biraz sosyolojik, biraz teolojik ama tamamen 
ahlaki çerçevede. Fazlur Rahman Kur’an’daki Al
lah fikrini şu cümle ile özetler. “Kur’an’daki Al
lah fikii işlevseldir; emreder, sonunluluk yükler 
ve hayatı anlamlı kılar.”

İslami yenilenmede yer alan diğer makaleler 
ise şu isimleri taşıyor. K ur’an’ın Başka Dillere 
Çevrilmesi. Din Araştırmalarında İslam’a Yakla
şımlar, İslam ve Yahudilik, Hukuk ve Teolojinin 
Karşılıklı Bağımsızlığı, İslam Hukuk Metodoloji
sini Yeniden İnşaya Doğru, Müslüman Toplumda 
Gayri Müslim Azınlıklar, Buhran Dönemi Düşü
nürü Şah Veliyullah, İslam’da Kadının Konumu, 
Hucviri’nin Tasavvuf Sistemi.

Fazlur Rahman edindiği birikimi ve tecrübcyi 
aktarmasının nedenini sanki şu cümleyle dile geti
riyor. “Ahlak düzeni yaratmayı amaçlayan salt bi
limsel çaba, yani isimleri bilip ahlaki gayeler için 
kullanmama Kur’anın ifadesiyle bir abestir, bir 
oyundur, tehlikedir, ve şeytani bir çabadır.” (s. 25) 

Bu kitaptaki makalelerde İslam’ın bütün 
olanlarıyla günümüz dünyasında nasıl yaştmaca- 
gına dair güçlü yorumlar yer alıyor. Köklü mazi
de ufku geleceği sarmış bir anlayışı desteklemek 
ve İslama farklı açıdan bakmak için Fazlur Rah- 
man’m bu makalaleri bir yol gösteriyor.

A n k O kulu Yay. 1 6 8  sh.

28 ŞUBAT s u r e c in d e  DİN SİYASET VE LAİKLİK
2S ŞUÎÎAT SUHECinOE

Din Siyaset ve Laiklik 
W i '

Nazlı Ilıcak

Idris
KAHRAMAN

Nazlı Ilıcak tarafından ka
leme alınan bu eser yazarın 28 
Şubat sürecinin hemen önce
sinden, bu sürecin sonrasına 
kadar yazdığı makalelerden 
oluşuyor. Din Siyaset ve Laik
lik, Refahyol Hükümeti ikti
darında; belli dönemlerde 
nükseden bir hastalık olan, ne 
olduğu belirsiz irtica furyası
nın başladığı dönemleri içine 
alıyor. Yazarın bu makaleleri
ne bakıkhğnıda bu süretle sin- 

dinne, hakaret, baskı ve dayatmanın yer aldığı he
men seziliyor. Bu süreçte kendisini çıkar tarafı 
olarak gören insanların yazdıklarına bakılınca 
Nazlı Ilıcak’m bu makaleleri hemen kendini belli 
ediyor.

28 Şubat sürecini demokratik haklar ve temel 
insan hakları uğruna eleştiren isimlerden biri de 
Nazlı Ihcak idi. Yakm siyasi geçmişi gözler önüne 
seren bu yazılara bakılınca bu süreçte İlıcak’ın 
yaptığı ele.ştirilerin ne kadar haklı ve yerinde eleş
tiriler olduğu ortaya çıkıyor. Bu kitapta ortaya çı
kan bir başka husus ise okuyucuya bu süreci bü
tüncül olarak vermesi. Böylece sürecin değerlen
dirilmesinde kolaylık sağlıyor. Yazarın makalele
rinde yaptığı yorumların kimisinde teşhis doğru 
kimisinde ise Ilıcak’ın deyişiyle yanılmmış.

Din Siyaset ve Laiklik, yakm siyasi hayatı
mızda demokrasi, laiklik ve askeri müdahalelerin 
nasıl işlendiğini ve bir anda gündeme getirildiğini 
gösteriyor. Aynı zamanda gündemi merak eden 
okuyuculara bu sürecin bir gazeteci gözüyle nasıl 
değerlendirildiğini görme fırsatı veriyor.

B irey Yay. 2 6 0  sh.
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ISLAM YARGILAMA HUKUKUNDA JÜRİ___

______________ Nâsi Aslan______________

Günümüz çağdaş toplumlarda Hukuk ve Adalet kav
ramlarının önem kazanması, bu konularda çeşitli araştır
maların yapılmasını gerekli hale getiriyor. Toplumsal 
buhrandiin kurtuluşun tek çaresi olarak üzerinde mutaba
kat yapılan hukuk ilkelerinin tesbit edilm esi ve aksaklık
ların olması durumunda bu hukuka göre yargılama doğal 
uygulama gibi gözüküyor. Ancak Türkiye gibi hukuk il
kelerinin bir ideoloji ilkesi hiiline geldiği ülkelerde ise 
adalet buhranının yaşanması çoğu zaman mukadder hale 
geliyor.

Akademisyen Nâsi A slan’ın meydana getirdiği bu 
eser İslam yargılama hukkunda jü ri’nin (Osmanhda’ki deyim iyle Şuhııdü’l-Hal) anlam 
ve önem ine dikkat çekiyor. Yazar araştırmasını Osmanlı devri uygulamalarıyla sınırlı tu
tuyor. Eserin bu hali ise konunun imla.şılması cunacını gerçekleştirmek için uygun bir yol 
olarak görülüyor.

Yazar konuyu Osmanlı devri ile sınırlı tutmakla beraber diğer ülkelerdeki benzer 
uygulamalardan da misaller veriyor. Örneğin B izans’taki benzer ınüesseseleıie de de
ğerlendirilerek farklılıklar vc benzerlikler ele alınıyor.

Demokratik düşünccnin idari alanda olduğu gibi yapı sahasında da jüri sistemi ile 
gerçekleştiği görüşünden hareket eden yazar, konuyu Osmanlı devrindeki şeriye sicille
ri ve tarihi vesikalarla zenginleştiriyor.

Jüri sistemi devrimizde hukuk uzmanlarına tekabül edebilecek müftü, müderris ve 
em ekli kadı gibi vasıflı kişilerden oluşm ası yönüyle de günümüz hukukçularının dikka
tini çekecek nitelikte.

Osmanlı yargı sistem inin bii’ parçası olan Şühüdu’l-Hal (jüri) uygulamasını ele alan 
bu eserin O sm anlı’nın 700, kuruluş yıl dönümüne rastlaması kitaba farklı bir anlam ve  
önem  taşıyor.

Beyan Yay. 208 sh.

KUR’AN VE insa n

M ehm et Yaşar Soyaları

Geçtiğim iz günlerde Kur’an ve insan konusunda yazıl- K u i ' ^ â l l
mış eserlere bir yenisi daha eklendi. Mehmet Yaşar Soyalan f n  S'! 1T\tarafından kaleme alınan eser Kur’an’ın insan konusundaki 
değerlendirmelerine yeni yorumlar getiriyor. Yazar yeni yo- 
rumlar getirirken, yaşadığımız ülkeyi, geçm işte olanlan ve 
konuşulup yazılanları da dikkate alıyor. Bunun yanında in
sanı değerlendirirken Onu yaratan yüce A llah’ın kitabı 
Kur’an’ı da ihmal etmiyor. Diğer taraftan bakılınca Kuran 
ve İnsan da, insan konusunda Kur’an-ı Kcrinı’in olmazsa 
olm az bir kaynak olduğu bilinciyle, ayetlerin tefsir ve tevil
leri yapılarak insan tanınmaya çalışılıyor. Bu tanıma faaliyeti insanın gaybi bir varlık o l
duğu bilinci gözden ink tutulmadan yapılıyor”.

Yazarın üslubu “bu böyledir” anlayışından uzak. Tamamen sesli (yazılı) düşünmenin 
bir ürünü olarak ortaya çıkmış. Yazarın en önemli temennisi; “insan konusundaki Kur’an 
ayetlerinin anlaşılması ve bundan sonra gelccek nesillere yeni bir ufuk açması.”

Kur’an ve insan iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde insanın kimliği üzerinde du- 
rulmu.ş. Bu bölümde yiU'atılıştan, insanın özelliklerine kadar birçok başlık ele alınmış. 
Aynı zamanda bu kısım; insanı anlama konusunda yapılmış Kur’anî ve felsefi yorumlar 
olarak da görülebilir.

İkinci bölümde ise insan ve sorumluluğu irdeleniyor. Allah tarafından yaratılıp yeryü
züne gönderilen ve bir sorumluluk yüklenen insana, bu sorumluluğu ayetlerle bir kez da
ha aktarılıyor. Sadece aktarmakla kalmayıp, sesli düşünme eylem i burada da gerçekleşti
riliyor.

Kur’an ve İnsan, kendisinin ne olduğunu, niçin yaratıldığını, özelliklerini ve kapasite
sini merak edenlere tavsiye edilen bir kitap.

A rattırm a yay. 252 sh.

Yeni Kitaplar

1- İslami Y enilenm e, M akaleler II, 
Prof. D r Fazlur R ahm an, Ankara 
Okulu Yay.

2- Türklerin Din ve Hukuk Tarihi, Tur
gut Akpınar, İletişim Yay.

3- Osmanlı D evleti’nin M akedonya 
M eselesi-Balkanlar’ın Kör Düğümü, 
Süleyman Kani İrtem, Temel Yay.

4- Ufukların Efendisi Osmanlılar, Ja 
son Goodwin, Sabah Kit,

5- Sistem in Adı Yok, M ehm et Emin 
Kazcı, Birey Yay.

6- Çağdaş İran Öyküleri, M ehm et Ka
nar, Kaknüs Yay.

7- Tarihsel Sosyoloji ve Yöntemler, Ed, 
Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yurt 
Yay.

8- Bilginin Islâmileştirilmesi ve Çağdaş 
İslam Düşüncesi, Mevlüt Uyanık, 
Ankara Okulu Yay.

9- K ur’an ve İnsan-İnsanın Kim’liğine 
dair Bir Sorgulam a, M ehm et Yaşar 
Soyalan, A raştırm a Yay.

10- Aşk Ahlakı, Hilmi Ziya Ülken, Ya
pı Kredi Yay.

11- Hakikat ve Hurafe, D ücane Cün- 
dioğlu, Kitabevi Yay.

12- Çin H ong Kong Tayvan Aş Yeni 
Bir İm paratorluk, Willem Van Ke- 
m enade, Sabah Kit.

13- O rtadoğu Serüveni, H.V.R Wins- 
tone, Risale Yay.

14- İslam Yargılama H ukukunda Jüri, 
Yard. Doç. D r Nâsi Aslan, Beyan 
Yay.

15- Kur’an Meali O kum a Klavuzu, 
M ehmet Yaşar Soyalan, Araştırma 
Yay.

16- Uygun Adım Siyaset, Mustafa Ka- 
raalioğlu, Kitabevi Yay.

17- Üç Aynalı Kırk Oda, M urathan 
Mungan, Metis Yay.

18- Modernizm Evrensellik ve Birey, 
Şeyla Benhabib, Ayrıntı Yay.

19- İslam D ünyasında Entegrasyon 
Hareketleri, Davut Dursun, İşaret 
Yay.

20- Çıldınnın A naforunda, Giovanni 
Papini, Kaknüs Yay.
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KISA... KISA...
BALKANLARA OSMANLI MODELİ
Bir ABD'Iİ OsmanlI tarihi uzmanı, AB’ye Osmanlı İmpa- 

ratorluğu’nun başarılı dönemlerinde uyguladığı yaklaşımı 
incelemelerini öneriyor.

Her ne kadar artık bu dönemde imparatorluklardan 
söz edilmese de AB'nin benzer yaklaşımla sınırlarını ge
nişletip içine sadece Makedonya'yı değil, Sırbistan, Kara
dağ, Arnavutluk ve hatta Bulgaristan'ı da almasının yerin
de olacağını söylüyor. Bunun, artık modasının geçtiğini 
düşündüğü milliyetçiliği engelleyeceğini, böylece Balkan- 
lar’ın mirasını aldıkları entrikalar ve çatışmalar dönemini 
kapayabileceğin! iddia ediyor.

(Mehmet Ali Kışlalı, 18.6.1999 Radikal)

••• MHP’NİN TABANI “SİYASAL İSLAM”
Söz MHP'ye gelmişken, MHP’nin yükselişini sürdür

mesine imkansız gözüyle bakılıyor. Dün TÜSİAD’ın ağır 
topu bir isimle uzun uzun sohbet ettim. Ayrıca Ankara’nın, 
siyasetin, kulağı delik bir ismiyle konuştuk.

Diyorlar ki:
“MHP bazı çevrelerde ciddi tedirginlik yaratıyor.
MHP’nin tabanında siyasal İslamı savunan kişilerin ço

ğunlukta olması bu tedirginliğin en büyük nedeni. 
Apo'nun davasının tamamlanmasının ardından MHP’yi 
de izlemeye almak gerekiyor”.

(Güler Kömürcü 7.6.1999 Akşam)

••• KESİNTİSİZ EĞİTİM KRİZE GİRDİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim reformu sayılan 

sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim uygulaması, ödenek ye
tersizliği yüzünden can çekişiyor. Milli Eğitim Bakanı Me
tin Bostancıoğlu, bütçeden kendilerine 2 katrilyon 130 tril
yon lira ayrıldığını anımsatırken, "Bu bizim hedeflerimize 
yetmez” diye konuştu. Bakanlık, 'sekiz yıl'ı kurtarmak için 
gönüllü kuruluşların yardımını bekliyor.

(Hilal Köylü 15.6.1999 Radikal)

-  ABD’DEN GARİP AÇIKLAMA MI?
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rubin, Meclis'teki 

başörtüsü kriziyle ilgili yaptığı açıklamada ‘Laiklik ile din 
ve vicdan özgürlüğü birbiriyle bağdaşır' ifadesini kullan
mış. Büyük gazetelerimizden biri bu haberi şu başlıkla 
sunmuştu: "ABD'den garip bir açıklama." Bu haber verme 
biçimi ne anlama geliyor? Rubin’in sözlerinin gerçekten 
de garip mi olduğu düşünülüyor? Yoksa laikliğin olduğu 
yerde din ve vicdan özgürlüğü de kalmamalı mı denmek 
isteniyor? Sadece gazetecileri değil, bir çok kişiyi nere
deyse 'aptalca' denecek önermelere sürükleyen bu ruh 
hali nasıl açıklanabilir?

(Etyen Mahçupyan 30.5.1999 Radikal)

••• DEMİREL: ATATÜRK KALKAR VE SOPAYLA KO
VALAR

Türkiye'yi yöneten hiçbir hükümet, hiçbir parlamento 
Türkiye'yi pazarlık konusu yapamaz" diyen Demirel, "Tür
kiye'yi sokakta mı buldun? O zaman Büyük Atatürk kal
kar, eline bir sopa alır, herkesi kovalar. Hiç olmaz falan 
demeyin kalkar..." dedi.

(3.6.1999, Radikal)

K İM ?.. NE D ED İ?.. NE Y A Z D I?..
FELAKET GELİYORUM DlYOR

Gülay Göktürk 15.6.1999 sabah

RTÜK.. Adı o kadar kakofonik ki; içinde RTÜK geçen haberleri oku
mak için militanlık derecesinde sağlam bir gazete okuru olmak gerek...

Hele bir de, bu anlaşılmaz rumuza, “frekans tahsis ihaleleri", “ihale 
yönetmelikleri" ve "yönetmelik değişiklikleri" gibi birbirinden sevimsiz 
ifadeler eklenince, durum iyice içinden çıkılmaz hale geliyor. Ve bu sa
yede, son iki yıldır RTÜk üzerinde yapılan tehlikeli planlar geniş kitle
ler tarafından bir türlü anlaşılamıyor. Planlan tezgahlayanlar, mevzu
atın anlaşılmazlığı ve bürokrasinin soğuk dili ardına saklanarak bu kor
kunç operasyonu kamuoyundan gizleme imkanına kavuşuyor.

Oysa tehdit, hiç kimsenin "bana ne” diyemeyeceği kadar yakın. Dü
şünün, her Türk ailesinin salonunun baş köşesinde, ailenin bir ferdi 
olarak oturan ve ailenin bütün diğer fertlerinden daha çok etkileyen; 
bütün ailenin alışkanlıklannı, kültürünü, fikirlerini, zevklerini biçimlen
diren şey; gözümüzü ayırmadığımız o TV ekranı söz konusu olan...

Büyüklerimizin bizim için yararlı bulduğu kanatlan izleye izleye git
tikçe birbirimize daha çok benzeyeceğiz. Ağzımızı her açtığımızda ay
nı kahramanlık türkülerini söyleyen, aynı şoven milliyetçi nakaratlan 
papağan gibi tekrarlayan afyonlanmış bir toplum olacağız, öyle bir 
toplum ki, büyüklerimiz istedikleri anda bir düğmemize basıp bizi ağ
latacak, bir işaretle çoşturup meydanlara dökecek, istediği zaman "ya
şasın". istediği zaman "kahrolsun” diye bağırtacak. Koskoca ülke, ku
sursuz bir koro gibi tek bir ağızdan söyleyecek, tek bir beyin gibi dü
şünecek. İşte böyle göz yaşartıcı bir birlik ve beraberlik içinde güzel 
güzel yaşayıp gideceğiz.

Geniş kitle olan bitenin farkında değil, dedik. Farkında olanların kü
çük bir kısmı olayın vehametini anlatmak için elinden geleni yapıyor. 
Ama bir de her şeyi bildiği halde susanlar var. İşte asıl gaflet içinde 
olanlar onlar.

Çünkü onlar, bugün bu uygulama Kanal 7 gibi, Samanyolu, Mesaj TV 
gibi TV kanalannı yok etmeyi hedef aldığı için susuyorlar.

"Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" aymazlığı içinde, o yılanın bir 
gün mutlaka kendilerini de sokacağını göremiyorlar.

Bu yüzden ben onlardan umutsuzum.
Benim tek umudum, konunun, henüz tehlikeyi fark edemeyen ge

niş kitleler yani sîzler tarafından anlaşılmasında.
Sîzlerin bundan altı-yedi yıl evvel radyolarınıza nasıl sahip çıktığını

zı hatırlıyorum. Bugün de, dışınızdaki dünyayla belki de tek bağlantı
nız olan televizyonlannıza aynı kararlılıkla sahip çıkacağınıza inanıyo
rum.

Unutmayın; televizyonlannızı ele geçirmeye çalışanlar, aslında gö
zünüzü kulağınızı ve beyninizi ele geçirmek istiyorlar. Gözünüze, kula
ğınıza ve beyninize sahip çıkın.

iLERld KİM? GERİÖ KiM?
Ahmet Kekeç 19.6.1999 Akit

Türkiye'de resmi söylemin en rahat kullandığı suçlamalardan biri
si "gericilik"tir.

Gericilik yaftasının boynunuza takılması için “sistemin demokra
tikleştirilmesi" gerektiğini savunmanız yeterlidir.

Nedir peki, ileridlik-gericilik?
Prof. Idris Küçükömer'e göre, egemenlik hakkını, demokrasiyi ve 

“Irade-i Milliye"yi savunmak "ilericilik", bunun karşısında yer almak 
ise "gericilik"tir.

Rahmetli Küçükömer hoca Jöntürkler, İttihat ve Terakki, Cumhuri
yet Halk Fırkası, CHP ve sol entelijansiyayı "gerici"; Hürriyet ve İtilaf, 
DP ve Adalet Partisi’ni de “İlerici” çizgiye yerleştiriyordu.

Ömrü vefa etseydi Özal dönemi ANAP'ıyla RP’yi "ilerici" sınıflandır
masına dahil eder miydi, bilmiyorum. Ama. 28 şubat sürecini onayla
mayan geniş yığınlan "ilerici" kategorisinde değeriendireceği kesindi.
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DANIŞTAY: TÜRBAN HER YERDE YASAK
28.5.1999 Radikal

Danıştay Başkanı Erol Çırakman, Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kuru- 
lu'nun devlet memurları için aldığı türban yasağının üniversite öğrencileri 
için de geçerli olacağını açıkladı. Çırakman , dün Meclis Başkanı Yıldırım Ak- 
bulut’u ziyaretinden sonra, gazetecilerin başı açık görev yapmayı kabul et
meyen memurun ‘uyarı cezası verilmesine bile gerek olmaksızın' kamu gö
revinden çıkartılmasına ilişkin aldıkları kararla ilgili sorulannı yanıtladı. Cer
rahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışan türbanlı bir memurun dava konusu oldu
ğunu anımsatan Erol Çırakman, şunları söyledi:

"Sadece başı örtülü olarak türbanla göreve gelmesi bilinçli, şuurlu bir ey
lem niteliğindedir. Üniversite doğrudan karar vermişse kanuna aykırılık 
yoktur. Bunun sonucu olarak, konu yargı kararına bağlandığına göre, idare
ler türbanla göreve gelmekte ısrar eden pek çok kamu görevlisi için aynı 
kararı verebilecekler. Bu kararı alan Danıştay’ın en üst kuruludur. Bu karar
lar devam ederse, tahmin ediyor ve inanıyorum ki, bu şekildeki direniş or
tadan kalkacaktır."

EMNİYET TELEFON REHBERİ
İsmet Berkan 31.5.1999 Radikal

Yeri gelmişken,’telefon takibe almak’ ne demek, onu biraz açıklamaya 
çalışayım.

Türk Telekom, Turcell ve Telsim, yani Türkiye’de telefon işleten üç kuru
luş, her ay bütün abonelerinin (bu arada benim ve sizinkiler de dahil) o ay 
hangi numaralı telefonla kaç dakika görüştüğünü, o telefonun kime ait ol
duğunu vs. bilgisayar diskleri halinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim 
ediyor.

Bakın, biliyorsunuz cennet vatanımızda yıllardır telefon rehberi bulun
muyor. Bulunsa bile pek çok numara o rehberde zaten yer almıyor. Ama 
Türkiye’nin en gelişmiş, hem iş, hem ev, hem cep, bütün telefonlarını içe
ren yegane rehberi şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Ankara Oran Yo
lu Yıldız'daki binasındaki dev bilgisayar ağında bulunuyor.

ŞEHfr AİLELERİ NEDEN HEP KÖYLÜ
Can Ataklı, 2.6.1999 Sabah

Son birkaç gündür çok sayıda faks ve e-mail alıyorum. Okurlar "şehit ai
lelerinin hemep hepsinin köy kökenli olmasına” dikkat etmişler ve soruyor
lar "İstanbul’un göbeğinden, Nişantaşı’ndan, Etiler’den, Ulus’tan, Ankara 
Çankaya’dan evladını şehit veren aile yok mu?"

Gerçekten de bu saptama dikkat çekici. Hemen bütün şehit anneleri ya 
da yakınları bildiğimiz geleneksel başörtüsünü takıyorlar. Siyasal İslamcı fa
lan değiller yani. Görünümlerinden varlıklı olmadıklan ve genellikle köyden 
geldikleri belli oluyor. O zaman de pekçok kişi haklı olarak "Hep onlar mı 
şehit oldu?" diye sormadan edemiyor.

VURAL SAVAŞ, SAVQDIR, TARAF DEĞİL
Hakkı Devrim, 2.6.1999 Radikal

Bir diyeceğim de şu:
- Ağız birliğiyle Meral Akşener’i ayıplayıp suçladığımız günlerde bu yüce 

hakimlerimiz nerelerdeydiler? o da nihayet, kanundışı kaydedilmiş bir tele
fon konuşmasını açıklamıştı.

Delili savunanlann bir gerekçesi de şu; ses bandını değerlendirecek, bu 
arada delil değeri olup olmadığına da karar verecek olan nihayet Anayasa 
Mahkemesi’dir, telaşa gerek yok!

Herhangi bir davada, taraflardan herhangi bir kanundışı bir delili mahke
meye sunar ve kararı hakimler verebilir. Ama bu olaydaki sıradan bir taraf 
değil, savcıdır-, yani yani kamu adına davacı, hatta kamunun temsilcisidir. 
Ve hukuka yüzde yüz riayet etmesi, kanunların lafzına değil, ruhuna itibar 
etmesi beklenir.

-  BİLDERBERG DEYİP GEÇMEYİN
Bilderbergçiler Türkiye ile yakından ilgililer, ilk toplantıyı 

1954’te yaptıklarını düşünürseniz, 1959 toplantısı için İstan
bul/Yeşilköy'ü mekan seçmelerini bu ilgiye bağlayabilirsiniz. 
1975 toplantılan da 25-27 Nisan tarihleri arasında Çeşme'de
ki Altın Yunus tatil köyünde yapılmıştı. Bizim siyasetçilerden 
Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit eski Bilderbergçiler; Mesut 
Yılmaz da ilk katıldığı Bilderberg’ten sonra ANAP liderliğine 
seçilmeyi başardı. Ülkemizin en kritik makamları Bilderbergçi
ler tarafından işgal ediliyor sizin anlayacağınız...

(Taha Kıvanç 14.6.1999 Y Şafak)

-  ÇANKAYA NE YAPARSA DOĞRUDUR
Çankaya, "Ben Köşk’üm, ne söyler ne yaparsam doğrudur” 

havasında. Hükümet ’’Köşk’e karışılmamasına” yanlı.
Tasarrufa riayetten söz eden Cumhurbaşkam’nm günlük 

hizmetlerinin faturası hayli yüksek.
Yurtiçindeki helikopter, uçak, taşıt giderleri nedir? Yurtdışı 

gezilerdeki dövizli giderler nasıl karşılanıyor?
Soran yok. Tabii yanıtlayan da...

(Cüneyt Arcayürek, 17.6.1999 Cumhuriyet)

-  EĞİTİM HOCASIZ KALDI
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre gelecek yıl 

yalnızca İstanbul’da gereksinim duyulan öğretmen sayısı 17 
bin. Milli Eğitim Bakanlığı sekiz yıllık kesintisiz temel eğitim uy
gulamasına geçildiğinde 2000 yılına kadar 190 bin öğretmen 
alınacağını duyurmuştu.

Bugüne kadar Milli Eğitim bünyesine yalnızca 74 bin öğret
men alınabildi. Bu yıl eğitim fakültelerinden mezun olması bek
lenen yaklaşık 10 bin öğretmen adayı ise İstanbul’un karşı kar
şıya olduğu öğretmen açığını bile kapatmaya yetmiyor.

(Şebnem Aksoy 8.6.1999 Radikal)

••• PROTOKOL; MHP’YE SINIRLAMALAR MANZUMESİ
Eğitim bölümüne geliyoruz. Neden böyle bir bölüm var pro

tokolde? Çünkü daha önceden tartışmalar yaşandı, MHP’nin 
türbanı serbest bırakmak istediği ve sekiz yıllık eğitimi gevşe
teceği söylendi. Ama protokolde bunların tam tersi ifadeler var 
Yani MHP görüşlerini değiştirmiş durumda.

Benim gördüğüm kadarıyla bu protokol, esas olarak 
MHP’ye yönelik sınırlamalan anlatan bir metin.

(İsmet Berkan 29.5.1999 Radikal)

-  TEK BOYUTLU TOPLUM PROJESİ
Tek boyutlu, tartışmayan, düşünmeyen toplum modeli inşa- 

asına adım adım ilerlediğimizi belirtmiştik.
( . . . )

Bu konuda pek çok somut örnek var. Bunlardan bir tanesi 
son MGK’ya bir kez daha konu olan RTKÜK’le ilgili

(...)
istenmeyen tüm kanalların devre dışı bırakılmasının yanın

da yeni RTÜK modeliyle 1970'ler TRT modelinin geri getirilme
sinin amaçlandığını anlatıyor.

Sorun ciddidir. Sorun bir kaç kanalın değil, Türkiye'nin me
selesidir. Çünkü sorun tek sesli bir toplum kurma çabasında 
çok önemli adımlar atıldığına, atılacağına işaret etmektedir. 
Belli ki 2.5 yıl önce başlayan süreç, belki üslup farklılığıyla, 
ama hız kazanarak sürüyor ve sürecek gibi görünüyor.

(Ali Bayramoğlu 9.6.1999 Star)
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MANŞETLERDE GEÇEN AYIN GÜNDEMİ
B a şke n tle  Zoraki N ikah: Kerhen de olsa DSP-MHP-ANAP 
hükümetinin yolu açıldı. (22.5.1999 Radikal)
Rahşan 1-0 Galip; MHP Rahşan Ecevit’in suçlamalarını sineye çekti, 
(22.5,1999 Yeni Şafak)
Başörtüsü Pazarlığı; MHP, DSP ve ANAP Koalisyon için Start verdi
ler (23.5,1999 Yeni Şafak)
Polis Savaşı: Ankara ve İstanbul polisi birbirine girdi. Emniyet Teşki
latındaki Fethullahçı avı (24,5.1999 Star)
Haydi A rtık İşbaşına: Süper Koalisyon'da eşit sorumluluk 
(29,5,1999 Sabah)
Utanç Protokolü. MHP’ye figüren rolü verilen koalisyonda aslan pa
yını ANAP aldı (29.5,1999 Yeni Şafak)
Ecevit’e Tele-Takip; Dinleme olayı Başbakanlık telefonlarına kadar 
uzandı. (30.5.1999 Hürriyet)
Utanın: Başını örten kadınla başkesen katil aynı kefede. Malatya'da 
başörtülüler hakkında idam istendi. (31.5.1999 Akil)
Ve Söz Yargının: Cumhuriyet tarihinin en önemli davası bugün baş
lıyor. Bebek katili Apo yargı önüne çıkıyor. (31.5.1999 Hürriyet) 
Hesap Günü: Bölücübaşı Apo bugün döktüğü kanın hesabını vere
cek. (31.5.1999 Sabah)
Utanmaz Katil: Otuzbin kişinin katili Apo özür dileyerek kutrulmaya 
çalışıyor. (1,6.1999 Yeni Şafak)
Saygılarımla Efendim: Süt dökmüş kedi gibi duran bebek katili Öca- 
lan, Türkiye Cumhuriyeti yargıcına böyle hitab etti, (1,6,1999 Hürri
yet)
Sünepe Katil: Apo özür diledi, yalvardı, (1.6.1999 Sabah)
Bekaa’da Aslan İmralı’da Köpek: Apo davası başladı. (1.6.1999 
Star)
Öcalan’ ı Abartıyorlar: Recai Kutan: Türkiye'deki diğer konulan unut- 
turcasına Öcalan davasını abartıyorlar. (2.6.19999 Hürriyet) 
Asılmadan Öldü: Başta PKK olmak üzere Apo, kendisini destekle
yenlerin gözünde öldü. (3.6.1999 Akit)
Katil Pesetti: Sırp diktatör Miloseviç G 8’lerln hazırladığı anlaşmayı 
imzaladı. (4.6.1999 Sabah)
Tele-Şok: İşte polisin izlemeye aldığı ünlü telefonlar: Bakanlar, Millet
vekilleri, Gazeteciler, İşadamlan, Sanatçılar,,. (4.6.1999 Hürriyet)
Askere de İzleme: Polisin Genelkurmay başkanlığı’na bağlı önemli 
birimleri de izlediği ortaya çıktı. (5.6.1999 Hürriyet)
Ben Peygamberim: Apo "Bana Peygamberlik geldi, Bu kanı ben dur
duracağım. Barışı sağlayacağım”. (6.6.1999 Hürriyet)
İşte Sır Kaset: Vural Savaş'a gönderilen Kaset Erbakan’ın Fazileti 
uzaktan yönettiği iddialarına delil gösteriliyor. (6.6.1999 Sabah)
Savaşı Açığa Alın; FP'Iİ S. Arif Emre; "Adalet Bakanı, FP Davası'nın 
selameti İjakımından Vural Savaş’ı açığa almalıdır." (8.6.1999 Akit)
Türk Öğün Çalış Faiz Öde; Halkın ödediği vergilerin tümünü borç fa
izleri yiyor yine de yetmiyor (8.6.1999 Sabah)
Savcı İdam: DGM Savcısı Bölükbaşı Öcalan'ın 125. maddeye göre 
idamını istedi. (9.6.1999 Sabah)
Faiz Alev Alev Yakıyor; Yüksek faiz devletin iliğini kuruttu. Köklü fir
maları bir bir batağa sürüklüyor, işsiz sayısı da çığ gibi büyüyor. 
(9.6.1999 Sabah)
Ücretliye Ölüm: Hükümet işçi ve memura soğan ekmek parasını çok 
görüyor. (11.6.1999 Şeni Şafak)
Şok Sözler: İçişleri Bakanı Tantan: "istihbarat birimi kahvehane gibi, 
herkes girip çay kahve içiyor," (11,6,1999 Hürriyet)
Ahlaksız Satış: Enerji ihalelerinde pis kokular,, (12,6,1999 Yeni Şafak) 
Yiyin Efendiler; Bankalar Yasası'na eklenen basına sansür madde
siyle yolsuzluklar örtbas edilecek, (13,6.1999 Yeni Şafak)
Rus Tezgahı: Ruslar tek kurşun bile atmadan Kosova'da söz sahibi 
oldu. (13.6.1999 Sabah)
r/Ialiye’den Jetpa’ya Kara Para Soruşturması: (13.6.1999 Hürriyet)
Deprem: İşte Cumhuriyet rejimine karşı sinsi örgütlenmenin gerçek 
yüzü. İşte Türkiye’yi sarsacak Fethullah Hoca Raporu’nun tam metni 
(14.6.1999 Star)

MHP’nin Yerine DYP: ABD'nln Stratejik ve Uluslararası Etütler Mer
kezi hazırladığı raporda Çiller’ in DYP'nin başından gitmesinden son
ra MHP'nin hükümetteki yerine DYP'nin geleceği öne sürüldü 
(12.6.1999 Sağduyu)
Yüksek Mahkemeden Fazilete Kaset Şoku: Erbakan-Hatipoğlu te
lefon konuşmasının ses kaseti, Anayasa Mahkemesi Raportörü’nün 
gizli dinlemeyle elde edilen kasetlerin davalarda delil olamayacağı ra
poruna rağmen dün dosyaya girdi. (15.6.1999 Hürriyet)
İrtica Cinneti: Her başı sıkışan irtica silahına saniıyor. Tele-kulak 
skandalında açığa alınan Emniyetçiler, irticacı adı altında yeni isimle
ri basına sızdırmaya hazırlanıyorlar. (15.6.1999 Yeni Şafak)
Vahşet; İşte Sırp İşkencesi. (18.6.1999 Milliyet)
Şimdi de Tahran Kaşınıyor: Ankara, Şam’dan sonra Tahran'a tokat 
vurmaya hazırlanıyor. (18.6.1999 Star)
Kosova’da Yer Gök Zulüm: Kosova’da 90’dan fazla toplu mezar tes- 
bit edildi. (18,6.1999 Yeni Şafak)
IVlerve’ye Linç Ebru’ya Alkış: Başörtülü olduğu için Merve Kavak- 
çı’yı linç ettiren kartel medyası, eroin sanığı Ebru Şallı'ya özgürlük is
tiyor. (19.6,1999 Yeni Şafak)
Fethullah Hoca’ya İdam Talebi: Nuh Mete Yüksel, Fethullah Gülen 
hakkında idam istemiyle dava açmaya hazırlanıyor. 20,6.1999 Sa
bah)
Ecevit Şaşırttı: Fethullah Hoca'nın devleti ele geçirmek için nasıl ta- 
kiyye yapacağını anlattığı kaset hakkında Ecevit ılımlı konuştu, "Sa
yın Fethullah Gülen'in bu konuda ne diyeceğini bilmeden bir değer
lendirmede bulunman yanlış olur,” (20.6,1999 Posta)
Engizisyon: Gülen aleyhine yeni bir kampanya başlatıldı. Kampan- 
ya’nın Doğu Perinçek ve ekibinin ihbarlarından sonra başlaması dik
kat çekiyor, (20.6,1999 Yeni Şafak)
Hedefleri İslam: Fethullah Hocaefendi'ye Saldırıp hakaret edenler, 
hoşgörü değil, dinini değiştirmesini istiyorlar. (21.6.1999 Akit)
İddialar Çok Ciddi: Cumhurbaşkanı Demirel, Fethullah Hoca Skan
dali için; "Devlete el koyacağız diyorsa bu çok ciddi iddiadır. Ciddi te
lakki edilir," dedi. (21.6.1999 Hürriyet)
Asıl Hedefi Ordu: BÇG'nin Fethullah Hoca Raporu: F. Gülen askeri 
okullara öğrenci sokarak ve cemaatin kızlarını askerle evlendirerek 
yedi yıl sonra orduda söz sahibi olmayı hedefliyor (21.6.1999 Sabah)
Fethullah’m Ölüm Komandoları: MGK’ya sunulan raporda Fethul- 
iah Gülen’in nihai amacının İslam Devrimi olduğu, bu amaçla üçbin 
intihar komandosu yetiştirmeyi planladığı bildirildi (22,6.1999 Sabah) 
Gülen Büyük Tehlike: Genelkurmay raporunda Fethullahçıların he
defleri, stratejisi ve yapısı irdelendi. (22.6.1999 Cumhuriyet)
Coca Cola Paniği: Coca Cola'nın kandaki alyuvarlan eriterek kan
sızlığa yol açtığının ortaya çıkmasından sonra Belçika’nın ardından 
Lüksemburg'ta da Coca Cola satışlan yasaklandı. (16.6.1999 Akit) 
Devlet Tuzak Kuramaz: ANAP lideri Yılmaz Fethullah Gülen konu
sunda: "Devlet karanlığın, karanlık devletin içinde. Devlet vatandaşa 
tuzak kuramaz. Kimseyi tuzağa düşüremez.” (23.6.1999 Hürriyet)
Gülen’den Mektup: Fethullah Gülen, dün bir savunma hazırlayarak 
APS ile Demirel ve Ecevit’e gönderdi. (23,6.1999 Hürriyet)
Yılanların Öcü: 28 Yıl önce devleti ele geçirmek için başkaldıran fa
kat başı ezilen 9 Mart 1971 Cuntasının kalıntıları, 28 Şubat'la birlikte 
deliklerinden çıktılar, (23,6.1999 Akil)
Fethullah’tan Özür: Gülen canlı yayında; "Ordusu'na,milletine laf et
tirmeyen cephedeyim, Atatürk’ü hedef alan sözlerim sürçü lisan" di
yerek özür diledi (23,6,1999 Milliyet)
Beni Asmayın Savunması: Apo’dan Son Mesaj; “Beni asmayın, hiz
met edeyim,” (24,6.1999 Sabah)
Stratejik Savaş: Dün yapılan MGK Toplantısı’nda, irticayla mücade
le konusunda "Milli Eylem Stratejisi” saptanmasına karar verildi. 
(24.6.1999 Hürriyet)
Yeniden 163: MGK din istismarını yasaklayan 163’üncü maddenin 
boşluğunu dolduracak yasal düzenleme istedi (24.6.1999 Milliyet)
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