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17 Ağustos 1 9 9 9 ’da saat 0 3 .0 2 ’de m eydana gelen ve mer
kez üssü Gölcük olan Türkiye tarihinin en büyük deprem i, sade
ce M arm ara bölgesini sarsmakla kalmadı; bütün Türkiye’yi de
rinden etkiledi. 40-50  bin civarında can kaybına ve milyarlarca 
dolarlık mali zarara yol açan deprem ; yalnızca ekonom ik hayatı 
değil, siyasal dengeleri, hatta sosyal ilişkileri de etkileyeceğe 
benziyor.

Ö te yandan deprem ; bir turnusol kağıdı gibi herşeyi gerçek 
yüzü ile gözler önüne serm iş bulunuyor.

Mesela; “Büyük Türkiye”, “güçlü devlet” efsanesi, depremin 
devasa enkazı altında küçüldü, acze düştü ve adeta kayboldu.

Mesela; soyguncu m üteahhitler ve rüşvetçi bürokratlarla iş
birliği yaparak ve de onlar için af çıkararak İnsanımızı felakete 
sürükleyen kirli yüzlerin maskeleri düştü; “Kral’ın çıplak olduğu” 
anlaşıldı.

Mesela; bunca dejenerasyona, çürümeye, ve yozlaşmaya rağ
m en halkımızın ne kadar diğergâm , ne kadar hayırsever ve ne 
kadar fedakâr olduğu sevinilerek izlendi.

Mesela; deprem  bölgesine ulaşmakta alabildiğine hantal ve 
yavaş davranan ve enkaz altından gelen çığlıklara neredeyse sa
ğır kalan devletlülerimizin, gönüllü kuruluşların yardımlarını en 
gelleme konusunda ne kadar atak olduğu görüldü.

Hasılı deprem , Türkiye’nin birçok yönüyle -olumlu ve olum
suz - gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Öyle anlaşılıyor ki, M armara 
deprem i üzerinde daha çok konuşacak, çok tartışacağız ve bu 
vesileyle pek çok konuyu kurumu, sorunu m asaya yatıracağız.

Derginiz Ümran, bu sayıda, depremi farklı açılardan ele alı
yor: Yazarlarımız Yıldırım Canoğlu ve Abdullah Yıldız, deprem in 
unutturulmaya çalışılan ilahi boyutunu ele alıyorlar. Dayanışma 
Vakfı Genel Sekreteri Süleyman Gündüz, Mazlum-Der İst. Şb. 
Bşk. Şadi Çarsancaklı İHH Başkanı M ehmet Köse “İnsani Yar
dım Birliği” adı altında örgütlenen gönüllü kuruluşların deprem  
bölgesine yaptıkları yardım faaliyetleri ve önlerine çıkan engeller 
konusunda bilgiler veriyorlar. Bu bağlamda yazarımız Mustafa 
Özcan da, İslam dünyasının medya tarafından gözardı edilen 
yardımlarına ışık tutuyor. Ö te yandan, uzun süredir Japonya’da 
deprem  üzerine araştırm alar yapan Jeofizik uzmanı Dr. Ali Os
m an Ö ncel’in yazısı ve İst. B. Şehir Bl. D eprem  Md. Mahmut 
Baş’la yapılan sohbet, deprem in teknik yönüne ilişkin önemli 
malumatlar içeriyor.

Üm ran, Ekonomi Çarkı, İslam Dünyası, Yansımalar ve dene
melerle devam ediyor.

Deprem in, içinde yaşadığımız toplumun helakine değil top- 
yekün dirilişine vesile olması duasıyla....

ü m ra n
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KAPAK
YER ALTINDAN

GELEN MESAJLAR -I

“Başınıza gelen he?- musibet kendi elleriniz
le işlediklerinizyüzündendir’’ (42 Sura 30)

GİRİŞ

Yıldırım
CANOĞLU

9.9

Ö ncelikle Gölcük m erkezli 
' M armara Deprem i’nde ölen
lere ve gerilerde kalanlara Al

lah’tan rahmet diliyorum.
Gölcük merkezli M armara Bölgesi 

Depremi, oluşumu, etkisi, sonuçlan ve 
deprem sonrasmda ülke olarak yaşanan
lar açısmdan iyi okunması ve tahlil edil
mesi gereken bir olaydır. Olayı yalnızca 
mühendislik veya temel bilim ler çerçe
vesinde ele almak bizi yanılgıya götüre
bileceği gibi gerekli derslerin çıkarılm a
sına da vesile olur.

Deprem elbette ilgili bilim adam la
rınca incelenecektir. Bu, olayın teknik 
boyutudur. Ancak olayın sosyal ve uhre- 
vi boyutlarının olduğu gözden kaçırıl
mamalıdır. Hatta uhrevi ve sosyal boyu
tunun teknik boyutundan daha önce ve 
önemli olduğunu söylemek abartı olm a
yacaktır.

G ölcük merkezli M armara Depremi, 
şiddeti, maliyeti ve sonuçları itibari ile 
Türkiye’nin karşılaştığı en büyük bir 
afet, en büyük bir yıkım ve en büyük bir 
mesajdır. Hatta bu, depremden de öte bir 
şeydir.

İlahi Sünnet e uygun olai'ak yer altın
dan bir mesaj, bir uyan gelmiştir. Bu 
mesaj iyi okunmalıdır. Bu mesaj iyi tah

lil edilmelidir. Bu mesajın gerektirdiği 
tavır fert ve toplum olarak ortaya konul
malıdır.

Gölcük merkezli Marmara Depremi 
tahlil edilirken duygusallıktan, sloganik 
düşünmeden mümkün olduğunca kaçı- 
nılmahdır. Depremi, birilerini suçlamak 
için bir araç, bir istismar mevzuu veya 
güç kazanm a aracı olarak kullanılmama
lıdır. Toplumun her kesimine dönük olan 
mesajları, bir iki günah keçisine dönük 
olarak yorum lam ak adil olmadığı gibi 
gerçeği de örtbas etm ek olacaktır.

Bu çalışm ada konuyu teknik boyu
tundan ziyade, mesaj boyutu ile ele alıp 
inceleyeceğiz. İncelemenin bu boyutu 
dinin ve felsefenin konusudur. Bu ne
denle konuyu K u r’an ve sünnet çerçeve
sinde ele alıp inceleyeceğiz. Olayı, bu 
dünya, öteki dünya, kıyamet, ahiret, 
iman, İslam, küfür, şirk, isyan, bağy, ce
za, azap, helâk, musibet, şehvet, fesat, 
zulüm, basiret, cürüm, fahşâ, fısk, fücûr, 
habîs, hevâ, istikbar, istizaf, rics, seyyie, 
sirkat, tağut, tefrika, tekasür, teref, israf, 
haddi aşma, sünnetullah, kader, mîzan, 
adalet gibi kavramların girift ilişkileri
nin oluşturduğu semantik alanların ara 
kesitlerini bularak gerçeğe ulaşmanın 
çok yorucu ve çok dikkat gerektiren bir 
iş olduğunu burada hatırlatmalıyız.

Bu kavramların tümünün ara kesitini

ÜMRAN
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oluşturan davranış ve yaşam biçimlerine en iyi ör
nek, K ur’ an-ı K erim ’de yer alan ve helâk olan ka- 
vimlerin, şehirlerin durumu ile Cennet ve Cehen
nem ’deki insanlarm durumudur. O halde, geçmiş 
toplum ve m edeniyetlerle bugünün mukayesesini 
yapmak kaçm ılm az olacaktu'.

Konuyu, bütünlük sağlamak açısından insan ve 
kainatın yaratılışındaki amaçla ele alacağız. Sonra 
İnsan-doğa etkileşim ini ortaya koyacağız. Daha son
ra insan eylemleri ile ceza, azap, helâk arasındaki 
İlahi Sünnet’in nasıl işlediğini inceleyeceğiz.

Ancak ana konuya geçmeden önce “Kralın çıp
laklığı” ile “C am baza bak cam baza!” hilesine dik
kat çekmek istiyoruz.

KRAL ÇIPLAK

Bu depremde ilk dikkat çeken, toplumun refleksleri 
ile devlet mekanizmasının refleksleri arasındaki bü
yük uçurumdur. Toplum ne kadar hızlı ve atak tavır 
sergileyebilmişse, devlet te o kadar atıl ve hantal bir 
tavır ortaya koymuştur.

Depremin ilk 3 günü devlet ortada hiç yoktur. İn
sanlar kendi kaderleriyle başbaşadır. Gıda, yiyecek, 
barınma, sağlık ve kurtarma ile ilgili devletin doğru 
dürüst bir yardımı hatta girişimi de yoktur. Başbakan 
Ecevit’in ‘U laşım  kesildiğinden yardımlar yerine 
ulaşamamaktadır.’ veya devlet ricalinin ‘Bu denli 
büyük bir bölgesel depreme anında müdahale etmek 
zordur.’ tarzındaki söylemleri, yukarıdaki acı gerçe
ğin itirafından başka bir şey değildir.

Oysa devlet denen mekanizmadaki Kızılay, Sivil 
Savunma, Âfet İşleri ve Kriz Yönetimi gibi kurum
lar bu günler için vardır, var olmalıdır. Milletin alın 
terinden alınan vergilerle işleyen bu kurumların, bu 
depremde hangi fonksiyonu icra ettiği sorgulanmalı
dır.

Halkın kurban derilerine devlet zoruyla el koy
maya kalkan bu kurumların bütçesi, personeli nor
mal ve anormal zamandaki faaliyetleri halkın bilgi
sine sunulmalıdır.

Başbakan E cevit’in ‘yollar kapalı olduğu için 
yardım deprem bölgesine ulaşam am aktadır’ sözleri, 
mercek altına konmalıdır. Ecevit ne demek istemek
tedir? Sakarya ve Avcılar hariç tüm deprem bölgesi, 
sahil şeridindedir ve denizden ulaşım mümkündür.

Ayrıca tüm deprem bölgelerine havadan ulaşım im
kanı vardır. Hava ve deniz yolu niçin kullanılmamış
tır? Ordunun elindeki helikopterler yardım ulaşımın
da zamanında niçin kullanılmamıştır? Ordunun elin
deki kurtarma araçları deprem bölgelerine niçin za
manında sevkedilmemiştir? Bu sonucun olağanüstü 
hal ilan edilip edilmemesi ile bir bağlantısı var mıdır. 
Bu bağlamda tarihteki Kahramanmaraş ve Çorum 
olaylarının böyle bir çelişmeden kaynaklandığını ha
tırlatmakta fayda vardır. Gene bu bağlamda tarihteki 
Balkan Savaşı’nın, İttihatçı paşaların İtilafçı paşala
ra yardım gönderilmesini engellemesi sonucu kaybe
dildiğini hatırlatmada da yarar vardır. Yoksa bu ata
let, bir basiret bağlanması sonucu mudur?

Deprem bölgesine “yollar bozuk” gerekçesi ile 
devlet ulaşamazken; aynı yollardan sivil toplum ör
gütleri ve halk bizzat ulaşabilmektedir. Sivil toplum 
örgütleri ve halk depremin birinci günü oradaydı. 
Hala da yardımları ile oradadır. Ancak deprem böl
gesine yardım ulaştırmada gerekli hızı gösteremeyen 
bir mekanizma, yardım götüren sivil toplum örgütle
rini engellemekte gereğinden fazla hızlıdır. Âfet böl
gelerine siz yardım götürmeyeceksiniz ve fakat yar
dım götürenleri engelleyeceksiniz. Bu devleti yö
netenlerin ne denli karm aşık duygular içinde olduğu
nun bir göstergesidir.

Halkın bütünleştiği, kucaklaştığı bii' dönemde 
devletin milleti ile kucaklaşıp barışamaması büyük 
bir şanssızlıktır; ülke için ciddi bir kayıptır. ‘Millet 
devlet için vardır’ anlayışı yerine ‘devlet millet 
için vardır’ anlayışını yerleştirme mücadelesine de
vam etm ek daha acil bir zaruret haline gelmiştir-.

Halkı tehlike olarak gören ve onu kontrol altına 
almak için yapılanan bir sistemin, deprem bölgesin
de ne kadar aciz kaldığı, halkın hafızasından silin
meyecektir. H antallaşm ış, heyecanını kaybetmiş, 
halka yabancılaşmış, geleceğe dönük hedef ve hayal
leri olmayan bir mekanizma, bir “çıplak kral” var 
karşımızda.

Cambaza Bak Cambaza
Halkı tehlike olarak gören ve ona göre yapılanan 

mevcut sistem, geçmişte pek çok kanun ve uygula
mayı halkın dikkatlerini bir yerlere teksif ederek çı
karmış ve gerçekleştirmiştir.

Gölcük merkezli Marmara Depremi ile herkesin

EYLÜL 1999 ■ 5

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

http://www.cvisiontech.com


dikkatleri deprem bölgelerine teksif edilmişken, Mec
lis’ten pek çok kanun çıkarılabilir. Başta üniversiteler 
olmak üzere devlet mekanizmasında bir çok insan 
mağdur edilebilir. Özelleştirme talana, yağmaya dö
nüştürülebilir. Uluslararası düzeyde pek çok taviz ve
rilebilir. Din, vicdan ve düşünce özgürlükleri kısıtla
nabilir. Örgütlenme özgürlükleri daraltılabilir, baskı 
ve şiddeti meşru gösterecek yasalar çıkarılabilir.

Halk, deprem de mağdurları kurtarmaya çalışır
ken A nkara’da birileri, halici daha sağlam kafese 
koymak için uğraşabilir. Deprem sürecinde hırsızlar, 
üçkağıtçılar vurguncular, soyguncular, tefeciler, ca
niler, çeteciler a f edilirken; düşünce suçları diye ni
telenen (düşüncenin bizatihi kendisini suç kabul et
me) suçlar, rahatlıkla af kapsamı dışında bırakılabi
lir.

Bir taraftan depremle ilgilenirken, diğer taraftan 
Ankara’da kapalı kapılar arkasında neler olduğuna 
veya olabileceğine dikkat etmeliyiz.

KAİNATIN YARATILIŞ AM ACI VE N İZAM I

Kainatın ve insanın yaratılış kanuniyetine ilişkin pek 
çok teori ortaya atılmıştır ve atılacaktır da. Kainatın 
ve insanın tabi olduğu kanunlar (İlahi Sünnet, A l
lah’ın takdiri, kaderi) tespit edilmeye çalışılm akta
dır, Bunda isabet edilebilir veya yanılabiliriz. Yanıl
gılarımızı düzelterek iyiye, güzele doğru yol alırız. 
Bu nedenle temel bilimlerin bulgulai'i izafidir, geçi
cidir, her an değişebilir. Bu gerçeği yol boyu hep göz 
önünde bulundurmalıyız.

M ilyarlarca yıl ötesine ilişkin, zaman ve mekanın 
mevcut olmadığı bir ortamdan, zaman ve mekanın 
oluştuğu bir ortam a geçişe ilişkin teorilerimiz ne de
rece mutlak gerçeği yansıtabilir?

M ilyonlarca ışık yılı öteden gelen bilgilerle mil
yonlarca yıl ötesine ilişkin hüküm koymak, ne dere
ce mutlak gerçeği temsil eder, O açıdan bu konular
da yaratıcının bilgisine insanlığın ihtiyacı vardır,

ALLAH  G Ö K LER İ VE YERİ, G ERÇEĞ İ 

_________ G Ö ST E R M E K  İÇİN YARATM IŞTIR._________

Yaratıcı A llah’ın insanlığa gönderdiği kitapta yeri 
ve göğü kendisinin yarattığı^, yerde ve gökte olanla
rın tümünün kendisine ait olduğu^ açıkça ifade edil

mektedir. Allah sadece yaratıcı vasfını kullanmayıp, 
kanun, hüküm koyucu anlamında Rabb olma sıfatını 
da bu ilişkide belirtmektedir. Âlemlerin Rabbi^, ye
rin ve göğün Rabbi**, yerin, göğün ve ikisi arasında- 
kilerin Rabbi, “her şeyin R abbi”s diyerek Yaratan- 
yaratılan ilişkisinin ötesinde kanun koyucu ve tâbî 
olan ilişkisinin varlığı söz konusudur.

Ayrıca Âlemlerin Yaratıcısı ve Rabbi olarak ger
çek büyüklüğün, ululuğun ve izzetin kendisine ait 
olduğunu hatırlatmaktadır.^

Kuran-ı K erim ’deki “yerde ve gökte olanların Al
lah’a secde etmekte olduğu”'̂ , “yerde ve gökte olan
ların A llah’tan istediği”», “yerde ve gökte olanların 
tümünün A llah’ı zikrettiği”  ̂ tarzındaki mesajların 
son derece anlamlı ve düşündürücü olduğudur.

“Yedi gök, yer ve bunların içindekiler O ’nu teş
bih etmektedir; O ’nu övgü ile teşbih etmeyen hiçbir 
§ey yoktur; ancak siz onların teşbihlerini fa rk  ede
m ezsiniz.” (17 İsrâ 44)

Bizim fark edemediğimiz belki de şu an için kav
rayamadığımız bir zikir ve ibadet halinin kainatla ol
ması, ona ayrı bir boyut ve anlam kazandurmaktadır. 
Ölü kabul edilen bir doğa, gerçekte, bizim şu an için 
kavrayamadığımız, Allah’ı teşbih eden bir canhdır. 

İşte böyle bir yapının yaratılış sırrı:
“5/z gökleri, yeri ve bunların arasmdakileri eğ

lenmek için yaratmadık. İkisini de sadece gerçeği 
göstermek için yarattık. Ama onların çoğu bilmiyor
lar” (44 Duhan 38-39)

Ayetler ‘eğlenm ek’ ve ‘gerçeği gösterm ek’ gibi 
iki temel kavrama dikkatimizi çekiyor. Eğlence keli
mesine 21 Enbiya 16-17 âyetleri ile özel vurgulama 
yapılmaktadır:

"Biz ne gökleri, ne yeri ve ne de bunlar arasm da
kileri eğlenip eğlendirelim diye yaratmadık. Eğer bir 
eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan 
edinirdik.” (21 Enbiya 16-17)

Kainatın bir eğlence konusu olarak algılanmama
sı ile insan-doğa ilişkilerinde ekolojik dengenin ko
runması sağlanır. Kainatın tabi olduğu kanunları ve 
yaratılış amacını göz önüne almadan onda rasgele ta
sarrufta bulunmak, bedeli ağır b ir hareket tarzı olabi
lir. Bu nedenle kainat kitabı iyi okunup anlaşılmalı
dır.

Bir fay hattı üzerinde 8-10 kath binalar inşa et
mek, denizi işgal edecek yapılar dikmek, fay hattının
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tabi olduğu kanunlarla alay etmek, eğlenmek ve onu 
küçümsemektir. Bu ise bakar-körlüğün ta kendisidir 
ve bir azgmhk halidir. G ölcük merkezli Marmara 
D eprem i’nin böyle bir meydan okumaya verilen bir 
cevap olduğunu düşünm em iz yanlış değildir.

Duhân sûresinde geçen ikinci önemli kavram, 
“gerçeği göstermek” ûr. Gerçek, insana gösterilmek 
istenmektedir. İnsanı, Rabbine kul yapacak, Yaratı
c ı’ya tabi kılacak, onun koyduğu yaşam biçimini 
benimseyip idame ettirecek bir anlayışa getirmedir 
bu. İnsanlar ve cinler hariç kainatta her şey ona gö
nülden boyun eğmiş iken, bu iki varlık, yapılarında
ki ikilemden dolayı ona isyan edebilmektedir. Ayette 
geçen “gerçeği gösterm e” , insanı isyandan itaate ge
tirecek, A llah’m koyduğu 
kanunlara tabi kılacak bir dü
şünme ve aksiyon şeklidir.
Gerçeği gösterme, aynı za
manda A llah’ın insana bir 
yardımı, lütfü ve rahmetidir.
Nitekim bu amaçla K u r’an-ı 
K erim ’in bir çok yerinde, ka
inatta Allah’ın varlığı ve b ir
liğini gösteren ayetlerin o l
duğundan bahsedilir.

“Hiç §üphe yok, m üm in
ler için göklerde ve yerde 
gerçekten âyetler vardır.

Sizin yaratdı§ ın ızda ve 
türetip-yaydığı canhlarda da 
kesin bilgiyle inanan bir ka
vim için ayetler vardır.

Gece ile gündüzün art arda geli§inde, A llah’ın 
gökten rızık indirip de onunla ölümünden sonra yer
yüzünü diriltmesinde ve rüzgarları yönetmesinde ak
lını kullanabilen bir kavim  için âyetler vardır.

İşte bunlar A llah 'ın  ayetleridir; sana bunları hak 
olmak üzere okumaktayız. Öyleyse onlar, A llah’tan 
ve O ’nun âyetlerinden sonra hangi söze iman ede
cekler?” (45 Casiye 3-6)

Âyetlerde “m üm inler için”, “kesin bilgiyle ina
nan bir kavim için” ve “ aklını kullanabilen kavim 
için” âyetlerin olduğu ifade edilmektedir. K ur’ân-ı 
K erim ’in başka sûrelerinde ise “temiz akıl sahipleri 
için” (3 Âl-i İmran 190), “korkup sakınabilen bir 
topluluk için” (10 Yunus 6), “ilim sahibi olanlar için”

Bir fay hattı üzerinde 8-10 kat

lı binalar inşa etmek, denizi iş

ga l edecek yapılar dikmek, fay  

hattının tabi olduğu kanunlarla  

a lay  etmek, eğlenmek ve onu 

küçümsemektir. Bu ise bakar- 

körlüğün ta kendisidir ve bir 

azgınlık halidir. Gölcük merkez

li M arm ara  Depremi'nin böyle  

bir m eydan okum aya verilen 

bir cevap olduğunu düşünm e

miz yanlış değildir.

(30 Rum 22), “işitebilmekte olan bir kavim için” (30 
Rum 23) ve “düşünen bir kavim için” (13 Rad 3) 
âyetlerin var olduğu üzerinde durulmaktadır.

_________ ALLAH G Ö K LERİ VE YERİ BELLİ_________

BİR K A D ER E GÖRE YARATM IŞTIR

Allah dikkatlerimizi kainata, yaratılışa ve bizzat in
sanın kendisine döndürerek yai’atılış kanunlarını, eş
yanın tabi olduğu o muazzam yasaları keşfetmemizi, 
onlar üzerinde tefekkür etmemizi ve böylelikle iman 
etmemizi istemektedir. Gerçekte Allah kainat kitabı
nı iyi okumamızı ve üzerinde düşünmemizi istemek
tedir.

Yaratılışı ve kainatı tasvir 
eden âyetlerde hak, tnîzân, 
Allah’nı takdiri ve kader gi
bi temel kavramlar geçmekte
dir. Bütün bu kavramlar biıbir- 
lerinin semantik alanlarına gir
seler bile aralarında farklılık
lar vai'dır. Burada bu farklar 
üzerinde duracak değiliz. Ge
nel olarak bütün bu kavramlar, 
yaratılmış olan her şeyin belli 
bir ölçü ve belli bir kanuniyete 
tabi olduğuna işaret etmekte
dir. A llah’ın takdiri veya ka
der, insan ve bütün kainatın ta
bi olduğu ölçüler ve yasalar 
manzumesidir. “Bir şeyi belli 
kanunlara tabi olacak şekilde 

yaratmak kadar; bir şey hakkında sözle veya hare
ketle karar vermek ise kazadır.” ***

Buradan kainatın belli bii' amaca dönük olarak 
programlandığına, onda rasgele ve tesadüfi hiç bir 
şeyin vuku bulamadığına dikkat etmeliyiz. Su anda
ki teknoloji ve bilimsel imkanlarımızla kavrayama
dığımız, rasgele, tesadüf veya şans diye nitelendirip 
geçtiğimiz birçok olayın gelecekte sin i, bilinmezliği 
(gaybı) çözülebilecektir. O zaman A llah’ın bize işa
ret ettiği gerçek, daha da berraklaşacaktır:

“Güneşi ısı ve ışık kaynağı olarak; Ay’ı da hesa
bı ve yılların sayısını bilesiniz diye bir nâr yapıp ona 
evreler takdir eden O ’dur. Allah bütün bunları ras
gele değil, §aşmaz ölçülere bağlı olarak yaratmıştır
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Bilgiyle donanmış bir topluluk için ayetleri detay- 
landınyor.” (10 Yunus 5)

Nitekim K u r’an-ı K erim ’deki “her şeyin bir ka
dere göre y a r a t ı l d ı ğ ı , “her şeyin yerli yerinde ya
pıldığı,” ‘2 “her işin kendi amacına varıp karar kılaca- 
ğı,” 3̂ “her şeyin hak ile yaratıldığı” 14na ilişkin 
ayetler, İlahi Sünnet’in, kanuniyetin varlığını göster
mektedir.

Konumuz olan depremi ilgilendirmesi açısından 
yer ve göğü konu alan âyetlerin bir kısmını buraya 
almakta fayda vardır:

“Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış 
göğe and olsun” (51 Zariyat 7)

“Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphe
siz biz, onu genişletici olanlarız. Yeri de biz döşeyip 
yaydık; ne güzel döşeyici 
olanlarız. Ve biz, her şeyden 
iki çift yarattık. Umulur ki 
öğüt alır, düşünürsünüz." (51 
Zariyat 47-49)

“Sizi çalkalayıp sarsar di
ye yerküreye ağır sarsılmaz 
dağlar, ırmaklar, yollar koy
du. Umulur ki doğru yolu bu
lursunuz.” (16 Nahi 15)

“Andolsun biz gökte burç
lar oluşturduk ve onu seyre
denler için süsledik. Ve onu, 
her kovulup taşlanmış şeytan
dan koruduk. A ncak kulak hır
sızlığı yapan olunca, onu da 
parlak bir ateş izlemektedir.

“Yere gelince; onu da dö
şeyip yaydık, onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda 
her şeyden ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik." (15 
Hicr 16-18)

“Andolsun o dönüşlüldöndürümlü dolu göğe; 
çatlayışlarlalyar ılı şiarla dolu yere de andolsun.” 
(86 Tarık 11-12)

Âyetlerde özellikle hem göklerde, hem de yerde
ki düzen ve disiplinin varlığı ortaya konulmaktadır. 
Bir taraftan yerin insanları sarsmaması için bir den
ge unsuru olarak dağların yerleştirildiğinden bahse
dilirken, diğer taraftan yerin yarıklı oluşuna ‘andol
sun’ denerek dikkatlerim iz çekilmektedir. Yarıklı yer 
ile sarsılmaz dağlar arasında yerde bir düzen ve di

siplinin oluştuğu ima edilmektedir.
Âyetlerde ayrıca, göklerde ve yerdeki düzen ve 

disiplini bozabilecek olan azgın şeytanlara karşı da 
bir korumanın bulunduğu vurgulanmaktadır.

Nitekim;
“Göklerin ve yerin korunması O ’na hiç de zor 

gelm ez.” (2 Bakara 255)
denerek göklerin ve yerin bizzat A llah’ın koru

ması altında olduğu ifade edilmiş olmaktadır.
Peki gökler ve yer kim e karşı korunuyor?
Denizi ve havayı kirleten, ormanları katleden, 

“bina ve zina yarışına giren”, şehvet düşkünü, azgın, 
fakire yedirmeyen, yoksulu doyurmayan, akrabalık 
bağlarını koparan, şımarık, gururlu, kendini müstağ
ni gören azgın insanlara karşı doğanın, evrenin, eko

lojik dengenin ve insan neslinin 
korunması sorunudur karşımız
da olan. Gölcük merkezli M ar
m ara D ep rem i’nden gerekli 
dersi çıkarıp fert, toplum, sis
tem ve devlet olarak yeniden 
yapılanm aya gitmez isek daha 
büyük ve daha şiddetli uyarı ve 
ihtarların gelmesini beklemeli
yiz.

i n s a n i n  YARATILIŞ AM ACI 

___________VE K AİNAT__________

İnsanın yaratılışındaki amaç 
K ur’an-ı K erim ’de;

“Ben cinleri de, insanları da 
yalnızca bana ibadet etsinler di

ye yarattım .” (51 Zariyat 56)
denerek ifade edilmektedir. Burada amacı belirle

yen anahtar kavram, ibadet olmaktadır.
İbadet ise kulluk, itaat, boyun eğme, içten bağ

lanma, tevazu gösterme, kişinin kendisinden yüksek 
ve üstün kabul ettiği bir kim seye ve bir güce karşı 
boyun eğmesi, ona bağlanmaya razı olması, onun 
için kendi bağımsızlığından ve özgürlüğünden vaz
geçmesi, asla başkaldırm am ası, dilenmemesi, onun 
hükümlerini, karar ve yetkilerini içtenlikle tanıması 
ve kabul etm esidir.’’̂  ̂ En genel halde A llah’ın 
vaz’ettiği yaşam kanunlarına, içtenlikle, kendine öz
gü olarak bir tabi oluş ve boyun eğiştir. Böyle bir
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ibadet anlayışı fert, toplum ve dünya bazında denge
yi ve sosyal barışı sağlar, ekolojik dengeyi korur. 
Kainatın yaratılış amacı ile insanın yaratılış amacı 
tek bir noktada birleşir, bütünleşir. Tevhid vuku bu
lur. Fıtrat düzeni dediğim iz denge düzeni, huzur ve 
mutluluk düzeni ortaya çıkar.

Böyle bir düzenin kurucusu olması gereken biz
zat insanın kendisidir. Allah insanı halife, yeryüzü
nün halifesi şeklinde tanım layarak, böyle bir düzeni 
kurma görevini insana tevdi etmiş olmaktadu.^^ 
Böyle bir sorumluluk yüklenmiş olan insanın emrine 
de “yerde ve gökte olanlar verilm iştir”. însanın A l
lah’a karşı kulluk görevini gereğince yerine getire
bilmesi, nankörlük etmemesi için insanın emrine 
tahsis edilmiş nimetler K u r’ân-ı K erim ’in değişik 
sûrelerinde teki'ar, tekrar hatırlatılır.

Bu bağlamda; insan için “yeryüzünün döşek, 
gökyüzünün bina yapıldığı” *̂  ̂ “gökte ve yerde olan
ların tümünün insan için yaratıldığı’’̂ ®̂ “yağmurun 
insanı rızıldandırmak için indirildiği”*̂ , “denizlerin 
insanın emrine verildiği”2<>, “gece ve gündüzün insa
nın emrine verildiği’’̂ !, “güneş, ay ve yıldızların in
sanın emrine verildiği”^̂  ̂“hayvanların insanın em ri
ne v e r i l d i ğ i ” 23 ve “yerden her türlü ürünün insanın 
emrine verildiği’’̂ ** K ur’an-ı K erim ’de anlatılm akta
dır.

Özellikle 14 İbrahim 34 ’de insana verilenlerin kı
sa bir özeti veciz bir şekilde anlatılmaktadır:

“Ve size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer A llah’m 
nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye 
güç yetiremezsiniz. Gerçek §u ki, insan pek  zalimdir, 
pek nankördür.” (14 İbrahim  34)

i n s a n d a  i k i  c e p h e

Kendisine bahşedilen bunca nimete rağmen, kendisi
ne tevdi edilen, yüklenen halifelik görevini yerine 
getirmiş midir insan? Denge düzenini, fıtrat düzeni
ni, kurup koruyabilmiş midii'? Kendisinin ve doğa
nın bozulmasına, çürümesine, kirlenmesine engel 
olabilmiş midir?

Bu soruları bütünüyle olumlu olarak cevaplamak 
mümkün değildir. ‘Niçin böyle olmuştur; veya ol
m aktadır?’ sorusunun cevabı da ayetle "insan pek  
zalimdir, pek  nankördür" denerek cevaplandırılmak
tadır. Karşılaşılan sorunun büyüklüğü, sorunun biz

zat kendisinin insan, çözümünün de bizzat insanda 
oluşudur. İnsan sorunun hem kaynağı, hem de çözü
müdür. Sorunun büyüklüğünü ortaya koymak için 
insan yapısını daha ayrıntılı incelemek şarttır. Ancak 
bu konu bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Bununla 
birlikte kısa bir özetleme yapmak yararlı olacaktır.

İnsan, iyilik ve kötülük diye nitelendirebileceği
miz birbirine zıt iki ayrı kuvvetin etkisi altındadır. 
Bu kuvvetlerin etki ettiği kalp ve nefs olmak üzere 
iki ayrı merkez vardır. Bu merkezler melek, şeytan 
ve içinde yaşanılan sosyal çevre tarafından etkilenir. 
Bu etkileşmelerin bileşke kuvvetinin pozitif veya 
negatif oluşuna bağlı olarak insan olumlu veya 
olumsuz davranır. Toplumsal yaşam biçimi ve kuru
lu sistem insan davranışını şekillendirir ve yönlendi
rir. Bu, sorunu daha da karmaşık hale getirir. Denge 
düzenini, fıtrat düzenini kurmak, mevcut çürümüş 
düzenlerin takipçilerinin şiddetli reaksiyonları, bas
kıları ve hileleri ile karşı karşıya kalmak demektir. 
Daha açık deyişle sabırlı, inatçı ve uzun vadeli bu 
mücadele demektir.

Allah insanı K ur’an-ı K erim ’de oldukça ayrıntılı 
bir şekilde tasvir etmektedir. İyilik cephesinde, hali
feliği, üstünlüğü, iradeli, dengeli ve ölçülü oluşu; kö
tülük cephesinde ise zalimliği, kıskançlığı, azgınlı
ğı, şımarıklığı, inkarcılığı, fücuru, aceleciliği, şüphe
ciliği, tartışmacılığı, bilgisizliği, şükürsüzlüğü ve 
nankörlüğü, mala-mülke, lüks ve israfa aşırı düşkün
lüğü, cimriliği gibi özellikler yer almaktadır.

_____________________ İNSAN AZAR_____________________

Eğer insanın iyilik cephesini kuvvetlendirecek ya
şam şartları yoksa ve hele içinde yaşanılan hayat ni
zamı ağırlıkh olarak kötülük cephesini besliyor ve 
kuvvetlendiriyorsa, o takdii'de insan tam anlamı ile 
azar ve canavarlaşır. İnsan, nefsinin arzuladığı her 
şeye sahip olmayı kendisine bü- hak olarak görüyor 
ve hiçbir kural tanımadan bir şehvet tutkusu içinde 
elde etmeye çalışıyorsa, hayatın merkezine kendisini 
yerleştirmişse toplumsal kıyamete doğru gidiliyor 
demektir. Her istediğine ulaştığı anda ise müstağni
leşir (kendi kendine yeter olma, kimseye ihtiyaç his
setmeme) ve azai'.

“Hayır; gerçekten insan mutlaka azar. Kendini 
müstağni gördüğünden.” (96 Alak 6-7)
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Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı sorun, in
sanın her istediğini elde etmedeki kural tanımazlık 
halidir. Bir tüketim toplumunun oluşmasıdır. Baş 
döndürücü bolluk, çıldırıcı bir refah insanlığın tefes
süh etmiş halinin uç noktasıdır. Bu bir çürüme ve ko
kuşma halidir. Bu herşeyin bozulması ve fesada uğ
ramasıdır. O ysa gökler ve yer A llah’ın koruması al
tındadır.

"Eğer hak, onların hevâlarına (istek ve tutku) 
uyacak olsaydı, hiç tartışmasız, gökler, yer ve bunla
rın içinde olan herkes ve her §ey bozulmaya uğrar
dı...” (23 M üminûn 71)

___________ A Z M A N IN  BİR BEDEL İ VARDIR___________

İnsanoğlunun ürettiği teknolojik artıkların gökleri ve 
yeri nasıl kirlettiği ortadadır. Yerin ekolojik dengesi
ni bozacak bir talan, yağmalama ve imhadan sonra 
uzayın talan edilmesi ve kirletilmesi başlamıştır. 
Ozon tabakasının delinme tehlikesi, mevsimlerin de
ğişimi böyle bir fesâdın ürünüdür. Âyette hakkın in
sanların hevâlarına uymayacağı belirtilerek İlahi 
Sünnet’in harekete geçeceği vurgulanmaktadır:

"İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla, 
karada ve denizde fe sa t ortaya çıktı. Umulur ki, dö
nerler diye, A llah onlara yapmakta olduklarının bir 
kısmını kendilerine tattırmaktadır.

De ki: ‘‘Yeryüzünde gezip dolaşın, böylece daha 
öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görün. On
ların çoğu m üşrik olanlardı”... (30 Rum 41-42)

Bir fay hattı üzerinde özel olarak planlanması ge
reken şehirlere rasgele ve dağınık olarak insanları 
yerleştirdik. Özel olarak yapılması gereken evler, in
sanlar tarafından 8 -1 0  kat iç içe geçecek tarzda ya
pıldı. İnşaatın çimentosunu ve demirini insanlar çal
dı. 200-300 m etre denizi işgal ederek üzerlerine bi
naları insanlardan başkası kondurmadı. Çocukların 
oynayacağı sokaklar ile hayvanların beslenip barına
cakları alanları insanlar yok etti. Ormanları yakarak 
yıkarak imara açanlar, derelere ve ırmaklara, huzur
la akacakları yer ve güzergah bırakmayıp mekanla
rını yağm alayanlar hep insanlardı.

Gölcük eksenli M armara Depremi ile yer, gök ve 
deniz, gasbedilm iş haklarını insanlardan geri iste
mektedir. Yer ve göklerin Allah’ın koruması altında; 
gerçek güç ve kudretin, izzetin A llah’ta olduğu onun

dışındaki ilah ve rabblerin hiçbir işe yaramadığı or
taya konulmaktadır. Göklerle yerin ve bizzat kendi
sinin fıtratını bozmaya hakkı olmadığı, insana ihtar 
edilmektedir.

Gölcük eksenli M armara Depremi ile Allah, in
sanlara yaptıklarının bir kısmını tattırarak yaptıkları 
işleri kendi ağızlarından, tüm geçmiş kavimlerde ol
duğu gibi, itiraf ettirmiştir. Bu deprem aynı zamanda 
bir itiraflar belgeselidir. Evet insanların kendi kendi
lerine ve birbirlerine karşı azdıklarına, şım ardıkları-. 
na, nankörlük ettiklerine; haddi aştıklarına, zalim ol
duklarına, kural tanımadıklarına, insanlıktan çıktık
larına ilişkin itiraflarının tarihi belgesidir. M edyada 
yazılan ve çizilenler ile halkın bizzat konuşmalarına 
bakın, bunu göreceksiniz.

Eğer bu depremden ders almayıp hakkı hakim 
kılamazsak; çürümeye, bozulmaya karşı tavır koya
mazsak; zulme dur diyemezsek, sahte ilah ve rabble
rin tahakkümüne engel olamazsak; gelecek olan ih
tarların çok daha şiddetli olacağını unutmamalıyız.

Onun için yer altından gelen mesaj;
"Öyleyse sen, A llah’tan geri çevrilmesi mümkün  

olmayan gün gelmeden önce, yüzünü dimdik ayakta 
duran dine çevir ..” (30 Rum 43) 

olmaktadır. ■
(Devam edecek)

KAYNAKLAR

1) 6  E n ’am  1, 29  A nkebu t 61 , 31 L o k m a n 2 5 ,4 3  Z u h ru f  9 vb.
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bir  UYARI bir  im t ih a n

DEPREM

"Biz b ir  ülkeyi helâk etm ek isted iğ im izde, oram n m ütref (servet, güç ve ik tidar  

sahibi, zo rb a  yönetic i-e lit) kesim ini çoğaltıp  güçlendiririz; on lar da orada b o z

gunculuk yaparth erşey i ifsad  ederler. B öylece o ülke azabı hak eder; Biz de o ra 

yı y er le  b ir  e d er iz .” (K ur'an , 17İİ6}

"Aranızdan sadece  zu lm edenlere isabet etm ekle kalm ayacak b ir fitn e  (belâ ve 

m usibet) den  korkup sakının! Bilin ki, A llah’ın gazab ı çok  şid d e tlid ir!” (8 /25)

KAPAK

m İ
Ŝ-:|

S onsuz zaman bütünü içinde hiç 
bir anlam ifade etmeyecek kadar 
kısa bir anda; 45 saniyede olup 

bitiveren ve herşeyi yerle bir eden kor
kunç deprem... O anı yaşayanlar içinse, 
45 saniye değil, 45 saat, hatta 45 yıl gibi 
uzun süren ve neredeyse bitmeyecekmiş 
hissi veren dehşet verici, ürpertici, diz- 
bağlarını çözücü müthiş sarsıntı...

Yerkabuğu üzerindeki herşey tezel
zül ediyor; sarsılıyor, silkeleniyor ve yı
kılıyor.

17 A ğustos’ta Adapazarı ve İzmit 
başta olmak üzere tüm M armara bölgesi, 
Türkiye tarihinin en büyük depremiyle 
adeta yere seriliyor. “Sünnetullah”; Al
lah’ın evrendeki şaşmaz yasaları işliyor, 
fay hattı harekete geçiyor: Binalar yıkılı
yor, köprüler uçuyor, yollar yarılıyor, 
denizler yükseliyor, yangınlar çıkıyor. 
Bütün bir millet depremi yüreklerinde, 
iliklerinde hisediyor. Az değil, on binler
ce insanımız enkaz altında kalarak can 
veriyor, binlercesi yaralanıyor, evinden 
barkından oluyor; hayatta kalanlarsa ya
kınlarının acısını yüreklerine gömüyor.

Ve milyonlar kan ağlıyor...
M illetimiz küçük kıyameti yaşıyor...

Deprem, yalnızca arz üzerinde ya
şanmakla kalmıyor; tüm insanımızı sar
sıyor. Yürekleri dağlayan deprem görün
tüleri bütün bh‘ milleti yasa boğuyor.

_________ KIYAM ETİN PROVASI_________

İliklerimize kadar hissettiğimiz o müthiş 
zelzele, adeta K u r’an ’da tasvir edilen k ı
yamet sahnelerini hatırlatıyor:

Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı.
Yer içindeki ağırlıklarını çıkardığı.
Ve insan: ‘Ne oluyor!?’ dediği za
man... (99/1-3)
Yer şiddetli bir sarsıntı ile sarsıldığı, 
Ve dağlar ufalana ufalana 
Toz toprak haline geldiği zaman... 
(56/4-6)
Güneş dürüldüğü zaman.
Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman. 
Dağlar yürütüldüğü zaman... (81/1-3) 
Denizler kaynatıldığı zaman... (81/6) 
Göz kamaştığı,
Ay tutulduğu,
Güneş ve ay bir araya toplandığı za
man;
O gün insan: ‘Kaçacak yer neresi?’

Abdullah
YILDIZ
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ta olmak üzere müdahale edilmeye başlandı. Burada uzun süre bir 
kaos yaşandı. Eğer devlet bu tür âfetlere yönelik iyi organize olmuş 
olsaydı; olaya 1. günü kuvvetle müdahil olabilseydi, can kaybı bu 
kadar büyük olmayabilirdi. Resmi olarak açıklanan 3 bin küsür ra
kamı gerçeği yansıtmıyor. Burada (Adapazarı) 10 bin civarında ölü 
var. M esela bizler 5 0 ’ye yakın arkadaşımızı ve onların eş ve çocuk
larını defnettik. Bunları resmi makamlara bildirmedik. Bizim duru
mumuzda çok insan var. Ancak ortalık durulduktan sonra gerçek ra
kam ortaya çıkacaktır.

- Siz burada Adapazarı İnsanı Yardım K om itesi’ni kurdu
nuz. Bu komite kim lerle kuruldu? Nasıl organize oldunuz? Bu 
komite hangi amaçla kuruldu?

- Biz ilk iki gün yakınlarımızın, dostlarımızın göçük altından çı
karılması, ölü olanların defni ile uğraştık. 2. günden sonraki kurtar
ma çalışmaları, iş makinaları gerektiriyordu. Kurtarma ekipleri de 
gelmeye başlamıştı. Ben şahsen kriz bölgeleriyle uğraşmıştım; 6 
farklı bölgede kriz çalışmalarına katılmıştım. Burada da yardımları 
organize etmek düşüncesiyle Adapazarı İnsani Yardım Kom itesi’ni 
kurduk. Komite A dapazarı’nda yaşayan esnaftan, gençlerden, gö
nüllülerden oluşmaktadır. Durumu Vali B ey’e bildirdik. Valilik bu 
komitenin insani yardım yapabileceğine dair bir izin verdi. Şu anda 
kriz masasıyla koordineli olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Gelen yardımları yönlendirmek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak 
veya ihtiyaç fazlası yardımı depolayıp ihtiyaç hasıl olunca dağıtmak 
gibi bir görev üstlendik.

- İnsani yardım komitesi olarak ilk günlerde neleri gerçek
leştirdiniz? İlerde neleri gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?

- A dapazarı’na gelen yardımların dağıtımında gücümüzün yetti
ği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Yardımların gerçek anlamda 
yardıma muhtaç insanlara ulaşabilmesi için tesbit komiteleri oluş
turduk. Bu kom iteler mahalleleri ziyaret ediyorlar, ihtiyaç sahibi in
sanları tesbit ediyorlar.

Çark mesire yerinde 150 çadırlık bir çadırkent kurduk. Sakaiya 
valiliği ikamet için bizim çadırkentimize insanlar gönderiyor; yine 
üniversite yolu üzerinde 200 çadırlık bir Mevlana çadıı- kentini ku
ruyoruz. Genellikle bu çadırkenderin çadu- ve bütün ihtiyaçlarıyla 
bii'likte (aşevi, gıda, yiyecek, soğuk hava vs.) ikamesini sağlıyoruz. 
Ne zamana kadar? Kriz bitinceye kadar, bu olağanüstü hal geçince
ye kadar. Son olarak şunu da belirtmeyi önemli görüyorum. Bu acı
nın hafifletilmesi için resmi kurumlann yanında belki de onlardan 
daha süratli ve etkili olarak yüzlerce sivil toplum kuruluşu harekete 
geçmiştir. Bunların önünün açılması ve ülkemizin geleceğinde daha 
etkili bir konuma gelmeleri gerekmektedir.

M esela depremden sonra bölgenin dışarı ile iletişimini sağlayan 
bir sivil kurum olan Amatör Telsizciler Derneği’ydi. Hatta Başbakan 
ve bakanların talimatları bile bu telsizciler vasıtasıyla Ankara’ya 
ulaştmlabildi.

ÇOCUK VAKFI’NDAN 
DEPREM ÇOCUKLARI 

ACİL EYLEM PROGRAMI

Çocuk Vakfı 17 Ağustos 1999’da ger- 
çekle.5en deprem nedeni ile A ile O dak
lı Çocuk M erkezli program hazırladı. 
Deprem  öncesi veya deprem sonrası 
doğm uş bebeklerin ve çocukların bes
lenm e, sağlık, giyecek barınma, eğitim  
ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını 
am açlayan Deprem Çocukları A cil E y 
lem Programı Adapazarı, İzmit ve Ya
lova illerinde uygulanacak.

Program m  uygulam asına çocuk  
doktorları, eczacılar, psikologlar, ç o 
cuk gelişim i ve  sosyal hizm et uzm an
ları, eğitim ciler, çocuk yazarları, tiyat
rocular, kuklacılar, Karagöz sanatçıla- 
n, çocuk çizerleri, ressamlar ve m üzis
yenler katılacak. Çadır kentlerde D ep
rem Çocukları Psikolojik D anışm anlık  
M erkezleri kurulacak ve depremin ç o 
cuklar üzerindeki etkileri araşturılacak. 
Çocukların deprem travmaları ve  dep
rem şokJarmın atlatılmasına yönelik  
oyunla terapi uygulaması yapılacak. 
Deprem  bebekleri sağlık kontrolünden  
geçirilecek ve bebekli annelerin sağ lı
ğı ve beslenm elerine yardımcı oluna
cak.

Deprem Çocukları Psikolojik D a
nışm anlık M erkezi’nin ilki Adapaz.an 
İnsani Yardım K om itesi’nin talebi üze
rine E sentepc’de kurulmakta olan 150 
çadırlık Sultan M evlana Çadırkent’te 
kurulacak ve Adapazarı’nın çadır kent
lerine hizm et verecek.

Çocuk Vakfı Başkanı M ustafa Ru
hi Ş irin’in Deprem Çocukları A cil E y
lem Programı ile ilgili açıklam ası şö y 
le:

“Deprem çocukları evlerine ve se 
vinçlerine kavuşuncaya kadar onların 
yanında olm alıyız. Çocuk hekim leri, 
psikologlar, çocuk gelişim i ve  sosyal 
hizm et uzm anlan, eğitim ciler, eczacı
lar, çocuk yazarları, tiyatrocular, kuk
lacılar, Karagöz sanatçıları, çocuk ç i
zerleri, ressamlar ve m üzisyenleri dep
rem çocukları ile hayatı paylaşm aya  
çağırıyorum. Ç ocuk’ta buluşm anın en 
güzel örneğini vererek çocuk acılarını 
h af ifleteceğ im ize inanıyorum .”
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IKAPAK
ISLAM DÜNYASI

TÜRKİYE’NİN
YARDIMINA KO^TU

Mustafa
ÖZCAN

epremden sonra mukaddesatçı 
basın-yayın organlarının “ikaz 
mı, ceza mı?” sorusuna muka

bil bazı basın yayın organlarının kalem- 
şörleri ilahi ikazla alay edercesine “neden 
depremler ve musibetler hep îslam dün
yasına isabet ediyor da, başkalarına isabet 
etmiyor?, Neden îslam ülkeleri yardıma 
koşmadı?” sorularını gündeme getirdiler. 
Neden depremler ve felaketler îslam dün
yasına isabet ediyor? sorusu aslında baş
tan yanlış kurgulanmış bir soru. Bu soru 
neden Japonya deprem kuşağı veya fay 
hattı üzerinde yeralıyor sorusu kadar abes 
ve boş. Bunlar, depreme karşı imanı ola
nın da imanını çalmaya yönelik tuzak so
rular. Fay hattı ve deprem kuşağıyla ilgili 
soruları aslında bu laikzede kalemşörlerin 
dindarlardan ziyade sismologlara sorma
larında kendileri açısından fayda var. Ne
den hep depremler îslam dünyasını vuru
yor? sorusuna cevap arayanlar aslında 
hem inanmayan ve hem de Adapazarı’nı, 
Yalova’yı hem çürük zemin hem de fay 
hattı üzerine kuranların ta kendileri. Bir 
de sorusunu soruyorlar! Gelelim îslam 
dünyasının Türkiye’de meydana gelen 
deprem felaketi karşısında kayıtsız kalıp 
kalmadığı sorusuna. Aslında bu soru da 
birincisi gibi yersiz, bühtan ve aldatmaca, 
îslam dünyası kendi imkanları çapında 
deprem yaralarını sarmak için seferber ol
du. Varını yoğunu ortaya koydu. Bunun 
sayılam ayacak kadar kanıtları var.

AKUT’la birlikte enkaz altındaki kurtar
ma yanşm da en fazla yararlılık gösteren 
ekiplerin başında Fas kurtarma ekibi geli
yor. Enkaz altından çok sayıda canlı ve 
yaralı kurtardı. Fas Kralı VI. Muhammed 
yaptığı bir değerlendirme toplantısından 
hemen sonra Türkiye’ye yardım ekipleri 
ve malzemeleri göndermeyi kararlaştırdı, 
îslam dünyasından Türkiye’ye adeta yar
dım yağdı. Bağdat, çapına ve savaşın ya
ralarına bakmayarak ABD ile yardım ya
rışına girdi ve A B D ’nin yapacağı yardı
mın bir fazlasını yapacağını duyurdu. 
Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru hattından 
bedava petrol akıtacağına dair söz verdi. 
Bununla da kalmayarak Bağdat’tan tıbbi 
malzeme ve doktor gönderdi. “Kendisi 
himmete muhtaç bir dede, gayrıya nasıl 
himmet ede” tekerlemesini de fiilen tek
zip etti. İran, Pakistan, Kuveyt ve Suudi 
A rabistan’dan uçakların biri indi biri 
kalktı. Daha da dikkat çekici olanı sava
şın eşiğinden döndüğümüz Suriye, Yuna
nistan’dan geri kalmayarak Hafız Esat’ın 
talimatıyla yardım seferberliği başlattı. 
Buna mukabil Türkiye’den bazı nankör 
kalemler “bunların insan bile olmadıkla
rını” yazdı.

HASTA RUHLARIN ÇARPITMALARI

Hakan Kırımlı, Zam an’daki köşesinden 
bu meşum kalemlere şöyle sesleniyor: 
“Yunan halkının hiçbir zorlama olmaksı-
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zın içten gelen dayanışma hissi unutulmamalıdır. Al
man, İsrailli ve M acar hepsinin de hakkını vermek 
gerekiyor. Türk dünyası da elbette ilgisiz kalmadı. 
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan gibi devletlerin 
yanı sıra bizzat kendileri zor durumdaki Türk halkla
rı da çırpındılar. Yıkılmış K osova’daki Türkler bile 
mütevazi de olsa yardım göndermeye çalışırken, ken
dileri Türkiye’den gelen yardıma muhtaç olan Kırım 
Tatarları hiç değilse depremin yetim çocuklarına bak
mayı teklif ettiler.

Diğer taraftan, içerideki bazıları ise depremi ide
olojik ve konjonktürel saplantılarına alet etmekten 
geri duramadılar. Böyleleri, depremin ilk gününden 
itibaren ‘Müslüman devletler nerede? Bunlar insan 
bile d eğ ir gibi ibarelerle akılları sıra ‘Müslüman kar
deşliği’ kavramını alaya aldılar ve ona öfke kustular 
(Sanki kendileri son yıllarda Afganistan ve İran’daki

depremler için kıllarını olsun kıpırdatmışlar gibi!). 
Halbuki Müslüman ülkeler de hızla yardıma koşmuş
lardı. Mısır, Tunus, Cezayir, BAE, Suriye, Suudi Ara
bistan, Pakistan, Malezya ve birçok diğer Müslüman 
ülke uçaklar, gemiler dolusu malzemeleriyle kurtar
ma ve yardım ekipleri gönderdiler. Yanıp yıkılmış 
Bosna-Hersek bir uçağını Türkiye’nin emrine verir
ken, mütevazi imkanlarıyla Iraklı doktorlar hayat 
kurtarıyorlar. Yüz kadar Mısırlı doktor ve personel de 
seyyar bir hastaneyle fırın kurmuşlar hayır dua alı
yorlar. İşin garibi, bunlara ilişkin haberler bizzat yu
karıda anılan yalanların yazıldığı gazetelerin aynı 
nüsha, hatta aynı sayfalarında yer alıyor. İnsanların 
acı ve ölümlerinden bile, saplantılarına yalan malze
me çıkartma kaygısında olanlarla, o ölü ve dirileri 
soymaya kalkanlar arasında zerre kadar kalite farkı 
olmadığı kanaatindeyiz....”

u
İHH Başkanı M ehm et Köse:

Bürokratik Engeller Heyecanımızı Kırmamalı”

A dapazarı ve İzm it ba§ta olmak üzere tüm M arm ara bölgesinde büyük kayıplara yo l açan deprem in hemen erte 
sinde İHH, M azlum -D er, D ayanışm a Vakfı, A raştırm a ve K ültür Vakfı dahil 14 gönüllü kuruluş b ir araya gelerek  
İnsani Yardım B irliğ i’ni kurdular ve hızla bölgeye yardım  ulaştırm aya b a şla d ıla r B irliğin insani yardım ları, çe 
şitli bürokratik  engellere rağm en artarak devam  ed iyor
Ümran, İnsani Yardım B irliğ i’nin; 1- niçin kurulduğunu, 2- ne g ib i çalışm alar yaptığ ın ı ve 3- ileriye dönük hedef
lerin i öğrenm ek için. B irliğ i oluşturan önde gelen iki kuruluşun; M azlum D er ve İHH’nın görüşlerine başvurdu.

Gönüllü teşekküllerin, hizmet 
alanları itibariyle profesyonelleş
tikleri alanlar vardır. Bir de ortak 
paydada hareket edilen, edilmesi 
gereken konular ve durumlar mev
cuttur. Biz İHH olarak, depremle 
ilgili çalışmaları tek başına yürüte
bilecek tecrübeye sahip olsak da 
bu olayda mutlaka birliğin oluştu
racağı güçten, tecrübeden, koordi
nasyondan istifade için böyle bir 
oluşumun içinde yer aldık. Dedik 
ki; bu yarayı sarmak şai't, her ku
rum kendi üyeleriyle, gönüllüleriy
le yapabileceği maksimum çahş- 
mayı yaparak, koordinasyonlara 
yai'dımını götürsün ve dağıtsın...

Bu kardeşlik duygusunun ön plana 
çıkması, ümmet şuurunu canh kı
lacak bir biıiikteliktii'... Ancak bü
rokrasin in böyle acı bk günde bile 
nasıl işletilmeye çalışıldığmı hep 
beraber gördük. Başta Kızılay ol
mak üzere oluşturulan kriz masala
rının halkın ihtiyaçlarını yerine ge
tirme konusunda zaafiyetleri orta
dadır. Gerçekten de deprem uzun 
soluklu bü- yardım organizasyonu
nu gerekli kılıyor. Günübü'lik he- 
yecanh çalışmalar bittiğinde yarın 
insanımızın yanında olmanın, ihti
yaçlarını gidermenin planlaması 
yapılmalıdır.

İHH, bu amaçla, deprem ile il

gili çalışmalarını kısa-orta ve uzun 
vadedeki çalışmalar olarak planla
mıştır.

Acil eylem planına bakacak 
olursak, kısa vadede insanunızm 
günlük pratik ihtiyaçlarının sağlan
masına, gıda, ikame ve sağlık 
problemlerinin çözümüne çalışıl- 
mıştu'. Kısa vadedeki bu çahşma 
hala devam ediyor...

Orta vadeli çalışma olarak da 
rehabilitasyon çalışmalarıyla bera
ber, günlük ihtiyaçların sağlanma
sına devam edilmeli, sağlık ihti
yaçlarının devamı ile bölgede cid
di bir tesbit ile uzun vadede yapıla
cak çalışmanın alt yapısı hazu'lan-
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s i v i l  m u s l u m a n l a r

YARDIM  i ç i n  H A R E K E T E  G EÇİYOR

Belki deprem haberlerinin yoğunluğu içinde dikkat
lerden kaçan ayrıntılar oldu. Bunlardan birisi de 
Am erika’daki Müslümanların “sivil insiyatif’ olarak 
başlattıkları yardım seferberliği idi. Amerikan M üslü
manları internet ve camiler aracılığıyla Türkiye’deki 
depremzedeler için yardım kampanyaları başlattı. 
Merkezi Richardson, Texas olan Holy Land Founda
tion adlı kuruluş depremin akabinde binlerce dolar 
yardım topladı ve gönderdi. Yine merkezi Burbank 
California olan Islamic R elie f adlı kurum da hemen 
harekete geçerek 20 bin dolar bağış topladı ve bunun 
birkaç gün içinde 30 bin dolara çıkmasının beklendi
ğini açıkladı. Yine Newyork, Detroit ve Los Ange
les’deki İslami cemiyetler ve camiler yardım kam 
panyası başlattılar. 2 bin caminin bağlı bulunduğu 
Washington Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi de ül
ke çapında yardım girişimi başlattı. Merkezi Bro
oklyn olan İslamic Circle o f  North America adlı ku
rum da Türkiye’ye gönderilmek üzere tıbbi malzeme 
yardımı toplama kampanyasına başlattı. Kurumun 
yetkililerinden Zahirüddin: “Kanada ve A BD ’nin her 
tarafından telefon yağıyor. Türkiye’deki Müslüman

kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz diye soruyor
lar” diyor. 6 milyon civarında bir sayıya ulaşan Ame
rikan Müslümanları daha öncede aynı şekilde Soma
li, Bosna ve K osova’ya yardım kampanyaları başlat
mışlardı. Amerikan İslami İlişkiler Konseyi Başkanı 
Nihad Avad K osova’nm kendilerine yardım organi
zasyonu açısından çok şey öğrettiğini ve o sırada 2 
milyon doları aşkın bağış topladıklarını anlatıyor.

DIŞİŞLER İ B A K A N L IĞ PN IN  TEYİTLERİ

Dışişleri Bakanlığı, M alezya’dan gelen 24 kişilik ara
ma ve kurtarma ekibinin de halen Gölcük’te görev 
yaptığını bildirdi. Ayrıca 100 bin dolar nakdi yardım 
yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Açıklama
da, Kazakistan’dan 19 kişilik özel kurtarma ekibinin, 
kurtaima ve acil tıbbi yardım malzemeleriyle gönde
rildiği belirtildi. Türkiye’de eğitimde bulunan Kazak 
öğrencilerin de kurtarma ekiplerine tercüman ve yai'- 
dımcı olarak çalıştıkları kaydedilen açıklamada, Ka
zakistan’ın Ankara Büyükelçiliği mensuplarının Kı
zılay Kan M erkezi’ne kan bağışında bulunduğu belir
tildi. Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri 
Kızılay Cem iyeti’nin 19 Ağustos’ta çadır ve battani
ye gönderdiğini, 27-30 Ağustos ve 3-5 Eylül tarihle-

malıdır. Enkazlar ve enkaz altındaki 
malların sahipleri beliıienerek de
ğerlendirilecek durumda olanların 
kullanılması sağlanmalıdır.

Uzun vadede de tamir edilecek 
camilerimiz, sosyal hizmet binaları
mız, kurslarımız ve yurtlarımızın 
yeniden inşası gündeme gelecektir. 
Bu dönemde depremzedelere her 
türlü danışmanlık hizmetinin sağ
lanması da gerekmektedir.

Deprem vesilesiyle bir kez daha 
ortaya çıkmıştu' ki, hantal bir yapıya 
sahip olan kurumlarıyla devlet üze
rine düşeni yapamamıştır.

Ayrıca; birtakım kendini bilmez 
çevreler ve büroki’atların, sivil kuru
luşların yardım çalışmalarına engel 
olmaları olayın vahametini artırmış
tır. Bh- deprem bölgesinde tüm yet

kililerle yardımı yapan kuruluşları
mız uyum içinde çalışırken bir baş
ka bölgede pürüz çıkarılması keyfi 
uygulamaların ne kadar aşikâre uy
gulandığını göstermektedir. Mutla
ka hukuk mücadelelerine girilmeli
dir. Halkımızı bu noktada sivil top
lum örgütleriyle beraber olmaya ça
ğırıyoruz.

Vakıf ve derneklerin hesaplarına 
el koyulması bu yardım çalışmaları
na vurulabilecek en büyük darbedir. 
İlke, yardımların kurumlarca yapıl-. 
ması, devletin de denetlemesidir. 
Yardıma engel olmak ancak güven 
bunalımını ortaya çıkaru'. Kanun de
ğişikliğinin sağlanması için çalışıl
malı ve Kızılay’ın tekeh kuılmah- 
dır. Başta halkımız olmak üzere tüm 
dünya müslümanları, deprem bölge

sine yardım yağdırmaktadu. Ancak 
bir kısım çabalarla, özellikle İslam 
coğrafyasından gelen yardımlar giz
lenmeye çalışılmakta, basında hep 
ön plana batılı yardım kuruluşlaıı 
getirilmektedir. Halkımızın bunu 
görebildiği kanaatindeyim, özellikle 
deprem bölgesinde yabancı basın 
olayı tespitte gecikmemiştir. Was
hington Post’ta İHH’nın hesabına el 
konulmasıyla ilgili haber yer almış- 
tu. Dünyayı bu konuda haberdar et
mek durumundayız.

Depremden inşaallah ibret alı
nır. Halkımız deprem bölgesiyle ba
ğını kesmemeli, ziyaretlerde bulu
narak, psikolojik açıdan moral vere
rek depremzedelerin maneviyatları
nı yükseltmek için çalışma yapılma
lıda. ■
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rinde de insani yardım malzemesi taşıyan C-130 uça
ğının Türkiye’ye geleceğini bildirdi. Ayrıca Moham
med Bin Rashid Al Maktoum Hayır Kurum u’nun ça
dır, battaniye, eldiven, maske, çöp torbası ve bebek 
sütü yardımında bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, Suriye’nin Marmara bölgesinde mey
dana gelen deprem dolayısıyla gönderdiği insani yar
dımlar iki parti halinde 22 Ağustos Pazar ve 23 Ağus
tos Pazartesi günlerinde 5 uçakla İstanbul’a ulaştı. Üç 
uçakta gönderilen birinci yardımlar arasında 25 ton 
antibiyotik, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaç, 25 ton 
serum, 15 ton konsantre edilmiş çocuk gıdası, 10 bin 
battaniye ve çok sayıda çadır bulunuyor.

CAN A Z E R B A Y C A N ’DAN PETRO L VE KAN

Azerbaycan, deprem felaketinden sonra Türkiye’ye 
yardım göndermeye devam ediyor. Azerbaycan Dev
let Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından temin edilen 
iki bin ton yakıt, Türkiye’ye ulaştırılmak üzere Ba- 
k ü ’den G ürcistan’ın Batum limanına gönderildi. 
Azerbaycan Demiryolları Başkam Ziya Memedov, 
yaptığı açıklamada, meydana gelen deprem felaketi
nin kendilerini derinden sarstığını ifade etti ve açılan 
yaraların kısa sürede kapanması için depremzedelere

ellerinden gelen yardımları göstermeye hazır olduk
larını kaydetti. Deprem felaketinin hemen ardından 
Cumhurbaşkanı Aliyev, yaptığı açıklamada, Türki
ye’nin acısını paylaşmış ve ilk aşamada bir tanker 
petrol gönderdiklerini bildirmişti.

Türkiye’yi gözyaşlarına boğan deprem felaketi ile 
ilgili tüm dünyadan yardım teklifleri gelirken, Azer
baycan Halk Cephesi Partisi (AHCP) Genel Başkanı 
Ebülfez Elçibey de bu yardımlara katkıda bulunmak 
için partililerle bir araya gelerek, bir kampanya baş
lattı. Yaşadığı evde Türk medya mensuplarına açıkla
malarda bulunan Ebülfez Elçibey, başsağlığı ile ilgili 
yaptığı açıklamada, yüreklerinin kan ağladığını belir
tirken, yapabilecekleri her şeyi yapacaklarını söyledi. 
Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu ve bu sıkıntının 
da altından kalkabilecek güce sahip olduğunu ifade 
eden Elçibey, “Biz belki moral katkısında bulunabili
riz ve kanımızı Türkiye’de zarai' görenlere de verme
ye hazırız. Şimdilik imkanlarımız yok, toplanacak ka
nı gönderemeyiz. Ama bize böyle biı* imkan sağlanır
sa, hem istedikleri kadar kan göndeririz, hem de çalı
şacak insanlarımızı göndeririz. Şimdilik yapabilece
ğimiz bu. Belki benim vereceğim kan Türkiye’ye ye
tişmeyecek, fakat ben hiç olmazsa böyle bir girişim
de bulunduğum için vicdanen rahatlayacağım “diye

u
M azlum-Der İstanbul Şb. Bşk. Avk. Şadi Çarsancaklı

Depremzede Kardeşlerimizi Yalnız Bırakmayacağız”

1- însani Yardım Birliği, 17 
Ağustos gecesi meydana gelen dep
rem felaketi neticesinde, ülkemizde 
faaliyet gösteren başta Mazlum-Der, 
İHH, Dayanışma Vakfı, Hayat Vakfı, 
İnsan Vakfı, Eczader olmak üzere 14 
sivil toplum kuruluşunun biraraya 
gelerek oluşturduğu birlikteliğe ver
diği isimdii'.

Deprem önceden öngöıülmeyen 
bil' “tabii afet” olması ve özellikle de 
yaşadığımız çapta bir depreme yerin
de acil müdahalenin fevkalade önem 
taşıması sebebiyle böyle bir birlikte
liğin faydalı olacağını düşündük.

Bu birliktelik gerekliydi, çünkü 
her kuruluş tüm gücüyle ihtiyaçları

gidermeye çalışıyor, bu nedenle bir 
gün ilıtiyaç olan bir kalem, ikinci 
gün koordinesizlik nedeniyle atdır 
hale gelebiliyordu. Bu koordinasyon 
üe bölgeye aktarılan yai'dım malze
melerinin ihtiyaç oranında nitelikli 
olabilmesi de temin edilebilmiştir.

Zira deprem bölgesinde hayatta 
kalan insanlar bir gecede pijamala
rıyla sokakta kalmışlai", aklınıza ge
lebilecek her türlü yarduna ihtiyaçlı 
duruma gelmişlerdir.

Enkaz altmda bulunan yaralılar 
için saniyeler hayati önem ai'z edi
yor.

Biz Mazlum-Der olarak depre
min ertesi günü İnsani Yardım Ko

mite’mizden bir ekip oluşturduk. Bu 
ekipte yer alan aıkadaşlarımız dep
rem mahallerini gezerek, tespitler 
yaptılar. Bii‘ anlamda ihtiyaç tespiti 
yönünden depremin bir haritasını çı
kardılar. İhtiyaçlar listeler halinde 
getirildi. Daha sonra bu ihtiyaçlarm 
temini için derneğimizin bütün im
kanları seferber edüdi. Acil ihtiyaç
lar öylesine çeşitli ve fazlaydı ki 
hem tespit konusunda atlamlan her
hangi bir kalem olabilir düşüncesiy
le hem de her kalem ihtiyaçtan “ihti
yaç miktarınca” depremzedelere 
ulaştırılabilmek için böyle bir birlik
teliğe ihtiyaç duyuldu. Sonuç itiba
riyle özellikle de acil yardım konu-
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konuştu.
Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketini bü

yük bir üzüntü içerisinde izleyen Azerbaycan halkı, 
yardım için adeta Türkiye’nin Bakü’deki Büyükelçi
lik binasına akın etti. Türkiye’nin M armara Bölgesin
de etkili olan ve binlerce insanın ölmesine sebep olan 
deprem felaketi, Azerbaycan’da da dakika dakika iz
leniyor. Televizyonlar, yaşanan gelişmeleri normal 
yayınlarını keserek halka duyurmaya çalışırken, Tür
kiye’nin B akü’deki Büyükelçilik binası ise adeta zi
yaretçi akmına uğradı. Büyükelçi Kadri Ecvet Tez- 
can, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gösterilen ilgi
ye minnettar olduklarını belirtirken, kendilerine kan 
bağışı başta olmak üzere, her türlü konuda yardım ta
lebinin geldiğini söyledi. Başvuruda bulunabilecekle
ri tek yer olan Türkiye’nin Büyükelçilik binası önüne 
gelerek başsağlığı dileğinde bulunan AzerbaycanlIlar 
ise, kardeş ülke Türkiye’nin yaşadığı acının çok bü

yük olduğunu ve bu acıyı paylaştıklarını belirtiyorlar.
Bu arada Türkiye Büyükelçiliği’ne gelerek başsağ

lığı dileğinde bulunan Azerbaycanh Yazar Famil Sü
leyman ov, yaptığı açıklamada, Türkiye’de basılan ki
tabının gelirini depremzedelere bağışladığını söyledi. 
Yazar Süleymanov, depremden zarar gören 5 aileyi de 
Azerbaycan’a davet ederek, “Kardeş ülke, Türkiye’nin 
yaşadığı bu felaket hepimizi derinden üzmüştür. Bu 
yüzden ben de imkanlarım dahilinde yardım yapmayı 
kendime bir borç biliyorum. Yetkililerden tek ricam 
yol giderlerini de benden alarak depremden zarar gö
ren 5 aileyi benim evime getirmeleri. Ben 1 yıl boyun
ca onları misafir etmeye hazırım” dedi.

Bu da gösteriyor ki İslam dünyası, Türkiye’yi ih
mal etmemiş aksine en derinden kardeşlik duygula
rıyla seferber olmuş, maddi imkanı yoksa bile kanını 
canını ortaya koymuştur. Yazıklar olsun bu kadirşi
nas hğı, vefakarhğı inkar edenlere! ■

sunda bu birliktelik fevkalade fayda
lı olmuştur.

2- Ülkemizin deprem kuşağında 
yer alması sebebiyle bu tip felaketle
rle zaman zaman kai'şılaşılmıştır. 
Ancak son yaşadığımız felaket, daha 
öncekilere nazaran daha geniş bir 
coğrafyada ve nüfus yoğunluğunun 
fazla olduğu bir bölgede meydana 
gelmiştir. Bu sebeple can kaybı faz
la olduğu gibi tahribat ta çok kap
samlı ve büyüktür.

Sivil toplum kuruluşları olarak, 
depremin yaşanmasınm ardından ön
celikle acil ihtiyaçlar kaışılanmıştır. 
Bunlar, sağhk, gıda, arama ve kurtar
ma yardımları şeklinde su:alanabilir. 
Ardmdan deprem bölgelerinde yağ
mur yağması ve havaların soğuması 
sebebiyle yardımda önceliği barmma 
ve giyim ihtiyaçları almıştır.

Yukarıda sözünü ettiğimiz yar- 
dımlaı- hep “acil yardım” niteliğinde
dir. Bunun dışında tahribatın genişli
ği ile oranlı kalıcı ve uzun vadeli 
projelerle insanların sıkıntılarını 
azaltmaya çalışmaktayız. Bu projeler

içinde, kış şartlai'inda da barınılabile- 
cek ısıtmalı çadır kentler oluşturmak 
ve bu çadır kentlerin beslenme ve di
ğer ihtiyaçlarını karşılamayı üstlen
mek gibi büaz daha kalıcı olanlar 
var. Yaşanılan ruhi çöküntüyü en aza 
indirmek için rehabilite çalışmaları 
konusunda da projeler vaı\

Yardım faaliyetinin süresini bir 
sınırlamaya tabi tutmak şu an için 
mümkün değil. Zira ihtiyaç devam 
ettiği müddetçe, yai'dımlarımız da 
devam edecektir. Gönüllü kuruluşlar 
olarak, tüm mal vai’lığımızla sonuna 
kadar depremzedelerin yanında yer 
almaya devam edeceğiz. İnsani Yar
dım Birliği’nde yer alan her bh- sivil 
toplum kuruluşu önceden yaptığı ça
lışmalarla toplum nezdinde sempati 
ve güven kazanmış olup, deprem ve
silesiyle yapılan yaıdımlar ve ara- 
ma-kurtarma çalışmalarıyla da bu 
sempati ve güven pekişmiştir.

3- Deprem sonucunda halkımız 
zaten beklenen refleksi göstermiş, 
varını yoğunu kaideşlerine yardım 
için seferber etmiştir. Bizler de yar

dımların hangi bölgelerde neler ol
duğunu kendilerine iletmek suretiyle 
yol gösterici bii' misyon üstlendik. 
Ayrıca, kendimize ait olan (dernek 
veya vakıf mal varlığı olarak) mal- 
varlığımızı da deprem bölgesine 
yönlendirdik.

Ancak, hafıza-i beşer nisyan ile 
malûldür. Olayın sıcaklığı azaldıktan 
sonra bölgedeki aç-açık insanlarımı
zın kaderleri ile baş başa kalma ihti
mali vardır. Devlet bürokrasisindeki 
hantallık ve diğer eleştiri konusu 
olan arızalar dikkate ahndığında tüm 
halkımızın mağdur insanlarımızın 
yanından eksik olmaması gerekiyor. 
Bizler sivil toplum örgütleri olarak, o 
insanları yalnız buakmamaya azimli
yiz. Ancak, halkımızın da bu ağır gö
revde bizleri desteklemesi gerekiyor. 
Bu, tüm toplum olarak, birbirimize 
olduğu kadar, Rabbimize karşı olan 
sorumluluğumuzun da gereğidir.

Bugüne dek, bizleri hiç yalnız 
bu^akmayan halkımızın güven ve te
veccühüne daha fazla layık olmaya 
çalışacağız. ■
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MARMARA’DA DEPREM
KAPAK

zerinde yaşadığımız yerkürenin
I : içi oldukça dinamiktir ve yakla

şık 40 trilyon volt enerji üret
mektedir. Bu enerjinin ancak depremlerle 
hissedilen ve açığa çıkan bölümü % 1 dir.

Her yıl milyonlarca küçük (mikro) 
deprem olmaktadır ve bu depremlerin bü
yük çoğunluğu duyarlı aletlerle belirlene- 
bilmektedir. Ayrıca, her yıl sayıları 10 ci
varında ve binlerce insanın öldüğü dep
remler de dünyanın değişik bölgelerinde 
doğal afetlere neden olmaktadır.

20. yüzyılda bu depremlerden en bü
yüğü (M=8.3) 1920 de Ç in’de olmuş ve
200,000 kişi ölmüştür. Benzer büyüklükte 
bir deprem de 1994 yılında Japonya’nın 
Kuril adalarında meydana gelmiş ve yak
laşık 10 kişi ölmüştür. Aynı büyüklükteki 
iki depremde ölü sayılarının arasındaki 
gözlenen bu devasa fark depremlerin de
rinlikleri ile ilişkilidir. Kuril adalarındaki 
depremin odak derinliği oldukça derinde
dir. Bu deprem yüzeye doğru etkisini kay
betmiş olmasından dolayı hasar çok dü
şük olmuştur. Oysa Ç in’deki depremin 
odak derinliği Kuril adaları depreminin 
odak derinliğinden çok daha azdır. Bun
dan dolayı şiddet çok büyük olmuştur. 
Şiddete bağlı olarak da hasar ve ölü sayı
sı çok fazla olmuştur.

Dünyada M=7.8 civarında olan dep
remlerin neden olduğu ölü sayısını incele

yecek olursak oldukça düşündürücü so
nuçlara varabiliriz. Örneğin, büyüklüğü 
7.4 olan ve 1976 yılında Ç in’in Tangshan 
kentinde meydana gelen depremde
655,000 kişi, M=7.9 büyüklüğünde 
1923’de meydana gelen Tokyo depremin
de 142,810 kişi ve M=7.7 büyüklüğünde
ki 1906 yılında Kaliforniya’da meydana 
gelen depremde ise 3000 kişi hayatını 
kaybetmiştir.

Ülkemizde ise yaşanan en büyük dep
rem doğuda Erzincan’da 1939 yılında 
meydana gelmiş ve 32.700 kişi hayatını 
kaybetmiştir. Yaklaşık olarak büyüklükle
ri aynı olan ikinci deprem ise Ağustos 
1999’da meydana gelen M=7.8 büyüklü
ğündeki Marmara depremidir. Bu dep
remde ölü sayısı kesin olmamakla beraber 
30 binin üzerindedir.

İZM İT DEPREM İ ~

17.08.1999 günü saat 3:01 de İzmit çevre
sinde (40.77° K-29.97° D) meydana gelen 
ve yaklaşık 45 saniye süren deprem 20 
milyonluk bir nüfus yoğunluğuna sahip 
Marmara bölgesinde büyük can ve mal 
kaybına neden olmuştur. Depremin yüzey 
dalgalarından hesaplanan büyüklüğü 
“magnitude” Amerika Jeoloji servisinin 
“USGS” verdiği bilgilere göre 7.8, İsviç
re Gözlem Evinin “SED” verdiği bilgilere

Dr, Ali Osman 
ÖNCEL
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göre ise 7 .5’dir. Depremin şiddeti “intensity” yaklaşık 
XI civarındadır. İzmit depremi yaklaşık olarak 100 
km uzunluğunda bir kırılmaya ve 2.6 metre uzunlu
ğunda kırıkların birbirine göre aksi istikamette yer de
ğiştirmelerine neden olmuştur.

Bu depremde en çok hasar gören bölgeler başlıca 
İzmit, Adapazarı ve Y alova’dır. Yakın geçmişte 
18.09.1963 yılında Yalova-Çınarcık’da ve 20.06.1943 
yılında ise A dapazan’nda son büyük depreme göre 
küçük de olsa önemli depremler (M=6.2) olmuştur. 
Yakın denebilecek bir geçmişte bu depremlerin olma
sına karşın son depremde ortaya çıkan inanılmaz ha
sar ve can kaybı, bu depremlerden hiç ders alınmadı
ğı ve çarpık kentleşmenin hızla günümüze değin de
vam ettirildiğini göstermektedir.

İzmit bölgesinde 20 yıl önce Prof. Nafi Toksöz ta
rafından gelecekte büyük bir depremin olacağı alan 
ya da yerbilimleri terminolojisine göre sismik boşluk 
‘seismic gab’ olduğu ileri sürülmüştür. Daha sonra 
rahmetli hocamız Dr. Sipahioğlu 1984 yılında İzmit 
bölgesinde büyük depremlerin oluştuğunu ve depremi 
oluşturacak kırıkların olduğunu gösteren veriler oldu
ğunu ifade etmiştir. Japon deprem uzmanı Dr. Oshi- 
man ise 1991 yılında Kuzey Anadolu Fay Zonu 
(KAFZ)’nda 1939-1967 yılları arasında Erzincan’dan 
başlayıp Adapazarı’na kadar devam eden deprem gö
çünün tabii bir uzantısı yada devamı olarak İzmit böl

gesinde M=7 büyüklüğünde bir depremin olabileceği
ni belirtmiştir.

İzmit körfezinde tarihsel dönemde 447, 553, 1719 
ve 1894 yıllarında büyük depremler olmuş, fakat ya
şadığımız yüzyılda büyük depremlerin olmamasından 
dolayı bölgenin bir sismik suskunluk geçirdiği ifade 
edilmiştir (Öncel, 1995). 1992 yılında yapmış oldu
ğum master çalışmasında ileri sürülen tüm veriler dik
kate alınarak olabilecek bir depremin büyüklüğü ince
lenmiş ve sonuç olarak Dr. Oshiman tarafından öne
rildiği gibi M=7.0 ve daha büyük bir depremin olabi
leceği görüşü desteklenmiştir. Yukarıda verilen bilim
sel çalışma ve sonuçlan itibarı ile olan deprem bir te
sadüf değil, bilimsel çalışmalar ışığı altında olacağı 
önceden söylenen fakat herkesçe gözardı edilen bir 
olgudur. Bir diğer çalışmada da (Yüksel, 1995) Kara
mürsel Fayı üzerinde Yalova-Çınarcık ve İzmit-Ada- 
pazarı arasındaki sismik boşluklarda oluşabilecek bir 
depremin M=7.5 büyüklüğünde olabileceği tahmin 
edilmiştir.

_____________ Ü L K E M İZ D E  DE PR E M L E R _____________

NE R E D E  VE N İÇ İN  O LUYO R?

Ülkemiz güneyden Ai'abistan, Afrika ve kuzeyden ise 
Avrasya arasında yer almaktadır. Arabistan levhası 
kuzeye doğru hareket ederek Doğu Anadolu bölgesin
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de bir sıkışmaya neden olmaktadır. Bu sıkışma sonu
cu Anadolu bloğu batıya doğru kaçmaktadır. Bu kaç
ma en basit anlamıyla, limonun sıkıştırılmasına bağlı 
olarak çekirdeğinin sıkışma yönüne dik olarak çıkma
sı gibidir. Bu kaçma ya da ötelenme sismolojik göz
lemlere göre ortalama yılda bir cm. mertebesindedir. 
Anadolu bloğunun sürekli olarak ötelenmesi yerin 
içinde bir gerilme meydana getirmektedir. Biriken ge
rilme miktarı yerin dü-encini aşabilecek yada kırabile
cek bir miktara ulaştığında ise deprem olarak bildiği
miz hadise meydana gelmektedir.

Kaçan Anadolu bloğunun kuzey ve güney sınırla
rını Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve Doğu Ana
dolu Fay Zonu (DAFZ) oluşturmaktadır. Türkiye’de 
en büyük depremler K AFZ’nda meydana gelmekte
dir. Haturlanacağı gibi bir önceki Adana depremi 
DAFZ üzerinde olmuştu. KAFZ, doğuda K arlı
ova’dan başlayıp batıda Adapazarı’na kadar çizgisel 
basit bir geometriye sahiptir. Adapazarı’nda ise bir
birlerine göre kısmen paralel üç kola ayrılarak batıya 
Yunanistan’ın içlerine doğru gitmektedir. Bu kolların 
kısmen paralel şekilde M arm ara’da konumlanmasın
dan dolayı herhangi bir kol üzerinde olabilecek bir 
depremle bölge tamamen etkilenebilecektir. Son dep
remde harekete geçen K A FZ’nun güney koludur ve 
esas İstanbul’a en yakm olduğu bilinen kuzey kolu 
harekete geçmemiş fakat buna rağmen deprem olduk
ça şiddetli hissedilmiştir.

DEPREM  BÜ Y Ü K L Ü Ğ Ü  VE  

ŞİD D ET A R ASINDA K İ FARK?

%95 deprem riski altında yaşamamıza rağmen maale
sef depremle ilgili terminoloji tam olarak zihinlerde 
doğru olarak yerleşmiş yada halkımıza öğretilmiş de
ğildir. Halkımızın yanlış yönlendirilmesinde bilim 
adamlarının defalarca uyarmalarına karşın basının ha
la yanlış bilgi vermekte ısrarlı olmasının etkisi vardır.

Depremin büyüklüğü depremin olduğu kaynak 
noktasından “hiposantr” başlayarak yerin tamamı bo
yunca yayılan deprem dalgaları genliklerinden belir
lenen fiziksel bir büyüklüktür ve açığa çıkan enerji ile 
orantılıdır. Şiddet ise hissedildiği yerin zemin koşul
larına göre değişir ve hasara bağlı olarak belirlenen 
gözlemsel bir değerdir.

DAHA BUY UK  DEPREM  B E K LEN EBİLİR  MI?

Daha büyük depremin aynı yerde olması yıllar alu’ fa
kat yakın zamanda nispeten daha küçük M=6.5 yada 
M=7.0 gibi depremlerin olması da bölge için bir teh
dittir. Şu anda deprem tehlikesi açısından depremin 
olduğu şehir en emin bölgedir.

Deprem büyüklüğünün USGS’nin vermiş oldu
ğu bilgilere göre 7.8 olduğunu kabul edersek son 
2250 yılda böylesine büyük bir depremin Marmara 
bölgesinde ya olmadığını kabul etmek yada tarihsel 
belgelerdeki bilgilerin gözleme dayanmış olmasından 
dolayı böyle bir depremin kayıtlara doğru geçmediği
ni söylemek durumundayız. Depremin gerçek büyük
lüğünün hem arazi gözlemleri hem de deprem kayıt- 
larmın daha ayrıntılı analiz edilmesinden sonra daha 
doğru olarak belirlenmesi mümkün olacaktır. Belirtil
mesi gereken hissedilen depremin sıradan bir deprem 
olmadığı ve olabilecek en büyük “karakteristik” dep
rem olduğudur.

Marmara bölgesinde olabilecek en büyük depre
min büyüklüğü 7.6 olarak belirlenmiş ve bu değer 
SED’in son deprem için vermiş olduğu büyüklüğe ya
kındır (Öncel ve Alptekin, 1995). Böylesine büyük bir 
depremin olması için geçmesi gereken zaman, istatis
tik yöntemlerle belirlenmiş sonuçlara göre 7794 yıl
dır.

DEPREM LERİN TE K R A R L A N M A SI_________

Deprem büyüklüğü (M) arttıkça tekrarlanması için 
geçmesi gereken yıl artmaktadır. Marmara bölgesinde 
deprem aralığı oldukça büyüktür (0-7.6) ve böylesine 
büyük bir depremin teki'ar olması için geçmesi gere
ken zaman (T) her ne kadar büyük olsa da, daha kü
çük depremlerle bölgenin teki'ar sallanması mümkün
dür. Mesela depremlerin istatistiksel analiziyle tekrar
lanma aralıkları, M>7.0 için T=264 yıl, M>6.5 için 
T=70 yıl, M=6.0 için T=21 yıldır. Teki'arlanması için 
geçmesi gereken değerler kesin değildir ve belli ola
sılık değerleri ile verilirler. Mesela, M>6.5 gibi bir 
depremin 70 yılda olma olasılığı % 77 dir.

DEPREM LERD E M EY D A N A  GELEN H ASA R

Depremlerde meydana gelen hasar, depremin büyük
lüğüne, binalarda kullanılan malzemeye ve zemin ko-
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şullannın dikkate alınıp alınmadığına bağlıdır. M ar
mara ve çevresinde takviyeli taş ve kerpiç yapılar tü
rü yaygındır. 1995 yılında yapılan bir çalışmada M ar
mara bölgesinde olabilecek büyük bir depremin 
(M=7.6) neden olacağı hasarlar daha önceki çalışma
larda 37500 ile 78500 olacağı rapor edilmiştir (Öncel 
ve Alptekin, 1995). Bu değer İzmit depreminde yıkıl
mış olduğu tahmin edilen ortalama bina sayısına 
‘60.000 b in ’ yakındır. Ayrıca, İstanbul, İzmit veya 
Bursa gibi büyük yerleşim merkezlerine yakın olması 
halinde bu tahminlerin artabileceği belirtilmiştir.

_______________________ G EC İK M E_______________________

Depremden sonra kazazedelere erken ulaşılması, can 
kaybının azaltılmasında büyük bir önem arzetmekde- 
dir. Anında müdahale konusunda, depreme en hazır
lıklı bilinen Japonya’nın bile son Kobe depreminde 
ağır davranması dikkate alındığında ülkemizde olan 
deprem sonrasındaki gecikme mazur görülebilir. Son 
Kobe depreminde yardımın az ve yerine zamanında 
ulaştırılamamasının nedeni hükümetin askeri geç ça
ğırması olarak belirlenmiştir. Son depremde askerleri
mizin belki geç çağırılması değil, belki de bölgedeki 
yolların hasar görmesi ve trafiğin kilitlenmesinde ya
şanan panik ve kargaşanın fazla olmasından dolayı 
bölgeye geç ulaşılması söz konusudur.

Yardımın geç ulaşmasının diğer nedeni de, beledi
ye ve hastane gibi devlet binalarının, depremden en 
fazla hasar görmesidir. Yardım elini uzatması bekle
nen yetkili doktor, belediye ve güvenlik mensubları- 
nın da yerleşik oldukları binaların depremden en faz
la hasar görmesi gecikmenin bir nedenidir. 1992 Er
zincan ve 1995 Dinar depreminde hastanelerin yıkıl
masına benzer bir olayın son depremde de yaşanma
sının üzerinde oldukça düşünülmesi gerekir.

Gecikmenin nedeni, depreme hazırlıksız olunması 
ya da yakın geçmişteki yıkım ve tahribatın çabuk 
unutularak sonrasında gerekli derslerin çıkartılmama- 
sıdır. Depremi bir kader olarak gören ve musibetten 
dahi nasihat alamayacak kadar umursamaz bir halk, 
hastanelerini dahi depremde ayakta kalacak şekilde 
tasarım ve kontrolünü yapamayan yöneticilerin oldu
ğu ülkelerde gecikmelerden dolayı meydana gelen ka
yıplar açık bir ihmalkârlıktır. En önemli konulardan 
biri de kanun ve tüzüklerin güncelleşmemesi ve bi
limsel tabana dayandınlmamasıdır.

IN A N D IR IL M IŞL IK

Deprem sonrasında hasarın fazla olmasının bir nede
ni de, şehirden sorumlu yetkililerin muhtemel bir dep
reme hazırlıklı olmamalarıdır. İnandırılmışlıkla ilgili 
güzel bil- itiraf Kobe bölge şefi Tokuzo Okawara tara
fından “Biz deprem dışında her türlü felakete hazır- 
lıklıydık. Fakat K obe’de deprem olmayacağına ikna 
edilip inandırılmıştık” şeklinde ifade edilmiştir. M a
alesef inandırılmışlık çok tehlikeli bir şekilde Japon
ya’da etkisini gösterdiği gibi son büyük depremde de 
ülkemizde milletçe hissedilmiştir. Belki de bir şekilde 
toplum ve yönetim olarak deprem olmayacağına, 
olursa bile sonuçlarının kaçınılmazlığına bir inandı- 
nlmışlığın izleri her kesim vatandaşta gözlenmekte
dir.

Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Taki- 
guchi de son yaşamış oldukları Kobe depreminden 
sonra inandırılmışlığın başka bir çeşidine işaret ede
rek, “K obe’den alınacak en büyük ders, Japonya’nın 
depremi anlamadığıdır. Biz her zaman Japonya’nın 
herkesten ileri olduğuna inandık. Kobe depremi böy
le olmadığımızı gösterdi” demiştir. D ünya’da deprem 
araştırmalarına en fazla parasal destek sağlayan Ja
ponların depremi anlamadık dediği bir ortamda ülke
mizde yetkililerin de çıkıp nelere inandırılıp yanlış 
şartlandırıldığımızı açıklaması ve itiraf etmesi gere
kir.

Deprem bu ülkenin kaderidir ve benzer depremle
rin ülkemizin başka yerlerinde devam edeceği kesin
dir. Devletimizin yarayı pansuman tedbirlerle sararak 
böylesine önemli bir ulusal tehdidin altından kalkma
sı mümkün değildir. Ülkemizde moda tabiriyle “iç 
tehdit sınıflandırması” teki'ar yapılmalı ve deprem ilk 
sıraya konulmalıdır. Çünkü son depremde beklenen 
insan kaybı 50.000 civarında ve ekonomik kayıp ise 
25 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir.

D E V L E T  N ER EDE? ~

Çok moda bir deyimle artık nerede ise ülkemizde aya
ğına iğne batan herkes “devlet nerede” diye bağırma
ya başlayacak bir sorumsuzluğa kendilerini kaptır
mıştır. Satın almış ya da kiralamış oldukları binaların 
“TSE’nin önerdiği uygun malzeme, mühendislik pro
je onayları ve çağdaş jeofizik yöntemlerle yapılmış 
zemin etüdü raporları nerede?” demeden, binaların
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içine girenlerin “devlet nerede” dememeleri gerekir.
Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden Japonya’daki 

bir vatandaş Yoshio Oka “Devlet hiç bii' şey yapmı
yor. Şayet biz onlara güvenmeye devam edersek aç- 
lıkdan öleceğiz” şeklinde devletin bu tür olağanüstü 
hadiselerin yaşandığı Japonya gibi bir ülkede bile eli
nin uzanamayacağına işaret etmektedir. Gelişmiş ve 
gelişmekte olan iki farklı ülkedeki insanların tepkile
rinin aynı olması ilginçtir.

İSTANB UL BİR K OBE O LABİLİR Mİ?

Belki de başlığı görenler Kobe de nereden çıktı diye 
düşünebilii'ler. 1995 yılında Japonya’da olan Kobe 
depreminden sonra dikkatler ülkemize çekilmeye ça
lışılarak yukarıda verilen soru sorulmuş ve gerekli ön
lemlerin alınması noktasında yetkililer İstanbul ve ci
varının K obe’den daha beter olabileceği söylenerek 
uyarılmıştır (Öncel, 1995). Kobe depreminden sonra 
İstanbul’da olabilecek bir deprem için yapılan öneri
ler hiç dikkate alınmayıp hala güncelliğini korudu
ğundan aynen aşağıda verilecektir-;

“Kobe depreminde yaşanan karmaşa, ülkemizde 
olabilecek bir deprem som'asında karşılaşacağımız 
sorunların en asgarisini göstermektedii'. Kobe depre
minden ders alan Japonya, deprem ve zararlarının en 
aza indirilmesi yönünde yeni bir yapılanmaya gider
ken, deprem konusunda ülkemiz politikaları yeniden 
gözden geçirilmeli, başta sismoloji olmak üzere jeofi
zik, jeoloji ve diğer mühendislik konularındaki çalış
malara ağırlık verilmelidir. Ayrıca depremin olduğu 
yerlere gönderilecek uzman araştırmacılarca yaşanan 
durum, ortaya çıkan sorunlar ve nedenleri, üretilen 
çözümler ve hedeflerinin ii'delenmesinin teşvik edil
mesiyle her bölgenin konumuna uygun bir organizas
yon şeması hazırlanmalıdu'.

Depreme karşı halkımızda bii' bilinç ve refleksin 
gelişmesi için en azından lise ders müfredatlarına 
deprem bilgisi dersleri konmalıdır. Şehirlerin deprem 
risk ve tehlike özellikleri dikkate alınarak yapı tasa
rım ve modellemesi çalışmaları yapılmalıdır. Özellik
le, geçen yıl Kaliforniya’da meydana gelen Northrid- 
ge depremi gibi Kobe depreminin de belirlenmemiş 
gizli ve gömülü faylarla ilişkili olması, her bölge için 
ayrıntılı fay haritasının hazuianmasınm önemini orta
ya koymaktadır.

Özellikle İstanbul ve diğer deprem tehlikesi altın

daki büyük metropol şehirler için ayrıntılı fay harita
ları yapılmalı ve bu fayların aktifliği ve KAFZ gibi 
büyük fay zonlan ile ilişkisi araştırılmalıdır.”

Maalesef yaklaşık dört sene önce sunulan belirle
me ve önerilerin hiçbiri dikkate alınmamıştır. Halbu
ki ülkemiz Kobe depreminden sonra ve son İzmit 
depreminden önce iki deprem ‘Dinar ve Ceyhan’ da
ha yaşamıştır. Maalesef ülkemiz için sürekli bir tehdit 
ve tehlikeye karşı gerekli yatırım ve hazırlıkların ya
pılmaması deprem olayının hafife alındığını yada 
yanlış bir kaderci mantığın ülkemizde egemen oldu
ğunu göstermektedir.

SONUÇ

Depreme karşı insanlarımızın dirençli olması için 
depremle yaşamayı öğretmeliyiz. Afetlere karşı di
rençsiz olan toplumlann fertleri ve yasaları ülke geliş
mesini durdurucu etki ortaya çıkarabilir. Endüstri top- 
lumlarında kârların çoğu araştırma ve geliştirmeye 
kanalize edilmektedir. Deprem kuşağı olan ülkemizde 
ülke kalkınmasının kalbi olan endüstriyel yatırımlar 
ve kültürel yerleşim alanları sanayiciler tarafından 
desteklenen projelerden mahrum oldukları için hasar 
çok fazla olmaktadır. Doğuya nazaran batıda entelek
tüel kesim daha fazla olmaktadır. Çünkü batı kesimi 
entelektüel çalıştıran endüstriler içermektedii'. Bu 
afette önemli olan noktalardan biri de üniversite bitir
miş ve/veya uzman nitelikte bir nüfusun yok olması
dır. Örneğin Çanakkale savaşında ülkenin bütün oku
muşları yani entelektüeller şehit olmuştu. Bu deprem
de de ölen ve çalışamayacak olan ülkenin aydınlarının 
sayısını da dikkate almalıdır. Yıkılan ve yanan yerine 
az bir zamanda gelir. Fakat yetişkin ve uzman ente
lektüel kesimin oluşturulması çok kolay değildir. 
Deprem sadece bina yıkmıyor! ■
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İst. Bel. Deprem Müdürü Mahmut Baş:

“Depremle Yaşamaya Alışmalıyız.
M armara bölgesini büyük oranda etkileyen ve merkez üssü Gölcük olan deprem İstanbul’u da sarstı. Arkadaşım a Mustafa 

Alhayrak İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Deprem Müdürü Sayın Mahmut B aş’la depremi ve geleceğe ilişkin İstanbul'u etki
leyebilecek muhtemel deprem senaryolarını konuştu.

-Mahmut Bey, 17 Ağustos 1999’da meydana ge
len depremin merkez üssü Gölcük değil de İstanbul 
olmuş olsaydı ne olurdu? İstanbul’da böyle bir dep
rem olasılığı var mı?

- İstanbul’da en son büyük deprem 7.4 büyüklüğünde 
1894 yılında meydana geldi. Bu depremde birçok insanm 
öldüğü kayıtlarda var. Son depremden önce bu tür bir 
depremin olma ihtimali % 40, 6 büyüklüğünde bir depre
min olma ihtimali ise %85 civarlarında idi. Şimdi bu 
depremden sonra iki görüş var. Bir, bu deprem riski art
tırmıştır; iki azaltmıştır. Bize göre bu büyük bir enerji bo
şalması olduğundan, riski azaltmıştır. İstanbul’da böyle 
bir deprem olma ihtimalini biraz daha düşürmüştür.

Kuzey Anadolu Fayı’m incelediğimiz zaman, fay 
üzerinde 1942 yılından itibaren düzenli olarak deprem
ler olmuş. En son işte Gölcük’e doğru gelmiş ve belli 
bir yerde durmuş; bundan sonra deprem Marmara deni
zi içinde mi olur, yoksa Saros Körfezi taraflarında mı 
olur, bunu bilemiyoruz. Ancak İstanbul’da deprem ol
ma ihtimali her zaman var, fakat ne zaman olur bunu 
bilemiyoruz. 4 sene sonra, 10 sene sonra...

- Mahmut Bey burada sözünüzü kesmek istiyo
rum. Bu tür depremlere karşı ne tür tedbirler alına
bilir?

- İlk önce depreme karşı hazırlıklı olmalı, depremle 
yaşamayı öğrenmeliyiz. Deprem insanı öldürmez; dep
remle birlikte gelen hasar ve bina çöküntüleri öldürür. 
Dolayısıyla siz inşaatınızı, yapınızı, köprünüzü, aklını
za ne geliyorsa yapılarınızı depreme karşı dayanıklı ha
le getirirseniz ve öyle yaparsanız, depremden korkma
nıza bir sebep yoktur.

Depremle yaşamak zorundayız. Depremi en az ha
sarla en az can kaybıyla nasıl atlatabiliriz? Önemli olan 
budur. Bunun için yapılabilecek birkaç şey var. Binanın 
oturacağı zeminin iyice tespit edilmesi lazım. Yani ze
min inceleme raporunun kesinlikle yapılması gerekir. 
Zemin inceleme raporu olmadan, temel etüdü yapılma
dan inşaata başlanmamalı.

Bu yapıldıktan sonra zemin etüdü raporlarına göre

temel projelendirilmesine inşaat projelendirilmesine gi
dilmelidir.

İnşaatın malzemesi çok önemlidir. Hazır beton kul
lanılmalıdır. Projeye uygun yapılıp yapılmadığı ve sıkı 
bir denetim, bunlar çok önemlidir. Bunlar yapıldıktan 
sonra insanların depremden korkmalarına gerek yok. 
Özellikle yapı sigortası kanun haline getirilip bundan 
sonra yapılacak yapılarda istenmelidir.

Yapı sigortası nedir? Mesela bir sağlık sigortası 
yaptıracaksınız, ne soruyorlar? Büyük bir ameliyat ge
çirdin mi? Büyük bir hastalığın var mı? Bunları rapor
la istiyor. Niye? Buna göre seni sigortalıyor. İnşaatını 
da yaparken soracak; zemin etüdü yapıldı mı? Hangi 
malzemeyi kullandın? Projesi nasıl? Projeye uygun ya
pıldı mı? İyi denetim yapıldı mı? Bunları tek tek ince
leyecek, bakacak, ona göre sigortalayacak. Dolayısıyla 
yapı sigortası zorunluluğu geldi mi sorun kendiliğinden 
zaten çözülür. Başka yollarda var; bu bir yol.

Peki deprem hasar yapmaz mı? Yapar. Bir deprem 
bir doğal afet oldu mu, en büyük eksiğimiz organizas- 
yonsuzluk. Yaşadığımız bu deprem de şunu gösterdi. 
Depreme hazırlıksızız. Özellikle de kriz masalarına ba
kıyoruz, (kriz masalarında çalıştım ben), kriz masala- 
nnda bir nevi kriz olduğunu gördük. Bir kere deprem 
olmadan önce kamu görevlilerinin ne yapması gerekti
ğinin önceden planlanması gerekiyor. Erken uyarı mer
kezlerinin kurulması lazım. Erken uyarı derken bu dep
remi önceden haber verme değil, depreme karşı hazır
lıklı olma, idari organizasyon. Bunun kesinlikle yapıl
ması lazım. Bu planlar yapılmamış, yani yangın nere
den çıkarsa nasıl müdahale edilecek; Tüpraş’ta yangın 
çıktı ve bu 3 gün söndürülemedi. Bunun nedenleri araş
tırılmalı, bunlar bize ders olmalı. Yani organizasyon bi
zim en zayıf noktamız.

Türkiye’nin %95’i deprem kuşağında. Deprem ku
şağında olan böyle bir ülkede, depreme karşı nasıl dav
ranış gösterileceğini öğrenememişiz. Manavdan bir ka
vun alınırken gösterilen özen, bina alınırken, satılırken, 
yapılırken gösterilmesi lazım, Japonlar bunu başarmış
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tır. Amerikalılar bunu başar
mıştır; onlardan bir eksiğimiz 
yok, biz de başarabiliriz. İmar 
mevzuatının yeniden gözden 
geçirilmesi lazım, depreme 
karşı özellikle yeniden gözden 
geçirilmesi lazım, denetim 
mekanizmasınm çok fonksi
yonel hale getirilmesi lazım.
Belediyeler, sivil toplum ör
gütleri, odalar, yani ilgili ör
gütler bir araya gelerek bunla
rın üstesinden gelmek zorun
dadır. Yoksa, bu depremler 
olacaktır ve insanlarımız öl
meye devam edecektir. Bu ka
dar insanımızın ölmesini iste
miyorsak, bunların olmasını 
istemiyorsak, kesinlikle dep
reme karşı alınması gereken
tedbirler ne ise bunların kesinlikle hayata geçirilmesi 
lazım.

- Peki Mahmut Bey, siz İstanbul Büyükşehir Be
lediyesi Zemin ve Deprem İnceleme Müdürüsünüz, 
sizin bu depremden sonra daha önce yapmış oldu
ğunuz çalışmalara ilaveten bir çalışmanız, tedbiri
niz olacak mı?

- Biz aslında bu çalışmaları 1994 yılının Ekim ayın
da başlattık; çünkü birinci derece deprem bölgesi olan 
bir bölgede yaşıyoruz. 1994 yılında ilk önce Nazım 
Planı denilen çalışmada, birinci derece deprem bölge
sinde olan İstanbul’un zemin yapısınm ve depremselli- 
ğinin ortaya çıkarılması gerekliydi; biz bunu çıkarmaya 
başladık. 1994 yılından itibaren şu anda 1/50000’lik je
olojik haritayı tamamlamış durumudayız, 1/25000’lik 
jeolojik haritanın ise %40’ını tamamlamış durumdayız. 
1/5000’lik haritaların da yine %80’i tamamlanmış du
rumdadır. Tabi sadece zemin yapısını incelemiyoruz; 
altı tane sismoğraf istasyonu kurduk; bu şu anda iki ay 
içerisinde 8 ’e ulaşacak ve birkaç yıl içerisinde 15’e 
ulaşarak İstanbul’da mevcut olan aktif faylar tespit 
edilmeye çalışılacak. Bu aktif fayları tespit edip zemin 
yapısını ortaya çıkararak inşaat kalitesi ve her türlü bil
giyi veren bir veri bankası oluşturarak, bunlarla ilgili 
olarak mikrobölgelendirme dediğimiz yani bir deprem 
olmadan önce olası depremin bütün özelliklerini araştı
rıp ortaya çıkardıktan sonra bütün yönleriyle depreme 
hazırlıklı olmak amacıyla bu çalışmayı bitirmek istiyo
ruz.

Bundan sonra yapacağımız 
çalışma deprem senaı^osu ça
lışmasıdır. Bu ise olası bir 
depremde ne kadar insanın 
öleceği, ne kadar insanın yara
lanacağı, kaç tane binanın yı
kılacağı, doğalgaz hatlarında 
kırıkların olup olmayacağı, 
olursa ne boyutta olacağı ve ne 
kadar yangın çıkacağını tah
min ederek bir senaryo eşli
ğinde, böyle bir deprem olursa 
ne olur, buna karşı ne yapmalı
yız, şeklinde bir organizasyo
na gitmektir.

- Mahmut Bey, ben son 
bir soru sorarak ropörtajı 
bitirmek istiyorum. Deprem 
için gerekli tedbirler ahndı- 
ğında yaklaşık 20 milyon ki

şinin etkilendiği İstanbul ve Marmara eski İstanbul 
ve Marmara olabilecek mi?

- Şu anda İzmit’te depremden sonra sanayinin dur
ması sebebiyle 250 milyon dolarlık büyük bir ekono
mik kayıp var. Hasar bilançosu tam olarak ortaya çıka
rılmadı. İstanbul’da böyle bir deprem olsaydı, İstan
bul’da beklenen hasar tahmini olarak 8-9 katrilyon. 8-9 
katrilyon Türkiye bütçesinin yarısı. Sanayinin, paranın 
%40’ı İstanbul’da dönüyor. Ticaret burada, bütün sana
yi, bütün iş merkezleri İstanbul’a yığılmış. Anadolu’ya, 
Türkiye’nin değişik yerlerine yayılmamışız. Bu hem 
riski azaltırdı, hem de alternatif olması açısından önem
liydi. Dolayısıyla Nazım Plan’ında İstanbul için yapı
lan çalışmalarda (eğitim, kültür merkezi olması nede
niyle) sanayinin İstanbul’dan çıkarılması gerekiyor.

Bu depremden ders çıkarıp yeni felaketlere meydan 
vermemek şehir planlarını buna göre yapmak lazım. 
Adapazan’nı gidip de bir bataklığın içerisinde, zayıf bir 
zeminde kurmamak lazım. Yani siz bütün sanayiyi dep
remde tehlikeli bir yere kuruyorsunuz. Bu çok önemli. 
Tüpraş’ın deprem bölgesinde işi ne? Sanayinin orda işi 
ne? Adapazarı ovasında tarımsal toprağı mahvedip sa
nayiyi oraya koymanın bir mantığı yok; bunu iyi değer
lendirmek zorundayız. Denize yakın, ulaşımı kolay, 
bunlar mazeret değil; 1. derece deprem kuşağında olan 
bir yere gidip de sanayiyi yerleştirmek büyük bir hata
dır. Sonra da böyle durumlarla karşılaşırız. Türkiye’nin 
başına ilk defa felaket gelmiyor; önceki felaketleri na
sıl aşmışsak, Allah’ın izniyle bu felaketleri de aşarız. ■

'Cy, bı
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KAPAK
Gerçek Artçı Deprem

Haşan NURİ
I ölcük merkezli deprem bütün ülkemizi derinden 

^  sarstı. Hepimiz onun yarattığı acıların altında ezili

yoruz. Ancak açık ki halkın vicdanı Devletinkinden 

daha rahat... Çünkü derin millet beklemedi... Bu felakete hem 

zamanında el attı hem de elinde olanı ortaya çıkardı. Güya 

beklentide olan Devletinse elinde bir şey olmadığı gibi, ilk iki 

gün kıpırdayacak mecali yoktu.

Milletimiz bu felaketin içinden sıyrılmaya, acılarını daya

nılabilir sınırlara çelcmeye çahşırken ortalık birden karıştı. 

Sanki birileri, inanılmaz bir ayrılık tohumunu derin milletin 

ortaya koyduğu yüksek dayanışmayı tarumar etmek için orta

ya saçtı. B öylece Hilmi Yavuz’un, benim aynı anlama gele

cek daha bir uygun kelim e bulunabileceği gerekçesiyle soğuk 

durduğum, “oryantalist” ifadesi bir daha ve en açık biçimiyle 

yerine oturdu. Ancak, bu defa koku daha yakından geliyordu. 

Aslında koku her defasında yakından gelm esine rağmen biz

de birer “oryantalist” olarak kokuyu uzaktan aldığımızı sanı

yorduk ancak, bu defa zan ile harekete gerek kalmayacak ka

dar vakıa açıktı...

Depremin ilk günü, henüz kimsenin bir “şeytanlık” ede

cek vakti ve gücü yokken, burada bazı bakanların cehalet ve 

dar kafalılıktan kaynaklanan tepkilerinin bu makale bağla

mında önemli bulunmadığını belirtmehyim, batı basınında, 

kaynağı aslında Türkiye olan “deprem İslamcıların işine yara

dı”, “İslamcılar deprem bölgesindeki halk üzerinde büyük bir 

itibar kazanmaktadırlar”, “deprem İslamcı partinin güçlenme

sine yol açacak”, “depremin İslamcıların gücünü artıracağı 

iddiası abartılı bulunuyor” gibi bir çok yazı yayınlanmaya 

başlandı.

Dikkatli bir okuyucu, bunların elçilikler ve bunların ada

mı yabancı gazeteciler ile işbirlikçilerinin televizyondan dep

rem yayınlarını izlerken yaptıkları konuşmalann bir aktarı

mından ibaret olduğunu, batılı elçiliklerin içimizdeki ellerini 

ve güçlerini bir kere daha ortaya koyduğunu görebilirdi. N i

tekim bunlar bir admı daha ileri giderek, İslamcıların yardım 

faaliyetlerinin yaratacağı etkiyi azaltmak için kendi ülke ve 

kurumlarını daha çok yardım yapmaya çağu-dılar. Bu propa

gandayı yapan yabancı gazetecilerden A. Finkel derin devlet

ten bir darbe yem esine rağmen, burada İslamcıları hedef gös

termekte ve derin devlete taraf olmakta gecikmedi. Bu du

rum, “siz dinijıizi değiştirmedikçe onlar sizden razı olnıaz- 

lar" mealindeki ilahi emrin anlamını bir kere daha ortaya ç ı

kardı. Ancak bunlar, bu kadarla da kalmadılar. Örneğin S.

Kinzer, daha da ileriye gitti ve gazetesinde islamcılarnı halk

la yakınlaşmasından rahatsızlığını anlatırken, İsrailli kurtar

ma ekibinin halk ile kurduğu iyi ilişkiden, genişleyen gönül 

bağından ve cılız muhalif seslerden bahsetti. Tam bir İsrail 

propagandası kokan yazısında neredeyse ülkemizin yahudile- 

re teşekkür etmek için kendini perişan ettiğini yazdı. Bu 

“kampanya” faaliyetini artu'n ken, bir taraftan fosseptik koku

lu “sahibinin sesi” yazarlar harekete geçtiler vc “şeriatçılar ile 

müslüman devletler”in hiçbir yardımda bulunmadığını yaz

maya başladılar.

Ancak oyunun buraya kadarki kısmı yeterli olmamış ola

cak ki, asıl oyuncular yani bizim la baştan H. Yavuz’a katıla

rak “oryantalist” dediğimiz gruplar sahneye girmeye başladı

lar. Bunlar rollerini iyice ezberlemiş ve ilk şaşkmhk ve acemi

liklerini de üstlerinden atmış olarak ve büyük bir pişkinlikle 

“müslüman sivil toplum kuruluşlan”nın yardımlarına, hesap

larına el koymaya, yardımları yasadışı olarak zorla almaya, İs

lamcıların elindeki resmi kurumlar ile büyük firmaların çok 

önemli yardımlarını dahi yazılı ve sözlü basından silmeye baş

ladılar. Bu durum yardım faaliyetini durduracak dereceye gel

miş olmasına rağmen bundan geri durmadılar. Yeter ki İslam

cılar ile halk yüz yüze gelmesindi. Burada halkın infialinin, 

felaketin etkisiyle dini düşünüşün güçlenmesine paralel olarak 

dine dönüşü güçlendireceği düşünülmekteydi. Bu nedenle 

gerçeğin üzerini örtmeye çalışılıyorlardı. Kur’an ise gerçeğin 

üzerini örtmeye çahşanlara tek bir isim vermekteydi..

İş ortaya çıktığında, meselenin fazla aşikar hale geldiğini 

anlayan batı merkezleri hemen yeni bir taktik ortaya koyarak, 

bu İslamcı sivil toplum kuruluşlarmı gazeteci ve televizyon

cularla doldurarak, durumu şaşkınlıkla karşıladıklarını, hatta 

haksızlık olarak gördüklerini ifade ettiler ve bu yönde bazı 

haberler de yayınladılar. Aslında burada da,yukarıdakinden 

ayrı olarak iki amaç gütmekteydiler; Öncelikle bu haksızlığa 

karşı olduklarını gösterip bu kuruluşlarla ilişkilerini kopar

mak istememekteydiler. Bu var olan her şeyi ciddiye alacak

sın anlamında bir batılı tavırdır. İkincisi ise bu kurum ve ku

ruluşların öncelikle devlete ve bu arada da kendilerine tepki

lerini ölçerken bu arada bu kurum ve kuruluşların gücünü de 

yakından gözlem lem ek ve bir tarafa not etmek...

İşte aslında her zamanki gibi tamamı ile içimizdeki yetkin 

batılılarca planlanan ve bizim sahibinin sesi dediğimiz yazar

lar ile oryantalist kurumların figüran olarak rol aldıkları oyun 

bundan ibaretti...

3 0  ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


ACİZLERİN TACİZİNE ALDIRMAYIN

HAYIRLARDA YARIŞIN!

Abdurrahman A. EMİROGLU
“ Aciz” lerin elinden “taciz” etmekten başka ne 

gelir?
Onlar, üzerlerine düşen insani görevleri yerine 

getirmekten aciz oldukları, haksız ve suçlu oldukla
rının farkında oldukları için saldırgandırlar.

Onlai', beceriksizliklerini, ihmalkârlıklarını, yap
tıkları vurgun ve soygunları kapatmak için, insanları 
tehdit, taciz ve baskı yoluyla sindirmeye çalışırlar.

Onlar, hakk’a karşı batıl’ı, iyiliğe karşı kötülüğü, 
doğruya karşı yanlışı savunmak ve dayatmak gibi bir 
açmazın içindedirler.

Onlar, kendi düşünce ve inançlarından, haksızlık 
ve zulüm temeli üzerine kurulu düzenlerinden emin 
olmadıkları için korku ve endişe içindedirler.

Onlar, çıkarlarını sürdürmek için türlü dolaplar 
çevirir, tuzaklar kurar, hile ve desiseye başvururlar; 
herkesi kendilerine düşman olarak görürler.

Onlar, insanları ve toplumu ikna edecek tutarlı fi
kirler, projeler, konseptler geliştiremedikleri için 
zorbaca güç kullanma yoluna giderler.

Onlar, hakka inananlara karşı sadece kaba kuvve
tine güvenen Firavun’a benzerler:

"Şüphesiz bizim, onların üzerinde ezici bir gücü
müz vardır.” (K ur’an, 11121)

Ve onlar, ne kadar aciz, ne kadar zalim ve ne 
kadar zavallıdırlar!

İnananlar, iyilik ve takva konusunda yardımlaşır
ken; onlar günahta ve haddi aşma konusunda yar
dımlaşırlar. (5/2)

İnananlar, iyiliği emredip kötülükten sakındırır 
ve Allah için infak ederken (9/71); onlar kötülükleri 
emredip iyiliği engeller ve ellerini sıkı tutarlar. 
(9/67)

İnananlar, hayır işlerinde yarışırlarken (3/114); 
onlar hayra engel olurlar; üstelik saldırgan, günahkar

ve kabadırlar. (68/12-13)
İnananlar, fakirin, fukaranın, garibanın, mus- 

taz‘afın yanındayken; onlar vurguncunun, soyguncu
nun, hırsızın, müstekbirin yanındadırlar.

İnananlar, muhtaç, mağdur ve mazlum insanlara 
sahip çıkarken; onlar bu ilişkiyi “tehlike” ve “tehdit” 
olarak algılar ve engel olurlar;

“Onlar, ‘Biz, sana insanlarla görülm eyi (onlara 
kol-kanat germeyi) yasaklamamış m ıydık?’ derler.” 
(15/70)

Ve onlar, ne kadar şuursuz, ne kadar basiret
siz ve ne kadar ahmaktırlar!

Ey inananlar!
Ey salih ameller peşinde koşanlar!
Ey hayır işlerinde yarışan ve yardımlaşanlar!
Siz, aldırmayın onlara!
Siz, yetime, yoksula, aç ve açıkta kalana, afetze

deye, depremzedeye, mazluma, mahkuma yardım et
meye, kol-kanat germeye devam edin!

Siz, vakıflarınızı, derneklerinizi, birliklerinizi, 
güç ve imkanlarınızı hayır ve iyilik yolunda seferber 
edin.

Siz, kardeşlerinize sahip çıkmak için daha orga
nize, daha planlı ve daha uzun soluklu çabalar geliş
tirin.

Siz, A llah’tan başka kimseden bir karşılık, bir 
ecir ve alkış beklemeden hizmete adayın kendinizi.

Ve siz, asla ve kat’a yılmayın, bıkmayın, pes et
meyin; yardımlarınıza engel olunsa da, hesaplarınıza 
el konulsa da kesinlikle vazgeçmeyin!

Kamyonlarınıza engel oluyorlarsa, arabalarınızın 
bagajlarını doldurun gidin; ona da engel oluyorlarsa, 
cebinize, kalbinize saklayın yardımlarınızı ve ulaşın 
muhtaç insanlara.

Ve gönüllerinizi ulaştırın gönüllerine!

EYLÜL 1999 ■ 31

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

http://www.cvisiontech.com


İNCELEME
“SOSYAL DENGE” İHTİYACI VE 

“GÜVENLİKÇİ SİSTEM”
ANLAYIŞI

M. Emin 
GÖKSU

İkemiz derin bir bunalım yaşı
yor; ekonomik, dini, sosyal ve 
siyasal sorunlar katlanarak bü

yüyor. Uzun bir zamandır inanan, İslami 
duyarlılığı fazla olan insan, grup ve 
zümreler üzerinde sürdürülen baskı, sa
dece dini alanla sınırlı kalmamış, hemen 
bütün alanlarda kendini hissettirmiştir. 
İnanç ve düşünce üzerinde yapılan zorla
malar toplumun başka kesimlerini de et
kilemiş, diğer kurum ve kuruluşlarda da 
problemler yaşanmaya başlanmıştır.

Bu çerçevede eğitim büyük fireler 
vermekte, hukuk alanında bir yığın sı
kıntı yaşanmaktadır. Çünkü inanç, dü
şünce ve girişim özgürlüğüne, ona ka
yıtsızmış gibi gözüken ekonominin bile 
ihtiyacı vardır. Ekonomiye müdahaleler, 
vurgun ve rant paylaşımlarıyla bir araya 
getirildiğinde sıkıntının boyutları daha 
da artmaktadır. Son zamanlarda pek çok 
işyeri kapanmakta, dev kitleler işsiz hale 
gelmektedir. Ama hükümet edenler bu 
ortamda yandaşlarına (borsada yapıldığı 
gibi) ayak oyunlarıyla trilyonlar kazan
dırabilmekte, arkasında duran belli güç 
odakları böylesi bir hükümet etmeden

rahatsız gözükmemektedirler.
Bu ortamda parlamento etkisizleş

tirilmiş; hükümet yukaiıdaki seçkinci 
yapıya uygun bazı ayrıcalıklara oynaya- 
biliyorsa da, toplumun genelini kapsa
yan konularda yetersiz kalmaktadır, çün
kü yaşanan süreç içinde basit bir sekre- 
terya konum una düşürülmüş bulunmak
tadır.

Hükümetin konumunu görebilmek 
için de yaptığı işlere ve önüne koyduğu 
hedeflere bakm ak gerekir. Bunlar ya dı
şardan ya da içeriden belli seçkinci çev
relerce kendisinden beklenen taleplerdir. 
Emeklilik yaşının yükseltilmesi ve işçi- 
memurun yüzde yirmilik zamla geçişti
rilmeye çalışılması dışarıdan tavsiyeye 
bir örnektir. İçeride ise kendinden bekle
nen, toplumu bir terör ortamı yasalarıyla 
yönetmek; nice kişisel suçları bile orga
nizeli suçlar grubu içinde görmek, hatta 
bu yasalara yenilerini eklemektir. Bu 
çerçevede hükümetin parlamentoya sun
makta olduğu iki yasa tasarısını hatırla- 
tahm: Bunlardan birisi milletvekilliği 
dokunulm azlığ ının  sınırlandırılm ası, 
İkincisi Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle

3 2  ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


\

M ücadele Kanunu Tasarısı’dır ki bunun ikisi de aşa
ğıda söz konusu edeceğimiz bii‘ mantığın sergilenişi 
olarak karşım ıza çıkar. Bu da toplumun daha bir de
netim altına alınması, vekillerinin daha bir yakasın
dan tutulabilir hale getirilmesidir.

Şüphesiz herşeyin sağlıklı yürüdüğü bir siyasal 
ortamda bu düzenlemeler yapılabilir ve olumlu bir 
işleve de denk düşebilirler. Ama mevcut ortamda 
bunların işlevi, toplumsal özgürlüklerin biraz daha 
kısılabilm esi, potansiyel birikim in çözülmesidir. 
Aşağıda söz konusu edeceğimiz Babuna olayı bunun 
tipik bir örneğidk. Yani bu çerçevede kendiliğinden 
her toplumsal hareket ve birikim bile bir tehlike ola
rak görülebilmektedir.

Bütün bu olup bitenler, nasıl değerlendirilmeli
dir? Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, 
ülkenin en önemli sorunu toplumsal yapı ile seçkin- 
ci yapı arasındaki açıklıktır. Bu açıklık, toplumsal 
yapı açısından gittikçe bir problem olma eğiliminden 
çıkma yolundaydı. Ne var ki seçkinci yapı, son za
manlarda bir biçimde toplumsal yapıdan soyutlanma 
çabasına gh'miş bulunmaktadu'. Bu amaçla ve kendi
ni öncelemek üzere toplum ve onun değer sistemi 
olan tslâm ’ı mümkün olduğunca dışta bırakmayı 
sağlayan bir siyasal istilcrarm peşinde koşmaktadır. 
Yani toplumsal dengelere karşılık bir siyasal istikrar 
arayışı içinde bulunmaktadır. Ancak bu siyasal istik
rarın içeriğini bizim “güvenlikçi sistem” olarak kav- 
ramlaştırılmasını teklif edebileceğim iz bir olgu dol
durmaktadır. Bu bakımdan biz bu yazımızda, içinde 
bulunduğumuz sorunları toplumsal denge, siyasal 
istikrar ve güvenlikçi sistem kavramları çerçeve
sinde açm aya çalışacağız. Sonunda görülecektir ki, 
aslolan toplumsal dengedir. Onun olmadığı yerde si
yasal istiki'ar, güncel deyimiyle bir “sanal” istikrar 
olarak kalacaktır.

G E N E L  O LA R A K  SOSYAL DENGE  

________________VE SİYASAL İSTİK RAR_______________

Sosyal bilim ciler denge ve istikrar arasında ilkece 
bir ayırım yaparlar. îstiki'ar önemsiz değilse de beşe
ri yapılar için aslolan, (istenen ve beklenen) denge
dir. Çünkü sağlıklı ve geleceğe güvenle bakmayı ge
rektiren olgu (istikrar gibi gözüküyorsa da) dengedir.

Burada denge, herhangi bir toplumsal varlığı 
meydana getiren kişi, grup, kurum ve örgütsel unsur
ların birbirleriyle uyum sağlayacak şekilde bir bütün 
oluşturmaları, herhangi bir unsurun öncelenmemesi 
ve dolayısıyla da gerilimsizlik halidir. Buna karşılık 
bir durumu, (konumu, yapıyı) devam ettirme anlamı
na gelen istikrar ise bir sosyal varlığın yada olgunun 
ne pahasına olursa olsun sürmesi anlamına gelmek
tedir. İstikrar bütüncü olmayabileceği gibi, olumsuz 
bir tavrın devam ettirilmesi, bazı unsurları önceleye- 
rek korunması anlamına gelebilir; bir de dengenin 
olduğu yerde çoğu kere bir istikrardan söz edilebilir, 
ama her istikrar bir denge anlamına gelmez.

Anlattıklarımızı aile üzerinde örneklendirmek 
gerekirse (sosyal bilimcilerin bu yaklaşımıyla) Tür
kiye’de aile yapımız Batı Avrupa ülkeleriyle karşı
laştırılamayacak kadar istikıaıiıdır. Boşanmalar vb. 
dünya ortalamalarının altındadır. Yani ailemiz istik
rarlıdır ama aynı derecede dengeli olduğunu söyle
mek mümkün değildir. Çünkü çoğu kere aileyi mey
dana getiren üyeler, erkek ve kadın (ekonomik-sos- 
yal) eşit şartlarda değildirler. Mesela kadın ekono
mik bir geliri olduğu halde erkeğini çekiyor veya er
kek karısının özel bir gelirinin olmamasını bir küçük 
görme gerekçesi saymaksızın, aile karşılıklı saygı ve 
sevgi ile yürüyorsa bu aile istilaarlı olduğu kadar 
dengelidir de. Yoksa “seni çekmekten başka yolum 
yok” düşüncesiyle sürüyorsa istikrara rağmen denge 
yok demektir.

İstikrar da denge de öncelikle modern dönem
lerin problemleridir. Toplumsal farklılaşma, ferdi
yetlerin açığa çıkışı, modern toplumlarda bir bütün
leşme, bir birlik sorunu da doğurmuş, dolayısıyla bu 
da bir denge ve istikrar sorunu ortaya çıkarmıştır. 
Yani kaçınılmaz olan ferdileşme, toplumsal yapılar
da mümkün olduğunca her kesimin hesaba katılıp bir 
görüş birliğine varılmasını, bütün kurumların da bu 
konsensüsün bh‘ ürünü olması gerektiği düşüncesini 
doğurmuştur. M esela normalde siyaset, bu toplumsal 
unsurların bileşkesinde gerçekleşen bir şeydir, dola
yısıyla süreklilik toplumsaldır, sosyal bir dengedii', 
ondan bağımsız istikran beklenen bir devlet-siyaset 
söz konusu olamaz. Toplumsal dengeden bağımsız 
bir siyasal istikrar, toplumun geneli hilafına kendini 
önceleyen bir yapı olabilir. Bu belki bir noktaya ka
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Seçkinciliğin gereği o larak  ortaya çıkan güvenlikçi sistem, ül

kenin düşm an kom şularla çevrili olduğu, içeride halkın teh- 

ditkâr unsurlar, potansiyel tehlikeler taşıdığı varsayım ına d a 

yanır. Şüphesiz bunların gerçekçi bir yönü (mesela rakip  

kom şular) olabilir am a  bu mantık, sistem için o lduğundan d a 

ha büyük bir işlevi yerine getirir. Toplumun bir kesimine hal

kın bir kesiminin devleti gasbedeceğini söylemesi seçkincili

ğin bir kendini anlatm a yoludur ve şüphesiz genel geçer bir 

düzlemde anlam lı o lm asa bile işlevseldir.

TÜRKİYE’DE
siy a s a l  is t ik r a r

dar devam da ettirilebilir, ama nihai istiki'ardan ve 
dengeden söz edilemez.

Ne var ki her şeyin toplumsal tabanlı olduğu
nun bir veri olarak ahndığı modern dünyada da top
lum genelinin çizgisi dışmda bir siyasal istikrar anla
yışı yaşanmaktadır. Bunun nedeni de siyasetin, do
ğası itibariyle bir güç olması ve onu elinde bulundu- 
ranlarca, genelin hilafına bir istikrarın kurulabilece
ğine inanmış olmalarıdır. Toplum tabanlı olmayan 
bu istikrar çoğu kere seçkinci beklentilerine uygun 
biçimde yapaydır; belli zorlamaları ihtiva etm ekte
dir ve toplumsal denge hilafına gerçekleşmektedir. 
Çünkü toplumsal hayatta bazı kurum ve gruplan 
baskı altına alan ve bazılarını keyfi olarak ön plana 
çıkaran bir uygulama toplumsal dengeyi bozduğu gi
bi siyasal istikrarı da göreli hale getirir.

M aalesef Türkiye’deki siyasal süreç bu anlatı
lanlara açık bir örnek teşkil etmektedir. Devleti teke
linde gören seçkinci yapı kendisi için gerekli gördü
ğü istikrar adına toplum üstünde oynamakta, toplum 
için olduğu kadar siyaset için de bir yığın problem 

doğmaktadır. Bu çerçevede, seçim üzerinde oyna
mak, atam a yoluyla hüküm eder çıkarmak, parlam en
tonun etkisini azaltmak, parti kapatmak, toplumun 
belli kesimlerini, dev kitleleri (inancını bahane ede
rek) düşman ilan edip hedef tahtasına yerleştirmek, 
bu mevhum siyasal istikrar için başvurulan m üdaha
le örnekleridir. Tabii ki böylesi bir ortamda problem 
lerin çözüleceğini beklem ek anlamsız olur. Şimdi si
yasal istikrar çerçevesinde ülkemizde olup bitenlere 
biraz daha yakından bakm aya çalışahm.

Türkiye’de toplumsal den
gelerden tecrit edilmiş ha
liyle bir siyasal istikrarın 
(yakın bir ifadeyle devletin 
sürekliliği anlayışının) bir 
tarihi arka plânı vardır ve 
bu OsmanlI dönemine ka
dar geriye götürülebilir.

Gerçekten de Osmanlı 
dönem inde her haliyle 
devletin bir önceliği vardı; 

diğer unsurlar, mesela din ondan sonra gelmekteydi. 
Son iki yüzyılda Batılılaşma adına yapılanların çoğu 
yerde îslâm ’la çelişmesine rağmen tercih edilmiş ol
ması ancak bu gerekçeyle açıklanabilir. II.Mahmut 
döneminde devlet ricaline içkili resepsiyonların 
mecbur edilmesi, Batı formunda bir hayat, dolayısıy
la devletin sürekliliğini (istikrarını) sağlamak (!) 
içindi. Bir başka deyişle din, istiki'ar gerekçesi değil
se yan çizilebilirdi. Nasıl yorumlanırsa yorumlansın 
Fatih döneminde şehzade katline cevaz veren fetva 
da sonuç itibariyle İslâm ’ın doğasına yan çizme pa
hasına devletin bekasını hedefleyen bir fetvadır. K ı
sacası Osm anlI’da da siyasal istiki'arın bir önceliği 
vardı.

Cumhuriyet döneminde toplumsal dengelerden 
yalıtılmış bir siyasal istikrar anlayışı, varlığını artı
rarak sürdürmüştür. Cumhuriyet dönemi siyasal ya
pısının genelde bir ulus/devlet olduğu kabul edilir. 
Bilindiği gibi ulus/devlet, ilk çağrışımı olan, bir ulus 
tarafından kurulmuş ve dolayısıyla da onun bir siya- 
sal-örgütsel yapısı anlamına gelmekten çok, devletin 
oluşumundan sonra geri dönüşlü olarak üzerine otu
rabileceği bir ulus inşasına yönelmiş devlet demek
tir. Yani burada önceliği olan ulus değil devlettir. Bu 
devlet üniterdir; toplum, tüm grupları ve kurumsal 
yapılarıyla onun emrindedir. Çünkü toplumsal unsur 
öncelikli olarak siyasal bir unsurdur. Siyaset kendini, 
toplumun bütün kurumlarını, vatandaşın hangi dü
zeyde dindar olacağından ailesinde kaç adet çocuğa 
sahip olacağına, nerede ve nasıl bir ekonomik giri
şimde bulunabileceğinden çocuğuna hangi içerikte 
bir eğitim verebileceğine kadar her alanı yeniden dü
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zenleme hak ve yetkisinde görür. Üstelik bütün bun
ları devlete nispet edilen bir ideoloji, daha doğrusu 
siyasal tasarım çerçevesinde yürütür.

Bunlardan da anlaşılacağı üzere ulus-devlet 
genelde (derece farklılıkları bulunsa da) totaliter ve
ya en azından otoriter niteliklidir. Yine hemen belir
tilmelidir ki bu devlet anlayışı bir seçkinler yapısıdır.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye’deki siyasal 
yapı da genelde iiniter-lotaliter bir ulus devlettir. 
Ama buna kendine özgülükleri de eklemek gerekir. 
Ülkemizdeki siyasal yapı bir seçkinci yapısıdır. Yani 
genel olarak dönüşümü olan bir seçkinler yapısının 
ötesinde, devlet erkini liep elinde tutan; devleti teke
linde, toplumu vesayetinde kabul eden, görünürdeki 
seçkinleri bile dizayn eden bir seçkinci yapısıdır.

Bu tür yapılarda bu seçkinci varlığı, devletin 
bekası ile özdeşleştirilmiştir. Basitleştirerek söyle
mek gerekirse rejimin tehlikede olması, devletin bi- 
rilerinin eline geçeccği şeklindeki içeriksiz lafların 
gerçek anlamı, seçkinciliğin insiyatifinin azalması, 
toplumun etkin hale gelmesi demektir. Esasen bu 
çerçevedeki müdahalelerin rejimin temel ilkelerini 
zedelediği, toplum -devlet ilişkilerini sarstığı göz 
önünde bulundurulursa, tehlikeye düşen şeyin devlet 
değil, seçkincilik olduğu görülür.

Türkiye’deki seçkinci yapı için önemli olan 
toplumsal denge değil, siyasal istikıardır ve bu siya
sal istikrar, topluma rağmen seçkinci yapının sürdü
rülmesi demektir. Böylesi ortamlarda seçkinci yapı
nın sürdürülmesi, kuşkuyla bakılan halka karşı, kap
samlı bir “güvenlikçi sistem ”in oluşturulmasıyla 
mümkündür.

G Ü V EN LİK Ç İ SİSTEM  VE TÜR K İYE________

Şüphesiz bütün toplumların genel anlamda bir gü
venlik sorunu vardır, ilkel kabileden gelişmiş toplu
ma kadar her türlü grupsal/örgütsel oluşumun bir 
“varlığını idame ettirm e” , dışarıya karşı kendini “gü

venceye alma” sorunu vardır.
Bu güvenlik sorununun bazı görünümlerini sı

ralamak gerekirse, ülkeyi dışarıya karşı savunma, 
toplumsal dengeyi bozucu yapılaşmalara engel ol
ma, ekonomik birikim in belli ellerde toplanmasına 
mani olma, fert ve grupların inanış, düşünüş ve giri

şim özgürlüğünü garantiye alma, bunlar arasında sa
yılabilir.

Dikkat edilince görüleceği üzere buradaki gü
venlik konularının hemen tamamı toplumsal nitelik
lidir ve eğer bir siyasal güvenlikten, bazı siyasal ku- 
rumların güvencesinden söz edilecekse bu da toplum 
nedeniyledir. Bir başka deyişle normal şartlarda hiç 
bir siyasal güvenlik, devlet ve kurumlarının, halka 
rağmen güvencesi anlamına gelmez. “Güvenlikçi 
sistem ” diye kavramlaştırdığımız olgu, işte bu siyasi 
yapının halka rağmen güvenceye alınması durumu, 
siyasal istikrarın bunda görülmesi halidir.

Şüphesiz toplumların diğer alanlarında (genel 
bir sosyal dengede) olduğu gibi siyasal bir denge ve 
istikrardan ve dolayısıyla da siyasal güvenlikten söz 
edilebilir. Ne var ki bu siyasal güvenlik sistemi, ken
di altını çizdiği oranda yer yer toplumu dışlamayı, 
orada bir yerlerde durmakta olan bir “siyasal”ı önce- 
lemeye başlar.

Buradaki önemli sorun, kendini toplumsallık
tan soyutlayan siyasal’ın “lâyüs’elliği”dır. Esasen 
siyasetin bir güç birikimi olduğu, bu gücün seçkinler 
olarak nitelenen birilerinin elinde bir imtiyaz haline 
geldiği, ama bu imtiyazın gerekçesinin ve meşruiye
tinin yine kendinden geldiği düşünülürse problem 
daha iyi anlaşılmış olur. Bu seçkinci yapı kendi yeri
ni korumak üzere tedbirler almaya başladığı zaman 
da bir siyasal formalizmin yolu da açılmış olur. İkti
darı sürekli elde tutma tedbirleri sosyal gerilim geti
rir, bu gerilim yeni tedbirleri davet eder. Sıradan 
davranışlar bile bu ortamda kuşkuyla bakılacak hare
ketler kategorisine girer. Süreç artık doğal bir güven
lik sistemi değil, tam anlamıyla bir güvenhkçi sistem 
olma yolundadur.

Ne yazık ki Türkiye, özellikle 1970’lerden beri 
adım adım bir güvenlikçi sisteme doğru gitmektedir. 
Görüldüğü kadarıyla bu sistemde, dini, etnik ve ör
gütsel oluşumların önemli bir kısmı, küresel ve böl
gesel şartlardan destek bulsalar bile bu mekanizma
nın katlasıyla gelişmişlerdir. Ülkenin uzun bir za
mandır gündemini tutan çeteler olayı bunun tipik bir 
örneğidir. Yani sistemin uğraştığı güvenlik sorunları
nın önemli bir kısmı kendi ürettiği sorunlardır.

Seçkinciliğin gereği olarak ortaya çıkan gü
venlikçi sistem, ülkenin düşman komşularla çevrili

EYLÜL 1999 ■ 3 5

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

http://www.cvisiontech.com


olduğu, içeride halkın tehditkâr unsurlar, potansiyel 
tehlikeler taşıdığı varsayımına dayanır. Şüphesiz 
bunların gerçekçi bir yönü (mesela rakip komşular) 
olabilir ama bu mantık, sistem için olduğundan daha 
büyük bir işlevi yerine getirir. Toplumun bir kesim i
ne halkın bir kesiminin devleti gasbedeceğini söyle
mesi seçkinciliğin bir kendini anlatma yoludur ve 
şüphesiz genel geçer bir düzlemde anlamlı olmasa 
bile işlevseldir.

Türkiye’deki siyasi ve hukuki düzenlemelerin 
önemli bir kısm ı güvenlikçi sistem mantığına göre 
yapılmaktadır. Yukarıdan aşağıya bazı örnekler ha
tırlatmak gerekirse M illi Güvenlik Kurulu, Devlet 
Güvenlik M ahkemeleri, Terörle M ücadele Yasaları, 
vb. buna örnek verilebilir. Esasen sistemin en temel 
dayanakları, demoki'atik, sosyal, lâik, hukuk ilkeleri, 
özellikle son üç yıldır, uygulama itibariyle bu güven
likçi sisteme uydurularak götürülmektedir. M eselâ 
milletin burnundan getirilen başörtüsü yasağı bu il
kelerin bütününü ihlal ederek onu sistem için bir teh
like gören keyfi bir güvenlikçi sistem mantığıyla 
açıklanabilir. Halbuki doğal bir güvenlik sistemi açı
sından bakıldığında bu yasak, devletle toplum ara
sında yoktan üretilen ve mutlaka aşılması gereken 
bir güvenlik sorunudur. Burada güvenlik ve güven
likçi sistem farklarını bir arada görme imkanımız 
vardır. Sonuç olarak ülkemizde toplumsal dengeye 
karşılık bir fa ra zi siyasal istikrarın altı çizilmektedir.

G Ü V E N L İK Ç İ UY G U LAM A Ö RNEK LERİ 

V E  BO ZU LA N  SOSYAL D EN G E

Ülkede güvenlikçi mantığın geldiği nokta, siyasi ya
pının pekiştirilmesi ve onun öncelikli kurumlarının 
toplumun belli kesimlerinden arındırılmasıdır.

Bu könuda daha etkili olabilmek için terörle 
mücadele kapsam ında yasalar artırılmakta, yukarıda 

da belirtildiği gibi nice sıradan suç, terör ve organi
zeli suç kapsamına alınmakta, her geçen gün bunla
ra yenileri eklenmektedir. M eselâ şu anda üzerinde 
çalışılmakta olan Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle 
M ücadele Kanunu Tasarısı buna verilebilecek bir ör
nektir. Ancak burası yanlış anlaşılmamahdır; şüphe
siz terör ve organizeli suçlarla ilgili yasalar olabilir, 
mevcutlarına yeni düzenlemeler de eklenebilir. Ne

var ki önümüzdeki düzenlemelere bir bütünlük için
de bakıldığı ve uygulamalar göz önünde bulundurul
duğu zaman bunların sıradan özgürlükleri kısıtlayan 
bir güvenlikçi sistem ifade ettiğini görürüz, işin eleş
tirilen yönü de burasıdır.

Gariptir ki sivil siyaseti temsil ettiği düşünülen 
bazı örgütsel yapılar; hükümet,vb. toplumsal denge
yi değil, siyasal istikrarı öncelemektedirler. Meselâ 
Başbakan Ecevit, toplumu perişan eden mevcut eko
nomik kriz karşısında halka “bu tedbirleri almazsak 
devlet çöker" diyor. Halbuki toplumsal çöküşe rağ
men devletin güçlü olması söz konusu olamaz. Top
lumsal dengesizliklere bağlı olarak vergi gelirlerinin 
yarıdan daha aza indiği, ücretlinin tatmin edilemedi
ği bir ortamda siyasal yapı nasıl güçlü olabilir? Kal
dı ki bir örgütsel yapı olan devlet çökmez (ele geçi
rilmez), ama güçsüzleşir. Gücü ise toplumsal yapının 
gücüne bağlıdır.

Yukarıda söz konusu ettiğimiz siyasi yapıyı ba
zı halk katlarından arındırma ameliyesi, kumm ve 
kuruluşla!' arasında yapılan ayrıcalık (sermaye grup
larına kadar yapılan bölücülük) ne yazık ki halk kat
larında bile kimin nereden nasıl alış-veriş yapacağı 
konusunda ayrımcı düşünceler doğurmuştur ve şüp
hesiz bunlar bir tür siyasal güvenlik gerekçesiyle ya
pılsa da toplum güvenliğini tehdit eden gelişmelerdir.

Ulusal boyutta meydana gelen olaylarda bile 
toplumda bir ikilemi gözlemek mümkündür. Meselâ 
bir bakanın intihar girişimi, (seçkinciliğin çözülme
yen bir sırra büründürülmesine de bağlı olarak) iki 
farklı kanaat uyandırmıştır: Bir kesim bu zaafiyet 
olayını bir erdemlilik gibi takdim etmeye çahşırken 
geniş bir kesim, içinde bulunduğu ortam gereği, acı
nacak bir olay gözüyle bile bakamamıştır, bu durum 
ülke için elbette kaygı vericidir.

Sosyal dengelere karşılık siyasal istib 'an  önce- 
leyen anlayışın sevmediği şeylerden birisi spontane 
(kendiliğinden) halk tepkileridir. Bunun içindir ki 
hedefi ve boyutları belli; 8 Y ıllık Kesintisiz Eğitim 
Yasa tasarısını protesto eden Sultanahmet Mitingi, 
başörtüsü zulmüyle ilgili “Elele Yürüyüşü” bundan 
dolayı “sisteme başkaldırı” olarak nitelendirilmiş, bu 
iddiayı sürdürebilmek için de bu en doğal tepkiler 
cami önlerinde yapılmaya mahkum edilmiştir.

Ancak güvenlikçi sistemin sevmediği sivil tep
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ki diyebileceğimiz hareketler hep 
dini içerikli değildir, kendini ho
m ojenleştirici çabalan  dışında 
oluşmuş her türlü halk hareketi
dir. Bunun tipik örneklerinden bi
risi Doktor Babuna O layı’dır.

Babuna vesilesiy le, kan 
kanserine karşı açılan dev kam 
panya, toplumsal güvenliğin ilgi 
çekici bir görünümüdür. G erçek
ten de bu olay son dönemlerin ak- 
tivitesi çok yüksek bir halk hare
ketidir. Siyasal hiçbir tarafı bulunmayan bu hareket 
güvenlik gerekçesi ile durdurulmuştur. İleri sürülen 
“Türk insanının genetik yapısının dışarıya ifşası” , 
“ toplanan paraların nereye gittiğinin bilinmediği” gi
bi gerekçeleri inandırıcı bulmak mümkün değildir. 
Hem bu kan örnekleri, hem paralar takip edilebilirdi. 
Siyasal sistemin görevi kampanyayı durdurmak de
ğil, güvenlikli yürümesini sağlamaktı. Ama o, m uh
temelen kontrolünün dışında bir halk hareketi oldu
ğu için son verildi.

Bütün bunların anlamı ülkede önemli bir gü
venlik sorununun yaşandığıdır. Gerçekten de sıradan 
vatandaş bile hükümetin çıkarmakta olduğu yasala
rın arkasında başka am açlar aramakta, ve şüphesiz 
bu, ülkemiz adına kaygı verici olmaktadır. M eselâ 
Tahkim Yasası ile şaibeli ihaleleri iç hukuk sistem i
nin dışına çıkararak dokunulmazlık kazandırmak is
tediği konuşulmaktadır. Günlerdir tartışılan sosyal 
Güvenlik kanununun, iflas etmiş bulunan sosyal gü
venlik kuruluşlarının kurtarılması için yapıldığı ileri 
sürülmektedu*. Ancak bilinm ektedir ki söz konusu if
las, emeklilik yaşının düşüklüğünden kaynaklanm a
maktadır. Bu durum paralarının alınıp başka yerler
de çarçur edilmesiyle (mesela banka kurtarmakla) il
gilidir. Yani sebep yaş düşüklüğü değilki yükselt
mekle düzelsin. Yapılacak iş, bütçenin trilyonlarının 
aktarıldığı devlet bankaları da dahil, özelleştirmedir, 
bir başka deyişle seçkinciliğin rant kapısının kapatıl
masıdır. Ne var ki yukarıdaki seçkinci yapı buna hiç 
de niyetli değildir. Çünkü bunlar bir toplumsal den
ge işidir, seçkinci yapı ise kendi lehine işleyecek bir 
siyasal istikrardan yanadır. Üstelik pek çok sağlıklı 
çözümü güvenliğe aykırı bularak...

M eselâ Başbakan  Ecevit, toplumu perişan eden mevcut 

ekonom ik kriz karşısında halka "bu  tedbirleri a lm azsak  

devlet çöker'' diyor. Halbuki toplumsal çöküşe rağmen 

devletin güçlü olması söz konusu olam az. Toplumsal 

dengesizliklere bağlı o larak  vergi gelirlerinin yarıdan  

daha aza indiği, ücretlinin tatmin edilemediği bir ortam

da siyasal yapı nasıl güçlü olabilir? Kaldı ki bir örgütsel 

yapı olan devlet çökmez (ele geçirilmez), am a güçsüzle- 

şir. Gücü ise toplumsal yapının gücüne bağlıdır.

SONUÇ

Sonuç olarak denebilir ki öncelikli olan toplumsal 
dengelerdir. Siyasette istikrar aranır, ancak bu istik
rar toplumsal denge üzerine oturmalıdu*. Bu özelliği 
taşımayan siyasal yapı, gerilimli bir güvenlikçi siste
me dönüşme durumunda kalır.

Güvenlikçi sistemin en temel özelliklerinden 
birisi siyasi yapıyı toplumun yerine koymak, devleti 
topluma rakip bir sosyal grup gibi düşünerek güven
lik tedbirlerini de öncelikle siyasal yapı için almaktır.

Siyasal istikrar mantığı, topluma şekillendirile
cek bir balmumu gözüyle baktığı için onun güçlen
mesi, ulaşılması gerekli bir hedef değildir. Onun için 
de bir toplumda zenginlik sayılan farklılıklar, ikincil 
yapılar, genelde sakıncalı ve tehdit içeren oluşumlar 
sayılır. Halbuki bu ikincil yapılar modern toplum ol
manın temel şartıdır. Bir örgütün halk katlarında ilgi 
görmesinin asıl nedenlerinden birisi de devlet ve fert 
arasında ikincil bir yapı görevini yerine getirebilme
sidir. Gerçekten de bir zamanlar R P ’yi birinci parti 
konumuna getiren, onun sırf “dinci” oluşu değil, bu 
ihtiyaca denk düşmesiydi.

Ne yazık ki ülkede doğası itibariyle sivil olma
sı gereken kurum ve kuruluşlar (M eclis, partiler, hü
kümet, basın, vb.) bir toplumsal denge unsuru olma 
yerine kendilerinden istenen bir siyasal istikrar öğe
si olmayı yeğlemektedirler. Ama siyasal istikrar da 
gittikçe bozulmaktadır. Şüphesiz bu, uzun vadede 
toplum için kaygı vericidir. Sonuç olarak altını bir 
kere daha çizelim ki öncelikli olan, birilerinin kurgu
sundaki siyasal istikrar değil, bütüncül bir sosyal 

dengedir. ■
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GÜNDEM
ÖZELLEŞTİRME TAHKİM:

TÜRKİYE ULUSLARARASI MAHKUM

Ahmet
TUNBAK

ö z e l l e ş t i r m e , t a h k i m , m a i

1980’li yılların başında, fikir olarak geliş
miş ülkelerden çıkıp, ağırlıklı olarak az
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde 
(“uygulanan” değil) “uygulatılan” özel
leştirme, son on yılın temel tartışma ko
nularından birisidir. Pek çok ülkede oldu
ğu gibi, Türkiye’de de “mucizevi” kurtu
luş reçetesi olarak sunulmaktadır. Alman
ya ve İngiltere gibi gelişmiş bir kaç ülke 
haricinde, ihtiyaçtan dolayı değil, siyasal 
tercihlerden kaynaklanan ve siyasal hede
fe ulaşmak için kullanılan “ekonomik” 
bir araçtır.

Türkiye’de özelleştirme uygulamala
rı 2 temel hedef ortaya konarak gerçek
leştirilmeye çalışılmıştır;

1- Verimsiz olan K İT’lerin verimli ha
le getirilmesi,

2- Fabrikaların ve gelirin tabana ya
yılması.

Fakat yapılan uygulamalara bakıldı
ğında; Tüpraş gibi, Telekom gibi, TEAŞ 
gibi en çok kâr getiren kuruluşların özel
leştirilmeye çalışıldığı ve kamunun elin
den çıkarılan müesseselerin belirli serma
ye kesiminin tekelinde kaldığı ve tabana 
yayılmadığı gözlenmiştir.

Özelleştirme genel anlamda, “büyü
meyi hızlandırmamn, kamudaki yapısal 
dengesizlikleri düzeltmenin, kamu finans
man açıklarını azaltmanın ve enflasyonu 
düşürmenin” bir aracı olarak tanımlanır
ken, amacının da “devletin ekonomik fa 
aliyetlerini azaltmak veya tamamen kal
dırmak amacıyla, dar anlamda kamu ikti

sadi teşebbüslerini, geniş anlamda devle
tin sahip olduğu her türlü mal varlığını 
özel mülkiyete devretmek" olarak ifade 
edildiğini görüyoruz.

Kamuoyunca “makul” bulunabilecek 
gerekçelere dayandırılan özelleştirme ile 
aslında, kamuoyundan gizlenen bir amaç 
hedeflenmiştir. Büyümeyi hızlandırmak, 
yapısal dengesizlikleri düzeltmek, kamu 
açıklarını kapatmak, enflasyonu düşür
mek gibi gerekçelerle hepimizin özelleş
tirmeyi desteklem esi sağlanırken, asıl 
amacı olan “devletin sahip olduğu her 
türlü mal varlığını özel mülkiyete devret
mek" hiç de öne çıkarılmamaktadır.

Küreselleşmenin ekonomik aracı olan 
özelleştirme ile, uluslararası sermayenin 
önüne engel olarak çıkan ulusal engelleri 
kaldırmak için “ulusal devleti” çökertmek 
hedeflenmektedir. Pek çok ülkede olduğu 
gibi, adı devlet ile özdeşleşen, ulusal ha
vayolları, demiryolları, haberleşme hiz
metleri ve diğer sektörler, özelleştirmenin 
asıl hedef seçtiği kuruluşlardır.

Türkiye’de şimdiye kadar uygulanan 
özelleştirme politikaları, “ istenilen” sevi
yede olmamıştır. Bunun nedeni, millete 
ait olan K İT’lerin satışını cansiperane bir 
şekilde engellemeye çalışan sendikalar, 
meslek odaları ve diğer sivil toplum ör
gütleri değildir. Özelleştirmenin “birileri- 
nin” istediği seviyede olmamasının nede
ni, yine “birilerine” göre; siyasal iktidar
ların beceriksizliğidir. Özelleştirmenin 
önündeki bazı yasal engellerin kaldırıl
ması ve tahkim kanununun kabul edilme
siyle, eksik kalan özelleştirme “birileri”

3 8  ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


tarafından bizzat tamamlanacak ve M AI’ye (Multila
teral Agreement On Investment): Çok Taraflı Yatırım 
Antlaşması) rahat geçiş sağlanacaktır.

DÜN: KURTULUŞ Ö ZELLEŞİRM E!

^  BUGÜN: K URTULUŞ TAHIOM!

YARIN: KURTULUŞ:

Bütün bu süreç, iktidarı ve muhalefetiyle açık bir şe
kilde bilinmesine rağmen, uluslararası tahkimin 
TBM M ’de yer alan tüm siyasi partilerin 18 Nisan 
1999 seçim bildirgelerine 
girmesi hayret vericidir. 57. 
hükümetin başbakanı Sn.
Bülent Ecevit’in 1985 yılı
na kadar İsmail Cem, Nami 
Çağan ve İstemihan Talay 
gibi bakanları ile birlikte 
tahkim yasalarının çıkma
ması için mücadele eder
ken, şimdi ne pahasına 
olursa olsun yasanın çıkma
sı için “cansiperâne” müca
dele etmesi daha da ilginç
tir.

1985 yılında Avrupa Or
tak Pazarı’na üye olmadan 
önce, “Türkiye’ye gelmek 
için hazır bekleyen milyar
larca dolarlık yatırım. Or
tak Pazar’a girmemizi bek
liyor”, diyerek her ne pahasına olursa olsun Türki
ye’yi “Ortak Pazar”a sokanlar, Avrupa’nın ortak Tür
kiye’nin ‘pazar’ olduğu gerçeği ile karşılaştılar. İthalat 
patlaması sonucu, ihracat/ithalat oranındaki dengesiz
lik, daha fazla arttı. Ve bugün, aynı sözler “uluslarara
sı tahkim” için söyleniyor. Bh' rivayete göre 30, başka 
bir rivayete göre de 60 milyar dolarlık yatu:ım bu ya
sayı bekliyormuş. Şayet bu rakamlar gerçeği yansıtı
yor ise, hangi yabancı yatırımcıların ne kadar yatırım 
yapacağı, hangi sektörde yatırım yapacağı ve yerli or
tağının kim olacağı da bellidir, demektir. Gerçekten 
ifade edildiği gibi yatırımlar hazır bekliyorsa, yatırım
cılar kamuoyuna açıklanmak ve gerçekten kamuoyu 
desteği isteniyorsa, bu şekilde kamuoyu desteği artı
rılmalıdır.

Bilindiği gibi, hukuki açıdan yönetim özel ve kamu 
olmak üzere ikiye aynlır. Özel yönetimin amacı kâr.

Kam uoyunca "m a k u l"  bulunabile

cek gerekçelere dayandırılan özel

leştirme ile aslında, kam uoyundan  

gizlenen bir am aç hedeflenmiştir. 

Büyüm eyi h ız landırm ak, yap ısa l 

dengesizlikleri düzeltmek, kam u  

açıklarını kapatm ak, enflasyonu  

düşürmek gibi gerekçelerle hepimi

zin özelleştirm eyi desteklem esi 

sağlanırken, asıl amacı olan "devle 

tin sahip olduğu her türlü mal varlı

ğını özel mülkiyete devretm ek" hiç 

de öne çıkarılmamaktadır.

kamu yönetiminin amacı kamu yararıdır. Bunlara uy
gulanan hukuk da, “özel hukuk" ve "kamu hukuku” 
olarak ikiye ayrılır. Kamu hukukunun temelini, idare 
hukuku ya da yönetsel hukuk oluşturur. Özel hukuktan 
kaynaklanan anlaşmazlıklara “adli yargı”da, yönetsel 
hukuktan kaynaklanan anlaşmazlıklara “idari/yönetsel 
yargı”da bakıhr. Kamu hizmeti kamuya yönelik ve ka
muya yararh olan ve kamu kuruluşlarınca ya da kamu 
kuruluşlarının sıkı denetimi altında özel kişilerce yü
rütülen hizmettir. Bir kamu hizmetinin özel kişilere 
gördürülmesinde tartışma ve bugün uluslararası tah

kim isteklerine neden olan 
yol “imtiyaz” kavramı ve 
uygulanacak hukuk sistemi
dir.

"İm tiyaz", bir kamu hiz
metinin uzun süreli bir idari 
sözleşme uyarınca, serma
yesi, kârı, haşan ve zararı 
kendisine ait olmak üzere, 
özel hukuk kişilerince yeri
ne getirilmesidir. Kaınu hiz
meti veren kamu kuruluşu 
ile özel şirket arasında bii‘ 
idari sözleşme imzalanır. 
Buna, "imtiyaz sözleşmesi” 
denir. İdari sözleşmeden 
kaynaklanan anlaşmazlıklar 
ise, yönetsel yargıda çözüm
lenir. A nayasa’nın 155. 
maddesine göre de, imtiyaz 

sözleşmeleri Danıştay tarafından incelenir. İşte ulusla
rarası tahkimin istendiği nokta burasıdır.

H AKİM , H AK EM , M AH KEM E, HAK EM  K URU LU, 

K URALLAR, ÇH^ARLAR, AÇIK LIK , G İZLİLİK

Hukuksal açıdan tahkim, bir anlaşmazlık durumunda, 
“hakeme başvurulmasını” öngören bir "özel hukuk" 
yoludur. Kimin haklı olduğuna, yasalar doğrultusunda 
hakim değil, '‘tarafların anlaştığı kurallar" çerçeve
sinde hakem karar verir. Taraflann anlaştığı kurallar; 
Türk hukuk kuralları, uluslararası tahkim merkezlerin
den birinin kuralları, herhangi bir devletin kurallaıı, 
ya da bunların tümünün dışında taraftarların kendi 
koyduğu kurallar olabilir. Ancak, diğer önemli bir 
nokta da, tahkimin her türlü hukuksal sorun için baş
vurulabilecek bil' yol olmamasıdır. Örneğin, ceza hu-
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kuku alanında, icra hukuku alanında yada boyanma 
konusunda tahkim olmaz. Tahkimin geçerli olduğu 
başlıca alan, ticaret yaşamıdır. Bu alanda tahkimin ter
cih edimesinin önde gelen nedenlerinden biri ihtilafın 
tarafı olan şirketlerin “ticari sır” saydıkları hususları 
“aleni" olarak mahkeme önünde tartışmaya istekli ol
mamalarıdır. Mahkemelerde duruşmalar, çok özel is
tisnalar dışında herkese açıktır. Oysa tahkim, her halü
kârda ve kesinlikle “kapalı kapılar ardında” işler.

Özel kişiler ve ticari şirketler bakımmdan, mahke
me yerine tahkimin tercih edilmesi için bir neden olan 
bu “gizlilik”, kamu hizmetlerinin görülmesiyle ilgili 
anlaşmazlıklar bakımın
dan kabul edilemez. 
M ahkemelerde duruş
maların kam uya açık 
(aleni) oluşu, hem dava
nın tarafları açısından 
bir güvencedir, hem de 
halkın doğrudan ya da 
basın yayın organları 
aracılığıyla bilgilendiril
mesi bakımından çok 
önemlidir.

Bu konudaki yasa 
değişiklikleri ve asıl he
defler, kamuoyuna açık
ça deklare edilmemekle, 
uluslararası tahkime kar
şı çıkanlar, Türkiye’nin 
kalkınmasını engelle
mekle suçlanmaktadır. 
Hulbuki, Türkiye ticari 
ilişkilerde tahkimi, Hu-

Uluslararası tahkim, Türkiye'yi ^^ulusla

rarası m ahkum '' yapacaktır. Türkiye ile 

ilgili başka  nedenler değişmedikçe, ulus

lararası tahkim bugün kap ıda beklediği 

söylenen kaynakların  gelmesini sa ğ la 

m aya tek başına yetmeyecek, büyük  

olasılıkla hazine garantili yabancı kredi

ler Türkiye'nin dış borcunu daha da artı

racaktır. Türkiye kendi eliyle Düyun-u  

Umumiyesini kurm ak zorunda kalacak, 

bunu Sevr'in rövanşı izleyecektir. Tarih, 

öğrenenler için öğreticidir. Bugün bulun

dukları m akam lar nedeniyle kendilerini 

" lid e r" sayanlar, tarihin arka larından  

neler yazacağın ı düşünmelidirler.

y e n i  M USTAFA REŞİT PAŞA KİM ?

Kamu hizmeti alanında uluslararası tahkimin kabul 
edilmesiyle Türkiye, yeniden, “tam bağımsızlıktan”, 
“yabancı sermayenin jandarması” haline dönüşecek
tir. Osmanh D evleti’nin çöküşüne zemin hazırlayan 
“Düyün-u Umûmiye’yi” tam idrak edemeyenler, Os
manlı döneminde “ıslahat”, bugün ise “reform” diye 
savunulan şeyin “Batı” tarafından dayatılan yeni bir 
“Tanzimat Fermanı” olduğunu görmemek için olağa
nüstü gayret sarfediyorlar. Bugün, Mustafa Reşit Pa
şaların, Ali veya Fuat Paşaların yerlerini başkaları al

mıştır.
Globalleştiği ileri sü

rülen dünya, henüz 20. 
yüzyılın başındaki kadar 
globalleşm iş değildir. 
Bugün “çağın gereği” 
olarak ileri sürülen gö
rüşler, 20. yüzyılın başın
da ileri sürülen görüşle
rin tekrarından ibarettir. 
Uluslararası tahkim, Tür
kiye’yi “uluslararası 
m ahkum ” yapacaktır. 
Türkiye ile ilgili başka 
nedenler değişmedikçe, 
uluslararası tahkim bu
gün kapıda beklediği 
söylenen kaynakların 
gelmesini sağlamaya tek 
başına yetmeyecek, bü
yük olasılıkla hazine ga
rantili yabancı krediler

kuk Muhakemeleri Usul
Kanunu’nda kabul etmiştir. Uluslararası Tahkim ise, 
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 
Kanun ile TBM M ’de onaylanan üç uluslararası anlaş
ma ile düzenlenmiştir-. Fakat bu düzenlemeler yetme
mektedir. Yapılmak istenen yeni düzenlemeler ile tica
ri ilişkiler ve özel hukuk alanındaki tahkime ilaveten, 
kamu hizmeti olan alanlarda ve idari yönetsel yargıda 
da tahkim istenmektedir. İdari yargıda tahkim olamaz. 
Çünkü tahkim bir özel hukuk kurumudur. Tahkim Ka
nunu ile hakimin yerine hakem, mahkemenin yerine 
hakem kurulu, kuralların yerine çıkarlar, açıklığın ye
rine gizlilik geçsin istenmektedir.

Türkiye’nin dış borcunu 
daha da artıracaktır. Türkiye kendi eliyle Düyun-u 
Umumiye’sini kurmak zorunda kalacak, bunu Sevr’in 
rövanşı izleyecektir. Tarih, öğrenenler için öğreticidir. 
Bugün bulundukları makamlar nedeniyle kendilerini 
“lider” sayanlar, tarihin arkalarından neler yazacağını 
düşünmelidirler. ■
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1- Türkiye ve Ortadoğu Am m e İdare.si Enstitüsü 21. yüzyılda nasıl
bir kamu yönetim i sem pozyum u Notları, 1997, Ankara.

2- Çok taraflı Yatırım Anlaşması üzerine kısa bir değerlendirme,
1998, Ankara, T, Harb İş Yayınları.

3- Kamu Hizmeti ve Tahkim, 1999, Ankara- Kigem.
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Üm ran ek
? 'm r a n ;  Cad. No:i5(ı/l F;u ii |İslanbul 'Icl; (0 2 1 2 ) 533  72  0 2  Fax; û

DEPREM E AİT HUKUKİ BİLGİLER
I ' Deprem ve Hukuk (Necati Ceylan) 
II- Afetlere İlişkin Kurum Kanun ve Yönetmelikler:

- Kriz Merkezi Yönetmeliği
- Türiciye Kızılay Derneği Tüzüğü
- Sivil Müdafaa Kanunu
' Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 
' Afet İşleri Genel Müdürlüğü
- Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu

17 A ğustos 1999’da M arm ara bölgesinde büyük can ve mal kaybına yol açan deprem , 

"kağıt üzerindeki dev le t” "gerçek devlet"  arasındaki farkı gözler önüne serdi.

G örüldüğü kadarıyla, deprem , sel ve yangm  gibi afetler karşısm da devlet kurum larm m  

neler yapacağı, nasıl organize olup ne gibi önlem ler alacağı kağıt üzerinde fazlasıyla belir

lenm iş. A fet hallerine ilişkin hukuki prosedür bütün detaylarıyla yazılm ış-çizilm iş. A ncak 

bütün Türkiye ve hatta dünya kam uoyu gördü ki, alabildiğine hantal ve vurdum duym az 

bürokratik  devlet m ekanizm ası, bir türlü deprem in şokunu atlatıp da afet bölgesine ulaşam adı. 

Yavaş davrandı, gecikti. Bu gecikm e ve ihm alin nelere mal olduğuna hep birlikte tanık olduk.

Bu nedenle devletin, deprem  dolayısıyla devletin  üzerine düşen görev sorum luluklarm  ne 

ölçüde yerine getirilip getirilm ediğinin anlaşılm ası için, afet hallerine ilişkin olarak çıkarılan 

kanun ve yönetm elikleri belge yayınlıyoruz. K onuyla ilgili hukuki belgeleri sizler için değerli 

hukuk uzm anı Avukat N ecati Ceylan araştu-dı. Ayrıca C eylan, m ağdur olan deprem zedelerin  

yasal haklarm ı aram ak için neler yapabileceklerine ve yardım  toplayanların  nelere d ikkat 

etm esi gerektiğine dair hukuki bilgileri de derledi.K endisine teşekkür ediyoruz.
Ümran
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ödenen veya ödenecek tazminatlar devletçe ödenen 

her türlü yardımlardan düşülür.

Bu Kanunda yer alan hükümlerin uygulanması ile il

gili sürelerin tespitine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Ek. Madde 1 - (Ek: 16/11/1995 - 4133/3 md.)
Tabii afet nedeniyle hasar gören:

a) Iskan ruhsatı alınmış binalara ait afet tarihinden 
önce resmi şekilde düzenlenmiş satış vaadi senedine 

veya noterlikçe düzenlenmiş satış senedine sahip olan
lara,

b) Fiilen oturulmasına ragmen iskan ruhsatı alınma

mış konut sahipleri ile konut kooperatiflerinin üyelerine 
yalnız bir kooperatif ve tek bir üyelik için,

c) Ahır ve samanlık sahiplerine.

d) İşyeri sahiplerine,

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıy

la Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
da belirtilen borçlanma ve kredilendirme usulleri çerçe

vesinde hak sa-hipligl tanınır.

EkMadde 2 - (Ek:l6/11/1995 - 4133/3 md.)

Bu Kanun kapsamında, 7269 sayılı Umumi Hayata 

Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapıla

cak Yardımlara Dair Kanuna göre tespit edilmiş olan 

hak sahipliğine başvuru süresinin uzatılması hususunda 

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı yetkilidir.
EkMadde 3 - (Ek:16/11/1995 - 4133/3 md.)
Tabii afete maruz bölgelerde yapılacak işlerle ilgili 

olarak tomruk, kereste, demir ve çimento gibi yapı mal

zemesi tahsisleri, ilgili Bakanlığın talebi üzerine kurum

larca öncelik ve ivedilikle sağlanır.

EkMadde 4 - (Ek:16/11/1995 - 4133/3 md.)

Tabii afete maruz bölgelerde çalışan 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununa tabi personele bütçe kanunla- 

nnda yer alan fazla çalışma ücretinin iki katını geçme

mek üzere fazla çalışma ücreti ödenir. Aynca bu bölge

de çalışan her statüdeki personele ek gösterge dahil en 
yüksek Devlet Memuru aylığının brüt tutarının %  50 sini 

geçmemek kaydı ile tazminat, aylık ve ücretleri ile bir
likte ödenir. Bu tazminat, damga vergisi hariç hiçbir ver

gi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Fazla çalışmanın ve tazminatın uygulama süreleri

nin, hangi yörelerdeki hangi-görev ve derecelere ne mik

tarda ödeneceği hususlarına yönelik her türlü düzenle

meyi yapmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Ba

kanlar Kurulu yetkilidir.

EkMadde 5 - (Ek:16/1 1/1995 - 4133/3 md.)

Tabii afete maruz kalan bölgelerde ticaretle iştigal 

eden kiracı konumundaki işletmecilere Sosyal Yardım

laşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakıfları aracılığıyla proje 

üzerinden iş yeri edindirme yardımı yapılabilir.

EkMadde 6 -(Ek:16/11/1995 - 4133/3 md.)

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına, afetlerin önlenmesi 

ve zararların azaltılması amacıyla, hi-be olarak yurt dı

şından gönderilen her türlü malzeme ve teknik ekip
manlar ile geçici veya daimi olarak ithal edilecek malze
me ve teknik ekipmanlanlar, Gümrük mevzuatında be

lirlenen sürelere bağlı olmadığı gibi, ithalde alınan her 

türlü fonlar ile vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Madde 10 - Bu Kanun 1.1.1995 tarihinden geçerli ol

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Kanuna göre nakdi yardımlar Afet fonuna-, yiyecek, 

içecek, giyecek, tıbbi yardım, çadır ve diğer her türlü ta
şınır mallar Kızılay’a aktanlacaktır. Ancak giriş kısmında 

izah edildiği üzere devlet kuruluşlarının ne kadar başarı

lı olduğunu deprem felaketinde gördük. 1999 yılı bütçe
si 55 triliyon olan Kızılay’ımızın yürçkler acısı durumunu 
milletçe izledik.

Ayrıca Afetlere ilişkin acil yardım teşkilatı ve planla

ma esaslarına dair yönet melik olup bu yönetmeliğinde 
bazı maddelerini aşağıya çıkartıyorum.

AFETLERE ÛJŞKINACIL YARDİM TEŞKlLATlVE
PLANLAMA ESASLARINA DAlR YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi; 1.4.1988, No: 
88/12777

Dayandığı Kanunun Tarihi: 15.5.1959, No: 7269

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 8.5.1988, No: 19808

Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5. Cildi: 27, s. 1270

BlRlNd KISIM
GENEL ESASLAR
Amaç
Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı. Devletin tüm güç 

ve kaynaklannı afetten önce planlayarak, afetin meyda
na gelmesi halinde Devlet güçlerinin afet bölgesine en 

hızlı bir şekilde ulaşması ile afetzede vatandaşlara en et
kin ilk ve acil yardım yapılmasını sağlamak için acil yar

dım teşkilatlarının kuruluş ve görevlerini düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, acil yardım hizmetlerini 

yürütmekle görevli, vali ve kaymakamlar, bakanlık, bağ

lı ve ilgili kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile 

askeri birlikler ve Kızılay’ın afetten önce yapmaları ge

rekli acil yardım plânlannın ve afet sırasında yapacakla- 

n acil yardım hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği gö
revleri, işbirliğini, koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaş

ma esaslannı kapsar.

Hukuki Deo^nak:
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 15/5/1959 gün ve 7269

/
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sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanunla değişik 4 üncü nnad- 

desi gereğince hazırlanmıştır.
Sonımlululc
Madde 4 - vali ve kaymakannlar, görevli bakanlık, 

kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler, ilgili mevzuat ve 

bu Yönetmelik gereğince düzenlenecek acil yardım 

planlan ve acil yardımla ilgili yönergelerle kendilerine 

verilen görevleri yerine getirmekten ayrı ayrı sorumlu

durlar.

Afetin meydana gelmesinden itibaren, alınması ge

reken her türlü acil tedbirlerin alınmasından ve acil yar

dımların bir emir beklemeden yapılmasından afetin 
meydana geldiği yerin mülki amiri sorumludur.

TMumlar
Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hizmet grubu: Acil yardım hizmetlerini yürütmek 
için oluşturulan icra organını,

b) Servis: Hizmet gruplarının görevlerini yerine getir

mek amacıyla kuruluşların imkanlarıyla oluşturulmuş 

hizmet birimini,
c) Ekip: Servislerin alt hizmet birimini,
d) II afet bürosu: Bayındırlık ve Iskan Müdürlükleri 

bünyesinde kurulup, il kurtarma ve yardım komitesinin 

büro hizmetlerini yürüten üniteyi,

e) Acil yardım: Afetzedeleri kurtarma, yaralılara ilk 
yardım ve tıbbi tedavi yapma, aç ve açıkta kalan ailele

rin geçici barındırılması ve bunların yiyecek, giyecek, 
ısıtma, aydınlatma ve diğer ihtiyaç maddelerinin karşı

lanması ve salgınları önlemek için yapılacak yardımlan,

f) Acil yardım süresi: Afetin meydana gelmesi ile 

başlayıp,afetin sona ermesinden itibaren 15 gün devam 
eden, gerektiğinde Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca 
uzatılabilen, acil yardımlar ve bununla ilgili harcamaların 

yapıldığı süreyi,
g  Bakanlıkların merkez teşkilatları: Bakanlıklann ana 

hizmet birimlerini, bağlı ve ilgili kuruluşlarının merkez 

teşkilatlarını,
YÖNETMELİKLER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)

h) Komite: Olmuş veya olması muhtemel afet halle

rinde il/ilçe’de kurtarma ve yardım işleri ile yükümlü 

olan birimi, ifade eder.

Temel Dkeler
Madde 6 - Bu Yönetmeliğin ilke ve esastan dahilin

de:
a) Acil yardım hizmetlerini yürütmek üzere, illerde 

valinin başkanlığında il kurtarma ve yardım komitesi, il

çelerde kaymakamın başkanlığında ilçe kurtarma ve 

yardım komitesi kurulur,
b) II ve ilçe acil yardım planlannın yapılmasından, ic

rasından ve güncelliğinin korunmasından birinci derece

de vali ve kaymakamlar sorumludur. Bakanlıklar ve

merkezi kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler bu plan
ların yapılmasına ve icrasına yardımcı olur,

c) Bakanlık, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlan il 
ve ilçe planları içinde yer alır,

d) Bakanlık, kurum ve kuruluşların merkez teşkilat

lan ile bölgedeki askeri garnizon komutanlıklan,«il ve il

çelere yardımcı olmak üzere kendi görevleri ile ilgili tak

viye ve destek planları yaparlar,
e) Acil yardım hizmetlerinin planlanmasında.öncelik- 

le ilçe ve/veya il hudutlan içindeki kamu kurum ve ku- 

ruluşlannın güç ve kaynaklannın kullanılması esas alınır, 
ihtiyaçların bu kaynaklardan zamanında ve yeterince 

karşılanamaması halinde sırasıyla:

1. Bölgedeki askeri birliklerden, komşu vali ve kay

makamlardan yardım istenir,

2. Bölgedeki özel kuruluşlardan ve gerçek kişilerden 

yükümlülükler yolu ile karşılanır.

ACİL YARDIM PLANLAMASI GENEL ESASLARI 

Koordinasyon ve işbirliği
Madde-10: Acil yardım planları yapmaktan sorumlu 

makamlar aşağıdaki koordinasyon ve işbirliğini sağla

makla yükümlüdürler:

a- Bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendilerine ait kay

nakları en doğru şekilde tespit etmekten ve doğru bilgi 
vermekten sorumludurlar. Ancak bu şekilde alınan bil

giler planlama maksatları dışında kullanılamaz,

b- II ve ilçelerin afet acil yardım planları, yardım sağ

lamaktan sorumlu garnizon ve askeri birlikler komutan

lıklarının planları ile askeri acil yardım planları da vali ve 
kaymakamlar ile koordineli olarak hazırlanır,

c- Afetler acil yardım planlan hazırlanırken. Başba

kanlık Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama 

Direktifinde yapılacağı belirtilen sivil savunma planlan ile 

koordine edilir. (Yönetmelikler, Haziran 1988 ek-1)

Dikkate Alınacak Genel Faraztyeler 
Madde-11: Acil yardım planlarının yapılmasında dik

kate alınacak başlıca faraziyeler şunlardır:
a- Olacak afetin geçmiş yıllarda o bölgede olmuş en 

büyük çaplı afetten daha büyük ve kapsamlı olabilece
ği, geçmişte bilinen afet haşan yoksa deprem bölgeleri 

haritasındaki deprem tehlikesi ile muhtemel su baskın

larının dikkate alınabileceği,

b- Deprem ve benzeri afetlerde yangınların çıkabile

ceği. yangın afetlerinde çok büyük patlamaların, aynca 

sinai ve enerji tesislerinde yangın, patlama ve gaz ka- 

çaklannın olabileceği,

c- Hasara uğrayan ve yıkılan binalann çok olabilece

ği, açıkta kalan ailelerin iskan problemlerinin artabileceği.
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d- İç ve dış ulaşım ihtiyacının çolc artabileceği, 

e- Ulaşınn yollarında ve tesislerinde hasarlar meyda

na gelebileceği, ulaşımın bir süre aksayabileceği veya 
durabileceği,

. f- Barajların, santrallerin, akaryakıt depo ve tesisleri
nin ve diğer önemli bina ve tesislerin afette hasar göre

bileceği veya tamamen yıkılabileceği,
g- Radyo, telefon, telsiz haberleşmesinin aksayabile

ceği,

h- Elektrik ve içme suyu tesislerinin çalışmaz hale 

gelebileceği, susuzluğun baş gösterebileceği, halkın ka
ranlıkta kalabileceği,

I- Afetin gece veya sabaha karşı meydana gelebile

ceği. kış veya yaz şartlarından birisinde olabileceği, 

j- Hasann büyük olabileceği, enkaz altından insanla

rın kurtanlması gerekeceği,

k- İhtiyaç maddelerinde özellikle gıda, ilaç ve ısınma 
maddelerinde ve gereçlerinde sıkıntı meydana gelebile
ceği,

I- Hükümet binası, sağlık tesisleri gibi idare merkez

lerinin hasara uğrayabileceği, geçici idare merkezlerine 

gerek duyulabileceği,

m- ilk yardım ve kurtarma hizmetlerinde görevlen

dirilecek personel ve ailelerinin veya askeri birliklerin de 

afete maruz kalabileceği,

n- Afet bölgesine yardıma giden ekiplerin de bann- 

ma, ısınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlannın olabileceği,
o- Afet bölgesinde yağmacılık teşebbüslerinin olabi

leceği,
p- Yiyecek, içecek, giyecek, barındırma ve benzeri 

acil yardım ihtiyaçlannın belirlenmesinde ve temininde 

acil yardım süresinin gerekli hallerde daha fazla olabile- 

ce'ği,

r- İllerinde tespit edilen muhtemel afetlerin gerçek

leşebileceği,
s- Kış ve yaz şartlarının umumi hayatı etkileyecek 

derecede olumsuz geçebileceği, 

farz ve kabul edilir.
Bunlar genel planlamalar için faraziyeler olup, bölge

nin özelliği dikkate alınarak vuku bulabilecek her afet 

için somut faraziyeler tespit edilir ve planlar buna göre 

yapılır. ,

Madde-12: Acil Yardım Planlaması Temel Esasları: 

a- Resmi kurum ve kuruluşlar ile tüzel ve gerçek ki

şiler afet sırasında kendilerine verilen görevleri öncelik

le yapmaktan, komitece kendilerinden istenen her türlü 

personel, araç, gereç ve teçhizatı zamanında vermekten 

sorumludurlar.
b- il acil yardım planları, il hudutlan içinde geçmiş 

yıllarda meydana gelmiş afet türleri ve büyüklükleri göz 

önünde bulundurularak o ilde meydana gelmesi muhte

mel en ağır şartlan dikkate alacak ve ilin hudutlan için

de bulunan tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekil
de Ek: 1 plan örneğine göre düzenlenir.

c- Askeri birlik takviye ve destek planlarının yapıl

masında ve uygulanmasında, 7269 sayılı Afetler Kanunu, 
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ve bu kanunlara da

yalı olarak çıkanlan yönetmelik esasları dikkate alınır.
d- Kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler, yapacak- 

lan acil yardım planlarında, acil yardım hizmet gruplan- 

nın her birine katkılarının ne olabileceği açıkça belirtir
ler.

e- Acil yardım hizmetlerini destekleme amacıyla il 

ve ilçelere gönderilecek asker dışındaki ekipler komite

nin emrine girerler. •

f- Acil yardım hizmet grupları planlamasında, hiz

met gruplarında görevlendirilecek kuruluşların kabiliyet
leri, güç ve imkanları dikkate alınır,

g- II .ve ilçe planlannda hizmet gruplarının görevleri 
ve çalışma esasları, servislerin yerel imkan ve ihtiyaçla

ra göre teşkili, servis başkanlarının yetki ve sorumluluk
ları açık ve kesin bir ifade ile belirtilir.

h- Komite üyelerinin toplantılara bizzat katılmalan 

esastır. Ancak, zorunlu hallerde komite başkanının bilgi

si dahilinde yerlerine tam yetkili bir temsilci görevlendi
rebilirler.

I- Hizmet gruplarının başkanlan vali tarafından, ser
vis başkanlan ise, bağlı olduğu grup tarafından belirlenir.

j- Hizmet grupları komitenin verdiği talimat ve pren
sip kararlarını uygular, bu uygulama için aldığı detay ka
rarlan yerine getirir. Bunların sonucunu belirleyen rapor
lar valinin onayına sunulur.

k- Servis başkanlan kendilerine bağlı olarak kurulan 

ekip başlanna ve ekiplerine görev vermeye yetkili olup, 
ekip başkanı veya ekipler verilen görevleri kendi mües

sese amirlerinden ve üstlerinden emir beklemeksizin ve 
gecikmeksizin yapmaktan sorumludurlar. Acil durumlar

da sözlü yapılacak istekler sonradan yazılı şekle dönüş

türülür. Servisler, emrindeki ekipleri, hizmetin gereğine 
göre arttınp, azaltabilir.

I- Komite, acil yardım hizmet gruplarında göerevlen- 

dirilecek personel, araç ve gereç listesini örnek Ek: 2,3 ve 

4’e göre kuruluşlardan ister ve hizmet gruplannın ihtiya- 

anı dikkate alarak örnek Ek: 5 ve 6’ya göre görevlendi- 

rilrhesini yapar.

hn- Gruplar, komitece bildirilen personel, araç ve ge

reci örnek Ek: 7 ve 8'e göre servislerinde görevlendirir.

n- Görevlendirilen personel, araç ve gerecin görevle
ri ve görev yerleri personeline tebliğ edilmek üzere ilgi
li kuruluşa bildirilir.

o- Her hizmet grubu, ilgili diğer hizmet gruplarıyla 

koordinasyon ve işbirliği yaparak kendi görevleri ile ilgi
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li plan tasarısını hazırladıktan sonra afet bürosuna verir. 

Bu planlar konnitece incelenip son şeklini aldığında vali
nin onayı ile kesinleşir.

p- İlçedeki plan çalişnnaları yukandaki esaslar dahi
linde ilçe komitesince yürütülür.

r- II ve ilçe planları valinin onayı ile kesinleştikten 

sonra birer örneği planda görev alan kuruluşlar ile Bayın

dırlık ve Iskan, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım Or

man ve Köyişleri Bakanlıklanna gönderilir.

Plan üzerinde yapılan değişiklikler de ilgili kuruluşla

ra ve belirtilen bakanlıklara zamanında bildirilir.
s- II ve ilçe planlarının kapsamı ve tertibi bu esasla

ra göre düzenlenir. Bu genel esaslar yol gösterici olup 
plana, mahalli şart ve ihtiyaçlara göre eklemeler yapıla
bilir.

YARDIM TOPLAMA

Depremzedelere yardım etmek ve destek olmak için 

gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar,spor kulüple
ri, gazete ve dergiler yardım toplamaktadırlar. İnsani 

yardım amaçlı bu yardımların bizzat muhtaçlara ulaş
masını yardım eden ve toplayanlar olarak istenmekte

dir. Ancak bu amaçla yardım toplayıp ve dağıtan kuru

luşların merkez ve şubeleri basılmış durumdadır. Bu ne

denle yardım toplama kanununu aşağıya çıkartıyorum.

YARDIM TOPLAMA KANUNU

Kanun Numarası : 2860 
Kabul Tarihi : 23/6/1983 
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 25/6/1983 Sayi: 18088 

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 438

BiRiNa BÖLÜM 
Genel Hükümler 
Amaç:

Madde 1 - Bu Kanunun amaa; yardım toplamaya 
yetkili kişi ve kuıuluşlan ve bunlann hangi am a^a yar
dım toplcörabileceklerini belirlemek, yardımın toplanma
sına, kullanılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve 
esaslan düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2 - Bu Kanun-, yardım toplamaya yetkili kişi 

ve kuruluşlann, amaçlarına ve kamu yaranna uygun ola

rak, yardım toplama faaliyetlerine ait esaslan kapsar.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi bünyesi içerisindeki 

yardım toplama faaliyetleri ile dernekler, sendikalar ve 

bunların üst kuruluşlarına, spor kulüplerine, mesleki ku

ruluşlara ve bağış kabulüne yetkili vakıflara kendi statü

lerine göre üyeleri ve diğer kişiler tarafından yapılacak

bağış ve yardımlarla bunlann öz kaynaklarından sağla

yacakları gelirler, bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Yardım toplayabilecek olanlar:
Madde 3 - Kamu yaranna uygun olarak, amaçlarını 

gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve 

kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek 

veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, ku

rumlar, vakıflar,spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım 
toplayabilirler.

Yardımın İsteğe ba0ı olması:
Madde 4 - Yardım isteğe bağlıdır. Kişi ve kuruluşlar 

yardımda bulunmaya zorlanamaz.

Yardım toplama şekilleri:
Madde 5 - Bu Kanuna göre; makbuzla, belirli yerlere 

kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu 

çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel göste

riler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlence

ler düzenlemek suretiyle yardım toplanabilir.Yardım 
toplama faaliyetlerinde, yardım toplama şekillerinden 

bir veya birkaçı kullanılabilir. Yardım toplama işinde kul
lanılan makbuz ve biletlerde, yardımın hangi amaç için 

toplandığının belirtilmesi zorunludur.Gerçek kişiler tara
fından girişilecek yardım toplama faaliyetlerinde, bu iş 
için hazırlanacak özel makbuz veya biletler kullanılır. 

Makbuz ve biletlerin biçimi, bastırılması, kullanılması ve 
dağıtılması hususlarına ait esaslar yönetmelikte belirtilir.

IKINCİ BÖLÜM
izin, izin Veımeye Yetkili Makamlar ve Başvuru
İzin alma zorunlugu:
Madde 6 - Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan 

izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yara

rına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin 
izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığı

nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenip ilan 

edilir. İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetle

ri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular 

hakkında kovuşturma yapılır.
izin veımeye yetkili makamlar:
Madde 7 - Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili 

kapsıyorsa İçişleri Bakanlığından, bir ilin birden fazla ilçe
sini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde 

ise o ilçenin kaymakamından izin alınır. Yardım toplama 

faaliyetleriyle ilgili işlemlerin yürütülmesinden, il ve ilçe

lerin emniyet kuruluşları, ilçede emniyet kuruluşunun 

bulunmaması halinde jandarma kuruluşlan görevlidir. 

İzinin İçişleri Bakanlığınca verilmesi halinde ise bu görev 

Emniyet Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

Başvuru:
Madde 8 - Yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar, is

teklerini bir dilekçeyle izin vermeye yetkili makama
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bildirirler.

Gazete ve dergiler için dilekçeler sorumlu yazı işleri 
müdürlerince verilir.

Yardım toplama, öğrenim kurumlan yaranna veya 
kurum içinde yapılacak ise,başvuru dilekçesine kurum 

sorumlusunun yazılı izninin eklenmesi zorunludur.

Başvuru dilekçelerinde bulunması gereken husus

lar ve eklenecek belgeler yönetmelikte gösterilir.

Başvurunun incelenmesi ve izin:
Madde 9 - İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru 

üzerine; işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişe
ceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu 
yaranna uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarı

ya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konu

lar üzerinde inceleme yapılır ve sonucu en geç iki ay 

içinde başvuranlara bildirilir.

Süre:
Madde 10 - Yardım toplama süresinin takdiri, izin ve

ren makama aittir. Bu süre bir yılı geçemez. Ancak, hak

lı sebeplerin bulunması halinde verilen süre, izin veren 

makamca bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esaslan
Sonjmlu Kuml:
Madde 11 - Gerçek, kişiler, yardım toplama feal|yetl 

için en az üç kişiden ibaret sorumlu kurul oluştmmak 
zorundadırlar. Tüzel kişilerin sorumlu kurulu, yönetim 
organlandır.

sorumlu kurulda görev alanlar ile değişikliklerin, izin 

veren makama on gün içinde bildirilmesi gerekir.
Gazete ve dergilerin uyacağı hususlar:
Madde 12 - Gazete ve dergiler tarafından toplanacak 

para yardımları, bankada açılacak özel bir hesaba yatırı

lır.

Yardıma katılan kişilerin adlan ve yardım tutarı, yar

dımda bulunanın aksi yönde is- tegi olmadıkça, gazete 

ve dergide yayımlanır. Faaliyet sonunda toplanan yardı

mın miktan, gazete ve dergi ile açıklanır.
Kamu görevlilerinin çalışabilmesi:
Madde 13 - Kamu görevlileri, vali veya kaymakam

dan izin almadıkça yardım toplama faaliyetlerinde çalı

şamazlar.

Çalışması için izin verilen kamu görevlilerine, her ne 
ad altında olursa olsun ücret verilemez. Ancak, Türk Ha

va Kurumu tarafından kurban derisi, bağırsak toplamak, 

fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama 

faaliyetlerinde görevlendirilen kamu personeline Ku- 

rumca ücret verilebilir.
Silahlı Kuvvetler, adli ve idari yargıda görevli hakim 

ve savcılar ile güvenlik kuvvetleri mensuplan ve özel

kolluk görevlileri, yardım toplama faaliyetlerinde çalışa
mazlar.

Sorumluluk:
Madde 14 - Yardım toplama faaliyetine girişenler bu 

faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesin
den, süresi içinde sonuçlandınimasından, toplanan para 
ve eşyanın komnmasından ve amaca uygun şekilde kul- 
lanıl-masından sorumludur.

İzin veren makamca yapılacak işlen 
Madde 15 - Yardım toplama iznini veren makam

ca, her yardım toplama faaliyeti için bir dosya tutulur.

Yardım toplama faaliyetinde görev alacaklara, faali
yetin konu ve süresini de belirten fotoğraflı bir kimlik 
belgesi verilir. Kimlik belgesi, faaliyetin sonunda geri alı
nıp, o işe ait dosyada saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim
Faaliyetlerin denetimi:
Madde 16 - Yardım toplama faaliyetleri ile sağlanan 

net gelirin gerçekleştirilmek istenen amaç doğrultusun
da kullanılıp kullanılmadığı izin veren makamın gözetim 
ve denetimine tabidir.

İzin veren makam, gerekli denetlemeyi yaptırmak 

üzere, memurlar arasından veya dışandan yeterli sayıda 
denetçi görevlendirir ve ilgililere bildirir.

İlgililer, denetçilerin isteği üzerine yardım toplama 
faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi vermek zo

rundadırlar.

Eski eser ve anıtların onarılması için yardım topla

maya izin verilmiş plan hallerde. Vakıflar Genel Müdür
lüğü veya Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayrıca 

denetleme yapılabilir.

Kesinhesabın çıkarılması:
Madde 17 - sorumlu kurullar, yardım toplama süre

sinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardı

mın kesinhesabını çıkarmak ve bir örneğini izin veren 

makama vermekle yü-kümlüdürler. Zorunlu hallerde bu 
süre, izin veren makamca otuz güne kadar uzatılabilir.

İzin veren makam, kesin hesabın bir örneğini denet

çilere gönderir.

Denetim sonucu:
Madde 18 - Denetçiler, yardım toplama faaliyetleri

nin belgelerini ve kesin hesabını inceleyerek, sonucu bir 

rapor halinde ve belirlenen süre içinde,görevlendiren 

makama verirler.

Denetleme raporu:
Madde 19 - Denetleme raporunun:

a) Yardım toplama faaliyetinin brüt gelirini,

b) Yardım toplama faaliyeti için yapılan gideri,

c) Yardım toplama fâ aliyeti sonunda sağlanan net
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geliri,

d) Bu gelirin amacı gerçekleştirmede yeterli olup 
olamayacağı konusundaki bilgiyi,

e) izin veren makamca incelenmesi istenen husus

larla ilgili açıklamalan, İçermesi gerekir.

Denetçiler, girmesinde yarar gördükleri hususları da 
rapora yazarlar.

Denetçilere verilecek ü a e t
Madde 20 - Denetçilere verilecek ücretin miktarı İçiş

leri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte tespit olunur ve bu 

ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten 

karşılanır.̂

BEŞiNd BÖLÜM
Madde 21 - 23 - (Mülga: 29/5/1986 - 3294/10 md.)

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yardım toplama fâaliyetinin giderleri:
Madde 24 - Makbuzla, belirli yerlere kutu koymak 

suretiyle.bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıka
rarak yardım toplama şekillerinde giderler, brüt gelirin 

yüzde onunu-, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel 

gösteriler tertipleyerek, sergiler açarak, spor gösterileri, 

gezi ve eğlenceler düzenleyerek yardım toplama haller 

rinde ise giderler, brüt gelirin yüzde kırkını geçemez.

Giderlerin gösterilen oranları geçmesi halinde arada
ki fark, haklı nedenler olmadıkça, sorumlu kurul üyele

rine ödettirilir.

Kalan yardımın devri:
Madde 25 - Toplanan yardımın, amacı gerçekleştire

cek miktara ulaşamaması veya amacın gerçekleşmesin

den sonra bir miktarının artması hallerinde; söz konusu 

yardımlar,izin veren makamlarca,yardım hangi amaç 

için toplanmış ise,o veya benzeri amacı gerçekleştirebi

lecek kuruluş veya kuruluşlara devrettirilir.

Basımevlerinin sorumluluğu:
Madde 26 - Basımevleri, izin almak suretiyle yardım 

toplama faaliyetine girişen kişi ve kuruluşların bastıraca

ğı makbuz, bilet ve yardım pullarının seri ve numarala
rını bastıktan sonra durumu, yedi gün içinde izin veren 

makama bildirmek ve basılanların birer örneğini gönder

mek zorundadırlar.
Yabana temsilciliklerce yardım toplama:
Madde 27 - Türkiye'de yabancı temsilciliklerce yar

dım toplanması Dışişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Ya

bancı temsilciliklerin yardım toplama faaliyetlerinde bu 

Kanun hükümleri uygulanmaz.

Yardımın Devlet malı sayılması:
Madde 28 - Yardım toplama fâaliyetinden elde edi

len mal ve paralar Devlet malı sayılır. Bunlara karşı suç

işleyenler,Devlet memuru gibi cezalandınlırlar.
Cezalar:
Madde 29 - Bu K ^unun hükümlerine aykın olarak 

izinsiz yardım toplayanlar, üç aydan alû aya kadar hafif 
hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin lirgya kadar hafif pa
ra cezasına mahkum edilirler, izin verilen yer dışında 
yardım toplayanlar ise, iki aydan dört gya kadar hafif ha
pis ve ikibin liradan yedibin beşyüz liraya kadar hafif pa
ra cezasına mahkûm edilirler. Aynca, her iki halde 
de,İzinsiz toplanan mal ve paranın müsaderesine hükm- 
olunur.

(İkinci fıkra Mülga; 29/5/1986 - 3294/10 md.)

Bu Kanunun diğer hükümlerine aykın davranışlann 
fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde hak

larında, bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası hük- 

molunur

Yönetmelik-
Madde 30 - Bu Kanunun 5, 8 ve 23 üncü maddelerin

de öngörülen hususlan ve Kanunun uygulamasına iliş

kin esas ve usulleri belirleyen yönetmelik, (çişleri ve Ma
liye bakanlıklarınca Kanunun yayımı tarihinden itibaren 

altı ay içerisinde hazırlanarak Resmi Gazetede yayımla

nır.

Saklı tutulan hükümler:
Madde 31 - Mevzuat hükümlerine göre bazı demek

lere, vakıflara, meslek kumluşlanna ve kamu kuruluşla- 
nna tanınmış hak ve ayncalıklar saklıdır.

Kaldınlan hükümler:
Madde 32 - 23 Teşrinisani 1331 tarihli Cem’i lanat Ni

zamnamesi yürürlükten kaldınimıştır.
Geçici Madde 1 - (2860 sayılı Kanunun kendi numa

rasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandınl- 

mıştır.)
Cem’i lanat Nizamnamesine göre yürütülmekte olan 

yardım toplama faaliyetleri, bu Kanunun 30 uncu mad
desinde gösterilen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih

ten itibaren altı ay içinde, bu Kanunda belirtilen usulle

re uydurulur.

Yürürlük:
-Madde 33 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi

rer.
Yürütme:
Madde 34 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu 

yürütür.

in- ABD'de biri Los Angeles diğeri San Fransisco kent

lerinde olmak üzere Türkiye deki şiddette depremler ol

muş ise de birincisinde 50 kişi,diğerinde ise 60 kişi öl

müştür. Bizde ise binlerce kişi ölmüştür. Bunların sorum

luları müteahhitler olabilir. Teknik Uygulama Sorumlüla-
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rı olabilir,proje sahipleri olabilir, Belediye ve Belediye gö

revlileri olabilir. Fakat her şeyden önce bütün bunları de

netlemeyen ve deprem sonrası görevini yapamayan 

Devlet sorumludur. Bu sebeple mağdur olan bütün dep- 

remzedelerin başvurabileceği hukuki yollan izah etme
ye çalışacağım.

1- Dilekçe verme hakkı

Türk vatandaşlannın kendileriyle veya kamu ile ilgi
li dilek ve şikayetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 

ve yetkili makamlara yazı ile bildirme ve başvurma hak
ları vardır. Depremzedelerin bu haklannı kullanabileceği

ni ve bu sebeple 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılma
sına Dair Kanunu aşağıda bilgilerinize sunuyorum:

DİLEKÇE HAKKMN KULLANILMASINA DAlR KANUN
Kanun Numarası: 3071

Kabul Tarihi: 1/11/1984

Yayımlandığı R.Gazete; Tarih: 10/11/1984 Sayi: 18571

Yayımlandığı Düstun Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 64

Amaç:
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının 

kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hak

kında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makam

lara yazı ile başvur-ma haklarının kullanılma biçimini dü
zenlemektir.

Kapsam:
Madde 2 - Bu Kanun, Türk vatandaşlarınca Türkiye 

Büyük Millet Meclisi ile idari makam-lara yapılan dilek 

ve şikayetler hakkındaki başvuruları kapsar.

Dilekçe hakki:
Madde 3 - Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu 

ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Mil

let Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma 
hakkına sahiptirler.

Dilekçede bulunması zomniu şartlar:
Madde 4 - Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet 

Meclisine veya yetkili makamlara verdikleri veya gön

derdikleri dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı soyadı ve 

imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gere

kir.

Gönderilen makamda hata:
Madde 5 - Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari 

makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından

yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibi
ne de bilgi verilir.

Incelenem^recek dilekçelen
Madde 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yet

kili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden;
a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili 

olanlar,

c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi 
birini taşımayanlar, Incelenemezler.

Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi:
Madde 7 - Türk vatandaşlannın kendileri ve kamu ile 

ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara 

yaptıklan başvuruların sonucu veya yapılmakta olan iş

lemin safahatı hak-kında dilekçe sahiplerine en geç iki 

ay içinde cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması 
ha- linde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

Türkiye Biyük Millet Meclisine yapılan başvumlann 
incelenmesi:

Madde 8 - Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen 

dilekçelerin, dilekçe komisyonunda incelenmesi ve ka

rara bağlanması esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünde gösterilir.
Kaldınlan hüküm:
Madde 9- 26  Aralık 1962 tarih ve 140 sayılı Türk Va

tandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile 

Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağ
lanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun yürürlükten kal

dırılmıştır.
(3071 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici madde

si olup teselsül için numaralandınimıştır.)

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli de

ğişiklikler yapılıncaya kadar, 140 sayılı Türk Vatandaşla

rının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvur

maları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanma

sının Düzenlenmesine Dair Kanunun Dilekçe Komisyonu

nun çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur.

Yüriirlük:
Madde 10 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi

rer.

Yürütme: •
Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kurulu yürütür.

2-Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararlann 
Nevi ve Miktarlann Tespiti,Takibi^mirlerin Sommluluk- 
lannı Düzenleyen Yönetmeliği de aşağıda bilgilerinize 
sunuyorum.
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DEVLETE VE KİŞİLERE MEMURLARCA VERİLEN 

ZARARLARIN NEVİ VE MİKTARLARININ TESPİTİ, TAKİBİ,

a m irler in in  SORUMLULUKLARI, YAPILACAK DİĞER 

İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :27.6.1983, No: 83/6510 

Dayandığı Kanunun Tarihi ' :14.7.1965, No: 657

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.8.1983, No: 18134 

Yayımlandığı Düsturun Tertibi :5, Cildi: 22, S. 3218

BİRiNd KISIM
Amaç;
Madde 1 - Bu yönetnelik memurlann kasıt, kusur, ih

mal ve tedbirsizlik sonucu idareye ver-dikleri zararlar ile 

kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kişilerin uğ

radıkları zararların nevi ve miktarlannm tesbiti, taki- 

bi,amirlerin sorumlulukları, yapılacak işlemlerle ilgili usul 

ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri 657 sayılı Dev

let Memurlan Kanunu- 'nun değişik lnci maddesinin 1 

inci Fıkrası kapsamına giren kurumlarda çalışan memur

lar hakkında uygulanır.

Aynı maddenin 3 ncü fıkrasında sayılanlar hakkın

da bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Tanımlar
Madde 3 -
1 - Kasdi zarar: Memurların idare veya kişilere bile 

bile, isteyerek zarar vermesi halidir.

2 - ihmal sonucu zaran Memurların sorumlu olduk

ları işlere gerekli özeni göstermemeleri veya işleri sav

saklamaları sebebiyle idare veya kişilerin zarara uğra

ması halidir.

3 - Tedbirsizlik sonucu zaran Memurların gerekli ön

lemleri zamanında almamaları veya eksik olarak alma

ları sonucunda idarenin veya kişilerin zarara uğraması 

halidir.
4 - Memur: 657 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 

inci fıkrasında sayılan kurumlarda çalışan ve aynı kanu

nun 4 üncü maddesinin (B), (C) ve (D) bentleri kapsamına 

girmeyen kamu görevlileridir.

5 - Devlet mali: Devletin malik olduğu her çeşit taşı

nır ve taşınmaz varlıklardır.

ÜdNd KISIM
Zarar-Tazmin Mükellef^eti, Zarar Miktarının Tesbiti
Memurlann Sorumluluklan ve Zararlan Tazmin Mü- 

IcelIeRyeti
Madde 4 - Memurlar görevlerini dikkat ve itina ile 

yerine getirmek; Devlet malını korumak ve her an hiz

mete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri al

makla görevli ve sorumludurlar.
Memurlar, bu görev ve sorumlulukların yerine geti

rilmemesi sebebiyle doğan zararları bu yönetmelikte 

belli edilen usul ve esaslar uyarınca tazminle mükellef

tirler. Sayıştaya karşı sorumlu olanlann sorumlulukları 

hakkında 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 5 - Bu yönetmelik hükümlerine göre memur

larca tazmin edilecek zararlar:

a) Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile belir

lenmiş görevlerini kasıt,ihmal veya tedbirsizlik sonucu 

gerekli dikkat ve itina ile yapmamaları sebebiyle idare
nin veya kişilerin uğradığı zararlar,

b) Kendilerine teslim edilen Devlet malının korun

ması ve heran hizmete hazır halde bulundurulması için 

gerekli tedbirleri kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu al

mamaları sonucu Devlet malında meydana gelen zarar

lardan,ibarettir.
Zararlann tazmini için gerekli şartlar
Madde 6 - Memurların zararları tazmin mükellefiye

tinin doğması için;
a) Zararın mevcut olması,

. b) Zarann doğrudan doğruya memurun fiilinden doğ

ması,
c) Zararın mücbir sebebten hasıl olmaması,

şarttır.
Zarann ve Miktarın Tesbiti
Madde 7 - Memurun kasıt, ihmal veya tedbirsizliği 

sonucu idarenin malca uğradığı zararın ilgili tarafından 

rayiç bedel üzerinden ödenmesi esastır. Zarara uğrayan 

Devlet malının rayiç bedelinin tesbitinde aşağıdaki usul 

ve esaslar uygulanır.
a) Demirbaş defterinde alındığı tarihteki değeride 

belli edilmek suretiyle kayıtlı bujunan veya demirbaş 

defterinde kayıtlı olmakla beraber değeri belli olmayan 

veya teberru yoluyla veya başka suretle Devlete mal 

edilen mallarda zarar sözkonusu ise ait oldukları ku

rumlarca üç kişiden az olmamak üzere teşkil edilecek 

bir heyet tarafından zarara uğrayan malın rayiç değeri, 
piyasa araştırması yapılmak, ticaret odaları ile belediye

lerden bilgi istemek suretiyle belirlenir ve ondan sonra 

zararın miktan tesbit edilir. Zarar gören Devlet malı eğer 
amortismana tabii mallardan ise rayiç bedelden amor

tisman payı düşülür.
b) Tarihi ve bedii değeri olan her nevi eşya ve mal

larda bir zarar sözkonusu ise bilirkişilerden oluşan (eski 

eser uzmanları) bir heyet tarafından önce eserin değeri, 

ondan sonra husule gelen zararın miktarı tesbit edilir.

c) Zarar gören Devlet malı, biryerden gönderilmiş ve

ya getirilmiş ise taşıma masrafları malın rayiç fiatına ila

ve edilmek suretiyle malın esas fiatı belirlenerek ondan
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sonra zararın nniktarı tesbit edilir

Memurların 5 nd maddenin (a) fıkrasında tanımla
nan hizmet kusurlarından doğan zararların miktarı ku

rum ve kuruluşlann en üst yöneticilerinin belirleyeceği 
iki kişi ile zarara sebebiyet veren memurun ilk amirin

den oluşan 3 kişilik bir heyet tarafından tesbit edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Zarann Ödenmesi 
Zararların ödettirilme şekli 
Madde 8 - 7 nci maddede belirtilen usul ve esaslar 

uyarınca tesbit edilen zarar miktarının, en alt derecenin 
birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının 

yansını geçmediği hallerde memurun kabul etmesi kay- 
dıyla zarar disiplî n amiri veya yetkili disiplin kurulu kara

rına göre memurca ödenir. Ödemeyi kabul etmeyen 

memurlann verdikleri zararlar hükmen tahsil edilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen miktan aşan zararlar, 

işin icabına ve genel hükümlere göre sorumlularından 

sulh yolu ile veya hükmen tahsil edilir.

Birinci fıkra kapsamına giren zararlar, ödemeyi kabul 

edenler hakkında disiplin amiri veya yetkili disiplin ku

rulunca verilen kararların kesinleştiği tarihi izleyen ay

başından itibaren kararda belirtilen esaslara göre, me
murların aylıklanndan kesinti yapılmak suretiyle tahsil 
edi-lir. Zararın ödenmesinin sulh yolu ile sağlanması ha

linde de sulh işleminin kesinleştiği tarihi izleyen ayba

şından itibaren anlaşma esaslarına göre memurların ay

lıklarından kesinti yapılır.

Memurların aylıklarından yapılacak kesinti miktan, 

kendilerine ödenecek net aylıkların 1/3 ünden fazla ve 

1/4 ünden az olamaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 
Amirlerin SommIuluklan
Madde 9 - a) Amirler, emirlerindeki memurların, gö

revlerini dikkat ve itina ile yerine getir melerini. Devlet 
malını korumak ve heran hizmete hazır halde bulundur

mak için gerekli ted-birleri almalannı temin ve takip et

mekle görevli ve sorumludurlar.

b) Memurlarca verilen zararlann miktannın tesbiti ve 

ilgililerden bu yönetme- lik veya genel hükümlere göre 

tahsili konusunda yapılacak işlemlerin zamanında ve 

eksiksiz yürütülmesinden, zaran veren memurlann gö
revli bulunduklan kurum ve kuruluşların o ma-haldeki 

amirleri müteselsilen sorumludurlar

Zararlann Takibi ve Yapılacak Diğer işlemler 
Madde 10 - Zaran veren memurun amirleri, zararın 

vuku bulduğu tarihi izleyen 3 gün içinde zararın konusu 

ile memurun sorumluluğunu belirten tüm bilgi ve belge

leri, o kurum ve kuruluşun en üst yöneticisine iletirler. 

En üst yöneticiler bilgi ve belgelerin kendilerine intikal 

ettiği tarihi izleyen 10 gün içinde bu yönetmeliğin 7 nci 
maddesinde belirtilen usul ve esaslar uyannca zarar 
miktarını tesbit ettirirler.

Zarar miktarının bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin 

birinci fıkrasında belirtilen miktarı geçmediği hallerde, 

zararlarla ilgili belgeler en üst yöneticiler tarafından ka

rar verilmek üzere ilgili disiplin amirine, gerektiğinde 
yetkili disiplin kuruluna gönderilir. Ayrıca zarar veren 

memurdan ödemeyi kabul edip etmediği hususunda 

yazılı beyanda bulunması istenir. Bu işlemler en geç 10 
gün içinde tamamlanır.

Yukandaki fıkra kapsamına giren miktardaki zararla- 
n ödemeyi kabul eden memurlar hakkında düzenlenen 
dosya disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulunca dos

yanın intikalini izleyen 10 gün içinde incelenip karara 
bağlanır. Kararda aylıklardan yapılacak kesinti miktan ve 
taksit sayısı belli edilir.

İdareye verdikleri zararı ödemeyi kabul etmeyen 

memurlar hakkında genel hükümlere göre takibat yapıl

mak ve dava açılmak üzere zarara ait bütün bilgi ve bel
geler kurum ve kuruluşun en üst yöneticilerince konuy
la ilgili mercilere gönderilir.

idarenin Rücu Hakkı
Madde 11 - Memurların görevlerini, kasıt, ihmal ve

ya tedbirsizlik sonucu gereken dikkat ve itina ile yapma
maları sebebiyle zarara uğrayan kişilerin zararlan. baş

vurdukları mahkeme veya makamlarca verilen kararlar 
uyarınca ilgili kurumlarca karşılanır.

Kurumların genel hükümlere göre sorumlu memur

lara rücu hakları saklıdır.
Zamanaşımı
Madde 12 - Memurların bu Yönetmelik hükümlerine 

göre ödeyecekleri tazminat borçlarının zamanaşımına 

uğraması genel hükümlere tabidir.

Yürürlük
Madde 13 - 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesi 

uyarınca Sayıştayca da incelenmiş olan bu Yönetmelik 

yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürtitme
Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümleri Bakanlar Ku

rulu yürütür.

3- Cezai Sommluluk
Gölcük merkezli deprem dolayısıyla zarar gören 

depremzedeler ilgililer hakkında tedbirsizlik.dikkatsizlik 

veya meslek ve sanatta tecrübesizlik sonucu ölüme se

bebiyet vermeden.görevliler hakkında görevi kötüye 

kullanma, görevi ihmal suçlarından. Cumhuriyet Başsav-
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alıklanna suç dufyurulannda bulunabilirler, ilgili TCK. 

maddelerini aşağıda bilgilerinize sunuyorum.

a) Görevi ihmal Etmek
Madde 230 - Hangi nedenle olursa olsun memuriyet 

görevini yapmakta savsama ve gecikme gösteren veya 
üstünün yasaya göre verdiği buyrukları geçerli bir neden 

olmadan yapmayan memur üç aydan bir yıla kadar ha
pis ve altı bin liradan otuz bin liradaya kadar agır para 

cezası ile cezalandırılır.

Bu savsama ve gecikmeden veya üstünün yasal 

buyruklarını yapmamış olmaktan Devletçe bir zarar 
meydana gelmişse,derecesine göre altı aydan üç yıla 

kadar hapis cezası ile birlikte süreli veya temelli olarak 
memuriyetten yoksun kalma cezası da hükmolunur.

Her iki durumda memurun vazifesini geciktirmesin

den veya verilen buyruğu yapmamasından,kişiler her
hangi bir zarara uğramışsa bu zarar ayrıca ödettirilir.(As- 

liye Ceza)

b) Görevin Genel Nitelikte Köti|ye kullanılması 
Madde 240 - (Değişik: 12/6/1979-2248/19 md.) Yasa

da yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun gö

revini kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıl
dan üç yıla kadar hapsolunur. Cezayı ha fifletici neden

lerin bulunması halinde altı ayd^n bir yıla kadar hapis ve 

her iki halde ikibin liradan onbin liraya kadar agır para 
cezasiyle cezalandınlır. Ayrıca memuriyetten süreli veya 

temelli olarak yoksun kılınır.
cjTaksirle Tehlikeye Sebep Olmak 
Madde 383 - Bir kimse tedbirsizlik veya dikkatsizlik 

veya sanat ve meslekte tecrübesizlik veya nizam ve 

emir ve kaidelere riayetsizlik neticesi olarak bir yangına 

veya infilaka veya batmağa ve deniz kazasına veya 

umumi bir tehlikeyi mutazammin tahribata ve musibet
lere sebebiyet verirse otuz aya kadar hapse ve yüz lira

ya kadar agir cezayi naktiye mahkum olur. Eger bu fiil
den bir şahsın hayatınca tehlike hasıl olursa altı aydan 

bes seneye kadar hapse ve elli liradan yüz elli liraya ka
dar agir cezayi naktiye ve bundan ölüm vukua gelirse 

beş seneden fazla olmamak üzere ağır hapse ve yüz li

radan beş yüz liraya kadar ağır cezayi nakdiye mahkum 

olur.(Asliye Ceza)
Eğer bu fiilden bir şahsın hayatınca tehlike hasıl olur

sa altı aydan beş) seneye kadar hapse ve dokuzbin lira

dan onsekizbin (yirmibin) liraya kadar ağır cezayı nakdi

ye ve bundan ölüm vukua gelirse beş seneden fazla ol

mamak üzere ağır hapse ve yirmiyedi bin liradan dok

san bin liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkum olur. 

(Ağır Ceza)

d) Tedbirsizlikle ölüme Sebep Olmak
Madde 455 - (Değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.) Tedbir

sizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik 

veya nizamat ve evamir ve talimata riayetsizlik ile bir 

kimsenin ölümüne sebebiyet veren sahıs iki seneden 

beş seneye kadar hapse ve 250 liradan 2.500 liraya ka

dar ağır para cezasına mahkum olur. Eğer fiil birkaç kişi

nin ölümünü mucip olmuş veya bir kişinin ölümü ile pe- 

raber bir veya birkaç kişinin de mecruhiyedne sebebiyet 

vermiş ve bu yaralanma 456 nci maddenin 2 nci fikrasin- 

da beyan olunan derecede bulunmuş ise dört seneden 

on seneye kadar hapis ve 1.000 liradan aşağı olmamak 

üzere ağır para cezası ile"mahkum olur. (Ek: 16/7/1964

501/1 md.) Yukardaki fıkralarda beyan olunan cezalar, 

kusurun derecesine göre sekizde birine kadar indirilebi

lir.

4- Deprem felaketinin sommlulan hakkında ceza dava

sının yanı sıra maddi ve manevi tazminat davası da açı

labilir.
Depremzedelerin, çöken ve hasar oluşan binaların, 

yıkılma ve hasar sebeplerinin tespiti ve binaların depre

me dayanıklı yapılıp yapılmadığı,deprem katsayısına uy

gun demir ve çimento kullanıp kullanılmadığının, zemi

ne göre temel kolon ve kiriş tasarımı, proje hataları-nın 

olup olmadığının mahkemeler vasıtasiyle tespit etdrme- 

leri gerekmektedir. Bu delil tespitleri ileride açılacak olan 

ceza ve tazminat davalarında delil olacağından önem ar- 

zetmektedir. Bu sebeple deprem sonrası can derdi ile 

uğraşırken bina tespiti zor olmakla birlikte davaların ka

zanılması için çok önemli bir delil niteliği taşıdığından 

depremzedelere bu konuda yardımcı olunması gerekir. 

Hatta bunu resmi makamlann bizzat yapmasında fayda 

olduğunu düşünüyoruz.

a) Delil tesbiti için Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mah
kemelerine başvurarak, bu mümkün olmazsa Noter va- 

sıtasiyle numüne ve tesbit yapmak gerekir..

b) Tesbit ile düzenlenecek bilirkişi raporundaki so

nuca göre tazminat davası açılabilecektir.

5- Tam yargı davalan.
Yıkılan veya hasar gören binaların, imar durumun

dan projesine kadar idarenin veya memurunun bir ku
suru varsa idare aleyhine idare mahkemelerinde tam 
yargı davası açma imkanı vardır. Danıştay idari Dava Da

ireler Genel Kurulu depremzedelerin, sorumluları hak

kında açılan ceza davalarının yanı sıra, tazminat davası 

açabileceğine dair karar vermiştir. Danıştay'ın kararına 

göre, yakınlarını ve evlerini kaybeden binlerce deprem- 

zede, inşaatlan yapan ve kusurlu olduğu anlaşılan müte-
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ahhitlerle, gerekli denetimi yapmayarak kusura ortak 

olan belediye yetkilileri hakkında maddi ve manevi taz
minat davası açabilecektir.

Bu sorumluluk sadece yerel idarelerle ilgili değildir. 
Devletin tüm güç ve kaynaklarını afetten önce planlaya
rak, afetin meydana gelmesi ile birlikte afet bölgesine 

en hızlı bir şekilde ulaştıramayan, depremzedelere en 
etkin ilk ve acil yardım ve hizmet götüremeyen ve faali

yetlerinin gerektiği görevleri, işbirliğini, koordinasyonu 
sağlayamayan bütün kamu kurumlan ve görevlileri için
de geçerlidir.

IV- Vergi mükellefi olarak defter tutan kişilerin ve 
şirketlerin defter ve belgele
ri zayi olursa z^yi belgesi al
ması gerekir.

Türk TicaYet Yasası’nm 
68. maddesinin son fıkrasına 

göre; vergi mükellefi olarak 

defter tutan kişiler (şirketler 

dahil), yangın, su baskını ya 

da deprem nedeniyle, defter 
ve belgeleri yok olursa, bu 
durumu öğrendikleri tarih
ten itibaren 15 gün içinde, 
ticari işletmelerinin bulun

duğu yerin yetkili mahke

mesinden, “Z^yi Belgesi” is

teyebilirler. Aksi takdirde bu 

belgeyi almayanlar, defter

lerini ibrazdan kaçınmış sa

yılırlar.

15 günlük süre geçtik
ten sonra yapılan başvuru

larda, Asliye Ticaret Mahke

meleri “zgyi belgesi’ ver
medikleri için, depremzede- 

lerin bu süreye dikkat et
meleri gerekir.

Zayi belgesinin önemi 
Ticaret Mahkemesi’nden 

"zayi belgesi" alınmadığı du
rumlarda. vergi mükellefi 
olan kişilerin defterleri ib

razdan kaçınmış sayılmaları

dır. Bu durumda, ibraz edil

meyen defterler hangi yıla 

aitse;
1) O dönemin kazancı, 

takdir komisyonunca ayrı 

ayrı re’ sen takdir yoluyla 

takdir olunur. Takdir olunan

tutar üzerinden de, vergi dairesince, cezalı ve gecikme 
faizli vergi istenir (VUK Md. 30/3).

2) O dönemlerde indirim konusu olan (alınan fatura

larda gözüken) Katma Değer Vergilerinin de indirimi ka

bul edilmez. Vergi dairesince, cezalı ve gecikme faizli 
KDV istenir (KDVK Md. 29 ve 30/c).

3) Tüm bunlara ilave olarak bir de defterler gizlenmiş 

sayılır. Bu ise altı aydan üç yıla kadar hapis cezasını ge
rektiren bir fiildir (VUK Md. 359/a-2).

Deprem nedeniyle varlıklarının en üz üçte birini kay

bedenlerin, depremin en zarar verdiği gelir kaynakları ile 

ilgili olan vergi borçları ve cezaları da, Maliye Bakanlı-

Savcılığa yapılacak suç duyurusunun örneği
..........................Cumhuriyet Başsavcılığı’na

Suç duyurusunda bulunan; Adı, soyadı ve adresi

Sanıklar: Binaların yıkılması sonucunda binlerce yurttaşın ölümüne, yaralan- 
lanmasına ve evsiz kalmasına neden olan, sorumlu bulunacak müteahhit, 
kontrol eden mühendis, imar izni ve ruhsat veren belediye yetkilileri, 
Başbakan, Bayındırlık ve İskan Bakanı ve ilgililer
Olaylar: 1) 17 Ağustos Salı günü saat 3 .0 2 ’de m eydana gelen deprem  so

nucun d a ........ ili/ilçesinde birçok insan yaşamını yitirmiştir.
2) Depremi takip eden günlerde basında açıklanan bilimsel raporlar, uzman 
görüşleri, meslek odaları açıklamalan ve gözle görülecek derecede açık ve se
çik olan gerçeklere göre; yıkılan binalar proje e k l i ğ i ,  zemin etüdü noksanlı
ğı, malzeme hırsızlığı, aşırı kâr tutkusu, denetimsizlik, yasa dışı imar durumu 
ve ruhsat verilmesi gibi som ut nedenlerle içinde yaşayan yurttaşlara mezar ol
muştur.
3) Kent planlama ilkelerine uyulmamış, afet bölgelerinde yapılacak yapılar 
hakkında yönetmelik hükümleri açıkça ve ağır biçimde ihlal edilmiştir. Beledi
yeler, kentin çürük ve yumuşak zeminlerinde rant tutkusu ile imar izinleri ver
mişler, yapılan imar plan değişiklikleri ile kat arttırımını sağlamışlar, inşaatları 
doğru dürüst kontrol etmemişlerdir. Kollektif bir kent suçu işlenmiştir. Failleri 
bellidir.
4) Japonya D eprem  Araştırma Kurumu’nun, üniversitelerin jeoloji ve diğer il
gili bölümlerinin raporları gözardı edilmiş, kent arazilerini spekülatif amaçla ar
saya çevirmek amacıyla bu cinayetler işlenmiştir. Kuzey Anadolu Fay Hattı' 
nın muhtemel deprem  ve afet riskine karşın kıyı alanlarında, yumuşak ve çü
rük zeminlerde yapılaşmaya izin verilmiştir. Kent planlam a ve jeoloji bilimleri 
hiçe sayılmıştır.

Sonuç : Deprem  enkazı kaldırılmaya ve deliller yok olmaya başlamıştır. 
Bu bakımdan Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu adına olaya müdahale etm e
sini yıkılan binalann fotoğraf ve tanıklarla tespitini, yıkıntıdan beton, demir, ki
riş örneği alınmasını, numunelerin m ühürlenmesini, bilirkişi eliyle num unele
rin tetkikini ve norm lara uyup uymadığının tespitini, mevcut imar durumu ve 
imar ruhsatı dosyalarına ivedilikle el konulmasını, yüksek kata ve uygun olma
yan zeminde inşaata imkan veren meclis üyelerinin ve belediye bürokratlarının 
tespit edilmesini ve bütün bunlar olurken denetim  görevini yapm ayan başba
kan ve Bayındırlık ve İskan Bakanı ve ilgil bürokrat sanıklar hakkında 
T .C.K.’nun ilgili m addelerine göre üst sınırdan tecziyeleri için ceza davası açıl
masını arz ve talep ederim.

/ 0 8 /1 9 9 9
Saygılarımla,
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gı’nca zararla orantılı olarak kısmen veya tannamen sllin- 
mektedir.(VUK Md. 115)

1999 yılı gelir ve kurumlar vergi mükellefleri

1- Doğal afet nedeniyle defter ve belgeleri zayi olan 
mükellefler, öncelikle bu durumu “mahkeme kararuyla" 
belgelemelidirler.

2- Faaliyetlerine devam eden mükellefler, en kısa 

zamanda “yeni defter" tasdik ettirmelidirler.

3- Bu şekilde defter ve belgeleri zayi olanların, 1 
Ocak 1999-16 Ağustos 1999 tarihleri arasındaki döneme 

ilişkin matrahları, “takdir komisyonlarınca" belirlenecek
tir.

4- 17 Ağustos - 31 Aralık 1999 arasındaki döneme 

ilişkin matrah ise. tasdik edilmiş olan “yeni defterlere 
göre", mükelleflerce belirlenecektir.

1999 yılında verilecek gelir ve kurumlar vergileri be

yannamelerinde beyan edilecek matrah (3) ve (4) no.lu 

bentlere göre saptanan matrahtan oluşacaktır.
V- Sonuç olarak depremden çeşitli dersler almamız 

gerekmektedir. Hiçbir devletin bir deprem felaketini tam 
anlamı ile önlemesi mümkün değildir. Ancak depremin 

yol açtığı felaketleri azaltmak, maddi ve manevi kayıp
ları sarsıntı ve acıları asgari hadde indirme imkanı vardır. 
Bu yönden müteahhitten, mühendise kadar, belediye 

den devlete kadar sorumlu olan kişi ve kurumlardan 

mutlaka hukuki yollardan haklarımızın aranmasını, takip 

edilmesini tavsiye ediyorum. Yoksa suç işleyenin, hak

sızlık yapanın yanına kâr kalması halinde müeyyide-siz 
kalan bütün suçların failleri kötü örnek oluyor ve za

manla bütün bu acılar ve ızdıraplar unutularak aynı suç 
ve usulsüzlükler devam ediyor.Bu nedenle suçlar ceza

sız kalmamalıdır.

Depremden zarar görenler, yakınlarını kaybedenler, 

diğer tüm yurttaşlanmız ve sivil toplum kuruluşları; en

kaz kaldırılıp, deliller yok olmadan tespit yapılması ve 

sorumlulann cezalandıniması için Cumhuriyet Başsavcı

lıklarına suç duyurusunda bulunun ayrıca ilgili makam 

ve kurumlara müracaat edin. Haklarımızın aranmasında 

duyarlı olalım. Mutlaka hesap soralım. Kurtarılanlar, kur- 
tanlamayanlar, annesiz-babasız kalan çocuklar, yavru
sunu kaybeden analar, torununu arayan dedeler için bu 
güne kadar gösterdiğimiz duyarlılığı devam ettirelim. 

Kentin adliye binaları çökmüşse ve iş yapamıyorsa en 

yakın ildeki mahkemelere başvurabilirsiniz. Tespit yaptı- 

ramıyorsanız bir noteri enkaza götürüp birlikte kanıt 

toplayın. Noterin enkazdan alacağı bir beton parçası bi

le daha sonra mahkemede delil olarak kullanılabilir.

İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme Al

lah’ım.

Savaliga Başvuaın

Evi yıkılan, yakınlarını kaybeden, evi oturulamaya

cak durumda olan veya tamir gerektiren mağdurlar, 

müteahhit hatasından şüpheleniyorsa, belediyenin ze
min etüdü yapmadan, projesine uygun olmayan yapıla
ra ruhsat vermesinden şüpheleniyorsa öncelikle savcılı
ğa başvurarak tespit yaptırmalı.

• Olağanüstü bir durum olduğu için başvuruda bulu

nulduğu gün ya da ertesi gün bilirkişi tayin edilip, bina
da veya enkazda tespit yaptınr. Sulh veya asliye hukuk 
mahkemeleri bu tespit davalarına bakar.

• Bilirkişinin aldığı örnekler, savcılık tarafından mü

hürlenir ve laboravutarlarda incelemesi yapılır.

•Raporlarla birlikte iki tür yol izlenir. Birincisi beledi

yeler, kontrol mühendisleri, teknik uygulama sorumlula
rı hakkında idare mahkemelerine dava açılır. İkincisi mü

teahhit hakkında 'ölüme sebebiyet vermekten dava 
açılabilir.

• Dava dilekçesinde müteahhidin mallarına tedbir' 
konması istenebilir. Müteahhit hayatta değilse tazminat 
davaları mirasçılara intikal eder.

• Evin reisi ölmüşse geride kalanlar, 'destekten yok
sun kalma' tazminatı isteyebilir.

• Aldığı yaralar nedeniyle sakatlanan, çalışamaz hale 
gelenler veya onlann yakınlan iş güç kaybı tazminatı is

teyebilir. Depremde suiistimal ve hatalar nedeniyle zarar 

görenler hem maddi, hem de manevi tazminat davası 

açabilir.
Hasar tespiti yaptırın
I Evi yıkılan ya da hasar görenler öncelikle ilçe kay

makamlıkları ve belediyelerde kurulan kriz masalannda- 
ki hasar tespit bürolanna başvuracak.

• Bu konuda tek yetkili olan bu merciler, evde otu

rulup oturulmayacağına dair yazılı olarak rapor verecek.

• Evi oturulamayacak durumda olanların evleri mü

hürlenecek.
• Mühürlenen binalara kesinlikle girilmeyecek.

• Evler, yapılacak kesin hasar tespiti sonucuna göre 

yıkılacak.
• Yıkılan evlerin bedeli, daha sonra ilan edilecek bir 

tarihte bankalara gönderilecek.
• onarılacak derecedeki evlerin nasıl ve kimler tara

fından tamir edileceği konusunda kriz masalarındaki ha

sar tespit komisyonu yetkililerinden ayrıntılı bilgi alına

bilir.
• Bayındırlık ve İskân II Müdürlüğü Kriz Merkezi, ev

lerin hasar tespitleri konusundaki her türlü soruyu ya

nıtlıyor.
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I- PIPREM H i ILGIU KANUN VE 
YötİttMEElKLER

Başbakanlık KJiz Yönetim Merkezi Yönetmeliği 

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliği amacı, kriz durumlarında 

faaliyet gösterecek olan Başbakanlık Kriz Yönetim 

Merkezi'nin; teşkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalışma 

usullerini, görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bu 
suretle, krize neden olan olayların başlangıcından biti

mine kadar geçen süre içerisinde;

a) Krizi yaratan olayın önlenmesi, ortadan kaldırıl

ması veya milli menfaatler dogrultusuda sona erdiril

mesi maksadı ile gereken hazırlık ve faaliyetlerin yön

lendirilmesini,

b) Hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde; Genel

kurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlık kurum ve kuruluşlar 

arasında koordinasyon, işbirliği, sürat ve esneklik sağla

yarak krizin en az zararla ve milli mefaatlerimiz doğrul

tusunda atlatılmasını, sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; Başbakanlık, Genelkur

may Başkanlığı, bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği, kamu kurum ve kuruluşlarını ve özel kuru

luşları kapsar.

Sorumluluklar
Madde 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasından Baş

bakan veya görevlendireceği bir Devlet Bakanı; hizmet

lerin yürütülmesinden Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile kurum ve kuru

luşların en üst düzey yöneticileri sorumludur.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri; bu Yönetme

lik esasları dahilinde yürütülen kriz yönetim faaliyetle

rini Başbakan (veya krizden sorumlu Devlet Bakanı) adı

na koordine etmekten ve Başbakanlık Kriz Yönetim 

Merkezi’nin devamlı faal halde tutulmasından, sistem 

içerisinde yer alan birimlerin bilgilendirilmesinden so

rumludur.

Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık; bütün bakanlıkları.

b) Kriz hali; Devletin ve milletin bölünmez bütünlü

ğü ile milli hedef ve menfaatlerine yönelik hasmane tu

tum ve davranışların. Anayasa ile kurulan hür demok

rasi düzenini veya hak ve hürriyetlerini ortadan kaldır

maya yönelik şiddet hareketlerinin, tabii afetlerin, teh

likeli ve salgın hastalıkların, büyük yangınların, radyas

yon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve 

teknolojik olaylann, ağır ekonomik bunalımların ve ilti

ca ve büyük nüfus hareketlerinin ayrı ayrı veya birlikte 
vuku bulduğu halleri,

c) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi; Krizle ilgili hu- 
suslan çözümlemek ve krizi sona erdirmek üzere Baş

bakanlık sorumluluğuda Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği bünyesinde teşkil edilen merkezi,

d) Bölge Kriz Yönetim Merkezi; Muhtemel veya 
mevcut kriz bölgesinde, merkezden görevlendirilen ele

manlarca tesis edilen ve Başbakanlık Kriz Yönetim Mer
kezi ile, ilgili kriz merkezlerine bağlı olarak kurulan 
merkez veya merkezleri.

e) Kriz Merkezi; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Ba

kanlıklar, krize neden olan olayların çıktığı bölge, il ve

ya ilçelerde Valililiklerce kurulan merkezleri,

f- olağanüstü Hal; Tabii afet, tehlikeli salgın hasta

lıktan veya ağır ekonomik bunalım halleri ile. Anayasa 

ile kurulan hür demokrasi düzeninin veya temel hak ve 

hürriyetleri ortadan kal'dırmaya yönelik yaygın şiddet 

hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya 
şiddet olaylan sebebiyle kamu düzeninin ciddi bir şekil

de bozulması durumunu.

g- Seferberlik; Devletin tüm güç ve kaynaklarının, 

başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını kar

şılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplen

mesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygu

landığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya ta

mamen sınırlandınlması halini,

h- Seferberlik Hali; Seferberlik faaliyetinin başlatıl

dığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne kadar devam eden 

durumu,

I- Savaş; Devletin bekasını temin etmek, milli men

faatleri sağlamak ve milli hedefleri elde etmek amacı 

ile, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve
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manevi tüm güç ve kaynaklarının hiç bir sınırlamaya ta
bi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücade
leyi,

j- Savaş Hali; Savaş ilanına karar verilmesinden, bu 
halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden 

süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya 
tamamen sınırlandınldıgı durumu,

k- Diğer Haller; Yukarıda belirtilenler dışında olup, 

normal tedbirlere ilaveten olağan dışı tedbirleri ve dü
zenlemeleri gerektiren halleri,

1- İlgili Özel Kuruluşlar; Kriz bölgesinde, hizmeti talep 

edilen özel kuruluşlan, ifade eder.

Kriz Yönetimini Gerektiren Haller
Madde 5- Kriz yönetimi gerektiren haller şunlardır;
a) Yurt dışında; Türkiye’nin toprak bütünlüğüne, 

egemenlik haklarına, milli hedef ve menfaatlerine^yönö- 

lik tehdit emarelerinin belirmesi ve gelişme göstermesi,
b) Yurt içinde; Anayasa ile kurulan hür demokrasi 

düzenini, temel hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırma
ya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtile

rin ortaya çıkması veya şiddet olayları nedeniyle kamu 

düzeninin bozulması.
(1) Terör olayları,
(2) Kanunsuz grev, lokavt ve işi bırakma eylemleri,
(3) Etnik yapı, din ve mezhep farklılıklarından kay

naklanan olaylar,

c) Tabii afetler.
(1) Deprem.
(2) Sel baskını,

(3) Çıg düşmesi.
(4) Toprak kayması,
d) İltica ve büyük nüfus hareketleri,
e) Tehlikeli ve salgın hastalıklar,
f) Büyük yangınlar,

(1) Bina ve tesis yangınları,
(2) Orman yangınları,

(3) Gemi yangınları. .
g) Radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikte 

kimyasal ve teknolojik olaylar.

h) Agır ekonomik bunalımlar,

I) Diğer haller.

Kriz Yönetim Esaslan 
Madde 6- Kriz yönetim esasları şunlardır:

a) Müessir bir kriz yönetimi için; kriz durumlarını za
manında teşhisi, kriz durumlarında takip edilecek usul

lerin önceden tesbiti, işler olarak muhafazası ve kriz ted
birlerinin gecikmeden uygulanmaya konması esastır. 

Kriz yönetimi, bir kriz durumunun teşhisinden başlaya
rak. gerekli yönlendirici kararların alınmasına, uygulan

masına, takip ve kontrolüne kadar uzanan bir seri faali

yetlerin manzumesidir. Kriz hallerinde yönetim ve birim
lerin aralarındaki ilişkileri gösteren yapı, EK-A şemada ol
duğu gibidir.

b) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, kriz emareleri
nin belirmesi ve başlaması ile birlikte ilgili organlardan 

birinin (MGK. Bakanlar Kurulu veya krizden sorumlu Dev
let Bakanı, MGK Genel Sekreteri) teklifi ve Başbakan’ın 
direktifi ile faaliyete geçer. Ancak, Başbakanlık Kriz Yö
netim Merkezi Sekreteryası, bu yönetmeliğin yayınlan

masına müteakip Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli

ği Bilgi Toplama. Araştırma ve Değerlendirme Başkanı 
başkanlığında çekirdek olarak Milli Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekretrligi nezdinde kurulur ve çalıştırılır. Başbakan
lık Kriz Yönetim Merkezi faaliyete geçirildiğinde perso
neli tamamlanır.

c) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi başlangıçta kri

zin şiddeti, ihtiyaç duyulan tedbirlerin özellikleri ve mer
kezin faaliyete geçme maksadının gizlilik derecesi dik

kate alınarak, EK-B, C ve D (+) olarak işaretlenen kurum 

ve kuruluşlardan Başbakan tarafından seçilen birkaçı fa
aliyete geçirilebilir. Bunlar çekirdek kadro olarak müta

laa edilir.
d) Kriz önlenmediği veya giderek tırmanma eğilimi 

gösterdiği hallerde, durumun gelişmesine göre Olağa
nüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hal ilan edil
mesi Kriz Koordinasyon Kurulu’nca yasalara uygun yön

temlerle ilgili mercilere önerilir. Bu hallerin ilan edilmesi
ne kadar geçen sürede olaylar önlenememiş ise Kriz 
Merkezleri. Başbakan tarafından aksi emredilmedigi tak

tirde. ilgili mevzuatta belirtilen Koordinasyon Kurulu'na 
ve/veya Hükümet Harekat Merkezi’ne altyapı oluşturur. 
Kriz ve / veya Harekat bu kurullarca aynı mahalden sevk 

ve idare edilir.
e) Kriz esnasında. Kriz Merkezleri, kamu kurum ve 

kuruluşları ve özel kuruluşlar bilgi, haber ve istihbaratı 
periyoduk raporlarla Başbakanlık Kriz Yönetim Merke- 

zi'ne iletmekle yükümlüdür.

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi’nin Teşkilatı
Madde 7- Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi’nin or

ganları şunlardır;
a) Kriz Koordinasyon Kurulu,
b) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu,
c) Sekreterya.

Kriz Koordinasyon Kurulu ve Görevleri;
Madde 8- Kriz Koordinasyon Kurulu'nun oluşumu ve 

görevleri aşağıda gösterilmiştin

a) Kriz Koordinasyon Kurulu’nun oluşumu: Kriz Koor

dinasyon Kurulu, Başbakan veya yetki vereceği bir Dev

let Bakanı başkanlığında krizin cinsine göre EK-B’deki 
yetkililerden oluşan ve kriz ile ilgili sorunların çözüme
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kavuşturulacağı en üst kuruldur. Kurul, Kurul Başkanı'nın 

veya Kurul üyelerinin isteği üzerine toplanır, gerektiğin

de Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu tarafından 
olağanüstü toplantıya çağrılır.

b) Kriz Koordinasyon Kurulu’nun görevleri:

(1) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklarla, Kriz Değerlendir

me ve Takip Kurulu’ndan gelen bilgi ve önerileri değer

lendirir. Konu ile ilgili politik direktif esaslarını belirler, 

mevcut politik direktif veya Milli Güvenlik Siyaset bel

gelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklere ait kararlar alır.
(2) Değerlendirme sonucuna göre, sorunlar ile ilgili 

konularda gerekli kararı alır ve uygulanmasını sağlar. 

Gerektiği hallerde Bakanlar Kurulu Kararı alınması için gi

rişimlerde bulunur.

(3) Krize neden olan olayların özelliğine göre Genel

kurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlık ve gerekli görülen il ve 

ilçelerde "Kriz Merkezleri" kurulmasına ve krizden etki

lenen bölgede (muhtemel kriz alanında) merkezden gö
revlendireceği personel ile "Bölge Kriz Yönetim Merkezi" 
teşkiline karar verir.

(4) Kriz yönetimi için, gereken konularda ilgili ma

kamlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar.

(5) Gerektiğinde Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Sefer

berlik ve Savaş Hali ilan edilmesini teklif eder.

(6) Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlıklar ile, böl

ge ve II Valilerince Kurul'a gönderilecek raporların muh

tevasını, şeklini ve gönderilme zamanlannı kriz halinin 

konusuna göre belirler.
(7) Lüzum gördüğü hizmet ve faaliyetlerde Kriz De

ğerlendirme ve Takip Kurulu'nu yetkilendirir.

Kriz Değerlendirme ve laldp Kurulu ve Görevleri:
Madde 9- Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu’nun 

oluşumu ve görevleri aşağıda gösterilmiştin

a) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu’nun oluşumu: 

Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu. Başbakanlık Müste

şarının başkanlığında, krizin cinsine göre EK-Cdeki yet

kililerden oluşur ve krizin şiddetine göre Koordinatörün 

teklifi, Kurul’un kararı ile uygun görülecek periyodlarla 

toplanır. Gerektiğinde Sekreterya tarafından olağanüstü 

toplantıya çağrılır.
b) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu’nun görevleri; 

Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu, kriz yaratan olayla- 

nn önlenmesi, ortadan kaldırılması ve milli menfaatler 

doğrultusunda yönlendirilmesi için Kriz Koordinasyon 

Kurulu tarafından verilen yetkiler çerçevesinde teknik 

ve bürokratik çalışmaları yürütür.
(1) Krize ilişkin bilgi ve haberleri değerlendirir, değer

lendirme sonuçlarına göre alınacak önlemleri belirler ve 

bunların uygulanması için girişimlerde bulunur, görev

lendirme yapar.
(2) Yapacağı bu çalışmalarla ilgili olarak Genelkur

may Başkanlığı, Bakanlıklar ve gerekli görülecek kurum 

ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlar.

(3) Kamu kaynaklanndan temin edilecek araç, gereç, 
personel ve diğer imkanların hizmete tahsisini yönlendi
rir.

(4) Kriz konusunda Bakanlar Kurulu ve Kriz Koordi

nasyon kurulu tarafından alınan kararların veya verilen 

direktiflerin yerine getirilmesini sağlar ve uygulamaları
nı takip eder.

(5) Gerektiğinde Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Sefer
berlik ve Savaş Hali ilan edilmesini Kriz Koordinasyon 
Kurulu’na teklif eder.

(6) Yetkilerini aşan hususların çözüme kavuşturul

ması için Kriz Koordinasyon Kurulu’nu toplantıya davet 
eder.

(7) Lüzum gördüğü hizmet ve faaliyetlerde Sekreter- 
ya'yı yetkilendirir.

Sekreteıya. görevleri ve çalışma düzeni
Madde 10- Sekreterya’nın oluşumu, görevleri ve ça

lışma düzeni aşağıda gösterilmiştir:

a) Sekreterya’nın oluşumu: Sekreterya bu maksatla 
görevlendirilecek bir Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı

nın başkanlığında krizin cinsine göre EK-D’deki yetkililer
den oluşur.

Sekreteıya, bu yönetmeliğin yayınlanması ile birlik
te Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği nezdinde çe

kirdek olarak kurulur, faaliyetlerini yürütür ve krizin baş

laması ile birlikte personel tamamlanır. Seferberlik ve 
Savaş Hali ilan edildiğinde ilgili mevzuatta belirtilen per
sonel tamamlanarak ve ilgili Bakanlık, kurum' ve kuru
luşların personeli çağnlarak Hükümet Harekat Merkezi 

Sekreteıyası’na dönüştürülür.

Sekreteryanın çekirdek kadrosu ve personeli Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nin teklifi ve Başba- 

kan’ın onayı ile ihdas edilir ve görevlendirilir.

Sekreteryada Başbakanlık Merkez Teşkilatı’ndan, 
Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, Milli Güvenlik Ku

rulu Genel Sekreterliği ve diğer kurum ve kuruluşlardan, 

kurumun görev ve özelliklerini iyi bilen, güvenirliği tam. 
kendi alanında başarılı uzman personel görevlendirilir.

b) Sekreteryanın görevleri şunlardır:
(1) Normal durumlarda çekirdek kadro ile yapacağı 

görevler;

(a) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'ndeki cihaz 

araç, gereç ve malzemenin bakım, muhafaza ve idame

sini sağlar.
(b) Muhabere devrelerini kontrol eder ve faal du

rumda bulundurur.
(c) Kriz esnasında Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlık, 

kurum, kuruluş ve illerde öngörülen kriz merkezlerinde
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görev alacak ilgili personelin egitilnnesi ve nnuhabere şe

bekelerinin denenmesi için tatbikatlar planlar ve icra 
eder.

(d) Kriz yönetimi ile ilgili mevzuatı takip eder, buna 

göre gerekli planlamalan yapar ve yazılı hale getirir.
(e) Mevcut kriz merkezlerinin durumunu inceler. 

Başbakana sonuç raporu halinde bildirir.

(2) Kriz Durumundaki Görevleri:

(a) İç ve dış kaynaklardan gelen krizle ilgili bilgileri 

toplar gerekenleri ilgili makamlara iletir veya Kriz Değer

lendirme ve Takip Kurulu'na sunar.
(b) Kriz konusundaki uygulamaları, takip eder ve ya

pacağı değerlendirme sonuçlarına göre, ihtiyaç duyula
cak alternatifli yeni hal tarzları hazırlar, yetkisi dahilinde 
olanları çözüme kavuşturur, yetkisini aşanları Kriz De

ğerlendirme ve Takip Kurulu’na sunar.

(c) Üst Kurullardan verilecek direktiflere göre, gerek
li çalışma ve hazırlıkları yapar, brifingler hazırlar ve gere

kiyorsa koordinasyon faaliyetlerinde bulunur. Kendisine 

irtibatlı merkezlerle krizi yönetir.

(d) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin mevcut ir

tibat ve muhabere sistemi ile ilgili ihtiyaçlarını karşılar, 

diğer idari ve sosyal hizmetleri yerine getirir.
(e) Üst Kurullardan verilecek direktiflere göre gerek

li çalışma ve hazırlıkları yapar, brifingler hazırlar ve gere
kiyorsa kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon fa

aliyetlerinde bulunur.
(f) Gerekli görüldüğünde, krizle ilgili devletlerin 

ve/veya Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası kuruluşla

rın kriz yönetim merkeziyle koordinasyon ve işbirliği 

sağlar.
(g) Verilen yetkiler dahilinde, kamuoyunu aydınlat

mak üzere basın, yayın, radyo ve televizyon aracılığıyla 

gerekli görülen bilginin yayımlanmasını sağlar.
(h) Üst kurullar tarafından verilecek diğer görevleri 

yapar.
c) Sekreteryanın çalışma düzeni aşağıdaki gibidin

(1) Bakanlıkların Müsteşarlan ile Genelkurmay, MIT. 

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve kurulduğunda 

Başbakanlık Durum Merkezi, Hazine ve Dış Ticaret Müs

teşarlıkları, Merkez Bankası, TRT, Basın-Yayın ve Enfor
masyon Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı ve Kızılay ile 

doğrudan haber akışı sağlayan yeterli sayıda iletişim 

aracı ile donatılır.
(2) Ulusal ve uluslararası her türlü haber ajanslanna 

açık olacak şekilde telefon, telefax ve görüntülü muha

bere cihazları ile donatılır.
(3) Uydu haberleşmesi ile yurdun ve dünyanın her 

tarafına ullaşabilme imkanı sağlar.
(4) Kriz Koordinasyon Kurulu’nun olayların gelişmesi

ni anında izleyebilmesi için, kapalı devre görüntülü sis

temleri tesis edilir.

(5) Elde ettiği kayıtlan istatistik! olarak derleyecek ve 

bunlann değerlendirilmesini "Kriz Tahmini' şeklinde ya

pabilecek "Uzman" bilgi işlem sistemleri temin edilir.

(6) Kriz anında niteliğine göre Sekreterya tarafından 
gerekli görülen sayıda, önceden belirlenmiş ve kendi ku- 

ruluşlannda görevli personel Sekreterya’ya çağrılır. Bu 
personel önceden eğitilmiş. ‘Kriz Yönetimi" Sekreterya’lı- 

ğı tecrübesi olan seçkin ve güvenilir personel grubudur. 
Vardiyalar halinde 24 saat çalışacak şekilde organize 

edilir.

(7) Kriz dönemlerinde. Kriz Koordinasyon Kurulu ta

rafından belirlenmiş yetkililer dışında basına ve kamu

oyuna bilgi verilmez. Yapılacak açıklamalar için ne gibi 

işlemlerin uygulanacağı önceden belirlenir.

Kriz Merkezleri ve görevleri:
Madde 11- Kriz Merkezleri Genelkurmay Başkanlığı, 

bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile krizin meydana 

geldiği il ve ilçelerde en üst düzey yöneticilerin başkan

lığında kurulur. II ve ilçelerde var ise kuruluş amirleri de 

Kriz Merkezi’ne dahil edilir.

Kriz Merkezleri’nin görevleri şunlardır:
(1) Krizle ilgili durumları izler ve değerlendirir, değer

lendirme sonuçlanna göre kararlar alır ve uygular.
(2) Sorumluluk alanındaki ihtiyaçları belirler, imkan 

dahilindeki ihtiyaçları karşılar, imkan dışındaki ihtiyaçla

rı bir üst merkeze bildirir,
(3) Birimler arası koordinasyonu sağlar.

(4) Gelişme ve uygulamalarla ilgili hususlan Başba

kanlık Kriz Yönetim Merkezi’ne bildirir,
(5) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi’nin düzenleye

ceği tatbikatlara katılır.

Bölge Kriz Yönetim Merkezi
Madde 12- Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi’nin 

kriz bölgesindeki ünitesi olarak, bölgedeki uygulamaları 

takip ve kontrol eder, birimler arası hizmetlerin koordi

nasyonunu sağlar, problemlerin çözümlenmesinde ve 
merkezden yapılan yardım ve desteğin zamanında ve 

yerinde kullanılmasında mülki amirlere yardımcı olur.

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi’nin
ve Kriz Merkezlerinin Bütçesi
Madde 13- Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin 

bütçe ihtiyaçları Başbakanlık bütçesinden Kriz Merkezle

rinin bütçe ihtiyaçları ilgili kuruluş bütçelerinden karşıla

nır.

EYLÜL 1999 Ümran ek 19

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

http://www.cvisiontech.com


Kriz halinin sona ermesi
Madde 14- Kriz hali, krize neden olan durumun orta

dan kalkması veya gerginliğin tırmanması ile ülkede 0la- 
ganiistü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali uygu

lamasına geçildiğinde sona erer.

Kriz halinin Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim haline dö
nüşmesi durumunda. Başbakanlık Kriz Yönetim Merke
zi Sekreteryası Başbakan tarafından aksi emredilmedigi 

taktirde ilan edilen halin mevzuatındaki Koordinasyon 
Kurulu'na, Seferberlik ve Savaş Haline dönüşmesi duru
munda ise Hükümet Harekat Merkezi'ne altyapı oluştu
rarak krizi ve/veya harekatı sevk ve idare eder.

Kriz Merkezleri Yönergesi
Madde 15- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden 

itibaren iki ay içerisinde Kriz Merkezi açması gereken 
makamlar kendi yönergelerini hazırlar ve ast birimlerine 
yayımlar.

Genelkurmay Başkanlıgı'nın ve Bakanlıklann onaylı 

yönergesini alan ast birimler ikinci ay içerisinde kendi 

yönergelerini hazırlayarak ilgili makamın onayını müte
akip kendi ast birimlerine yayımlar.

Kaymakamlıklar ve Garnizon Komutanlıkları dahil 
ast birimler ise kendi üst makamlarından aldıklan onay
lı yönergelere uyumlu kendi yönergelerini üçüncü iki ay 
içerisinde hazırlayarak bağlı bulundukları makama 
onaylatır.

YünirlüRten Kialdınlan Hükümler
Madde 16- Bakanlar Kurulu'nun 22.07.1976 tarihli ve 

7/12310 sayılı karan ile kabul edilen "Buhran Değerlen
dirme Kurulu Kurulması, Görev. Yetki ve Çalışma Esasla

rı Hakkında Karar" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürüriük
Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer,

Yürütme
Madde 18- Bu Yönetmelik Hükümlerini Bakanlar Ku

rulu yürütür.

E l ^
EK-A Kriz hallerinde yönetim ve birimlerin aralannda- 

ki ilişkileri gösteren yapı.
EK-B Kriz Koordinasyon Kurulu’nda görev alacak Ba

kanlık, Kurum ve Kuruluşlar.
EK-C Kriz Değerlendirme ve takip Kurulu'nda görev 

alacak Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar.

EK-D sekreterya'da görev alacak Bakanlık, Kurum ve 

Kuruluşlar.

T Ü R K İ Y E  K I Z I L A Y  D E R N E Ğ İ  T Ü Z Ü Ğ Ü

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın
Yüksek Himayetleri Altındadır.
Madde-l: Dernek, l l  Haziran 1868 tarihinde Osman

lI Mecruhuni Askeriye Muavenet Cemiyeti adiyle kurul

muş, 14 Nisan I877’de OsmanlI Hilaliahmer Cemiyeti, 

I923’te Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti, I935'de Türkiye 
Kızılay Cemiyeti, 1947’de Türkiye Kızılay Derneği adını al
mıştır.

Türkiye Kızılay Dernegi’nin Genel Merkezi Ankara’da
dır.

GENEL HÜKÜMLER
Madde-2: (Değişik: 85/9267- 21.3.1985) Türkiye Kızı

lay Derneği tüzel kişiliğe sahip olup, özel hukuk hüküm
lerine tabidir.

Dernek Uluslararası Kızılay, Kızılhaç temel prensiple

ri olan Insaniyetçilik, Eşitlik, Tarafsızlık, Bağımsızlık, Hayır 

Müessesesi Karakteri, Birlik ve Evrensellik Prensiplerine 
bağlı olarak faaliyet gösterir.

Insaniyetçilik; Hiçbir fark gözetmeksizin savaş mey- 

danlan yaralılarına yardım iştiyakinden doğmuş olan Kı- 

zılay’cılık milli ve milletlerarası cepheleriyle her türlü 

şartlar içinde insanların ıstıraplarını önlemeye ve hafif

letmeye çabalar, insan hayatı ve sağlığını korumaya ve 
insanlık haysiyetine saygıyı sağlamaya gayret eder, in

san toplulukları arasında karşılıklı dostluk ve sürekli ba

rış anlayışını terviç eder.

Eşitlik: Hiçbir milliyet, ırk, din ve sosyal şart ve siyasi 
inanç farkı, gözetmez. Fertlere ıstırapları ölçüsünde ve fe

laketlerin şiddet derecesi önceliğini esas alarak yardım 

eder.

Tarafsızlık: Herkesin güvenini muhafaza amacıyla 

düşmanlıklara, siyasi, dini, ırki ve felsefi mahiyetteki tar

tışmalara karışmaktan sakınır.

Bağımsızlık: Kızılay bağımsızdır. Memleketlerin ka

nunlarına, tabi olarak insanlık faaliyetlerinde kamu oto
ritesinin yardımcısıdır.

Kızılay prensiplerine göre hareket imkanı veren bir 

muhtariyete sahiptir.
Yardım Müessesesi Karakteri: Kızılay menfaatlere il

gisiz gönüllü bir yardım müessesesidir.

Birlik: Her memlekette apcak bir Kızılay Derneği bu

lunabilir, Bu Derneğin herkese açık ve bütün memleket

te yayılmış olması lazımdır.

Evrensellik: Kızılay evrensel bir müessesedir. Onun 

bağrında bütün milli dernekler aynı haklara sahiptir ve 

aralarında yardımlaşmakla görevlidirler.

Derneğin çalışmalan bütün yurdu kapsar. Her ne se- 

seple olursa olsun Türkiye’de Kızılay, Kızılhaç adı, ünvan 

ve alametleriyle bunların bu anlamla da benzerlerini
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kullanmak üzere başka bir dernek kurulamaz.

Madde- 3: (Değişik 85/9267-21.3.1985) Demeğin amaa:
a- Savaşta felakete uğrayanları koruyan 12 Ağustos 

1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleriyle Milletlerarası Anlaş
malardan Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf bulunduğu an

laşmaların Derneğe yüklediği hizmetleri görmek, bunla

rın yerine getirilmesine yardımcı olmak.
b- Barışta yurt içinde ve yurt dışında vukua gelen 

her türlü afet ve felaketlere karşı bu tüzük dahilinde 
derneğe düşen hizmetleri yerine getirmek, destekle

mek.

c- Insaniyetçi hukuk ilkelerine bağlı kalmak, sağlık 

ve sosyal dayanışmayı desteklemek.
d- Milletlerarası Kızılhaç Komitesi, Kızılay-Kızılhaç 

Dernekleri Birliği ile bu birliğe dahil milli derneklerle 

amaç ve işbirliği yapmak.

Madde-4: (Değişik, 85/8267-21.3.1985) Demeğin /Üâmeti:
Türkiye Kızılay Derneğinin alâmeti, beyaz zemin 

üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı 

Ay'dır. Yalnız bayrağında Ay’ın açık yüzü bayrak direği

nin tersine doğrudur.

Kızılay Bayrağı. Türk Bayrağı, Kanun ve Tüzüğündeki 

ölçülere göre yapılır.

Bu alâmet milletlerarası sözleşmelerle kabul edilen 

bütün hak ve muafiyetlerden faydalanan bir tarafsızlık 

ve koruma alâmetidir.
Kızılay alâmeti, Kızılay, Kızılhaç ile ilgili milletlerarası 

sözleşmelerin cevaz verdiği yerlerde kullanılır.

Bu cümleden olmak üzere; 
a- Derneğin bayrak, mühür, evrak ve yardım eşyası 

anbalajları ve rozetleriyle hastane, anbar, nakil vasıtala- 

nnda ve Kızılay hizmetlerinde çalıştıkları sırada mensup- 
lannın sol kollarına taktıkları kolluklarla, bunlara verile

cek soğuk damgalı fotoğraflı kimlik kartlannda,
b- Genel olarak hastane ve dispanserlerle bunlara 

ait binalarda nakil vasıtalannda,
c- Savaş zamanında Kızılay-Kızılhaç ile ilgili milletle

rarası sözleşmeler sınırlan içinde Türkiye Kızılay Derne

ğinin izin vereceği sair yerlerde, kullanılır.
Kızılay isim ve alameti başkaları tarafından ticari ve 

sanayide kullanılamaz. Aykın hareket edenler hakkında 

Türk Ceza Kanunununun 353’üncü maddesi uygulanır.

BiRiNa BÖLÜM 
Demeğin Görevleri
Madde-5: Dernek savaşta ve barışta amacının gerek

tirdiği hizmetlerle kanunlann yüklediği görevleri yapar.
A) Savaşta veya hükümetin ilan ettiği olağanüstü 

hallerde;
1- Hükümetin gösterdiği lüzum ve ihtiyaca göre cep

hede ve cephe gerisinde Türk Milleti ve Silahlı Kuvvetle

rine Dernek amacına uygun yardımda bulunur.

2- Savaş görevlerini yerine getirecek araç ve gereç
lerle ilaçlan daimi kontrol altında bulundururur, bozulma 

ve eksilmeye mahal bırakmadan gerekenleri elden çıka

rır, yerine tazelerini, yenilerini koymak suretiyle stok se

viyesini muhafaza eder.
3- Silahlı Kuvvetlerle irtibatı sağlamak için gerektiği 

kadar Genel Merkez Kurulu Üyesini veya duruma göre 

Genel Merkez Kurulunun tayin edeceği diğer görevlileri 
Silahlı Kuvvetler yanına delege olarak gönderir.

4- Silahlı Kuvvetlerde görülecek bulaşıcı hastalıklara 

karşı açılacak mücadeleye katılır.

5- Türk, dost ve düşman savaş esirleriyle, gözaltına 
alınanların ve mültecilerin değiştirilmelerine ve aileleriy

le haberleşmelerine, para ve eşya ulaştınlmasını sağla
maya aracılık eder, bunun için gerekli araştırma ve ha

berleşme teşkilatını kurar.

6- Tehlikeli bölgelerde bulunan çocukların ve korun
maları gerekenlerin Hükümetin göstereceği yerlere ta

şınmalarına ve yerleştirilmelerine yardım eder.
7- Hükümetin isteği üzerine, göstereceği yerlerde 

hastaneler açar.

B) (Değişik, 85/9267-21.3.1985) Banşta;
1- Hemşireler, gönüllü hemşireler ve hastabakıcılar 

yetiştirir. Dispanserler, sağlık merkezleri, hastaneler, öğ

retici merkezler ve rehabilitasyon merkezleri açar ve 

idare eder.
2- Kan yardımı ile kan türevleri sağlıyacak teşkilatı 

kurar, idare eder ve teşkilatın yurt sathında gelişmesi 

için gereken tedbirleri alır.
3- Salgın hastalıklara, halk sağlığını ilgilendiren ben

zer afetlere ve çocuk ölümlerine karşı mücadelelere ka

tılır ve yardım eder.
4- Banşta ve savaşta görevlerini yerine getirebilmek 

için gereken araç ve gereçleri hazırlar.
5- Yoksullara yardımlarda bulunur.
6- Yardıma muhtaç, hasta, malul ve sakatlara nok

san veya arızalı organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı 
ve hastalıklarını giderici cihaz ve araçları hazırlar.

7- Büyük yangın, afet, yer sarsıntısı su baskını, kıtlık, 

topluca veya savaş dolayısıyla göçler gibi hadislerde ge

rekli yardımlarda bulunur.

8- Kurtancı ve ilk yardımcıları yetiştirilir.

9- Kızılay Gönüllü Teşkilatını kurar.

10- Sivil savunma planlanmasına ve eğitimine yar

dım eder.
11- Derneğin monopol ve imtiyazında bulunan mad

deleri genel menfaatlere uygun bir anlayışla tanzim olu

nacak yönetmelikler dairesinde ticari birer kurum olarak 

düzenler ve işletir.
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12- Türk Medeni Kanununa göre tüzel ve özel kişiler 

tarafından Dernek eliyle kurulnnak istenilen tesisleri ka
bul eder ve işletir.

13- Derneğin amacına uygun Hükünnet karar ve is
teklerini yerine getirir.

Q (Değişik, 85/9267- 21.3.1985), Uluslararası Yardım
laşmalarda:

1- Dernek Milletlerarası Kızılhaç Komitesi, Kızılay, Kı

zılhaç Dernekleri Birliğine bu Birliğe dahil milli dernekle
rin afet ve felaket yardımlan çalışmalarına katılır. Ekipler 

gönderir, ayni ve para yardımlarında bulunur.

2- Dernek Savaşta ve Barışta Milletlerarası Kızılhaç 
Komitesi, Kızılay, Kızılhaç Dernekleri Birliği ile bu Birliğe 
dahil milli derneklerle müşterek çalışmalara katılır. Birli
ğe dahil derneklere temsilci gönderir. Onlann temsilcile

rini kabul eder, yabancı heyetlerin sivil ve askeri ma
kamlarla olan ilişkilerini kolaylaştınr.

ÛdNCl BÖLÜM 
Mali Hükümler 
Gelir:
Madde-6: Demeğin gelir kaynaklarının başiıcalan 

şunlardır:
a- Üye aidatı,

b- Mal veya para olarak yapılan her türlü bağışlar, 
c- Müsamere, balo, konser, gezinti ve konferanslar 

gelirleri ile sergi, bayram ve dini günlerde yayınlanan ga
zete, kitap ve broşür ve takılan rozet ile pul veya eşya 

piyangosu, zarf, kart ve diğer işler gelirleri,
d- Mabet, hastane ve okullara ve sair yerlere konu

lacak veya dolaştınlabilecek bağış kutuları gelirleri, 
e- Hükümet, vakıflar, hususi idare ve belediyerle köy 

bütçelerinden ve bütün kurumlardan yapılacak yardım

lar,

f- İhtiyat ve diğer mevduatın faiz ve gelirleri, 

g- Sahibi bulunduğu tekel ve imtiyazlarla işletmele
rinin gelirleri,

h- Hükümet, hususi idare ve belediyelerle diğer res

mi ve hususi teşekküllerce kanunlar ve konmuş olan 

usuller dairesinde Kızılay'a tahsis edilmiş ve edilecek 

kaynaklann gelirleri,

i- Taşınır ve taşınmaz malların satış ve kira gelirleri, 

j- Şubelerden gelecek Genel-Merkez paylan.
SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Madde-12: Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün Gö

revleri şunlardır:

a- Sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşki

latlandırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuru

luşlarda bu hizmetlerin planlamasını, uygulanmasını, ko

ordinasyonu sağlamak ve denetimini yapmak,

b- Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri.

acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve 
yürütmek,

c- Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfa

iye teşkillerinin standartlarını tespit etmek, personelini 
eğitmek, teşkilleri denedemek ve koordinasyon sağla
mak,

-  d- Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil 
savunma bilgileri vermek,

e-Sivil savunma fonunu yönetmek.

f- Bakanlığın savunma sekreterliği görevini yapmak.

g- Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.

S İ V İ L  M Ü D A F A A  K A N U N U
9 Haziran 1958

BIRINCI BÖLÜM
Umumi Hükümler
Sivil Müdafaanın tarifi ve şümulü

Madde-l: (Değişik: 85-20.9.1960) sivil savunma; düş

man taarruzlarına tabii afetlere ve büyük yangınlara 
karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilme

si, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi te

sis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerin idamesi 

için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk 

tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe geri

si maneviyatının muhafazası maksadiyle alınacak her 

türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri 

ihtiva eder.

Madde-2: (Değişik: 85-20.9.1960) Hayati ehemmiyet 
ve hususiyetlerinden dolayı düşman taarruzlarına bil

hassa hedef olabilecek şehir, kasaba ve mevkilerle tesis

ler ve tabii afetlerin tehditlerine maruz kalması muhte
mel mahallere "Hassas bölge” denir. Buraları öncelikle si

vil savunma mecburiyet ve mükellefiyetine tabi tutulur. 

Vazife, salahiyet, mesuliyet ve mükellefiyetler 
Madde-3: (Değişik: 85-20.9.1960) Tabii afet sahaları 

haricinde kalan hassas bölgeler Milli Savunma Yüksek 

Kurulunca, tabii afetlere maruz kalması muhtemel böl
geler ise 7269 sayılı kanunun 2'nci maddesine göre tes- 

bit ve ilan olunur.
Hassas bölgelerde sivil savunmayı teşkilatlandır

maktan ve sivil savunmanın eğitim, idare ve umumi 

kontrolundan ve mükelleflerin hizmete çağrılmasından 

içişleri Bakanı sorumludur. Bu işlerin maksada uygun şe

kilde planlanmasını, tatbikini ve hassas bölgeler arasın

daki iş birliği ve yardımlaşmayı temin için İçişleri Bakan

lığına bağlı ve Bakana karşı sorumlu bir "Sivil Savunma 

İdaresi Başkanlığı” kurulur. ,

Madde- 4: İşbu kanunun şümulüne giren bütün hiz-
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met ve faaliyetlerin Dahiliye Vekaletinde planlanması ve 
icrası sırasında alınacak karar ve tedbirlerde diğer veka

letlerle işbirliği ve karşılıklı yardım hususlan bir nizam
name ile tesbit olunur.

Madde- 5: (Değişik; 85-20.9.1960) Mülki idare amirle
ri, bu kanun hükümleri ve bunlara müsteniden İçişleri 

Bakanlığınca tesbit ve tebliğ olunacak esaslar dahilinde 
kendi mülki hudutları içindeki hassas bölgelerde sivil sa

vunma teşkilat ve tesisatının kurulmasından, donatımın

dan, sevk ve idaresinden, kontrolundan ve bölgelerine 
müteveccih düşman taarruzlanna, tabii afetlere ve bü

yük yangınlara karşı barıştan itibaren sivil müdafaayı fi
ilen tahakkuk ettirmekten bizzat mesuldürler.

Madde- 6: Tabii afetler ve büyük yangınlarda-, 4373 
sayılı (Taşkın sular ve su baskınlarına karşı korunma) ve 

4623 sayılı (Yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak 

tedbirler) hakkında kanunlar hükümleri dairesinde yapı

lacak her türlü kurtarma ve yardım işlerine, mahalli mül

ki amirliklerce görülecek lüzum üzerine, bu bölgede bu

lunan Sivil Müdafaa teşkillerinin de kaulması mecburidir.
Madde- 7: Hassas bölgelerdeki resmi ve hususi daire, 

müessese ve teşekküller arasında Sivil Müdafaa bakı

mından işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma valiler ve kay

makamlar tarafından tertip ve tanzim olunur.

Madde- 8: Hassas bölgedeki belediyeler ve hususi 

idareler Sivil Müdafaa isteklerini yerine getirmekle mü

kellef ve bu yönden mahallin mülki amirlerine karşı me

suldürler.
Madde- 9: (Değişik: 85-20.9.1960) Hassas bölgeler dı

şındaki şehir, kasaba ve mevkilerde sağlık, yangın ve 

radyoaktif serpintiye karşı korunma, seyyar destekleme 

ve tahliye edilenlerin kabulü ile ilgili sivil savunma ted

birleri alınır.
M adde-10: (Değişik: 85-20.9.1960) Mahallin en bü

yük mülkiye amiri sivil savunma hizmetlerinin planlan

ması ve karşılıklı yardım hususlannda mahallin garnizon 

kumandanı ve yoksa en büyük askeri amiri ile iş birliği 

yapar. Askeri makamlarca sivil savunmaya yapılacak 

yardımlarda muharebe görevinin aksatılmaması gözö- 

nünde tutulur.
Madde-11: İçtimai yardım müesseselerinin. Sivil Mü

dafaa hizmetlerine iştirak şekilleri Sivil Müdafaa İdaresiy

le veya mahallin en büyük mülkiye amiriyle bu mües- 

seselerin mesul idarecileri arasında müştereken tayin ve 

tesbit olunur.
Madde-12: Vatandaşlar, resmi ve hususi daire, mü

essese, teşekküller ve içtimai yardım müesseseleri, ya

bancılar ve yabancı müesseseler işbu kanun ve nizam

namelerle kendilerine tahmil olunan Sivil Müdafaa hiz

met ve vazifelerini yapmaya ve bu mevzudaki istekleri 
yerine getirmeye mecburdurlar.

Madde-13: (Değişik: 85-20.9.1960) Askerlikle ilgili ol- 

mıyan ve kendisine Milli Savunma ile alakalı diğer ka

nunlarla her hangi bir vazife ve mükellefiyet tahmil edil

memiş olan 15 yaşını bitirmiş ve 65 yaşını bitirmemiş 
kadın ve erkek bütün yurttaşlar sivil savunma hizmet 
teşkilatında kendilerine verilecek görevleri yapmakla 

mükelleftirler. Mu mükelleflerin miktarı mahallin ihtiya

cına göre Sivil Savunma İdaresince tesbit olunur.
Bu mükelleflerin yoklama, muayene, görevlendirme 

ve göreve çağrılma şekilleri ile mükellefiyetten istisna 

veya tecil edilecekler ve banşta görev sırasında yaralan
ma, sakatlık ve ölüm hallerinde bunlara verilecek tazmi
nat miktan bir tüzükle tesbit edilir.

Seferde bu mükellefler Askerlik Kanununa göre silah 

altında bulunan mükelleflerle aynı haklara sahip olurlar.

Sivil savunma hizmetlerine seçilmek üzere istenen 
mükelleflerin isim listeleri ile icabında yer değiştirme 

halleri ilgili muhtarlıklarca en geç 30 gün içerisinde Sivil 

Savunma İdare makamlarına verilir ve bildirilir.
M adde-14: (Değişik; 85-20.9.1960) sivil savunma hiz

met kollarında vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu 

vazifelerde yetiştirilmeleri maksadı ile hazarda tertiple
necek eğitim ve tatbikatlara davet vukuunda iştirakleri 
mecburidir. Bu eğitim ve tatbikatların müddeti yılda 72 

saati (9 gün) geçemez.

Halkın sivil savunma konularında aydınlatılması 

maksadıyle tertiplenen ders ve konferanslara davet vu

kuunda iştiraki mecburidir. Bu eğitimin süresi ve yeni
'  leme şekli Sivil Savunma İdaresi Başkanlığınca düzenle

nir. *
Madde-15: (Değişik- 85-20.9.1960) çeşitli harp silah ve 

vasıtalarının tesirlerine karşı sivil savunma bakımından 
şehir ve kasaba planlarının tanzim ve tadil hususlariyle 

mühim bina ve tesislerin yer ve şekillerinin seçilmesi ve 

koruyucu her cins sığınak tipleri ve bunlann nerelerde, 

ne surete ve kimler tarafından yaptırılacaı ve kullanıla
cağı, bakım ve muhafazaları bir tüzük ile tesbit olunur.

Hükümet, Silahlı Kuvvetler Kumandanlığı Harb Karar

gahı ve Sivil Savunma idare merkezleri için yaptırılacak 

sığınaklann masraflarını karşılamak üzere her yıl Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesine lüzumlu ödenek konur. Bu 
ödenek inşaat maksadiyle Bayındırlık Bakanlığı bütçesi

ne aktarılır. Hassas bölgelerle tahliye kabul bölgelerin

de yaptırılacak umumi sığınakların masraflarının üçte bi

ri Hükümetçe sağlanır. Geri kalan masraflar. Bayındırlık 

ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak 

esaslar dahilinde kira ve özel teşebbüsten faydalanmak 

suretiyle temin edilir ve bu husus sığınak Tüzüğünde te

ferruatlı şekildde belirtilir. Meskenlerle hususi müessese 

ve teşekküller tarafından kendi ihtiyaçları için yaptırıla
cak sığınakların masrafları bina sahipleri tarafından te
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min olunur. Meskenlerde inşa edilen sığınakların masraf- 
lan kiralanacak gayrimenkulun maliyetine eklenerek 
takdir edilecek kiranın tesbitinde nazara alınır. Sığınak 

inşasını teşvik maksadiyle kredive ödeme kolaylıkları 
sağlanır.

Belediyeler ve imar müdürlüklerince verilecek inşa

at ruhsatlannda ve yapılacak inşaatlarda yukarıda sözü 
geçen Tüzük hükümlerinin tatbiki mecburidir.

M adde-16: sivil Müdafaa Teşkilatı, kuvvet ve vasıta

larını fevkalade hallerde sevk ve idare edecek olan ka
demeler için Sivil Müdafaa İdaresi tarafından lüzumu ka
dar (sivil Müdafaa İdare Merkezleri) tesis olunur.

M adde-17: Hassas bölgelerde sivil Müdafaa hizmet 

ve vazifelerinde halka önderlik etmek, Sivil Müdafaa ida

resiyle mahalli sivil müdafaa kuvvetleri arasında gerekli 

irtibatı korumak üzere bölgelerin hususiyetine göre ve 

buralarda devamlı oturan mükellefler arasından yeter 
sayıda (Korunma kılavuzları) seçilir.

M adde-18: Lüzum görülen hassas bölgelerle askeri 
harekata sahne olabilecek tehlikeli bölgelerde yerleşmiş 
halkın can kaybını azaltmak ve buralardaki müdafaa gü
cünü destekliyen, taşınabilir milli servetlerin düşman eli

ne geçmesine mani olmak üzere, icabında bunların ta
mamen veya kısmen daha emin bölgelere tahliyesinin 

ilgili vekaletlerle işbirliği yapılarak maksada uygun şekil

de planlanmasından ve tatbikinden Dahiliye Vekaleti 
mesuldür.

Hazırlanmış olan tahliye planları Milli Savunma Yük
sek Kurulu'nun tasvibine arzolunur. Tasdik olunan bu 
planların tatbik mevkiine konulmasına İcra Vekilleri He

yeti karar verir.
Valiler, bu planlann kendi vilayetlerini ilgilendiren kı- 

sımlarınr tahakkuk ettirmekle mükelleftirler.

M adde-19: Değişik: 85-20.9.1960 Tahliye planları ge

reğince tahliye edileceklerin sevk, iskan, iaşe, sıhhi ba
kım ve yerlerine iade masrafları ile müstahsil hale geti
rilmeleri için lüzumlu görülecek masraflar Devletçe öde
nir. Nakil ve iskan işlerinde Devlet ve Devlete baglı ida
relerle sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait mües- 

seselerin ellerinde bulunan bilümüm kara, deniz ve ha

va nakil vasıtalariyle bina ve tesislerden Milli Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanunu ve Milli Savunma Bakanlığı ile va- 
nlacak anlaşma esaslan dahilinde istifade olunur.

Bu nakliyattan mütevellit ücretler asgari tarifeye gö

re tediye olunur.
Tahliye ve seyrekleştirme işleri bir tüzük ile tesbit ve 

tanzim olunur.

DOĞAL AFETLER KOORNiDASYON KURULU 
(DAKK)

'  Kuruluş Tarihi: 28.2.1978
Kuruluş Kararnamesi Tarih: 28.2.1978 
Kuruluş Kararnamesi No: 7/15091 
Statüsü; Başbakanlığa baglı bir kuruldur.
Kuruluş Amaci: Doğal afetlerle ilgili hizmetlerin eşgü

dümünü sağlamaktır.

Görevleri: Doğal afetlerle ilgili tüm hizmetleri ve yar- 
dımlan önceden planlamak; kurtarma ve yardım çalış
malarındaki kopuklukları, yetersizlikleri ve gecikmeleri 
gidermektir.

Kuruluşu: Görevli Devlet Bakanının başkanlığında. 
Milli Savunma. İçişleri, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve 
İskân, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım Orman ve Köyişle- 
ri Bakanlıklanndan oluşur.

Kuruluşun sekreterya hizmetleri ilgili Devlet Bakanlı
ğınca yürütülür.

Afet işleri Genel Müdürlüğü:
Madde-11: (Değişik: KHK/209-8.6.1984) Afet İşleri Ge

nel Müdürlüğünün görevleri şunlardın

a- Afet olduğunda acil yardım uygulaması ve koor
dinasyonu yapmak,

b- Afete uğramış bölgelerde sür’atle geçici yerleşme 
ve barındırmayı sağlayıcı kısa ve uzun süreli tedbirleri 
alıp uygulamak ve uygulatmak, bu bölgelere götürül

mesi uygun görülen hizmetler için gerekenleri yapmak, 
ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
c- Afete uğramış ve uğraması muhtemel yerlerin 

imar ve geçici yerleşmeleriyle ilgili hazırlık, her türlü 
plan, proje, uygulama, yönetim ve denetim işlerini yap
mak ve yaptırmak,

d- Tabii afete uğrayabilecek bölgeleri tesbit etmek, 
afetlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak,

e- Afete uğrayabilecek bölgelerde afetlerden en az 

can ve mal kaybı ile kurtulmayı sağlayacak tedbir ve 
esasları ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıy

la işbirliği içinde belirleyip uygulanmasını sağlamak, 
f- Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
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AYDIN k i m d i r ?
DENEME

T ürkiye’de aydın, G ram sci’nin 
sözünü ettiği "her yeni sınıfın, 
kendisiyle birlikte yarattığı ve 

gelişimi boyunca yetiştirdiği “organik”, 
uzmanlaşmadır" (Aydınlar ve Topiun:ı, 
Alan, 1985:21) şeklindeki tanımlamanın 
dışında ortaya çıkıyor. Gramsci, ‘gele
neksel olarak aydın üreten toplumsal 
katlar oluşm uştur’ (1985:29) der ve çe
şitli okul tiplerinin ‘ekonom ik’ alana da
ğılışından ve bunların çeşitli düşünce 
dalların ın  ürem esine/uzm anlaşm asına 
yol açmasından bahseder. İtalya’da köy 
ve kasaba burjuvazisinin kamu görevli
leri ve serbest meslek adamları yetiştir
diğini; kent burjuvalarının ise endüstri 
için teknik adamlar ürettiğini örnekler 
(1985:30). O ’na göre üretim dünyası ile 
aydınlar arasında dolaylı bir ilişkiden sö- 
zetm ek gerekir; çünkü aydınlar, egemen 
sınıfın elçileridir. Gramsci egemenliği, 
her sınıfın gücünü pekiştirm ek için ‘kar
ş ı’ sınıflar üzerinde domino (dikta) kur
ma eylem i olarak açıklar. Gramsci, kişi
nin kendi sınıf bilincine varmasının, ta
rihsel ve politik olarak seçkin bir aydın 
sınıfının yaratılmaması dem ek olduğunu 
savunur (s: 65).

T ürk iye’de sınıf teorisi yapılabilir

mi, sorunsah bu yazının konusu değil.
Fakat Türkiye’de ekonomik kültürlerin 
(sınıf bilinçlerinin) varlığını teslim et
menin güç olacağını söylemekten kendi
mi alamayacağım. Bu, Türkiye’de zen- 
gin-fakir ayrışması olmadığını söylemek 
anlam ına gelm iyor; fakat işçi-işve- 
•ren/yönetenler-yönetilenler gibi tefrikle
rin sınıf bilinci kavramsalına dayanama
yacağına işaret ediyor. Buna göre Türki
y e ’de yegane ekonomik kültürün bürok
rasi olduğunu tesbit etmek gerekiyor.
Türkiye’de devlet bürokrasisinden başka 
aydın yetiştiren ekonomik bir taban bu
lunmuyor. Böylece Gramscici analizle
rin ‘burada’ uygulanabilirlik vasatların
dan sözedilemiyor.

Ülgener, Tanzimat ve sonrasının ay
dınının artık belli bir statünün adamı, 
yetki ve uygulama alanında her şeye gü
cü yeten 'dediği dedik’ bir kuvvet ve ik
tidar odağı, olduğundan bahseder (Zih
niyet, Aydınlar ve îz m ’ler, Mayaş,
1983:73). Ama O ’nun bahsettiği bu ay
dın bürokrat ve sol entellektüeldir. Ülge
ner, Tanzimat aydınının tarihsel süreç 
içinde bürokrat aydına ve 7 0 ’li yıllar iti
bariyle de sol aydına tekabül ettiği inan
cı doğrultusunda fikir vermiştir. Fakat, BURHAN

Haluk
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Ü lgener’in bürokrat ve sol aydın üzerine yüklenişi, 
îsm et Ö zel’in tesbitlerinden yola çıkarak kritik edi
lirse pek sığ kalacaktır. Özel, sağ-sol aydın kavram- 
laştırmasına girmeden aydını başka bir tasarımın 
ürünü olarak ele alır: 1- M odernleşme tedbirleri bü

yük halk çoğunluğunun geçim yollarında daralmalar 
meydana getirmiş, böylece rahat yaşama yolunun 
ancak global mekanizmanın işleyişi içinde yer tuta
rak mümkün olduğu görülmüş. Bu olgu bilgi üreti
minin devletin reorganizasyonunun dışında hangi il
kelerle yapılacağı hususunda ehemmiyetsiz sayılma
sına neden olmuştur. 2- M odernleşmenin ideolojisi 
ve buna bağlı gelişen yaşam a tarzı bakımından îs- 
lam, Batı medeniyetiyle aynı kültürel havada yer al
maktadır. Avrupacıhk, Osmanlıcılık ve İslamcılık 
Batılılaşmacı akımlardı, ama bütün mesele devletin 
ihtiyacının ne olduğu ekseninde dönüyordu. Bu ay
dınlar arasında bilgiye saygı, bilginin geçerli doku
nulmazlığı seçkin bir yer tutmadı. Tanzimat sonunda 
Müslüman Türk ahalinin çiftçilik ve memurluk dı
şında yaşama alanı kalmamıştı, memurlar araların
dan yönetici-aydmları hasıl etti; çiftçilerin yüksel

mek için tek açık yolları memurlar arasına karış
maktı. Aydın olmanın geçerlilik sahibi olduğu tek 
alan memuriyet ve devlete sadakatle hizmet alanıy
dı. Aydınlar temas edebildikleri kadarıyla B atı’dan 
yararlanıyorlar ve bunu alacakları resmi kararların 
mazaretleri olarak kullanıyorlardı. Bu tutumlarıyla 
aydınlar (Avrupacı, Osmanlıcı, İslamcı olsun) top
lum içinde hayatiyet bulan dinden farklı bir din için
de bulundukları sezgisiyle davranıyor, İslam terbiye
sini Batıcı yaklaşımları içinde yaşatıyorlardı. Aydın

ların bu tavrı bilginin gayrı resm î dayanaklar bulma
sını zorlaştırmış, devlet adamlarının sözüne güvene
ceği aydınlar olduğu kanaati doğmamış, aydın kesim 
içinde de bir güç odağı doğmamıştır. Tüm bu faktör
ler nedeniyle devlet tarafından oluşturulanın dışında 
bir düşünce hayatı gelişmemiştir. (Tanzimatın Getir
diği Aydın, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye An

siklopedisi, c : l ,  s. 61-66)
Özel, aydın tavrının anti-otoriter bir tavır olduğu

na dair formülleri eleştirir. Aydın tavrı pekâla bir oto
ritenin ihdas edilmesine m uhalefet etmeksizin de or
taya konabilir. Ne zaman ki otorite doğruyu kendi çı

karının kümelendiği yörede donmuş sayar, işte o za
man ve orada aydın tavrı zaruretine binaen ortaya çı
kar. Aydın tavrı bir bakıma kendi tuttuğu tarafın şu 
veya bu ücretle satın almayı başaramadığı, maaşa 
bağlayamadığı, emre âmâde kılamadığı kişilerin tav
rıdır. Diktatörlüğün maskelenebildiği her yerde ay
dınlar haindir. Yani orada aydın yerine konulanlar ar
tık aydın değildir. (İsmet Özel, 29 Temmuz 1998, 
Yeni Şafak)

Bununla beraber Ö zel’in tanımladığı ‘aydın tav
r ı’nm  modern enformasyon sanayiinin etkin medya 
araçlarının tetikçiliğine dönüşm em esi her daim 
mümkün değildir. Aydınların, özel sektörde görev al
maları onların bağımsız, zaruretlerin beslediği fikir 
yapımlarına itibar etmeyen düşünce adamı olmaları
na uygun bir alan açmayacaktır. Çünkü nihai anlam
da kamusal alana taşınmış söylemin sınıfsal, sosyal 
veyahut ekonomik bir yöneteni olmak gerekir. Dola
yısıyla ekonomik anlamda yazdıklarıyla geçinen in
san konumundaki aydının içinde yaşadığı toplumun 
söylemini yöneten odağı dikkate almayacağı ve dü
şünce sandalını akıntıya salacağı söylenemez. Örne
ğin İsmet Ö zel’in son dönemde vurguladığı "Türki
ye ’nin yeniden m illet olma meselesi vardır” (Milli 
hedef mistik bir kavram mıdır? 8 Temmuz 98; Milli 
mesele deyince, 2 Şubat 99; Hasanali Yıldırım ile rö
portaj, 28 Mayıs 98... tarihli Yeni Şafak gazeteleri) 
şeklindeki tesbitinin içi dolu değildir. İsmet Özel 
millet meflıumun içinin nasıl doldurulacağı hususun
da bir pozisyon almamaktadır. Bu noktada söyledik

lerini pratik değer bakımından müphem bırakmakta 
ısrar eden bir tutum la muhatabız. Özel, mesele ola
rak öne sürdüğü m efhumların tanımsızlığı (pratik 
çözümsüzlüğü) nedeniyle kendi bireysel sosyo-eko- 
nomik aidiyetini belirlem ediği gibi, toplumun da (ör
neğin milletin) sosyo-ekonom ik yapısına ait işaretle
melerde bulunmamış oluyor. Gramscici okumadan 
hareketle düşünürsek. Özel müphem bir milletin ay
dını olar akı milletten önce bir varlık olarak geliyor. 

Tarihte milletten önce bir varlık olmaklık adına ör
nek verilebilecek olan İbrahim (as)’in tavrı da pra

tik değerleri bakımından Ö zel’in tutumlarına ben

zeşmiyor. Düşünce, ya sosyo-ekonomik/politik taba
nın yansıması olmalı, yahut kendine uygun sosyo

4 2  ■ ÜM RAN

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

http://www.cvisiontech.com


ekonom ik-politik  tabanı oluşturm alıdır. Oysa 
Ö zel’in düşüncesi ne ‘organik aydın kavramsalı 
çerçevesinde (çünkü düşüncesi ekonomik bir aidi
yetin sözcülüğünü üstlenmez) ve fakat ne de ‘reh
ber' kavramı dolayımında kurulmamıştır. Özel’in 
‘organik aydın’ ve ‘rehber’ gibi iki kavramı şahsi yö
nelişinde dışlaması “kendisi için millet olan toplu
luk, dininin imkanlarını yalatabileceği bir medeni
yet oluşumuna yeniden ulaşabilir” şeklindeki sözü
nün en baştan güme gitmesine sebeb oluyor. Çünkü 
Ö zel’in aydını toplumla birlikte hareket eden (toplu
mun kaderi kendisini de sı
kıştırmış) bir tipoloji verm i
yor. Özelci aydın nehir kena
rında suyun akışını, balıkları, 
yosunu, börtü-böceği... izle
yen ama bu 'hayata' yani alt
üst oluşların acı-sevinçlerine 
muhatap olm ayan fotoğraf 
tesbitleri gibi konumlanıyor.
Bu anlamıyla aydın, nehrin 
herc-ü mercinden kurtulmuş- 
luğu, akıştan sıyrılıp akanı 
izlemeyi tanımlıyor. Aydın
lık, seçkinliği çağrıştırıyor.
Toplumsal olmayan ama top
lumu tanımlayan bir katman 
bu. Böylece yazarın eylem 
sizliği, toplumsal olarak an
laşılmazlığının sunduğu me- 
zarete sığınabilir. Paradoks 
olarak aydın anlaşılm azlığını 
büyütecek entellektüel kazanımlarını biriktirebilece- 
ği alanda tutunacaktır.

İsmet Ö zel’in aydını Ö zel’e ait kategorilere bağ
lantılı düşünebilir miyiz, bilemiyorum. Ö zel’in “İs
lam’ın Avrupa kültür dairesine ait olduğu” (Defter, 
1990, s. 15), “Dünyaya gelmenin saldırıya uğramak 
olduğu” (Kitap Haber, 1999, s. 10) “İslami dönüşüm  
düşüncesinin yeni şartlarda tanımlanması gereğini 
başarmak için tanımlamayı üstlenecek çevrelerin 
doğması gerektiği” (Yeni Şafak, 1 Mart 98) gibi ka
tegorileri bulunuyor. Söz konusu kategoriler niha
yette aydının okur-yazar/analiz eder konumunu des

Gramsci

tekliyor. Okuyup yazan-analiz eden tavır toplumun 
buhranlarına engel olamıyor, buhrandan da (zor za
manlardan) mühim fotoğraf kareleri tesbit edebih- 
yor. Özel, aydınlanma ile gelen entellektüellerin bil
giyi inhisarlarında tutan kilise ruhbanlarının seküler- 
leşmiş biçimine dönüşmelerine itiraz etmiyor, bu dö
nüşümün diktatörlerce planlanmasına itiraz ediyor.

Türk düşünce hayatında aydının toplumdan ko
puk karakterinin oluşumunun sebebi gerçekte onun 
halkın değerlerinden uzak bir ‘d eğ er’ dizgesine bağ
lanmasından ileri gelmemektedir. Bilakis aydın, ge

çimliğini, halkın geçim yolla
rından ayırabildiği oranda po
zisyonunu koruduğunu dü
şünmektedir. Dolayısıyla İs
lamcı aydınlar geleneksel de
ğerleri savunduklarını düşün
dükleri anda bile, düşünceyi 
ancak modernliğin sunduğu 
im kanlarla gerçekleştirebil- 
mektedir. Hayat ile düşünce 

■ arasında ortaya çıkmış bu çat
lama nedeniyle aydının hal
kın/milletin organik uzantısı 
olduğu söylenemez. Nitekim 
‘milletin organik aydını’ tabi
rini ortaya atmış ‘gelenekselci 
liberal’ Deniz Gürsel, orga
nik aydını tarif ederken teklif 
ettiği kavramsalı tekzip eder
cesine bu aydının milletin de

ğil ‘devletin’ uzantısı olduğunu 
hissettirecek yaklaşımlar geliştiriyor: “Milletlerin 
organik aydını, mevcudun köklerini derin gelenekte 
arar; geleneği ve milletin toplumsal nomos’ unun te
zahürü demek olan devleti, bütünlüklü bir biçimde 
düşünmeye gayret eder; geleneğin istikbale muhte
mel uzantılarını tahayyül etmeye çalışır... Onları (ta
rihteki Türkçü, İslamcı ve tüm Batıcı düşünce çizgi
lerini) meşru kılan, krizden çözüm yolu göstermeleri 
değil,... her biri krizin muhtemel çözümü için, mille
tin organik aydınını zuhuratı için katkı yapmış (ol
malarıdır). Her biri krizden kurtulabilmek için tek
rar miUet-devlet kohezyonunu sağlayabilmek için
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oluşturulmuşlardır.” (Deniz Gürsel, Gelenekselci 
Çevrecilikten Gelenekselci Liberalizme, Vadi y., s. 
111). Bu arada G ürsel’in 'millet' tarifini vererek dü
şüncesinin açmazını görelim. M illet bir gelenek sa
hibi olan topluluk anlamındadır. Örneğin Türkiye 
coğrafyasında yaşayan farklı etnisitelerden olan, 
farklı inanışları bulunan ve farklı diller konuşan in
sanlar tek bir millettir., bu topluluk olarak tikel var
lığımızı aynı pratiklerle ürettiğimizden dolayıdır” 
(Gürsel, 1995:105). Oysa İsmet Özel bir yazısında 
böylesi bir düşünceyi reddeder: "Türkiye’deki milli 
varlığın temelinde et
nik birlik yok, m illi 
pazar yok. Türk m ille
tini homogen kılan  
şey “müstemlekeleşti- 
rilmekten kurtarılmış 
İslam toprağı” kavra
mından başkası değil.
Bu kavram dolayısıy
la doğan soru(lar) İs 
lam bahse konu olun
ca milletin bir kısmı 
‘benim dinim ’, diğer 
kısmı ise ‘milletin d i
ni’ demeyi tercih edi
yorsa asla cevaplan- 
dırılamaz” (Özel, Ye
ni Şafak, 13 M ayıs 
98).

Edward Said, en- 
tellektüeller için dört 
baskıdan sözediyor:
uzmanlaşma, bilirkişilik, iktidar ve otorite gerekleri- 
ne-imtiyazlarına doğru sürüklenmek, profesyonelleş
mek. Said, entellektüellerin amatör olması gerektiği
ni savunur: “Am atör olunmalıdır., kendi yurttaşları 
ve diğer toplumlarla ilişki kurma tarzına dair en tek
nik ve profesyonelleşmiş faaliyetlerin bile özünde 
yatan ahlaki meseleleri gündeme getirmeye yüküm
lü olduğunu düşünen biri” (Said, Entellektüel, Ayrın
tı, 199576-81). Entellektüeli amatör kılmak için Sa
id, A dorno’dan aldığı ‘sürgün’ kavramını kullanır. 
Said, sürgün terimini şöyle açımlar: “Bugün insanın

evindeyken (bile) kendini evinde hissetmemesi bir 
ahlak sorunudur (Adorno, M inim a Moralia, 18. 
fragman. M etis, 1998:41) Sürgün, ayrıcalığın, ikti
darın ve evde olmanın sağladığı konforların dışında 
marjinal bir fig ü r  olarak duran entellektüeli karaic- 
terize eder. Ancak bu durum belli ayrıcalıklar da ge
tirir. Bunlardan biri, istikrarsız ortamlarda ayakta 
kalmayı öğrenmenin verdiği hazdır. İkinci avantaj 
ise karşınızdaki durumlara kaçınılm az değil de 
olumsal; bu yüzden değiştirilemez değil, tarihsel 
olarak insanların yarattığı toplumsal olgular olarak

bakılm asıdır Entellektüel 
için sürgünle yerinden ol
ma, bildik bir hayat yaşa
maktan kurtulmak demek
tir Sürgün her zaman bir 
marjinal olacağınız ve be
lirlenmiş bir yolu izleme
diğiniz için bir entellektü
el olarak yaptığınız her 
şeyi kendi kendinize yap
manız gerektiği anlamına 
gelir. B ir kere yurdunuz
dan ayrıldıktan sonra, o 
yeni yerin bir başka yurt
taşı olamazsınız. Artık bir 
avavatanı olmayan biri 
için yazı yaşanacak bir 
yer halini alır Bir entel
lektüel için gerçekten sür
gün olan biri kadar marji
nal ve yabancı olmak, 
otorite ve güç sahibine 

değil gezgine, alışkanlığa değil geçiciliğe ve riziko
ya, otoritenin belirlediği statükoya değil yeniliğe ve 
deneye duyarlı olmak demektir. Entellektüel sismik 
şoklar yaratır, insanları sarsar, ama ne geçmişine ne 
de arkadaşlarına bakılarak açıklanabilir” (Said, 
1995:60-66 arası özet)

Said’in laik (s: 109) sorumsuz (s:66) entellektüeli- 
nin Türk düşüncesinde muadili görünmese de, bu en
tellektüeli orjinal bulmadığımı belirtmeliyim. Çünkü 
Said, kitabını bitirirken otoriteyi reddetmesi gereken 
entellektüeline bir mekan arayışında olduğunu da
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söylem ekten geçm ez; “Entellektüel etrafta do 
laşmak, ayakta durup otoriteye cevap verebileceği 
bir mekana sahip olmak zorundadır" (s: 110). Said 
tanrıların laik entellektüeller için iflas edeceğini söy
ler ama otorite karşıtlığının nasıl mümkün olacağını 
açıklamadan kitabını bitirir. Entellektüelliği otorite 
karşıtlığı, gezgin (göçebe), marjinal, yabancı gibi 
kavramlarla karşılaması nedeniyle Said’in bilgiye 
değil yaşam tarzına vurgu yaptığını düşünmek olası 
mı? Said, serazad, anti-otoriter, deve üzerinde çöller
de gezinen Arap-Afrika bedeviliğini modern dünya
ya yeniden uyarlıyor. Bir farkla adam aynı, binek 
deve değil bilgi ortamı. Said, yazan adam, yazdıkla
rıyla geçinen adam ay-

nü ettiği şeyi bir bağlamda dile getirmiştir: “Tıpkı 
Afrikalı entellektüellerin kendilerini geliştirmeleri 
gibi, biz de kendimizi geliştirmeliyiz. O entellektüel 
medeniyet dünyasında kendisine yapılan ayrımı his
setti. Böylelikle nihayet kendisini tanımaya ve kendi
liğinden bilinçlenmeye muktedir oldu. O nasıl oku
nacağım, nasıl yazılacağını bilmeyen aynı ilkel Afri
kalı idi, faka t kendisini keşfetmeyi öğrenmişti. Bir 
gün Paris'te el arabası süren siyah bir seyyar satıcı 
ile karşılaştım. Ondan birkaç eşya satın aldığımda 
onun okur-yazar olmadığını farkettim . Fakat bu üm- 
mi insan kendisini çok iyi ve anlamlı ifade etmeyi öğ
renmişti. Gördüm ki o, çok özel tipte bir müslüman-

dı. Onun ezberlediği tüm
dindir tanımını aşam ı
yor.

Bu noktada Grams- 
c i’nin “bütün insanlar 
aydın kişilerdir. Am a  
bütün insanlar toplum 
da aydının gördüğü işi 
göremezler" (1985:25) 
şeklindeki görüşünün 
Ö zel’e ve Said’e göre 
daha orjinal olduğunu 
söylem ek kaçınılm az 
duruyor. Gramsci “Her 
insan, mesleği dışında 
herhangi bir düşünce ça
bası gösterir. Her zaman 
bir filozof, bir sanatçıdu' 
o; belli bir beğenisi var
dır, bir dünya görüşüne
katılu-, bilinçli bir ahlak görüşüne göre davranır.... 
Yeni bir aydın katı yaratma sorunu demek oluyor ki, 
herkeste belli bir gelişim aşamasında var olan kafa 
çabasını, eleştirel yoldan geliştirm ektir sadece” 
(1985:26) G ram sci’nin sözlerine eklenerek aydına 
bakarsak o, toplumsal anlamda bilgisi nedeniyle bir 
katman değildir, ekonom ik olarak geçimliği bilgi sa
hipliğine dayanmamaktadır, mesleği vardu' ve mes
leğini belli bir ahlak bilincine dayandırır, entellektü
el katılımları ekonom ik olarak topluluğuna bağlı (or- 
ganik)dir. Ali Şeriati, bir anlamda G ram sci’nin sözü-

Türkiye'de düşünce ümmi insanların a y 

dınlığına yönelmedi. Ümmiler ekonom ik  

kazanım lannın artması için evlatlarını 

kalem erbabı kıldı. Kalem erbabı o lan

lar ise ümmilerin ekonom ik çıkm azları

nı muhkem kılm ak için düşündü. Ümmi- 

lerin, ekonom ik azatlıklara değil de 

ekonom ik üstünlüklere heves etmeleri 

kendilerine felaket getirdi. Ummiler re

fahı değil bereketi kollayan bir düşün

ceye yönelerek entellektüalizmi kıran 

bir bilgiyi dolayım a sokan aydınları ye

tiştirebilirlerdi. Bunun için vak it çok 

geçmiş de değildir.

K u r'a n  ayetleri, onun 
toplumsal mücadeleleri
ni haklı çıkarabilen ayet
lerdi. Tarih hakkında  
tüm bilgisi, onun toplum
sal uyanış ve anlayış 
amacına hizmet edenler
di. Bu adamı kim yetiş
tirm işti? UNESCO’dan 
bir uzman mı? Yoksa 
göklerden gelen biri mi? 
Veya Sorbonne Üniversi
tesi mi? Veya solcu entel
lektüeller mi? Yoksa (Af
rikalılar) kendileri mi 
kendilerin i geliştirdi
ler?’’ (Ali Şeriati, Kültür 
ve İdeoloji, Bir,
1986:151)

Türkiye’de düşünce ümmi insanlarm aydınlığına 
yönelmedi. Ümmiler ekonomik kazanımlannın art
ması için evlatlarını kalem erbabı kıldı. Kalem erba
bı olanlar ise ümmilerin ekonom ik çıkmazlarını 
muhkem Icılmak için düşündü. Ümmilerin, ekono
mik azatlıklara değil de ekonom ik üstünlüklere he
ves etmeleri kendilerine felaket getirdi. Ümmiler re
fahı değil bereketi kollayan bir düşünceye yönelerek 
entellektüalizmi ku'an bir bilgiyi dolayıma sokan ay
dınları yetiştirebilirlerdi. Bunun için vakit çok 
geçmiş de değildir. ■
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İNCELEME
VAHİY-AKIL İLİŞKİSP

Prof. Dr. A. Yüksel 
ÖZEMRE

K U R ’AN AÇ ISIN D A N  VAHİY

ahy’in ve A ki’ın mahiyetleri 
hakkında kesin (yakın) ve ob
je k tif  bir bilgi edinmeye yöne

lik bir gayretin herkesi tatmin edebile
cek sonuçlar vermesi mümkün görün
memektedir. Buna karşılık, bu'nların or
taya koydukları sonuçlar hakkında te
fekkür etmek daha temkinli ve daha isa
betli bir tutum olarak ortaya çıkm akta
dır. Biz de bu incelemede, rivayetlere 
(yani hadislerin ve tasavvufi çevrelerin 
bu konudaki haberlerine) itibar etmeksi
zin, yalnızca K ur’an çerçevesi içinde 
kalarak vahyin episîemik değerini ortaya 
koym ağa çalışacağız. Bu bağlam da, 
K ur’an’m ortaya koyduğu Vahiy kavra
mı ile Yahudilik’te ve H ıristiyanlık’ta te
essüs etmiş olan Vahiy kavramlai'i ara
sındaki farklara da temas edecek değiliz. 
Aslında K ur’an ’daki Vahiy-Akıl ilişkisi
nin sağlıklı ve sağlam bir biçimde teşhis 
ve tesbit edilmesi yalnızca İslâm Alemi 
için değil fakat, kanaatimizce, tüm in
sanlığın geleceği için de hayati bir önem 
taşımaktadır.

Vahiy, Cenâb-ı R abbü’l-Alemiyn’in; 
1) emir ve 2) haberlerini (111/44)^ mah- 
lûkâta iletme tarzıdır. Vahyin sonucu: 
“R abb’den iletilen bir bilgindir. Bu bilgi 
diskürsif yom  akla dayanan bir bilgi de

ğil fakat zaman zaman “aklın isabetle ve 
d irayetle ku llan ılm asın ı” da tavsiye 
eden bir bilgidir. K ur’an’ın dayandığı 
Vahiy A kl’a hitab etmekte ve onu aslâ 
bir rakib ya da bir m uhalif unsur olarak 
telakki etmemektedir. Vahiy bir bilgi 
iletme tarzı olduğundan iletilen bilginin 
kaynağı değil yalnızca aracısıdır. Bu 
bilginin kaynağı bizzat, Alîm ismini za
tına layık görmüş olan Cenâb-ı Rabbü’1- 
A le-m iyn’dir.

Beşer söz konusu olduğunda böyle 
bir bilgi, vahiy yoluyla, ya 1- bir perde 
ardından^ , ya da 2- R abb’ in irsâl ettiği 
bir resul aracılığıyla iletilir (XLII/51). 
Fakat Rabb G ökler’e de (XLI/12), A rz’a 
da (XCIX/5), meleklere de (V I11/12), 
Hz. İsa’nın H avârîleri’ne de (V/III), Hz. 
M ûsâ’nın annesine de (XX/38) ve bal 
arısına da vahyetmiştir. (XVI/68)...

Vahyedildiği esnada vahyin muhata
bı olan vahyin muhtevasını tebliğ etme
dikçe bir üçüncü şahıs b s  muhtevanın ne 
olduğunu bilemez; yani vahiy, Rabb ile 

kulu arasında ve muhtevası açısından 
(eğer vahyi getiren melek varsa, onun 
dışında) bir üçüncü şahsın bu iletişimi 
paylaşmasma imkan vermeyen bir gizli
likte cereyan eder. Bundan dolayıdır ki 
Cenâb-ı R abbü’l-A lem iyn’in emir ve 
haberlerini mahlukata iletme tarzı olan 
vahiy, paylaşılması mümkün olmayan
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sübjektif bir hadisedir. Bu hadiseyi yaşamamış bir 
kimsenin vahyin realitesini ya da vahyin taşıdığı bil
gilerin menşeini kabul ya da reddetmesinin objektif 
bir dayanağı bulunamaz. Bununla beraber vahyin 
varlığına ve bu kanalla gelen bilginin doğruluğuna 
iman her müslümana farzdır.

Vahyin muhatabı, eğer bunun vahiy olduğunu id
râk etmişse, bunun sâdık bir bilgi iletim tarzı olduğu
nun, yani A llah’ın mekiinin (meki'ullah’ın) dışında 
bulunan bir sürece tabi olduğunun da, idrakindedir. 
Bu bakımından vahiy ilahi bilginin en emin, ve en 
sâdık aktarım tarzıdır. Ayrıca Vahiy de ve her şeyi b i
len (yani Alim olan) R abb’ın kuluna Vahiy yoluyla 
ilettiği bilgi de kaderin kapsamı dışında değildir 
(LIV/49, XI/6, XXVII/75).

Bu açıdan bakıldığında vahiy olgusu da aktardığı 
bilgi de, beşer için, yalnızca bir inanç meselesidir; 
bunların kendilerini bizzarûre kabul ettirmek gibi bir 
vasıfları yoktur. Nitekim Hz. İsa ’ya gelen vahyi Ya- 
hudiler, Hz. M uham m ed’e gelen vahyi de Yahudiler, 
Hıristiyanlar ve M üşrikler reddetmişlerdir. K ur’an 
(XVUI/57’de) R abb’in ayetleri kendisine hatırlatıl
dığı halde onlara sırt çevirenlerden daha zalim kim 
se olmadığını beyan etmektedir. Beşerin bu zalim li
ği kendi nefsinden kaynaklanmaktadır. Çünkü nefis 
kötülüğü emreder (XII/53).

Nefis sahibi kimselerden ancak kendisine hidayet 
lütfedilmiş olanlar vahyi tasdik edip muhtevasına 
uyarlar. Rabb’ın “A dem ’e secde edilmesi” hakkın- 
daki emri İb lis’e erişince o, bunun apaçık bir vahiy 
olduğunu idrak etmemiş olduğu gibi bu emre icabet 
de etmemiştir. Ezelden beri, kendisine apaçık vahiy 
geldiği halde buna icabet etmeyen ve baş kaldıran 
tek fert îblis olmuştur. Hiçbir peygamberin, hiçbir 
meleğin, diğerlerinin ve bal arısının R abb’in vahyi
ne icabet etmediği görülmemiştir.

K U R ’AN A Ç ISINDA N AKIL

Vahyin Rabb’den kuluna bir Rabbani bilgi iletim  
tarzı olmasına karşılık akıl kulun kendi kendine (be
şerî) bir bilgi edinim vasıtasıdır. Beşer: 1- vahiy söz 
konusu olduğunda m ef’ul (edilgen), 2- akıl söz ko
nusu olduğunda ise faildir (etkendir). Akıl: 1- vehim,
2- hayal, 3- m antık’a yataklık eden bir substra

tum ’dur, yani bu üç unsuru tahrik ve koordine eden 
bir çeşit heyulâ’dır. '

Akıl bu üç unsur aracılığıyla (eşya, kavram, his 
gibi) her türlü nesne ve bu nesnelerin zihnimizde te
şekkül eden temsilleri arasında: 1- seçim, 2- sırala
ma, 3- yön, 4- boyut, 5- terkib, 6- tahlil esaslarına, ve
7- mantık kurallarına göre kategoriler ihdas etmek 
ve bu kategorileri yeni nesneler olarak idrak etmek 
yoluyla bilgi üretir; üretmiş olduğu bilgilerden hare
ketle de çeşitli yöntemler ihdas edip bunları uygula
yarak yeni bilgiler üretir. Bu bir ontolojik süreçtir. 
Üretilen bilgilerin gerçeğe uygun olup olmamaları 
ise, burada değinmeyecek olduğumuz, yaklaşılması 
da çözümü de çok daha zor olan epistemolojik bir 
meseledir.

Bütün bunlar ilahi menşeli bilgi iletim tarzı olan 
vahiy ile beşeri menşeli bilgi edinim vasıtası olan 
aklın: 1- mahiyetlerinin, 2- tezâhürlerinin ve 3- ilet
tikleri bilgilerin menşelerinin ne kadar farklı olduğu
na ve vahiy ile aklın hiçbir şekilde özdeş ya da eşan
lamlı (müterâdif) olarak alınamıyacağına ve özellik
le de “vahyi veren de alan da akıldır” gibi bir iddi
anın asla gerçeği yansıtmadığına"^ yeterince ışık tut
maktadır. İslam A lem i’nde tarih boyunca zuhur et
miş olan itikadi inhirafların önemli bir bölümü Vahiy 
ile Akıl arasındaki farkın teşhis ve temyiz edilmeme
sinden ya da A kl’ın rüchâniyete sahip olduğunun 
vehmedilmesinden kaynaklanm ışta

Cenâb-ı Rabbü’l-Alemiyn: “Ve andolsun ki Biz, 
eğer dilersek, sana vahyettiğimizi izale etmeğe de 
muktediriz; sonra B iz’e karşı kendine bir vekil de 
(yardımcı da) bulamazsın” (XVII/86) beyanıyla 1- 
Hz. Peygam ber’e vahyettiğini kendisine unutturma
ğa da muktedir olduğunu, ve 2- unutulan vahyedil- 
miş bilgiyi Peygam ber’in ihya ve ikbâ etmesi için 
kendisine akıl dahil hiçbir şeyin yardımcı olmayaca
ğını ikaz etmektedir. Bu ayet vahyedilen bilgiye akıl 
yürütmek yoluyla denk olacak bir bilgi elde etmenin 
mümkün olmadığının da delilidir.

K ur’an-ı K erîm ’de akl’ın: 1- düşünmek için, 2- 
ibret almak için, 3- öğüt almak için, 4- hidayete er
mek için, 5- cehalettc kalmamak için, 6- (gönül yö
nünden) kör, sağır ve dilsiz olmamak için, ve özelik
le de 7- K ur’an’ın manasının anlaşılması için ne kıy
metli ve olmazsa-olmaz bir yardımcı olduğuna dair
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pekçok ayet vardır. (M eselâ, bakınız: X IV /52, 
X X X V III/29, X X /54 ve 128, X X V III/51, 
XXXIX/21, LVII/17, XXX IX /17-18, 11/171-172, 
XII/2, XLIII/2, XLIV/58).

Bütün bu ayetler A kl’ın önemini vurgulamakta
dırlar. Gerçekten de R abb’ü-1 A lem iyn’e layıkı veç
hile kulluk edebilm ek için K u r’an ’m ne buyurduğu
nu bilmek, neleri yapmak ve nelerden kaçınmak ge
rektiğini anlam ak ve temyiz etmek gerekir. Bu idrak 
ve temyiz ise yalnızca A kl’ın aracılığıyla olur. Şu 
halde bütün bu ayet-i kerimelerden: “K ur’an’ı tetkik 
ederken aklını kullanmak her müslümana farzdır” 
sonucu çıkmaktadır. İslam A lem i’nin tüm tarihinde 
bu farza gerektiği gibi icabet edilmiş olduğunu sa
vunmak, ne yazıktır ki, mümkün değildir.

Ancak şuna dikkat etmelidir ki akıl iki türlü kul
lanılabilir. Biri insanı hatalara ve felakete, diğeri ise 
hakikatlarm keşfine sevkedebilir. Eğer insan aklını, 
onun her şeyden üstün ve her şeyin A kl’a musahhar 
olduğu vehmiyle kullanırsa bu vehimdeki gizli şirk 
ona felaket getirir. Eğer aklını usûlüne ve K ur’an’m 
ruhuna uygun olarak “A kl’ın aslâ hükümran olmadı
ğı, aksine, H akk’ı (Gerçeği) fehm, idrak, temyiz ve 
teslim etm ek yönünden ancak ve ancak hadim olabi
leceğinin idraki” ile kullanırsa, bu da onu hakikatla- 
rın keşfine sevkedebilir. Bu hususda dindar kişiyi 
temkine sevkeden rehberlerden birisi de: “Şüphe yok  
ki (insanlar) A llah’ın ilminden bir §eyi ancak O ’nun 
izniyle ihata ederler" (11/255) ayet-i kerimesi olm a
lıdır. Aslında A kl’ı bu kabil bir fehamet ve idrak ile 
kullanmak herkese nasib olmayan ilahi bir lûtuftur; 
ve keza tıpkı usturanın keskin kenarı üzerinde yürü
mek kadar da zordur.

Kötülüğü emreden nefsin (nefs-i em m âre’nin) 
tahrikiyle vehim ve hayali azan beşerin bir bölümü 
her şeyi aklîlik (rasyonalite) çerçevesi içinde görmek 
marazına kolayca kapılabilmekte ve her şeyi sınır
sızca sorgulayabilmektedir. Dindarların da a te’lerin 
de tutumlarını zahiren aklilik çerçevesinde savuna
bilmeleri ise aklın her iki zıt tutuma da kolaylıkla ya
taklık edebildiğini göstermektedir.

Bu açıdan bakıldığında, A kl’ı vahşi ve serâzat bir 
küheylâna benzetebiliriz. Bu küheylan kendisine 
gem ve semer vurmadan bineni, onun istediği yöne 
değil kendi istediği yöne çeker götürür; ve bir m üd

det sonra da sırtından fırlatıp atar. Ama bu küheyla- 
nın azgınlığı eğer K u r’an ’ın gemi ve Sünnet’in de 
eğeriyle zabt-ü rabt altına alınırsa, o zaman bu vahşî 
at ehlileşerek binicisini, ister istemez, onun istediği 
yöne götürür.

K ur’an ayetlerini aklileştirdiklerini ve bilimsel 
yorumunu yaptıklarını vehmeden bazı modern mü- 
fessirler (!) bu bağlam da azim hatalar yapmışlardır.^ 

Hz. Peygam ber’den rivayet edilen şu üç hadis de 
aklın hem bu alemdeki, hem de ahiretteki önemini 
çok iyi bir şekilde vurgulamaktadır:

• “Doğru yolu akıllıdan öğrenin; sözüne isyan etme
yin; sonra nadim olursunuz” (Süyûtî: C âm i’ü-s 
Sağiyr)

• “Cebrail’e insanlarda ululuğun, önderliğin neyle
olduğunu sordum: “Akılla dedi.” AbduiTauf Al- 
Munâvî: Künûz Al-Hakâyık R  Hadis-i Hayr Al- 
Halâyık)

• “Akıllıca hareket etmek her iki alemde de işlerin en
uslusudur” (A. Al-M unâvî: a.g.e.)

Sonuç
Vahiy ve Akıl kavramları hakkında ortaya atılmış 

olan çoğunlukla sübjektif ve muğlak fikirler Vahiy- 
Akıl ilişkisinin anlaşılmasını kolaylaştırmak yerine 
pekçok sunî problemin ortaya çıkmasına ve konu
nun, içinde tutulması gereken kanalın dışına taşma
sına sebep olmuş görünmektedir. Vahyin Rabbani bir 
bilgi iletim tarzı, buna karşılık aklın da beşeri bir bil
gi edinim vasıtası olduğu, vahye ve taşıdığı bilgile
rin doğruluğuna iman etmenin ve akhnı kullanmanın 
da farz olduğu göz önünde tutulduğu takdirde Vahiy- 
Akıl ilişkilerinin sınırlarını daha iyi belirleme imka
nı ortaya çıkmaktadır. ■

DİPNOTLAR

1- Bu incelem enin ilk versiyonu Gazeteciler-ve Yazarlar Vakfı’nın II.

Abant Toplantısı’nda (9-10 Tem muz 1999) tebliğ edilmiştir.

2- Parantez içindeki romen rakamları sûrelerin ve diğer rakamlar da

ayetlerin sayısına işaret etmektedir.

3- Bu incelem ede, sözün başında çizilm iş olan çerçevenin dışına çık

mamak için, “perde” semantik olarak İncelenmekten imtina edil

miştir.

4- Gazeteciler ve Yazarhu- Vakfı Abant Toplantıları l/İslâm ve Laik

lik, Editörü; M ehmet Gündem, s. 84, İstanbul 1998.

5- Hans von Ajberg müstear adıyla yazan kişi ile Ahmet H ulusi’nin

kitaplarında sergiledikleri tavırlar bunlara iyi bir örnektir.
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ASRA ANDOLSUN Kİ... -II
INCELEMEI

"Asra yem in ederim  ki insan hüsran içindedir. 
A ncak iman edip , salih  işler yapanlar, 

b irb irlerin e hakkı ve sabrı tavsiye eden ler istisn a .” 
(Asr, 103/1-3)

D oğru imana sahip olmak ve 
: salih amel işlemek, hüsrana 
uğramamak için temel esası 

oluşturuyor. Fakat bu aşamada bir prob
lem açığa çıkıyor. Kişi bu temel özelli
ğe hiç bir tartışılacak yönü olmaksızın 
sahip ise, ancak toplumdan uzakta, ta
mamıyla denecek kadar kendi bireysel
liği içerisine hapsolup hayatını sürdürü
yorsa ne olacak? Böylesi bir durum mu 
daha doğru ve hatta takdire değer, yok
sa sözkonusu temel özelliğe toplumun 
içerisinde yaşayarak sahip olmaya çalış
mak mı? Elbetteki bu sorunun cevabını 
öncelikle K u r’an ’da aramak durum un
dayız. Bu itibarla K ur’an’a yöneldiği
miz zaman, toplumsal olmak gerektiği 
daha ilk anda farkedilir. Zaten bu konu
da fazla ayrıntıya girmeye gerek de yok. 
Üzerinde düşündüğümüz sûre, bu konu
nun cevabmı veriyor;

"Asra yemin ederim ki, insan m utla
ka hüsrandadır. Ancak iman eden, salih 
amel inleyenler, birbirlerine hakkı tavsi
ye edenler...m üstesna."  (Asr, 103/1-3) 

Demek ki şu ana kadar üzerinde dur
duğum uz "'iman etmek” ve ''salih amel 
işlem ek”, hüsrandan kurtulm ak için ye

terli değil. Elbetteki bu ikisi ve hatta bi
rincisi olmadan diğerlerinin bir anlamı 
yok. Fakat sûrede açıklandığı üzere, 
iman ve salih amel hüsrandan kurtulma
nın teminatı olmaya yeterli kabul edil
miyor, Üçüncü bir özellik daha gereki
yor. O da; doğru iman ve salih amel 
özelliğine sahip kişilerin, sahip oldukla
rı bu doğruları (hakkı) başkalarına tav
siye etme zorunluluğu. Elbetteki bir şe
yin haklığının veya bâtıllığının yegâne 
ölçüsü; Resûlün insanlara ilettiği vahiy 
bilgisidir. Yani K u r’an. Dolayısıyla bu 
bilginin bildirdiklerine inanan ve kişisel 
bazda yine gereklerini yapan bir kişinin, 
aynı zamanda topluma da yönelmesi ve 
insanları, K ur’an ’dan hareketle sahip 
olduğu doğrulardan haberdar etmesi ge
rekiyor. R esûlüllah’tan nakledilen şu 
ifadeler ise bu gerekliliğin tespitidir;

"İnsanlar arasına karışıp onların 
ezalarma sabreden m ü'm inin mükafatı, 
insanların arasına karışmayıp onların 
ezalarma sabretmeyen m ü’ minin müka
fatından daha büyüktür.”^

Fakat kabul etmek gerekir ki, bazı 
zaaflardan dolayı herkes topluma yöne
lik olamayabilir. Topluma yöneldiği za-

Ahmet Cemil 
ERTUNÇ
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man yapması gerekenleri yapamadığı gibi, sahip ol
duğu doğruların da yıpranıp kaybolmasına neden 
olabilir. Bu durumda ne olacak? Bu sorunun cevabı
nı da R esûlüllah’ın açıklamalarında buluyoruz. Re- 
sûliillah öncelikle olması gerekeni açıklar;

“İnsanlar için en hayırlı ya§ayı§ hiçimi, Allah yo 
lunda, sırtında uçarcasına koşturacağı atın yularla
rını tutmuş adamın yaşantısıdır. O, korkulu hir düş
man sesini veya düşmana saldırı çağrısını işittiği her 
an, atının üstünde uçarcasına fırlayarak o sesin gel
diği veya emrettiği yöne giderek ölmek veya öldür
mek alanlarında gazi veya şehid olmak ister ”

Bu açıklam ayla olması gereken ifade edilir, fakat 
eğer böyle olunamıyorsa, hiç değilse m ü’min kişi en 
asgari şartlarda şöyle olmaya çalışmalıdır. Resulül- 
lah’tan nakledilen yukarıdaki rivayetteki açıklamayı 
şu açıklama takip eder;

“Hayırlı yaşantı o adamın yaşantısıdır ki, şu 
dağların tepelerinin birisinin üstünde veya şu dere
lerden birisinin içinde küçük bir koyun sürüsüyle 
birlikte bulunur. Nam azım  vaktinde ve emredildiği 
gibi kılar. Zekatını verir ve ölünceye kadar Rabbine 
kulluk eder. İnsanlardan yana, iyilikten yana bir şey 
işlemez."'^ *

Yani, en pasif durum da dahi, İslâm ’ın toplumsal 
yöne sahip olan ibadetlerini terketmek ve insanlar 
için iyilikle davranmaktan kaçınmak yasak. Aslında 
buradaki dengeyi ve olabilecek pasifliğin sınırını be
lirlemesi açısından şu rivayet önemlidir;

‘‘Sizden biri, bir kötülük gördüğü zaman onu 
eliyle değiştirsin (fiilen yok etsin). Buna gücü ye t
mezse diliyle değiştirsin (münkerin mahiyetini açık
layıp ilan etsin). Buna da gücü yetmezse kalbiyle de
ğiştirsin (içinden ona karşı kin beslesin) ancak bu 
imanın en zayıfıdır. Bundan sonra bir hardal tanesi 
kadar dahi iman yoktur.”^

Toplumdan uzak olmanın, dolayısıyla kötülükle
ri engelleyip, iyilikleri ikam e etmenin bulunmadığı 
bir hayat tarzı niçin kabul görmüyor. Bilebildiğimiz 
kadarıyla bunun iki nedeni var;

1-) Diğer insanları da aynı şekilde hüsrandan 
kurtulm asına vesile olabilm ek için. Çünkü her 
m ü’min yeryüzünde hakkın temsilcisidir:"!

“Ey iman edenler! A llah için hakkı ayakta tutan 
adil şahitler olun.” (Maide, 5/8)

“(insanları) A llah 'a  çağıran, iyi iş yapan ve 
“Ben müslüm anlardam m ” diyenden daha güzel söz
lü kim olabilir?” (Fussilât, 41/33)

“İçinizden hayra çağıran, marufu emredip, mün- 
kerden m en’eden bir topluluk olsun. İşte onlar kurtu
luşa erenlerdir.” (Al-i îm ran, 3/104)

2-) A llah’ın değişmeyen yasalarından olan; bir 
toplumun haktan uzaklaşması nedeniyle yıkılıp, he- 
lâka uğrama yasasının (sünnetullah) muhatabı olma
mak, dolayısıyla azaba uğrayanlai'dan olmamak için 
yegâne çarenin topluma hakkı sunm ak oluşu nede
niyle:

“(Öyle) bir fitneden sakının ki, aranızdan yalnız 
haksızlık edenlere erişmekle kalmaz. (İyiliği emir, 
münkerden nehiy hususunda kusur ettiğinizden dola
yı hepinize ulaşır.) Bilin ki A llah’ın azabı çetindir." 
(Enfal, 8/25)

“İçlerinden bir topluluk; “A llah’ın helâk edece
ği, yahut şiddetli bir şekilde azâb edeceği bir kavme 
artık ne diye öğüt veriyorsunuz?” dedi. Dediler ki; 
“R abb’imize mâzeret (beyan edebilmek) için, bir de 
belki korunurlar (öğüt alırlar) diye (öğüt veriyoruz). 
Ne zaman ki onlar kendilerine hatırlatılanı unuttu
lar, biz de kötülükten menedenleri kurtardık, zulme
denleri de yoldan çıkmaları yüzünden çetin bir azap 
ile yakaladık.” (A’raf, 7/164,165)

“İndirdiğimiz açık deliller ve hidayeti -biz Ki- 
tab’da insanlara açıkça belirttikten sonra- gizleyen
ler (açıklamayanlar var ya) işte onlara hem Allah la
net eder, hem bütün lanet edebilenler lanet eder. A n 
cak tevbe edip (durumları) düzeltenler, (gerçeği) 
açıklayanlar başka. Onları bağışlarım. Çünkü ben 
tevbeyi çok kabul edenim. Çok esirgeyenim.” (Baka
ra, 2/159,160)

Sözkonusu durum R esûlüllah’tan nakledilen ri
vayetlerde ise şu şekilde;

“Nefsim kudret elinde olan A llah’a yemin ederim  
ki; ya m a’rufu emreder, münkeri yasaklarsınız. Ya da 
Allah size katından bir ceza gönderiverir. Sonra 
O ’na dua edersiniz de duanıza icabet etmez.”^

“Dua edip de duanızın kabul olmadığı an gelip 
çatmadan önce m a’rufu emredin, münkeri nehyedin.”  ̂

Bundan dolayıdır ki, hakkı yaşamak ve yaşanma
sını sağlamak için gayret sarfetmenin ifadesi olan ci- 
had, ameller içerisinde en üstünü kabul edilmiştir;
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“Cihad amellerin en üstünüdür.”'̂
Kısacası, her müslüman hakkı temsil etmekde 

olabildiğince aktiftir. Haktan habersiz olan veya ye
teri kadar haberi olmayanlara hakkı tavsiye eder. On- 
lai'i hakka uymaları için zorlamaz, öncelikle ve çoğu 
zaman sadece tavsiye eder. Niçin zorlama değil de 
tavsiye? Çünkü hakkın özü, doğru imandır. îm an ise 
zorla oluşacak bir durum değildir. Hiç kimse zorla 
doğru bir imana sahip kılınamaz. Ancak doğru ima
nın niçin gerektiği, insan için ne gibi güzel sonuçla
ra vesile olduğu yumuşak, tatlı, insanın kalbine hitap 
eden bir üslûpla anlatılırsa, kişi doğru bir imana sa
hip olmaya istek duyabi
lir. Yoksa tepki gösterir.
Bu nedenle im anı ve 
ameli ve hatta salih am e
li kapsam ına alan 
“haldi”, “tavsiye” b iç i
minde insanlara sunul
malıdır.

Hakkı tavsiyeyi konu 
alan Asr sûresinin bu 
ayetinde (Asr, 103/3) İs
lâm ’ın davet metoduyla 
ilgili önemli bir talimat 
da verildiği dikkatlerden 
kaçırılm am alıdır. K o 
nuyla ilgili diğer bir çok 
ayet ise hakkı tavsiyeyi 
veya nasıl tavsiye edile
ceğini emreder ve açık
lar niteliktedir;

"De ki; “Ey insan
lar! Gerçekten ben sizin
hepinize gönderilm iş A llah’ m bir peygamberiyim. O 
Allah ki, yer ve göklerin tasarrufu O’nundur. O'ndan 
başka hiç bir ilah yoktur. (Allah) öldürür ve diriltir. 
Gelin O A llah 'a  ve O ’nun üm m ipeygam beri olan el
çisine inanın -ki o peygamber de A llah’a ve O ’nun 
sözlerine inanmaktadır- Ona uyun ki doğruyu bula
sınız.'' (A’raf, 7/158)

De ki; “Ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız 
(bir farkla  ki) hana “İlahınız bir tek ilahtır" diye 
vahyolunuyor. Onun için herkim  Rabb'ine kavuşma
yı arzu ederse, salih amel işlesin ve R abb’ine yaptı

ğı ibadete hiç kimseyi ortak e tm esin”. (Kehf, 
18/110)

De ki; “Ben Allah' ın dilediğinden başka, kendi 
kendime ne bir menfaati kazanmaya, ne de bir zara
rı uzaklaştırmaya muktedirim. Eğer gaybı bilseydim  
elbette çok hayır (mal ve menfaat) elde ederdim ve 
bana hiç bir fenalık dokunmazdı. Ben ancak inanan 
bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim." (A’raf, 
7/188)

De ki; “İşte benim yolum budur. A llah’a basiret
le davet ederim, ben ve bana uyanlar." (Yusuf, 
12/108)

“Asra yemin ede
rim ki insan hüsran 
içindedir Ancak iman 
edip, salih işler ya 
panlar, birbirlerine  
hakkı tavsiye edenler 
ve sabrı tavsiye eden
ler is tisna .” (Asr, 
103/1-3)

Fakat şurası da bir 
gerçektir ki, insanlara 
hakkı tavsiye etmek 
her zaman kabul gör
mez. Özellikle, bâtıl 
yollai'dan menfaat el
de edenler ve menfa
atlerinin devamı bâtı
lın devam ına bağlı 
olanlar, hakk karşısın
da tepkide bulunur, 
hakkı tavsiye edenleri 
susturm anın, durdur

manın usûl ve çarelerini ararlar. Onların bu yöndeki 
usûl ve çareleri de hemen hemen her zaman zora 
başvurmak, zorbalıklarını göstermek biçiminde olur. 
İşte bu aşamada, hüsrana uğramamak gibi ayrıcalık
lı bir özellik taşıyan kişi yol ayrımındadır. Ya, o ana 
kadar ki düşünce ve hareketlerinde, iman ve hayat 
tarzındaki hakka uygunlukta ısrar edip direnecek, ya 
da bulunduğu hâl üzerinden gerisin geri dönüp hüs
rana uğrayanların safına katılacak. Elbetteki olması 
gereken birincisidir. Bu ise sabretmeyi, yani olum
suz etki ve tepkiler karşısında sebat ve karaıiılıkla

EYLÜL 1999 « 5 1

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

http://www.cvisiontech.com


direnmeyi gerektirir. Bu hüsrana uğrayanlardan ol
mamanın yegâne çaresidir. Zaten sabır müslümanın 
vazgeçilmez vasıflarındandır. Çünkü dinin yarısı sa
bır temeli üzerinde yer abr.* Zira dinin bir çok emir 
ve yasaklan, o em ir ve yasaklardan rahatsız olanla
rın tepkilerine büyük bir kararlılıkla direnmeyi ge
rektirir ki, bu da sabırdır. Dinin diğer yarısı ise şükür 
temeli üzerinde yer alır. Yani sabır sonucunda veya 
sabra gerek olmadan A llah’ın bir lûtfu olarak elde 
edilen mükâfatlar, imkânlar, başarılar karşısında, 
üzerinde bulunulan hakka uygunluk özelliğinde se
bat etmek ve gereğine göre olmak. Bu ise şükürle 
mümkün olur. Zaten müslümanın hayatı da sabır ve 
şüki'ün toplamı olarak özetlenmiştir.^

Sabır önemlidir, gereklidir, fakat Asr sûresinde 
sabırla ilgili bir başka özelliğe dikkat çekilir; Hakka 
davet üzerinde olan şahsiyetler birbirleriyle yardım- 
laşmalıdırlar. Organize bir bütünlük sağlamalıdırlar. 
Bu organize bütünlük ise aynı veya yakın evlerde 
oturmakla, aynı yerlerde çalışmak ve toplanmakla 
değil, hakkı temsil etmek yönünde organize bir faali

yet yürütmek ve bu faaliyetin neden olacağı zorluk
lar karşısında kararlı direniş konusunda birbirlerine 

yardımcı olmakla mümkün olur. Bu alandaki zorun
lu olan kararlılık ise, ancak ve ancak sabrı sürekli ve 
karşılıklı olarak hatırlatıp, tavsiye etmekle m ümkün
dür. Fakat elbetteki bu, iş olsun türünden bir tavsiye 
değil, gereken sorum lulukları yerine getirdikten, el
deki bütün im kânları kullandıktan sonra gelişmelerin 
sonucunu A llah’a bırakıp bu sonucu büyük bir karar

lılıkla beklemek için yapılan bir sabırdır. Çünkü; 
“Zafer sabırdadır.”

‘'M allarınız ve canlarınız hususunda denenecek
siniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve 
puta tapanlardan, çok incitici (sözler) duyacaksınız. 
Ama sabreder, (yanlış şeyler yapmaktan) korunursa
nız; işte bunlar, yapm ağa değer işlerdir." (Al-i İm 
ran, 3/186)

"Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara, 

2/153)
"Evet! sabreder, (Allah’tan) korkarsanız, onlar 

(düşmanlar) hemen şu dakikada yanınıza gelseler, 
R abb’iniz size nişanlı beşbin melekle yardım eder." 
(Al-i İmran, 3/125)

KAYNAKLAR

 ̂ Tirmizî, kıyam et 55; İbn M ace, fiten 23; Müsned 2/43 
2 İbn M ace, fiten 13 

Bu rivayete yakın diğer rivayetler ise şöyledir;
“Size insanların en hayırlısı ve en şerlisini haber vereyim mi? İnsan

ların en hayırlısı o kimsedir ki, kendisinin veya (emanet aldığı) 

başkasının atı sırtında ya da yaya olarak ölünceye kadar Allah 
yolunda çalışır. İnsanlann en şerlisine gelince o da, A llah’ın Ki- 
tab’ını okuyup (emir ve yasaklarına) riayet etmeyen kişidir.” 
(N eseî, cihad 8)

“Size insanların en hayırlısını haber vereyim  mi? O, atının yularından 
Allah yolunda tutan kimsedir. (Hayırda) onu takip edenini haber 

vereyim  mi? O da koyunlarının peşine takılıp (insanlan) terke- 

den, koyunlannda bulunan A llah ’ın hakkını da ödeyen kimsedir. 
Size insanların en kötüsünü de haber vereyim mi? O da, A l
lah’tan isteyip Allah adına vermeyendir.” (Muvalta, cihad 4; Tir
m izî, cihad 18; N eseî, zekat 74)

Ebu Said bildiriyor;” A llah’ın Resulü “Kim Rabb olarak A llah’tan, 
din olarak İslam ’dan, peygamber olarak da Muhammed’ten razı 
ise, ona Cennet vacip olur. dedi. Bu söz hayretime gitti ve “Ey 

A llah’ın Resulü! bir kere daha tekrar eder m isiniz?” dedim. Ay
nen tekrar etti ve  arkadan şunu söyledi; “Bir başka şey daha var 

ki, Allah, onun sebebiyle kulun C ennet’teki makamını yüz dere
ce yükseltir. Bu derecelerden ikisi arasındaki m esafe semâ ile arz 
arasındaki m esafe gibidir.” Ben “O nedir?” dedim. “Allah yolun
da cihad, Allah yolunda cihad, Allah yolunda cihad.” (Müslim, 
imaret 116; N eseî, cihad 18)

“İnsanlann (müslümanlarm) en efdali kimdir?” diye sorulur. Resulül- 

lah’ın bu soruya cevabı şu olur; “Allah yolunda canıyla, malıyla 

cihad eden m ü’min k işi.” Bunun üzerine tekrar sorulur; “Sonra 

kimdir?” Cevap şöyle olur; “Tenhalardan bir tenhaya Allah kor
kusuyla çekilip, insanların şerrinden uzaklaşan (veya kendi şer
rinden insanları emin kılan) kim sedir.”(Buharî, cihad 2, rikak 34; 
Mü.slim, imaret 122,123; Ebu Davud, cihad 5; Tirmizî, cihad 24; 
N eseî, zekât 74, cihad 7; İbn M âce, fiten 13)
İslâm ûleması gerek bu hadîste ve gerekse naklettiğimiz diğer 

hadîslerde müslümanlar için ikinci aşamada tavsiye edilen “inzi
va” yı, her şartta yapılması gereken bir durum olarak değil, an
cak müslümanlar arasında fitneler açığa çıktığı ve herşeyin karış
tığı zamanlarda, müslümanlarm arasına katılarak ba.şka yanlış
lıklara neden olmaktansa bir kenara çekilip, yanlız kalmayı tav
siye eder niteliğinde olduğunu açıklamışlardır. (Bkz: Canan, Kü- 

tüb-i Sitte 3/500)Bu konuda “insanların en efdalini” açıklayan ri
vayetteki “insanların şerrinden em in olmak veya insanlan kendi 
şerrinden emin kılmak için inzivaya çek ilm eyi” tavsiye eden ri

vayet önemlidir.
 ̂ M üslim, iman 78; T innızî, fiten 11; N eseî, iman 17; Müsned 

3/20,49; İbn Kesir, Tefsir 4 /1328  
^ “Kim m a’rufu emreden ve münkerden nehyeder.se, o kimse yeryü

zünde A llah’ın, Peygamberin v e  Kur’an’ın halifesi (vekili, tem

silcisi) olur.” (Bkz; Razî, M efatih 6/524; İbn Kesir, Tefsir 

4/1330)

5 İbn Kesir, Tefsir 4/1328  

^ İbn M ace, fiten 20

 ̂Tirmizî, iman 8; İbn Mace, fiten 12; Müsned 5/231 

^ Bkz; Hindi, K enzu’l Ummal 1/30; 3 /156  

^ Bkz; İbn Kayyım , Sabredenler ve Şükredenler 124-127 

’O Mü.sned 1/307
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DOĞRUYU (RÜŞD)
YANLIŞTAN (GAY)

AYIRT e d e b i l i r  MIYIZ?

ÇEVİRİ

elâleddîn-i Rûm î K af D ağı’nı 
iğne ile yerinden kaldırmayı 
arzulamıştı. Sanırım ben de 

aynı şeyi gerçekleştirm eyi istiyorum. 

Fakat burada K af Dağı ve iğne sembolü 
ile anlatılmak istenen nedir; bu kavram
lar simgesel olarak neyi anlatıyorlar?

Benim iğne sembolünden anladığım 
âfâkî ve enfüsî ayetlerdir. K af Dağı ise 
bana göre, yeryüzündeki fesâd ve kan 
dökm e olgusunu ifade ediyor.

Âfâkî ve enfüsî ayetleri kavrama bi
lincimizi yitirdiğimiz zaman, artık Ki- 
tab’ın (K ur’an) ayetleri de dahil olmak 
üzere, hiçbir şey, bizim  için bir anlam 
ifade etmez, bize bir yarar sağlamaz. 
Çünkü yüce Kitabın bütün ayetlerinin 
birleştiği asıl merci âfâkî ve enfüsî ayet
lerdir. Bundan dolayı kim  âfâkî ve enfü
sî ayetleri gereğince kavramayı ihmal 
eder, âfâkî ve enfüsî ayetlerin bizatihi 
m utlak hakikate işaret ettiği hususunu 
görm ezlikten gelirse, K itab ’ın diğer 
ayetleri, ne gökten indirilenler ne de 
yeıyüzünde yazılanlar, o kimseye bir 
avantaj sağlamaz. Z ira K itâb’daki âfâkî 
ve enfüsî ayetler, insanlar onlara başkal- 
dırsalar, bilinçli olarak onları anlamama 
konusunda diretseler bile, onları, kendi

lerini kabule zorla boyun eğdirecek gü
ce sahiptirler. İşte bu hakikat bu şekilde 
kabul edildiğinde ancak insanlar Ki- 
tab’ın ihtiva ettiği ayetlerin tümünü 
kavrayabileceklerdir. Böylece yüce Al
lah’ın şu ayeti de tahakkük etmiş ola
caktır: “Biz onlara âfâkta ve nefislerin
deki ayetlerimizi göstereceğiz ki, onun 
(K ur’an ’ın) mutlak hakikat olduğu, on
lar için belirginleşsin. R abb’inin her şe
ye şahit olması yeterli değil m i?”

Günümüzdeki âfâkî ayetler, insanla

rın inkâr etmelerine imkan bırakmaya
cak şekilde, kendilerini insanlara açma
ya başladılar. Bu gelişme müslümanları 
da sevindirmektedir. Nitekim bu neden
le müslümanlar ilim ve iman konusunda 
birçok kitap te’lif ettiler, etmeyi sürdür
mektedirler. Fakat -yalnız müslümanlar 
değil, tüm insanlık- enfüsî ayetleri şu 
ana kadar, henüz gerektiği gibi kabul 
edebilmiş değillerdir. Sözgelimi bütün 
insanlar, uzay bilimi ile ilgili âfâkî 
ayetlerin anlaşılabileceğini kabul et
mektedirler. Kavranılmaları zaman alsa 
bile bu tür ayetlere karşı anlayış göster
mektedirler. Ne var ki enfüsî ayetler 
sözkonusu olduğunda, bu ayetlerin ge

rektiği şekilde ortaya çıkarılmaları ve

Cevdet
SAİD
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insanların onları layıkı veçhile anlamaları, kabul et
meleri yavaş seyretmektedir. Oysa âfâkî ayetler de 

sonuçta enfiisî ayetlerin anlaşılması için onların hiz- 
metindediıier. Çünkü enfüsî ayetlerin en büyüğü ve 
en önemlisi, aynı anda hem takvâ(iyilikten, güzellik
ten yana olma ve kötülükten kendini koruma) hem 
de fücûrun (kötülüğün, sapıklığın ve azgınlığın) ken
disine (nefsine) ilhâm edildiği şu insandu'.

M esele bu bağlam da ele alındığında, insanlığın 
elinde, insanların nefislerini fücûra veya takvaya yö
neltme (dönüştürme, tebdil etme) gibi bir imkanın 
var olduğu ortaya çıkmaktadır. Başlangıçta insan 
nefsi ne facir (kötü), ne de muttaki (kötülüklerden 
korunan) olarak yaratılmıştır. Yalnızca, fücur ve tak
va gibi iki belirgin yönden birisine yönelme duygu
su kendisine ilham edilmiş olarak yaratılmıştır. Söz
gelişi onun kendi iradesiyle facirliğe yönelmesi, 
onun nefsini (ben’liğini) kirletici, yitirici, ziyana uğ

ratıcıdır; takvaya yönelmesi ise toplumun ve kendi 
çabalarının ben’liğinde ve bilincinde meydana getir

diği kirliliklerden ve olumsuzluklardan arındırıcıdır. 
Çünkü fücur ve takvayı ilham eden fail bizzat Al
lah’tır; tezkiye (arınma) ve tedsiye (yitme, kirlenme, 
ziyan uğratm a)’nin faili ise insandır.

Bütün insanlar okuma-yazma öğrenebilme yeter
liğine sahip olarak doğarlar. Normal olarak doğan 
tüm insanlarda bu kudret doğuştan vardır. Fakat bu 
yetenek, ancak insan tarafından uzun ve yorucu ça
lışmaların yapılması neticesinde gerçeklik kazanır.

İnsanlar zamanı ekonomik kullanma konusunda 
sürekli bir yarış içindedirler. Nitekim bu alanda çok 
çaba harcamışlar ve deneyimleri sonucunda elde et

tikleri birçok veri ortaya koymuşlardır.
Öte yandan insanlar âfâkî ve enfüsî ayetleri bü

yük çabalar, enine boyuna düşünmeler sonucunda 
öğrenmişlerdir. Nitekim insanlık bu alanda sürekli 
bir ilerleme içerisindedir. Sonuçta bu alanda elde 
edilen değerlerden insanlık için yararlı olanlar geri
ye kalmış, işe yaram ayanlar ise köpük gibi yok olup 
gitmiştir. Efüsî ayetlerin en önemli göstergelerinden 
birisi de insanın, insanlığın uzun zamanlar boyunca 
birçok yorucu çalışmalar sonucunda ortaya koyduğu 
bilgi birikim lerini, yazılı ve sözlü iletişim aracılığı 

ile, çok az zam anda kesbedilme gücüne sahip olma

sıdır. Oysa kelamın yazılı ve sözlü kodlar haline ge
lebilmesi, uzun zaman almıştır. Bu süreç üzerinden 
hiç geçmemiş ise en az beş bin yıl geçmiştir. Oysa 
elle yazma yerine kağıt ve baskı araçlarının geçmesi 
hadisesinin üzerinden beş asırdan daha az zaman 
geçmiştir. Bu tür konularla ilgili bilgi elde edebilme 
imkânı, âfâkî ayetler bağlam ında ortaya çıkmakta
dır. Öyle ki bu hususlarda bilgi elde etme imkanı ya
kın bir gelecekte bütün insanlar için mümkün hale 
gelecektir; böyle bir dönemin geleceği hususunda 
şüphe yoktur. Âfâkî ayetler alanında meydana gelen 
bu gelişmeler, insanları, âfâkî ve enfüsî konularla il
gili A llah’ın ayetlerini gizleme hususundaki bilimsel 
çabalarına mutlaka üstün gelecektir.

Zaman konusunda ekonom ik davranmak, bu 
alanda ciddi çabalar harcam ak insanlığın doğasın- 
dandır.

Bir de bu bağlamda zikredilmesi gereken önemli 
bir kavram vardır teshir(hizmete sunma, emre boyun 
eğdirme) konusu. Zira tüm kâinat insanın hizmetine 
sunulmuştur. Bu düşünce, önemi çok büyük bir bakış 
açısıdır. Bu nazariyenin gerçekliğe dönüştürülmesi 
ise, ancak A llah’ın insan konusundaki bilgisinin,yer- 
yüzündeki fesâda (tüm olumsuzluklara ve bozulduk
lara ve oradaki kan dökücülüğe) üstün gelmesi saye
sinde mümkün olacaktır. İnsana yöneltilmiş bu çok 
önemli iki suçlama (yeryüzünde fesad çıkarma ve 
bozgunculuk yapma), insanın yaratılması hususu, 
henüz bir proje aşamasında iken gerçekleşmemişti. 
Ama insanın yaratılması gerçekleşip insan, çok az 
zamanda, birçok şeyi öğrenmede zamanı ekonomik 
kullanma yeteneğini kazandığı andan itibaren, ken
disini bir engelin önünde buldu. Bu engel şu soru idi: 

İnsanın doğuştan sahip olduğu yetenekleri en yüksek 
verimlilikte (maksimum düzeyde) nasıl açığa çıkara
biliriz? Savurganlığa m eydan verm eden insanın 

enerjisinden maksimum yarar nasıl elde edilecektir?
Kuşkusuz yeryüzündeki fesadın ve kan dökücü- 

lüğün en başta gelen nedeni insanın, insandaki yete
nekleri en yüksek düzeyde ortaya çıkarmada kullanı

lacak en elverişli yol ve yönteminin onu ikna etme 

(inandırma) değil de, korkutma, tehdit etme ve zor

lama yöntemi olduğunu sanmasıdır. Ayrıca insanın 
şiddet temeline dayalı bu yöntemleri, insanoğlunun
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eğitilmesinde ve insanın en yüksek (ahsen-i takvi
me) düzeye çıkarılması veya en düşük (esfele sâfi- 
lîn) konuma indirilmesi gibi hususlarda başvurula
cak en sağlıklı yöntem olduğuna inanmasıdır.

Yeryüzünde hüküm süren bütün oluınsuzluldarın 
ve bozuklukların başta gelen nedenlerinden bir diğe
ri de insanın, insan tarafından anlaşılması hususudur. 
Nitekim insanoğlunun arınmaya (tezkiyeye), ahsen- 
i takvime(en yüksek düzeye), iyiye güzele (rüşde) 
yöneltileceği yerde, bozulmaya, kaybolmaya, fücûra 
(kötülüğe) azgınlığa, sapıklığa yöneltilmesi. Nitekim 
bu yüzden büyük çaplı enerji ve hammadde kaynak
ları boş yere israf edil
miştir, hala da edilmek
tedir.

Kim kendi nefsinde 
böyle bir dönüşümü ger- 
çekleştirem iyorsa baş
kasını değil, kendi nef
sini eleştirsin, ayıplasın.
Çünkü sorun başka yer
de değil, onun kendisin- 
dedir. Eğer sana bir kö
tülük dokunuyorsa o 
kendi nefsin yüzünden- 
dir.

Nitekim yeryüzünde 
bozgunculuk çıkaran 
şeytan ve insanlar gele
cekte (Kıyamet Günü) 
bizden uzaklaşacak ve 
bize şunu diyecekler:
“Bizim sizin üzerinizde
doğrudan etkin bir gücümüz yoktu. Biz yalnızca sizi 
(kötülük yapmaya) çağırdık, siz de bizim bu çağrı
mıza uydunuz.”

“İş hükme bağlanıp bitirildikten sonra şeytan on
lara şöyle dedi: “Allah size mutlak gerçek olanı 
v a ’detti. Buna mukabil ben de size v a ’dettim, fakat 
ben sözümden döndüm. Benim size karşı yaptırım 
uygulayacak (doğrudan) bir gücüm yoktu. Ben yal

nızca sizi (kötülük işlemeğe) çağırdım, siz de çağrı
ma uydunuz. O halde beni eleştirip kınamayın, ken
di nefsinizi eleştirin, ayıplayın. Artık (bugün) ne ben

sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz?...” 
Ne benim sizi kurtarmam mümkün olur, ne de sizin 
beni kurtarmanız mümkündür.

Öte yandan yeryüzünde bozgunculuğun, fesâdın 
elebaşları olan bozguncular-bu kimseler bizim hali
hazırdaki lügatımızda müstekbii'ler ya da sömürgeci
ler olarak geçmektedirler- da şöyle diyecekler: “İşte 
kendilerine uyulanlar o zaman, kendilerine uyanlar
dan uzak dururlar; azabı gördüler, daha dönmemiz 
mümkün olsaydı da, şimdi onların bizden uzak dur
du k lar gibi, biz de onlardan uzak dursaydık.” İşte 
(böylece) Allah, işledikleri amellerin tümünü hasret

ler olarak onlara göste
rir.”

Biraz önce değinil
diği gibi yeryüzünde fe
sadın ve kan dökücülü- 
ğün başat nedeni, insan
daki yeteneklerin en iyi 
şekilde ortaya çıkarıl
ması yolunun onu ikna 
değil, ikrah (zorlama, 
baskı yapma) olduğu
nun sanılmasıdır. Tarih 
boyunca yaygın olan bu 
düşünce, çağlar boyu 
yeryüzünde hüküm sü
ren fesadın başlıca ne
deni olmuştur. İnsanoğ
lunun, insanı^ıslah etme 
ve kurtuluşa erdirm e 
yolunu bilmemesi, tarih 
boyunca insanın doğal 

yapısı hususunda cahil olması, bütün bunlar fesadın 
ve kan dökücülüğün başlıca nedenidir. Oysa hiçbir 
zaman, fesad ve kan dökücülük probleminin önlen
mesini mümkün kılan insandaki konuşma yeteneğin
den ve onun eşyaya isim verme kudretinden yarar
lanma yoluna gidilmemiştir. İşte bunun içindir ki, in
sanı yeryüzünde fesat çıkarma ve kan dökmekle suç
layan meleklere karşı yüce A llah’ın cevabı şöyle ol
muştu: ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim ’; ‘Allah 
A dem ’e isimleri öğretti’. Sözkonusu bu suçlamada 
insanın isim verme, isimle, kelâm(söz)la ve sembol
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le elde edilen bilgileri aktarabilme kudretine sahip 
olması, onun meleklere üstün gelmesinin yegane ve
silesidir. Bundan sonra insanın K itab’ın diğer ayetle
rinde de bu hakikati bütün açıklığı, seçikliği ile bu
labilmesi için, onu âfâkî ve enfüsî ayetlerden yeni
den çıkarması mümkündür.

însanın, insana ikna yoluyla verdiğinden daha 
fazlasını, ikrâh yoluyla verebileceği zannı azgınca, 

sapıkça bir sanıdan başka bir şey değildir. Sadece bir 
sanıdan ibaret olan bu düşünce, insanla iletişim kur
ma ve onu ıslâh etm em iz için kullanabileceğimiz bü
tün pencereleri üzerimize kapatmıştır. Ancak çaresiz 
değiliz; tarihi olaylarla ilgili enfüsî ayetlerden insan
da saklı en üstün yetenekleri, maksimum verimliliği 
ikrah yoluyla değil, ikna metoduyla ortaya çıkarm a
nın daha tutarlı bir yöntem olduğu yasasını çıkarabi
liriz. Hala bu şansımız vardır. Nitekim peygamberle

rin tümü bu yöntemle (ikrah değil ikna yöntemi) gel

mişlerdir.
Öte yandan tüm dünya şu ana kadar, günümüz 

dünya devletleri arasındaki gizli ilişkilerin hangi ko
şullarda gerçekleştirildiği hususundan habersiz bu
lunmaktadırlar. Zira bu ilişkilerin neredeyse tümü ik
na ve irşad temeli üzerine değil, tehdit ve zorlama 

üzerine kurulmuştur.
Buna göre bizim zorlama yoluyla gerçekleştirilen 

imanın gerçek manada iman, küfrün de küfür olma
dığını anlamamız mümkün olur. Bunun gibi politika 
alanında da baskı ve dayatma yöntemiyle elde edilen 

sonuçların hiçbirisi sağlıklı, tutarlı ve doğru sonuçlar 
değil, düpedüz yanlış, sapık ve tasalluta dayalı so
nuçlardır. Bunun içindir ki K itab’da bu hususla ilgi
li şu bilgi gelmiştir. ‘Artık dinde zorlama yoktur; 

kuşkusuz doğru(rü§d) yanlı§tan(azgınlıktan sapkın
lıktan ve tutarsızlıktan) ayıklanmıştır.' Bu ilahi hü
küm, insana saygı göstermenin gerekliğini vurgula

makta ve ademoğlunun değerini yüceltmektedir.
Tüm bu anlatılanlardan sonra artık şu soruyu so

rabiliriz. Doğru(rüşd) yanlıştan ayırt edilebilir mi? 
Evet, doğru yanlıştan ayırt edilebilir. Çünkü ikrâh 
yoluyla elde edilen sonucun kesinlikle doğru, sağlık- 
h ve tutarlı (rüşd) olmasının mümkün olmadığı, olsa 
olsa onun yanlış, azgınlık ve sapkınlık olduğu, böy
le bir yöntemin insanları yalancılığa, sahtekârlığa ve

ikiyüzlülüğe sürükleyeceği hususu kesin bir şekilde 
açıklık kazanmıştır.

Öte yandan âfâkî ve enfüsî ayetler dinde ve iti- 
kadda zorlama yönteminin kullanılmasıyla gerçek
leştirilecek dinin ve itikadın sağlıklı bir din ve itikad 
anlayışının meydana gelmesini mümkün kılamaya- 
cağına işaret etmiyor mu? Zira evrendeki âfâkî ayet
lerin (göstergelerin) gelişmesi, insanları, din ve araş
tırma konularında, zorlama yönteminin kesinlikle 
uygulanmaması yasasını kabule zorlamaktadırlar. 
Bu yasa şu yasanın da tekrar ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır; ‘Köpük yok olup gider, insanlığın yara
rına olan şeyler yeryüzünde kalıcı olurlar’.

Dinde zorlamanın olmaması, zorlama ve onunla 
ilgili tüm araçların vesile olduğu şiddet unsurunu da 
kullanımdan uzaklaştıracak, olumsuz kılacak, dinde, 
itikadda ve siyasette bu tür yol ve yöntemlerin kulla
nımına son verecektir. Çünkü bu yasa zor yöntemini, 
bu tür alanların tümünden uzaklaştırmakta ve reddet
mektedir.

Zira biz itikadda ikrah yönteminin olumlu rolü 
olduğuna inandığımız zaman rüşdü(doğruyu, iyiyi, 
güzeli, tutarlı olanı) bir kenara atmış, yanlışlığın, az
gınlığın sapıklığın içinde dalm ışız demektir. Artık bu 
aşamadan sonra önümüzde bizi rüşde ulaştıracak bir 
yol kalmamıştır. Çünkü şiddet yönteminden başka 
tüm yollar, kendi irademizle kapatılmıştır. Artık biz 
rüşdden(doğrudan, iyiden, güzelden, tutarlı olan
dan), şiddetsiz kalmaktan korkar durum a gelmişiz- 
dir. Bundan dolayı çöküntü ve perişanlıkla yüzyüze 
gelmemiz kaçınılmaz hale gelmiştir. Üstelik biz bü
tün bunları A llah’ın, O ’nun elçilerinin ve kitapları
nın adını kullanarak, ilerleme, adaleti gerçekleştirme 
ve kutsal değerleri koruma adına yapmaktayız. Bu 
koşullarda doğrunun (rüşdün) yanhşdan(ğayy) ayırt 
edilmesi sözkonusu olabilir mi?

Yoksa A llah’ın şu ayette anlattığı insanların ko
numuna düşüp onlardan birisi haline mi gelmişiz: 
Doğru yolu görseler, onu yol edinmezler, ama azgın
lık, sapıklık yolunu görseler onu yol edinirler.” u

N ot: Yazar m akalesinde kullandığ ı ayetlerin  num aralarını ve yer  
aldıkları surelerin adların ı verm ediği için biz de verme gereğini 
duym adık. Çev.

El-M ecelle’ den 

Çeviren: A bd i K eskinsoy
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DEPREM SONRASI
e k o n o m i k  t a b l o

D epremin özellikle sanayinin 
kalbi olan illerde m eydana

......  gelm esi nedeniyle üretim in
düşmesi ve vergi gelirlerinin azalm ası
na neden olacağı gibi, enflasyonun yük
selmesi, borçlanm a faizlerinin artması 
ve büyüme hızının düşmesine de yol 
açacağı bildiriliyor.

Deprem Ekonom ik Tabloyu
Nasıl Etkileyecek?
* Sanayi üretim i düşecek.
* Vergi gelirleri azalacak.
* Enflasyon ve faizler yükselecek.
* İşsizlik artacak.
* 1999 yılı ekonomik hedeflerinde 

sapma olacak.
Tüm Türkiye’yi yasa boğan depre

min ekonomik boyutu her geçen gün 
büyüyor. Uzun süredir istikrarlı bir sey
re girmeyi başaramayan ekonomik tab
lo deprem ile daha vahim hale geldi. 
Binlerce insanın ölümüne, büyük mik
tarda mal kaybına neden olan deprem, 
hem üretimi, hem pazarı ve bunlara 
bağh olan tüm ekonom ik çarkı alt-üst 
etti. K ısaca ülkeyi zor günler bekliyor.

M arm ara bölgesinde 17 A ğustos 
1999 gece yarısı onbinlerce insanı, 45 
saniyelik zaman dilimi içerisinde um ut
larıyla yok eden depremin, ekonomi

dünyasında açtığı ve açacağı yaranın 
onarımı uzun süre devam edeceğe ben
ziyor.

Dev bina ve tesislerin yerle bir oldu
ğu enkaz yığınları arasında bir haftaya 
yakın kalan insanların canlannı malları
nı kurtama çabası bir yana, ikinci bir 
deprem de olağanüstü hale karşı dev
let’in olağan haldeki halinden pek fark
lı olmadığının gözler önüne serilmesi
dir. Üçüncü bir deprem ise tüm bunlar 
yatıştıktan sonra yaşanacak. Depremin 
hasar boyutu; gerek can kaybı olarak 
gerekse mal kaybı olarak açıklananın 
çok üstünde. Allah yardımcımız olsun.

BİR TESBİT-BİR Ö NERİ 

Bir Tesbit
Dünya genelinde ‘ekonomik k ıiz ’ler 
yaşanıyor. Ülke olarak biz de bu kriz
den ciddi şekilde etkileniyoruz. U lusla
rarası kriz yetmiyormuş gibi iç sıkıntı
larımız da dinmek bilmiyor. Yaşanılan 
sıkıntılar yalnızca ekonomik boyutta ol
sa çeşitli tedbirlerle aşılabilir. Fakat ya
şanan sıkıntılar hem ekonomik hem de 
sosyal boyutta olunca sorunlar karışık 
bir labirente dönüşüyor. Ülkeler dış so
runlarla (uluslararası), mücadeleyi an
cak iç dinamiklerinin dirençliliği saye-

M.Nuri
KAYNAR
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sinde göğüsleyebilirler. B ir taraftan dünya devletleri 
ile ekonom ik/politik mücadeleye soyunacaksınız, di
ğer taraftan kendinizle barışık olmayacaksınız, İşte 
ülkenin temel sorunu budur. Kendisiyle barışık ol
mayan, ilişkilerinde istikrarlı bir çizgi, anlamlı bir 
kurgu oluşturamaz. Uyum olmadan, huzur olmaz.

Ülkede herkes sıkıntı içerisinde; memur, işçi, 
emekli, öğrenci, işveren...

Memur-işçi geçim sıkıntısında, halkın geliri ya
şam standardının çok altında. Emekli, alacağı üç ku
ruş için, ömrünü verip hak kazandığı maaşını saatler
ce banka önünde bekleyerek alıyor, hali perişan..

Esnaf, akşam a kadarki alacak verecek sıkıntısı, 
işsizlik derdi yetmiyormuş gibi akşam evine gelir. 
Okuldaki çocuğu dertli: Başörtüsüydü, meslek lise
lerine üniversite hakkı verilip-verilm eyeceğiydi, 
okulun genel başarı ortalamasının düşüklüğüydü-hiç 
yok yere sorunlar yumağı. B ir de bunlarla uğraş.

Ev kadını, akşama sofraya koyacağı yemeği nasıl 
meydana getireceği derdinde. M utfak masrafları 
frenlenemiyor. Pahalılık almış başını gidiyor.

Halk bunlarla uğraşırken, halkın sorunlarını çöz
meye aday olanlar, halkı hizaya sokm a’ ‘TEK T ÎP ’ 
haline getirme uğraşı içerisindeler. Ekonom ik re
formlar yerine, binlerce yıldır sorun olmamış kılık- 
kıyafet reform larıyla uğraşıyorlar. 1400 yıldır okun
ması sorun olmamış kitap, nasılsa bir anda okunma
sına kısıtlama getiriliyor. Ne adına? Eğitimde Re
form.

M emleketin tıraji kom ik hikayesi.
Gülermisin, ağlarmısın?
Bugün ülkede toplumsal barış bozulmuyorsa bu 

milletin sınırsız sabrı, kadim geleneği olan idarecile
rine bağlılığından başka bir şeyle açıklanamaz.

Bir Öneri
Şuna bir inanabilsek: Bu milletle aşılmayacak soru
numuz yok! Buna inanabilsek ve kendimizle barışa- 
bilsek..

Özdeğerlerimizle, geleneklerimizle, insanımızla, 
bizi biz yapan değerlerimizle. İşçimiz, m em urum uz
la, emeklimiz, öğrencimizle, sanayicimiz, siyasetçi
mizle, askerimiz, polisimizle., (bu liste uzayıp gitse) 
Bu barışı bir sağlasak; ekonomik-politik bütün so
runlar bir bir çözülecektir.

O kadar kolay mı? Evet! N asıl mı?
Sorunu oluşturan kim? Biz 
Çözecek olan kim? Biz 
Yani sen, ben...
İşte önemli olan biz olabilmek. Halk ile Devletin 

bir bütün olduğu halksız devletin devletsiz halkın 
olamayacağı bilinciyle

Bu neden önemli? Kendisiyle barışık amacını bi
len, ve o amaca uygun hareket eden insan başarılı 
olur. Ülkelerde öyle...

Ülke olarak amacımız nedir? Bu amaca uygun 
ekonomik, siyasi program larım ız nelerdir? Bunu 
netleştirmemiz gerekir. Önemli olan bu sorulara net 
cevaplar verebilmek. Eğer hala kararsız isek bir yer
lerde problem var demektir. Bu problem içimizden 
veya dışımızdan kaynaklanıyor olabilir. Tesbit edilip 
çözülmesi elzemdir. Aksi takdirde istikrar hayal ola
rak kalır ve gündelik siyasetlerle sadece günü geçiş
tirebiliriz. Oysa 2000’li yıllara geldiğimiz şu günler
de güçlü bir ülke olmak zorundayız.

Bunun için dışa bağımlı program lar yerine ba
ğımsız B iz’im için olan projeler üretilmelidir.

Yıllardır Avrupa kapılarında neler kaybettiğimizi 
anlamalıyız. Sosyal kayıpların dışında ekonominin 
şu kurallarına da terstir. ‘Ekonomi sadece bir pazara 
bağh kalm am alıdır’.

Ekonomimizin sadece Avrupa’ya bağlı olması 
risk oluşturur. Dünya ile bütüncül bir barışıklık için
de olunmalıdır ama öncelikle kendi çıkarlarımız ön 
planda tutulmalıdır. Çıkarlarımızın gereği neyse ya
pılması gereken odur, Birileri öyle istiyor diye daha 
kârlı olan ilişkilerimizi ertelememeliyiz. Tam tersine 
komşularımızın önceliği olmalıdır.

TÜRKİ CUM HURİYETLER: Çeşitli şekillerde 
bunalımlar yaşayan, burnum uzun dibindeki bu ülke
ler bizi önder konumunda görmekteydiler. Bu konu
mumuz iyi değerlendirilebilirdi. Tüm dünyanın işta
hını kabartan bu verimli pazarlar için halen fırsat 
vardır. Çeşitli şekillerde birliktelikler oluşturulabilir. 

Diğer komşularımız olan Arap ülkeleri ile de iliş
kilerimiz güçlendirilebilir,

IRAK: Birleşmiş M illetler’in ticareti sınırlayan 
‘Irak A m bargosu’nun en fazla zararı bize olmuştur, 
fakat nedendir bilinmez hiç bir hükümet ve siyasi
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parti tarafından bu gerçek yüksek sesle söyleneme- 
mektedir. Hergün yüzbinlerce dolar zarar edilen bir 
pazar da ülke çıkarları gözardı edilerek Amerikan çı
karları gözetilmektedir. Aynı ambargo Ürdün tarafın
dan rahatlıkla aşılabilmiştir. 50. maddenin bize tanı
dığı hakkı kullanarak ülke menfaatini ön planda tu
tan bir tavır içerisine girilmelidir. Aynı tavır İncirlik 
havaalanının kullandırılması içinde gösterilmelidir.

İRAN: İran’la olan ilişkilerimizde, basit diplo
matik temaslarla aşılabilecek sorunlar bir anda geri
lime dönüşmekte. İlişkiler askıya alınabilecek boyu
ta getirilmektedir. Basit, yerel sorunlar konsolos ia
deleri boyutuna dönüşecek şekli alabilmektedir. Oy
sa İran bölgede önemli bir gücü olan tarihi kom şulu
ğumuz, ilişkilerimiz olan köklü bir ülkedir. İlişkileri
mizin bu bağlamda daha tutarlı olması gerekir. Bölge 
barışı için iki büyük güçlü ülke olan İran-Türki- 
y e ’nin ekonom ik-politik barışçıl birlikteliği son de
rece önemlidir.

RUSYA: Sistem sorgulaması yaşayan ve Kapita
list sisteme entegre olm a sürecinde olmasına karşın 
köklü ve büyük bir ülkedir. R usya’nın sistem krizine 
düşmesi sonrası başlayan ‘bavul ticareti’ olarak ta
nımlanan ticari ilişkiler sistemli bir yapıya dönüştü
rülmedi, dönüştürülme noktasında yeterli çaba sarfe- 
dilmedi. Büyük bir pazar kaybedildi. Oysa Japonya, 
Kore, M alezya ve batı ülkeleri bu pazarın önemini 
keşfettiler ve çeşitli yöntem lerle bu pazarı kendileri
ne yönlendirmeyi başardılar.

BULGARİSTAN: Bulgaristan’da oluşan büyük 
ihtiyaca ve isteğe karşılık, ülke olarak gerek hükü
m et düzeyinde ve gerekse özel sektör olarak 
tedarikçi tutumuna gelem ediğim iz gibi, bu ülkeye 
yatırım yaparak AB pazarına da kolay mal satma yo
luna gidilebilirdi ama henüz bu hazırlıkta bile deği

liz.
ERMENİSTAN: Batıya açılan kapı olarak Türki

y e ’yi görmektedir. Fakat yanlış yönde olan Türk 
ekonomi politikası bu pazarı da görmekten uzaktır. 
Acı bir durumdur ki Türk Malları diğer komşular 
üzerinden ve pahalı olarak gitmesine karşılık, Türki
ye doğrudan satış yapabileceği ortamı oluşturama- 
m aktadır.

YUNANİSTAN: Avrupa Birliği sevdasıyla, iliş
kilerimizde olum lu-olum suz net bir tavır koyam adı

ğımız tavırsızlık yüzünden, yıldızlarımızın bir türlü 
barışmadığı ülke Yunanistan. Oysa ticari ve turistik 
boyutta ciddi ilişkiler oluşturulabilir.

BALKANLAR: Türkiye’nin Avrupa’ya açılan 
kapısıdır Balkanlar, Bu ülkelerde güçlü yapılar oluş
turmak Avrupa pazarlarında bir adım daha ilerlemek 
demektir.

Sorunlu dünyada sorunsuz ülke olmadığını bile
rek coğrafyamızdaki siyasi-ekonomik-jeopolitik ko
numumuzu iyi değerlendirmeliyiz.

H ALK A K EM ER SIK TIRA N P E Y L E T İN  

______________ PARASI BOL (BASIND AN)______________

Maliye bakanlığı tarafından yapılan bir ai'aştırma ka
mudaki savurganlığı gözler önüne serdi.

Kaynak yetersizliği nedeniyle toplumun tüm ke
simlerini kemer sıkmaya zorlayan 57. hükümetin, 
aynı hassasiyeti kamu kurum ve kuruluşlarının har
camalarında göstermediği ortaya çıktı. Maliye ba
kanlığının verilerine göre, yılın ilk altı ayında devle
tin, akaıyakıt, yiyecek, yakacak, kırtasiye gibi harca
malarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
% 100’lere varan oranlarda arttığı belirlendi. Verilere 
göre, yılın ilk altı ayında devletin akaryakıt gideri 
geçen yılın aynı dönemine göre %97.8 oranında ar
tarak 47.8 trilyon liraya ulaştı. Yine yılın ilk altı 
ayında, devletin kırtasiye giderlerinin de geçen yılın 
aynı dönemine göre % 56.9’luk bir artışla 5.3 trilyon 
liradan, 8.3 trilyon liraya çıktığı belirlendi. Devletin, 
1999’un ilk altı ayında, yakacak giderlerinin 
%30.5’lik bir artışla 25.8 trilyon liraya, elektrik, su 
ve havagazı giderlerinin de % 59.4’luk bir artışla 
20.4 trilyon liraya ulaştığı tesbit edildi. Aynı verilere 
göre, kamu kurum ve kuruluşların özel malzeme 
alımlarında da büyük artış olduğu görüldü. 1998’in 
ilk altı ayında 21.6 trilyon lira olan özel malzeme 
alım gideri, 1999’un ilk altı ayında %98.1 oranında 
artarak 51.7 trilyon liraya çıktı. Devletin, yiyecek 
alımları ise yılın ilk altı ayında bir önceki döneme 
göre % 72.4 oranında artarak 104.8 trilyon liraya, 
temsil, ağırlama, tören giderinin de % 36.9’luk bir 
artışla 865 milyar liraya yükseldiği verilerden elde 
edilen sonuçlardan bazıları.
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Harcama 

Kırtasiye 

Yakacak 

Akaryakıt 

Elek. Su 

Yiyecek 

Malzeme 

Tem. Tör. Gid.

1998

5.3 trilyon

19.8 trilyon

24.1 trilyon

12.8 trilyon

60.8 trilyon

26.1 trilyon 

632 milyar

1999 Artış

8.3 trilyon

25.8 trilyon

47.8 trilyon 

20.4 trilyon

104.8 trilyon 

51.7 trilyon 

865 milyar

(%)
56.9

30.5

97.8

59.4

72.4 

98.1

36.9

Vatandaş'ın en temel haklarından fedakârlık 
yapnnasmı isteyen devlette İsraf'ın haddi hesabı yok.

E K O N O M İK  K RİZ C A NLAR YAKIYOR

Türkiye’de bu kadar olay sosyal patlamalara çatış
malara dönüşm üyorsa... Bunda H alk’ın sabrı, bağlı
lığı ve canını dişine takmış ayakta durmaya çalışan, 
fedakarlıklarla işini yürüten esnaf’ın, sanayicinin ya
ni özel sektörün büyük payı vardır.

Tüm ayakta durm a çabalarına karşın direnme gü
cü gittikçe zayıflamaktadır. Ve halen ciddi tedbirler 
alınabilmiş değildir. Tüm olumsuz koşullara rağmen 
ayakta kalanlar olduğu gibi tüm yurt genelinde ol
masına karşılık iş yoğunluğu bakımından sanayi 
kentlerimizin başında gelen Bursa-Denizli ve Trakya 
bölgelerimizde yoğun bir şekilde işyerlerinin kapan
ması ve işten çıkarm alar yaşanmaktadm Ülke gene
linde gittikçe artan bu manzaralara karşı önlem alın
malı ve piyasalara gecikmeden yansıması sağlanma
lıdır.

ü l k e n i n  ç e ş i t l i  B Ö L G E L E R İN D E N  HABERLER

1999 yılında daha ciddi bir boyut alan ekonomik 
kriz, yılın ilk altı ayında sadece Trakya ve B ursa’da 
597 fabrika ve atölye’nin kapanmasına 37 bin kişi
nin işsiz kalmasına neden oldu.

Manisa: Ülkenin tuğla ihtiyacının önemli bir bö
lümünü sağlayan M anisa’nın Turgutlu ilçesinde eko
nomik kriz nedeniyle 70 fabrika’dan lO’u kapandı, 
diğerlerinin kapasiteleri gittikçe azalıyor.

Bursa: Bölge çalışma müdürlüğü yıhn ilk altı 
ayında çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmeler 
olmak üzere toplam 495 işyerinin kapandığını tesbit 
etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da, sadece Haziran 
ayında 3 anonim, 3 limited, 3 kooperatif şirketi ve 
26 ’sı şahıslara ait olan 35 işyerinin kapandığını, baş
ta tekstil ve otomotiv yan sanayi olmak üzere faali
yet gösteren işletmelerin de ciddi oranda kapasite 
azalttıklarını açıkladı.

Türkiye’nin çarpık sanayi örneği olan Trakya 
bölgesinde kurulu olan 644 fabrikadan 102’si üreti
me ara verdi. Çorlu, Çerkezköy başta olmak üzere 
Tekirdağ, Kırklareli ve E dirne’de işten çıkarılan işçi 
sayısı 15000’e ulaşmış durumda. Aslında bu sayının 
çok daha fazla olduğu sanılıyor. Sigortasız ve yaban
cı işçi unsurlarının kayıt dışı tutulması, oranın tesbi-

DÜNYA EKONOMİ GÜNDEMİ

Çin: Bu ülkedeki gelişmeler uzun bir 
süredir tüm dünya tarafından dikkat ve 
tedirginlikle izleniyor. Çinli yetkililerin 
geçtiğimiz aylarda ısrarla tersini sa
vunmasına rağmen, devalüasyon bek
lentisi tıala gündemde. Deflasyon spi
ralinde dalgalanan piyasalarda fiyatlar 
1997 Ekim'inden bu yana sürekli dü
şüş kaydediyor ve tıükümet bu eğilimi 
ortadan kaldırmakta bugüne kadar 
kayda değer bir başan gösterebilmiş 
değil. Uzmanlar, devalüasyon beklen-

(Dünya Gaz., 4 Ağustos 1999)

tisinin gerçekleşmesi halinde bölgede 
ve dünya genelinde önemli sıkıntıların 
başgösterebileceği uyarısında bulunu
yor. Ekonominin yanı sıra, ülkede si
yasi görünüm de pek parlak bir tablo 
çizmiyor. Tayvan’ın uzun dönemdeki 
statüsü konusunda TayvanlI yetkililer
le Çin arasında bir süredir devam eden 
gerginlik ve Pekinin askeri müdatiale 
tehditlerinin daha ciddi bir boyut ka
zanması tıalinde uzmanlar tam bir 
sosyal gerilimin kaçınılmaz hale gele

bileceğine işaret ediyor.
Rusya: Uluslararası Para Fo- 

nu'ndan (IMF) geçtiğimiz haftalarda 
almaya hak kazandığı kredinin ilk d ili
mi olan 4.5 milyar doları elde etmesi 
ve borsadaki yükselişler nedeniyle şu 
sıra keyfi yerinde olan Rusya’da, aslın
da senaryo önceki yıllardan çok farklı 
değil. Hükümet hala vergi toplamada 
başarısız ve kamu şirketleri bir türlü 
kâra geçemiyor. Uzmanlar, geçtiğimiz 
yıl 17 Ağustos’ta patlak veren ve ‘Kara
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tini güçleştirmektedir.
Türkiye genelinden bir-iki örnek verdiğimiz bu 

manzara ülke genelinde daha üzücü boyutlarda ger
çekleşmektedir. Ege bölgesinde İZMİR ciddi sıkmtı- 
1ar yaşamaktadır. İstanbul küçük esnafı bitmiş du
rumda, hergün onlarca atölye kapanıyor. Gaziantep- 
Denizli-Kayseri gibi ‘Anadolu K aplanları’ kıpırda- 
sa da kükremeleri ancak reklamlarda kalıyor. Çok 
yoğun işçi çıkarmasalar da maaş oranları içler acısı... 
Ee atalar boşuna dememiş “Ekmek aslanın ağzında! 
diye.

İHRACATTA DÜ ŞÜ Ş DEVAM  EDİYO R

19 Sektörün 12’sinde gerilem e oldu. En yüksek 
oranda gerileme %42.8 ile hububat-bakliyat ve yağ
lı tohumda görüldü. Hazır giyim ve konfeksiyonda 
%16.1 teksil ve hammaddelerinde %2.2 düşüş ger
çekleşti.

Asya krizinden en ciddi oranda etkilenen demir 
ve harici metallerde canlanm a gözlendi. Bu sektörün 
ihracatı %18.2 artış gösterdi. İhracatı en fazla artan 
sektör %206 ile zeytin ve zeytinyağı oldu. Otomotiv 
ve yan sanayinin ihracatı da %75.2 oranında artış 
gösterdi.

Tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ihracatı %16.1 
oranında geriledi. Konuyla ilgili; İstanbul Hazır 
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (IHKİB),

tehlike sinyallerinin artık çok yakından duyulmaya 
başlandığını belirtti ve hükümeti tedbirler almaya 
çağırdı.

Türkiye’nin ihracat gelirleri, Ocak/Temmuz dö
neminde, geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre % 5 
azaldı.

Türkiye geneli ihracatçı birlilderi kayıtlarına gö
re, bu yılın ilk yedi ayında ihracat rakamı 15 milyar 
142 milyon 830 bin dolar olarak gerçekleşti. 1998’in 
ilk yedi aylık döneminde bu rakam 15 milyar 950 
milyon 557 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

Haziran ayına göre ihracatı en çok azalan sektör, 
tekstil olurken, onu % 32 ile hububat izledi. İhracatı 
bir önceki aya göre en çok artan ürün ise, %105 ile 
tütün ve %24 ile yaş meyve ve sebze oldu.

İSO -İSTANBUL SANAYİ O D A SI’NIN 500 BÜYÜK  

SANAYİ K URU LUŞU A R AŞTIRM ASININ  

DEĞ ER LE N D İR M ESİ

TEKSTİL
Dokuma, giyim eşyası, deri ve ayakkabı sanayi

sinde 105’i özel, 3 ’ü kamu kuruluşu olmak üzere 
toplam 108 Firma Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu arasına girdi. 1998 yılında firmaların 34’ü 
zarar ederken, 7 4 ’ü kâr açıkladı. Sektör, 1 katrilyon 
800 trilyon TL üretiminden satış değeri ile toplam 
üretimden satışların yüzde 11.72’sini oluşturdu. Sek-

Pazartesi' olarak hafızalarda yer eden 
kriz öncesinde de yine, vergi toplaya- 
mayan bir hükümet ve kâf\edemeyen 
kamu şirketlerinin oynadılğı film in 
sahnelerinde, bu yıl da önemli bir se
naryo değişikliğinin bulunmadığının 
altını çiziyorlar. Son olarak geçtiğimiz 
günlerde. Batılı kreditörlerin oluştur
duğu Paris Klübü Rusya'nın eski 
SSCB döneminden kalan borçlarını 
erteleyerek yeni bir takvime bağladı. 
Rusya, yeni takvime göre bu yıl ve 
önümüzdeki yıl vadesi gelen 8 milyar 
dolarlık eski borçlarını 15-20 yıl sonra

ödeyecek. Paris Klübü. Rusya’nın ge
rileyen ekonomisini dengelemesi ge
rektiğini ve tamamen IMF tarafından 
onaylanmış bir ekonomik ve mali re
form paketi uygulamasının şart olduğu 
konusunda dikkat çekiyor.

Arjantin: Uzmanlara göre, Arjantin 
ekonomisi son on yıldaki en büyük re- 
sesyon ortamıyla burun buruna. 140 
milyar dolarlık dış borcu bulunan bu 
ülke bir yandan borçları nasıl ödeye
ceğinin, diğer yandan da sık sık de
ğiştirdiği ve son olarak Pezo'da karar 
kıldığı para birimini nasıl istikrara ka-

vuşturabileceğinin hesaplarını yapı
yor, Arjantin’in para birim ini yeniden 
değiştirip ABD Doları’nı benimseme 
yönünde yaptığı çalışmalar da devam 
ediyor. Ancak yaklaşan Cumhurbaş
kanlığı seçimleri, siyasilerin politika 
belirlemesine güçlük çıkarıyor.

G. ve K. Kore: Asya krizinin yara- 
lannı en hızlı biçimde sarma başarısı 
gösteren Güney Kore’den son aylarda 
gelen olumlu haberler, ülkenin en bü
yük sanayi grubu Daevı^oo bünyesinde 
son günlerde yaşanan gelişmeler yü
zünden sekteye uğramış görünüyor,

EYLÜL 1999 ■ 6l

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

http://www.cvisiontech.com


törün satış hasılatı 2 katrilyon’a ulaştı. 548 trilyon 
TL brüt katm a değer oluşturuldu. Sektörün satışlar
daki kâr payı 1998 yılında yüzde 5.42’ye düştü. Ya
ni her 100 liralık satışın 5.42 lirası kâr.

Tekstilde ilk beş (1998)
* Sasa
* Bilkont
* Bossa
* Güney Sanayi
* Sanko

M ADENCİLİK
M adencilik ve taşocakçılığı sektöründe altısı 

özel, altısı kamu olmak üzere toplam 12 firma Tür
k iye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girdi. 
1998 yıhnda bu firmalardan lO’u kâr açıklarken, iki
si zarar etti. Zarar eden iki firma da kamu kuruluşu. 
Sektör 321 trilyon TL üretimden satış değeri ile top
lam üretimden satışların % 2 .09’u oluşturdu. Sektör 
de satışlardaki kâr payı da azaldı. 1995 yılında 38.2 
olan kâr/satış oranı geçen yılın sonunda 30.95’e indi. 
Yani her 100 lirahk satışın 1995’de 38.20 lirası kâr 
iken, bu miktar 1998’te 31 liranın altına indi.

M adencilikte ilk beş (1998)
* Türkiye köm ür işletmeleri
* Eti Bor

* Eti Alüminyum
* Etibank Kırka Boraks işletmesi.
* Divriği-Hekimhan M adenleri.

KAĞIT MATBAA
Sektörde 18’i özel, 5 ’i kamu olmak üzere 23 fir

ma ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arası
na girdi. 18 Firma 1998 yılında kâr ederken, 5 firma 
zarar etti. Zarar edenlerin 3 ’ü kamu kuruluşu. Sektör, 
410 trilyon TL üretimden satış değeri ile toplam üre
timden satışların %2.67 ’sini oluşturdu. Sektörün sa
tış hasılatı 453 trilyona ulaşırken, 109 trilyon TL brüt 
katma değer oluştu. 1998 yılı içerisinde satışların net 
aktif kârlılığına oranı % 12.05 olarak gerçekleşti. 
1997’de bu oran % 10.40’dı Hürriyet gezetecilik ba
sın sektöründe bu yılda liderliği bırakmadı.

Kağıt ve M atbaada ilk beş (1998)
* Hürriyet Gazetecilik
* Sabah Yayıncılık
* M illiyet Gazetecilik
*İhlas M atbaa Gazetecilik
*Rotopak M atbaacılık

ÇİM ENTO-CAM
Taş ve toprağa dayalı sanayiinde tamamı özel 

sektör kuruluşu olan 36 firm a Türkiye’nin 500 bü
yük sanayi kuruluşu arasına girdi. 30 firma kâr eder-

Standard and Poors uzmanlarından 
Wayne Gee, uzun süredir ciddi bir ma
li sıkıntı içinde bulunan Daewoo gru
bunun durumunu düzeltememesi ha
linde, ülkenin tinans sektörünün epey 
büyük bir bunalıma girebileceği uyarı
sında bulunuyor. Bankalara borcunu 
ödemekte güçlük çeken Daewoo'nun 
tüm borçlarının vadesi geçtiğimiz 
günlerde uzatılmıştı, Kuzey Kore'den 
gelebilecek tetılike ise ekonomik ol
maktan çok siyasi. ABD tarafından de
falarca uyarılan Kuzey Kore'nin, balis
tik füze denemelerinde bulunma eğili

mi endişe yaratmaya devam ediyor.
J a p o n y a :  Dünyanın ikinci büyük 

ekonomisi kabul edilen Japonya, geç
tiğimiz yıllarda etkili olan ekonomik 
resesyonun en kötü dönemlerini atlat
mış görünse bile, uzmanlar çeşitli 
risklerin hala gündemde olduğuna 
inanıyor. Sigorta şirketlerinin çoğu if
lasın eşiğinde bulunuyor, Para birimi 
Yen’in son haftalarda dolar karşısında 
sürekli değer kazanması öncelikle ih
racatı tehdit ediyor. Japonya Maliye 
Bakanı Kiiçi Miyazava, "Döviz kurla
rında ani bir değişikliğin, ekonomi

üzerindeki olumsuz etkilerinden dola
yı arzulanmayan bir gelişme olacağı
nı” belirtiyor. Yen'in fazla değer kazan
dığını, bu nedenle döviz kurlarının ani
den değişmesini önlemek için alınabi
lecek önlemler üzerinde ABD’li yetkili
lerle temasta olduklarını belirten M i
yazava, “Gerekli olduğu takdirde mü
dahale ederiz" şeklinde konuşuyor. 
Çok sayıda uzman, bir süredir düzel
me eğiliminde olan ekonomik büyü
menin durması veya tersine dönmesi 
halinde, Japonya'da mali sistemin çö
kebileceği ve bundan da bütün dünya-
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ken, 6 firma zarar açıkladı. Sektör, 1998 yılında 796 
trilyon TL. üretimden satış değeri ile toplam üretim
den satışların % 5.18’ini oluşturdu. Sektörün satış 
hasılatı 819 trilyona ulaşırken, 321 trilyon Türk lira
sı brüt katma değer oluştu.

Toprağa Dayalı Sanayinde İlk beş (1998)
* Paşabahçe Cam.
* Akçansa Çimento
* Trakya Cam.
* Adana Çimento
* Batıçim Batı Anadolu Çimento.

METAL
Metal ana sanayinde 4 ’ü kamu, 37’si özel olmak 

üzere 41 firm a Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru
luşu, arasına girdi. 33 firm a kâr ederken, 8 firma za
rar açıkladı. Zarar edenlerin 3 ’ü kamu, beşi özel sek
tör kuruluşu. Sektör, L4 katrilyon TL üretimden sa
tış değeri ile toplam üretimden satışların % 9.20’sini 
oluşturdu. Sektörün satış hasılatı 1.5 katrilyona ula
şırken, 277 trilyon TL brüt katm a değer oluştu. M e
tal ana sanayinde satışların net aktif kârlılığı artar
ken, bu artış ağırlıklı olarak kamuda gerçekleşti.

M etal Ana Sanayinde İlk beş (1998)
* Ereğli Demir-Çelik
* İskenderun Demir-Çelik

* Çolakoğlu Metalürji
* Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar
* İçdaş Çelik Enerji Tersane

OTOMOTİV
Otomotiv endüstrisinde 4 ’ü kamu, 36’sı özel o l

mak üzere 40 firm a Türkiye’nin 500 büyük sanayi 
kuruluşu arasına girdi. 1998 yıh içerisinde 30 firm a 
kâr ederken, 10 firma zarar açıkladı. Sektör, 1.3 kat
rilyon TL. üretimden satış değeri ile toplam üretim 
den satışların %8.5 0 ’sini oluşturdu. Sektörün satış 
hasılatı 1.5 katrilyona ulaşu’ken, 362 trilyon TL brüt 
katma değer oluştu. Otomotivde Oyak-Renault sek
tö r’ün en büyük firması olurken, bunu Tofaş izledi.

Otomotivde ilk beş (1998)
* Oyak-Renault Otomobil
* Tofaş Türk Otomobil
* Ford Otomotiv
* Mercedes Benz Türk
* Hyundai Assan Otomotiv

ÎÇKİ GIDA
Gıda, içki, tütün sanayinde 89 ’u özel, 5 ’i kamu 

olmak üzere 94 firma ‘Türkiye’nin 500 büyük sana
yi kuruluşu arasına girdi. Bu firmalardan lO’u özel, 
biri kamu olmak üzere 11’i zarar açıkladı. Sektör 2 
katrilyon 931 trilyon TL üretimden satış değeri ile

nın nasibini alabileceği görüşünde 
birleşiyor.

ABD; Enflasyon ve uzun vadeli fa
iz oranlarıyla ilg ili endişeler devam 
ediyor. Dolar, son günlerde Avrupa tek 
para birimi Euro ve Japon yeni karşı
sında sürekli değer yitiriyor. Aynı za
manda Wall Street'te hisselerin değer 
kaybı da sürüyor. Şimdi ABD’de gözler 
Merkez Bankası'nm (FED) 24 Ağus- 
tos’ta yapacağı önemli toplantıya ve bu 
toplantıdan çıkacak kararlara çevrilmiş 
durumda. Bu toplantıda, izlenecek ye
ni para politikalarının haritasının çizil

mesi bekleniyor, Toplantıdan faizlerin 
artıniması yönünde bir karar çıkmasıy
la, piyasaların zorlu bir sürece girece
ği ise uzmanların üzerinde birleştikleri 
bir görüş. Tüketim çılgınlığının son 
yıllarda dur durak bilmediği ABD'de 
tasarrufiann son elli yılın en düşük se
viyesine indiği gözleniyor, ABD Mer
kez Bankası Başkanı Alan Greenspan 
ve Hazine Bakanı Lawrence Summers, 
tüketimin hızla artması ve tasarrufiann 
azalması konusunda önemli endişele
rinin bulunduğunu her fırsatta dile ge
tiriyorlar.

Brezilya: Bu ülkede durum Rusya 
ile benzerlikler gösteriyor. Bu yılın ba
şında para birimi Real'i devalüe eden 
ve krizin etkilerini henüz giderememiş 
görünen Brezilya’da özel sektör zor 
durumda. Vergi sistemindeki çatlaklar 
ise vergi gelirlerinin artmasını engel
leyen nedenler arasında, Brezilya eko
nomisi geçtiğimiz ocak ayında para 
birimi realin devalüasyonuyla sarsıl
mış, kısa sürede önemli miktarda yatı
rım ülke dışına çıkmış ve ülkede bir 
ayda üç kez Merkez Bankası Başkanı 
değiştirilmişti.
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toplam üretimden satışlann % 19.08’ini oluşturdu. 
Sektör’ün satış hasılatı 3 katrilyon 312 trilyona ula
şırken, 1 katrilyon TL brüt katm a değer oluştu. Sek
törde satışlardaki kâr payında da düşüş dikkat çeki
yor. Sektörde satış ve net aktif kârlılığı 1995’de 8.74 
iken 1997’de 6.78, 1998’de ise 4.85 oldu.

Metal Eşyada ilk beş (1998)
* Arçelik
* Vestel
* Beko
* Uzel M akina
* BSH Profilo

Gıdada İlk beş (1998)
* Tekel Gen. Müd
* T. Şeker Fab.
* Philsa Philip M orris
* Çay İşi. Gen. Müd.
* îsm i açıklanmadı.

MOBİLYA
Orman ürünleri ve m obilya sanayiinde tamamı 

özel sektör kuruluşu olan 11 firma, Türkiye’nin 500 
büyük sanayi kuruluşu arasına girdi. 1998 yılında 
firmaların tamamı kâr etti. Sektör, 163 trilyon TL 
üretimden satış değeri ile toplan üretimden satışların 
1.06’smı oluşturdu. Sektörün satış hasılatı 175 tril
yona ulaşırken, 52 trilyonluk brüt katma değer oluş
tu. 1998 yılı içerisinde satışların net aktif kârlılığına 
oranını artıran sektörlerin başında orman ürünleri sa
nayi geliyor. Sektörün satışlardaki kâr payı oranı 
1997’de 8.20 iken, 1998 yılında % 11.28’e çıktı. Ya
ni her 100 liralık satışın 11.28 lirası kâr.

M obilya’da ilk beş (1998)
* Merkez Çelik
* Starwood Orman
* Yataş Yatak ve Yorgan
* Çamsan Ağaç
* Boytaş M obilya

METAL EŞYA
Metal eşya, makina ve teçhizat ve mesleki aletler 

sanayiinde üçü kamu, 5 0 ’si özel olmak üzere toplam
53 firma Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu ara
sına girdi. 1998 yılı içerisinde 44 firma kâr açıklar
ken, 9 firma zarar açıkladı. Sektör 1.8 katrilyon TL 
üretimden satış değeri ile toplam üretimden satışla
rın % 11.75’ini oluşturdu. Sektörde satışlardaki kâr 
payı da azaldı. Sektörün en büyük firması Arçelik 
olurken, Vestel Elektronik ikinci sırada yer aldı.

KİMYA
Kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik sanayiin

de lO’u kamu, 6 8 ’i özel olmak üzere toplam 78 fir
ma Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasına 
girdi. 71 firma kâr açıklarken, 7 firma zarar açıkladı. 
Sektör, 3.5 katrilyon TL üretimden satış değeri ile 
toplam üretimden satışların % 22.56’sim oluşturdu. 
Sektörün satış hasılatı 4.8 katrilyona ulaşırken, 1.8 
katrilyon TL brüt katma değer oluştu. Kimya’da sa
tışların net aktif kârlılığa oranı da düşüyor. 1997’de 
bu oran 12.34 iken, 1998 yılında 10.63’e indi. Tüp- 
raş sektörün en büyük firması olurken, Petkim ikin
ci sırada yer aldı.

Kimya sektöründe ilk beş (1998)
* Tüpraş-T. Petrol Rafinerileri
* Petkim-Petrokimya
* Aygaz
* Aksa Akrilik Kimya
* T. Petrolleri Anonim Ortaklığı

D EĞ E R L E N D İR M E

İstanbul Sanayi O dası’nın yaptığı Türkiye’nin 500 
büyük sanayi kuruluşu araştırmasından çıkarılabile
cek sonuçları birkaç madde ile şöyle özetleyebiliriz.

1- Tekstil Sanayinde Yaşanan Kan Kaybı:
Global krizden en fazla etkilenen sektörlerin ba

şında Türkiye’nin lokomatifi durumunda olan Teks
til sanayi gelmektedir. Ekonom ik bunalım içindeki iş 
dallarının batık krediler sıralamasında tekstil ve kon
feksiyon iş dalı birinci sırada yer alırken, açıklanan 
rakamlara göre sanayi işletmelerinin batık kredileri
nin % 32.2’si tekstil ve konfeksiyon sektöründeki 
firmalardan kaynaklanm ıştır. Tekstil sektöründen 
105’i özel, 3 ’u kamu olmak üzere toplam 108 firma 
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasına gi

rerken, bu firm aların 34’ü zarar etti. Sektörün satış
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lardaki kâr payı da düşüyor. 1995 yılında satışların 
net aktif kârlılığı oranı 11.19 iken, 1996’da 9.15, 
1997’de 7.75, 1998 yılında ise 5.42 oldu.

2- M obilya Sanayii Kârda:
Mobilya sanayinde ise firmaların kıizden çok faz

la etkilenmediği gömlüyor. Orman ürünleri ve mobil
ya sektöründen 11 firmanın da kâr sağladığı görülü
yor. Bu duruma göre en kârlı sektör Mobilya oldu.

3- Büyük Sanayi Yerinde Sayıyor;
İstanbul Sanayi O dası’nın araştırması bir gerçeği 

daha gözler önüne serdi. 500 büyüklerin 1998 yılı 
milli gelirdeki katkı payı %12.3 iken, bu oran 1998 
yılında % 10.5’a düşmüş. Demek ki, ekonomide ge
çen 10 yıllık sürede büyük sanayi kuruluşlarının gü
cü artmamış, küçülmüş.

İleri teknolojide, dünya fiyatıyla üretim yapmada 
büyük sanayinin önemi ortada iken bu küçülme 
olumsuz bir göstergedir.

Bir başka olum suz gösterge; toplam imalat sana
yi katma değerinde 500 büyüklerin payının on yılda 
değişmemesidir. D em ek ki, son 10 yılda büyük sana
yi atılım yapamamıştır.

4- Sanayi Faiz Batağında Faaliyet Dışı Gelir:
En büyük 500 sanayi kuruluşunun kârlarının

% 88’i faliyet dışı gelir olarak tanımlanan, faaliyet 
dışı alanlardan gelmiş.Yani ülkemizin en büyük 500 
sanayi kuruluşu, sermayelerini kullanıp, üretip gelir 
elde etm ek yerine, sermayelerini borç olarak verip 
faiz geliri elde etmişler.

Birinci üç aylık dönem için açıklanan milli gelir 
rakamları bu sonucun bir göstergesiydi. M illi gelirin 
% 8 oranında azaldığı dönemde, faiz gelirleri % 
7 ’nin üzerinde büyümüştü.

Büyük sanayinin silkinememesinin atılım yapa
mamasının temel nedeni yeterince kâr sağlayama- 
masıdır. D ışa açık bir ekonomide, büyük sanayinin 
kâr imkanları tabiki sınırlıdır. Böyle bir ekonomide 
faiz reel olarak %30 ve %40 net getiri sağlarken pa
ranın yatırım a veya üretime gitmesi imkansızdır. 500 
büyükler ayakta kalm ak için faiz desteğine sarılıyor
lar. İşte bunun için de her yıl İstanbul sanayii odası
nın 500 büyükler açıklamasında en fazla ilgi topla
yan kalem, faaliyet dışı gelirler oluyor.

Bu gerçek, önem li bir isim tarafından da tesbit 
edildi. İSO ’nun 500 büyük firm a anketinde ortaya

çıkan sonuçlaıın önemli mesajlar içerdiğine dikkat 
çeken sanayi ve Ticaret Bakanı Kenan Tanrıkulu, fa
ize dayalı ekonomik yapının T ürkiye’nin sanayileş
mesinin önündeki en büyük engel olduğunu ve bu 
yapının üretimi devre dışı bıraktığını açıkladı. (Dün
ya, 30.08.1999-2.08.1999 Haber-yorum)

Tanrıkulu, Türkiye’ye piyasa değil, sosyal adalet 
ve gelir dağılımını da gözeten sosyal piyasa ekono
misinin gerekli olduğunu söyledi. Öncelik üretimin 
artırılması ve reel sektörün sağlıklı bir yapıya kavuş
turulmasında olmalıdır. Türkiye’nin iyi yapılanmış 
bir sanayileşme politikası ve sanayileşme stratejisine 
ihtiyacı var. 1980 sonrası hükümetler kısa vadeli po
litikalar nedeni ile bunu ihmal ettiler. İhracata dönük 
sanayileşme gerçekleştirilmek istendi ama olmadı. 
Transformasyon -yapısal değişiklik- sağlanamadı. 
Üretim artışı olmadan, yapısal dönüşümü sağlamak 
mümkün olamaz. Faize dayalı ekonomik yapının 
Türkiye’nin sanayileşmesinin önündeki en önemli 
engel olduğunu ve bu yapının üretimi devre dışı bı
raktığını kaydetti.

“Kategorik olarak IM F’in Türkiye üzerindeki nü
fuz alanını artırması, bu etkiyi artıracak iklim oluş
ması beni rahatsız ediyor”. Tannkulu, “Ayrıca tek 
çözümün IM F destekli dış kredi olarak gösterilmesi 
de yanlış. Biz en kolay kaynağı IM F’den bulduğu
muz için kolaycılığa kaçıyoruz. Oysa alternatifleri
mizin olması gerekli” dedi.

5- K am u’nun Durumu;
İS O 500’de en kârlı ilk 5 şirket, kamuya ait. TKİ 

59 trilyon lira ile karlıkta başı çekiyor. Petrol Ofisi
54 trilyon lira ile 2. sırada, Tüpraş 54 trilyon lira ile 
3. sırada, 1997 yılındaki performansa göre 499. sıra
daki Tüpraş’ın 1998 yılında 496 basamak yukarı çık
ması önemli bir sonuç olarak yorumlanıyor. Türkiye 
Şeker Fabrikaları A .Ş ’nin de ilk lO’a girmesi süpriz 
bir sonuç oldu, 1997 yılında 490. sırada iken 10. sı
raya yükseldi.

İSO 500 sıralamasına gii'en 41 kamu kurumun- 
dan 2 4 ’u 1998’i kârla kapadı. Toplam kâr, 350 tril
yon 468 milyar 833 milyon lira olarak gerçekleşti. 
Bu oran 500 büyüklerin toplam kârının % 36.05’ini 
oluşturuyor.

Kamu kurum lan arasında en büyük zarar 38 tril
yon lira ile Sümer H olding’e ait görülüyor. ■
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AYIN PANORAMASI/ İSLAM DÜNYASI

KAFKASYA

Mustafa
ÖZCAN

Kafkasya’da ikinci Cephe; Dağıstan

Rusya’da Stepaşin’in başbakanlık göre
vinden alınarak yerine vekaleten Vladimir 
Putin’in atanmasıyla başgösteren siyasi 
kriz paralelinde aynı anda Kafkaslar’da da 
ikinci bir savaşın kıvılcımları atılmaktay
dı. Aslında bu ertelenmiş bir savaştan iba
ret. Aslan Meşedov ile Şamil Basayev ara
sındaki temel anlaşmazlığın ve sürtüşme
nin nedenlerinden birisi Dağıstan ve Kaf- 
kaslar üzerine izlenecek politikalarda yat
maktaydı. Şamil Basayev baştan beri Rus
ya’ya karşı mücadelede tek şansın; Çeçen- 
lerin, savaşı Dağıstan ve bütün Kafkas- 
1ar’a yaymasından geçtiğine inanıyordu. 
Bundan dolayı da Çeçenistan’ın kendi

ayakları üzerinde durması için 
Kafkaslar’da kendisine istinat 
noktası ve ayak basacak mevziler 
araması gerektiğini seslendiriyor
du. Cumhurbaşkanı Aslan Meşe
dov da aynı politikayı savunuyor 
ama yöntemleri konusunda Şamil 
Basayev ve onun gibi düşünenler
den ayrılıyordu.

Meşedov-Basayev 
Arasında Yöntem Farkı

7-18 Nisan 1999 tarihleri arasında 
Mohaçkale’de Basayev’in liderli
ğinde 2. Çeçenistan ve Dağıstan 
Halkları Kongresi yapıldı ve bu 
kongrede Rus askerlerinin Dağıs
tan’ı terketmesi istendi. Çekilme
leri için üç aylık süre verildi. Bu

nun bitiminde de operasyona başlandı. 
Kongre’nin ortaya koyduğu hedeflerden 
birisi Kafkaslar’da vazife yapacak 3 bin 
kişilik bir barış gücü askeri oluşturulması. 
İkincisi; daha uzun vadede 200 bin kişilik 
bir Kafkasgücü kurmak. Üçüncüsü; bütün 
Kafkaslar’a hitap edecek bir radyo ve tele
vizyon projesine start vermek.

Bu hedeflere ulaşmak ve Dağıstan’a dı
şarıdan müdahale için içte gerekli yapı 
oluşturulmahydı. Bu oluşumun altyapı ha
zırlıkları birkaç yıldan beri sürdürülüyordu.

Dağıstan’da Selefilerin Faaliyetleri

Arabistan kaynaklı selefi hareketler Da
ğıstan’ı üs olarak seçmişler ve burada fa
aliyetlerini artırmışlardı. Geçmiş yıllarda 
yerel dini anlayışlar dışarıdan gelen akım-
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lara karşı mukavemet ettiler, bunun sonucunda selefi 
gruplarla yerli ahali arasmda bazı anlayış farklılıkların
dan dolayı sürtüşmeler çıktı. Bu selefi grupların Şamil 
Basayev, Mevlodi Udugov ve onların Çeçenistan’daki 
müttefiki Ürdünlü Hattap’la aynı anlayışa sahip olduk
ları sanılıyor. Aslan Meşedov ise daha gelenekçi ve bu 
anlayışa oldukça kapalı.

Dağıstan, Çeçenistan’ın Candamarı

Aslan Meşedov ile karşı grup arasında selefi-tasavvufi 
anlayış farklılığının yanında bir de yöntem farkı bulu
nuyor. Aslan Meşedov’un bağımsızlığı korumada ve 
kollamada ve ayakları üzerinde kalmada; yöntemi, uz
laşma ve barıştır. Moskova ve 
komşu ülkelerle savaşmak yeri
ne karşılıklı çıkarlar üzerine da
yalı ilişkiler geliştirmek istiyor.
Ancak Yeltsin ve Ruslar Meşe
dov’un bu politikalarına yeterin
ce karşılık vermediler ve çok 
oyaladılar. Ve bu arada Çecenis- 
tan üzerinde ekonomik abluka 
sürmekteydi. Bu da karşı teze;
Basayevlerin tezine kuvvet ver
di. Meşedov’un politikası zaman 
kazanmaya yönelik iken onların 
politikaları zamanla yanşa dö
nüktü. Ve haklı oldukları bir di
ğer nokta da Çeçenistan’ı eko
nomik olarak ablukadan, boğul
maktan ve boyunduruktan kur
tarmak için mutlaka Hazar’a açılmanın gerekliliğiydi. 
Bunun da tek yolu Dağıstan’dı. Meşedov bunu yine ba
rışçı yollarla gerçekleştirmek isterken Şamil Basa- 
yev’ler savaştan başka çare göremiyorlardı. Dedikleri 
gibi de yaptılar. Tam bu noktada Aslan Meşedov’un bir 
çekincesi vardı; bu savaşla sadece Moskova’yı değil 
komşu cumhuriyetlerin yönetimlerini ,bahusus Dağıs
tan yönetimini de karşıya alma ihtimali. Meşedov bu
nun yerine karşılıklı güven ve işbirliğinin tesisiyle Da
ğıstan’ı yedeğe almayı ve bu yolla Hazar’a açılmayı 
öneriyordu. Bu hususta Meşedov’u doğrulayacak ve 
elini güçlendirecek hiçbir gelişme olmadı.

lundular, bazı köyleri ele geçirdiler, Rus Genelkumıay 
Başkam’nın helikopterine saldırı düzenlediler ve daha 
önce sözünü ettikleri; “Dağıstan İslam Devleti”ni ilan 
ettiler. Ruslar Dağıstan’daki ikinci meydan okumaya 
iki şekilde karşılık veriyorlar. Bir: Havadan bombardı
man ve füze kullanımı. Göğüs göğüse savaşlarda olağa
nüstü kayıplarını dikkate alarak ABD’nin Kosova’da 
yaptığı gibi Çeçen ve Dağlılara karşı teknoloji savaşı 
uyguluyoriar. Böylece iç-tepkilerden de kurtulacakları
nı umuyorlar. Uyguladıkları ikinci yöntem ise Türki
ye’nin Güneydoğu’da PKK’ya karşı, Cezayir’in İslami 
gruplara karşı uyguladığı köy koruculuğu klasiği. Dalıa 
önce Saddam Hüseyin de kendi Kürtlerine karşı Sala- 
haddin birlikleriyle aynı klasiği vizyona sokmuştu.

Bunlara gönüllüler de deniliyor. 
Rusya Afgan savaşında kazandı
ğı tecrübeleri şimdi Dağıstan’a 
aktarmak istiyor. Bunun için Af
ganistan’da çarpışmış askerleri 
de gönüllüler safına kaydediyor. 
Böylece Türkiye’deki ifadesiyle 
“iti ile kırdırma politikası” Kaf- 
kaslarda da dizayn edilmiş ola
cak. Ruslar Duma ve başkanlık 
seçimlerinin yaklaşması nede
niyle Dağıstan savaşına veya 
Kafkas 1ar’daki ikinci cepheye 
rahmet nazarıyla bakıyorlar. 
K eşm ir’in Ekim veya Kasım 
ayında Hindistan’da milliyetçi
lere seçim malzemesi ve yatırımı 
olması gibi Rusya’da da seçime 

beş kala siyasiler başka malzemeleri olmadığından Da
ğıstan meselesine aynı gözle bakıyorlar. Buna ilaveten 
Ruslar Dağıstan’daki olaylarda dış güç, özellikle Batı 
parmağı arıyorlar. Rus Milliyetler Bakanı Vyacheslav 
Mihailov, Batı’nın Rusya’yı Kafkaslar’da harcamak ve 
geriye bıraktığı boşluktan kuzeye daha da yayılmak is
tediğini öne sürüyor. Asıl önemlisi mazul Başbakan 
Stepaşin’in giderayak söyledikleri: Dağıstan’ı da kay
bedebiliriz.

Rusların Çeçenlere Cevabı: 
Kafkaslar’da 28 Şubat

Rusya, Dağıstan’ı da Kaybedebilir

Süreç içinde gelinen noktada Şamil Basayev ve Ürdün
lü Hattap taraftarları Dağıstan’a askeri müdahalede bu-

Bazen zıtların uyumuna bazen de çatışmasına tanık olu
yoruz. 28 Şubat süreci öncesinde ve sonrasında Türkiye 
sık sık Cezayir’le mukayese edildi. 28 Şubatcı çevreler 
yer yer bu mukayeselere içeriediler ve tepki verdiler.
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Buna mukabil Cezayir’den de çapraz tepkiler geldi. 
Bunlardan birisi İslami ağırlıklı Toplumcu Barış Partisi 
lideri Mahfuz Nahnah’m ilginç tepkisiydi. Nahnah, Ce
zayir’de Cezayir’le Türkiye arasmda kıyaslama yapan
lara çok kızıyor ve Cezayir’in Türkiye olmasına asla 
müsade etmeyeceklerini söylüyorlardı. Bizdekilere göre 
Cezayir’de yaşananlar bizimle mukayese edilemezdi; zi
ra çok kötüydü. Mahfuz Nahnah’a göre de Türkiye tarzı 
laiklik yorumunu Cezayir’e ithal etmek çılgınlıktı ve bu
nun gerçekleşmesine asla müsaade etmeyeceklerdi. 
Bunda kararlı ve ısrarlıydılar. İşte bu şekilde farklı zavi
yelerden farklı yorumlar sudur ve zuhur ediyordu.

Şimdi Kafkaslar’da Ruslara karşı yeni bir ayaklan
ma var. Şamil ruhu yeniden uyanıyor. Bu durumda hem 
Türkiye’de hem de Rusya’da 28 Şubat modeli içinde İs
lamcılara karşı ortak tavır geliştirilmesini ve mücadele 
yürütülmesini savunanlar var. Yani Ruslar Kafkaslar’da 
28 Şubat modeline sahip çıktılar ve burada bu modeli 
tatbik etmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda Rusya devlet 
kanalı ( Hissemendlerinden birisi ünlü Yahudi milyarder 
Berezowski) ORT’ye çıkan siyasi yorumcu Mihail Le- 
ontiyev, Dağıstan’daki gelişmeleri yorumlarken, “Bu 
Dağıstan işi hile kokmaya başladı. Bir avuç fedainin gü
cü, bütün Rusya’yı karıştırmaya yetti. Böyle iş olmaz. 
Yeltsin yönetimi, komşumuz Türkiye’ye baksın. Türki
ye’de radikal İslamcı sayısı, yalnız Dağıstan değil, bü
tün Kuzey Kafkasya’dakilerden kat kat fazla. Ba
kın,Türkiye’de biri ortaya çıkıp “cumhuriyeti İslam’a 
çevireceğim” diyebiliyor mu? Bizde ise önüne gelen, 
dört beş adam toplayıp şeriat ilan ediyor. Olmaz böyle 
şey. Yeksin Türkiye’den ders alsın” ifadesini kullanıyor. 
Böylece Rus uzmanların da ittifakıyla Yeltsin’in 28 şu
bat derslerine ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Henüz 
emekli olan 28 Şubatçı bazı odak isimler Yeltsin’e ders 
verebilirler. Siyasete girmeyeceklerine ve sıcak bakma
dıklarına göre Kafkaslar’a gidebilirler. Onları orada 
muazzam bir misyon bekliyor. Hep konferanslarını 
ABD’ye hasredeceklerine himmetlerinin bir kısmını da 
Kremlin’e ayırsınlar! Netekim buna ihtiyaç var!

Evet, 28 Şubat sürecinin Kafkasya’ya Rusya eliyle 
ihracı bir hayal mahsulu değil. Nokta dergisinin sorula
rını cevaplayan ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Hüseyin 
Bağcı’nın bu yönde şahane bir teklifi var: “ 1997’de İs
mail Hakkı Karadayı,Türkiye için iki tehdit olduğunu 
söylemişti: Köktendincilik ve PKK. Rusya ile Türki
ye’nin buradaki ortalc çıkarları, İslami fundamentaliz- 
min yayılmasını önlemek olmalıdır....” Ne teklif ama! 
Türkiye’de bitip bitmediği, miadını doldurup doldur
madığı tartışılan 28 Şubat süreci şimdi Kafkaslar’a pa

zarlanarak bölgede dirilen Şamil ruhuna karşı siper 
edilmek isteniyor. Şamil ruhuna karşı 28 Şubat ruhu.

SU RİY E

Zamanımızın Ahmet Cevdet Paşası:
Mustafa Zerka Vefat Etti...

Yunus Emre’nin güzel bir sözü vardır: İslam bülbülleri. 
İslam bülbülleri; Kur’an okur hem dilleri. Bu son bülbül
lerden birisi de rahmet-i Rahman’a yürüyen Abdurrah
man Gürses hoca idi. Kur’an bülbüllerinin son halkala
rından birisiydi. Kîl-ı kaiden ve dedikodudan uzak kala
bilen kimliğinin en önemli özelliği, mâlâ-yânî’den uzak 
durması, esâfil-i eşyadan olan günümüzün siyasetine 
doğrudan bulaşmamasıydı. O sadece Kur’an’a ve ilme 
hizmet etti; bunun da dünyada karşılığını etrafında oluşan 
sevgi halesiyle aldı. Uhrevi yönüyle ise o şimdi Hakk’ın 
zimmetinde. Hakikaten de Gürses Hoca, Tayyar Altıku- 
laç’ın da ifade ettiği gibi, İslam dünyasının kaybıdır.

Geçtiğimiz günlerin önemli kayıplarından birisi de 
Halepli Mustafa Zerka idi. Son allamelerden olan Mus
tafa Zerka İslam fıkhının çağdaşlaştırılması sürecinin 
en önemli şövalyelerinden biriydi. Eski ağdalı fıkıh ki
taplarının üslubunu edebileştirmiş ve çağdaşlaştırmış
tır. Bunu bihakkın yapabilecek ender insanlardan biri
siydi. Bu süreçte ailesi de önemli roller ifa etmişti. Ba
bası Allame Ahmet Zerka Hanefi fıkhının son önemli 
temsilcilerinden birisiydi. Şerhu Kavaid-i Mecelle is
mindeki eseriyle İslam fıkhının kanunlaştırılması ame- 
liyesinde bir başlangıç ve somut bir çalışma olan Me- 
celle’nin kaidelerini şerhetmişti. Dedesi Aileme Mu- 
hammed Zerka ise uzun yıllar Halep’te öğrencilerine 
meşhur Hanefi fıkıh kitaplarından İbni Abidin’i okut
muştur. Ali Tantavi’nin dediği gibi, o da altın silsilenin 
bir halkası olarak ecdadının yolundan gitmiş İslam fık
hı ve fıkhın kanunlaştırılması alanında büyük hizmetle
ri geçmiştir. 1323 hicride doğan Mustafa Zerka 
3/7/1999 da 95 yaşında Hakk’a yürümüştür.

Mustafa Zerka hiç şüphesiz çağımızın Ahmet Cev
det Paşa’sıydı.

KOSOVA ~

BM Sivil Yönetiminin Kosova’daki Başı 
Bernard Kouchner

Bugün Kosova’nın hukuki statüsü tartışılıyor. Zira statü
sü ortada kalmış durumda bulunuyor. Her ne kadar şeklen 
halen Sırbistan’a ve Yugoslavya’ya ait ve bağlı olsa bile 
BM mandası altında. Özellikle NATO ağırlıkh olmak
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üzere burada çok uluslu bir askeri güç var. Bu
nun haricinde bir de BM sivil idaresi oluşturul
du. Bu idarenin başına da tanınmış Fransız 
devlet adamı Bernard Kouchner atandı.

Batılılar paylaşımı; “algülüm ver gülü- 
m”ü iyi biliyorlar. NATO’nun Avrupa kana
dının başkomutanı bir Amerikalı. Koso- 
va’daki uluslararası gücün komutanı bir İn
giliz, sivil yönetimin başı ise bir Fransız.
Böylece nüfuz dağılımı prensibine göre ma
kam dağıtabiliyorlar.

Kouchner tehlikeli bir özgeçmişe sahip.
1970’li yıllarda faaliyete başlayan Fransız 
yardım örgütü Sınırtanımayan Doktorlar 
(Medecins Sans Frontieres)’ın kurucularından birisi. 
Bosna savaşı sırasında insan hakları konusunda açık 
sözlülüğüyle tanındı, Afrika ve Asya’daki bir çok ihti
lafa müdahale etti. BM Sözcüsü Fred Ecklıard BM Ge
nel Sekreteri Annan’ın, Sivil Yönetim’in başında aradı
ğı vasıfları şöyle dile getirmişti : Vizyon, idari kabiliyet 
ve bölgeyi yakından tanımak. Annan’a göre Kouchner 
bu üç vasfı da müştereken kendisinde toplayan nadir 
adaylardan birisi. Böylece önü açılmış oldu ve BM ’nin 
Kosova’daki geçici misyon şefi Sergio Vieira de Mel- 
lo’nun yerini aldı. Birleşmiş Milletler, 11 hafta süreyle 
bombardımana maruz kalan Kosova’nın yeniden yapı
landırılmasını ve şekillendirilmesini deruhte edecek. O 
da BM ’nin bölgede eli ayağı olacak. Görevleri arasın
da ülke toprakları dışına kaçan 850 bin mültecinin top
raklarına iadesi de bulunuyor. Annan Kouchner’in baş
yardımcısı olarak da Amerikalı James Covey’i atadı.

59 yaşında BM’nin bölgedeki sivil ekibine başkan
lık eden Kouchner’in görevleri arasında mültecilerin 
geri getirilmesi ve Kosova’da sivil altyapının yeniden 
teşkili, mahkemelerin, yerel polisin, hastane ve okulla
rın reorganize edilmesi ve işletilmesi de var. Ancak Ko
uchner’in başında bulunduğu Yeniden Yapılandırma 
Konseyi şimdiden bazı başarısızlıklar yaşıyor. Kon- 
sey’de UÇK’nın ağırlıklı temsil edildiğini, kendi ko- 
numlannın ise silikleştirildiklerini söyleyen LDK lide
ri İbrahim Rugova Konsey toplantısını boykot etmişti. 
Konsey’in uygulatma yetkisi bulunmuyor, sadece da
nışma amaçlı bir hizmet veriyor. Kouchner, Rugo- 
va’nın toplantıları boykot etmesinden dolayı hayal kı
rıklığını ifade etti.

Fransız Cumhurbaşkanı Chirac bizzat adayı Kouch
ner için BM Genel Sekreteri Annan nezdinde devreye 
girmiş; kulis faaliyetinde bulunarak veya tabiri aherle 
ihale takipçiliği yaparak, Ahtisaari’nin halen Finlandiya

Cumhurbaşkanı olduğunu ve bu makama gelmesi halin
de görevinden istifa etmesi zorunluluğu doğacağını ha- 
tıdatıvermiş. Yani entrika ile ayağını kaydırmış. Bunun 
üzerine Annan, ara bir formül olarak, geçici olarak Bre
zilyalı diplomat Vieira de Mello’yu atamış atamasına 
ama, bu atama Avrupalılann hiç hoşuna gitmemiş. Av
rupa dışından ve Brezilyalı olması ehliyetine halel getir
miş! Bunun üzerine Fransa’da İnsan Hakları Bakanlığı 
görevinde bulununan ve Bosna ve Somali’de mülteci 
kampları arasında mekik dokuyan Kouchner’de karar 
kılınmış. Kouchner Fransız ihtişamı ve debdebesi, gurur 
ve kibirini temsil etttiğinden dolayı bir çok insan hakla
rı ve yardım örgütü tarafından eleştiriye tabi tutulmak
tadır. Kameralar eşliğinde Somali sahillerinde sırtında 
pirinç çuvalıyla caka satması, gösteriş yapması, sivri di
li ve pervasız konuşmalarıyla sık sık kendisini sıkıntıya 
sokmuş. Bunlardan birinde Roland Dumas ile birlikte 
“isterse Fransa’nın tek başına Bosna esir kamplarını da
ğıtabileceğini” söylemiş. Tabiiki sözünün arkası gelme
miş. 1997 yılında sosyalistler yeniden iktidar yüzü gö
rünce bu sefer de Sağlık Bakanı olmuş. Yani bir nevi 
Yıldırım Aktuna. Fakat modern sömürgeciliğin keşif 
kollarından birisinin temsilcisi olarak Üçüncü Dünya 
Ülkeleri için oldukça tehlikeli biri.

FAS

Doktoralı Monark

Fas’ın çiçeği burnundaki yeni kralı VI. Muhammed af 
ilan etti bile. Gerçi babası da geçtiğimiz dönemlerde af 
ilan etmişti. Oğlu VI. Muhammed babasmın bu yolda
ki adımlarını taçlandırdı. Aslında yeni Kral VI. Mu
hammed daha da ileri gitmek ve bazı siyasi reformlar 
gerçekleştirmek istiyor. Bu konuya fikren de hazırlan
mış. Belki meşruti sisteme geçmek istiyor. Franko dö
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nemi sonrası 
I s p a n y a ’da 
yaşandığı gi
bi. Bu açıdan 
M u h am m ed  
İçin “Fas’ın 
Huan Car
los’u” yakış
tırması yapı
lıyor. Bu ya
kıştırma pek 
de yabana atı- 
lamaz. Huan 
Carlos ölen 
Kral II. Ha- 
san’m yakın 
dostlarından- 
dı. Kral II.

Haşan’ın amaçlarından birisi Türkiye gibi ikinci bir İs
lam ülkesi olarak Avrupa Birliği’ne girmekti. Oğlu VI. 
Muhammed de aynı yolda yürüyor. Muhammed, Rabat 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan 
sonra Fransa’nın Nice Üniversitesi’nde “Fas’ın AB’ye 
Entegrasyonu” konulu bir doktora çalışması yapmış. 
Hatırlanacağı gibi İspanya da ancak Franko’nun ölü
münden ve Huan Carlos’un meşruti krallık ilan etme
sinden sonra Avrupa’ya entegre olabilmiş ve AB’ye gi
rebilmişti. Bu yolda yürüyeceğinden emin olsak bile 
VI. Muhammed’in Huan Carlos gibi aynı hedefe varıp 
varamayacağını bilemiyoruz. Hayal yönü ağır basıyor.

Yeni kral demokrasi ve özgürlük sınavıyla karşı 
karşıya. Fas’da kısmi veya meşruti demokrasinin tahki
mi için bulunmayacak bir ortam var. Kral’m eski düş
manları bile düşmanlıklarını terketmiş dürümdalar. Ye
ni Kral’a destek açıklamasında bulunan İslami çizgide
ki El Adlu ve’l İhsan Partisi Başkanı Abdurrahman Mü
tevekkil yeni kraldan eline geçen bu fırsatı iyi kullana
rak Fas’ta demokratikleşme sürecini başlatmasını iste
di. Ancak her yerde demokrasi taraftarları olduğu gibi 
çok da düşmanlan var. Ve bu düşmanlar Fas’da olduğu 
gibi sistemin içinden geliyor ve kilit mevkileri ihraz 
ediyorlar. Bu kesimler halkın şımaracağını ve demokra
siyi hazmedemeyeceğini söylerler. Ufkir ve Dlimi gibi 
eski kralın tetikçilerinden olan İçişleri Bakanı İdris 
Basri yeni kralın demokrasiye geçerek yoldan çıkma
sından (!) korkuyor. Yeni kralın yolsuzluklara dikkat 
çekmesinden bizar olmuş ve onun danışmanları tarafın
dan yanlış yönlendirmesinden endişe ediyor.

Kral VI. Muhammed reform isteklisi olarak tanınsa

bile servetin tekelde toplanması, yolsuzluklar ve fakir
lik gibi demokrasinin önünde bir sürü temizlenmesi ge
reken pürüz var. Bunlarla demokrasi zor uyum sağlar. 
Ülkedeki en büyük özel sektör kuruluşu ONA (Omni
um Nord Africain) kraliyet ailesine ait bir holding. Ma
dencilikten medyaya kadar her alana el atmış ve tekel 
kurmuş. ONA şeker ve süt ürünlerinde tekel, 20 bin iş
çi çalıştırıyor ve yıllık cirosu dört milyar dolar. Bu yö
nüyle bakıldığında Fas’da içler acısı bir tablo var. Ha
san’m bilinen serveti içinde Fas’ın ekilebihr toprakları
nın beşte biri, 150 otomobilden oluşan bir filo, biri ca- 
riyelerine ayrılmış 9 saray ve 500 milyon dolara malol- 
muş Kazablanka Camii bulunuyor.

Fas’ın geri kalanı ise, dünyanın en yoksul alanların
dan birisini oluşturuyor. Bağımsızlığından buyana 43 
yıl sonra, halkın büyük bölümü okuma yazma bilmiyor, 
köylerin yüzde 80’inde su ve elektrik yok. BM’ye göre 
Fas, gelişmekte olan ülkeler listesinde 126. sırada, son 
durumuyla Irak’tan bile geri. 30 milyon Faslının üçte 
biri, yoksulluk sınırının altında, büyük şehirleri kuşatan 
onbinlerce gecekonduda hayat-memat mücadelesi veri
liyor. Görüldüğü gibi Fas gelecek açısından çok vaid- 
kar, ama aynı zamanda da çok ayak bağlarına sahip. 
Peygamberin soyundan geldiğini iddia eden II.Haşan 
“kral” sıfatıyla yürütme gücünü, “emir” sıfatıyla ordu 
başkomutanlığını ve “emir el müminin” sıfatıyla da di
ni otoriteyi elinde bulunduruyordu. Ancak Muham- 
med’in böyle bir şansı olmadığı görülüyor. Dolayısıyla 
Fas değişime gebe.

A B D -T Ü R K İY E  

______________Koh G eldi Teftiş Etfİ ve Gitti______________

Koh geriye bir sürü gürültü ve tartışma bıraktıktan son
ra sınırlarımızı terketti gitti. İnsan haklannı politize et
mek, ihlal etmekten daha kötü. İnsan haklarının istis- 
man, ihlal edilmesi kadar tehlikeli ve çirkindir. Aynca 
insan hakları siciline baktığımızda ABD’nin yeri nere
deyse Türkiye’nin de altında. Sefalet dizboyu. ABD ve 
bütün Batı ülkeleri gerçek anlamda bir polis devletidir. 
Şimdi ABD bir de diline din haklarını dolamıştır. Bunu 
da istismar edeceği bedihidir. Koh’un ziyareti sırasında 
üç husus öne çıktı. GAP çevresinde yatırımlar ki Koh 
buraya Almanya ve İsrail’in ilgisini sormuştur. İkinci 
husus ise Güneydoğu ve Kürt meselesidir. Koh’un tef
tiş gündeminde üçüncü husus ise dini hürriyetler ve bu
nun ihlalidir. Sanmayın ki Koh din hürriyeti deyince 
başörtülülerin ihlal edilen hürriyetlerinin arkasındadır.
O Müslüman olmayan dini ekalliyetlerin özgüriükleri-
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nin takipçisidir. Talimatlarını öyle almış ve raporunu bu 
doğrultuda yazacaktır. Haliyle ekalliyetlerin dini hakla
rını sorarken ayıp olmasın diyerekten ve dolgu madde
si babından çoğunluğun dini hakları konusunda da bir 
çift kelam veya rüşvet-i kelam edecektir.

Koh Türkiye ziyareti sırasında Asurilerle, Yahudi ve 
Ermeni cemaatlarıyla ve dahi Rum Ortodoks Kilisesi 
ileri gelenleriyle görüşmüş ve baskı altında olup olma
dıklarından sual eylemiş. Sadece Rum Ortodoks Patrik
hanesi bu konuda aykırı kelam etmiş ve Türkiye’de di
ni baskıya ve ayırıma maruz kaldıklarını söylemiş. Biz 
de “gözüne dizine dursun” diye eski bir deyim var, tam 
Patriklıane’ye göre ! Gerçekten de özgürlükler, bu ka
dar nankörlük edenlerin gözüne dizine durur. Koh, İl
nur Çevik’le sohbeti sırasmda yarım ağızla Türkiye’de 
Müslüman dindarlara baskı yapıldığını kabullenmiş. 
Aslında ABD’nin dini hürriyetlere ilgisi siyasi oldu
ğundan Türkiye’de dindar çoğunluğu ilgilendiren öz
gürlükler konusunda istekli ve talepkar olması beklene
mezdi. Yoksa ABD kendisiyle çelişirdi. Bu bağlamda, 
ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Aibright’ın dünyada 
dini özgürlükler konusundaki özel temsilcisi Robert 
Seiple, Washington’da bulunan Ortadoğu Enstitüsü ad
lı düşünce kuruluşunda düzenlenen konferansta yaptığı 
konuşmasında, ABD hükümetinin, dünyada dini özgür
lüklerin geliştirilmesi yolundaki çabaları hakkında bil
gi verdikten sonra soru-cevap faslında, Türkiye’deki 
türban meselesinin gündeme getirilmesi üzerine şunla
rı söylemekten çekinmemiştir, “Bu çok hassas bir konu. 
Türkiye, İran türünde bir îslami devrim tehlikesi altın
da bulunduğu yönünde çok ciddi kaygılar taşıyor ve bu 
konuda bazı yöntemler uyguluyor. Biz Türkiye’nin bu 
endişelerini paylaşıyoruz, ancak 
uygulanan yöntem konusunda ba
zı görüş ayrılıklarımız var.”

Son zamanlarda Şark hıristi- 
yanlan Batılı ülkelerin günde
minden inmiyor. Bu konuda mak
sadını aşan yayınlar yapılıyor.
Mübarek geçenlerde ABD ziyare
ti sırasında en çok Kıpti Kilisesi 
ve Kıptilerin maruz kaldığı baskı
larla ilgili sorular karşısında ter 
döktü. Bu konudaki iddiaları çü
rütmeye çalıştı. Bu iddiaların ar
kasında örgütlü ve maksatlı çev
reler var. Batı’ya yerleşmiş Şark 
hıristiyanlan kendi ülkelerine 
karşı yerleştikleri yeni ülkelerin
de bazı hassas çevreleri kışkırta

rak harekete geçiriyorlar. Hıristiyanlara baskı yapıldı
ğına dair yanlış bilgilendirmede bulunuyorlar. Halbuki 
uzak ve yakın herkes bilir ve bilmelidir İd Şarkta hıris- 
tiyanlara gösterilen müsamaha müslümanlardan esir
genmektedir. Kimse bunun hilafını iddia edemez. Geç
tiğimiz günlerde Ürdün’de Şark hıristiyanlarıyla ilgili 
üç kitap yayınlanmış. Jordanies dergisinde ise bu kitap
ların tanıtımı ve tefrikası yapılmış. Bu kitapların yazar
larından biri olan Fransız Falineu Jacques Pierre, İsla
m’a da dil uzatarak İslam’ın zuhuruyla birlikte Şarkta 
Hıristiyanlığın uful ettiğini ileri sürüyor ve bunu İsla
m ’ın yabancı cisimleri ve elementleri bünye dışına at
masına bağlıyor. Tabii bu saldırıdan Osmanlı da payını 
alıyor. Yazarın iddiasına göre Ürdünlü hıristiyanlar par
ya muamelesine maruz kalmaktaymış! Ve müslümanla
rın baskısı sonucu ileride Şarkta bir tek hıristiyanın kal
mayacağı ve Batı’ya doluşacakları ileri sürülüyor. Hal
buki siyasi olarak Ürdün hıristiyanlan gayet etkin bir 
konumdalar ve nüfusları yüzde 4 ’ü geçmemesine rağ
men Meclis’de yüzde l l ’lik bir kontenjana sahipler. 
Yani siyasi etkinlikleri nüfuslarına oranla üç katı. Bun
dan dolayı Ürdünlü hıristiyanlar bu kitaplara ateş püs
kürüyor ve haklı olarak bu tür kışkırtıcı kitapların top
lumsal barışı, uyum ve armoniyi zora soktuğunu dile 
getiriyorlar. Tarık Masarve ve Hayat Huveyt adlı Hıris
tiyan yazarlar iddiaların gerisindeki emperyalist emel
lere dikkat çekiyorlar. Bu noktada hüzün verici bir ge
lişme de Şark’ı yazarak Gaip’ta para kazanan Emin 
M aluf’un söyledikleri. O da Corriera Delia Sera gaze
tesi aracılığıyla koroyo katılmış. Maluf da m e’luf olma
yan bir şekilde Şarkta hıristiyanların dışlandıklarını, in
sandan sayılmadıklarını, ama Batı’ya gittiklerinde top

luma hemen adapte olduklarını ve 
asli kimliklerine kavuştuklarını 
söylemiş. Ona göre Şark hıristi- 
yanları Doğu’da ikinci sınıf Ba
tı’da ise birinci sınıf vatandaş mu
amelesi görüyorlarmış. O da Fran
sız meslektaşıyla aynı fikri payla
şıyor: “Bu gidişle Hıristiyanların 
şarkta nesli tükenecek ve kelay
naklar gibi korunmaya alınmak 
zorunda kalacaklar.”

Abant Deklerasyonu’nda İs
lamcı hareket ve siyasi İslamm 
bittiği ilan edilirken ABD dikine 
dikine Türkiye’de bir devrimden 
söz ediyor. ABD mi abartıyor, 
yoksa Türkiye kendi gücünün far
kında mı değil ? ■
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IDENEME
YANIMIZ YANARDAĞ
/Şiir Damıtma Seansları/

a-u-ı-o
Aldırm adan, arkaya bakm adan nasıl ya 

şanır. A rkada  kocaman dağ. Salkım sal

kım azalar sallanırken boşlukta, var mı 

arkaya bakmamak. Acıyı damıtıp azık 

yaptık. Koşum uz sonsuza. Ad ım lar sa ğ 

lam, adım lar çabuk. Alınlar hayata da

yandığında, ağıtlar savrulacak boşluğa. 

Ac ıdan katık, acıdan azık aldığım ızda 

yanım ıza; yanım ız yanardağ.

Çekiç ve ses.... Sesin eğik eriyişi. Her 

dem beni çeken ve bereketle kenetleşen 

geceyle söyleşen eller. Pencereleri süsle

yen, çeyizli renkten renge çeviren, evimi

zin içinde gülen, düşünen; estikçe terye- 

rine emekten sevinç üreten eller.

Hevenk hevenk kenetlenmiş eller. 

Derinliğe, yüksekliğe, sese, çekice, en çe

tin söze, teşbihe, iş veren eller.

Gece ve gündüz.

Ahmet

e-ı-ö-u

Elini elime ver. Gezilecek nice yer, geçile

cek nice geçit... Elini elime ver. Bereket; 

ince bilek işlemekten zevk içen emeğin 

göz etmesidir. Keskin sessiz ve sürekli. 

Nehir gibi... Dönm ek bilmeyen, devin

gen ve içinden denize el eden bir serze

niş...

Eller.

En kederli yerinden eller. Kesilen cümle 

gibi, içine yürüyen ve büyümek için yüre

ğe seslenen eller. Seslenir gibi kaybetti; 

ekmeği bölerken sevimli, tetiğe değer

ken düşünceli...

Elin, en gizemli yerinde geceye sesleni

şi... Gecenin ele el verişi. Ve işve ve gece

MERCAN  ve geçmeyen işkence.

o-a-ı-u
O dlara  atın, yanm az bağrım. Yakın ba

kın. Taş kaçar bakışımdan. Yol alıyorum. 

Yol satıyorum. Hancı. Hey hancı! 

Yokuşa, dağa, sıkı bakışların yam acında 

ağıttan m arşa adıyorum  okyanusu. Çat

lam ış avuçlarında sızlayan ovaya okya

nus dansını hatırlatıyorum.

Arkadaş aşk!

Suyun, yokuş arttıkça hızlandığını, kanın 

hışırdayan yapraklardan daha sağlam  

aktığını anla artık.

Bağrında ova, bağrında okyanus. Ova 

yanar, okyanus bağırır dağdan dağa. 

Yarılır ortadan ayyuka çıkar avaz. Aşk; 

dağın, bağrını bağıra bağıra parçala

masıdır; saçlarını sabah ve akşam  acı-
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nin avuçlarında 

kırklamasıdır.

Arkam  dağ, kar

şımda dağ. Alc- 

şa fağa  odak  

adadım ; sarsıla  

sarsıla haykıran 

yanardağ.

Sana aşkı anıyo

rum anla, anla 

haykır sonsuza.

Yankıyı sarm ala, 

sakla bağrında, 

koro saplı a ra 

nan suçlu bıçak olarak.

Bağrında buzdan lavlar. Bağrında od artığı kayalar. 

Aşkı sana anıyorum  anla!

i-ü-e-ö
Irtci. Gül. Gözlerinde en titrek ilintileri, çerçiye sevinç 

diye ileten nergis. Sepetin içinde inci, sepetin içinde 

engerek..

İlk hece: Sezgi. Kendini ören kelebek, gözlerinde ye

lekleri kişneyip kükreyenlerin. Şimdi iniltiler. Nemli 

ve sürekli.

İbrişim, çevir çevir bitmez bir gece. İğne bilek ve geç

meyen gece. İbrişim ismin senin- ismin sürekli senin. 

İsmin güle benzer senin. Nefesin içime işleyen mel

tem. İncitme. Sessizce geçme önümden, bir de bil

mezmiş gibi trenlerin mendillere inilti düşürdüğünü. 

Çevirme çehreni.

İnci üsteleme. Çöl bilir, zehir gibi bir inilti işledim, 

iliştirdim eteğine.

Nergis bir elinde iğne, bir elinde meltem işlemekte 

nefes nefese; ibrişim...

Peri elbisenin ipi; ibrişim.

Ses etme bilmesinler; geri göstermelik ilmekyelkene, 

ilmek yelkene ....

İnci, sesini ne sevdim  bir bilsen, Tih çölü, yeşil em

mekte bileklerinden.

ü-i-e-ö
Üzengi. Kişnedikçe, eşindikçe nefesi keskin ve eğer- 

siz... Yerde üzengi. Köprü nehirsiz ve bir göz güneşi

içer, güne girmez. 

Göz ki kimsesiz. 

Gün beni üzer, 

gün yeli. Seçilmiş 

sözleri geçer de 

ellerinden verir 

kendini ele. 

Üzüntü yerine de 

ümit. Gözbebe- 

ğinde kesik hece, 

cümleyi çekmek

tedir yürekten. 

Güne güleryüz 

göster. Seni bir

denbire, seni sürekli, heybetli bir iç çekiş gibi yerinde 

bir çiçek ve sürekli deprem.

Şim şeğe iç geçirir üzengi- Kederli sessiz. Gelmeleri, 

sesleri özler mevsimler gider sürekli gider. Beşinci 

mevsime hece dizer kimseye göstermez.

Üzengi, kükreyip silkinen; görüntüleri bilinmez bir ik

sirle cepkeninde gizlemekte.

O va ya n a r

O kyanus bağırır dağdan  dağa

Saçların sabah akşam  acının avuçlarında,

Sana  aşkı anıyorum anla

Yanımız yanardağ

Gözlerinde titrek iniltiler

İnci ve engerek

İğne peçe ve ibrişim

En kederli yerinden eller

Peri elbisesini ipi ibrişim

Ses etme bilmesinler peri göstermelik

Nergis bir elinde meltem

İşlemekte nefes nefese ibrişim

İnci, Tih çölü yeşil emmekte bileklerinden

Seni birdenbire seni sürekli

Yerinde bir çiçek ve sürekli deprem

Saçların sabah akşam  acının avuçlarında

Yanımız yanardağ

O va  ya n a r

O kyanus bağırır dağdan  dağa  

Aşkı anıyorum sana  anla.
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Ertuğrul 
BAYRAMOĞLU

HZ. EBUBEKİR'den

Kim, iyiliği emredip kötülüğe engel 
olan amire itaat ederse, o felaha ermiş ve 
üzerine düşeni ifa etmiş olur. Nefsinize uy
maktan sakmm. Arzu, tamah ve öfkesini 
yenen felaha ermiştir. Sakm böbürlenme
yin. Topraktan yaratılıp tekrar toprağa dö
necek olan yaratıkların böbürlenmesi doğ
ru değildir? Sonra cesetlerini kurt yer. Bu
gün sağ olan yarın ölü değil midir? Onun 
için ibadetlerinizi gününde ve saatinde ya
pınız. Mazlumun ahından sakınınız. Gu
rurlanarak dünyaya aldanmayın. Sabırh 
olunuz, çünkü her şey sabırla elde edilir. 
Uyanık olunuz, zira uyanıklık faydalıdır. 
Amel ediniz, ameller kabul edilir. Al
lah’ın, yapıldığında ceza vereceğini bildir
diği şeylerden sakınınız. Allah’ın vaadet- 
tiği rahmetine kavuşmaya gayret ediniz. 
Anlayın ki anlaşılasınız. Korumaya çalışın 
ki korunasınız.

Allah Teala size, sizden öncekilerin he
lak sebeplerini ve kurtuluş yollarını açıkla
mıştır. Kitabında helali, haramı, sevdiği 
ve sevmediği amelleri de açıklamıştır. Ben 
sizi ve kendimi ihmal etmeyeceğim. Allah 
kendisinden yardım istenendir. Hatadan 
uzaklaşma ve itaate yönelme ancak Al
lah’ın yardımıyla olur.

Biliniz ki, amellerinizde samimi oldu
ğunuz müddetçe rabbinize itaat etmiş, na
sibinizi almış ve refaha kavuşmuş olursu
nuz. Nafile ibadetleri gösterişe kaçmadan 
yapınız. Selefinize de sadık kalın. Ahirette 
Allah’ın lütfuna muhtaç olduğunuz zaman 
mükafaatmız verilir.

Ey A llah’ın kulları! Ölüp yok olan kar
deşlerinizi ve arkadaşlarınızı düşünün. 
Onlar yaptıkları amelleriyle haşroldular. 
Öldükten sonra bedbaht veya m es’ut oldu
lar. A llah’ın hiçbir ortağı yoktur. İtaat et
mek ve emirlerine uymaktan başka, Al
lah’ın hiçbir kula bir yakınlığı yoktur ki, 
ona hayır versin veya onu cezalandırmak
tan vazgeçsin.

1- Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı,
2- Yer, ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı,
3- Ve insanın: “Buna ne oluyor?” dedi

ği zaman;
4- O gün (yer), haberlerini anlatacaktır.
5- Çünkü senin Rabbin, ona vahyet- 

miştir.
6- O gün insanlar, amelleri kendilerine 

gösterilsin diye, bölük bölük fırla- 
yıp-çıkarlar.

7- Altık kim zerre ağırlığınca hayır iş
lerse, onu görür.

8- Artık kim zene ağırlığınca bir şer 
(kötülük) işlerse, onu görür.

Zihal Suresi

Haydutlar, içinde Hz. Lokman’ın bulun

duğu bir kervan vurmuşlar. Birçok mal ele ge

çirmişler. Bezirgânlar ağlamışlar, inlemişler. 

Allah için olsun; peygamber için olsun bize 

acıyın, malım ızı verin demişler. Tabiidir ki bu 

yalvarmanın bir faydası olmamış.

Kalbi kara hırsız galip gelince kervan hal

kının ağlamalarından müteessir mi olur?

Kervan halkından birisi Lokmana rica et

miş: “Şu hırsızlara biraz nasihat buyur, haki- 

mâne sözler söyle. Belki malımızın bir kısmı

nı olsun geri verirler, bu kadar malın gitmesi 

ne yazıktır" demişler.

Lokman Hekim: “Asıl böyle kimselere söy

lenecek hakimâne sözlere yazıktır.” demiş.

Paslı bir demirden pası cila ile gidermek 

kabil değildir. Kalbi kara insana öğüt verm e

nin faydası yoktur. Hiç taşa demir çivi girer 

mi?

Asude zam anlarda kalbi kırıkların gönülle

ri ele al; çünkü fakirin kalbini almak belayı sa

var.

Bir muhtaç gelip inleyerek senden bir şey 

istediği zam an ver. Eğer sen o saile birşey 

vermezsen bir zalim gelir senden zor ile alır.
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KIYAMET-! SU612A
OsmanlI tarihinde de meşhur depremler vardır ki 

n. Beyazıd dönem inde 13 Eylül 1509’de meydana 
gelen bir depreme büyüklüğünden dolayı “Kıyamet
i S uğra” adı verilmiştir. Fetihten 56 yıl sonra meyda
na gelen ve Payitahtı harabeye çeviren bu depremin 
değişik aralarla 30 veya 45 gün sürdüğünden bahse
dilir. Tuhaf bir rivayete göre II, Beyazıd İstanbul’un 
muhtelif sem tlerine dört yüz kuyu kazdırmış ve gü
ya bunun üzerine sarsıntıların önü alınmıştır.

Bu müthiş zelzelede İstanbul’da beşbin insan yok 
olmuş, 109 cami ve mescit, 1300 ev temelinden yıkıl
mış, İstanbul surları ve Topkapı sarayının bir çok yer
leri harap olmuştur. İstanbul’un medrese, hastahane, 
imaret, çarşı v.s umumi yerleri hai'ab olduğu gibi de
niz suları kabarıp İstanbul ve Galata surlarından aşa
rak bir çok mahalleleri sular içinde bırakmıştm

Aynı deprem Anadolu ve R um eli’nde de etkisini 
göstermiş, Çorum şehrinin bir çok yerleri yıkıldığı 
gibi ahalisinin üçte ikisi toprağa göçmüş. Rum eli’de 
ise Gelibolu, Silivri, istihkamları ile Edirne ve Di-

metoka şehirleri harabeye dönmüştür.
İstanbul’da ahali 45 gün bahçelerde, açık yerlerde 

yatmış, Padişah için saray bahçesinde “çatma oda
lar” kurulmuştur. Padişah İstanbul’un bu feci haHni 
görmemek için Edirne ve Dim etokaya gitmişse de 
oralann hali de farklı değildi. Kargaşa geçtikten son
ra İstanbul’un inşasına başlanmıştır. Ev başına yir
mişer akçe toplanarak 77.000 işçi ve 3.000 usta ile 
İstanbul’un yeniden inşasma başlanmış 2 ay 4 gün 
(65 gün) süren bu faaliyet ile İstanbul yeniden imar 
edilebilmiş. Tamirat 1 Haziran 1510 tarihinde sona 
ermiştir. Bu İstanbul’a Osmanlı damgasının tam ola
rak vurulduğu tarih olarak da kabul edilebilir. Dep
remlere karşı ahşap bina inşası o dönemlerde başlar- 
ki bu da şehri meşhur yangınları ile başbaşa bıraktı; 
1650, 1653, 1655, 1658, 1660 ilaahir... Yani zelzele
ye karşı ahşab binalar yapılmış ancak bu seferde İs
tanbul, yakasını yangınlardan kurtaramamıştır. Bu
nun üzerine 1696 tarihinde bir feıtnanla bundan son
ra evlerin ahşap değil kargir yapılması istenmiştir.

İnsan gözüyle değiC, göntüy te ağCar,
m o H

815 Tarihinde T ûs’ta ölen Cabir İbn Hayyan 

döneminin en büyük bilginlerinden bu'iydi. Geor

ge Sarton onun için “orta çağların ilim ler ansiklo

pedisi” dem ekte haksız değildir. İmam 

Cafer-i Sadık’ın öğrencisi olan Cabir 

Fizik, Kimya, M atematik, Astronomi,

Felsefe ve Dinler Tarihi konusunda 

ikibini aşkın kitap yazmıştır.

Cabir dönem ine kadar a tom ’un 

maddenin en küçük parçası olduğuna 

inanılıyordu. Oysa Cabir bir eserinde şöyle diyor: 

“M adde, yoğun enerjidir. Bu yüzden Yunan fi

zikçilerinin, maddenin bölüne bölüne bölünüp 

parçalanmaz bir en küçük parçayla son bulduğuna 

ve kitlenin bu sayısız parçalanmalardan meydana 

geldiğine dair olan iddiaları yanlıştır. Onların

Cüz-i layetecezzâ (Parçalanmaz en küçük parça. 
Yunancası Atom) adını verdikleri bu nesne de par

çalanabilir ve bundan (Kudret) enerji hasıl olur.

Bu öyle bir kudrettir ki, benzetmek gi

bi olmasın ama, A llah’ın kudreti gibidir 

ve bir habbeciğin bu şekilde parçalan

ması, Allah saklasın, Bağdat gibi bir 

şehri yok edebilir.”

Böylece Cabir İbn Hayyan atom fi

ziğinin babası kabul edilen Einste

in ’dan yaklaşık olarak bin yüz yıl evvel bu haki

kati kitaplarında ilan etmiştir.

E instein’in dediği gibi “ön yargıları parçala

mak atomu parçalamaktan daha zor” olsa da “ilim 

ve din bir arada olmaz” diyenlere karşı Cabir gibi 

yüzlerce İslam alimi tarihteki yerlerini almışlardır.
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CUMHURİYET YA DA BİREY OLMAK

Mehmet Ali Kılıçbay

Mehmet Ali Kıİıçbay

mm 
i î R E f  m r n m

Okuyucularla yazarların üç aşağı beş yuka
rı aynı olduğu bu ülkede, okum a-yazm a 
kamplarına ayrılmanın rahatsızlığını duydu
ğunu belirten M. Ali Kılıçbay, yazılarını taraf
sız bir yerde (kitap) yayınlam ak istemiş.

Dört bölümden oluşan kitabın birinci bölü
münde; "Siyaset" yer alıyor. Yazar, Türk siya
setinin bir hak mücadelesinden çok bir imtiyaz 
mücadelesi olduğu ayrıca Türk Sosyal demok
rasisinin ekonomide bölüşüm saflıasından çok 
tüketim saflıasına müdahale ettiği ve sosyalist 
ideolojiden doğmuş olmasına rağmen kapita
list çözümler ürettiği tespitinde.

İkinci Bölüm: Tarih özellikle, Osmanh ay
dını üzerine değerlendirm eler dikkatimizi çe
kiyor.

Üçüncü ve dördüncü bölüm; etraf ve in
sanlara dair Arabesk kültür, gençlik, Çetin Al
lan, J. Joyce, E. Zola üzerine...

İmge Kitabevi, 429 sh.

TAVŞANIN RANDEVUSU

İsmet Özel

Tanık olan sorumluluk taşımanın yü

küne razı olmuştur. Gözlemci vebalden 

kaçmak isterken samimiyetsizlik batağına 
saplanır. Her tanık niyetini belli etmiştir. 
Her gözlemci niyetini sakladığından bü

tün insanlar için güvensiz bir ortam doğ
masına yol açar. Tanıklığı seçmek bizi bir 

yola sokar. Bu yolun hayra mı, şerre mi 
yöneldiği başlı başına bir iş. Ama gözlem 
bahanesi bizi yoldan çıkarn*. Bütün yol
suzluklara gözlemlerin katkısı çok büyük

tür.
Şule Yayınevi İsmet Özel serisine ‘99 

yılı içinde eklediği "Tavşanın Randevusu" 

ile devam etti. İ. Özel'in gazete yazılarının 
bir kısmının derlendiği bu kitap, okuyucu- 

Abdullah HACIOĞLU  ya yeni açılımlar sunmakta.
Zafer ÖZDEM İR Şule Yayınlan 144 sh.
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PKK
20 Yıllık Öyküsü

O k u )  ( 'i t im  . S t l l«  O ılM ı ı

PKK’NIN 20 YILLIK ÖYKÜSÜ

Oktay Pirim-Süha Örtülü

Ömerli köyünden başlayan ve İmralı’ya kadar uzanan bk  hayat öyküsü. 
Yetiştiği ortamın kendisini bu hale getiıdiğini söyleyen Öcalan, talimatını 
verdiği eylemleri sadece mantığa bürüyor. Abdullah Öcalan’ın hayatı hak- 
kmda fazla bir bilgi bulunmuyor kitapta. Fazla bir araştırılmaya gidilme
den sadece cumhuriyet savcılığına verilen ifadelerden istifade edilmiş. 
Öcalan’ın Türkiye’ye getiıilişi hepimizi fazlasıyla memnun etmişti. Ymgı- 
lama suasında mahkeme hakiminin olayı derinlemesine incelemeden idam 
kai'ai'i verilmesi biı- hayli üzücü.

Kitap ekler dışında PKK’nın 20 yıllık tarihi üç kısma ayırarak inceliyor:
Birinci bölümde PKK’nın kuruluşunu, Öcalan’ın kişiliğini ve Suriye’e 

kaçışını.
İldnci bölümde, Suriye’den Kenya’ya uzanan Öcalan’ın dünya macera

sını.
Üçüncü bölümde ise, yargılama aşaması ele alınmış.
Eklerde, iddianame. Savunma, Mütalaa ve Gerekçeli Karar yer almış. 

Kitapta gündeme gelen konular yer bulmuşken, Uğur Mumcu’nun ölme
den önce ortaya çıkardığı bilgilere hiç yer verilmemiş.

Boyut Kitapları 389 sh.

DEVLET, MEDYA ve SİYASET ÜÇGENİNDE 

FETHULLAH GÜLEN OLAYI

Mehmet Ali Soydan

Hayatına Erzurum’da başlayan ve şu anda 
bir “hareket”in lideri olan bir insan. Türki
ye, Asya, Avıupa ekseninde okullaıı olan bir 
hareket bu... Türkiye’de sağcı-solcu her ke
simle görüşen, her fu-satta hoşgörü ve diya
log çağrısı yapan, dönemimizin Cumhurbaş
kanına plaket veren bir insan.

Tezgaha konulan bir oyun ve nereden verildiği belli olmayan bii’ 
işaret... Atv yayına başlıyor daha sonra diğer televizyon kuruluşları. 
Oyun hazır, haber programlarının birinci ve özellikli konusu: “Fethul- 
lah Hoca Türkiye’yi ele geçirmek istiyor.” Olay devam ederken Bü
lent Ecevit’in açıklamaları insanı düşündüıliyor. Programlar, kasetler 
ve Fethullah Gülen’in telefonla katıldığı programla, Hoca’nın sisteme 
tekrar “İman” etmesi.

Bu kitap, basına yansıyan haberleri, gazetecilerin olay hakkında 
yazdıklarını, devlet adamlarının olaya yaklaşımlarını ve dergimizin 2 
sayı önce verdiği güdümlü medyanının iki yüzünü yani olay çıkmadan 
önce onu öven, takdii' eden insanların olayın çıkmasıyla beraber nasıl 
bir karalama kampanyasına başladıklannı ortaya koyuyor.

Birey yay. 270 sh.

Yeni Kitaplar

1- PKK’nın 20 Yıllık Öyküsü, Ok
tay Pirim-Süha Örtülü- Boyut 
Kitapları 3 8 9  sh.

2- Devlet, Medya ve Siyaset üçge
ninde Fethullah Gülen Olayı, 
Mehmet Ali Soydan, Birey Yay. 
270  sh.

3- Bir Başka Açıdan İnsan Hakları, 
Sohan Galtuna, Metis Yay. 180 
sh.

4- Yurttaşlık ve Demokrasi, Fusun 
Üstel Dost Kitabevi 155 sh.

5- Yapısalcılık, .... YKY 179 sh.
6- Din Dilininin Anlamı, Frederide 

Ferre, Alfa yay.
7- Kafkasya Halkları, Alexandre 

Griqariantz, S abah  Kitapları 
223  sh.

8- Hûbut, Ali Şeriatı, Birleşik Ya
yıncılık, 231 sh.

9- Hacc, Ali Şeriati, Şura Yay. 20 8  
sh.

EYLÜL 1999 ■ 7 7

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

http://www.cvisiontech.com


KISA... KISA...
■■•HESAP VE HESAPLAR
Herşeyin üstünde ve ötesinde olan bir “Hesap" kendini be

yan elli ve anlı şanlı hesaplar, dayanılmaz arzular ve özenle 
beslenmiş heyecanlar uçtu gitti. Gökten süzülen büyük harlle 
■'Hesap," yerde filizlenen küçük harfle "hesaplan" hizaya sok
tu.

Ömer Çelik, 18.8.1999 Y. Şafak

•»  İNSAN’IN DEĞERİ
İnsanın canının on para etmediği bir ülkenin vatandaşı ol

mak, size nasıl bir duygu veriyor?
Hıncal Uluç, 18.8.1999 Sabah

•»  DEVLETE İNANCIM IZ YIKILDI
Dün yıkılan sadece kentler, binalar, kışlalar değildi...
Her başı darda olana yetişecek devlete olan inancımız da 

yıkıldı.
Mehmet Y. Yılmaz 18.8.1999 Radikal

» • KÖPEKLERİMİZ SADECE ÖĞRENCİ Mİ KOVALAR?
Deprem sırasında İstanbul Levent'teki evinde bulunan 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, telefonunu ancak saat 
07.30 sıralarında kullanmaya başladığını söylüyor: Yani dep
remin meydana geldiği andan fam 4.5 saat sonra.

Demek ki Türkiye bir savaşa girmiş olsa ve düşman kuv
vetleri haberleşme sistemlerimizi vursa, ordunun başkomuta
nı sıfatıyla Demirel ancak 4.5 saat sonra silahlı kuvvetlere ta
limatlar verebilecek...

Dünyanın en güçlü ordularından birine sahibiz, her yıl yüz
lerce polisi yurtdışına eğitime gönderiyoruz ama depremden 
15 saat sonra bile ulaşılamayan yıkılmış binalar var.

Başbakanlık bünyesinde kurulan kriz masası sadece “ma
sadan” ibaret. Macarlar ve Çekler köpekli yardım ekipleri gön
dermeyi teklif ediyor.

Bizim köpekli ekiplerimiz nerede?
Köpekleri sadece öğrencileri kovalatmak için mi besliyo

ruz?
Hakan Çelik, 18.8.1999 Posta

» •  DEPREM VE İNSAN
Allah'ım, tabiat karşısında ne kadar küçük ve ne kadar ça

resiziz!
Bir virgül dahi değiliz. Felaket zamanlarında bunu çok da

ha iyi anlıyoruz,
Depremin korkunç sillesi kibirli insanoğlunu haddini bilme

ye sevkediyor.
Hadi Uluengin, 19.8.1999 Hürriyet

» .G Ö B E Ğ İ ŞİŞMİŞ, BEYNİ DUMUR!
Depremin ilk büyük şokundan ancak 20 saat sonra Devlet; 

afet bölgesi ilan etmeyi akıl ediyor, Afet işleri Genel Müdürlü
ğünü de ancak 38 saat sonra harekete geçirebiliyor. Alman
ya'dan, İsrail’den gelen yabancı kurtarıcı ekiplerini Sakar
ya’ya getirebilecek bir otobüs bulma organizasyonunu bile 
yapamıyor.

Devletimiz büyüktür diyorlar,..
Evet doğru... Büyüktür!
Göbeği şişmiş ama beyni dumur!

Necati Doğru, 19.8.1999 Sabah

DEPREM YAZILARI

SAKİN OLMAYACAĞIM
Gülay Göktürk, 20.8,1999 Sabah

İşte, devlet halka bu kadar yükseklerden böyle ulu katlardan bakarsa; aşa
ğıda telaş içinde yardım arayan insanları da; oraya buraya koşuşturan karın
calar gibi görür böyle. Milyonlarca karıncadan birkaç bini yok olmuş, ne gam! 
Karınca sürüsünün telaşına bir anlam vermez ve habire "sakin olun" der...

Evet, bir de "sakin olun" demiyorlar mı... İşte o zaman iyice zıvanatdan çı
kıyor insan. Deprem bölgelerine ilk iki günde neredeyse hiç kurtarma ekibi 
gitmeyecek, enkaz altındaki binlerce yaralı kıvrana kıvrana ölecek, ama o 
enkazın başında bekleyen insanlar hala sakin olacak.

Kuurtulan insanlara günlerce ekmek, su ulaşamayacak ama onlar süku
netle bekleyecek. Cesetler kokacak, salgın hastalık tehlikesi ciddiyet kazana
cak. ama depremzedeler sakin olacak.

Tüpraş’taki yangın göz göre göre büyüyecek, yetk ilile r el el üstünde bek
leyecek, Tüpraş Genel Müdürü’nün sesi soluğu çıkmayacak, ama İzmit halkı 
sakin sakin amonyak gazından ciğerlerinin patlamasını bekleyecek.

Aslında devlet büyüklerimiz, "sakin olun" derken, “sakin ölün" demek is
tiyorlar da. açıkça söylemiyorlar... Enkaz altındakiler sakin sakin ölür. Tüpraş 
sakin sakin yanar, Körfez nüfusu hiç ses etmeden sakin sakin zehirlenir, "so
run” da kendiliğinden çözülecek; böylece devlet de kafasında ışıktan bir ha
leyle kendi kutsal katında sakin sakin oturmaya devam edecek.

Hayır, sakin olmayacağım!
İçimdeki bu öfkenin, yakınlan canlı canlı görülen onbinlerce insanın öfke

sinin binde biir bile olmadığını bilerek; öfkelerini dökebilecekleri bir köşeleri 
olmayan o insanlar adına, ihanetinizi bağır bağır bağıracağım.

Buyrun, işletin I59 ’unuzul (...)
Necip Türk m illeti!
İşte devlet babanızın “baba"lığı bu kadar. Görün de, artık kendi başınızın 

çaresine bakmayı öğrenin, o kendi kutsallığının hazzıyla o kadar kendinden 
geçmiş ki, gözü kendinden başka hiçbir şey görmüyor. Biraz aklınız varsa, 
kendi geleceğinizi, kendi güvenliğinizi kendiniz düşünün. Kendi evinizi ken
diniz kontrol edin, memursanız, birleşip çalışığınız dairenin deprem kontro
lünü bizzat yaptınn. Veliler olarak para toplayıp, çocuğunuzun okulu için 
deprem incelemesi yaptınn. Çığa, sele, yangına, salgın hastalığa, bilumum fe
lakete karşı ne tedbir alabilyiyorsanız kendiniz alın, şimdi her lafın başında 
yara sarmaktan bahsettiklerine bakın, sakın ola. yara saracaklannı filan da 
ummayın. Kendiniz örgütlenin, olanaklarınızı birleştirin ve yardımı kendiniz 
toplayıp kendiniz dağıtın.

Boşu boşuna devleti eleştirerek adam etmeye çalışmayın, en iyisi "yok" 
sayın. Kendiniz halledebileceğiniz meselelerde, gücünüzün yettiği her nokta
da, kendi göbeğinizi kendiniz kesin. Tek tek bireyleri aşan meselelerde, top
lum olarak örgütlenin; kaderinizi elinize almaya çalışın...

SELİMİYE'NİN KUBBESİ GÖÇER Mİ?
Ahm et Taner Kışlalı, 22.8.1999 Cumhuriyet

12 Eylül’ü izleyen yıllardaydı... Olayı tanığın kendisinden dinlemiştim. Ta
nık bir mimardı. Oluşturulan önemli bir tekn ik kurulda görev almıştı. Kurula 
verilen görev ise tarihsel bir sorum luluk yüklüyordu.

Mimar Sinan’ın Selimiye Camii olağanüstü bir mimarlık başyapıtıdır. Yapı
tın en görkemli öğelerinin başında ise, ünlü kubbesi gelir. Bu kubbenin çok 
şiddetli bir depreme dayanamaması olasılığı var. Nasıl bir önlem alınabilir?

Kurul uzun toplantılar yapar.
Caminin tasanmları uzun uzun incelenir. Edirne’ye  gidilir, yerinde incele

meler yapılır. Ve sonunda karar verilir.
Kubbenin alt sıvasının uygun bir yerinden açıp, çelik bir kuşak yerleştire

lim!
Karar uygulamaya konulur. Sıvanın ilk bölümü kaldınimaya başlanır. Ve 

herkes donar kalır. Çünkü bu önlemi. Koca Sinan, daha dörtyüz yıl öncesin
de düşünmüş ve uygulamıştır.

7 8  ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


Adz DEVLET. FAİZ DEVLET
UmurTalu, 20.8.1999 Milliyet

Bir !<ez daha, devletin aczini keşfettik, öfkeyle...
Yerine göre aşırı örgütlü devlet, insana değer, insanına özen bakımından örgüt

süzdü, sanki terkedilm işti. Düşüncemize, yazımıza, sözümüze kulak kabartıp taki
be alabilen devlet, altımızdaki canavara, onca bilgiye, veriye ve uyarıya rağmen, 
kulak tıkayagelmişti.

Canavarın öfkesi patladığında ise, dili, eli tutulmuştu "sosyal" devletin. Öyle ya, 
"ortak sosyal akıl" bir yana, "kaynak" da yoktu. Hayattayken "kaynak" ayırmadık- 
lanna, can çekişip ölürken nasıl bulunsun.

O "kaynaksız" devlet, adet olduğu üzere, ama bu kez tam da büyük bir cehen
nem ateşinde, y ine "kaynak"a koştU; "acil para" diye.

Kağıtlannı koydu, elini, avucunu açti; "borç verin" diye.
Para şöyle bir havayı kokladı: Havaya duman, havaya kan, havaya binlerce ce

sedin kokusu karışmıştı. Ve binlerce canımız can verir, can çekişirken kaynak şöy
le bir kırıttı, nazlandı, "faizi yükselt” dedi.

önceki gün devlete 716 trilyon lira borç veren “kaynak", yani bankalar, yani pa
ra yani o "kaynak”, enflasyonun yüzde 50-60'larda olduğu bir dönemde, Türkiye'nin 
çöktüğü, onbinlerce insanın "devlet eli" beklediği dönemde, yıllık yüzde 120 faizi 
de beğenmedi.

Rehin aldığı devlete faizi yükselttirdi, yüzde 128 ile borçlandırdı.
Tercümesi; 716 trilyona yüzde 120 ile 860 trilyon faiz alırdı zaten.. Yetmedi; 920 

trilyona çıkardı, bir 60 trilyon daha kaptı. Yani. Dünya Bankası'nın acil deprem kre
disi kadar.

8 puanlık artış yerine, mesela 8 puan daha azına, yüzde 112’ye, yani enflasyo
nun iki katına dahi razı olsaydı, devletin yeni ek faiz yükü 920 değil, 800 trilyon, y a 
ni 100 küsur trilyon daha az olacaktı.

Binlerce can verirken...
Binlercemiz kan verirken... Elinden geleni, üç kuruş parasını, kazmasını, küreğini, 

giyişini, ilacını, ekmeğini paylaşmak için çırpınırken... Toplu mezarlar açılırken...
O “kaynak”... Yani o "kaymak",. Yani o "para-sermaye", serbest piyasa ve hür te

şebbüs ayağında "aciz”devletin biraz daha kanını emdi, acımıza inat.
Sonra, bağış yapıyorlar; yazıp çizip bravo, helal olsun diyoruz.
Sonra üç beş yağmacıya, beş on hırsıza insafsız, imansız karaborsacılara öfkele

niyoruz, "leş kargalan" diye.
Pekiyi bu ne?
Yağmacı, hırsız, o insafsız, bireysel suçlu ise...
Bu “faiz yağması” da adeta "organize suç"!
"Faiz devlet” in daha da “aciz devlet" haline geldiğini bile bile; taammüden.
Canımızı faize “tahvil” ederek, canımızı, hayatımızı faize “bono”layarak.
Hayatlanmız sanki onlara verdiğimiz birer senet...
Birer kağıt.
Arsız paranın dahi utanacağı bir sınır olmalı. Vatandaşını koruyamayan devlet 

de, bu "düzeni" koruyor!

SERIN DEVLET
Bekir coşkun, 19.8.1999 Hürriyet

Derin devlet yerine bu kez serin devlet ile karşı karşıyayız.
Ankara'dan Adapazan'na ekmek ilaç ve çadır kamyonlarını 24 saatte göndere

mediler.
Japonlar Uzakdoğu’dan 24 saatte geldiler de, Ankara 24 saatte Adapazan'na va

ramadı.
Değil kamyon, ses dahi gitmiyor.
Hadi te lli telefonların diyelim ki teli koptu. Telsiz cep telefonlan niçin kilitlendi ve 

tümüyle devre dışı kaldı dersiniz?
Düşünün; deprem bölgesine inmiş Başbakan, özel televizyonların ekranları ara

cılığı ile bakanlanna em ir verip "Burda haberleşme ve ulaşım yok, beni duyuyorsa
nız” diye sesleniyor.

Ama bakanları yanıt veremiyorlar, çünkü kameraman gitmiş.
Devlet serin...

• » Y E H İ  AMA ARTIK
Her depremden sonra başta Süleyman Demirel olmak üzere bü

tün alışılmış isimler ortaya çıkıp, “Devlet yaraları sarar" diye konuş
muyorlar mı bütün cinlerim başıma fırlıyor.

Bu ülkede siyasette neredeyse 40 yıldır bulunan insanlar yara
ların olmayacağı bir ülke yaratmayı beceremediler, yara sarma sö
zü veriyorlar, bu da tam yapılamıyor.

Yetti ama artık yani.
Serdar Turgut, 19.8.1999 Hürriyet

••• MANEVİ MİLAT
Deprem bütün Türkiye’yi sarstı, yıkıntılar ne kadar zayıf ve aciz 

olduğumuzu kör gözlere bile soktu. Eğer buradan gerekli sonucu 
çıkarabilir ve gereklerini yerine getirebilirsek, depremi bir türlü ma
nevi milat haline dönüştürebiliriz. Bir başlangıç olarak, toplum vic
danının reddettiği hak etmeyen kişileri atfa kalkışacak yerde, hakk- 
sız yere cezalandırılan fikir ve siyaset suçlularına kendimizi af ettir
meye çalışmalıyız.

Fehmi Koru, 19.8.1999 Y. Şafal<

•»  ACEMİLİKLER VE İHMALKARLIKLAR
Adapazan'nda gözü yaşlı bir depremzede adeta isyan ediyor. 

Devlete ve kamu görevlilerine duyduğu öfkeyi şu sözlerle dile geti
riyor:

"Ruslar geldi, köpekleriyle aletleriyle çalışıyorlar. Ama bizim 
devletimiz gelemedi hala buraya. Zaten bizim devletin kendine 
hayrı yok..."

Dün Aselsan açıklama yapıyor: "Deprem bölgesine insan vücut 
ısısına duyarlı termal kameralar gönderiyoruz..."

İyi de bunu niye dün yapıyor Aselsan? Niye üç gün önce, hayat 
kurtarma anlamında ‘altın saatler' denilen depremin hemen ardın
dan, insanların yaşama şansı çok daha yüksekken gönderemiyor? 
Belli ki düne kadar kimsenin aklına gelmiyor bu. Dışardan yardım 
gönderen İsviçreli, fransız, Rus ve Amerikalının aklına geliyor, ama 
bizim aklımıza gelmiyor.

Bilal Çetin, 20.8.1999 Radikal

•» A L L A H ’IN GAZABI
Son iki yıldır, irtica takip etmekten, bizi bekleyen başka tehlike- 

lir görmedik mi? Belki de Allah’ın gazabı üzerimize bu yüzden gel
di!

Nazil İlıcak 20.8.1999 Y.Şafai<

••• DERİN DEPREMDEN SONRA
Böyle bir deprem için Devlet’in hazırlığının olmadığını hepimiz 

gördük. Bugün depremin 4. günü. Ulaşılmayan yerleşim birimleri, 
enkazlar var halen. Belki bir kısmı yaşıyor.

Belki geç müdahale edildiği için ölen insanlar var.
Hazırlıklar hep irtica korkusu üzerine yapılmış, irtica'ya karşı. 

Yani on milyonlarca insana karşı. En ince ayrıntıda irticanın defte
rinin dürülmesinin planları mevcut. Devlet binlerce, belki yüz binler
ce insanını izliyor. Kaydını tutuyor. Kamudan atıyor.

Devlet hangi kamu görevlisinin annesinin başörtüsü taktığını bi
liyor.

Polis, istihbarat kayıtları bu tür bilgilerle dolu.
Devlet bunları yapıyor. Ancak enkazın altında kalan insanlara 

elini uzatamıyor. Aç ve susuz insana yiyecek ve su ulaştıramıyor. 
Yardıma hazır vatandaşın imkanlarını afet bölgelerine aktaracak 
köprüyü kuramıyor.

Nureilin Canikli, 20.8.1999 Y. Şafak
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BASINDA GEÇEN AYIN GÜNDEMİ
işçiler koalisyon partilerinin genel merkezlerine siyalı çelenk bıraktılar.
(20.7.1999 Sabah)
D.İ.E.: Kayıtdışı ekonom i 100 milyar dolar. (20.7.1999 Sabah)
12 Eylül’e yüksek koruma: Anayasa mahkemesi, 12 Eylül döneminde alı
nan M.G.K kararlarının denetim dışı bırakılmasında "Kamu yararı" olduğu 
kararına vardı, (21.7.1999 Y. Yalak)
Kur’an için 3 gözaltı: İstanbul Şile’de evlerinde çocuklara Kur'an-ı Kerim 
öğrettikleri ama bunun için izin almadıkları iddia edilen bir ailenin evine jan
darma tarafından baskın düzenlendi. Evlerinin alt katında çevredeki insan
lara Kufan öğreten Emine Selim ve Nuray Bayraklı gözaltına alındı, 
(21.7,1999 Zaman)
İpler kopar: Alman Dışişleri Bakanı Fischer’e AB’ye tam üyeliğimiz için so
mut adım atılmazsa adaylık başvurusunu resmen çekebileceğimizi bildirdik, 
(23.7.1999 Hürriyet)
Örtüye idam isteniyor: Başörtüsü yasağını protesto ettikleri gerekçesiyle 
76 kişinin yargılanmasına Malatya 1 nolu DGM'de devam edildi, (23.7.1999 
Y  Şafak)
Bu vebal MHP’ye yeter: Kur’an-ı Kerim'in 12 yaşından evvel öğrenilmesi 
DSP’nin dümen suyuna giren IVİHP ve ANAP'ın oylarıyla yasaklandı. 
(23.7.1999 Akit)
Fas Kralı Haşan Öldü: Fas Kralı 2. Haşan kalp krizi geçirerek vefat etti. 
(24.7.1999 Türkiye)
İranla Sınır çatışm ası: İran Türk askerlerinin İran güçleri ile çatıştığını ve 
geri çekildiğini iddia etti. (24.7.1999 Y  Şalak)
Airbus’tan El-Al’a Sinagoglu Uçak (24.7.1999 Hürriyet)
2025 yılında insanlığın üçte ikisi susuz kalacak: li^avi altın savaşına doğ
ru. (25.7.1999 Akit)
Yargıtay başkanı Doç. Dr. Sami Selçuk “ideolojisi olan devlet yasakçı
dır, m ilitanlaşır” (25,7.1999 Akit)
Olgun güç: 150 bin memur, işçi ve emekli dün Ankara'da "Mezarda emek
liye hayır” diyerek seslerini gür ama olgun bir şekilde duyurdular (25.7.1999 
Hürriyet)
Çocuklara ne oldu: Emniyet Gen. Müd. çocukların geçen yıl 20311 suç iş
lediğini açıkladı. (25.7.1999 Posta)
İşçinin eylemi ses getirdi: Emeklilik tasarısı yumuşuyor. (26.7.1999 Hürri
yet)
W ashington Ankara'ya çok gizli mesaj gönderdi: Mesajın yorumu şu: 
“Amerikan askerleri kürtleri korumak için Kuzey Irak'a gelmek istiyor" 
(26.7.1999 Star)
Makam Saltanatı: Türkiye’de devletin tam 86 bin taşıt aracı var. Bu rakam 
Japonya’da 10 bin, Fransada 11 bin, İngiltere’de 12 bin. (26.7.1999 Star) 
Sıfır Numara Rezillik: Açık Öğretim Fakültesi artık sınav kağıdına değil kı
yafete göre not veriyor. Başörtülülerin notu sıfır. (26.7.1999 Y  Şalak)
Ecevit “60 yaş dışındaki her konuda uzlaşmaya hazırız: (27.7.1999 Hürriyet) 
Yılm azdan Acı İtiraf: ANAP lideri, Türkiye’nin s ivilleşesi için adım atılma
sı gerektiğini belirterek "Türkiye’de 75 yıldır Cumhuriyet vardır ama cumhur 
kağıt üstünde kalmıştır" dedi. (28.7.1999 Hürriyet)
Demirel; Maaş ödem ek için vatandaşı hortumladılar (28.7.1999 Hürriyet) 
Tahkim Komisyonda Tamam (28.7,1999 Hürriyet)
H izbullah’a silah bırak emri yeren Suriye’den sonra Ürdün Ham as’ı top
raklarından atıyor. Yalnızca İran kaldı: (28.7.1999 Sabah)
Ne dolaplar döndü: Devlet bakanı Yüksel Yalova iptal edilen Petrol Ofisi 
ihalesinde dönen dolapların bir partinin genel başkanı tarafından tezgahlan
dığını iddia etti, (28.7.1999 Sabah)
Türbana Basın Kartı Yok: Danıştay San basın kartlarında "Türbanlı fotoğ
raf kullanılamayacağına’’ dair görüş bildirdi. (29,7.1999 Hürriyet)
Kâr Devletten: Şirket kârlarının % 88'i faaliyet dışından elde edildi. 
(29.7.1999 Sabah)
PKK’ya af Şiire zincir: Erbakan'a ve Erdoğan’ın af kapsamı dışında kalma
sına konjonktür bahane gösteriliyor (30.7.1999 Y  Şafak)
Bölücü Havariler: Kürt Vatandaşları Hıristiyan yapmaya çalışan 16 Ameri
kalı yakalandı. Amerikalı misyonerlerin odalarında bulunan broşürlerde 
"kürtlerin baskı gördüğü, kendi dillerini özgürce kullanamadığı, hıristiyan ol
maları halinde tum yasakların kolayca kalkacağı" anlatılıyor (30.7,1999 Star) 
Bilime İnfaz: YÖK başkanı Kemal Gürüz bir bilim adamını daha katletti. 
M.Ü. Rektörü Ö. Faruk Batırel istifa etmek zorunda bırakıldı. (31.7.1999 Y  
Şafak)
Babadan Barış Reçetesi: Demirel Balkanlarda kalıcı barış için "OsmanlI’nın 
o gün yaptığını bugün başka şekilde yapmak gerek" dedi. (1.8.1999 Sabah) 
Devlet Kötü Tüccar: Geçen yıl Türkiye'nin en büyük 459 Şirketi 62 katril

yon borç için 885 trilyon lira faiz ödedi. Devlet ise 8.8 katrilyonluk iç borç için 
5.6 katrilyon lira faiz ödedi. (2.8.1999 Star)
Harçlar Hocaların Tesisine Harcandı: Öğrencilerden katkı payı adıyla alı
nan harçlar, öğretim üyelerinin yararlandığı sosyal tesislere harcandı. 
(2.8.1999 Hürriyet)
Kemal Gürüz “Türban yasağına uymayan g ider” (2.8.1999 Hürriyet) 
Para için dostunu sattı: IMF’nin kredi açması ile Miloseviç’e sırt çeviren 
Yelisin dünde özgürlük isteyen Karadağ'ın başkanıyla yemek yedi. 
(3.8.1999 Sabah)
Bahçeli: Tahkim yasasına kefilim: (4.8.1999 Y  Şafak)
Bedava Tahkim Yok: Tahkim için de demokrasi şart. (4.8.1999 Y  Şafak) 
Bahçeli: YÖK vurdum duymaz. (4 .8 .1999 Y  Şafak)
75’lik Devrimci. İşte Ecevit’in Türkiye’de solun tarifini kökünden değiş
tiren tarihi k o n u p a s ı:  "Renkli televizyonla köprüye karşı çıkılmıştı. Ne ka
dar yenilik varsa ilericilik adına devrimcilik adına bunlann hepsine bazı çev
reler karşı çıkmışlardı. (5.8.1999 Sabah)
Çinden A B D ’ye Kosova Uyarısı: Tayvanla ilişkilerimize karışma" (6.8.1999 
Cumhuriyet)
Türk-İş Genel Sekreteri Şemsi Denizer dün gece Zonguldak’taki evinin 
önünde altısı kafasına isabet eden 13 kurşunla can verdi. (7.8.1999 Sa
bah)
İktidarla Muhalefet Uzlaştı: Hocanın yasağı kalkacak, tahkim çıkacak. 
(7.8.1999 Radikal) .
Dağıstan karıştı: Dün sabah sınırdan Dağıstan'a giren Çeçen mücahidler 
bazı bölgeleri ele geçirdiler. (8.8.1999 Y  Şafak)
Yaş’a Yargı Freni: Yaş kararıyla haksızlığa uğrayan Ast, Tanju Kale Askeri 
Yüksek İdare Mahkmesine başvurdu. Mahkeme Yaş kararının hükümsüzlü
ğüne ve yok hükmünde olduğuna karar verdi. (8.8.1999 Akit)
Sosyal Patlama Kapıda: FP'li Ali Coşkun'un resmi verilere dayanarak yap
tığı araştırmada son iki hükümet döneminde uygulanan yanlış politikalar ne
deniyle, toplumun patlama noktasına geldiği ortaya çıktı. (9.8.1999 Y  Şafak) 
Vatikanı Sarsan Kitap: Vatikandaki skandalları anlatan kitap tüm dünyada 
en çok satanlar listesine girdi. (9.8.1999 Sabah)
Rusya Allak bullak: Rusya Dağıstan’da Çeçen krizi ile boğuşurken ani bir 
kararla başbakan Stepaşin Yeltsin tarafından görevden alındı. Rusya G e
nelkurmay başkanına suikast girişiminde bulunuldu (10.8.1999 Zaman) 
Disiplini Bozan Örtüymüş: Askeri personel hakkında tutulan “kanaat ra- 
porları’’nda yeralan ifadeler. Yaş kararları ile ordudan alılan personelin mu
hatap olduğu "disiplinsizlik" suçlamasının mahiyetini ortaya koyuyor: “Re
simli belgelerden eşinin türbanlı olduğu anlaşılmıştır’’ (10.8.1999 Akil) 
MHP’den Hüküm ete Çifte Baskı: Tek basamaklı sınav iptal edilsin imam 
Hatipli’ye katsayı kalksın. (11.8.1999 Hürriyet)
Dağıstanda İslam Devleti: Dağıstanlı mücahidler İslam şurasında bağım
sız Dağıstan İslam Devleti’ni ilan ettiler. (11.8.1999 Akit)
Tahkim Maratonu: Saat 14’de başlayıp 03.55’te biten gecenin sonunda 
uluslararası tahkim yasası rekor oyla kabul edildi. (1 2 .8 .1 9 9 9  Sabah)
Çevik Bir: “asla siyasete girm em ”. (12.8.1999 Sabah)
Türban İçin Kutsal İttifak: MHP, FP, ANAP ve DYP kılık ve kıyafet yönet
menliğine uymadıkları için okuldan uzaklaştırılanlarında af kapsamına alın
masında ısrar ediyor. (13.8.1999 Cumhuriyet)
Aman Yarabbi: Koskoca İstanbul ve çevresi 6.7 şiddetindeki depremle yı
kıldı. Kızılay yok, sivil savunma yok. (18.8.199 Akit)
Hırsızlık Çöİttü: Malzemeden çalınarak yapılan binalar kağıt gibi yırtıldı. 
(18.8.1999 Güneş)
Unutmayın: Morg haline getirilen İzmit'teki buz pateni pistin de yakınlarını 
ariyan çaresiz insanları, Yalova'da annesinin kucağında can veren bebeyi 
aklınızdan hiç çıkarmayın. Çıkarmayın ki bu güne dek uyuyan devlet halkı 
deprem'den korumak için artık harekele geçsin. (19.8.1999 Posta)
Toprak A ltında 5 bin kişi var: Depremin gücü 400 Atom bombası. Türkiye 
kalp kirizi geçiriyor. (19.8.1999 Takvim)
Devletin Çöküşü: l<endisine ihtiyaç duyulmayan her yerde hazır ve nazır 
olan devlet deprem felaketinde yardım diye çırpınan insanların imdadına ye
tişemiyor. (19.8.1999 Y  Şafak)
Asrın Felaketi: (19.8.1999 Hürriyet)
Seferberlik: Halk devleti beklemeden felaket bölgesine koşuyor (20.8.1999 
Hürriyet)
Of., Of... Of... (20.8.1999 Milliyet)
Acze İsyan: Ankara’nın beceriksizliği yaralı milleti daha da yaralıyor. 
(20.8.1999 Akit)
Kabus Gecesi: (20.8.1999 Star)
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