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Geçen sayımızda 17 Ağustos Marmara Depremini kapak konu
su yaparak bu büyük felaketi çeşitli yönleri ile tahlil etmiş ve depre
min daha uzun süre tartışılıp konuşulmaya devam edeceğini vurgula
mıştık. Dahası, egemen sistemin acziyet ve iflasını gözler önüne ser
mesi bağlamında, sözkonusu “fiziksel deprem ”in, giderek siya
sal/toplumsal değişimlere yol açabilecek birtakım tartışmaları da be
raberinde getirebileceğine dikkat çekmiştik.

Öyle görünüyor ki, Yargıtay Başkanı Sami Selçuk’un 6 Eylül 
1999’da Adli Yıl’ın açılışı vesilesiyle yaptığı konuşma, sistemi sorgu
lama sürecine yeni bir ivme kazandırmış ve siyasal planda adeta bir 
deprem etkisi yaratmıştır. (Sayın Selçuk’un uzun ve kapsamlı konuş
masını bu nedenle U m ran/ek’te sunuyoruz.) Konuşmanın, malumun 
ilanı kabilinden de olsa sistemin çapıklığını, çürümüşlüğünü, bu hal
kın ihtiyaçlarına cevap veremediğini ve bütün sorunların da bundan 
kaynaklandığını tüm çıplaklığıyla hem de devletin en tepelerinden 
ilan etmiş olması oldukça anlamlı.

Umanz ki, bu sorgulama süreci, insanımızın "zihinsel planda" 
da bir sorgulama ve değişim sürecine girmesini de beraberinde geti
rir. Fiziksel depremin korkunç sarsıntısıyla yaşanan “zihinsel şo k” 
hayırlı yönde değerlendirilebilir ve bu dehşetli afetten çıkanlabilecek 
maddi ve manevi derslerle yeni bir "hayat m odeli”n\n inşasına yö- 
nelinebilirdi. Bunun için henüz vakit geçmiş değil. İnsanımızın, ken
disinden başlayarak toplumu, hayatı, sistemi yeniden sorgulayarak 
inancına, geleneğine ve insan fıtratına uygun bir yaşam tarzını yeni
den inşa etmesi mümkündür ve zorunludur. Bizlere düşen bu değişi
min olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Ümran, fiziksel deprem sonrasında gerek siyasal arenada gerek
se kültürel-ruhsai alanda yaşanmakta olan '‘değişim sancılarını’', bir 
başka ifadeyle “zihinsel deprem ”\ kapağına taşıyor.

Yazarımız M. Emin Göksu, Başbakanlık İrtica Genelgesi ile Sami 
Selçuk’un konuşmasından hareketle “değişimi arzula}^an” ve “değiş- 
m em ekte direnen” iki ayrı Türkiye manzarası çizerken, Abdullah Yıl
dız, Ziya Paşa’nın “Cumhuriyet İdaresi”ne ilişkin tanımlamasından 
yola çıkarak, günümüze değin cumhuriyetin sadece adından söz edil
diğini, Meşrutiyet -Cumhuriyet- Demokrasi görünümü altında koyu 
bir totaliterizmin egemen olduğunu ortaya koyarak geleceğin ancak 
“adalet"le inşa edileceğine dikkat çekiyor. “Yeraltından Gelen Me
sajlar” yazı dizisinde ise Yıldırım Canoğlu, depremin, insanımız için 
bir “u{^arı’\  sistem için de bir “ceza” olduğunu vurguluyor. Ümran, 
şeytani düzenin şeytan’a teslim ettiği “satanist” gençliğin dramını. Ta
nk Tufan’ın kalemiyle; adına “Sosyal Güvenlik Reformu” denilen 
“Mezarda Emeklilik” yasasını Ahmet Tunbak’ın kalemiyle sunuyor.

Abdurrahman Arslan’ın “Teolojik İslam’ın Çıkmazı” ve Haluk 
Burhan’ın “Ahlaki Eleştiri Olarak Kurtuluş” başlıklı yazıları ise, insa
nımızın -özellikle İslamcı aydının- zihinsel sorgulamasına derinlik ka
zandırıyor.

Ümran, Said Çekmegil, Nurettin Özcan, Ahmet Mercan... imza
ları ve mutad sayfalarla devam ediyor.

Selam ve Sevgilerle
ümran
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M. Emin Göksu s.

Yer Altından 
Gelen Mesajlar

S. 18
Yıldtnm Canoğlu

Abdurrahman Arslan

Teolojik İslamcın 
Çıkmazı

S. 30

S. 46

Yap Kanun 
Olur Kanun

Nurettin Özcan

İslam 
Dünyası

Mustafa Özcan
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ik i  b e l g e

ik i  Tü r k iy e

KAPAK

s o s y a l /p o l i t i k  d e p r e m

* çinde bulunduğumuz ortamda olu- 
p  şu m ve değişimleri anlatmaya ya- 
JB rayan anahtar kavram “dep- 

rcm ”dir. Yani depremi her haliyle 17 
A ğustos’ta M armara bölgesini harabeye 
dönüştüren fiziksel bir olay olarak anla
mak doğru olmaz. Çünkü eğer deprem 
K ur’an ’m ifadesiyle “yerin sarsılıp için
deki ağırlıkların ortaya çıktığı, öncekile
rin yerine yenilerinin oluştuğu bir deği
şim ” diye düşünülürse kavram fevkalade 
sosyal olaylar için de kullanıiabilii' ve 
gerçekten Türkiye’nin üç yıldan beri 
sosyal/politik bir deprem yaşadığı söyle
nebilir.

Toplumsal gerilimler yaşatan vc pek 
çok kurumun işlevini alıp götüren bu 
deprem, sadece bazılarının yıkılmasını 
istediği yerleri yıkmakla kalmamış, biri- 
lerinin açığa çıkmasını istemediği gizli 
yapılanmaları da ortaya çıkarıp herkesin 
gözünün önüne sermiştir. Tabi geride 
tahribatı kısa vadede kaldırılamayacak 
enkazlar bırakarak. Dökülen bir eğidm, 
yürümeyen hükümet işleri, felç olmuş bir 
ekonomi, istiskal edilen bir meclis, baskı 
altında bir yasama, vb. bu kısa vadede 
kaldırılamayacak yıkıntı örnekleridir.

K örfez’de meydana gelen tabii dep
rem bu sosyal/politik depremi derinleşti
recek şekilde gerçekleşmiştir. Yani tabii 
deprem, bir insani/sosyal depremin fa y  
kırıklarının üstüne gelip oturm uştur  
Esasen sosyal ve fiziki, görünürdeki se
bepleri ne olursa olsun bütün olaylar, bi
linebilen fay hatlarmm gerisinde bir üst 
iradede toplanmaktadır ve şüphesiz bu 
olaylar planlayıcıların planlarının ötesin
de bir şeydir.

Söz konusu etttiğimiz iki deprem or
tamı içinde üzerinde durulması gereken 
şey, devleti tekelinde, toplumu vesayetin
de gören seçkinci yapmın konumudur.

Birinci deprem ortamında ülkemiz
deki iktidar seçkinciliği toplumu bir teh
dit olarak gördü, kendi varlığını bu teh
dit ve düşman paranoyası üzerine kurdu, 
en küçük köy ve kasabalara kadar bu 
çerçevede bir organizeye gitti; tuttuğunu 
koparır ceberut bir devlet yapısı içinde 
okullarda, dairelerde kuş uçurmuyor, ba
şörtülü enseliyor, dindar memurları tere 
yağdan kıl çeker gibi ayıklıyor. Ekono
mik, kültürel, siyasal, kendinin dışında 
saydığı tüm toplumsal birikimleri bastır
mada büyük bir başarı gösteriyor. Gü
venlik kurulları her oturumda yeni karar
lar alıyor, emredileni parlamento yasa-

M . Emin 
GÖKSU

EKİM 1999
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laştırıyor, hüküm et 
icraata dökebil men in 
heyecanını yaşıyor. 
Baskı ile sindirihniş 
yargı, yerine göre 
hukuk m antığının 
alamayacağı kararlar 
sergiliyor. Başbakan, 
irtica genelgeleriyle 
i.şi sıcak tutup kendi
ni iktidar yapanlara 
diyet borcunu ödü
yor. Bir zam anlar 
kendisinin kullandı
ğı bir deyimle “dev
leti azmanla§tırma- 
y a ” çalışıyor.

l ABII D EPREM  ORTAMINDA DEVLET

Buna karşılık kendini devlet gören ve halkın da artık 
öyle algıladığı seçkinci yapı tabii deprem ortamında 
birincinin aksine tam bir zaaf sergiliyor; yerinden 
kalkamıyor, ulaşamıyor, iş elinde kalıyor. O irtica ile 
mücadelede her yere anında ulaşanlar, uz.un zaman 
ortalıklarda gözükmüyor. Ama o hor görülen toplum, 
zengininden fakirine, dini duyarlısından profanına, 
gencinden yaşlısına, doğulusundan batılısına hemen 
her kesimi yardıma koşuyor, seçkinciliğin de açığını 
kapatacak şekilde devreye giriyor.

Daha sonra, yaygın bir nitelemeyle göçüğün al
tında kalan seçkinci yapı ortaya çıkıyor. Ancak ilginç 
tavırlar sergiliyor, devleti temsil ettiği tekrarlanıp 
duran Kızılay gibi kurumlar lam bir rezalet sergiler
ken, toplumsal tepki karşısında kendini şöyle bir 
gözden geçirme yerine, ilginç bir biçimde yine top
lumu, kendinin güçlü olduğu irtica kulvarına kaydı
rıp elense çekmeye çalışıyor, cansiperane yardım a 
koşan sivil toplum örgütlerini ithama başlıyor. Bu 
örgütler istismarcı olarak nitelenirken asker- sivil 
görevliler bu hazır yardımları ellerinden alıp kendi
leri dağıtmaya veya durumu belli K ızılay’a devrede
rek depremzede üzerinde kendinin dışında bir yurtta
şından, dindaşından yardım gördüğü duygusunu kır
maya, yardımın ancak kendisinden gelebileceğini

göstermeye çalışıyor, 
ama aradan ay geçi
yor, bir çadır sorunu
nu çözemiyor.

îtham ve töhmet 
altında bırakılan sivil 
kuruluşların bir kıs
mı, yaşanan trajedi 
sürm esine rağmen 
bölgeyi terketm ek 
zorunda bırakılıyor. 
Toplumda itibarı sar
sıldığı halde devletin 
hala kendisiyle öz
deşleştirdiği kurum 
lar yapay yollarla 
onore edilmeye çalı
şılıyor. Bü tutum kar

şısında sağcısından solcusuna, dincisinden profanına 
duyarlılık noktasında birleşen 85 sivil toplum örgütü 
bu durumu bir bildiri ile protesto ediyor. Bütün bun
lar sosyal/politik depremin derinleştirdiği gerçekleri 
her kesimin daha iyi görmesini sağlayan bir gelişme 
oluyor.

________ BİR SÖ Y LEN Tİ VE BİR AÇIKLAM A________

Buradaki önemli gelişmelerden birisi de şüphesiz 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin deprem ortamındaki du
rumu ve burada yeteri kadar etkin olmadığına ilişkin 
eleştirilerdir. Genel Kurmay Başkanı bazı ayrıcalıklı 
gazeteciler aracılığıyla bir açıklama getirmiş, askerin 
yapması gereken şeyi yaptığını belirtmiştir ki zaten 
vatandaş televizyon eki'anlarinda sivil ile omuz omu
za çalışan askeri görüp durmaktadır. Halbuki toplu
mu rahatsız eden şey tavır belirleme, ayrıcalık yap
madır ki sayın komutan bir deprem ortamında bile 
bunu izale edememiş, bazı yanlış bilgilendirmelere 
de dayanarak bazı kurumların adlarını vererek rant- 
çılıkla nitelendirmiştir. Sonuç olarak da bu açıklama
lar kamuoyunda söylentileri izale etmekten çok, 
gündemi irticaya çekmek olarak anlaşılmıştır. Böy- 
lece de kurumların kendi kendilerini yok yere yıprat
ma örneklerinden birisi yaşanmıştır.

Anladığımız kadarıyla bu açıklamalar Gölcük 
merkezli olan, ama Türkiye’nin hemen her tarafına

LIMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


yayılmış bulunan söylentiler üzerine yapılmıştır. 
Belki de bu söylentilerin tamamı gerçek dışıdır. Ne 
var ki burada önemli olan bunlarm gerçek olup ol
maması değildir ve konu zaman zaman kamuoyuna 
sunulan bildirilerde ifadesini bulan “bir kısım kendi
ni bilmezin mesnetsiz ve yakışıksız gerekçelerle 
T S K ’yi halkın gözünde küçük düşürmek” olarak ge
çiştirilmemelidir. M aalesef bu sürecin gerisinde sos
yal/psikolojik bir arkaplan vardır. Toplumun geniş 
bir kesimini tehdit sayan 28 Şubat mantığıyla başla
yan ve toplumsal değerlerle partallaşan mahalli sivil 
yöneticilerin garnizon komutanlıklarını adres göster
dikleri ortada iken, yani toplumu rahatsız eden tavır 
belirlemelerin altına askeri sürerken, sokakta “tezyif 
ve tahkirci” vatandaş aramanın bir mantığı yoktur. 
B li süreç, parlamento ve hükümet başta olmak üzere 
sistemin en temel kurumlarına ilginin deruniliğini 
sarsmıştır ki, m aalesef TSK da bundan payını almak- 
tadu'. Toplumsal barışı ve güveni bu kadar zedeleyen 
bir 28 Şubat sürecine T S K ’yı gerekirse bin yıl süre
cek bir destek olarak sunarsak, bunun her kurumdan 
daha çok ihtiyaç duyduğu manevi ve moral desteği 
zedeleyeceğini söylem ek ne bir kehanet ve ne de bir 
art niyettir, toplumun kurumlarına gölge düşürülme- 
ınesi arzusudur.

Kısaca tasvir etm eye çalıştığımız Türkiye, ger
çekten de iki kesiti bir arada yaşatmaktadır; iktidar 
seçkinleri ve halk. Eylemler, bildiriler de bu çerçeve
de ve belirgin bir biçim de iki
sinden birisi içinde yer alm a
ktadır. Yukarıda söz konusu 
ettiğimiz sivil toplum örgüt
leri ve Genel K u rm ay ’ın 
açıklamalarını bile bu çerçe
vede değerlendirebiliriz .
Ama özellikle iki belge bu iki 
Türkiye’yi açık bir biçimde 
ortaya koymaktadır. Bunlar
dan birisi iktidar seçkinciliği- 
nin en iyi temsilcilerinden bi
risi olan B aşbakan’m “irtica 
genelgesi” , İkincisi ise kendi
ni halktan sayan, Yargıtay 
Başkanı’nın, adli yılın açıhşı 
dolayısiyle yaptığı konuşma

metnidir. Şimdi bunları ayrı ayrı ele almaya çalışa
lım.

BİRİN Cİ BELGE 

BAŞBAKANIN İRTİCA G EN ELG ESİ

Önce B aşbakanlığın metni üzerinde durahm. 
19.7.1999 tarihli olan ve irtica genelgesi olarak nite
lenen bu belgede şöyle denmektedir:

1) "Türkiye Cumhuriyetinin anayasada belir!ilen 
temel niteliklerine kar^-ı yürütülen rejim aleyhtarı ir
ticai, yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı alınan ön
lemler artarak sürmekledir."

Yani yetmiş yıldır dinlediğimiz içeriksiz değer
lendirmeler ve vurgular artarak sürmektedir. Burada 
rejimin muhtevası belli olmadığı gibi sokaktaki va
tandaşın Cum huriyet’in temel nitelikleri olan de
mokratik, laik, sosyal ve hukuk ilkelerini nasıl tehdit 
etliği de belli değildir. Ancak belli olan bir gerçek 
varsa, o da bu ilkelerin devletin çatısı altındaki belli 
organlarca işlevsiz hale getirildiğidir. Esasen vatan
daşın bunlara zarar verme imkanı da yoktur.

2) “Siyasi irade, (TC.nin temel niteliklerini yok 
etmeye yönelmiş bulunan) irticai faaliyetlerle müca
delede tüm devlel kurumlan ve kamu görevlilerinin 
arkasındadır."

İlginçtir değil mi; bütün devlet kurumlarının ve 
görevlilerinin dışında ve arkasında bir siyasi irade 

(derin devlet gibi bir şey) 
onları destekleyip omuz ve
riyor ve bütün bu kör döğü- 
şüyle bir hukuk devleti olan 
sosyal, dem okratik, laik 
Cumhuriyet korumaya alın
mış oluyor.

3) “Merkezde bakanlar, 
taşrada vali ve kaymakam
lar, dini; siyasi, ekonomik, 
ticari, sosyal ve diğer şekil
lerde istismara karşı her tür
lü önlemi alacaklardır."

Yani bu kapsamlı tanıma 
göre sırf sosyal, siyasi, eko
nomik belirgin eylemler de
ğil, müslumanca bir belirli

Başbakan Bülent Ecevit

EIvIıVl 1999
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VC renk taşıyan “her türlü” iş bir istismardır, onunla 
mücadele edilecektir. Bu karanlığa yumruk atma ey
lemine çok somut bir örnek de vardır: “Özellikle kı- 
lık-kıyafet yönetmeliğinin hükümlerini titizlikle uy
gulayacaklardır.” Yani koskocaman bir anayasal dü
zen, anayasal, yasal bütün hükümler atlanarak bir 
yönetmeliğe iliklenmektedir. Hatta bu yönetmeliğin 
15-20 hükmünden bir tanesi mercekle bulunup altı 
çizilmektedir: Başörtüsü. Başörtüsü gerçekten içe- 
Tİksiz sloganik bir rejim mücadelesinin tipik bir siya
sal sembolüdür, toplumsal değerlerle partallaşan bir 
mantığın simgesidir.

‘'4} İrticai faa liye t rejimi eğitim yoluyla ele ge
çirmeye yönelmiş bulunduğundan eğitimle ilgili gö
rülen tüm kurum ve kuruluşlar devletin gözetim ve 
denetimi altına alınacaklardır.’’

Kısacası dünyanın her yerinde toplumlar seferber 
edilip eğitimi üstlenmeye teşvik edilirken bizde hal
kın eğitimdeki etkinliği rejimi ele geçirme faaliyeti 
olarak algılanıyor. Tabi bu gözetim ve denetimin ilk 
test ölçeği de başörtüsü mücadelesinde elde edilen 
başarıdır. Bu zihniyetin rasyonel verimle ilişkisi bu
lunmadığı için eğitimin içeriği onu pek ilgilendirme
mektedir. Geçen yıl YÖK başkanının “bu yıl sizden 
eğitim değil, başörtüsünü halletmenizi istiyorum” 
sözü tipik bir örnek olarak hafızalarımızdadır.

DİNİ İÇ E R İK L İ YARDIMLAŞMAK SUÇTUR

“5) Vatandaşlarımızın kutsal dini duygularım istis
mar ederek topladığı kaynakları irticai faaliyetlerin  
finansm anına yönelten kurum ve kuruluşların dene
timi genişletilerek sürdürülecektir.”

Şurası yanlış anlaşılmamalıdır ki, her alanın de
netime ihtiyacı vardır, çünkü insanın olduğu her yer
de usulsüzlüklerle karşılaşmak mümkündür. Ancak 
iyi niyet esastır, açık olumsuz bir fiili duruma kadar 
kimse kuşku altında tutulamaz, bu her türlü tutarlı 
sistemde böyledir. Rantçılıktan başka bir şey düşü- 
nemeyenlere ters gelse de genelde yardımı eden de 
onları toplayıp gereken yerlere ulaştıran da bunu 
inancının gereği olarak yapar. İslâm ’ın doğası, yar
dımlaşma, mal ve hizmet vererek arınma esası üzeri
ne kuruludur: İnfak, sadaka, zekat, fıtır, kurban ve 
benzeri ibadetler bunun açık örnekleridir. Dinin he

defi olan “takva” K u r’an ’da insanın malından “ve
rerek arınm ası” (92/18) olarak tanımlanmıştır. Gel 
gör ki, ülkede etkin siyasal mantık, bunu kendisi için 
tehlike olarak algılamakta, en azından kendi adına 
olmayan dayanışmalara kuşkuyla bakmaktadır ki 
deprem ortamında bunun açık örnekleri yaşanm akta
dır. Vatandaşın getirdiği yardımların elinden alınıp 
güven duymadığı K ızılay’a teslim edilmesi, resmi 
etiket taşımayan bir yardımlaşmanın istenmediği an
lamına gelmektedir. Ki aşağıdaki 6. madde de bu du
rumu biraz daha açmaktadır.

“6) İrticai faaliyederin bir kısmı devletin bütçe 
olanaklarının yetersizliğini istismar etmekte oldu
ğundan, ilgililer il ve ilçelerde okul çağındaki çocuk
ların (öğrenim, barınma, burs gibi) ihtiyaçlarını 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fo
nu’ndan karşılamalıdırlar. ”

Yani vatandaşın çocuğu vatandaşa düşürülmeme
li, adı geçen fon ile de olsa devletin çatısı altına alın
malıdır. Yani resmi tekelciliğin dışında her türlü ey
lem irticai bir suç sayılmaktadır, Tabi bütçe istism a
rı diye bir şey varsa onu da hükümet edenlerde ara
malı, sokakta değil.

“7) İrticai ve bölücü yayın yapan radyo ve tele
vizyon İstasyonlarına karşı ilgili devlet kuruluşları 
yasaları eksiksiz bir şekilde uygulam alıdırlar”

Tabi yasaların yetişmediği yerde irtica yasaları 
yetiştirilecektir.

“8) İrtica ile mücadele bir devlet politikasıdır; 
onun için siyasal yaşamdaki değişikliklerden etkilen
meden sürdürülmesi gerekmektedir ve bu, devletin 
tüm kurumlarınm eşgüdümünde yürüyecektir.” 

Hakkını yemeyelim, iktidar seçkinciliği esaslı bir 
performans göstermekte, sözkonusu “eşgüdüm” ek
siksiz yürümektedir. Ne var ki bu örgütleniş ve eşgü
düm toplum sal ihtiyaçların çözüm ünde, örneğin 
deprem yaralarının sarılm asında aynı performansı 
gösterememekte, topallamaktadır.

Sonuç olarak bu belge ve çevresinde işleyen sü
reç bize Türkiye’nin bir yönünü göstermekte ve ü l
keye hakim olan iktidar seçkinciliğinin mantığını 
çok iyi özetlemektedir. Başbakanın, parlamentonun 
açılışında had bildiren söz ve tavırlarında olduğu gi
bi (o tavırlarından yana olanların nitelemesiyle) bu 
belge de tarihteki yerini çoktan almıştır.
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İKİiNCİ BELGE
YARGITAY BAŞKANININ KONUŞMASI

Gerçekten bu konuşm a açısından bakıldığında görü
len başka bir Türkiye vardır. İrlica başta olmak üze
re siyasal olgu ve kavramlar farklı bir anlam taşıyor.

Sami Selçuk, ülkenin içinde yaşadığı ve muhte
vası itibariyle siyasal kökenli olan sorunları çok çar
pıcı bir biçimde tasvir etmiştir. Burada hemen bir not 
düşmeliyiz ki, o, aslında yer olarak iktidar seçkini 
mevkiinde bulunmaktadır, ama duygu ve düşüncele
riyle kendini birinci Türkiye’den (halktan) saymak- 
tadu' ve zaten düşünce itibariyle do seçkinci mantı
ğın dışındadır. îlgi çckicidir ki, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı, DPT B aşkam  gibi yüksek bürokratlar da ar
tık seçkinci yapıya eleştirel olarak bakabilmektedir
ler. Bu durum, ülkenin sosyal/politik yapısının dev- 
let-halk ikileminden daha farklı bir yapı kazanmaya 
doğru gittiğini göstermektedir. Bu ise ülkemizin ge
leceği adına ümit vericidir.

Seçkincilerin muhtemelen önceden kestireme- 
dikleri bu konuşma, tabir caizse kendilerini şoke et
miş, 24 saat nasıl bir tavu' alacaklarına karar vereme
mişlerdir. Mervc K avakçı olayında olduğu gibi önce
den hazırlıklı gelinscydi, mesela sayın Ecevit “bu 
adamı dışarı atın, haddini bildirin” demese de konuş
manın etkinliğini kırıcı bir şeyler söyleyebilirdi.

Gerçekten de genelde bildiğimiz ama sayın Sel- 
çuk’un konuşm asında vurguladığı bii' gerçek, konuş
maya verilen tepkide de bir kere daha ortaya çıktı. O, 
şöyle diyordu:

“Ülkemizde sırtını birbirine dönmüş iki Türkiye 
vardır: Birisi, K urtuluş Savaşını veren, Cumhuriyeti 
kuran, onca travmalara rağmen demokratik sabır ve 
enginlik sınavından yüz akıyla çıkan, ekonomik ve 
kültürel dinamikleriyle dışa doğru patlayan, yayılan, 
genişleyen, dipdiri, capcanlı, hep ayakta bir halk; 
diğeri ise her şeyi geriden izleyen, kendisinin üretip 
devletleştirdiği yazılı hukuka göre halkıyla mahke
melerde sürtüşen, halkına, güvenm eyen, hep içe doğ
ru patlayan, yayılan genişleyen birinci Türkiye’ye 
yetişemeyen hastalık irisi hantal bir devlet. Sorunla
rı sağlam bir çözüm perspektifine sahip olmadığı 
için de bunalımlı bir Türkiye.”

İlcinci Türkiye sayın Selçuk’a saldırıya geçmişti,

Yargıtay Başkanı Sami Selçuk

İçeriğe bir türlü giremeyen seçkinci yapı ve yandaş
lan hep belden aşağı vurdu, sonuç alabileceğine 
inandığı tüm argümanları kullanmaktan çekinmedi. 
Dış dünyada asker yanlısı olarak tanınan HüiTİyet 
gazetesinin başını çektiği bir gruba göre meselâ 
müslümanlar bu sağduyulu sese olumlu cevap ver
dikleri için Selçuk’un adı şeriatçıya çıkmıştı; zaten 
KonyalIydı ve lisede Milli Güvenlik derslerinden ye
di almıştı, hatta tran mollaları da ona destek veriyor
du. Biraz daha serinkanlı (!) görünenlerine göre bu 
görüşler hemen pek çok Idtapta bulunabilecek felse
fi, dolayısıyla pek gerçekçi de olmayan görüşlerdi. 
Bazılarına göre ise tartışılması bile abesle iştigaldi, 
can sıkıcı bir şeydi, güllük gülistanlık giden sistemin 
tekerine taş koymak demekti... Bütün bunların ortak 
tarafı bir düşünce seviyesinden ve içerikten yoksun 
olmalarıdır.

BİZE G Ö R E ASIL SORUN: SEÇK İN C İ K EY FİLİĞ İ

Şüphesiz Sami Selçuk’un konuşmasının tartışılıp 
eleştirilebilecek yönleri vardır. Mesela sayın Selçuk, 
sorunu Türkiye’de çağdaş demokrasinin gerçekleş-
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Hafta son gelişm elerle Cumhuriyet, la ik lik  gib i m o 

dern ka v ra m  ve olgular, m üdahalelerle  iyiden iy iye  

içeriksiz b o ş  birer s logana  dönüştürü lerek yetm iş y ıl

lık tecrübe ve  birikim  bile (ko ru ya  ko llaya) y o k  ed il

m ek üzeredir. Ü lke gerçekten seçkinciliğin temsil etti

ği bir "s iy a s a l ir t ic a "  hareketiyle ka rşı karşıyad ır. D i

ğe r k a v ra m la ra  karşılık  sa vun d uğunu  iddia ettiği la 

ikliği bir total dine, bir b a şka  deyişle bir teokrasiye  

dönüştürm ektedir.

rın kaldın İması veya bazı yasa
ların eklenmesi değildir. Önce
likle varolan hukuki düzenin 
toplum dışı değil, toplum mer
kezli olarak işler hale getirilme
sidir. O zaman mesela işlevsel 
olarak 312 nin yerinin kalmadı
ğı, irtica adlı hayali suçları 
mahkum etme yasalarının an
lam sızlığı, vb. ortaya çıkar. 
Am a bu gerçekleşm eyecekse 
(mesela) üniversitelerde kılık- 
kıyafeti serbest kılan apaçık bir

meyişinin sebebi olarak; içeriğini belirleyen özgür
lük, çoğulculuk gibi ilkelerin hayat bulmayışına, ya
ni modern kavram ların içlerinin boşluğuna, birbirle- 
riyle ilişkilerinin kurulamadığına bağlıyor. Şüphesiz 
o bunda gayet haklıdır da. Aşağıda işin doğrudan hu
kukçuyu ilgilendiren yönlerini uzmanına bırakarak 
toplumsal boyutu kısaca açmaya çalışacağız.

Ne yazık k i Türkiye’deki modern siyasal kurum 
ve kavramlar 70  yılda geldikleri seviyeden daha ilkel 
konumlara doğru gidiyor. Yani kazanım eksikliğin
den ötede ilginç bir kayıp süreci yaşanıyor. M esela 
hukuk, iktidar seçkinciliğinin keyfi projelerini ger
çekleştirmek ve rakip ya da düşman bellediklerini 
haklamak için kullandığı bir görevini yerine geti
riyor. Meselâ T C K ’nın 312. maddesi devlet karşıtı 
siyasal kitle hareketlerini önlemek için var ve yıllar
dır orada bulunuyor. Ama şimdi o, farklı bireysel 
inanç ve düşüncelerin sahiplerini saf dışı etmek için 
kullanılıyor. Y ine meselâ devlet, dini devletleştirip 
ona özerk bir alan tanımadığı için dini okullar açm ış
tır. Ama geldiği noktada söylemin ruhuna uygun bi
çimde devletin, dine özerklik tanıyarak, dini okulla
rını, kurumlarını kendinin kurmasını serbest bırak
mak gerekirken, buna fırsat vermeden onları yoket- 
mekle meşgul olması laikleşmek demek değil, kaba 
saba bir din düşm anlığını devlet politikası haline ge
tirmek demektir. Yani o hatalı laiklik anlayışında da 
bir geriye gidiş, bir siyasal irtica söz konusudur.

Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda bu 
ülkenin sorunu sadece, yeterli me.şruiyete sahip bu
lunmayan bir anayasanın değiştirilmesi, bazı yasala-

yasa yok sayılacak, yazılı olm a
yan bir anayasa bunun gerekçesi yapılıp, düzmece 
soruşturma biçimleri üretilecek, hukukun gereğine 
uyan hakim tehdit edilip sürülebilecektir. Yani eksik 
olan sadece yasal düzenleme değildir, bu yasal düze
nin toplum dışı zorlamalardan kurtarılıp toplum mer
kezli hale getirilebilmesidir. Yoksa vesayetçilik sü
rüp gider ve olduğundan daha kölü durumlar yaşanır.

M ODERN SİYASAL KAVRAMLARIN İÇ İ BOŞ

vSayın Selçuk bu tarihi konuşmasında, Anayasal dü
zeni oluşturan kavramların kapsam lı bir analizini ya
par, birbirleriyle ilişkilerini gösterir. Ona göre asıl 
sorun, içleri boşaltılm ış, sulandırılmış evrensel kav
ramlarla düşünülüyor olunmasıdır. Başta Cumhuri
yet olmak üzere demokrasi, laiklik, hukuk devleti gi
bi çağdaş kurum ve kavram lar kullanılmakta, ama 
bunlara bambaşka anlamlar yüklenmektedir.

Bilindiği gibi Türkiye’de kendi doğasında bir 
modern siyasal sistem (kısaca çağdaş demoki'asi) 
gerçekleşemeyişinin mazereti “bize özgü şartlar” de
magojisidir. Buna göre Türkiye tam demokrasiyi 
kaldıracak durumda değildir. Dolayısıyla da kendine 
has bir demoki'asi üretmek zorundadır (ki üretmiş 
oluyor). Halbuki evrensel sistem ve değerlerin göre
liliği, içini gönlümüzce boşaltma hakkımız yoktur. 
Sayın Selçuk’un ifadesiyle bunların üzerinde mülki
yet hakkımız yok, ancak kullanma hakkımız vardır. 
Yoksa bu olguları sonuna kadar büküp, apaçık bir 
despotizm için “hu bizim demokrasimizdir” dem e
mek için bir sebep kalmaz. Onun için her topluma
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göre bir dem okrasi yok, onun içindir ki her lopluma 
göre bir İslâm yok, bizim scçkinciliğin iddia ettiği 
gibi bir Türk İslâmî yoktur. Dini yaşantı belli top
lumsal renk ve desenler taşısa bile, farklı algılanabi
lecek İslâm lar yoktur.

ÇAĞDAŞ D EM OK RA Sİ NASIL OLUR?

Selçuk’a göre modern hayatın eksen olgusu demok
rasidir, ancak bunun da sahtesini halisinden ayırmak 
gerekir. “Çağcıl demokrasi” olarak nitelendirdiği 
gerçek deınokıasi belli bir içeriğe sahiptir ve bu içe
rik şöyle sıralanabilir:

"Özgürlük (düşünce ve inanç ba§ta olmak üzere 
bütün alanlarda), özerk ve eşit birey, bilgilendirilmiş 
özgür bir halk, hukukun üstünlüğü, sivil bir toplum, 
çoğulcu bir anlayış ve katılımcılığa dayanan norma
tif (hukuki) bir yapı”.

Bunların her biri diğerine bağlıdır. Özgürlüğün 
olmadığı yerde ö/.erk birey, eşit bireyin olmadığı 
yerde inanç ve düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü
nün olmadığı yerde çoğulculuk ve sivil hayat, vb. 
olamaz. Bunlar da üstten basıktu'an bir güçle değil, 
toplumsal bir içselleştirmeyle gerçekleşebilir. Bu 
muhteva gerçekleşmeden demokrasi varolamaz.Yine 
Selçuk’a göre Cumhuriyet, demokratik gelişme sü
recinin bir ilkel basamağıdır ve demokrasi için aşıl
mak zorundadır.

Selçuk, demokrasinin içeriği olan özellikle öz
gürlük, çoğulculuk, laiklik , 
hukuk ilkesi, anayasa ve m eş
ruiyeti üzerinde ayrıntılı ola
rak durur. Özgürlük, çoğulcu
luk ve bilgilendirilm iş halk, 
fert ve toplum karşısında dev
letin sın ırlandırılab iid iğ i,
(onun kutsal sayılmadığı, scç- 
kincilerin vesayetçiliğe soyu- 
namadığı) ortamlarda gerçek
leşir. Fert ve toplum yasaklar
la değil, önünü açmakla rüş- 
düne erer. Esasen devlet top
lum içindir, toplum devlet için 
değil.

Sami Selçuk düşünce öz

gürlüğünün, çağdaş demokıasinin en temel unsuru 
olduğunu vurgular, çünkü özgür düşünce olmadan 
çoğulculuk, kalılımcılık,vb olmaz. Kaldı ki düşünce 
farklılıkları, bir çeşitlilik, bir dinamizmdir. Esasen 
tek tip düşüncenin olduğu yerde “düşünce” yoktur. 
Bir fikri olgunun düşünce vasfı farklılığından gelir.

İnanç özgürlüğü ve din üzerinde ayrıntılı olarak 
duran Selçuk’a göre din ve inanç özgürlüğü dc, öz
gürlük, çoğulculuk ve katılımcılığın ana şartıdır.

M ODERN DEM OKRASİDE VE 

TÜ R K İY E’DE DİNİN DURUMU

Genelde din- devlet ilişkisinin uygulamada üç biçimi 
vardır: Laiklik, laikçilik ve teokrasi. Din Sosyolojisi 
açısından daha farklı anlamları varsa da Selçuk’a gö
re “ teoki'asi, özel ve kamusal hayatın dince belirlen
diği, devletin din merkezli olduğu, değişmez ve ilişi- 
lemez doğmalarla yönetildiği, devletin tek inanç sis
teminin bulunduğu, diğerlerinin dışlandığı ve aynca- 
Irkların, çatışmaların yaşandığı sistemlerdir.”

Dinin devletleştirilip baskı altında tutulduğu sis
temlere ise laikçilik adı verilir; alt yapısını D ekart’ın 
akılcılığı ve Com te’un pozitivizmi oluşturur. Top
lumdan sürüp çıkardığı dinin yerine kendince belir
lediği bir dini yerleştirmeye çalışır. Bunlara karşılık 
laiklik ise din ve devletin karşılıklı olarak bağımsız
lıklarını gerektirk.

Selçuk’a göre bütün bu tanımlar açısından bakıl
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dığında Türkiye hiç bir zaman laik olmamıştır. (Bi
reyin hayalının bütünü bile tek tip bir inançla) örgüt
leme bakımından teokratik; dini baskı altında tutup 
yönlendirme bakımından laikçidir. Bir başka deyişle 
Türkiye’de laiklik bir devlet dinidir ki, bu anlayış la
ikliğin tabiatına en uzak anlayıştır.

_________ D EM OK RA SİD E VE TÜ R K İY E ’DE_________

YASAMANIN VE HUKUKUN DURUMU

Demoki'asinin en tabi sonuçlarından birisi hukuktur, 
onun iyi işlemediği yerde halk bir sürüdür. Devlet 
meşruiyetini hukuktan, hukuk ise toplumdan alır. 
Çağdaş demokraside aslolan “hukuk devleti" değil, 
“hukukun üstünlüğü” ilkesidir. Hukuk devletinde 
hukuku devlet üretir, İkincisinde ise toplum yapar. 
Türkiye örnek aldığı Kara Avrupası gibi, hukuk dev
leti ilkesini benimsemiştir. Bu sistemle yargınm ba
ğımsızlığını korumak mümkün değildir; yasama ve 
ve özellikle yürütmenin vesayetinden kurtulamaz ki 
fiili gerçek de bunu göstermektedir.

Tutarlı bir hukuki yapının nasıl olması gerektiği
ni belirten Selçuk son olarak meşruiyet üzerinde du
rur. Bir siyasal hukuki yapı için meşruiyet çok önem 
lidir. M eşruiyetin dayanağı otoritenin gücü değil, 
halk çoğunluğudur. Daha açık ifade etmek gerekirse 
meşruiyet, oluşum sırasında bir çoğunluğa dayanma
sı; sürmesi için de hep bu çoğunluğun arkasında va
rolması demektir. Yürürlükte olan 1982 Anayasası 
m aalesef bu iki nitelikten de yoksundur. Kendisine 
dayanan pek çok kanun da bu eksiklikten bir pay al
maktadır. Türkiye 2000’li yıllara bu Anayasa ile gir
memelidir.

_________TÜ R K İY E ’DE SİYASAL SİSTEM İN_________

G EN EL GÖRÜNÜM Ü

Türkiye’nin sosyal/politik sisteminde kavram ve ku
rum lar başından beri, evrensel anlamdaki yerlerini 
ve anlamlarını bulamamışlardır. Bir geçiş dönemi 
yapılanması mutlaklaştırılarak bir değişmezlik zırhı
na büründürülmeye çalışılmış, her türlü toplumsal 
değişim, ondan bir sapma olarak görülmüştür.

Hatta son gelişmelerle Cumhuriyet, laiklik gibi 
modern kavram ve olgular, müdahalelerle iyiden 
iyiye içeriksiz boş birer slogana dönüştürülerek yet

miş yıllık tecrübe ve birikim bile (koruya kollaya) 
yok edilmek üzeredir. Ülke gerçekten seçkinciliğin 
temsil ettiği bir “siyasal irtica” hareketiyle karşı 
karşıyadır. Diğer kavramlara karşılık savunduğunu 
iddia ettiği laikliği bir total dine, bir başka deyişle bir 
teoki'asiye dönüştürmektedir.

Bu ülkede sorun, bu modern kavramların varlık 
tartışması değil, her ne kadar iktidar seçkinciliği 
“bunlai'i istemeyen ve hatta yıkmak için uğraşanlar 
var” sayıltısı üzerinde gidiyorsa da marjinailiklerin 
ötesinde kimse Cumhuriyetin veya laikliğin varlığı
nı tartışmamaktadır. Üzerinde durulan şey ülkede 75 
yılda bunlara hangi düzeyde bir içerik kazandırıla- 
bildiğidir. İşin gerçeği slogan dönemi kapanıyor, içe
rik sorgulandıkça iktidar seçkinciliğinin işi dc zorla
şıyor. Çünkü seçkinci yapı varlığını temel kavramla
rın bir slogan düzeyinde götürülmesine borçludur. 
Halbuki çağın toplumun yönü, yasakçı lığa, baskı ve 
güce değil, kültürel içselleşmeye yöneliktir.

SONUÇ

Ülkemiz sancılı bir dönemden geçiyor. Toplum tedir
gin, pek çok kurum deruni bir toplumsal destekten 
gittikçi uzaklaşıyor. İlgi çekicidir ki her olay, iktidar 
seçkinciliğine ve kurumsal temsiline olan güveni 
azaltıyor. Fazla değil bir kaç yıl önce K ızılay’ın ba
şındaki insan kendini layüs’el (sorgulanamaz) göre
mediği gibi, toplumun da ona bir skandal kurum gö
züyle bakması söz konusu değildi. Uydurduğu gerek
çelerle Anadolu insanının, çocuğunun önünü kesen 
bir YÖK ve onun totaliter başkanından haberi olma
dığı gibi sistemle özdeşleştirilmiş bu kişilerin doku
nulmazlık zırhına büründüıülebileceğini düşünemez
di. Rant paylaşımının son zamanlarda yaşanan biçi
mini görmediği gibi, merkezden uzaklaştırılan halkın 
sırtına bir irtica yaftası yapıştırılıp tüm inanış, düşün
ce ve kum m lanyla aşağılandığına şahit olmamıştı.

Sonuç olarak ülke öncelikle bir siyasal deprem 
yaşıyor ve bu depremin içinde ülke ağırlıklarını dışa 
vuruyor, iki Türkiye daha bir belirginleşiyor. Ama bu 
gidişin sıkıntısını çeken bürokratları gördükçe birin
ci Türkiye daha bir umutlanıyor.

Sözü daha fazla uzatmaya ne gerek var : İki bel
ge iki Türkiye’yi çok iyi tasvir ediyor. ■
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“ZORBA DEVLET’ TEN 
‘‘Ad İL DEVLET”E

KAPAK

“Memleketin umrânı adalet iledir.” 
Defterdar Sarı Mehmet Paşa

J
ön Türklerin öncülerinden Ziya 
Paşa, “baskıcı” (!) Osınanlı yö
netimine karşı mücadele etmek 

am acıyla önce İngiltere’de, sonra da İs
viçre’de yayımladıkları Hürriyet gazete
sinde hayalindeki “ C u m h u riy e t idare- 
si” ni şöyle tanımlıyordu:

“Cumhuriyet idaresinde padişah, im 
parator, sadr-ı âzam, hariciye nâzın f i 
lan yoktur. M emleketin padişahı, impa
ratoru, kralı, sadr-ı âzami hep memleke
tin halkıdır Cum huriyet idaresinde bir 
nice milyon halk, bir kaç menfaatperest 
ki^'inin hükmü ve keyfine esir olmayıp 
zengin ve falar herkes hukuk ve hürriye
tini korumakta serbesttir

Cumhuriyet idaresinde kur’a ve cehr 
ile asker yazmak, nice yüzbin kişiyi ye 
rinden ve işinden uzaklaştırıp kışlalarda 
çürütm ek usulü yoktur. G erektiğinde 
herkes askerdir Silahını kapan koşar..

C um huriyet idaresinde bir m illet 
meclisi olur Bunun üyelerini halk seçer  
Ahalinin en hamiyetli ve bilgilileri m il
letvekili seçilir M illet meclisi, üyelerinin 
ekseriyeti ile kanunlar yapar Herkes hu 
kanunlara uymakta eşittir

M ahkemeler ise büsbütün müstakil

dir. Ne millet meclisinin, ne de reisinin 
mahkemelere müdahaleye asla selahiye- 
ti yoktur.” '̂

Ziya Paşa’nın bu yazıyı kaleme aldı
ğı 1870’lerden günümüze değin, -ilan 
edilen m eşru tiy e t’Iere(1876, 1908) ve 
cu m h u riy e t’e(1923) rağmen- o efsun
kâr “Cumhuriyet idaresi” bir türlü tesis 
edilemedi.

Aradan bir asırdan fazla bir zaman 
geçm esine rağmen bugün, -Ziya Pa- 
şa ’nın deyimiyle- bir nice milyon halkın, 
birkaç menfaatperest kişinin hükmü ve 
keyfine esir olmadığını söyleyebilir mi
siniz?

Bugün, seçilen m illetvekillerinin, 
milletin en hamiyetli ve bilgilileri oldu
ğu iddia edilebilir mi?

Bugün, M eclis’in hür iradesi ile ya
pılmış Anayasa ve yasalarla mı yönetili
yoruz?

Bugün, herkes kanun önünde eşit 

mi?
Bugün, gerçek anlamıyla yargı ba

ğımsızlığından söz edebiliyor muyuz?...
Ziya Paşa’dan tam 129 yıl sonra hâlâ 

aynı konuları tartışıyor olmamız ne ka
dar hazindir!

Abdullah
YILDIZ
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Yargıtay B aşkanı 
Sami S e lçuk ’un 6 Ey
lül 1999’da yaptığı 
çarpıcı konuşm ada yer 
alan beklentilerin, Z i
ya P a ş a ’nın 129 yıl 
önceki özlemleriyle bi
rebir örtüşmesi, bu ül
kede yönetim planında
o günden bu güne bir 
yaprağın dahi yerinden 
oynam adığını ortaya 
icoymuyor mu? (Sayın 
Selçuk’un “Demokrasi 
M anifestosu” olarak 
adlandırılan ve ‘huku
kun ü stün lüğü’ne, 
‘yargı bağım sızlığı’na, 
‘yansız deviet’e, ‘öz
gür yurttaş’a... vurgu 
yapan konuşm asının 
tam m etnini Unı- 
ra n /e k ’te okuyabilirsiniz.)

M eşru tiyet’ten C uuıhuriyct’e Değişmeyen 

“A ZIN LIK  DİKTATÖRLÜĞÜ”

Osmanlı aydınları, Meşrutiyet yönetimini, “Padi
şah’ın keyfi idaresine” ve “istibdada” karşı bir çarc-

i necât olarak gördü
ler ve sonra da “hür
riyet, hürriyet” nara
ları eşliğinde M eşru
tiyet İnkılabı’nı ger
çekleştirdiler. Ancak 
M eşrutiyet, P adi
şah’ın pek de öyle 
keyfine b ırakılm a
yan idareyi, ne hal
ka, nc de halkın ve
killerine tevdi etti? 
Devlet yönetimi kısa 
zam anda tüm üyle 
“ İttih a tç ı cu ııta” nın 
eline geçti ve bütün 
ülkeyi koyu bir istib
dat bulutu kapladı.

Ahm et Hamdi 
B aşa r’m ifadesiyle, 
her “hürriyet hareke
ti” başarıya ulaştık

tan sonra “eskiden var olan bir takım hürriyetler” de 
ortadan kalkıyordu .2

Sonunda koskoca bir imparatorluk, İttihatçı des
potların elinde yok olup gitti.

Osmanlı İm paratorluğu’ndan artakalan Anadolu 
topraklarında Kurtuluş Savaşı’nı müteakiben kuru
lan Türkiye Cum huriyeti’nde de durum pek faridı ol-

Taha Parla:
"ANTİDEMOKRATİK CUMHURİYETÇİ UYGULAMA İÇİN İÇ TEHLİKE YARATILIYOR"

Yargıtay Başkanı Anaya- 
sa'nm  meşru olmadığını söy- 
ledi»Bu anayasa sizce meşru 
mu?

Anayasa, yapılış yöntemi ve 
süreci itibariyle antidemokratik
tir, biçimsel olarak sakattır. Çün
kü anayasayı, bir anayasa deği
şikliği şeklinde ya nizami parla

(Röportaj: Neşe Düzel 13.9.1999 Radikal)

mentolar yapar ya da büyük bir 
anayasa yapımı söz konusuysa 
bunu halkı temsil yetkisine, veka
letine haiz kurucu meclisler ya
par. Halbuki 1982 Anayasası'nı 
yapan Kurucu Meclis ve onun 
üst kanadı gibi çalışan cunta, 
aynı 1961'de olduğu gibi de
mokratik bir temsil yetkisine sa

hip değildi.
Türkiye Cumhuriyeti bu

güne kadar hiç meşru bir 
anayasaya sahip olmadı mı?

Birinci Meclis'in yaptığı 1921 
ve batta 1924 anayasası seçil
miş meclislerin yaptığı meşru 
anayasalardır, 1961 ve 1982 
anayasaları ise maluldür, 1982
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maclı. (Farklı olması da beklenemezdi; zira yeni 
Türk D evleti’ne vücut verenler, neredeyse tamamen 
eski Osmanlı yönetimindeki sivil-asker kadrolardı. 
Hugh Puolton’un tcsbitine göre, Osmanlı dönemi ka
mu görevlilerinin % 85’i ile kurmay subaylannm  % 
95’i yeni Türk D evleti’nde de yerlerini korumuşlar- 
dı.p

1923’te alkışlar ve “yaşa” , “varol” sadalan ara
sında kabul edilen Cumhuriyet, 1870’lerdc Ziya Pa
şa’mn hayallerini süsleyen “C um huriye t idaresi” ni 
-yani demoki’atik yönetim biçimini- bir türlü gerçek
leştiremedi. Çünkü devlet yönetimine egemen olan
lar, îttihatçı geleneğin takipçileri olan sivil-asker 
elitlerden başkası değildi.

Kısaca, yeni Türk Devleti’nin yönetim biçimini 
“ cun ıhu rsuz  cu m h u riy e t” olarak adlandırmak ye
rinde olacaktı.

T O TA LİTER  TEK  PARTİ YÖNETİM İ 

YA DA “HALKIN ADI Y OK ”

.Tön Türkçü - İttihatçı - Cumhuriyetçi elitler, başın
dan beri halktan kopuk olmalarına vc hatta halkı 
“ karşı dev rim  odağ ı” '* olarak görmelerine rağmen, 
kendilerinin “halk adına” hareket ettiklerini iddia et
tiler. Sultan ü . Abdülham id’i, “halk sizi istemiyor” 
deyip tahttan indirdikten sonra “istibdada” (!) rah
met okutan zorba bir yönetim kuran İttihatçı elitler
le, Cumhuriyet döneminde yıllarca “tek parti despo

tizmini” sürdüren Halk Partili elitler aynı derin çeliş
kinin ibretâmiz çıkmazlarını yaşadılar. (Aslına bakı
lırsa, -F. Hiisrev Tökin’in de tesbil elliği gibi- bizde 
1908’den beri kurulan partilerin kahir ekseriyeti 
“halkın istek ve görüşlerini, iradelerini temsil et- 
mek”ten uzak birer “elit partileri” olmuştur.)^

İttihatçılar, nasıl ki rakiplerini “komitacı” yön
temlerle, “sopalı seçim”lerle tasfiye edip sindii'diler- 
se, Halk Parlili elitler de benzer yöntemlerle muhalif 
partileri susturup kapatarak “Tek Parlili Yönetimi” 
uzun yıllar sürdürdüler.

1924’te Terakkiperver Cum huriyet Fırkası, 
1930’da Serbest Fırka, halkın yoğun ilgisine mazhar 
olunca, “rejim düşmanlığı” ile suçlanarak sudan ba
hanelerle kapatıldılar. Halk Fırkası kurmaylarının to
taliter rejimlerden^ etkilenerek geliştirdikleri “Altı 
Ok” felsefesi, “resmi ideoloji” haline getirildi.

Dahası, II. Dünya Savaşı galiplerinin estirdiği de- 
moki'asi rüzgarıyla ‘4 6 ’da çok parlili hayata adım 
atılmasına ve 1950’de Demoki'at Parti’nin iktidara 
gelmesine rağmen, Türkiye’de çoğulcu demoki'asiye 
bir türlü geçilemedi; 1960 ihtilali ile “Tek Parti” 
(Halk Partisi) zihniyeti yeniden egemen oldu. 1961 
A nayasası’nın ihdas ettiği Milli Güvenlik Kurulu, 
daha sonraki yıllarda (özellikle 1982’de) yapılan 
Anayasa değişiklikleriyle olağanüstü yetkilerle do
natılmak suretiyle adeta belli bir azınlığın “derin  ik 
tid a r ı” güvence altına alındı. Bu bağlamda Türki
y e ’de hâlâ gerçek anlamda “Çok Parlili Rejim”e ge-

anayasası'nın basit değişiklikler
le düzeltilmesine imkan yok, ra
dikal değişikliklerin yapılması la
zım. Tadili yetmez tebdili gerekir 
bu Anayasa'nın.

Yarg ıtay  Başkan ı'ndan  
bir iki gün önce de Genelkur
may Başkanı bir konuşma 
yaparak '28 Şubat sürecinin- 
devam ettiğini' söyledi. 28 
Şubat süreci demek, askerin 
siyasetteki ağırlığın ın  de
vam etmesi demek. Askerin 
siyasete m üdahale etmesi 
meşru mu?

Tabii ki değil. Devleti üç kuv
vet oluşturur: yasama, yürütme, 
yargı. Sonra da devletin dairele
ri gelir. Asker, devletin içindeki 
dairelerden biridir. Askerin işi 
klasik tanımıyla savaş yapmak
tır, sınırları korumaktır. Askerin 
işi, 1961 ve 1982 anayasaların
da tanımlanmış olan iş değildir. 
Askerin temel siyasal kararları 
dikte eden organ olması yanlış
tır. Oysa bu durum 1961'de baş
layarak 1982'de daha da kat
merleştirildi. Hem burada başka 
bir soruna da dokunuyorsunuz

siz. Herkesin konuştuğu bir yer
de niye Yargıtay Başkanı konu
şunca problem oluyor? Şimdiye 
kadar genelkurmay başkanları 
konuştu. Bu konuşmalar yetkile
rini aşmaları şeklinde algılanma
dı.

(....)
Demokratik devlet örgütlen

mesinde asker siyasete karış
maz. Asker, sivil otoriteye tabi
dir. Asker 1961 ve 1982 anaya
salarında olduğu gibi yürütme
nin ve hatta yasamanın da üs
tünde olamaz. Bu demokratik
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çilmediği de söylenebilir. Tarık Zafer Tunaya’nın 
1954’lerde tesbit ettiği durum bugün de pek değiş
mişe benzememektedir:

"Türkiye'de çok partili rejim tam olarak yoktur. 
Türkiye Büyük M illet Meclisi(...) Türkiye’de kurula
cak çok partili rejimin hudutlarını sarahatle çizm iş
tir. Filhakika Cemiyetler Kanunu’mm 1, 9 ve 10., 
Türk Ceza K anunu’nun 141, 142 ve 163. maddele
riyle tesbit edilmiş bulunan bu hudutlar(...) muayyen  
bir ideolojiye dayandığına göre, siyasi partiler ara
sında ideolojik bir fark kalmamakta, hepsi de birbi
rinden tali noktalarda ayrılmış, geniş ve gayrimüte- 
canis teşekküller halinde ortaya çıkmaktadırlar Bu, 
Türkiye’nin siyasi tarihinde uzun zamandan beri de
ğişmemiş bir olaydır.’”̂

Özetle denilebilir ki; Cumhuriyet tarihi, bir türlü 
yıkılamayan tek parti zihniyeti, kınlam ayan aydın 
despotizmi, sıkça tekrarlanan ara rejimleri, kapatılan 
onlarca partileri... ile “d em okrasi” nin değil “ totali- 
te rizn ı” in egem en olduğu bir süreçten ibarettir. Bu 
dönemde halkın esamesi okunmamıştır; halkın istek 
ve arzularını öne çıkaran, onun değerlerine saygı du
yan partiler ve iktidarlar da gücü elinde tutan “batıcı 
azınlık” tarafından tasfiye edilmiştir. Yani Cumhuri
yet “cumhur/çoğunluğun yönetimi” ise de, Dem ok
rasi “halkın kendini yönetmesidir” dense de bu dö
nemde “halkın a d ıy o k ”\M):.

“ ZORBA D E V L E P ’TEN

d e m o k r a t i k  D EV L ET ’E

İmdi, demokrasi ve cum huriyet’ten -bu iki kavram 
günümüzde farklı anlamlarda yorumlanmaktadır.-^ 
söz ederek yıllarca halkı dışlayan, halkın temyiz ka
biliyetinin olmadığına inanan, halkın reyine hiç de
ğer vermeyen ve hatta halktan korkan, “hukukun üs
tünlüğüne” değil “üstünlüğün hukuku” na. dayanan 
bir sistemi esaslı biçimde sorgulamak ve tadil etmek 
kaçınılmaz bir zaruret halini almış gözüküyor. Yargı
tay Başkam Sami Selçuk’un konuşması, böyle bir 
değişimin miladı olabilir mi? Aitık herkes bu soruyu 
soruyor.

Zira sistem her alanda tıkanmış, ciddi bir çıkm a
za girmiş bulunmaktadır. Bunu gizlemek de kapat
mak da mümkün değildir.

Türkiye’yi felaketin eşiğine getiren de adına 
“Demokrasi” denen, gerçekte ise bu nitelemeyi ke
sinlikle hak etmeyen bu “ ucûbe re jim ”dir. Bir baş
ka tarzda ifade edersek, gerçek anlamda iktidar vc 
karar mercii olan “gizli azınlığın” (isterseniz “derin 
devlet” diyelim) bu halkın ve bu ülkenin çıkarlarını 
hiç hesaba katmayan kararları, Türkiye’yi büyük bir 
kaosa sürüklemiş bulunmaktadır.

Bu “ucube rejim ”in, herkesçe bilinen Demokrasi 
ile uzaktan-yakından alâkası yoktur. Bu rejimi, me-

yapılanma değildir, bu milita
rizmdir. Militarizm derken de sa
dece askerlerinkini kastetmiyo
rum. Türkiye'de sivillerin de kök
lü militarizmini kastediyorum. 
Anayasa değişikliğinde askeri, 
yürütmenin altındaki devlet da
irelerinden biri haline getirme
miz lazım. Yargıtay Başkanı'nın 
vesayet altında demokrasi, anti
demokratik cumhuriyet sözleri
nin içinde bu da var.

Bildiğim  kadarıyla A ta
türk ve İnönü askeri siyase
tin dışında tutmaya çalışm ış
lardı değil mi?

Tarihi gerçekler ve veriler bi

ze bunu söylemiyor, Atatürk'ün 
ve İnönü'nün cumhuriyeti de çok 
sivil bir cumhuriyet değildi. Her
kes elini vicdanına ve aklına koy
sun, dönemin fiili anayasaları 
olan Halk Partisi programlarının 
son maddelerinde Atatürk'ün ve 
İnönü'nün partisinin askeri nere
ye koyduklarına baksın. Askere 
sadece devlet içinde çok mute
ber bir yer vermekle kalmadıkla
rı gibi, askeri fevkalade militarist 
bir şekilde bizim siyasal kültürü
müze ve kurumlaşmamıza yer
leştirmişlerdir. Ama bu 1982'yle 
aynı şeydir de demiyorum.

Türkiye'nin dem okrasiyi

kabul etmemesi gerektiğini 
savunanlar, bunun nedeni 
olarak bölücülük ve irtica 
tehlikesini gösteriyorlar. Sa 
mi Selçuk ise demokrasinin 
risk alm ası gerektiğini söylü
yor. Dünyadaki bütün de
mokrasiler bu riski kabulle
nirken Türkiye neden böyle 
bir riskten korkuyor?

Bir kere bunlar 'biz demokra
siyi kabul etmiyoruz' demiyorlar. 
'Biz demokrasiyi istiyoruz ama 
bizim söylediğimiz demokrasi 
doğru demokrasidir' diyorlar. 
Yanlış demokrasilerine karşılık 
gerçek demokrasiyi önerenlere
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sela L in co ln ’un lannnıyla 'halkın, 
halk için, halk tarafından idaresi’'̂  de
mek olan bir “Demoki'asi” saymak im
kansızdır. T. V. Sm ith’in dediği gibi, 
l^emokrasi, “sadece çoğunluğa daya
nan bir idare şekli değil; çoğunluğun 
isteğini yerine getiren bir hükümet 
tarzı” ise, bizdeki “Demokrasi”den 
başka hcrşcydir?

Bildiğim iz kadarıyla, bizde devlet 
-Tanzim al’lan, hatta 11. M ahm ut’tan 
bugüne-, halkın “isteklerini” değil, 
“ istem ediklerini” yerine getirmek için 
çalışan, dokum uza uymayan projeleri 
tepeden inm eci bir mantıkla halka da
yatan bir organ haline gelmiştir. Haya
tın her alanına müdahale eden, millet 
için en hayırlı yol “benim çizdiğim 
yoF’dur diyen, hikmetinden -hâşâ- su
al olunmayan “ T ota lite r” ve “O to r ite r” bir devlet. 
Ceberut, zorba, dediğim dedik cinsinden despotik bir 
idare.

Peki, günümüzde bu anlayışın değiştiği söylene
bilir mi?

Belki, ama yine de bu rejime kimse “Dem okıasi” 
adını yakıştıramaz.

M esela, Türkiye’de siyasi, idari ve iktisadi gücü.

belli bir azınlığın yed-i vahidine aldığı ve bu gücü 
daha geniş halk kesimleriyle paylaşmaya asla yanaş
madığı düşünülürse, bu rejimin adı “ O ligarşi” ol
maz mı?

Bu ülkede para babalarının, kartelci sermayenin 
egemenliğine bakarak, mevcut sistemi “P lu to k ras i” 
olarak adlandırmak da mümkün değil mi? Veya 
Makyavclistlerin önerdiği gibi, bizdekine benzer

de 'bölücülük ve gericilik' izafe 
ediyorlar. Biliyorsunuz, Osmanlı 
imparatorluğu dağıldı, arazi ve 
nüfus kaybedildi. Hep böyle ola
cak diye bir paranoya var bizde. 
Oysa ne dünya konjonktürü ne 
de normları artık böyle değil. Bu 
paranoya sadece dışa değil, 'iç 
düşman, iç hain, gerici, bölücü' 
diye içe de yansıyor.

(...)

Laiklikten bu kadar çok 
söz eden bir devletin aslın
da tam laik olmamasını, bu 
trajikom ik çelişkiyi nasıl 
açıklıyorsunuz?

Vahim buluyorum. Kemalist-

ler 'laiklik demek dinsizlik demek 
değildir' diyorlar. Ama laiklik 
devletin dinli olması demek de
ğildir ve bunu yaptılar, devleti 
dinli hale getirdiler. Ben, 
1980'den sonraki mücadeleyi 
ciddi laiklerle esaslı mürteciler 
arasındaki mücadele olarak gör
müyorum. Bunu bir mezhep kav
gası olarak görüyorum.

Hangi mezhepler arasın
da bir kavga bu sizce?

İslamiyetin 'Sünni-Kemalist 
Diyanetçi' yorumunu benimse
miş olan devletliler ve devletçi
lerle, bunların yanlış ilan ettiği 
diğer İslamiyet yorumları arasın

daki bir mezhep kavgası ve siya
si iktidar mücadelesi bu.

Gerçekten laik olmayan 
iki kesim arasında geçen bir 
iktidar mücadelesi mi bu?

Ciddi laiklerle esaslı mürteci
ler arasında değil bu mücadele. 
Yetersiz laiklerle o kadar gerici 
olmayan müminler arasındaki 
bir iktidar kavgası bu. Kendi 
inandıkları İslam'ı doğru ve ileri, 
diğerlerinin inandığı İslam'ı ise 
yanlış ve geri ilan ediyorlar. Ba
kın, laiklik dinsizlik demek değil
dir sloganı hala devam ediyor. 
Bunu Çağdaş Yaşamı Destekle
me Vakfı gibi kuruluşların men-
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özel tipteki o ligarşilere 
“ P lu to k ra tik  O ligarşi” ”
demek daha uygun düş
mez mi?

Dilerseniz, geçenlerde 
bir köşe yazarmın nitele
mesiyle, bu ‘hırsızlık reji
mi ve 'uygu lam ası’na^2

“ K iep to k rasi” diyelim.
T ürk iye’deki “yasak

çı” zihniyet H itler’in Al
m anya’sını veya Mussoli- 
n i’nin İtalya’sını hatırlatı-

Yarg ıtay  B a şkan ı Sam i Se lçuklun  

6  Eylül 1 9 9 9 'd a  yaptığ ı çarpıcı 

konu şm ad a  ye r a lan  beklentile

rin, Z iya  P a şa 'n ın  129 yıl önceki 

özlem leriyle birebir örtüşm esi, bu 

ülkede yönetim  p lan ında o  g ü n 

den bu güne  bir y ap ra ğ ın  dahi 

ye rinden  o y n a m a d ığ ın ı o rta ya  

ko ym u yo r  m u ?

yor. Örneğin Hitler, ka
dınların “Üç K ”dan başka şeylerle uğraşmamasını 
istemişti: Birinci K (Kinder) “çocuklar”, ikinci K 
(Kuche) “m utfak”, üçüncü K (Kirche) “K ilise”. 
Mussolini ise kadınlara yüksek öğrenimi yasakla
mıştı.^^ Şimdi, başörtülü kızları üniversitelere sok
mayan zihniyetin, Faşist M ussolini’den farkı var mı? 
Bu yönüyle Türkiye’deki rejime “ F aşizm ” mi uy
gun düşer, yoksa “ N azizm ” mi? Tercih sizin.

Yargıtay Başkam Sami Selçuk’un kitabına başlık 
olarak seçtiği “ Z o rb a  devlet” modelinde, halkı ve 
dış dünyayı aldatmak için bol bol dem okrasi’den, 
eşitlik’ten, özgüıiük’ten “söz edilir” . Sadece laf ebe

liği yapılır. Kavramların içi 
boşaltılm ış, kabuklan  kal
mıştır. Mesela, halkın sözü
nün geçmediği bir “halk ege
m enliğ i” vardır; kanunları 
“halka rağmen, halk için” bi- 
rileri yapar ve onaylar; se
çim ler “seçilenlerin seçi- 
m i”nden ibarettir, vb. Bu sis
temi, bir dönem Fransız De
m okrasisi için kullanılan 
“ H a ik sız  D e m o k ra s i” !  ̂
şeklinde nitelem ek isabetli 
olmaz mı?

SONUÇ

NASIL b i r  d e v l e t ?

Sonuç olarak, bu tartışma bizi ister istemez “nasıl bir 
rejim ” ya da “nasıl bir devlet” meselesine gelirmek- 
tedir. Aslolan da budur. Tartışılması gereken de bu- 
dur.

Ümit ediyoruz ki, sayın Selçuk’un konuşması ile 
yeni bir ivm e kazanan sistem in/devletin “ne 
idüğüne” ve “ne olm ası gerek liğ ine” ilişkin 
tartışmalar, olumlu istikamette sürdürülür ve geliştir-

supları da söylüyor. Elhamdülil
lah biz de Müslüman'ız, bizimki 
doğru ve ilerici, sizinki yanlış di
yorlar. Politikacılar ve generaller 
ise 'İslam o değildir, budur' de
ğerlendirmeleri yapıyorlar. Laik
lik bu değildir.

Nedir laiklik?
Laiklik nötrlüktür. Devletin 

aynı dinin çeşitli yorumlarına ve 
başka dinlere tarafsız kalması
dır...

Sizce ordu siyasetten çe~ 
kilirse Türkiye'ye irtica gelir 
mİ?

Hayır. Ama dinin de siyasete 
girmemesi lazımdır.

(....)

Eskiden bir 'kızıl tehlike' yara
tılmıştı, şimdi onun modası geç
ti. Bugün Türkiye'de bir 'yeşil 
tehlike' yaratılıyor. Bir iç düş
man, iç tehlike yaratıp belli bir 
antidemokratik cumhuriyetçi uy
gulamayı sürdürmek için yaratıl
dı bu yeşil tehlike ve biz bu tehli
ke için 'irtica hortladı' diyoruz. 
1980'den sonra irtica eğer hort- 
ladıysa, onu hortlatan şey askeri 
darbenin ta kendisidir. Artı dün
ya konjonktürünün de bunda ro
lü vardır. Yani yeşil tehlike Türki
ye'nin hep maruz kalmış olduğu

bir şey değildir. Kemalist resmi 
tarihte çok büyütülür ama dik
katli bakıldığında söylendiği bo
yutlarda değildir. İrtica var diye 
baskıcı teknikler kullanılmıştır. 
Bugün de aynı şey yapılıyor. 'İrti
ca hortladı' deniyor...

Yargıtay Başkanı, aynı za
m anda tam  bir fikir özgürlü
ğü istiyor. Am a bunun da 
Türkier için çok tehlikeli ola
cağı, ülkenin ya bölüneceği 
ya da irticaya kayacağı ileri 
sürülüyor. Fikir özgürlüğü  
sizce Türkiye'yi parçalar mı?

Hayır efendim. Ne fikir öz
gürlüğünden ne de belli sınırlara
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ilirse ülkem iz bulunduğu yerden daha iyi bir konuma 
gelcccktir.

Eğer “Devlet”, "milletin mutluluğunu sağlamak 
ve ortak çıkarlannı temin etmek üzere oluşturulan 
siyasi ya p ı” olarak kabul ediliyorsa;

İnanıyoruz ki;
Şu veya bu grubun değil, halkınuı çıkarları doğ

rultusunda hareket eden,
Halkının sesine kulak veren, onunla barış içinde 

olan, ona inanan, ona güvenen, ona dayanan.
Her bireyi/insanı yüce ve bağımsız bir güç olarak 

kabul eden,
İnsanların ‘doğal haklarını’ (yaşama, düşünme, 

eğitim, örgütlenme, ibadet vs.) güvence altına alan. 
Zulme, haksızlığa, hırsızlığa, yolsuzluğa, rüşvete 

mani olan.
Adaleti, huzuru, barışı sağlayan, halkına korku 

değil, güven veren, bir “Adil D evlet” modeline ula
şılacaktır.

Zira aklın, fıtratın ye insan olmanın gereği budur. 

D İP N O T L A R

1- D. M ehm et D oğan, H alka K arşı D em okrasi, Beyan y., İs t/l 988, .s.

11- 12 .

2- A. H am di Başar, D em okrasi B uhranları, s. 26-31; D. M. Doğan,

a .g .c., s .4 5 ’den naklen.

3- Hugh Poulton, S ilindir Şapka Bozkurl ve H ilal, Çev. Yavuz
Alogan, Sarm al y; İst, 1999 s. 116.

4- G encay Ş ay lan ’a göre “Kenıalisi devrim  fe lse fe s in e  kar§ı çıkacak
{’İlip, halkın özellikle a lt kadem eleri idi..."  yani, "karşı devrim  

aşağıdan i’e lebilirdi..."  G. Şayian, T ü rk iy e ’de K apitalizm , Bü

rokrasi ve Siyasal İdeoloji, Türkiye Ortadoğu Am m e İdarc.si E,s- 
litüsü Y„ A nk/1974, s. 74.

5- F. H. Tökin, T ürk  Tarihinde Siyasi Partiler, E lif y., İst/1965, s. 42.

6- Totaliter rejim /T otaliterizm : Kelime aalam m dan da anlaşılacağı

üzere, toplum  veya devlet hayatının tüm ünü kaplam ak, tüm üne 

yön verm ek am acını güden “ total-bütüncü” bir sistem dir. 

Totaliter rejim lerin ortak nitelikleri şöyle ortaya konm uştur:
- H iç kim senin ret ve tenkit edcm iyeceği ve sosyal hayatın tümü ku

şatan bir “ resm i” ideoloji
- D evlet m ekanizm ası ile kaynaşm ış bir tek parti sistem i
- S iyasal iktidar tekeline sahip b ir diktatör veya büro

- Vatandaşı yakından gözetleyen ve baskı m etodhuına liaşvuran bir

polis rejim i
- Bütün düşüncelerin  tek kalıba sokulm asına yarayan güçlü bir pro

paganda örgütü ,
- Bütün ekonom inin  tek m erkezden yönetim i ve denetim i.
- Bu sistem de kam u hürriyetlerinin .sözü bile edilm ez.

7- C um huriyet, 26. 3. 1954. (A lpay K abacalı, Türk Ba.smmda Dc-

m okıasi, s. 243.)
8- Bkz; Rcgis Dcbray, Cum huriyetçi m iyiz D em okrat m ı? Umrcuı/ek,

A ra lık -1998, sayı:52.

9- O.sman N ebioğlu, K ölelik  ve H üniyet, N ebioğlu V., İst/?, s. 169.

1 0 -a .g .e .,s .  185.
11- Bkz. R aym ond A ron, D em okrasi ve Totalitarizm , çev. Validi H a

tay, K ültür B akanlığı, İ s t / l976, s. 121.

12- C üneyt E. K oryürek, Radikiü, 22. 9. 1999.

13- G aston B oulhoul, Siya.set So.syolojisi, çev. Ali T ürkay Yazıcı, 

R cm ziK it., İ.st/1968, .s. 58.

14- Bkz. M auricc Duverger, Halksız D cm okjasi, çev. İsmail Özüt, 

D ördüncü Y., İ s t / l969, giriş.

kadar eylem özgürlüğünden 
kimseye zarar gelmez. Bunun 
anayasa hukukunda eşikleri var. 
Belli bir tekelci yasakçı iktidarın 
kendi egemenliğini kaybetme
mesi için yarattığı bir takım ye
şil, kızıl tehlikelerdir bunlar. Bi
raz rahatlayalım.

Bölüneceğiz, şeriat gele
cek diye korkarken, korktuk
larımız olmadı am a aklımıza 
gelmeyen bir tehlikeyle kar
şılaştık ve devletin içinde çe
teler oluştuğu ortaya çıktı. 
Devlet, içindeki çeteleri ya
kalam aya yanaşmıyor. Ne
den şeriattan korktuğumuz

kadar devletin çeteleşmesin
den korkmuyoruz?

Çeteler bizi çok rahatsız et
miyor. Öbürü çok rahatsız edi
yor.

Yargıtay Başkanı şeffaf 
bir devlet de istiyor. Am a  
devlet şeffaf olmuyor bir tür
lü. Devletin şeffaf olmasını 
kim önlüyor?

Belli bir ideoloji var. Devletin 
kendisi şeffaf olmak istemiyor ve 
şeffaflığı engelleyecek düzenle

meler yapıyor. Bırakın halka he
sap vermeyi bilgi verme gereğini 
duyan bir devletin anlayışı bile 
yok burada. Halkın bilmemesi 
gereken devletin yüksek çıkarla
rına ilişkin bilgiler diye bir ide
oloji var.

Devletin şeffaf olmaması 
nasıl tehlikeler yaratır?

Kant'ın "Halkına tuzak kuran 
devlet kötü devlettir" diye bir sö
zü var. Halkına bilgi vermemek 
'Halkına tuzak kurmak' demek
tir. Şeffaf olmayan devlet halkı
na güven sağlamaz, çetelerden 
ayıklanamaz. Böyle bir devlet 
halkına ve kendine kötülük eder.
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KAPAK
YER ALTINDAN GELEN MESAJLAR -II

İNSANLAR UYARILP^IŞ

s is t e m  CEZALA N d ir il MIŞTIR

“Eğer Hak, onların hevalanna uyacak olsaydı, 
hiç tartışmasız, gökler, yer ve hunlann içinde 
olan her§ey, herkes bozulmaya uğrardı...”

(23 Müminun, 71)

Yıldırım
CANOĞLU

eçen sayıda deprem olgusunu 
incelerken kâinatın yaratılış 

am acını, insanın yaratılış 
amacını, kâinatın belli bir kadere göre 
insana gerçeği göstermek için yaratıldı
ğını ve göklerle yerin insanın emrine ve
rildiğini incelemiştik. Ayrıca insanda 
birbirine zıt istikamette etkili olan iki 
yapı olduğunu, bu zıt kuvvetlerin bileş
ke kuvvetine göre insanın hareket ettiği
ni; olumsuz kuvvetlerin baskın olması 
durum unda fert ve toplumun azacağını 
tartışmıştık.

DOĞA OLAYLARINI OKUYABİLM EK

Azan, çıldıran, kibirlenen ve insanlıktan 
çıkan toplumları, A llah’ın Peygamberler 
göndererek uyardığını; uyarı karşısında 

azan toplumların önde gelen m ütref ve 
â lî’lerinin (yönetici kadro ve zenginleri
nin) tavır koyarak kavgayı başlattıkları
nı, ileri gittiklerinde de bugün için doğal 
afet denilen bir mekanizma ile cezalan
dırıldığı veya helak edildiğini bilmekte
yiz.

G enelde insanların , özelde bilim 
adamlarının doğa olayları veya doğal 

afet dedikleri oluşumlar müminler açı
sından boş ve amaçsız olarak vukubu- 
lan ve yok olan olaylar değildir. M esaj
larla doludur ve insana bir şeyler anlat
maktadır. Kâinatın kendi oluşum ve ge
lişimine de bir şeyler katmaktadır. (Bu 
ilgili bilim dallarının özel alanına girdi
ği için bu yazının kapsamı dışında bıra
kılmıştır).

D uhan Suresinin 39. ayetinde 
..."Göklerle yeri sadece gerçeği göster
mek için yarattık. Am a onların çoğu bil
miyorlar.” denmektedir. Ayette geçen 
“ gerçeği gösterm e”  ve “ bilm em e” üze
rinde durulması gereken iki anahtar keli
medir. Allah; insanının gerçeği görebil
mesi için hayat, kâinat, bizzat kendi ve 

geçmiş m edeniyetlerin akibetleri üzerin

de insanı tefekkür, tedebbür ve tezekkür 
etmeye davet etmektedir.

Böylesi bir gözleme, inceleme süre
cinde herkesin, konumuna uygun dersler 
çıkarabileceği bir gerçektir. En büyük 
dersi çıkarabilecek olan bilim adamları
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ve düşünürlerdir. G erçeği görmeyen, göremeyen ve
ya bilemeyen insanlara, bildirecek olanlar da bunlar
dır.

Kâinat ve onun içindekilerin bir kadere (kanuni- 
yete, İlâhî program a) göre yaratılmasmda, saklı bu
lunan kanuniyetlerin keşf edilmesinde, kâniatla sak
lı güçlerin ortaya çıkarılmasuida ve insanlar tarafın
dan görülüp algılanm asında, genelde, iki ana hedef 
vardır: Birincisi A llah’ın varlığının, birliğinin görül
mesi; İkincisi de yegane gerçek güç, kuvvet ve kud
ret sahibinin A lem lerin Rabbi Allah olduğunun anla
şılıp ona teslim olunmasıdır.

İnsan açısından bakıldığında felaket, afet diye 
görülen olaylar, kâinat ve iki dünya gerçeği açısın
dan bakıldığında normaldir, belki de elzemdir. M az
lumların ezildiği, müstekbirlerin gemi azıya alıp çıl
gın güç gösterisinde bulunduğu dönemlerde, nesille
rin korunması için, öteki dünyaya dönük bir uyarının 
yapılması ve insana konumunun bildirilmesi adalet 
açısından gereklidir, zorunludur. Doğayı ve doğada
ki olayları genel yaratılış felsefesinden bağımsız dü
şünmek bizi yanıltıcı sonuçlara ulaştırabilir. Yalnız
ca oluşumun şekline yoğunlaşıp, oluşumdan çıkarı
lacak derslere dikkat etmeme gibi bir yanılgıya bizi 
götürebilir. ^

Kâinatın ve kâinattaki bize göre normal veya 
anormal olayların tabi olduğu kanuniyetleri keşfet
mek, formüle etm ek önemlidir; ancak bunun kadar, 
hatta daha da önemli olan, bu kanuniyetlerin arkasın
daki gücü ve güç sahibini görerek yegâne güç sahi
binin emrettiği yaşam  felsefesini benimseme ve onu 
hayata geçirmedir. Onun için görevimiz, var olanı al
gılayıp form üle etmenin ötesinde, varolanın verdiği 
mesajı iyi okuyup ona göre davranmak da olmalıdır.

Göklerle yerin insanın emrine verilmesi, onun 
yararlanmasına sunulması ile göklerde ve yerde, bi
zim bakış açımızdan, olağan dışı gözüken ve insanı 
mağdur eder gibi olaylar arasında bii' zıtlık olduğu 
var sayılabilir. Gökte ve yerde var olan ve geçen sa
yıda zikrettiğimiz yem e, içme, barınma, gezme gibi 
pekçok nimet insanın emrine sunulmuştur. Bunlar 
kadar son derece hayati olan bir nokta da, insanın 
güç ve kuvvet olarak kainat içindeki konumunun be
lirlenmesidir. Bu da A llah’ın diğerleri kadar önemli 
bir nim etidir Konumunu bilerek mütevazileşen bir

insan... Haddini bilerek azgınlık ve çılgınlık istekle
rine karşı çıkan bir insan... Gününüz dünyasının ger
çekte en temel sorunu da budun İşte biz doğa olayla
rını bu açıdan incelemek istiyoruz.

SÜPER DENGE, SÜPER K O N TR O L

İnsanın konumu ile ilgili olarak K u r’an-ı Kerim ’de 
Mülk süresinde gerekli bilgileri bulabilmekteyiz. 
Mülk sûresi “mülk ve yönetim elinde bulunan Al
lah’ın yüceliğini ve herşeye kadir” olduğunu ifade 
ederek başlamaktadır. 2. âyette ise “ölümün ve haya
tın yaratılmasının, insanların davranışlarım belirle
me, ortaya çıkarma amacı ile yapıldığı” belirtiliyor.
3. 4. ve 5. ayetlerde ise “göklerde ve yerdeki uyuma, 
düzene” dikkatimiz çekiliyor. 14. âyetle ise “ ... Allah 
yarattığı kimseyi bilmez mi? O L atif’tir. (Bilgisi her- 
şeyin inceliklerini kuşatan). O H ab ir’dir. (Herşeyden 
haberdar olan)” denerek yarattığı varlığı en iyi bile
nin kendisi olduğu, herşeyden haberdar olduğu ve 
bilgisinin herşeyi kuşattığına” dikkatlerimiz çekili
yor. M ülk/14’ü,

“AndoLsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne ves- 
viiseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah dama
rından daha yakınız.” (50 Kaf 16)
“ ... O, sizi daha iyi bilendir...” (53 Necm 32)

ayetleri ile beraber düşündüğümüzde hem K ur’an-ı 
K erim ’de insana dönük yapılan bazı sert ikazların 
manasını, hem de bu ikazları kuvvetlendirecek doğa 
olaylarındaki mesajların hedefini daha iyi anlarız:

“O, sizin için yeryüzüne boyun eğdirendir. Şu halde 
onun omuzlarında yürüyün ve O ’nun rızkından yiyin. 
Sonunda gidiş O ’nadır.
O göktekinin, sizi yere batırmayacağından emin misi
niz? O zaman yer aniden çalkalanmaya başlar.
O göktekinin üzerine taş yağdıran bir rüzgâr gönder
meyeceğinden emin misiniz? Siz o takdirde benim 
uyarmam nasümış bilip- öğreneceksiniz.
Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. 
Ama nasıl olmuştu benim azabım?” (67 Mülk, 15-18)

15. âyette yeryüzünün sahip olduğu büyük güç ve 
enerjinin Allah tarafından insanın hizmetine sunula
cak şekilde zaptu rapt altına alındığına dikkat edil
melidir. Burada “boyun eğdirme” veya “emre âmâ- 
de kılm a” ifadesinin kulanılması ile yeryüzünde var
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fahın peşinde koşan insanın veya sisten:ılerin böyle 
bir tefekkürü veya sorgulamayı yapması çok zor gi
bi görünmektedir. İşte o zaman kainatta bir başka 
mekanizma, haddini bildirme mekanizması harekete 
geçirilmektedir. M ülk 16. ve 17. ayetlerde geçen “O 
göktekinin sizi yere batırmayacağından" veya ''üze
rinize taş yağdıran bir rüzgar göndermeyeceğinden 
emin m isiniz” ifadeleri, insana haddini ve aczini bil
dirmeye dönüktür. Bu bir u y arı sürecidir. 17. ayette 
buna özel vurgu yapılmaktadır. Burada dikkatimizi 
çeken nokta, uyaruıın gereken etkiyi yapabilmesi 
için ani vc şiddetli bir şok şeklinde olduğudur. “O 
zaman yer aniden çalkalanmaya ballar” denmekle, 
oluşum zamanının gizli ve şok yapacak şekilde ola
cağına işaret ediliyor.

Aya giden, Marsa uydu gönderen, uzayın derin
liklerinden bilgi alabilen insanın, yerin 18-20 km. 
aşağısında yeryüzünün bir bölgesini yerle bir edecek 
bir çalkalanmayı önceden algılayamaması ilginç ve 
düşündürücü değil midir?

olan iç potansiyelin normalde insanı yok edecek bir 
tarzda olduğudur. Yeryüzünü bugünkü şekliyle de

vam ettiren kuvvetler arasında insan için b'ir denge 
var kılınmıştır. Boyun eğdirme ile bu denge, insanın 
yararlanabileceği bir şekilde sağlanmıştır. Düzeni 
sağlayıcı kuvvetlerle, düzeni bozucu kuvvetler ara
sında bir denge sözkonusudur.

Hacc sûresi 65. ayetinde de A llah’ın yerdeki ve 
denizdekileri insanın hizmetine verdiği ifade edil
dikten sonra, “ ...O ’nun izni olmaksızın yerkürenin 
üstiine düşmemesi için göğü O tutuyor. Allah insan
lara karşı şefkâtlidir, çok merham etlidir” (22 Hacc 
65) denerek yerle gök arasındaki dengedeki esrara 
dikkatimiz çekilirken, bunun insan için yapıldığına 
da vurgu yapılmaktadır. Hitap, doğrudan doğruya in
sana ve insana verilen nimetleredir. Bu nimetlerin, 
büyük bir süper dengeyi sağlayan bir kanuniyetin so
nucu oluştuğu üzerinde insan, tefekküre, tedebbüre 
ve tezekküre davet edilmektedir.

Kendisine verilen “saymakla bitiremeyeceği ni
metler” karşısında insan, A llah’ın kendisinden iste
diklerini yerine getirip getirmeme konusunda kendi
ni sorgulamalıdır. Azan, müstağnileşen, çıldırıcı re-

UYARI VE CEZA  SU RECİ

K ur’an-ı K erim ’de “zorlu, şiddetli, dayanılmaz ve 
aniden gelen azap” anlamındaki "Be's” kelimesi 
hem uyarı, hem de ceza süreçlerini içermekledir. 
Uyarı ve ceza süreçlerindeki fark, gelen azabın şid
deti, dayanılmazlığı ve zorluğundaki farklılıklardır. 
Yıkım gücü değişmektedir; ama değişmeyen ortak 
özelliği ise aniden olması, şok etkisi yapması ve za
manının bilinmemesidir Herşey saniyeler içinde bit
mekte, şehirler yok olmaktadır. İnsanları korkutan ve 
ürküten, yıkımın şiddetiyle zamanın bilinmezliğidir. 
Pratikte 45 saniye, insan yaşam ında hiçbir şeydir. 
Ancak bir uyarı sürecinde ise 45 gün, 45 yıl, hatta 
45 asır gibidir. İşte izafiyet teorisinin en güzel ve en 
canlı bir şekilde uygulandığı andır bu. Umulur ki in
san ve özellikle bilim adamları bundan ders alır, 

Nitekim M ülk sûresinin 18. âyetinde azan, baş 
kaldıran, müstağnileşen sistem ve toplumların aki- 
betleri üzerinde düşünmemiz, tefekkür etmemiz is
tenmektedir. İnsanın ulaştığı bilim ve teknolojinin 
gücü ne olursa olsun, kendini A llah’ın uyarı ve aza
bından güvende hissetmemesi anlayışına ulaşmalı
dır. İnsanı m ütevazileştirecck olan ve insanı yaratılış
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amacına uygun hareket ettirecek olan bu güven ve 
güvensizlik arasındaki ince çizgidir.

“O ülkeler halkı, geceleri uyurken, onlara zorlu aza
bımızın gelmeyeceğinden güvende miydiler?
Ya da o ülkeler halkı, kuşluk vakti eğlenceye dalmış
ken, onlara zorlu azabunızın gelmeyeceğinden gü
vende miydiler? Veya onlar, Allah’ın luzağmdan gü
vende mi idiler? Hüsrana uğrayan topluluktan başka
sı Allah’ın tuzağından emin olamaz.
Tüm bu olanlar, eski sahiplerinden sonra yeryüzüne 
mirasçı olanlara şunu göstermedi mi? Dilersek onları 
günahları yüzünden belaya çarptırırız, kalpleri üzeri
ne mühür basarız da artık söz dinleyemez olurlar.” (7 
Araf 97-100)

Bunlardan çıkan sonuç, uyan ve ceza süreçlerinin 
aynı zamanda tarihsel bir olgu olduğudur. İlalıi bir 
sünnet olarak benzer yaşam ve davranış biçimi, ben
zer uyarı ve ceza ile karşılanmaktadır. Bunun için de 
Araf lOO’de “m irasçıların” dikkati çckilmektedii-.

TUZAKLAR, YA DA UYARI/CEZA M ER K EZLER İ

Araf 99’da üzerinde durulması gereken önemli bii' 
nokta da “A llah 'ın  Tuzağı” kavramıdır. Allah tuzak 
kavramı ile neyi kastetmektedir veya nereye dikkati
mizi çekmektedir?

Tuzak, genel olarak, hedef alınan muhatabı, bir 
davranışa sevk etmek, onu ikna etmek, onu yakala
mak, onu im ha etm ek ya da onun gerçek yüzünü teş
hir etmek için muhatabın rahatlıkla göremediği, far
kına varamadığı, görünüşte normal olan, güven ve
ren tutum, davranış veya mekanizmalardır.

A ıaf 99 ’da “O nlar Allah’ın tuzağından güvende 
m iydiler?” sorusu sorulduktan sonra “Hüsrana uğra
yan topluluktan başkası A llah’ın tuzağından emin 
olamaz” denm esi ile, insan davranışı ve yaşam tarzı 
ile tuzak arasında bir ilişkinin olduğu ortaya konul
maktadır

Herşeyi bir ölçü ve kanuniyete tabi kılan Allah, 
yarattığı insanın belirli aralıklarla uyarılıp korkutul
ması, tefekküre sevk edilmesi, zaman zaman ceza
landırılması gerektiğini en iyi bilen olarak, bir yol 
gösterici olarak, doğaya, bir kanuniyete tabi bir çok 
tuzak merkezleri yerleştirmiş olmalıdır.

İlahi mesajı unutup, onun gerektirdiği yaşam tar
zına uymayanlar veya kalplerinde hastalık bulunan

lar, A llah’ın emri ile bu merkezler aracılığıyla uyarıl
makta, cezalandırılmakta veya azap ile helak edil- 
mektedii'. Dolayısıyla bu merkezler, salt ceza ve im
ha merkezleri olmayıp, toplumun sapıklığa düşme
mesi, müstağnileşmemesi, azmaması için Allah’ın 
lütfettiği uyarı merkezleridir de. Allah bu yapılar, ka- 
nuniyetler aracılığı ile gerçek, güç ve kuvvet sahibi 
olduğunu insanlığa göstererek, onları mütevazi ol
maya, kul olmaya davet ediyor. Dolayısıyla bu tu
zaklar, A llah’ın gökler ile yere, insanları uyaran ya
da azan toplumlara, sistemlere haddini bildiren, bil
direcek olan bir vahyidir, bir kanuniyetidir.

Allah herşeyi bir ölçü ve bir kadere göre yarata
rak, göklerle yeri insanın lıizmetine sokarak, en gü
zel şekilde yaşayacağı bir dünyayı insan için inşa et
miştir:

“O, gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır, bunu 
görmektesiniz. Arz da sizi sarsıntıya uğratu' diye sar
sılmaz dağlar bıraktı...” (31 Lokman 10)

Bir taraftan, yerin insanı sarsıntıya uğratmaması 
için bir denge ve güvenlik unsuru olarak dağlar, arza 
çakılmıştır, denirken; diğer taraftan,

“Dağları da görürsün de, onlan donmuş sanırsın; oy
sa t)nlar bulutların sürüklenmesi gibi sürükleniıler. 
Herşeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah’ın 
sanatıdır bu. Hiç şüphe yok O, işlemekte oldukları
nızdan haberi olandır” (27 Nemi 88)

dağların bulutlar gibi sürüklendiği ve yüzdüğü ifade 
edilmektedir. Bunun da, “sapasağlam ve yerli yerin
de gerekli bir sanat olduğu” söylendikten sonra, in
san eylemleri ile doğadaki oluşumlar arasında “O iş
lemekte olduklarınızdan haberi olandır” diyerek bir 
ilişki olduğuna işaret ediliyor. Kâinatın genel niza
mı, ekolojik denge için, azgınların şerrinden kainatı 
ve insanlığı korumak için herşey, iki dünya gerçeği
ne göre hazırlanmış bir program dahilinde yerli ye
rinde ve sapasağlam olarak yapılmıştır, yapılmakta
dır. Aslen bu daha önce ifade ettiğimiz bir süper den
ge, bir süper kontrol demektir.

Bu açıdan baktığmızda kâinat, zıtların birlikteliği 
ile donatılmış, yeri ve zamanı geldiği zaman ferdin 
lehine veya aleyhine, f^ıkat insanhğın lehine olarak 
süper kontrol ve denge için ilgili mekanizma hareke
te geçirilmektedir;
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“Dönüşlü olan göğe andolsun, yarıklı olan yere de, ki 
o, fam bir biçimde ayırd eden bir sözdür, o bir şaka da 
değildir. Doğrusu onlar, hahire tuzak kııruyorlaıioyun 
çeviriyorlar; Ben de tuzak kuruyorum. O halde o kUf- 
re batmışlara mühlet ver, süre fam onlara birazcık.” 
(86 Tarık, 11-17)

Allah, “dönüşlü olan gök” ile “yarüdı olan yere” 
yemin ederek bunlardaki sırra, esrara, büyüklüğe 
dikkatimizi çekiyor. Yemin, olaydaki muhteşemliğe 
bir vurgudur. K onum uz açısından bu esrarı ve muh- 
teşemliği biraz açalım .

Bugün yerkürede, levha tektoniği denilen taşkü- 
resel levhalar bulunmaktadır. Levha tektoniğine gö
re bugün yerkürede Avrasya, Afrika, Amerika Antar- 
tika, Hindistan v e  Büyük Okyanus levhaları olmak 
üzere 6 ana levha vardır. Bu ana levhalardan başka 
Adriya, Ege, Arabistan, Karayib gibi belli sayıda da 
mikro levha bulunmaktadır. Kıtalar bu taşküre levha
lar tarafından sürüklenmektedir. Dağlar da levha sı- 
nu'larında oluşmaktadır. Çeşitli sıradağ tipleri ile çe
şitli levha sınırları vardır. Makro ve mikro levhaların 
sürüklenme esnasında birbirlerinin sınırlarına teca
vüz etmesi, deprem , yer sarsıntısı, zelzele dediğimiz 
olaya neden olmaktadır.

Allah, dağların hem denge unsuru olması ile bir
likte sürüklenmesine, hem de yerin yarıklı, fay hatla
rı ile dolu oluşuna yemin ederek dikkatimizi çeker
ken, gerçekte tehlikelere karşı da bizi uyarmış olmak
tadır. .Aynı zam anda yegane güç ve kuvvet sahibinin 
kendisi olduğunu, insanın acz içerisinde bulunduğu
nu da ifade etmiş olmaktadır. Böylesi bir yapı üzerin
de tefekkür ederek A llah’ın varlığı ve birliğine ulaşı
lıp teslim olunması gerekiıiiği ortaya konmaktadır.

“Dönüşümlü gök ve yarıklı yer” ile tuzak kuran
ların bir arada ifade ediliyor olması insan davranışla
rı ile doğa olayları arasında bir ilişkinin varlığını or
taya koymaktadır. Çünkü Allah doğadaki bir güce, 
sonra tuzak kuranlara, sonra da kendisinin bir tuzak 
kurduğuna dikkatlerim izi çekiyor. Bu üç şeyin bir
likte zikredilmesi rastgele ve tesadüfi değildir. Doğa 
olayları ile tuzak arasında “ayırd edici sözün şaka ol
madığının” yer alm ış olması iddiaya daha da haklılık 
kazandırmaktadır.

Ayrıca K ur’an-ı K erim ’de ismi geçen geçmiş ba
zı kavimlefin yer ve gökteki bazı hareketlerle helak

edilmesinde de aynı ilişkinin varlığını görmekteyiz: 
F ir’avn ve askerlerinin suda boğulması ve herşeyle- 
rinin yerle bir edilmesi (7 Araf 136-137), Nuh kav- 
minin tufanla yok edilmesi (7 Araf, 59-64), Lut kav- 
minin yerin dibine geçirilmesi üzerlerine azap sağa
nağı gönderilmesi, korkunç bir çığlıkla yakalanma
ları, üzerlerine işaretlenmiş taş yağdırılması, (7 Araf, 
84; 11 Hud, 82; 15 Hicr, 73-74) Sebe kavmine Arim 
Seli gönderilmesi (34 Sebe, 16-19); Fil A shabı’na 
kuşlar aracılığıyla taş atılması (105 Fil 1-5).. Antak
ya halkının çığlıkla yakalanm ası (36 Yasin, 29), Şu- 
ayb kavminin dayanılmaz bir sansıntı, dayanılmaz 
bir sesle yok edilmesi (7 A raf 91; 11 Hud, 94) Semud 
kavminin dayanılmaz bir sarsıntı, bir sesle helaki 
(7Araf, 67-78); 15 Hicr, 83), H ud kavminin kulakla
rı patlatan bir kasırga, dayanılm az bir sesle yok edil
meleri (23 M uminun, 41; 41 Fussilet, 16), doğa ola
yı dediğimiz olaylarla insan tutum, davranış ve ya
şam tarzı arasında bir ilişkinin olduğunu ortaya koy
maktadır.

Hz. M usa’nın kavminin içinden seçip aldığı 70 
kişi ile birlikte bir sarsıntıya yakalanması esnasında 
yaptığı dua doğa olaylarının bir uyarı ve cezalandır
ma mekanizması olduğuna ihşkin görüşümüzü daha 
da kuvvetlendirmektedir;

“... Rabbim, eğer dileseydin, onları da, beni de daha 
önceden helak ederdin. (Şimdi de) içimizdeki beyin
sizlerin yaptıklarından dolayı bizi helak edecek mi
sin? O da senin denemenden başkası değildir. Onunla 
sen dilediğini saptu-ır, dilediğini de hidayete eriştirir
sin. Bizim velimiz sensin. Öyleyse bizi bağışla, bizi 
esirge; sen bağışlayanların en hayırlısısın.” (7 Araf 
155)

Hz. M usa’nın duasında ayrıca bu tür olayların bir 
imtihan ve bir arınma süreci olduğuna işaret ediliyor.

Özet ohırak Allah insanları uyarıp korkutacak, 
gerekirse helak edecek tuzakları göklere ve yere yer
leştirmiştir. Bu tuzaklar birer uyarı ve cezalandırma 
merkezleridir. Allah, bu merkezleri gerektiğinde ha
rekete geçirerek insanları ya uyarmakta, ya da ceza
landırmaktadır. Bütün bunların bir kanuniyete tabi 
tutularak insanların dikkatine sunulması A llah’ın bir 
lütfudur. A llah’ın şefkatinin, merhametinin bir ölçü
südür de. Bunları keşfedin ve hakka yönelin mesajı 
verilmektedir.
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Belki de bunun için K u r’an-ı K e
rim ’dc “Allah tuzak kuranlarm en ha- 
yu'lısıdır”3, “Bütün tuzaklar A llah’a 
a i t t i r , “A llah’ın tuzağı daha süratU- 
dir”5 ve “melekler onların tuzaklarını 
yazm aktadır”  ̂denmektedir.

ZA LİM LER  İNSANLARA TUZAK KU- 

_______________ RARLAR_______________

K ur’an-ı Kerim bu konuda bir noktaya 
daha dikkatimizi çekmektedir. K afir
ler, müşrikler, zalimler, müminlere in
sanlara daim a tuzak kurarlar.<> İşte me
leklerin yazdığı tuzaklar bu tuzaklar
dır. Allah, müminleri bu tuzaklara karşı hem uyar
makta, hem de korumaktadır. Müminlere kurulan tu
zakların bozulacağı,”̂ müminlere tuzak kuranlara 
azabın var olduğu,^ bu tuzaklardan müminleri Al
lah’ın koruyacağı'-^ açık bir şekilde K ur’an’da anlatıl
maktadır.

Bolluk ve refah zamanlarında insanlar genelde 
azar. A llah’ın kendilerine yüklediği görevleri gör
mezlikten geliıler. A llah’a ve onun yolunda gidenle
re karşı savaş açarlar, tuzak kurmaya kalkarlar. Bu, 
genelde, bir alışkanlıktu' ve tarih boyu izlenen bir 
yoldur da:

“İnsanlara, şiddetli bir sıkıntı dokunduktan sonra, lıir 
rahmet dokundurduğumuzda, ayetlerimiz konusunda 
hileli bir düzen/tuzak kurmak onlar için kötü bir alış
kanlıktır. Deki; Düzen kurmada Allah daha hızlıdır. 
Şüphesiz, bizim elçilerimiz, sizin geliştirmekte oldu
ğunuz tuzakları, düzenleri yazmaktadırlar.” (10 Yu
nus, 2 1)

Yunus 2 1 ’de insanın A llah’ın ayetleri konusunda 
tuzak kurma alışkanlığında oluşu belirtildikten son
ra, Yunus 22, 23 ve Yunus 2 4 ’te “çılgın rüzgar,” 
“korkunç dalgalar”, “kökünden biçilme” gibi doğa 
olaylarına atıfta bulunması, insan davranışı ile bu 
olaylar arasında uyarım ve cezalandırma gibi bir iliş
ki olduğuna daii' görüşümüzü teyid etmektedir.

“Sıkıntıyı giderdikten sonra tuzak kurma alışkan
lığına,” bugün tüm müstazaflar/ezilenler dikkat et
melidir. Gölcük m erkezli Marmara depreminin sı
kıntıları azaldıktan sonra sistemin, girişeceği kom p

lolara, tuzaklara ve düzenlemelere karşı tüm m az
lumlar teyakkuz halinde olmalıdu'. Depremden son
raki Türkiye, hiçbir zaman deprem öncesi Türkiye 
olmayacaktır. Ama bu zalimlerin zulmünün son bu
lacağı anlamına gelmez; mazlumların haklarına sa
hip çıkarak haklarını arayacağı, sivil insiyatifin çok 
daha etkili olacağı anlamına gelir. Birlik, beraberlik, 
kardeşlik nutuklarının sıklaştm idığı bir dönemde, 
meslek liselerine reva görülen davranış, başörtülü 
öğrencilere üniversite kapılarında yapılan muamele 
ortadadır. “M ezarda emeklilik,” emeklilik yaşını ön
ceden bizzat indirenlerce yürürlüğe sokulmaktadır. 
Onun için “tuzak kurma alışkanlığına” her zam an
kinden daha çok dikkat edilmelidii' bugünlerde.

Eğer bu ülkenin tüm mazlumları, müstazafları, 
ezilmişleri, öteki dünyada zulmedenler statüsünde 
olmak istemiyorlarsa, yer altından gelen mesaja ku
lak vermeli, seslerini yükseltmeli ve dik durmayı öğ
renmelidirler. Haklarına sahip çıkmalıdırlar. Oyunu, 
tuzakları bozmalıdırlar. Yalnızca yakınmanın biı- an
lamı yoktur ve kurtarıcı da değildir:

“Sen o zulmetmekte olanları, Rableri huzurunda tu
tuklanmış olarak bir görsen; sözü (suçlamaları) bir
birlerine karşı yöneltirler. Z a’fa uğratılanlar (müsta- 
z ’aflar), büyüklük taslayanlara (müstekbir) derler ki: 
Eğer sizler olmasaydınız, gerçekten İmler mümin 
kimseler olurduk.
Mütsekbirler, müstaz’aflara dediler ki: Size hidayet 
gelmiş bulunduktan sonra, sizi biz mi ondan alıkoy
duk? Hayır, siz zaten suçlu günalıkârlardınız.” 
Müstaz’atlarda müstekbirlere: “Hayır, siz gece gün
düz hileli düzenler, (uzaklar kurup Allah’ı inkar etme
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mizi ve O ’na eşler koşmamızı bize emrediyordunuz” 
dediler. Azabı gördüklerinde de pişmanlıklarmı sak
larlar. Biz de o küfredenlerin boyunlarına halkalar ge
çirdik. Onlar, yapmakta olduklarından başkalarıyla 
mı cezalandırılacaklardı? (34 Sebe 31-33)

ALLAH T U ZA K LA R I BOZACAKTIR________

Yukarıdaki ayetlerde, müstekbirler zulmü icra ettik
leri, müstazaflar da zülme karşı çıkmadıkları için 
zulmedenler sınıfına girmişlerdir. Demek ki zulmü 
icra etmemek yeterli değildir, aynı zamanda zulme 
karşı çıkılmalıdır.

12 yaşından küçüklere K ur’an-ı K erim ’in öğretil
m esini kanun yapai'ak engelleyenler zulmetmişler
dir. Halk buna karşı sesini çıkarmayarak bu zulme 
iştirak etmiştir. G enelde fakir halkın çocuklarının 
gittiği meslek liselerinin üniversitelere girmesini en
gelleyenler fırsat eşitliğini yok ederek zulmetmişler
dir. Halk buna seyirci kalarak zulme iştirak etmiştir. 
Başörtülü öğrencileri üniversitelere kaydetmeyenler, 
almayanlar zulmetmişlerdii', m üstaz’aflar sessiz ka
larak zulme iştirak etmiştir. Zulmedenler sınıfına gi
renlerin akıbetleri de Sebe 33’de güzel bir şekilde 
tasvir edilmektedir.

Onun için ezilenlerin birinci derecede yapmaları 
gereken şey, üzerlerindeki korkuyu atmalarıdır. 
İkinci derecede de dik durmayı öğrenmeleridir. Bu 
ülkenin gerçek sahiplerinin kendileri olduğu bilinci
ne varmalarıdır.

Herkesin bilm esi gereken ise, zalimlerin zulm ü
nün ebedi olmadığı, kurdukları tuzakların bizzat Al
lah tarafından kendi başlarına geçirileceğidir; ansı
zın, hiç beklem edikleri bir anda, beklemedikleri bir 
yerden:

“Kötülükleri yapmak için tuzak kuranlar, A llah’ın 

kendilerini yere geçirmeyeceğinden, yahut hiç fark 

edemeyecekleri bir yerden azabın kendilerine gelme

yeceğinden emin mi oldular?

Yahut dönüp dolaşmaları sırasında kendilerini yaka

lamayacağından... Onlar buna engel de olmazlar. 

Yoksa kendilerini korkuta; korkuta sindire, sindire ya

kalamayacağından emin midirler?” (16 NahI 45-47)

Burada da yere geçirme ifadesi kullanılarak “uya
rı ve cezalandırm a m erkezlerine” dikkat çekiliyor. 
Bu merkezlerin harekete geçirilmesi ile insan davra

nışları arasında sıkı bir ilişki kuruluyor. Demek ki, 
Allah arza yerleştirdiği “uyarı ve cezalandırma mer
kezleri” ile insanları uyarırken, müminleri ve müs- 
taz’afları da koruyor.

K ur’an-ı K erim ’in genel kurgusu içerisinde, hak 
arama mücadelesine tuzak kurma, zalimlerin bir 
özelliği olarak ortaya konmaktadır. Bu tuzakların ise 
bizzat Allah tarafından bozulacağı açıkça ifade edil
mektedir. Bu, ilahi bir sünnet olarak nitelendirilmek- 
tediı*:

“Yeryüzünde kibirlendiler ve kötülük tezgahladılar. 
Oysa hileli düzen, kendi sahibinden başkasını sarıp 
kuşatmaz. Öncekilerin başına gelenlerden (sünnetin
den) başkasını mı bekliyorlar? A llah’ın yol ve yasa
sında (sünnetinde) kesinlikle bir değişiklik bulamaz
sın. A llah’ın sünnetinde kesinlikle bir dönşüm bula
mazsın.
Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, böylelikle 
kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını 
görsünler; üstelik onlar, kuvvet bakımından kendile
rinden daha da şiddetliydiler.” (35 Fatır 43-44)

Tuzak kuranlar, daha şiddetli ve kahredici bir tu
zağa düşürüleceklerdir. Bu ilahi bir sünnet olarak in
sanlığın başlangıcından bugüne kadar gelmiş temel 
bir yasadır. Bu yasada, hiçbir değişim ve dönüşüm 
söz konusu değildir. Bunun için tarihe, geçmiş top- 
lumlara bakmak yetcrlidir.

İnsan fıtratm a aykırı, A llah ’ın insana vaz ettiği 
yasalara aykırı, hiçbir sistem, hiçbir yapı, varlığını 
devam ettirememiş, yıkılıp gitmiştir. Kendi kazdık
ları kuyuya düşmüşlerdü'. Kuşatan F iravun’un, sular 
tarafından kuşatılması gibi. Roma, Osmanlı, Sovyet 
İm paratorlukları’nın çökmesi gibi. En görkemli çağ
larında kibre ve sefahate dalan birçok imparatorlu
ğun helak olup gitmeleri gibi.

Kendi güç ve kuvvetini abartarak A llah’ın güç ve 
kuvvetini hiçe sayanlar, yeryüzünde kadir-i mutlak 
olarak kendilerini görüp, gerçek kadir-i mutlak olan 
A llah’ın kadrini gerektiği gibi takdir edemeyenler, 
kurdukları hileli düzenlerin, tuzakların enkazı altın
da kalacaklardır. Çünkü;

“Siz, kendi nefislerine zulmedenlerin yerleştikleri 
yerlerde yerieştiniz. Onlara ne yaptığımız size açık
lanmıştı ve örnekler de vermiştik.
Gerçek şu ki, onlar hileli düzenler kurdular. Oysa on
ların düzenleri, dağları yerinden oynatacak da olsa,
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Allah kalında onlara hazn'lanmış bir düzen vardır.” 
(14 İbrahim, 45-46)

İNSANLAR UYARILM IŞ 

SİSTEM C EZA LA N D IR ILM IŞTIR

G ölcük merkezli M arm ara depreminin oluş şekli ve 
geride bıraktığı ibret verici, ders verici sahneler, olu
şum lar üzerinde iyice düşünülmelidir. Teki'ar ve tek
rar düşünülmelidir. Yeraltından gelen mesaj anlaşıl
maya çalışılmalıdır. H erkesin kendine özgü ve bizzat 
kendi için çıkarması gereken dersler vardır. Mevcut 
sistemi yönetenler de kendi murakabelerini yapmalı 
ve bu sistemin çöktüğünü açıkça görmelidirler.

G ölcük merkezli M arm ara depreminde insanlar 
uyarılm ış, sistem cezalandırılmıştır. Ölüm A llah’a 
inanan her fert için son değil, bir başka dünyaya, öte
ki dünyaya biı- geçiştir. Buna inanmayanlar için ölüm 
bir helak, inananlar için dc bir seyahattir, A llah’a bir 
rücüdur.

Kuzey Anadolu fay hattı olarak bilinen gerek ulu
sal ve gerekse uluslararası bilim adamlarının yıllarca 
dikkat çektiği bu fay üzerinde değişik zamanlarda 
depremlerin vukubulması ile A llah’ın bizzat uyardı
ğı bir bölgede böyle bir yapılaşmayı teşvik ve tahrik 
edenler asıl suçlu değil midirler? Oy hırsızlığı için 4 
boyutlu (mekan ve zaman) bir tahribatı yapılanlar, 
gerçek suçlu değillermiş? Toprağın, suyun, havanın 
ve gelecek nesillerin haklarına böyle bir imar planı 
ile tecavüz etmediler mi?

Bu sistem yalancı, dolancı ve hırsız üretiyor. H ır
sızlığa insanları teşvik ediyor. İnsanların iştahlarını 
tahrik ediyor. Herşeyin ölçüsünü para ve güce indir
geyerek sosyal dayanışm ayı bozuyor. İnsanların zih
nini ve davranışlarını kirletiyor. Dengelerini bozu
yor. Suçu teşvik ediyor. Sürekli suç ve suçlu üretiyor. 
Bu çirkin yüzünü gizlem ek için dc sürekli komplo 
kuruyor, tuzak kuruyor.

Gölcük merkezli M arm ara Deprem i’nin tahriba
tının asıl sorumlusu sistemdir. Hiçbir kural ve stan
dart tanımayan bizzat sistemin kendisi suçludur. Bir 
kaç müteahhidi günah keçisi yaparak bu suçtan ken
disini sıyıramaz, kendisini aklayamaz. Bu ülkenin 
insanları bu noktayı hiç unutmamalıdırlar. Bunun 
üzerine bir tartışma başlatılmalı, Türkiye yeniden 
yapılanmalıdu'.

Susurluk’la beraber sistemin, karanlık ve çeteleş- 
miş yüzü; Marmara depremi ile de sistemin hantal, 
acımasız, merhametsiz yüzü ortaya çıkmıştır. Siste
min aczi teşhir edilmiştir. Yalan, talan, riya ve aldat
ma üzerine inşa edildiği, oy avcılığı temeline daya
lı olduğu anlaşılmıştır. Halkı düşünmediği ve halkın 
dayanışmasını istem ediği gözlenmiştir. Halkın yar
dımına koşan insanları düşman ilan ederek tepeden 
inmeci, karalayıcı, tehditci, komplocu, cuntacı ve çe
teci İttihat Terakki mantık ve anlayışından bir türlü 
kopamadığını göstermiştir.

Artık bu ülke insanları, bundan böyle çetelerle, 
cuntalarla korkutulamayacaklardır. Ne sivil, ne aske
ri cuntalar, ne de zorbalaşan ve çeteleşen partiler bu 
uyanışı durduramayacaklardır. Her türlü şımarmaya, 
kibre, azgınlığa, çeteleşme ve cuntalaşmaya verilen 
bir ders vardır bu depremde. Ya çeteler ve cuntalar 
bu depremden gerekli dersi çıkaracak ve Türkiye 
halkı ile barışıp yeniden yapılanacak; ya da

“ O kentte, hep bozgun çıkarıp banşa hiç yanaşmayan 
dokuz çete vardı.
Kendi aralannda Allah adına and içerek, dediler ki: 
“Gcce mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleye
lim, sonra velisine: Ailesinin yok oluşuna biz şahid 
olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz, 
diyelim.” Onlar, hileli bir düzen kurdu, biz de orüaruı 
hilesine karşı -onlar şuuruna varmaksızın- bir düzen 
kurduk. Artık sen, onların kurdukları hüeli düzenin 
uğradığı sona bir bak; biz onları ve topluluklarım top
luca yerle bir ettik.
İşte, zulmetmeleri dolayısıyla enkaza dönüşmüş ıpıs
sız evleri. Hiç şüphe yok bundan, ilmi kullanan bir 
topluluk için kesin bii' ibret vardır.
İman edenleri ve korkup sakuıanlan da kurtardık.” 
(27 Nemi 48-53)

Yeraltından gelen mesajlardan biri de budur.
(Devam Edecek)
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TAŞ YÜREKLİLERİN BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜ

Ve bir mazlumun günlüğü

^ niversile giriş sınavlarında bu yıl ilk kez uygula
nan adaletsiz, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesine ta
ban tabana zıt, dahası A nadolu’yu ve varoşları 

boğmaya yönelik sistem, bunca tepki almasına, bunca m ağ
dur gencin ah u vahına rağmen, ısrarla ve zalimce işletildi. 
YÖK, Milli Eğitim  camiası, 57. T.C. Hükümeti, muhalefet, 
-birkaç cılız sese rağmen- medya... yüzbinlerce gencin ge
leceğine ambargo koyan, hayatmı karartan bu haince hazır
lanmış smav sisteminin uygulanmasına engel ohnadı, ol
mak istemedi.

Yeni getirilen “alan sınırlaması” imam hatip ve meslek 
liselerini vururken, “ağırlıklı ortaöğrerim haşarı puanı” 
uygulaması A nadolu’nun ve varoşların zayıf liselerinden 
mezun olan başarılı öğrencilerin önünü kesti. Bu tür liseler
den mezun olan öğrencilerden bazıları, neredeyse soruların 
tamamına yakınını doğru yapmalarına rağmen ya açıkta 
kaldılar ya da istedikleri okullara giremediler.

Haksızlığın ve adaletsizliğin böylesine çarpıcı, böylesi- 
ne bariz bir örneğine dünyanın neresinde rastlanır bilemi

yoruz. Bırakın yüz yıl öncesinin A m erika’smı, ap a rth e id  
uygulamasının simgesi olan Güney A frika’da “ beyazla- 
n n ” okuluna alınmayan siyahların bile, eğitimde eşit hak
lara kavuşmalarının üzerinden neredeyse on yılı aşkın za
man geçti.

Şimdi T ürkiye’yi daha da gerilere götürmek azminde 
olan “yasakçı”  zihniyet, üniversitelerin eğitim sezonuna 
gii'mesiylc birlikte zulüm m ekanizmalaıını tekrar işletmeye 
başladı.

Bütün bu zoriu engelleri aşmayı başararak çeşitli fakül
te ve yüksek okullara girmeye hak kazanan yüzlerce "ha- 
şörtülü” üniversite adayı, hem “başı açık” fotoğraf verm e
ye, hem de açık görünümde kıyafet giyerek kayıt olmaya 
zorlandı. Başörtülü fotoğraf verenler ve başörtülerini çıkar
mayanların, kayıtları yapılmadığı gibi polis zoruyla ite-ka- 
ka okullardan uzaklaştınidılar. Başörtülü mağdurların ka
nuni ve doğal haklarını savunmak üzere yetkililerle görüş
meye çalışan onlarca avukat da “bilim yuvalarının” (!) ka
pılarında kolluk kuvvetlerinin saldırısına uğradılar.

17 Ağustos depreminde, enkaz altında can çe
kişen birlerce vatandaşının imdadına yetişmeyen, 
yetişmek istese de beceremeyen devlet, iş polisi
ye tedbirlere, yasaklamalara gelince çok başarı
lıydı doğrusu!

Öyle görünüyor ki, üniversitelerde eğitimin 
başlamasıyla birlikte, okul kapılarında yine aynı 
zulüm manzalaraları sahnelenecek, yine aynı il
kel yasakçı uygulam alara tanık olunacak.

Anlaşılan o ki, Türkiye’nin yandan fazlasını 
madden ve manen sarsan o ibret dolu deprem, taş 
yürekleri ve betonlaşmış zihinleri hiç ırgalamamış, 

‘\.,sonra kalpleriniz katılaştı, taş kesildi; 
hatta daha da katı oldu. Zira taşlardan öylelen 
var ki, bağrından ırmaklar fışkırır; öyleleri var 
ki, yarılır da içinden sular çıkar; ve öyleleri var 
ki, Allah korkusuyla yuvarlanır. Allah yaptıkla
rınızdan habersiz değildir.” (Bakara 74)

Acaba, üniversite kapılarında, gözyaşlarını 
yüreklerine akıtan başörtülü mağdurların feryadı,
o taş yürekleri biraz olsun yumuşatır mı?

A caba?!
İşte o çığlıklardan biri; Zeliha Sâre’nin zulüm 

günlüğü...
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BİR KAPI KAPANIR / RABPİM BİN KAPI AÇAR 
“Alın Diplomalarınız Sizin Olsunl”

1 ılUr süren çabalar, yoğun ve ısrarlı çalışmalar eonunda, bir 
imam-hatipli olduğum için önüme konulan “alan” engeliyle 
yirmialtı puanım yok sayılmasına rağmen kazanmayı başar
dığım fakülteye kabul edilmeyişimin son <3ünü bugün.,.

17 Eylül’de, saatler süren “acaba”larla dolu bekleyiş, po
lis engeli, “başınızı açmazsanız, içeri giremezsiniz” tehditle
ri, tartışmalar, koşuşturmalardan sonra, kayıt evraklarımı
zı kolluğumuzun altına alıp geri dönüşümüzün üzerinden 
tam beş gün geçmiş. Bugün de umutsuz ve üzgün bekleyişi
miz sürüyor.

Kimilerine göre bir "yenilgi” veya “pes ediş” bizimki... Oy
sa ben, arkadaşlarımın gözlerinde “kararlılığın” ve “zaferin” 
pırıltılarını okuyorum.

t^aşını açıp kaydını yaptırabilen, ama kimsenin yüzüne 
bakamadan gözyaşları içinde binayı terkeden başörtülü ar
kadaşlarımız, bizim de göz pınarlarımızı harekete geçiriyor; 
üzüntümıüz arttıkça zorbalığa karşı nefretimiz de artıyor,

Aynı üniversitenin daha üst sınıflarında iken okula alın
mayıp zulüm ve haksızlığa uğramada bizden daha tecrübeli 
olan ablalarla tanışıyoruz; bizi teselli ediyorlar, bize güç ve
riyorlar, Aynı kaderi paylaşan arkadaşlarımızla, ablalarımız
la ne de çabuk kaynaşıyoruz... Birkaç saa t içinda sanki kırk 
yıllık dost gibi oluyoruz. Yalnız olmadığımızın farkına varmak, 
bizi daha güçlü kılıyor.

Hayalleri yıkılan, geleceği karartılan can kardeşlerime 
tanık oluyorum; dertlerine ortak oluyorum; Otuz puanı kırıl
dığı halde. Hukuk Fakültesi’ne girmeyi başaran, ama günler
dir başörtüsüyle kayıt olmayı bekleyen ve giderek umutlan 
sönen yeni arkadaşım Betül... Babasını küçük yaşta kaybe
den, ablamın dersleri daha iyi; bari o okusun’ diye eğitim ha
yatını ortaokulla noktalayıp çalışarak ona yardımcı olmaya 
çabalayan bir kardeşin ablası Neriman... Omuzundaki büyük 
sorumluluğa rağmen başörtüsünü çıkarmamakta diretecek 
kadar güçlü ve kararlı... Ve daha nice Betül’ler, Neriman’lar..,

Geleceğe ilişkin hayallerimiz, düşüncelerimiz hep aynı: 
Okumak, öğrenmek, kendimizi yetiştirmek, insanlığa ve insa
nımıza hizmet etmek, üretmek, yaraHı olmak ve Allah’ın rıza
sını kazanmak,..

Ne var ki, yüzbinleri geride bırakarak girmeyi hak ettiği
miz üniversite kapısından “sadece başörtülerimizden dolayı” 
geri döniJyoruz. Bu bir hayal kırıklığı mı? Belki,,.

Ama hayır! Biz, imanımızın bedelini ödüyoruz. Ve bugün 
daha bilinçli, daha kararlıyız. Şimdi niçin örtündüğümüzü da
ha iyi anlıyoruz, daha iyi kavrıyoruz.

Evet, ben imam-hatip okuluna girdiğimden bu yana örtü
lüyüm, arkadaşım Ayşe liseyi bitirdikten sonra kapanmış, 
diğerlerine sormadım; ama hepimiz aynı kararlılıktayız: Öz
gürlüğümüzün simgesi olan başörtülenmizi bugün de yarın 
da örtmeye devam edeceğiz. Başımızı birkaç dakika veya sa 
niye bile olsa açtırarak zafer kazandıklarını zannedenlere o 
şeytani zevki asla tattırmayacağız. (Hepimiz saniyelerin ne 
kadar önemli olduğunu ve ne kadar uzun sürdüğünü 17 ağus
to s ta  03.02’de yaşadık çünkü.)

Bileğimizin hakkı ile kazandığımız haklar elimizden alınsa 
da, okullara kabul edilmesek de biz doğru bildiğimiz Hak yol
dan şaşmayacağız.

Alın, bize lütfedeceğiniz etiketler, diplomalar sizin olsun. 
Biz, etiketsiz, diplomasız da kendimizi yetiştirmeyi, okuma
yı, öğrenmeyi, insanlığa ve Hak’ka hizmet etmeyi başaraca- 
ğız.

5iz bir kapı kapatırsınız, ama Rabbim bin kapı açar önü
müze...

Sonunda “galip gelecek olanlar” bizleriz.
“Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer elz gerçekten iman e t 

mişseniz, galip gelecek olanlar sîzlersiniz " (Al-i Imran 139)

ZELİHA s A r E YILDIZ
22 Eylül 1999, Haydarpaşa
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GÜNDEM
SOSYAL GÜVENLİK

YASA REFORMU

eform kelimesi yazar D. Mehmet 
Doğan’m hazırladığı İz yayıncılık 
tarafından basılan Büyük Türkçe 

sözlüğün 325. sayfasında; "daha iyi, daha 
düzgün hale getirmek için yapılan değişik
lik” olarak açıklanmakladır. İşte, 57. Türki
ye Cumhuriyeti hükümeti tarafından 25 
Ağustos 1999 tarihinde TBMM’de onayla
tılarak kabul edilen Sosyal Güvenlik Yasa
sı’nın hükümet edenlerce nitelendirilen adı 
reformdur. Aynı sözlüğün 257. sayfasında 
ise “Deform” kelimesi, “§ekli bozuk, şekil
siz, biçimsiz" olarak tanımlanmaktadır. Ça
lışan kesimin bu yasayı nitelendirirken kul
landığı kelime ise budur.

SOSYAL GÜVENLİĞİN ÖNEMİ

Ahmet
TUNBAK

Birbirine zıt bu iki kelime, iki farklı kesi
min 4447 sayılı yasaya bakışını yansıtmak
tadır. Her ne kadar, emek ve sermaye kesi
mi yasa konusunda aynı görüşü paylaşsalai' 
da, 65 milyon Türkiye’nin %90’ının razı 
olduklarını ifade etseler de, yasa 300 millet
vekilinin geçerli oylarına karşılık, 60 mil
yon insanın oylarının “geçersiz” sayılması 
nedeniyle yasalaşarak 8 Eylül 1999’dan iti
baren yürürlüğe girmiştir. Halkın çoğunlu
ğunu temsil ettiğini savunan mevcut iktidar 
partileri bu denli büyük toplumsal muhale
fete rağmen, “demokratik” bir şekilde halka 
rağmen halk için olsa da bu tasarıyı yasal- 
laştırmışlardır.

Konunun önemini tam anlamıyla kavra
yamayanlar, 14 Ağustos 1999 tarihinde 
meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak ni
telenen depremde onbinierce insanımızın 
ölmesine rağmen, hükümet 25 Ağustos tari
hinde tasarıyı ne pahasına olursa olsun di
yerek TBMM’den geçirince yasanın önemi
ni ancak anlayabildiler. Mevcut hükümet iki

eli kanda olsa da, sosyal güvenliğe verdiği 
önemi, bu şekilde ortaya koymuştur.

DOKUZUNCU SOSYAL GÜVENLİK 
REFORMU HAYIRLI OLSUN

Yeni yürürlüğe giren yasa ile, önceki yasayı 
mukayese etmeden önce 1950 yılından bu 
yana yapılan yasa değişikliklerine baktığı
mızda, bir kısır döngü içerisinde dönüp du
rulduğu ortaya çıkacaktır.

İşçi sendikaları tarafından karşı çıkılan 
ve yaş artırımının “kazanılmış hakların ko
runması” şartına bağlı olmasını öngören geç 
emeklilik merkezli ilk sosyal güvenhk dü
zenlemesi, 1950 yılında gerçekleşti. 1 Nisan 
1950’de kadın ve erkek çalışanlar için 
emeklilik yaşının 60 olarak düzenlendiği 
5417 sayılı yasada, en az sigortalılık süresi 
25 yıl, en az prim ödeme gün sayısı da yıl
da 200 gün olarak belirlendi. 1 Nisan 1954 
tarihinde 6391 sayılı yasayla yaş sınırı ay
nen korunurken, prim ödeme gün sayısı 
tüm çalışanlar için 5 bin güne çıkarıldı. 2 
Haziran 1957 tarihinde yapılan değişiklikte 
yaş sının ve prim ödeme günleri değişmez
ken, 1 Mart 1965 yılında yürürlüğe giren 
506 sayılı yasada, kadınlar için emeklilik 
yaşı 5 yıl düşürülerek 55 olarak belirlendi. 
Erkeklerin 60 yaşında emekli olmaları ve 5 
bin gün prim ödeme zorunluluğu, bu düzen
lemede aynen korundu.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 
başbakan olduğu 1 Mart 1969 tarihinde, ka
dın ve erkek için emeklilik yaş sınırı kaldı
rıldı. 25 yıl çalışma zorunluluğunun sürdü
rüldüğü düzenlemede prim ödeme gün sayı
sı 5 bin gün olarak kaldı. 25 Mayıs 1976 ta
rihinde yaş sınırı getirilmedi. Ancak, kadın 
için en az sigortalılık süresi 25 yıldan 20 
yıla indirildi. 24 Nisan 1985 tarihinde, ilk
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kez 1965 yılında konan; kadınlar için 55, erkekler için 60 
yaş sınırı, yeniden getirildi. Kadınların en az 20 yıl, er
keklerin dc en az 25 yıl zorunlu sigortalı olmasının öngö
rüldüğü düzenlemede 5 bin gün prim ödeme zorunluluğu 
korundu. Yaşa ilişkin 20 Nisan 1992 tarihinde yapılan 
değişiklikte, kadın ve erkek için 7 yıl öncesinde getirilen 
yaş sınırı yeniden kaldırıldı. Kadınların 20, erkeklerin 25 
yıl sigortalı olması ve 5 bin gün prim ödeme, emekli ola
bilmek için yeterli sayıldı. 42 yılda 8 kez “reforma” tabi 
tutulan sosyal güvenlik 9. kez ameliyat masasına 1999 
yılında yatırılmış oldu. Ameliyat masasından 8 kez sağ 
kurtulmayı başaran “sosyal güvenlik hastası”nm 9. kez 
kurtulması zor görünüyor ama, 10. kez “rel'orm”dan kur
tulması hiç de muhtemel görünmüyor.

SİGORTACILIK TEKNİKLERİ ÜLKE GERÇEKLERİ

49 yılda 9 kez tadil edilen sosyal güvenlik sistemi, orta
lama her 5 buçuk yılda bir değişikliğe tabi tutulmuştur. 
Modern sigortacılık teknikleri bahane edilerek 60’a çıka
rılan emeklilik yaşı her ne hikmetse, tahterevalli misali, 
bir inip bu' çıkmaktadm Seçim kazanmak için her yolu 
mübah gören politikacılar yüzünden şamaroğlanına çev
rilen sosyal güvenliğimizin akibeti meçhuldür. Bir 5 yıl 
soma “ülke gerçekleri” dikkate alınarak yaş sınırı kaldı
rılabilir. Bir sonraki beş yılda, “sigortacılık teknikleri” 
yeniden hatırlanabilir. 49 yıllık süreç, bu acı gerçeği or
taya koymaktadır. Ancak şu acı gerçeği de ifade etmek 
gerekir ki; prim ödeme gün sayısının 7000 güne çıkarılıp, 
yaşın kadınlarda 58, erkeklerde 60’a yükseltilmesi 49 
yıllık süreç içerisinde, emekli olmak için gerekli olan en 
zor şartlardır. Siyasiler, ‘emeklilik konusundaki değişik
likler yasanın sadece bir kısmıdır, ash ve tamamı değil
dir’ dese de, 50 yıldan beri yapılan değişikliklerin, emek
lilik yaşında odaklandığı aşikardu'. 4447 sayılı yasa ile 
getirilen yenilikler sadece değişikliktir. Reformla alakası, 
uzaktan veya yakından maalesef mevcut değildir.

YAPILMASI GEREKENLER YAPILMADI

Sosyal güvenlik sistemimizde oluşan krizin mali ve idari 
olmak üzere iki boyutunun olduğu noktasında işçi, işve
ren ve hükümet arasmda görüş birliği olduğu halde, çö
zümler noktasında ikili anlaşmalar ortaya çıkmaktadır. 
Bu noktada yapılacak en güzel uygulama demokrasi ge
reği toplumsal kesimlerin mutabakatını sağlayarak opti
mum noktayı yakalamaktır. Dünyada olduğu gibi ülke
mizde de tüm politikaları etkisi altına alan yeni liberalist 
yaklaşımlar ve özelleştirme söylemleri hükümetleri ger
çekçi ve demokratik çözüm üretmekten alıkoymaktadır.

Sosyal güvenlik sistemimizin mali açıdan düze çıkarıl
ması için, yasa güvenlik primleri noktasında işçi ve işve

ren kesimlerine ilaveten devletin de direkt katkı yapma 
zorunluluğu ortadadır. Sigortacılık tekniklerinin en iyi uy
gulandığı Avrupa’da devletler, sosyal güvenlik gündeme 
geldiğinde primler noktasında %90’lara varan katkı sağla
maktadır. Sosyal güvenlik konusunda en çağdaş uygula
malar bu boyutta iken, yeni yasada bu gerçek gözardı edil- 
miştii'. Devletin prim noktasında direkt katkı sağlaması 
durumunda sosyal güvenlik kurumlarınm mali portreleri
nin düzenlenmesi mümkün değildir. Yeni yasada ilginç bir 
konu da işsizlik sigortası konusunda devlet katkısı uygun 
görülürken, yaşlılık sigortası, maluliyet sigortası ve sağlık 
sigortası konusunda devlet katkısının olmamasıdır.

Sosyal güvenlik kurumlarınm en büyüğü olan 
SSK’nın özkaynaklarının 1965-1993 yıllan arasmda enf
lasyonun altında, çok düşük faiz oranları ile seraıayeye 
kredi olarak verilmesi nedeniyle SSK 20 milyar dolar za
rara uğratılmıştır. Mevcut yasa ile SSK’nın bu zararını 
telafi eden bir uygulama getiıilmemiştir.

49 yıldan beri emeklilik yaşı üzerine endekslenen re
formlar olduğu gibi, yeni yasada da, ağırlık emeklilik ya
şı üzerindedir. 506 sayılı SSK, 5434 sayılı Emekli Sandı
ğı, 1479 sayılı Bağ-Kur, 2925 sayılı Tarım SSK’sı ve 
2926 sayılı Tanm Bağ-Kur’u yasalarında yapılan deği
şikliklerin büyük bir kısmı emeklilik yaşı ve prim günü 
ile ilgilidir.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi prim gün sayısı ve 
öncelik yaşı Cumhuriyet tarihinin en zor şartlarına yük
seltilmiştir.

Yani yasa ile, emekli olduktan sonra yeniden çalışan
lardan alınan sosyal güvenlik destek prim oranları, hem 
SSK hem de Bağ-Kur’a tabi olanlar için artırılmıştır. Ma
lulen emekli olanlara aylık bağlanma oranlan SKK’da 
%70’den 60’a, Bağ-Kur’da %70’den 65’e indirilmiştii'. 
SSK tavanı 1.1.2000 tarihinden itibaren 60 milyona çı
kartılarak, yapılacak prim kesintisi miktarları iki katma 
çıkarılmıştır. Proteze ihtiyaç duyan çalışanlardan alına
cak kesinti miktarı artırılırken, sağlık sigortalarından ilk 
yararlanma şartları zorlaştırılmıştu'. Yasanın elle tutulur 
tek yönü, ise ilk defa işsizlik sigortasının yasalaşmasıdır. 
1.6.2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan işsiz
lik sigortası için brüt maaş üzerinden sigortalıdan %2, iş
verenden %3 ve devlet payı olarak da %2 katkı payı alı
nacaktır. Mevcut yasanın en olumlu yönü olan işsizlik si
gortası, iş güvencesi yasası çıkarılmadan hiçbir anlam 
ifade etmeyecektir.

İdari açıdan yapılan tek şey ise denetlemede etkinliği 
sağlayacak düzenlemelerdir. İdari açıdan öncelikle yapıl
ması gereken sosyal güvenlik kurumlarınm özerkleştiril
mesi konusunda hiçbir değişiklik olmamıştu'.

Yeni yasa bu haliyle 5 yıl dolmadan yeni sosyal gü
venlik "reform”[mn-d gebedir. Yapılan sadece sıradan 
değişikliklerden ibarettir. ■
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DENEME

AKLIN KURNAZLIĞI KARŞISINDA 
“TEOLOJİK İSLAM’IN ÇIKMAZI

Abdurrahman 
ARSLAN

slam ’m düşünce tarihi hatırlanclı-
I  ğında günümüzde tartışmaya ça- 
Mi lıştığım ız bazı m eselelere dair 

zengin bir literatür ve deneyime sahip 
olduğu görülür. İslami düşüncenin bu
gün yeniden tartışmak üzere karşı karşı
ya geldiği şartlar, bu tartışmaların konu
su ve mahiyeti her şeye rağmen İslam ’ın 
klasik çağında cereyan elmiş olanlarla 
büyük benzerlikler taşımaktadn-. Her ne 
kadar öncekilerden farklı ama önemli 
bir nokta bulunmuş olsa da; bu ve buna 
benzer tartışmaların gelecek yakm za
manlarda daha yoğun şekilde devam 
edeceği söylenebilir.

Klasik çağ, müslümanların kadim 
Grek düşünce/felsefe geleneği ile karşı
laştığı/hesaplaştığı; fakat aynı zamanda 
kendisiyle beraber uzun sürccek canlı 
bir tartışmaya vesile olduğu dönemdir. 
Söz konusu karşılaşmayla ortaya çıkan 
tartışm aları günümüzdekilerdcn farklı 
ama önemli kılan boyutu; tartışmanın 
sadece entellektüel-küre” de cereyan 
etmiş olmasıydı. Bunun yanında tartış
maya katılanların ve bu tartışmaların 
meydana geldiği toplumsallık durumu* 
ise; İslam ’ın öngördüğü ilkeler ve para
metreler içinde ve yine onun ideallerinin 
önceliklerine göre süreçlendirilm iş, 
renklendirilmiş “hayat-küre”de cereyan 
etmişti.** Günümüzde yaşadığımız ve

yaklaşık iki yüzyıldan bu yana sürüp 
gelmekte olan tartışma ise; klasik çağla 
olan benzerlik yanında, çok daha ciddi 
ve karm aşık bir boyut taşımaktadır. Bu
gün yaşadığım ız süreçler içinde devam 
etm ekte olan tartışm a ve m odern 
düşünce ile olan hesaplaşma, dünden 
farklı olarak, sadece enteilektüol kürede 
cereyan etmemekte; eş zamanlı olarak, 
toplumsal hayatımızı kendinin öngördü
ğü norm atif ilişkilere göre tanzim etmek 
isteyen ve modern dünya görüşünden 
ayrı tutulam aycak teknolojik düzeyde de 
cereyan etmektedir.

Teknolojinin norm atif ve örgütleyici 
hususiyeti giderek “hayat küre”mizi dö
nüştürerek kendi ilke ve önceliklerine 
göre yeniden inşa ederken; müslüman, 
İslami anlam anlayışını artık neredeyse 
tümüyle dönüşmüş olan tek bir “entel- 
lektüellhayat küre” içinde sürdürmek 
durum unda bulunm aktadır. Diğer bir 
ifade ile günümüz müslümanı düşünce
lerini ya da hayatını eskisi gibi “sınaya
bileceği” bir “küre”ye artık sahip değil
dir. O, bundan böyle belirli bir “akıl” ta
rafından yorumlanmış bir dünya içinde 
ve bu dünyanın önceliklerine göre dav
ranmak; dünyanın yorumlanması netice
sinde elde edilmiş bilgisinin kendisine 
sunulan verili haliyle beraber yaşamak 
durumunda bulunmaktadır. Bu sebeple
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onun İslam adına sürdürdüğü entellektüel çaba; dün
yanın yorumlanmış hali içindeki bir yorumlanma, 
yani yorumlanmış olanın yorumu olmaktan kuıtula- 
mamakladu'.

Öle yandan günümüzde süren söz konusu düşün
ce ve tartışmaların hoş olmasa da dile getirmek zo
runda olduğumuz bir başka özelliği bulunmaktadır. 
Belki de daha başlangıcında olduğumuz bu tartışma
ların geçmiştekilerle mukayese edildiğinde, hayıf
lanması mümkün olmayan fakirliğidir. Üstelik hangi 
sebeple olursa olsun kopuşa uğramış bir düşünce 
/hayat geleneğinin mecburi hasılası olarak bu mese
lelerin, ağırlıklı olarak toplumsal önderliği ele geçir
miş olan aydınlar; fakat bilhassa bunlar içinde, m e
seleleri kendi uzm anlık alanı olarak görmek isteyen 
“teolog”\2lx -bu modern uzmanlığın gereği olan dü
şünm e biçimini “İslami teoloji” olarak ifade etmenin 
daha açıklayıcı olacağını söylemeliyiz- tarafından 
yürütülmekte olması, bu fakirliği giderek arttırmak
ta. Üstelik bu süreç bizi üstü kapalı bir şekilde İslam 
ulemasının buaktığı zengin literatürü görmezlikten 
gelm ek gibi kaygan zeminlere çekmektedir. Bugün 
belkide bir cihettcn geçmişte yapılmış olanları çağ
rıştırır şekildeki tartışmaların başlangıcında olduğu
muzu ve bu tartışmalar için önem bakımından ilk sı
ralarda yer alması gereken üç konunun bulunduğunu 
söyleyebiliriz; bunlar akü, bilgi ve usCıl’dür.

-i:**

M odern dönemin akla yüklediği işlev ve biçtiği 
mevki, kendinden önceki dönemden oldukça farklı
dır. H ıristiyanlığın kilise merkezli uygulamasının hi
yerarşik yapısı ve ona ilişkin inanç, değişmezlik üze
rine kurulmuştu. İslam  A llah’ın rızasını esas alan bir 
değişimin, zaten yine A llah’ın bir kanunu olduğunu 
ifade ederken; Hıristiyanlık imani bir boyut kattığı 
kendi kozm olojisinin zorunlu neticesi olarak top
lumsal hayatta sürekli olarak değişmezliği savunmak 
durum unda olmuştu. Bu kozmoloji içindeki insanın, 
daha doğrusu onu korum ak ve kurtarmak adına kut
sal kitabı yorum lam anın tekelini elinde bulunduran 
otorite olarak kilise için, “bilme” faaliyetinin esası
nı “Tanrı’nın rızasını kazanm ak” teşkil etmekteydi. 
Öte yandan kilise tarafından yanlış veya başka mak

satlar için kullanılmış olsa bile, epislemolojik faali
yette temel alınacak bu noktanın, yani A llah’ın rıza
sını kazanma ilkesinin îslam/müslüman için de söz 
konusu olduğunu söylemeliyiz. Halbuki bu yeni dö
nemin Aydınlanma’nın uğrunda mücadele ettiği “bil
me” faaliyeti ve ona yüklediği anlam, içeriğinde de
ğişmeyi hedef alarak ortaya çıktı. Artık bilmek, de
ğiştirmektir; bilmek, içinde yaşanan maddi/sosyal 
dünyanın mcvcut halinden, tasarlanan ve/veya tasar
lanacak olan hale dönüştürülmesi için gerekmiştir. 
Değişimi başarılı yani sürekli kılmak, bilme faaliye
tinin ürünü olan bilginin kesinliği ile alakalı olmuş, 
bu da şüphe yok ki öncelikle “aklı” ilgilendirmiştir. 
Dolayısı ile kendi tahayyül dünyasındaki sebepler
den dolayı modern hakikat anlayışı ve bu hakikate 
ilişkin bilgi kavramının kesinlik anlayışı; bu döne
min “akıl” anlayışından yani dünyanın akılla açıkla
nabilir ve değiştirilebilir olduğuna dair kabulden ba
ğımsız olarak doğup gelişmemiştir.

Hakikatin kazanmış olduğu akıl merkezli husu
siyet, aynı zamanda aydınlanma dönemiyle beraber 
aklın konumlanma biçimini de değiştirmiştir. Gide
rek tarih sahnesine çıkmaya başlayan bilginin yeni 
temsilcileri olarak aydınlar arasında benimsenmekte 
ve yaygınlık kazanmakta olan yeni tarih anlayışının 
lineer ve kıonolojik kavrayış biçimi; öte yandan bu
nun hasılası olan ilerlemeci toplum anlayışını kabul 
etme isteği; “önceden hilen” olarak var sayılan 
“aklı” teolojik bir özne ve inşacı konuma yerleştirdi. 
Şimdi, verili hakikat üzerine tefekkür eden bir “akıl” 
olarak değil; hakikati artık ontolojik düzeyde tanım
lama kapasitesine sahip özerk, halta egemen konumu 
ile beraber bir cihetten de kendini yarı aşkın bir in
san /özne ile özdeşleştirmiş olan akıl/rasyonellik an
layışı artık geçerli olmalıydı.

İnsan yeni değişimle beraber evrenin merkezine 
yerleşim ve kendi dışında kalan tabiatta da düzen ve 
akla uygunluk arayışına başlar. Ona göre aklın man
tıklı yani rasyonel düşünürken izlediği yol ile tabi- 
atın/kozmozun yasaları aynı şekilde çalışmaktadır. 
Zira modern akla göre gerçeklik, farklılıklar içinde 
olmasına rağmen homojendir; kaostan ortaya çıkmış 
olan kozmozdur, yani akılla kavranabilir. Bundan 
böyle artık aklın yavaş yavaş rasyonalizme indirgen
diği; kendini her şeyin üstünde olan bir mevkiye yer-
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leştirdiği ve batı ile özdeşleştirildiği görülecektir. 
Modern tasavvur varlık dünyasının ve tabii ki top
lumsal kürenin aklın gücüyle ve yine kendisi tarafın
dan evrensel olduğunu ilan ettiği ölçülere göre de
ğiştirilmesi gerektiğine inanmıştı. Aklın dünyaya, 
topluma, insana ve hayata -bilhassa batı dışındaki 
toplumlar söz konusu olduğunda hiç de masum sa
yılmayacak- uygulanması, kendisiyle beraber kilise
nin korkulu rüyası olan önemli ve köklü değişimle
rin gerçekleşm esine 
imkan verdi.

F izik  dünyanın 
bu akıl tarafından 
kesin bilgisinin elde 
edilebileceği ve do- 
layısı ile tasarlanan 
şekilde değiştirilebi
leceği gibi; gerçek 
insan doğası da d i
nin, geleneğin, top
lumsal alışkanlıkla
rın değil, artık bun
dan böyle m odern 
aklın söz konusu et
tiği evrensel ölçüler 
içinde varlık göster
mek durumundaydı.
Toplum ve ona iliş
kin kavram sallaştır
ma, akıl m erkezli 
rasyonel b ir dönü
şüm hasılası olarak 
ortaya çıkarken; ras
yonel bir düzen için
de, rasyonel ilkeler 
ve yasalarla toplum 
sal ve bireysel dav
ranışlar istenilen düzene sokulabilecekti. Süreçlerin 
devamı içinde evrensel bir düzenin ve ahlakın kuru
labileceği, bu aklın tahayyül dünyası içinde mümkün 
görünmekteydi. Sözü edilen iddialardan dolayı mo
dern aklın, kendi dışında kalan bütün insanlardan ve 
toplumlardan bu amaç için emansipasyon talep etme 
hakkını kendinde bulduğunu görmekteyiz.

Aydınlanmanın bilen akıl/özne “tem sili” ile; ve

Bizim şimdilerde hızlı bir şekilde yaşam akta  

olduğum uz bu dönüşüm ün neticesi olarak; İs

lam 'ın  hakikat anlayışı, onu kendi "ge le n e ğ i'' 

içinde anlam a ve ya şam a  biçimimiz olduğu 

kadar, İslam 'ı temsil biçimininde yeni am aca 

uygun olmasını ve bu amacın şimdilerde bize 

yüklem eye başladığı meselelere çözüm bul

masını beklemekteyiz. "Teolojik İs lam " bu çö

zümleri bulabileceğini ümit ederek, İs lam 'a  

ilişkin hakikat 'in  anlaşılm a/kavranm a biçimi

ni aşındırm akta; İslam 'a  ait hükümleri ve de

ğerleri, mümkün olm adığı ve olam ayacağı 

halde, rasyonel ölçü ve değerler temelinde 

m eşrulaştırmak istemektedir. Fakat unutm a

m ak gerekir ki İslam meşruiyetini akılda a ra 

m am akta; ne varki bu durum aklı ku llanm a

ma veya aklı reddetmek anlam ına da asla 

gelmemektedir.

aynı zamanda her insanın akla sahip bulunduğu çı
karsamasının tabii neticesi olarak modern akıl ve 
onun tahayyül tarzı insanlardan ve toplumlardan 
emansipasyon talebinde bulunurken; uzun süren bir 
tarih deneyiminden sonra baktığımızda, aslında bir 
bütünlük peşinde olduğu anlaşılmaktadır. Bütünlük 
anlayışı aynı zamanda modern aklın evrensellik iddi
asının ve anlayışının göstergesidir. Batı düşüncesin
de var olup gelen bir ideal olarak evrenselci tahayyül

mantığının temel hu
susiyeti, kendini her 
zam an hom ojenlik 
ve bütünlük anlayışı 
ile ortaya koymakta
dır. Bütünlüğün aynı 
zamanda homojenlik 
içerdiğini varsayan 
m odern akıl, tekil 
olan her şeyi kendi
nin belirlediği bütü
nün parçası olmak 
zorunda görm ekte
dir. Bu hususiyeti ile 
modern aklın öngör
düğü ve günümüzde 
hüküm süren evren
sellik  anlayışı; bü
tünlük ve homojenli
ği bir anda düşünen 
ve bunları birbirleri
ne içkin olarak var 
saymak gibi özellik 
taşımıştır. Öte yan
dan bütünlük ve ho
m ojenlik aray aşının 
aynı zamanda rasyo
nel düşüncenin de 

önemli bir özelliği olduğunu hatırlamak gerekmekte
dir.

Modern zamanlarda akıl nesnel bilginin tek im
kanı olarak rasyonalizm le özdeşleştirilmiştir. Fakat 
mesele bu kadarla kalmamıştır; rasyonallik de aynı 
şekilde bilim ile özdeş kılınmıştu:. Bu düşünme tar
zına göre artık toplumlarm, tabii ki batı-dışı toplum- 
ların ilerleme sürecinde işgal ettikleri konumları ras-
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yonel/bilimsel düşünebilm e becerilerine göre belir
lenir olacaktır. Bilim ve ortaya koyduğu hasıla, iler
lemenin kanıt ve imkanı olarak görüldüğü gibi, bun
ların rasyonel olmayan unsurları da ortadan kaldıra- 
cağma inanılmıştır. 19. yüzyıldan itibaren modern 
anlayış için akıl kavramı rasyonellik/bilim temelli 
bir özellik taşımış; bilimin/rasyonelliğin insanın 
dünyaya ilişkin hasıl edebileceği bilginin en nesnel 
boyutunu teşkil ettiği kabul edilir hale gelmiştir.

Her dine veya inanm a biçimine ait bilginin ken
dinde içkin olarak bulundurduğu tahayyül biçimleri 
akıl ile çok yakın ilişki içinde bulunur; bunlar aklın 
inşasında belirleyici olma hususiyeti taşırlar. Söz ko
nusu yeni dönemin hasıl ettiği maddi/entellektüel 
ürünler, mevcut sorunlara önerdiği yeni çözüm tarz
ları ve eğitimle edinilm eye başlanan rasyonel düşün
me biçimleri toplumun cari bilgi anlayışını işlevsiz 
bırakarak çözmüştür. Böylece modern akıl her dinin 
veya inanma biçiminin hayatı tanzim ettiği cari bilgi 
geleneğini çözerken, onları eşzamanlı olarak rasyo
nel temelde yeni baştan inşa etmeye çalışmıştır. Fa
kat bunu yaparken ayrıştırıcı vasfının neticesi olarak 
kendi tahayyül biçim ini onlara katarak sahte karşıt
larına dönüştürmüştür. Böylece rasyonalizm/modern 
akıl dünyadaki batı-dışı toplumların dinleri, inanma 
biçimleri ve toprakları üzerinde kurulmuş olan batılı 
hegemonyayı; gerçek savaşlar fakat özünde batılı gi
bi olma arzusu taşıyan sahte kurtuluşlarla meşrulaş
tıran önemli bir araç olmuştur. Modern akıl kendisiy
le beraber oluşturduğu tahayyül biçimine ait ideolo
jik, siyasal ve ekonom ik gücü içeriklendirmiş haliy
le dünyaya yayılırken; ashnda onun etkisi, daha ön
ce rastladığım ız her hangi bir egemenlik türünden 
oldukça farklılıklar taşımıştu-,

İlerleme düşüncesiyle beraber modern aklı içsel- 
leştirmeye başlayan müslümanlar, aynı zamanda ak
la ilişkin olarak var olup gelen bir Hıristiyanlık mi
rasını da İslam adına savunur duruma düşmüşlerdir. 
H ıristiyanlığın kendi dini/tarihsel deneyiminde yaşa
yarak geldiği dualiteler içinde, öncelikle din-felsefe 
ayrımı bulunm aktadır. İkisi de kendilerine göre 
“alanlar”a sahiptir ve bilhassa felsefenin Hıristiyan
lık karşısında kendisi için bir bilgi ve meşruiyet ala
nı oluşturma çabası gözardı edilemez. Bu tartışma
nın/çekişmenin bir diğer boyutunu ise akıl-din çatış

ması oluşturmaktadır. Dolayısı ile kendi geleneği 
içinde din-felsefe ayırımı ve bu ayırımla söz konusu 
olan çatışmanın bir tarihi boyutu olduğu kadar; Hı
ristiyanlıkla ilişkili olan akidevi bir boyutu da bulun
makta olması, onu anlamlı ve anlaşılır kılmaktadır.

İslam ’ın klasik çağında ulemanın din-felsefe, 
akıl-vahiy ilişkisine dair tartışması, bugün hiç de 
“Teolojik İslam ”ın apolocetik bir acelecilikle savun
maya çalıştığı şekilde olmamıştı. Ulema “felasife” 
derken ona farklı bir bağlamdan hitap etmekteydi. 
Felsefeyi, yani Hıristiyanlığın yaptığı gibi bizzat fel
sefenin bilgisini ve ilgilendiği/açıldamaya çalıştığı 
konuları değil, onun tek imkan olarak kullandığı ve 
merkeze aldığı akıl kavramının bütünüyle kendisini 
günümüze kadar geçerliliğini koruyarak gelen o gör
kemli eleştirinin konusu yapmıştı. Aklı, kendi batılı 
geleneğinin öngördüğü bağlam dışında bu kadar “dı
şarıdan” eleştiri konusu yapabilmek; Hıristiyanlığın
4. yüzyıllar’da bu çeşitten bir eleştiri zayıf tonlarda 
yapılmış olsa da, modern dönemin böyle bir imkana 
sahip olmadığı abartılı sayılsa da söylenmelidir. M o
dern anlayış eğer farklı inanma biçimlerinden/kül
türlerden etkilenmeden bu m eseleye ilişkin bir şey 
söylüyorsa, bunun kaçınılmaz olarak akıl kaynaklı 
bir hususiyet taşıyacağı açıktır. Neticede böyle bir 
çabanın ve arayışın bizi varlıklarını/mevcut durum 
larını birbirlerinden beslenerek sürdüren “akıl-kül- 
tür” kapalı dünyasına hapsedeceğini biliyoruz. Bun
un da bize, modern döneme hakim akıl anlayışının 
aklı, akılla tamir etmekten başka bir seçenek bırak
mak niyetinde olmadığını göstermektedir.

“Teolojik İslam ” din-felsefe ilişkilerini tartışır
ken; meseleyi içine çekmeye çalıştığı bağlam ve iç
selleştirilmiş hakim akıl biçiminden dolayı; dinin, 
sanki varlığa ilişkin yeterli bir açıklama getiremedi
ğinden dolayı, felsefeye de -aynen Hıristiyanlıkta ol
duğu gibi- bir alan açması istenir gibidir. Halbuki 
müslümanlar hergün yanlış veya doğru, felsefe yap
maktadırlar zaten. Peki bu ne anlam taşımaktadır; 
akideyi ve hakikati Hıristiyanlıkta olduğu gibi du
alist algılamayı ifade etmektedir. Ve bu varlık dünya
sını tümüyle açıklama iddiasında bulunan İslam ’ın 
öngördüğü “akılla” temelden çatışmakladu'. Din, el- 
betteki kendi kavramları ve kendinin öngördüğü 
bağlam içinde varlığı tartışmaya açmaktadır; fakat
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onu bilhassa felsefenin /sosyolojinin öngördüğü bağ
lam içinde ve onlara ait kavramlar ile tartışmak m ec
buriyeti bulunmaktadu'. İslam ’m akıl ve bir hayat in
şa cdici “bilgisinin” aşırı soru bombardımanı altında 
kendi bütünsel bağlam yapısının rasyonel yorumlara 
tabi kılınması -örnek olarak adalet yerine, yanlış bir 
şekilde ve ısrarla İslam ’ın eşitliği öngören/eşitlikçi 
bir din olduğuna yapılan vurgular- aslında uzun za
mandan beri yapılmaya çalışmaktadır. İslam ’ın, fel
sefe/sosyoloji/siyaset/iktisat ve teolojinin, yani m o
dern aklın öngördüğü bağımsız “dillerin” egemenli
ği altına alınması söz konusudur. M odern aklın ön
gördüğü düşünme süreçlerini çok iyi niyetle fakat 
yeni keşfetmenin heyecanı içindeki “uzmanlar,” İs
lam ’ı “teoloji”yQ dönüştürmekte; fakat ne yazık ki 
İslam ’ın “hayat tarzı in§a edici bilgisini” rasyonel
leştirerek işlevsiz hale getirdiklerini görmezlikten 
gelmektedirler. Bizim için başından beri, fakat aynı 
zamanda Hıristiyanlıktan çıkartılacak bir devrin ha
tırlattıkları olarak, “din felsefesi"  tartışmaları İslam 
cihetinden bir meşruiyete sahip bulunmamaktadır; 
ama “felsefenin  <:///7./” ni tartışmanın da anlamsız ol
duğu söylenemez.

Akıl, aynı zamanda gerekçelendirimi yine onun 
tarafından yapılarak üretilm iş belirli bir düşün
me/kavrama bilimini ifade etmek üzere kullandığı
mız akılcılık/rasyonalizm, bir sistem haline getiril
memiş olsa bile, insanın tarihi kadar eski sayılır. Ba
tı tecrübesi içinde ise bilhassa 14. yüzyıl ve daha 
sonrasında din karşıtı bakış tarzını ifade etmek için 
kullanılmıştır. Sözü edilen kullanımın ideolojik bir 
amaç taşıdığını söyleyebiliriz. Ne var ki kutsal kitap 
İncil “aradan” çıkartıldığında; dinin de felsefenin de, 
yöntemleri farklı olsa bile aynı “aklı” kullandıkları
nı görmek mümkündür. Bu sebeple sadece bilimsel 
ya da felsefi rasyonalizmden bahsetmiyor, aynı za
manda dini rasyonalizm e de dikkat çekmek gereki
yor. Denebilir ki modern aklın öngördüğü bilgi ve 
bilme biçimi, burada sözü edilen geleneği izlemek 
istemeyerek karşı çıkmış olması ile önem taşımıştır. 
Öte yandan bu geleneğe itiraz, aynı zamanda bilgi
nin mevcut tekelini kırmış olmaktadır. Müslüman ta
hayyül için anlaşılması oldukça zor; ne var ki batı 
için çok önemli ve modern dönemin gerçekleştirdiği 
kapsamlı ve köklü değişikliğin bu olduğu söylenebi

lir. Bu dönemde bilginin kaynağı, öncelikle akıl dü
zeyinden çok, kurum / birey düzeyinde değişikliğe 
uğramıştır. Nasıl ki Luther hıristiyanların kendi baş
larına anlayabileceklerini savunarak “İncil” \ kilise
nin elinden alıp, tek tek m üm inlere verdiyse; Descar- 
tes’da aynı şeyi, kendi başlarına yapsınlar diye bu 
müminlere “C ogiîo”y\x vererek gerçekleştirmiştir. 
Bilginin mevcut kurumsal kaynağının ve onunla be
raber bilgi hiyerarşisinin değişmesi, aynı zamanda 
bilginin demokratikleşmesini de mümkün kılmış ol
maktaydı.

M odern aklın izlemeyerek karşı çıktığı bu gele
nek oldukça önemli; bu gelenek “Canonic” bilgi ve 
bilme biçiminin inşa ettiği epistemolojik bir anlam 
dünyası olarak uzun bir tarihe sahiptir. Zaten din- 
felsefe/akıl-vahiy ayırımına, ancak bu türden bir an
lama biçiminin ve bunun öngördüğü varlık anlayışı
nın rahim görevi yapabileceği; bu ayırımları anlamlı 
ve anlaşılır kılabileceğini söylem ek zorundayız. Şu 
da var ki, felsefi anlamıyla akılcılık/rasyonalizm din 
karşıtlığını gerektirmemektedir. Burada hangi din ve 
hangi aklın söz konusu edildiği meselesini bir kena
ra bırakarak; “ İslam akla karşı değildir” gibi savun
maların “Canonic” bir geçmişi olmadığından meşru 
bir zeminden neşet etmediği için fazla ehemmiyeti 
olmadığını belirtmek gerekmektedir. Çünkü tarihte 
ve bugünün dünyasında çok daha açık bir şekilde gö
rüldüğü gibi üstelik akılcılık/rasyonalizm, dinin tam 
merkezine/özüne yerleştirilm ek gibi bir mevki kaza
nabilmektedir. Ne varki burada dile getirilmeye çalı
şılan mesele akıl yürütmek ve buna özel bir değer at
fetmek gibi zihinsel faaliyetin kendisi değildir. Biz
zat söz konusu faaliyeti yürüten kaynağın kendisi, 
ona biçilen mevki ve gösterdiği faaliyetin kaynağı 
olarak aklın, kendisine atfedilen değer ve hayat için 
ona biçilen roldür.

Günümüz dünyasına hakim durumda bulunan 
modern akıl, diğer bir ifade ile bu aklın epistemolo- 
jik faaliyet olarak ortaya koyduğu “Cogito”; toplum
sal, siyasal ve kültürel hayatın bütün boyutlarını ken
di ilkeleri ve kendi tahayyülüne göre dönüştürmüş 
haldedir. Hayatın ayrıştırdığı boyutlarına bu akıl, 
kendilerini ifade edecekleri bağım sız diller sunmuş; 
bunları düzenlerken hayata ve ona ilişkin bilgiye 
farklı bir boyut katarak olması gereken amacından
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uzaklaştumıştır. Bizim şimdilerde hızlı bir şekilde 
yaşamakta olduğumuz bu dönüşümün neticesi ola
rak; İslam ’ın hakikat anlayışı, onu kendi “geleneği” 
içinde anlama ve yaşama biçimimiz olduğu kadar, 
İslam ’ı temsil biçimininde yeni amaca uygun olma
sını ve bu amacın şimdilerde bize yüklemeye başla
dığı meselelere çözüm bulmasını beklemekteyiz. 
“Teolojik İslam ” bu çözümleri bulabileceğini ümit 
ederek, İslam ’a ilişkin hakikat’in anlaşılma/kavran
ma biçimini aşındırmakta; İslam ’a ait hükümleri ve 
değerleri, mümkün olmadığı ve olamayacağı halde, 
rasyonel ölçü ve değerler te
melinde meşrulaştırmak is
temektedir. Fakat unutm a
mak gerekir İd İslam meşru
iyetini akılda aramamakla; 
ne varki bu durum aklı kul
lanmama veya aklı reddet
mek anlamına da asla gel
memektedir. Çünkü "hangi 
a kü ” sorusunun sorulması 
hakkı mahfuz tutulmaktadır, 
denebilir. Eğer biz sözü edi
len hüküm ler ve değerleri 
sonuna kadar akılcı bir im
kanla gerekçelendirm ekte  
ısrarlı olursak -ki günümüz
de “Teolojik İslam ” bunu 
yapmaya çalışmaktadır- on
ların Vahy’le ve dolayısı ile 
İm an’la olan ilişkilerini far
kına varmadan ve istenmeden de olsa koparmış ola
cağımızı unutmaktayız.

Ve şimdilerde, günümüzde kendilerinden transfer et
meye çalıştığım ız aklın sahibi olan batı dünyasında; 
sanki “Teolojik İslam ’a inat bilime, bilgiye, felsefe
ye ilişkin köklü değişiklikler yaşanmaktadır. Farklı 
dinler, moral sistemleri, sosyal kurumlar ve inanma 
biçimleri yeniden “keşfedilmektedir.” Değişik kül
türlerin, ancak yeni ve geçerli ölçüler, “rasyonellik
ler” yardımı ile açıklanabileceği varsayılmaya baş
lanmış durumdadır. Toplumların yaşamakta olduğu 
dönüşüm sebebiyle felsefe, anlam, hakikat ve rasyo-

Eğer aklı "b e y in "e  indirgemez- 

sek/ insanoğlunun sahip olduğu 

organlar içinde kimliği belki de 

en belirsiz olanı akıldır. Akıl^ salt 

bir cevher olmadığı gibi, sosyal 

veya  siyasal bir boşlukta da 

oluşmaz; bu sebeple onu bütü

nüyle masum ve tarafsız kabul 

etmek asla  m üm küii değildir. 

Akıl, ait olduğu iç/Nefs ve konu 

edindiği dış/Dünya (Denî anlam ı

nı da içeren bir dünya) olm ak 

üzere iki taraflı bir etkileşim için

de bulunur.

ııalizme ilişkin temel kabullerde artık köklü değişik
likler söz- konusu olmaktadır.

Sürmekte olan değişimlerle beraber modern ak- 
la/düşüınne biçimine ilişkin eleştiriler de artmakta- 
dıi'. Eleştiriler, modern aklın kendini her şeyin üstün
de görmek gibi bir yanlışlığın içine düştüğüne dikkat 
çekmekte; modern insan her şeyi aklın emrine vere
rek onları özne olmaktan çıkartarak nesneleştirmiş- 
tir, denmektedir. Hakikatte modern aklın bizzat ken
dini anlama biçiminin “tekillik” hususiyeti; kendi dı
şında kalan herşeyi -dinleri, insanları, topluınlan ta

rihleri- indirgemesine ve ne
ticede de onları, kendi tarih
sel tecrübesinde de görüldü
ğü gibi “absorbe” etmesine 
sebep olmaktadır. Bu kabul 
ve sözü edilen deneyimin ha
sılası olarak batı, kendi dışın
da kalan insanların maddi ve 
entellektüel dünyaları üze
rinde egem enlik kurm akta 
zorlanmamış; esas önemlisi 
modern aklın bütün bunları 
şiddet tem elinde yapm aya 
çalışm ası veya şiddeti bir 
araç olarak seçmiş olmasıdır. 
Bu akla göre kendi egemenli
ğinin hüküm sürmediği mad
di dünya her şeye rağmen 
keşfedilm eyi, entellektüel 
dünya ise asimile edilmeyi

beklemektedir.
Ve yine şimdilerde ve batı dünyasında dile getiri

len bu eleştirlerle beraber mevcut durumun değişme
sine yönelik ve sadece entellektüel düzlemde kalm a
yan çabaların arttığına şahit olmaktayız. Fakat öte 
yandan müslümanlar cihetinden bu defa yeni ve 
farklı bir tehdit ile karşı karşıya geldiğimizi görmek 
gerekmektedir. Modern düşünceye dair kesinlik an
layışının ve arayışının, “dış gerçekliğin nesnel tem
silinin mümkün olamayacağı” iddiaları ile ciddi kı
rılmalara uğraması; aynı zamanda bu düşünce gele
neği için oldukça önemli olan “ temsil” meselesini ve 
dolayısı ile “akıl” anlayışını krize sokmuştur. “Tekil
lik” anlayışını aslında mahiyet olarak değişikliğe uğ
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İs lam 'd an  derleyip  toparlayab ild iğ im iz im kan 

lar ışgğmda ak lın , y a k la ş ık  bin y ıllık  bir a radan  

sonra  tekrar m üslüm anlarca  so rgu ya  çekilmesi 

gerektiği kanaatin i taşım aktayım . Ak la , h a k i

kati tan ım layan  ve  bildiren bir otorite olm a 

kim liği ve  m eşruiyetini neyin verdiği, önemli 

noktayı teşkil etmektedir.

şartlar bağlamında İslam ’ı ve diğer dinle
ri/inanma biçimlerini katarak, tekrar ken
disinin parçalarından biri haline getirmesi 
güçlü bir ihtimal olarak durmaktadır.

^ 'I* 'k

ramadan çatlayarak kaybetmeye başlayan; fakat bu
nu da teki'ar rasyonel temelde çoğul/ (çoğulculuk 
olarak tanımlamak isteyen modern aklın artık çoğul 
rasyonelliklerden bahsederek, görecelik yüklü bir 
akıl/kültür/dünya tanımı yapmaya başladığını gör
mekteyiz.

Ne varki iş burada ve bu kadarla bitmemektedir; 
kendinin belirlediği tarzdaki bir göreceliğe açık dur
mayan her dini, inanm a ve düşünme biçimini, m o
dern akıl kendi tarihsel deneyiminde olduğu gibi ve 
bu deneyimden hareket ederek “başkası”na yaşama 
hakkı tanıyamıyacağına; “tekil” bir anlayış olarak 
çoğula tahammül edemeyeceğine inanmaktadır. Üs
telik bunu her zaman yaptığı gibi, evrenselleştir
mektedir. Dolayısı ile bu akıl ve onun süreçlendir- 
meye başladığı entellektüel faaliyet ve siyasal/sosyal 
dünya; kendisi gibi olduğunu varsaydığı İslam ’dan 
şimdi, kendi tekil hakikat anlayışını terketmesini ve 
kendisi tarafından tanımlanmış bir çoğulculuğa açıl
masını talep etmektedir. Halbuki burada, üstelik 
müslümanlar cenahında sivil toplum/demokrasi na
ralarıyla talep edilen çoğulculuğun; aslında İslam ’ın 
değerlerinin/kavramlarının görecelik hususiyeti ka
zanması, bu göreceleşmeye müslümanların açık ol
ması anlamına geldiğini hatırlatmak gerekmektedir. 
Öte yandan, denebilir ki bu beklentide talep’te göz
den kaçırılmaması gereken bir başka önemli nokta 
bulunmaktadır. Aklın yaşanmaya başladığı dönü
şüm, yani kazandığı görecelik hususiyeti; bunun ne
ticesinde ortaya çıkmakta olan yeni toplumsal/siya
sal durum ve güç; aynı zamanda dünün egemeninin 
elinde tekrar yeni bir imkan/araç -ya da yeni dünya 
düzeni- haline gelme tehlikesi taşımaktadır. Bu ak
lın, şimdilerde giderek göreceleşen dünyasına yeni

Eğer aklı “beyin”e indirgemezsek, insa
noğlunun sahip olduğu organlar içinde 
kimliği belki de en belirsiz olanı akıl
dır.*** Akıl, salt bir cevher olmadığı gibi, 
sosyal veya siyasal bir boşlukta da oluş

maz; bu sebeple onu bütünüyle masum ve tarafsız 
kabul etmek asla mümkün değildir. Akıl, ait olduğu 
iç/Nefs ve konu edindiği dış/Dünya (Denî anlamını 
da içeren bir dünya) olmak üzere iki tarafh bir etki
leşim içinde bulunur. Konumuz itibariyle Nefs, için
de yaşadığı zam ana ilişkin eğilimlerine olduğu ka
dar; hakim iktidar biçimlerine de uyum ve meşruluk 
kazandırmak hususunda hizmette bulunur.

İslam ’dan derleyip toparlayabildiğimiz imkanlar 
ışığında aklın, yaklaşık bin yıllık bir aradan sonra 
tekrar m üslümanlarca sorguya çekilmesi gerektiği 
kanaatini taşımaktayım. Akla, hakikati tanımlayan 
ve bildiren bir otorite olma kimliği ve meşruiyetini 
neyin verdiği, önemli noktayı teşkil etmektedir. Bun
dan dolayı Kartezyen “Cogito”nun yeniden tahlili 
mecburiyet haline gelmiştir. Çünkü Kartezyen “Co- 
gito” ile “akletm eyi” birbirine karıştırmakta ısrar 
eden “Teolojik İslam ”; aynı zamanda modern aklın, 
“hakikat” ile “Zan”nı birbirinden ayırmak gibi bir 
“yetenek” ve imkanının bulunmadığını ve bulunma
yacağını unutmaktadır. ■

* Toplumsallık durumu” derken, müslümanların birliktelik/ce
maat olma hali; bugünün kavrayış biçimi ile İslam cihetinden 
durumun cemiyet ve keyfiyet olarak nasıllığı ifade edilmek 
istendi.

** Burada sözü edilen iki küre, “entellektüel küre/hayat küre” sa
dece maksadı anlatmak üzere kullanıldı, söz konusu ifade 
bunların birbirlerinden ayrıştırılmalannın mümkün olacağı 
anlamına gelmemekte, bütünün dualist bölünmesi .^eklinde 
algılanmamalıdır.

*** Tasavvufta dile getirilen ve ilk yaratılan şeyin akıl olduğuna 
dair kabul, başka bir bağlama ait bulunmaktadır. İslam’ın 
modern akla ve bilgiye ilişkin itirazlarının başka bir yazının 
konusu olduğunu belirtmek istiyorum.
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“RÜŞDÜ” NASIL
g e r i  g e t i r e b i l i r i z ?

ç e v i r i

R üşd ve rüşd aşaması, kâr zarar 
pazarlığı sözkonusu okluğunda 
insanın, bu iki kavramı birbirin

den ayııtedebiİccck bir temyiz yeterliliği
ne ulaşması aşamasıdır. Nitekim şânı yüce 
Allah’ın şu ayeti bu kabilden bir ayettir: 
"Evlenme çağına erinceye kadar yetimle
ri deneyin. Eğer onlarda bir olgun- 
lıık(rüşd) gözlemlerseniz mallar mı kendi
lerine verin...” (Nisa/6)

Yani işlerini yürütme velayetini üst
lendiğiniz yetimleri deneyin. Bedensel ve 
zihinsel bir olgunluğa eriştiklerinde, hal 
ve gidişatlannda, yapıp-etmelerinde rüşde 
erdikleri sizin için belirginlik kazandığın
da ve siz de onlardaki bu erginliği göz
lemlediğiniz zaman, velayetiniz altında 
tuttuğunuz mallarını kendilerine teslim 
edin, denilmektedir.

Bu yasa, kendi kendilerini idare et
mekten aciz olanların velayetini üstlenme 
ve bu kimseler acizlik dönemini aşıp mal
ları ile ilgili tasarruf özgürlüğünün kendi
lerine bırakılacağı zaman gelinceye kadar, 
durumlarının gözetlenmesi ve deneden- 
mesi hususunda konulmuş sosyal bir ya
sadır.

Konu ile ilgili şöyle bir öykü anlatılır: 
Yetimin birisinin velayetini üstlenen bir 
veli, onun tüm işlerini yürütüyordu. Söz 
konusu veli o yetimin malları ile ilgili har

camalarını, üretimini, geçimliğini ve ka- 
zançlarmı tek tek kayıt altına alıyor, hep
sinin bilançosunu tutuyordu. Bir keresin
de kendi kendini idare etmekten aciz ye
tim, velinin tuttuğu bilançoyu incelemiş, 
orada sadece güzelliğinden ötürü at nalla- 
rma lüzumundan fazla para ödendiğini 
görmüş. Aciz durumdaki yetim velisine 
sornıuş: “Atın ayaklarına çakılan nallar
daki güzellik olgusu, nalların işlevselliği 
yönünde artı bir değer olarak konulmuş 
mudur, yani nalların işlevsel olmaları yanı 
sıra bir de güzel olmaları lüzumlu mu”? 
Bunun üzerine veli aciz yetime şöyle de
miş: “Yavrucuğum, sen bu ayrıntıyı farke- 
debilecek bir ergenliğe geldiğine göre, ar
tık mallarını al ve onların üzerinde diledi
ğin gibi tasarrufta bulun. Çünkü sen artık 
rüşdüne ermiş durumdasın.”

Bu öyküyü anlatmakla şunu söylemek 
istiyorum: Günümüzde sosyal olaylar 
üzerinde egemen olan yasaların bu nite
likte olması gerekdği halde, ne yazık ki 
böyle değildir; bunun yerine zamanımızda 
sosyal olaylara egemen olan yasalar genel 
niteliği göz boyamacılık (büyü) ve- 
him(yanılgı) ve bilgisizliktir.

Ben burada şuna da değinmek istiyo
rum: Böylesine yanlış yasaların egemen 
olduğu bir dönemde kendi kendini idare
den aciz halkların elinden nasıl tutacağız,.

Cevdet
SAİD

EKİM 1999 ■ 37

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

http://www.cvisiontech.com


onların rüşde erdiklerini nasıl gözlemleyeceğiz; reşit 
olduklarını veya rüşde erdiklerini anlayabilmek için 
onları nasıl deneyeceğiz? Peşinen şunu söylemek gere
kir ki, bu halkların himaye edilmeleri, bilgisizlik(cehil) 
karanlığmdan bilginin(ilmin) aydınlığına çıkarılmaları 
belirli bir bilinç düzeyine emıeden, tutarlı bir vicdana 
sahip olmadan mümkün değildir. Zira vehim içinde ya
şayan bu tür toplumların, bu yaşama biçimlerinden ya
rar sağlayan kimselerin, sözkonusu toplumlan bu tür 
vehim ortamından çıkarmaları mümkün değildir.

Böyle bir şey sözkonusu olsa bile böyle bir milletin 
özgürlüğe kavuşması ya da yeniden rüşde dönmesi na
sıl mümkün olacaktır? Bu meseleler üzerinde enine bo
yuna düşünmem sonucunda şu hususu anlar duruma 
geldim ki; insan, insanın anlama yctcneğini(fehm) öz
gürleştirmek için semaya(vahyî bilgi) şiddetle muhtaç
tır. Bu yüzden sadece ve sadece peygamberlerin -veh- 
me dayalı nazariye değil- mutlak hakikate dayalı bir 
toplum nazariyesi getirdiklerini görüyoruz. Oysa tüm 
dünya şu anda vehme dayalı toplum teorileıini yaşıyor. 
Bu yüzden insanlık, insanın anlama kudretini bir türlü 
kabul etmiyor. Böylcsi bir kavram kargaşasının yaşan
dığı bir ortamda, atla güzellik olgusunun aranmasına 
gerek olduğu gibi, atın nallarında da aynı niteliği ara
manın gerekli olmadığını kavradığı zaman, yetime mal
larını teslim edebilecek olgunlukta kaç veli vardır? Ay
nı .şekilde yeryüzünde büyüklük taslayan (müstekbirlik 
eden) kaç zorba, hegemonyaları altında bulunan halk
lar, kendi kendilerini sevk ve idare anlayışına ve bilin
cine erdikleri ortaya çıktığı zaman, onlardan gasbettik-, 
leri mallarını, yerlerini, zenginliklerini ve insan kay
naklarını kendilerine teslim edebilme erdemliliğini 
gösterebilir? Vicdanın, bilincin ne olduğunu bilmeyen 
bir diktatör, tahakkümü altına aldığı halkların vicdanla
rını, bilinçlerini, savaş gibi zora dayalı yöntemlere baş
vurmadan serbest bırakabilir mi? Bu bağlamda bilgi şu 
ilkeyi öne çıkarıyor:

“Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yalnızca öz akıl 
sahipleri derinlemesine, enine boyuna dii.5ünür, öğül 
alırlar.” (Zümer/9)

Geçmiş dönemlerde insanlara egemen olan sosyal 
inanç (anlayı.ş), kendini açığa vurmadan gizli, saklı, 
teslimiyetçi ve uzlaşmacı bir inançtı (anlayıştı). Zira bu 
anlayış, diğer teslimiyetçi anlayış türlerinden birisi idi. 
Bu anlayış şu idi. İnsandaki yetenekleri maksimum şe

kilde ortaya çıkarmanın ve kullanmanın en üstün yolu, 
ikna değil, zorlama, tehdit etme ve gözünü yıldımia 
(ikrah) şeklindedir. Toplumlarca genel kabul gören bu 
görüş tarihin neredeyse tüm geçmiş dönemlerine hük
mettiği gibi, günümüzde de aynı şekilde hükmünü sür
dü ırn ektedir.

Böylesine okımsuz ortamlarda insanlara yeniden 
hayat veren ruhlar, onların yaşamlarına farklı renk ka
tan, bir takım parlak renkler ortaya çıkarıp karanlıkla
rın yok edilmesi için esmeye ve varlık göstermeye ça
ba harcamıştır. Evet peygamberler etken, açık seçik bir 
toplum nazariyesi getirmiştirler, fakat insanlar terör, ik
rah ve yıldırma gibi gayri meşru yöntemlere uzun za
man boyun eğdikleri için, onların getirdiği bu açık se
çik mesajı gereği gibi anlamaları henüz mümkün olma
mıştır.

Bu olumsuzluklara bakıp insanın yılgınlığa kapıl
ması zor değildir. Fakat insan korkacaksa, eğer vehme 
dayalı bir korkudan değil hakiki nedene dayalı bir ge
rekçeden korkmalıdır. Nilekim peygamberlerin babası 
Hz. İbrahim (üzerine selam olsun), vehme dayalı kor
kudan kurtulmuş, gerçek anlamda korkunun başka bir 
şey, mesela ucuz bir bedele insanın kendini satması ol
duğunun farkına varmıştı. Bunun içindir ki Hz. İbra
him, kavmi tanrılarının kötülüklerinin kendisine do
kunması konusunda tehdit etmeleri nedeniyle, onlarla 
girdiği diyalog sırasında ş()yle demişti:

“Kavmi onunla tartL^maya girişti. O onlara şöyle de
di: “Ben hidayete ermiş iken Allah hakkmda benimle 
çekişiyor musunuz? Zira ben sizin O ’na ortak koştu
ğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabb’imin diledi
ği olur. Bilgi yönünden Rabb’im her .şeyi kuşatmıştır. 
Biilün bunlara rağmen hala düşünüp öğüt almıyor 
musunuz? Hem siz, A llah’ın haklarında size hiçbir 
güç, delil indirmediği şeyleri, O ’na ortak koşmaktan 
korkmuyorsunuz da ben nasıl sizin O ’na ortak koştu
ğunuz şeylerden korkarım. Şimdi eğer biliyorsanız 
söyleyin, iki gruptan hangisi güvenlik içinde olmaya 
daha layıktır?” İman edenler ve imanlarını bir zulüm
le (şirkle) bulandırmayanlar; işle güvenlik içinde 
olanlar yalnızca onlardır. Ve hidayete ermiş olanlar da 
sadecc onlardır. İşle bunlar kavmine karşı İbrahim’e 
verdiğimiz hUccetlerimizdir. Dilediğimizi derecelerle 
yükseltiriz. Muhakkak Rabb’in hakîmdir, alîm dir” 
(En’anı/80-83)

Kuşkusuz bilgi, insanı özgür kılar. Nitekim Hz. İb
rahim de bu yolla özgürlüğünü kazanmış evhamlann-
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dan (yanılsamalarından), pullann etkinliğinden kurtul
muş, onların korkularını üzerinden atmış, artık bu aşa
madan sonra bir daha endişeye ve korkuya kapılmamış
tı. Yalnızca insanın bilgiyi yitirip vehme uymasından, 
bu yüzden göz boyamacıhğa (büyü-sihir), ve gücün 
sultasına boyun eğmesinden endişe etmiştir. Bilginin 
kuvveti ve iktidarının varyantlarından olan sahih kuv
vetten ve mutlak anlamda bilginin otoritesinden (ikti
darından) hiçbir zaman endişeye kapdmamıştır. Bu 
bağlamda iktidar ve bilgi olgusu ile ilgili ortaya çıkan 
yeni gelişmelerden sonra, başka bir soru ortaya çık
maktadır; soru şu: Bilgi mi bizatihi iktidarın kendisidir, 
yoksa iktidar, bilginin bir sonucu olarak ortaya çıkan 
bir olgu mudur? Bu durum, Yuhanna İncil’inde, yukar
da Hz. İbrahim’in sınırlarını belirlediği biçimde yer al
mıştır. Mesela Yuhanna’mn Incil’i konu ile ilgili şöyle 
der: "Hakkı bileceksiniz ve hak sizi özgür kılacaklır.”

Allah’ın kanunlarını bildiğimiz zaman yanlışı doğ
rudan ayırt edebiliriz, güzellik olgusunun at’ta arandığı 
gibi, ayaklarına çakılan demir nallarda da aramanın ge
rekli olmadığını kavrayabiliriz.Ayrıca bunları anlaya
bilmek için savaş ilan etmeye ya da kılıç kuşanmaya 
gereksinim olmadığını da anlarız.

Ne var ki bu bilinç tarih boyunca gerçekten insanlı
ğın ender ulaştığı bir bilinç düzeyidir. Nitekim bu yüz
den tümden yok olma felaketi kendisine isabet eden 
milletlerden, IIz. Yunus’un kavmi hariç, kurtulan olma
mıştır. Kur’an helaki hak etmiş milletler arasında Yu
nus’un kavmini ayrı tutmuştur. Mesela konu ile ilgili 
yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Keşke bir kasaba olsaydı da iman etseydi vc imanı 
kendisine fayda verseydi. Yalnız Yûnus’un kavmi, 
iman edince, dünya hayatında onlardan rezillik azabı
nı kaldırmı.5 vc bir süre daha onları (hayattan) yarar- 
landu'mıştik.” (Yunııs/99)

Tarihi olaylar araştırılırsa insanların çokluk yanılsa
malara (vehme) vc üzüntüye davet eden büyüye (göz 
boyamacıhğa) boyun eğdikleri görülür. Sözgelimi in
sanların tarihi olaylar hakkmdaki bilgilerinin azlığı, bil
giyi iletme araçlarının yetersiz olması nedeniyle, bu
lunmaları gereken konumlarından daha düşük bir dü
zeyde yaşamak durumunda kalmışlardı. O dönemlerde 
bu işler nasıl bu şekilde olmasındı ki. Zira içinde bulun
duğumuz şu çağda yaşayan insanlar olarak bizler bile, 
tarihi gereği gibi okuyabilme, yıkıntıya uğrayan ku

rumlar ve medeniyetlerle ilgili şaşkınlık verici ayrıntı
ları görme kudretinden hala yoksun bulunmaktayız. 
Mesela yüce Allah Kur’an’da Yunus kavmini örnek 
olarak gösterdiği gibi, bizim dc içinde bulunduğumuz 
şu dönemde Japonya’yı örnek göstermemiz mümkün
dür. O Japonya ki (İkinci Dünya Savaşı sonrasında) ka
yıtsız şartsız teslim olmuş, mutlak anlamda teslim oldu
ğunun belgesini, kendi eliyle imzalamıştı. Ama bütün 
bunlara rağmen bu ülke yeniden dirili.ş hareketini baş
latmış, yeniden özgürlüğünü kazanabilmiştir. Bu zorlu 
çabalarının sonucunda elinde, bütün kuvvetler kendi
sinden doğup neşv’ü nema bulan ‘bilgi’ gücünden baş
ka bir güç bulunmadığı halde, yine de (günümüzde) 
tüm dünyanın en ileri gelişmiş ülkelerinden birisi hali
ne gelebilmiştir. Zira bilgi, milletlerin geçmiş dönemde 
yitirdikleri değerlerin izlerini çok kısa zamanda silebil- 
me gücüne sahiptir. Sözgelimi bu gelişmiş ülke, üzerin
de bulunduğu kendi topraklarında ne yeterli genişlikte 
araziye, ne de kendisini savaşsız, atom bombası gibi 
tahrip gücü yüksek bombaları bulunmaksızın özgürlü
ğünü yeniden kazanabilmesini mümkün kılacak büyük 
çaplı doğal zenginliklere sahipti. Üstelik bu insanlar, 
bütün insanlıktan önce atom bombasının felaketini de 
tatmış idiler. Bundan böyle, onların yaşadıkları bu yıkı
mın benzeri bir yıkımla başka hiçbir kimsenin karşılaş
mayacağını sanıyorum. Çünkü insanoğlunun herhangi 
bir hatayı ikinci kez tekrarlamaması için, bir delikten 
bir kere sokulması ders alması için yetcrlidir.

Allah helâk ettiği insanların durumlarım dikkate al
mamızı emrettiği ve aynı duruma düşme tehlikesi ko
nusunda bizi uyardığından ötürü tarihte nadir olarak 
bulunan marjinal milletlerin ya da fertlerin durumunu 
bize anlatmaktadır. Nitekim K ur’an bu bağlamda 
Fir’avn’ın soyundan, mutlak hakikate şahitlik eden bir 
adamın tek başına sergilediği tutumu şu şekilde bize 
anlatmaktadır:

“F ir’avn hanedanından, imanını gizleyen inanmış bir 
adam .şöyle demişti. ‘Rab’bim Allah’tır, dediğinden 
ölürü bir adamı öldürüyor musun? Oysa o size 
Rabb’inizden açık seçik deliller getirmiştir. Eğer o bir 
yalancı ise, yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer doğru 
söylüyorsa, size va’dettiklerinin (en azından) bir kıs
mı başınıza gelir. Şüphesiz Allah aşırı giden yalancı 
kimseye hidayet etmez. Ey kavınim bugün mülk si- 
zindir. Şu (üzerinde bulunduğunuz) yeryüzüne (şu an
da) siz egemensiniz. Eğer (yaptıklarınızdan ötürü) Al
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lah’ın belası bize gelirse kim bize yardım edebilir, 
kim bizi ondan kurtarabilir? F ir’avn şöyle dedi. “Ben 
size sadecc gördüğümü gösteriyorum ve ben sizi doğ
ruluk (rüşd) yoluna götürüyorum. İman eden adam 
dedi ki: “Ey kavmim, ben üzerinize önceki topluluk- 
larm günü gibi bir (azab ve helak) günün gelmesinden 
korkuyorum. Nuh kavminin, Ad ve Semûd’un ve on
lardan sonrakilerin durumu gibi. Allah kullaruıa ke
sinlikle zulmetmek istemez.” (M ü’minun/ 28-31)

K ur’an bu ayetlerde bir ümmete mensup olan bir 
adamnı, onlara karşı tek ba.şına takındığı tutumu, sergi
lediği davranış biçimini açıklamakta, onun argümanla- 
nnı tarihsel bir veri olarak sunmakta, helaka uğrayan 
milletlerin başlarından nelerin geçtiğini anlatmaktadır. 
Kur’an bunları anlatırken tarih biliminin, tarih içinde 
yaşamış milletlerin evrimleri ve yaşama biçimleri ko
nusunda izlediği metodu izlemektedir.

Kur’an bu bağlamda yine Yâsin suresinde sözü edi
len hanedana mensup inanmış bir adamın öyküsünü de 
anlatmıştır. Sözgelimi bu adamla ilgili olarak şu bil^i 
verilmektedir:

“Şehrin en uzak köşesinden bir adam koşarak geldi ve 
şöyle dedi: “Ey kavmim, (size gelen) elçilere uyun.” 
(Yâsin/20)

Görüldüğü gibi K ur’an sözkonusu olaylarla ilgili 
anlatımlarında bizzat tarihi tanık tutmakta, kendisi de 
tarihe tanıklık etmekte, herhangi bir sorun karşısında 
milletlerin ve milletler içinde bulunan belirli fertlerin 
sergiledikleri tutumları bu şekilde anlatmaktadır.

Biz de (şu zamanda) yeryüzünün en uzak köşesin
den gelerek ‘sizin aranızda reşit (aklı başında doğru, 
dürüst, tutarlı) bir adam yok mudur? Ey kavmim, (size 
gelen) elçilere uyun, (tebliğleri ve verdikleri bilgiler 
karşılığında) sizden herhangi bir ücret istemeyen kim
selere uyun onlar hidayet üzerindedirler” diyebilecek 
yetkinlikte birisini bekliyoruz, bu nitelikte bir uyarıcı
nın bize de gelmesini istiyoruz.

Zira burada sözkonusu edilen elçilerin belirgin 
özelliği insanlara sundukları bilgi ve mesajlar karşılı
ğında herhangi bir ücret almamalarıdır; çünkü onlar dü
şüncelerinin bir mülkiyet değeri olduğuna, düşüncele
rin ticaret metaı olarak kullanılabileceğine, mal ve hiz
met gibi alınıp satılabileceğine inanmıyorlardı. Nite
kim günümüz dünyasında şunu gözlemliyoruz ki, dü
şüncelerin ticaretini yapanlar, aynı zamanda silahların

da ticarctini yapmaktadırlar. İşte bu durum da, içinde 
yaşadığımız dünyanın müzmin hastalıklarından birisi
dir.

Böyle bir aşamada tarihteki rüşdü (doğruyu, tutarlı 
olanı, iyiyi, güzeli) bir kez daha, olması gereken yerine 
nasıl iade edebiliriz? Evet, yüce Allah bu konuda da ye
gane üstadımız olan tarihe bizi gönderiyor ve şöyle bu
yuruyor:

“Yeryüzünde dolaşın ve yalancıların sonunun nasıl 
olduğuna bakın.” (Âl-i lmran/137)

İşte şimdi burada şu hususa dikkatinizi çekmek isti
yorum: Bakınız tek başına Japonya can düşmanı olan 
tek bir Amerikalıyı, ihanet edip teslim olan tek bir Ja
pon’u bile öldürmeden, özgürlüğünü kazanmayı başar
madı mı? Japonya bu başarıyı silahla değil, yalnızca 
ürettiği sağlıklı ve tutarlı düşünceler sayesinde elde et
ti. Şimdi bu bağlamda yeniden tarihe bakınız, orada bu 
yönde gelişmiş tek tek başka örnekler de göreceksiniz.

Mesela bu noktada, Japonya örneğine karşılık şöyle 
bir örnek de ileri sürülebilir; sözgelimi günümüzde Av
rupa da tek bir şeyini ziyan etmeden, her şeyi kendi le
hine bir nev’i kazanca dönü.ştürcbiliyor. Bunu yaparken 
ne toprak, ne mal, ne sınırı ne de doğal zenginliklerini 
yitiriyor. Evet, bu gelişme, tarihte ortaya çıkan yeni bir 
hadisedir, yaşanan yeni bir deneyimdir. Ne var ki biz 
Hz. Muhammed’in (salat ve selam üzerine olsun) ola
ğanüstü öngörülerini, deneyimlerini yorumladığımız 
gibi şu an Avrupa’da yaşanan bu yeni Avrupa deneyi
mini de aynı şekilde yorumlayabiliriz; şöyle ki Avru
pa’nın gerçekleştirdiği bu yeni deneyim, nonnal koşul
lar altında, onu anlamamızı mümkün kılan, beşeri yasa
lara uygun bir gelişme değildir; düpedüz büyü (göz 
boyamacılık) ve olağandışı bir gelişmedir. Bunun böy
le olduğu yine tarihin öğretmenliği sayesinde öğrenil
mektedir. Bu bağlamda şu denilebilir: Geçmişte yaşa
nan acılar, hala sizin ders almanız için yeterli olmamış
sa, o zaman gelecekte benzer türden acıları bekleyin, 
onkıra katlanmaya kendinizi hazırlayın. Zira yüce Allah 
koyduğu yasayı, birtakım olağanüstü gelişmelerle ke
sinlikle değiştirmeyecektir. Bu yasanın özü şudur: 
“Yalnızca nefislerinizi değiştirm eniz durum unda, 
sizin durum unuz da değiştirilir.” (Ra’d/11) ■

El-Mecelle, 25-31 Temmuz, 1999 
Çeviren: Abdi Keskinsoy
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İKİ TÜRKİYE - İKİ KONUŞMA

I' Yargıtay Başkanı Sami Selçuk’un Konuşması 
II- a" Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvnkoğlu’nun Konuşması 

b ' Emekli Orgeneral Doğu Aktulga’nın Veda Konuşması

Yargıtay Başkanı Doç Dr. Sami Seiçuk’un 6 Eylül 1999 tarihinde yeni Adli Yıl’ın açılışı dolayısıyla 
yaptığı konuşma, sistemi adeta temelinden sarsan ikinci bir deprem etkisi yarattı. Selçuk "Sırtım birbiri
ne dönmüş iki Türkiye”d&n söz ederek bir anlamda "kralın çıplak olduğunu" ilan etti. Aklı selim sahibi 
pekçok insan sistemin tepeden tımağa çarpık olduğunun, yani "kralın çıplaklığının" farkındaydı, ama bu 
hakikatin, bürokrasinin en tepelerinden kamuoyuna duyurulması, doğrusu oldukça önemsenmesi gereken 
bir gelişmeydi. Birkaç ay önce Anayasa Mahkemesi Başkanı A. Necdet Sezer’in özgürlüklere vurgu ya
pan konuşması (Bkz. Ümran ek, Haziran 1999/58) ve yine geçenlerde DPT müsteşarı Orhan Güvenen’in 
sistemi eleştiren çıkışı, aynı paralelde değerlendirilmelidir.

Her alanda tıkanan ve işlemez hale gelen sistem, yine kendi içinden eleştirilerek ciddi bir "reorgani- 
zasyona" mı gidiliyor? Yoksa bu, “dinozorlar”la “yenilikçi” kanat arasında sürmekte olan mücadelenin 
açığa çıkmasından mı ibaret? Bir başka ifadeyle; bu bozuk düzen sayesinde iğrenç sömürü çarkını işleten, 
memleket, millet, devlet bir yana benim çıkarlarım bir yana diyen “seçkinci azınlık” ile, bu çürümüş sis
temle birlikte ülkenin de felakete sürüklendiğini gören, Türkiye’nin bu “göçük yapı” ile 2000’li yıllarda 
“dünyanın odağmda” yer alamayacağının bilincinde olan akıl, izan ve insaf sahibi aydınlar arasındaki te
mel çelişkinin farklı bir ivme kazandığını mı gösteriyor bu gelişmeler?

Sayın Selçuk’un konuşmasının yarattığı depremin kamuoyunda oluşturduğu sismik etkiler, çıkar çev
relerince bloke edilmeye çalışılsa da, 2000’lerin eşiğinde AB’ye girme sürecindeki Türkiye’nin önümüz
deki günlerde önemli değişimlere gebe olduğu söylenebilir.

Bu bağlamda Sami Selçuk’un -kimilerince “demokrasi miladı” olarak adlandırılan- kapsamlı konuş
ması, bir “belge” olarak el altında tutulmayı hak ediyor.

Öte yandan “cihet-i askeriye”nin klasik görüşünü; çeşitli olaylara, siyasal ve sosyal gelişmelere bakı
şını yansıtan iki konuşmayı da “belge” olarak sunuyoruz. Bu konuşmalar, askeri bürokıasinin sözkonusu 
tartışmaların neresinde durduğunu, bir başka ifadeyle sistem değişikliği talepleri karşısındaki dumşunu or
taya koyması bakımından anlamlı.

Evet iki ayrı Türkiye var karşımızda: Bir: İçi boşaltılmamış demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, özgür
lükleri, çoğulculuğu, hoşgörüyü, kültürel kimliği... öne çıkaran "dünyanın odağında" yer almak isteyen, 
"dı§a doğru patlayan" Türkiye. İki; "neredeyse 360 derecelik tehdide muhatab" olduğuna inanan, her so
runa güvenlik açısından yaklaşan, içe kapanan ve "dünyanın kıyısında köşesinde" yer almaya talip Türkiye.

Okuyun ve siz değerlendirin.
Ümran
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1999 - 2000 A D U ™  AÇIŞ KONUŞMASI

Doç. Dr. Sami SELÇUK Yargıtay Birinci Başkanı 

GİRIŞ 

Yeni adlî yılı açıyorum.

Açılışı onurlandıran sizlere adlî yargı adına gönül 
borcumu ödüyor; yeni yılın insanımıza, ülkemize, in
sanlığa adalet, barış, mutluluk getirmesini; bu yıl yitir
diğimiz 18. Hukuk Dairesi Başkanı, sınıf ve can arkada
şım sevgili Sait REZAKİ ve Yargıtay C.Savcısı sevgili Arif 
Ünal ERSOY ile öbür meslektaşlanma Tann'dan rah
met, emekliliğe sağlıkla ayrılan bütün meslektaşlan
ma yaşam boyu esenlikler diliyorum.

17 Ağustos depremi yalnızca Marmara’yı değil, he
pimizi yüreğimizden vurdu. Canlar gitti, evler yıkıldı. 
Bütün Türkiye ağladı. Yardımseverlik ve acıma duygu
ları çok yüksek olan halkımız devletiyle oradaydı. 
Ölenlere rahmet, yaralananlara sağlıklar diliyorum.

Türk Ulusunun başı sağ olsun.Tanrı bana üçüncü 
bin yılın ilk adlî yılını açma olanağını bağışladı.

Bu bir ayrıcalık mıdır yoksa rastlantı mıdır, bile
mem.

Bildiğim tek şey, belki de dünya tarihinin rakam
sal gibi görünen bu önemli dönemecinde beynimin 
üşüşen binlerce soruyla dolu ve yüreğimin karmaşık 
duygularla yüklü olduğudur.

Yaşadığımız olgulara bakıyorum. Cumhuriyetimi
zin 75., Atatürk’ün ölümünün 60. yılını geride bırakır
ken, çağcıl demokrasinin, küreselleşmenin ve post- 
modernizmin gündeme taşıdığı sorunları düşündüğü
müzde. sanıyorum ki, "yirminci yüzyıldan yirmibirinci 
yüzyıla geçiş, yalnızca kronolojik bir olay olmakla kal
mayacak, bir çağ değişimini de beraberinde getire- 
cektir"(1). "Zira "av mevsimi" değil, ama "avlanma ça
ğı" bitmiş, "haklar ve özgürlükler çağı" başlamıştır.

insanlık ve Türkiye kendilerine buna göre çeki dü
zen vermek zorundadır.

Dünyaya bakıyorum. Tüylerim diken diken. 
1989’da Latin Amerika’da 100, Güney Asya’da 350, 
Doğu Asya'da 150, Afrika sahrasının güneyinde 300, 
öteki bölgelerinde 100 milyon insan açlıkla savaş- 
mış(2). Açlık sorunu çözülmek şöyle dursun, gelişmiş 
ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki uçurumlar da
ha da büyümüş. I998'de dünyada tüketime harcanan 
para 1975’tekinin iki katı olmuş. Bunun %86'sını zen
gin, %14’ünü yoksul ülkeler tüketmiş. Dünyanın en 
zengin üç kişisinin varlığı 48 yoksul ülkenin ulusal ge
lirinden çok. Dünyanın en zengin 15 adamının varlığı. 
Kara Afrika'nın tüm gelirinin üzerinde. Dünyanın en 
zengin 225 insanının varlığının yalnızca %4'ü bütün

dünyadaki insanlann gereksinmelerini karşılayacak 
ölçekte. Dünyada bilimsel araştırmaların %90’ı Kuzey 
Amerika, Batı Avrupa ve Japonya’da yapılıyor. Oran 
Latin Amerika'da %1,9, Afrika’da %o5'tir. ABD ve Kana
da I994’te bilimsel araştırmalara 178 milyar dolar. Ni
jerya 20 milyon dolar harcamış(3).

Teknolojiyle doğal dengelerin alt üst edildiği, kül
türlerin ve uygarlıklann amansızca çatıştığı, dünya ni
metlerinin âdil üleşilmediği acımasız ve acınası bir 
dünyadır bu.

Kimi devletler, böyle bir dünyada, adalet özünden 
yalıtılmış bir hukukun ruhsuz diliyle ahlâk ve aklın si
lahlı bekçiliğine özenmişler(4).

Ülkeme bakıyorum. Sıranı birbirine dönmüş iki Tür
kiye.

Uzun soluklu düşündüğümüzde ve ileri toplumla- 
rın carihleriyle karşılaşiırdığımızda, efianevi bir kurtu
luş savaşını başaran. Cumhuriyeti kuron, onca travma
lara karşın demokratik sabır ve erginlik sınavından yüz 
akıyla çıkan, ekonomik ve kültürel dinamikleriyle dışa 
doğru patlayan, yayılan, genişleyen bir halk. Dipdiri, 
capcanlı, hep ayakta.

Gerçekten büyük bir halk bu. Böyle bir halkın ço
cuğu olmak bana kıvanç ve umut veriyor.

Bu birinci Türkiye'dir, doğru ve gerçek Türkiye’dir. 
Atatürk'ün kafasındaki bu Türkiye’dir.

Buna karşılık, her şeyi geriden izleyen, kendisinin 
üretip devletleştirdiği yazılı hukuka göre halkıyla mah
kemelerinde sürtüşen, halkına güvenmeyen, hep içe 
doğru patlayan, yayılan, genişleyen, birinci Türkiye'ye 
yetişemeyen, hastalık irisi hantal bir devlet(5).

Bu ikinci Türkiye'dir, yanlış ve öykünmeci Türki
ye'dir. Atatürk'ün tasarladığı Türkiye bu değildir.

Gönül isterdi ki; ülkemiz sık sık demokrasi göçüğü 
altında kıvranan bu ikinci Türkiye'yle, Sokrates'siz, 
Descartes’sız, Nobel’siz üçüncü bine girmesin. Ama iş
te giriyor.

Eğer "bunalım"; "dünyanın yaşamakta olduğu hız
lı gelişme ve değişme karşısında bir ülkenin uyum ya
parken karşılaştığı sorunları, yeterli bir toplumsal de
ğişme perspektifine sahip olmadığı için, doğru olarak 
algılayamaması ve değerlendirememesi, dolayısıyla 
bu sorunları çözecek yeterliliği gösterememesi ya da 
yanlış çözümlere sapması"{6) ise. Türkiye’de bir buna
lım vardır.

Bunu çözmek bizlere düşüyor.
Peleponnes savaşında yaşamlannı yitirenlerin ar

dından söylediği ağıt-söylevinde Perikles. devlet yö
netimiyle ilgilenmenin erdemlerinden söz eder. İlgi
lenmeyenleri "zararsız", ama "yararsız" yurttaşlar ola
rak niteler.

Bence doğru bir saptamadır bu. Gerçekten dikta
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törlüklerin büyük önderlere, demokrasilerinse her 
şeyden önce kendilerini ciddiye alan, bilinçli, sorumlu, 
büyük yurttaşlara gereksinimleri vardır(7).

Sizlerin önünde, yararlı, ciddi, bilinçli, sorumlu, bü
yük yurttaşlann önünde, yıllardır hukuk bilimi ve uy
gulamasıyla iç içe yaşamış her hukukçu-, yalnızca ka
rar veren bir görüş üreticisi (müçtehit) olarak değil, 
halkını aydınlatan yol gösterici (mürşit) ve hukuk sa
vaşımcısı (mücahit) olarak da konuşmak durumunda
dır. Üstelik bu hukukçu, öğrenimde fırsat eşitliğini ger
çekleştirememiş bir toplumun çocuğu ise, bu yüzden 
daha yetenekli birinin zararına ve fakat kendi yararı
na öğrenim yapma olasılığı yüksek biri ise, özverili 
halkına daha çok borçlu demektir. Böyle olunca da, 
gözlemlerini ve saptamalarını, tek yol gösterici bilimin 
en son doğrularına göre değerlendirmek zorundadır. 
Gerçekleri peçeleyerek gerçeklerden kurtulmanın sa
nal cennetinde yaşama kolaylığı, "gerçekleri söyle
mekten korkmayınız"diyen Atatürk’ün okullarında 
yetişmiş bizlere elbette yaraşmaz. Unutmayalım ki, 
totaliter eğilimli toplumlar sevaplarını, özgürlük yanlı
sı toplumlar günahlarını abartırlar. Ama, bu beriki da
ha güvencelidir(S). Hiç değilse aldatmaz. Kuşkusuz en 
doğrusu, sorunları kırılmalara uğratmadan indirgeme- 
ciliği reddeden bir mantıkla ele almaktır.

Ben ülkemi doğrularıyla yanlışlarıyla, sevaplarıyla 
günahlarıyla birlikte seven biriyim. Gerçekçiyim.

Hukukun kimliği evrenseldir. Ülkelere göre değiş
mez.

Sorunlara işte bu bilinçle yaklaşacak, sizleri de dü
şünmeye çağıracağım.

şimdi bu tarihsel günde, Türk olarak, hukukçu ola
rak, yurttaş olarak, Atatürk’ün resmi altında, sizlerin 
önünde temel soruları birlikte soralım ve bilimin ışı
ğında yanıtlayalım: Atatürkçülük ve onun uzun vade
deki amacı neydi? Çağcıl demokrasi nedir? Türkiye 
hangi noktadadır?

"Çağcıl" (moderne) derken, en ileri uygar değerleri 
yakalamış olanları-, "çağdaş" (contemporain) derken, 
aynı zaman diliminde yaşayanları amaçlıyorum.

ATATÜRKÇÜLÜK

Tarih yapan her eylem adamının başına gelenler. Ata
türk’ün de başına gelmiştir. Bu bir sınavdır. Atatürk ve 
Atatürkçülük, bilinçli yurttaşlar sayesinde bu çetin sı
navı aşacaktır, aşmalıdır. İnancım budur.

Kimileri ona tasarlayarak (taammüden) sövüyor
lar. Bu bir haçlı seferidir.

Bu konuda diyeceklerim kısa ve kesindir.
Bu saygısızlığı bırakınız. Atatürk kadar, kısa yaşa

mını halkına harcayan, yoğun yeğin hizmet eden ön
derler pek azdır. Türk halkının, geri kalmış ülkeler 
halklarının kurtuluşunda, çağcıllaşmasında en büyük

pay onundur, Ben burada konuşuyor, sizler orada ba
şınız dik dinliyorsanız, inananlar camiye, kiliseye, hav
raya gidiyor, esnaf alışverişini yapıyor, çiftçi toprağını 
sürüyorsa, bütün bunları ona ve arkadaşlarına borçlu
yuz. Bu yüzden "Atatürk" kavramı, artık bir ölümlü
nün adı olmaktan çıkmış, bayrak gibi, yurt gibi top
lumsal/ulusal bir "değer" olmuştur. Ceza hukuku bu 
değeri koruyor. Burada korunan Atatürk’ün resmi, 
büstü, anıtı değil; insana ilişkin bir değer olan toplum
sal ortak duygudur: Atatürk’e bağlılık, sevgi, saygı ve 
minnet.

Toplum barışı için bu ulusal değerde artık hepimiz 
birleşelim.

Atatürkçülük karşıtlannın en tehlikelileri, kanım
ca. donanım yetmezliğinin yüzeyselliğinde yaşayan 
"gizli an[ikenıaliscler"dir. Tuzağa düşmemek için, tarih 
ve Atatürkçülük bilincimizi bilimin sınamalarından ge
çirerek onlan iyi tanımak durumundayız.

Bunlann bir kesimi, sondaj, arşiv cımbızıyla Ata
türk’ün konjonktürel bir sözünü alarak kendi ideoloji
leri yararına kötüye kullanmayı huy edinmişlerdir. 
Sözgelimi, Türkiye Büyük Millet Meclisini açarken "pa
dişah ve halifeyi kurtarmak"tan söz eden Atatürk’ü 
padişahçı/halifeci; cumhuriyet ve laiklik karşıtı ilan 
ederler.

Bir bölümü de, onu boyutsuz biçimciliğe, giysi, 
imaj çağdaşlığına, yapay, sahte ve kozmetik batılılaş
maya; farklılaşmaya geçit vermeyen, tekçi, monolitik, 
totaliter resmî bir Türk kimliğine kilitlerler. Bu yerel 
“şarkiyatçılar" (terim Edward W. Said'indir), Atatürkçü
lüğü, Doğunun Batıda alaya alınan imajından kurtul
mak için yapılan, geçmişten kopuk biçimsel değişik
liklere indirgerler(9).

Gizli antikemalistlerin bir bölümü, Atatürkçülüğü, 
katı bir ideolojiye dönüştürerek, süre ve içerik açıla
rından onu güdükleştirip dondurmuşlardır.

Süre/zamandilimi açısından Atatürkçülük, artık 
var olmayan, yinelenemeyen 1930'ların “asr-ı sa- 
adet"ine hapsedilmiştir. Bunlar, 1930’lan 1980'lerle, 
1990’larla örtüştürmek gibi, geçmişi şimdiki zamana 
taşımanın anakronik ironisini yaşar, her sabah yenile
nip yeniden kurulan bir dünyada, bugün bile para
doksal biçimde di’li geçmiş zamanda konuşurlar. Eleş
tirel akılcılıkla Atatürkçülüğü irdeleyenleri yurda iha
netle suçlarlar. Bir akımı/görüşü besleyen biricik da- 
mann eleştiri olduğunu, eleştiri olmazsa o akımın bü
zülüp içine kapanacağını, melankolikleşeceğini, tek 
boyutlu bir yapıya dönüşeceğini, Newton’in "atalet 
yasası" uyarınca tükeneceğini bilmezlikten gelirler.

İçerik açısından bu gizli “antikemalistler", efsane
leşmiş. sıradışı bir kahramana duyulan Platoncu hay
ranlıkla yetinirler, beyin çilesi çekip bir türlü “öze" ine
mezler. Bu yüzden de, bilim yerine her Allah'ın günü, 
ozansı, slogancı, sığ sözcüklerle tıka basa kof hamaset 
dolu yalınkat söylevleri yineler. Atatürk’ü metalaştırır- 
lar. ümberto Eco’nun dediği gibi, bu an büyük bir yan
gını söndüren çok büyük bir kahramana itfaiyeci ün-
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vanının verildiği andır. O anda, bir yandan bilimsel de
yişle toplunnda yaratılan bıkkınlık/bezginlik karnnaşa- 
sıyla (Arisceides kompleksi) Atatürk sevimsizleştirilir
ken. öte yandan onun "en büyük yapıtım" dediği 
Meclisinin yanı sıra, partisi, mirasını bıraktığı çocuklan 
Türk Tarih ve Dil Kurumlan, hukuka kökten aykırı ya
salarla bir çırpıda kapatılır-, okutulması zorunlu din 
dersleriyle laiklik ilkesi çökertilir. Böylece Atatürkçü
lük diye Atatürkçülük diye Atatürkçülük vurgun ye
miştir. Bunları hep birlikte yaşadık ve kahrolduk.

Bütün bunlar, ideoloji yaftasının ayarücı ve ölüm
cül çekiciliğinde, kendilerinden menkul ideolojik bi
atin Atatürkçülüğe çıkardığı talihsiz faturalardır.

Gizli antikemalistlerin ortak yöntem yanılgısı, Ata
türkçülükten Atatürkseverliğe ulaşacak yerde tersini 
yapmış olmalarıdır. Atatürk'ü âdeta severken boğ
muşlardır. Hem de "Beni görmek (sevmek) demek, 
mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim dü
şüncelerimi, duygulanmı anlıyorsanız, hissediyorsanız 
bu yeterlidir"(10) diyen Atatürk’ü.

Kuşkusuz Atatürkçülük bunlardan hiçbirisi değil
dir.

1920’lerde "Anadolu yaylasındaki ışık"ı(ll), bir ey
lem adamı yakmıştır. Eylem adamlarının, öncelikle 
Atatürk’ün en iyi tanımı kanımca şudun “İnsan (Ata
türk) yaptığıdır’’(12).

Elbette Atatürk, sondaj-arşiv yöntemiyle değil, ol
sa olsa yaptıkları ve değişmez amacı gözetilerek ta
nımlanabilir.

ilkin o, halkına inanır. Pragmacıdır. Kendi diliyle 
“ulusunun vicdanında ve geleceğinde sezinlediği ge
lişme yeteneğini, ulusal bir sır gibi vicdanında taşıya
rak" ve "uygulamayı evrelere ayırıp adım adım yürü- 
yerek"(l3) devrimini ustaca gerçekleştirmiştir. Bu 
pragmacılıktır.

Okur yazarı yok denecek oranda az, feodaliteden 
kurtulamamış, Rönesans, Reform, Aydınlanma, Sana
yi Devrimi süreçlerini yaşamamış, sınıf katmanlan 
oluşmamış, kültürel değerleri farklı bir halkı, yüzyılla- 
n yıllara sığdırarak ve devrim yoluyla yoğunlaşma 
momentini yakalayarak demokrasiye hazırlama, akıl
cı/demokrat insanı yaratma kavgasına girişmiştir. 
"Devrimler gülsuyuyla yapılmaz" (Disraeli). Bu yüzden 
o, otoriterdir. Ama asla totaliter değildir. Olmamıştır 
da. Hem de yaşadığı dönemin modasına karşın. Tek 
biçimli Sovyet insanını (homo sovieticus) ya da faşist 
insanı yaratmak için, insanların nasıl ve ne düşüne
ceklerini, nasıl duygulanacaklarını toplum mühendis
liğine özenerek belirlemeye çalışan totaliter ideoloji
lerle kuşatıldığı bir çağda. Meclisi kapatma çağrılarını, 
padişahlık, ömür boyu cumhurbaşkanlığı önerilerini 
reddetmiş, ünlü sofrasında sabahlara dek tartışarak 
politikalar oluşturmuş bir önderdir, Atatürk. Faşizmi 
getirme önerisine “zorbalık" diye karşı çıkmıştır(14). 
Atatürk’ün ağzından bilimle çakışan gerekçeleri şöy- 
ledin "Öğreti istemem, donar kalırız"(15). "Biz de uygu
lanamaz düşünceleri, kuramsal bir takım ayrıntıları

yaldızlayarak, kitap yazabilirdik. Öyle yapmadık. Ulu
sun maddî ve manevi olarak çağcıllaşması yolunda 
eylemi söz ve kuramlara üstün tuttuk". "Ben manevi 
miras olarak kalıplaşmış hiçbir düstur bırakmıyorum. 
Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Zaman sürat
le ilerliyor. Böyle bir dünyada asla değişmeyecek hü
kümler getirdiğini ileri sürmek, aklın ve bilimin geliş
mesini inkâr etmek olur. Benden sonra beni benimse
mek isteyenler, bu temel eksen üzerinde aklın ve bi
limin rehberliğini benimserlerde benim manevi miras
çım olurlar".

Atatürkçülüğün şifresi işte bu sözlerdedir.
Demek, Atatürk ideolog ve ideokrat, Atatürkçülük 

ideoloji ve ideokrasi değildir. Bilimin yaşama uygulan
masıdır. Yöntemi bilimsellik, amacı demokrasidir. İde
olojiler, Atatürkçülüğün amacı olan demokrasiye ters 
düşerler. Zira ampirik olarak yanlış, etik olarak haksız 
bir dayatmacılığı içeren "ideolojiler, fanatik özleri ne
deniyle demokrasiyle bağdaşamazlar( 16).

Hiçbir görüş/akım. Jüpiter’in kafasından ansızın 
doğan Minerva gibi, sıfır malzemeyle yaratılamaz. 
Sokrates Descartes'ı, Descartes Voltaire’i, Hugo’yu. Pi- 
casso’yu yaratmıştır. Atatürk de geçmişin ortak kültür 
belleğini ulusal potada katalizör olarak eritmiştir. Bu
na göre içli türkülerimizin titreşimleri çok sesli ezgiler
le seslendirilecek. Yunus bizim kalacak, Goethe ve Ba- 
udelaire'in tadına varılacakur. Ne Köksüzleşme, ne Ba
tıya özenme, ne de görüncüde çağdaş biçimsellik. Yal
nızca özümsenmiş çağcıllık. Çünkü "özümsemek koşu
luyla başkalanndan beslenmek kadar özgün hiçbir 
şey yoktur. Aslanı aslan yapan özümsediği koyun eti
dir." (Paul Valery). Atatürk'ün deyişiyle "haraset-i fikri
ye" sayesinde özgün Türk kimliği yeryüzündeki vaz
geçilmez yerini alacaktır.

İnsanlar geçmişten ders alırlar. Ama geçmişte de
ğil, yalnızca şimdiki zamanda yaşarlar.

1930'lam dönülemez. Dönülürse şimdiki zaman da 
avucumuzdan kayar gider; yarının rüzgârları hiç es
mez olur. 1930'lardan ders alarak, ama 1930'lann bek
çiliğine özenmeden geleceğe bilimin ışığında gelecek
ler üretilirse, işte o zaman Atatürk'ün mirasçısı, Ata
türkçü olunur. Bunu iyi bilelim.

Şu an, zihinsel patinajdan kurtulmanın-, 1930'lan 
yineleyip ifşa etmenin değil, yannları gözeterek ve 
günümüzü iyi okuyarak Atatürkçülüğü sürgit inşa et
menin zamanıdır.

1930’lar, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı, tartışmacı 
demokrasinin fizyolojik işlerliğinin, "fikri hür, irfanı hür. 
vicdanı hür" demokrat insanı yetiştirmenin önhazırlık, 
fidanlık dönemidir. Marliott'un, Atatürk için bir "dikta
tör değil, bir ulus edükatörü (eğitici)" demesinin nede
ni budur(17).

Özetle Atatürk, demokrasiye iki talihsiz denemey
le geçmek istemiş, başaramayarak ertelemiş; "...de
mokrasinin bütün gerekleri sırası geldikçe uygulama
ya konulmalıdır." diyerek bunu gelecek kuşaklara, 
bizlere bırakmıştır(IS).
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Görülüyor ki, biz Mustafa Kemaller, 6 Eylül 
1999'daki çağcıl bilimin en son verilerine ve değerleri
ne yaslanan demokrasiyi ne denli iyi algılar, amacımı
zı buna göre belirler ve optimal demokrasiyi gerçek
leştirirsek o denli Atatürk'ün mirasçısı, Atatürkçü ola- 
biliriz(l9).

Unutmayalım. Bir toplum, şanlı bir tarihle, kurtu
luş savaşıyla, devrimlerle, bunlarda en büyük payı bu
lunan eşsiz bir önderle, sarsıntısız geçilen bir demok
rasi denemesiyle her gün övünüp duramaz, övün
mekle yetinmek, "bir örnekliğin/donmanın tehdidi" 
(François Jacop) altında yaşamak demektir. Buna hak
kımız yoktur. Geleceğe bakalım. Ikibinli yıllara evrilir- 
ken, demokrasinin biçimsel bir dekora dönüşmemesi 
için onu iyi algılayıp tanımlamak zorundayız.

Öyleyse ikinci temel soruyu soralım ve yanıtlaya
lım: Nedir çağcıl demokrasi?

ÇAĞCIL DEMOKRASİ

Çağcıl demokrasi, özgür, özerk, eşit bireylerden 
oluşan, bilgilendirilmiş özgür halkın, hukukun ege
menliği altında, sivil toplumun özgürlükçülüğe, çoğul
culuğa ve katılımcılığa yaslanan normlarına göre, öz
gür halk tarafından, özgür halk için yönetilmesidir.

Özgürlük

Bu tanımdan da anlaşılıyor ki, demokrasinin ilk 
öğesi ve ortak değeri özgürlüktür.

Demokrasinin özü, özgürlükte yoğunlaşır, iktidarın 
yürütülmesinde değil(20). Özgürlükçülük bir kez be
nimsenmeye görsün, gerisi gelecektir. Haklar ve öz
gürlükler, toplumla birlikte ortaya çıkarlar(21). Toplum 
demokratikse zaten bunları içselleştirmiştir.

Özetle, demokrasinin odağında hak ve özgürlükler
le donatılmış, baskılardan arınmış, özgür/özerk birey 
vardır. Her şey bu odağa göre konumlanır. Kurumla- 
rın, örgütlerin, yöntemlerin, tekniklerin bütünü olan 
demokrasi, özerklik anlamında bir değer olarak algıla
nan özgürlük üzerine oturtulmuştur(22).

Bireyin özgürlüğü ilkin beynin özgürlüğünü sağla
makla başlar. Bunun için de devletin görüşler, inanç
lar karşısında yansız olması gerekir. Görüşler karşısın
da yansız devlet düşünce özgürlüğünü, inançlar karşı
sında yansız devlet laikliği güvence altına almış olur. 
Devlet okullarında bireye bilimin verileri, ideolojik 
süzgeçlerden geçirilmeden, yansız, nesnel (objektif) 
olarak sunulur, algılama kapıları açık tutulur. Birey on
ları, koşullanmamış, özgür beyniyle kendisi değerlen
direcek, seçimini kendisi yapacaktır. Birey insandır-, 
öğrenir. Okullarda bu nedenle öğrenim (instruction) 
vardır, eğitim (education) değil. Demokrasi, düşünce
ler. inançlar cumhuriyetidir. Düşünceler üzerinde yal

nızca kaba baskıyı değil, beyin yıkama biçimindeki 
dolanlı baskıyı da reddeder. İdeoloji aşılayan, kuşkucu 
ve sorgulayıcı (agnostik) temele dayanmayan öğre
nim demokratik değildir(23). Demokratik toplumun 
beyni yıkanmış misyoner ve organik aydınlara, devlet 
makamlarını doldurmaya özgülenmiş uslu yurttaşlara 
değil, toplumun gelişmesi için Sokratesçe sorgulama 
ve eleştirel akılcılık alışkanlığını kazanmış bireylere 
gereksinmesi vardır. Okulların işlevleri böyle yurttaş
lar yetiştirmektir. Çünkü toplumun yaran için bireyin 
devlet gibi düşünmeme, "kurulu düzeni sorgulama, 
eleştirme, kınama, hatta mahkûm etme özgürlüğü" 
vardır (Laski). Esasen, demokrasi, bireysel özgürlükle 
düzen kavgasına dayanır ve bu, dünün, şimdinin, ya
rının kavgasıdır(24).

İnsanı insan yapan en soylu organ beyin, beynin 
en kutsal ürünü düşünce, inançtır. Buna herkesin ve 
devletin saygı duyması zorunludur.

Bu saygı, bireyin özgürce oluşturduğu düşünceyi, 
inancı dış dünyaya yansıtma a.şamasında ortaya çıkar. 
"Düşün, ama içinden düşün" demek, “hiç düşünme" 
demektir. Birey hem düşünecek, hem de her türlü 
araçla onu sergileyecektir. Yasaklarla, kozmik cezalar
la sergilenmeleri önlenen düşünce, inanç, bir bilinç 
küresine hapsedilir, ağızlar kapatılır, kalemler kırılırsa, 
"kenetlenmiş dişlerle özgürlük türküleri söylenemez" 
(Alfonso Reyes). Böyle bir toplum henüz avcılık çağın- 
dadır, ilkeldir. Avladığı değer ise düşüncedir, inançtır, 
insan beynidir, son çözümlemede insanın, toplumun 
ta kendisidir.

Özgürlükçü demokraside herkes özgürlük türkü
sünü söyler. Dişler kenetlenmediğinden halk söylen
mez, söyler, hem de yüksek sesle.

Düşüncelerin, inançlann açıklanmasını yasaklama 
girişimleri dün olanaksızdı, bugün daha da olanaksız
dır. Çünkü "insan yok edilebilir, ama teslim alınamaz” 
(Hemingway). "Düşünceler kurşuna dizilemez" (Napo
leon). Dünün dünyasını ele alalım. Sokrates'in eylemi 
Atina yasalanna göre suçtu. Sokrates herkese açıklık, 
doğrudanlık, yüzyüzelik, sözlülük ilkelerinin uygulan
dığı öylesine başarılı bir yargılama sonucunda hüküm 
giydi ki, uygarlığın bu yargılamayla başladığı ileri sü
rülmüştür (M.C.Anday). Ancak düşüncenin cezalandın- 
lamazlığı unutulmuştu. Bu yüzden Sokrates’i yargıla
yan 502 yargıçtan hiç birinin adını bilmiyoruz. Ama 
2398 yıldan beri "hükümlü Sokrates konuşuyor" (F. 
Erem), Atina adaleti ise lanetleniyor.

Ne ki, insanlık bunlardan hiç ders almamış görü
nüyor.

Düşünce yasakları her zaman toplum zararınadır. 
Yasaklanan düşüncenin bütünü ya da bir kesimi doğ
ruysa "doğru"dan. yanlış ise doğrunun daha belirgin 
biçimde ortaya çıkmasından yoksun kalan bir toplum 
yoksullaşacak, yeni tezlere ulaşamayacak, olduğu 
yerde duracaktır.

Düşüncelerin açıklanmasını yasaklamak, yalnızca 
düşünceyi üreten insanın değil, başkalannm dinleme
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ve değerlendirme özgürlüklerine de saldındır. Çünkü 
ötekilerin düşünceyi dinleme, değerlendirme özgür
lükleri, berikilerin düşünceyi açıklama özgürlüklerinin 
bulunmasına bağlıdır.

Sınırsız özgürlük şeytanlar içindir. İnsanın şeytan- 
laşmasına elbette göz yumulamaz. Beynin her ürünü 
söze dönüşüp dışarıya yansıtılamaz. Sövgüler. iftiralar 
böyledir, düşünce sayılmazlar ve her düzende ceza
landırılırlar. Ayrıca hukuk, suç sayılan eylemlere kış
kırtmaları, zorla düşünce dayatmalarını da suç sayar. 
Ancak bunlann dışında kalan şeyler, toplumu sarsan, 
yüreğinden yaralayan görüşler bile, düşünceyi açıkla
ma özgürlüğünün sınırlan içinde kalır, suç sayılmaz- 
lar(25). Tersi anlayış çoğu zaman düşünce suçudur(26). 
Esasen “sakıncalı olmayan bir düşünce çoğu zaman 
düşünce olarak anılmaya değmez” (O. Wilde). Bugü
nün gelişmelerini, skandal yaratan, sakıncalı düşünce
ler sergileyen insanlara borçluyuz.

Ceza hukuku, suç sayılan eylemlere kışkırtmaları 
cezalandırırken çok duyarlı olmak, “suçların yasallığı 
ilkesi"ni çiğnememeye özen göstermek zorundadır. 
Bu ilke birey özgürlüğünün güvencesi, ceza hukuku
nun temelidir. Bu yüzden insan hakları bildirilerine, 
anayasalara (md. 38) girmiştir. Bu ilkenin somut izdü
şümlerinden biri de, ceza hükümlerinin açık, belirgin, 
kesin olmaları, örtülü, gri. belirsiz, mat, değerlendirici 
ve görece olmamalandır. Bu tür sözcüklere yer veril
memelidir. Bu bir alt ilkedir. Bu alt ilkeye uyulmazsa, 
hem suçlann yasallığı ilkesi ve hem de düşünce öz
gürlüğü sinsice, kurnazca, dolanlı yolla çiğnenmiş olur. 
Böyle bir hukuk, kendi örgülü saçlanna tutunarak ba
taklıktan çıktığını söyleyen Baron Von Munchha- 
usen’ın mantığıyla işleyen bir hukuktur.

Özgürlükleri kötüye Kullanacakları ya da demokra
tik sistemi yıkacakları bahanesiyle de düşünceyi açık
lama özgürlüğü sınırlanamaz, yasaklanamaz.

Bunun üç temel nedeni vardır.
Birinci neden, düşüncenin özyapısıyla ilgilidir Her 

düşünce karşıtıyla vardır ve gücünü karşıtına borçlu
dur. Marksizm liberalizmin, liberalizm Marksizmin 
yanlışlannı ortaya koyarak ve yeni sentezler yarata
rak düşünceleri güçlendirmişlerdir.

(kinci neden, demokrasinin özyapısıyla ilgilidir De
mokratik toplum, tek gerçek savını ve kültürel tekel
ciliği reddeder. Her zaman açık uçludur. Özgürlükçü
dür. Bu yüzden de hoşgörüsüz yıkıcı akımlara, görüş
lere bile hoşgörülü olacak kadar cömert olmak zorun
dadır. Bu temel ilkeden vazgeçerse demokratik olma
yan bir yöntemi seçmiş ve tuzağa düşmüş olur. Ken
di varlığını özsavunma gerekçesi de olsa, bu tutarsız
lıktır. Demokratik rejimin kavgası, sürgit bu tuzağa 
düşmenin ve bu tuzaktan kurtulmanın kavgasıdır. De
mokrasi militan olmamalıdır. Demokrasinin amacı, de
mokratik olmayan rejimleri çökertmek değil, onlan 
özgürleştirmektir(27). özgürleştireceğim bahanesiyle 
özgürlük çiğnenemez. Çiğnenirse kısır döngü kınla
maz ve bunalım daha da derinleşir. Demokrasinin bir

özelliği bünyesinde her an bir risk taşımasıdır. Riski 
göze alamayan rejimlerin adı diktatörlüktür(28).

Demokrasinin biricik sigortası yine ve ille de de
mokrasidir

Üçüncü neden, demokrasinin uçlan evcilleştirici, 
demokratik bağışıklığın sağlamlaştırıcı dehasıyla ilgili
dir. Deneyimler göstermiştir ki, aşırı görüşleri, inançla- 
n etkisiz kılmanın en iyi çaresi, özgür bırakıp onlarla il
gilenmemektir. Bu tutum, aşın görüşleri, inançlan ön
ce parçalayacak, çoğullaştıracak, ılımlı kılıp evcilleşti- 
recektir(29). Özgürlükçü demokratik toplumlar topla
ma kampı tohumları dahil, totalitarizmin bütün to- 
hunrılannı, içlerinde taşırlar ve hoşgörerek parçalayıp 
onların serpilmelerini ve bütünleşmelerini önlerler. 
Dikkat ediniz. Bütün totaliter rejimler bunu iyi bildik
leri için, her zaman gelişme ortamını sağlayan çoğul
culuğun amansız düşmanı olmuşlardır(30). Eğer uç 
akımlar yasaklanırsa, demokrasi bu işlevinden, siste
mi ayakta ve sağlam tutan demokratik bağışıklıktan 
yoksun ve ilk fırsatta yıkılma tehlikesiyle yüz yüze 
kalacaktır. Tutuklanma Hitler'i yaratmıştır. Sürgün Le- 
nin’i yaratmıştır. Sürgün edilmeseydi, büyük olasılıkla 
Lenin, ömrünü bir parti başkanı olarak Duma'da nok
talayacaktı.

Her yasak, yasaklanana güç kazandırmış, aykırılığı 
mayalandırmıştır Çünkü yasaklanan her görüş, her 
inanç merakı kışkırtır. Yasaklanan görüş, inanç çapın
dan çok salgılar. Roma katakomblarına sürülen Hıris
tiyanlık, ilkin bükülmüş bir dal. daha sonra tepen bir 
daldır. Yasak kapakları kalktığında sel her yeri kaplar. 
Artık ortada "tartışan insanlar değil, çarpışan ordular 
vardır.” (B. Russell).

Yasak, önceleri görece bir dinginlik sağlar Ancak 
geçicidir, aldatıcıdır Çünkü baskıyla sağlanan barış, as
lında için için süren bir savaştır Yasaklanan görüşlerin 
gaddarlık patlamasıyla öç almalarının(31) nedeni, bas
kı rejimlerinin sistemin bağışıklığını sağlamaktan yok
sun kalmalandır.

Küçük Hitler'lere mikrofon vermeyerek onlan sile- 
meyiz. Hoşlanmasak bile Ku Klux Klanlann felsefeleri
ni yayma ve sokakta yürüyüş hakları vardır(32). Unut
mayalım ki, en tehlikeli düşünceler bile insanlığın çıl
gınlıkları arasında yer almıştır, almalıdır. Çünkü insan
lar arasında sağduyu eşit paylaşılmıştır (Descartes). 
Yaratıcılık için kaosa da gerek vardır(33). Düşünsel 
“anarşi, demokratik ülkelerin en çok değil, en az kork- 
malan gereken şeydir" (Alexis de Tocqueville).

“Öyleyse ötekinin demokrasiyi yıkma amacı var
sa. bırakalım konuşsun. Konuşsun ki, demokrasi için
de sağduyu onu yapayalnız bıraksın. Bu fırsatı de
mokrasiye verelim, kaçırmayalım. O susturulursa, ona 
karşı en güvenilir savunma aracından kendimizi ve 
halkımızı yoksun bırakmış oluruz, bu savunma aracı 
şudun Aşırı uçları savunan kaba görüşleri akılcı yön
temlerle reddetme hakkını halkın elinden almak. De
mokrasi "ben ötekinden daha iyi düşünüyorum” yo
lundaki vesayetçi, jakoben ve tekelci anlayışı redde
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der. Bu hakkı halkın elinden alırsa tuzağa düşmüş 
olur. Böyle bir tuzağa düşen dennokrasiyl ise. artık de
mokratik ilkeler değil, demokrasi düşmanlarının sin
dirme yöntemleri yönlendirmiş olacak, demokrasi de
mokrasi olmaktan çıkacaktır" (Cohen). Bu yüzden Jef
ferson, "Eğer, demiştir, aramızda birliğimizi bozmak is
teyenler varsa, onları rahatsız etmeyelim, kendi halle
rine bırakalım".

Unutmayalım ki, yaşamak için gerekli organlarla 
donatılan insana bunları kullanma fırsatı vermek, ge
lişmenin önkoşuludur(34).

Özetle özgürlükçülük, başta beynin, düşüncenin, 
inancın özgürlüğü olmak üzere, ancak demokrasiyle 
gerçekleştirilebilen, onun olmazsa olmaz öğesidir. 
"Özgürlük kişinin özsorumluluk iradesinin olması de
mektir. Kişinin bizi ayıran mesafeleri koruması de
mektir. Kişinin doğru zamanda ölmeyi isteyebilecek 
biçimde yaşaması demektir. Rakiplerine, onları aynı 
olmaya indirgeyerek değil, onlarla uğraşarak, onlara 
direnerek ve meydan okuyarak saygı duyması de
mektir. Bir rakip olarak saygı duyduğu kişiyi kimileyi^ 
bir dost olarak seçmesi demektir. Karşılıklı bağımlılığı 
çatışmayla, çatışmayı saygıyla kaynaştırması demek
tir. Karşı karşıya kaldığı şeyler yoluyla kendisinden 
öteye uzanması, bunların benlikte uyandırdığı yokluk, 
farklılık ve olasılık yankılannda hayat bulması demek
tir. Çok biçimli özgürlük düşüncesini tek bir kimlik 
modeline çengelleyerek onu sabit hale getirmeyi red
detmesi demektir."(35).

Yineliyorum. Özgürlüğü yerli yersiz sınırlayan bir 
hukuk ve devlet, insanı insan yapan temel öğeye, öz
gürlüğe ilıanec etmiş bir hukuk ve devlettir. Böyle bir 
düzende hukuk da, devlet de meşru değildir.

Çoğulculuk

Çoğulculuk, "Batı politikasının keşfinin övüncü” 
olarak demokrasinin önkoşuludur(36).

Demokratik toplum kültürel tekelciliği dışlar. Top
lumun doğa yasasını gözetir. Bu yasaya göre her top
lumda kafa sayısınca görüş, yürek sayısınca sevgi var
dır. Çünkü bireyi birey yapan bireyi tanımlayan şey, 
eşsiz, benzersiz olma niteliğidir”(37). insanlar arasında 
tek ortak nitelik farklı oluşlandır(38).

Farklılıklar, başkalıklar çağını yaşıyoruz. Bunun an
lamı, özgürlük, özellik, çeşitlilik, değişiklik, çok man
tıklılık (multiples socio-logiques), çok odaklılık (poly- 
centralisme) demektir(39). Felsefi, siyasal, kültürel ço
ğulculuk demektir. Çoğul gerçeklik demektir. Son çö
züm önerisinin, dayatmacılığın reddi demektir.

Çoğulculuk, bireysel özgürlüğün/özerkliğin doğal 
sonucudur. Değil mi ki herkes, berikilerle ötekiler di- 
keylemesine. yataylamasına özgür ve eşittir, öyleyse 
orada bireyler hiçbir düşünce kalıbına uymak zorun
da değildir; çünkü bireydir, "bende" değildir. Birey 
kendi alınyazısını belirlemede özerktir. Özerk birey 
olarak demokratik sürece katılacak, öyle kalacaktır.

Tek değer değil, değerler çokluğu yaşanacaktır(40). 
Çünkü her bireyin yaşam biçimini kültürel bir değere 
dönüştürme hakkı vardır(41).

Doğa tek tip insan yaratan bir klinik değildir; ço
ğulcudur. Toplumlar da doğal yapıları gereği böyledir. 
Nitekim Babil Kulesi Söylencesi. Tann’nın bile tek dil 
tasarısından hoşlanmadığının kanıtıdır(42). Sivil top
lum. insana özgü değerlerin özündeki çoğulcu yapıyı 
benimseyen bir toplumdur. Akılcı temeli yalnızca 
kendisinin oluşturduğunu ileri sürmez(43) ve dayat
maz. Ne katıksız bireyci ne de katıksız kolektivisttir. 
"Akıl bize, her zaman ötekinden gelir. (...) Farklılıklar 
düzenli değiş tokuştur. (...) Değiş tokuşun olanaksız ol
duğu her yerde dayatma, terör vardır. (...) Öteki öteki 
kaldığı sürece ırkçılık yoktur. Öteki ne zaman ki fark
lılığa zorlanır, orada ırkçılık başlar. (...) (Hiç kimse boşu
na yorulmasın). Ötekinin kökünü kazımak için yapılan 
her girişim ötekinin yok edilemezliğini kanıtlamakta- 
dır."(44).

Aslında çelişki, çatışma toplumsallaşma biçimidir 
(Simmel). Bundan korkulmaman, buna özendirilmeli
dir. Zira demokrasi bir üst dildir (metalangue), larklılık- 
lann katılıklannı çoğulculuk sayesinde eritir(45). De
mokrasinin çokluk ayırdına varılamayan dehası da iş
te buradadır.

Bu yüzdendir ki, demokrasi, toplum mühendisleri
nin gelgeç ve kurgusal bir tasarımı değil, toplumsal 
gelişmeyi sağlayan sorgulayıcı bir araştırma izlencesi
dir, programıdır. Yaygın sivillik ve çoğulculuk ortamın
da boy verir.

Bütün bunlar ortaya koyuyor ki, toplum ideolog
ların, yöneticilerin hamur gibi yoğurup biçim verecek
leri bir varlık değildir(46). Bu amaçla yapılan "devrim
ler. omuzdaki yükü değiştirmemiş, yalnızca omuz de
ğiştirmiştir" (B. Shav\/). O kadar. Sonuç hep bellidir. Hiç
bir kültür çizmeyle yok edilememiştir. Her girişim onu 
güçlendirmiştir. Tek biçimli insan yaratma dayatması 
(integrisme), tehlikeli bir anndırma girişimi(47) olarak 
ilkin girişimin sahiplerini yok etmiştir. Kurgusal akılla 
toplum mühendisliğine özenen Jakobenler, Robespi
erre, Billaud-Varennes, Saint-Just, Le Pelletier, insanı 
terörle yeniden üretmeye yeltendiler. Napoleon bü
tün Avrupa’yı bir kimyager gibi kendi deneyi için kul
lanacağı bir hammadde olarak gördü(48). Mussolini, 
Hitler, Stalin, Franco yalnız milyonlarca cana değil, in
sanlığımıza. onurumuza da kıydılar. Hepsi de tek bi
çimli insan yaratma isterisiyle kendilerini Tanrı’nın ye
rine geçirdiler. Kendi akıllarının ürettiği tek gerçeği 
topluma dayatarak, kendilerinden menkul yol göste
riciliği benimseyerek, toplumsal olayların/olgulann ki
şilere. aktörlere teslim olmayacak kadar karmaşık ol
duğunu düşünmediler. Yarattıkları ideolojik/yanlı 
Procrustes devlet sayesinde insanların yataklanna 
uzun gelirse, ayaklarını kestiler, kısa gelirse ayaklarını 
uzatmaya yeltendiler. Kimileyin de insanları önce par
çalara ayırdılar. Sonra bu parçaları yeni biçimler altın
da birleştirip kendi insanlarını yaratmak istediler. Her
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totaliter rejim gibi, “bir meyve icoparmalc için ağacı 
devirdiler" (Montesquieu). Özgür birey yok oldu. Orta
da yalnızca tek bir efendi kaldı. Bu devletti. Geriye ise 
her efendinin gerek duyduğu köleler. Bireysiz devlet 
“çaldığı dişlerle ısıran hain bir yaratık” (Nietzche) olup 
çıktı.

Topluma deli gömleği giydiren böyle bir rejimde 
ve devlette insanlar maske takıp sahte kimlik kartla
rıyla dolaşmak zorundadır. Bireyler için tek kurtuluş 
yolu ikiyüzlülüktür. Orada hiç kimse artık kendisi de
ğildir. Ortalıkta duyulan sesler slogan, yinelenen tö
renler kısır ritüellerdir. Pastörize insanlardan oluşan 
bir toplumda fotokopilerle yığınlaşma başlar. Örgüt
lenme yoktur. Çünkü farklılık yoktur. Bunun adı da 
kültürel soykırımdır (genocide culturelle). Artık insanlar 
tek şey bilir, tek şey düşünürler. Bu da rejimin dayat
tığı gerçektir. Herkesin aynı şeyi düşündüğü bir yerde, 
aslında kimse düşünmüyor demektir. İnsanın yerine 
kişiliksiz yaratıklar, “hiç kimseler (Octavio Paz) geç
miştir.

fdeolojik, militan devletin sonu hep ayn/d/r. Hızlı 
yaşlanır (progeria). Çünkü ölümcül devlet yetmezliği 
hastalığına yakalanmıştır. İnsanı köleleştirdiği için 
meşru değildir. Devleti ayakta tutan zorbalıkla meşru
luk arasındaki ilişki ise ters orantılıdır.

İnsan, “yanaklan kızaran bir yaratıktır(49), onurlu
dur, Her yönüyle tanınmak, kabul edilmek ister. Dev
let ve herkes insana saygılı olmak zorundadır. İnsana, 
insanın kendisine, insan kümelerine ve ölüm pahası
na değer verdiği şeylere, kültüre, dile, kimliğe saygı. 
Bu saygı insan ruhunun, yaradılışının bileşenlerinden 
biridir, insan olmanın, insan sayılmanın vazgeçilmez 
koşuludur, insan yalnızca biyolojik gereksinmeleri 
olan bir varlık değil, hakettiği değer verilmeyince öf
kelenen, aşağılanınca utanan, değerince değer verilin
ce gurur duyan bir yaratıktır(SO). Platon buna “thy- 
mos" diyordu. Hiçbir insan, kendisine bebekler gibi 
davranılmasından hoşlanmaz. O her zaman ergindir. 
Ergin ve özerk olarak tanınmasını ister. Tarihin motö- 
rü budur.

Çoğulculuk zenginliktir Her kültürün çoğulcu kül
türe getireceği zenginlik, değişiklik; gelişme ve değiş
me patlamalarının nedenidir(51). Bu yüzden çoğulcu 
demokraside berikiler, ötekilerin karşıt görüşlerini 
sergileme hakları örselendiğinde kendi haklan örse
lenmiş gibi savunurlar. Çünkü savundukça kendileri
nin de çoğalacaklarını bilirler. O yüzden her kültür 
başlı başına bir değerdir, boşlukların yanı sıra dene
yimleri, bilgelikleri, erdemleri içinde taşır. Geleceği, 
geçmişi ve şimdiyi canlı bir iletişimje bütünleştirir. Eş 
zamanlı ve tarihsel çeşitlilik çoklu tekliktir (unitas 
multiplex), insanlığın ortak dokusudur. İnsanlık daya
nışması kültürel çeşitliliğe saygı içinde gerçekleştirildi- 
ğinde(52) barışa ulaşılacaktır. Başka başka kültürlerin, 
kimliklerin bir aradalığı sağlanınca barışa ulaşılır. Çün
kü çoğulcu yaşam ötekine saygıya dayanır(53). Kül
türler arasında değer açısından, yansız devletin ve hu

kukun egemenliği altında, eşitlik ve her kültürün gü
neş altında yerini alma hakkı vardır(54). Kültürler bir
birlerini küçümseyemezler. Okul bahçesinde berikile
rin öteki saydıklan bir çocuğa “seninle oynamayız" 
demelerinin yarattığı acıyı sözcükler anlatmaya yet
mez. Bu bir insanlık suçudur(55).

SS'lerle ötekileri düşününüz. Aralannda diyalog 
yoktu. Çünkü eşitlik yoktu. SS’ler ötekileri düşman 
olarak bile görmüyorlardı. Köpekler, domuzlar, zararlı 
böcekler gibi görüyorlardı. Ötekiler onlann gözünde 
hayvan bile değillerdi. Sadece birer çöptüler. Çöpün 
alınyazısı yakılmaktır(56).

Bu yüzden insanlık “tek"in yerine “çok”u, ötekiler
le berikileri, "Bir ağaç gibi tek ve hür/ve bir orman gi
bi kardeşçesine" (N. Hikmet) yaşatan çoğulcu demok
rasiyi getirdi. Aynı değil, başka başka şeyler söylendi
ği için gerçek diyalog başladı. İnsanların devletleştiril
mesi aşaması bitti, devletin insancılaşması aşamasına 
geçildi. Toplumlar barışa, dinamizme kavuştular. Kimi
leri bunu “tarihin sonu" diye duyurdu(57). Bir bakıma 
haklıydılar. Çünkü demokrasi, çoğulculuğu, çeşitliliği 
hem özendiriyor, hem de hoşgörü çimentosuyla bir 
arada yaşatıyordu(58). Çözülmıe ve ayrışmanın içinde 
birleşme vardır(59). Görülmemiş çeşitliliklerimizin için
deki birleştirici ipliklerimizi bulmak gerekir (di)(60). Bu
lunmuş ve “biz" kavramına ulaşılmıştır. Bunun anlamı, 
diyalojik ilkeyle birden çok aklın yarışarak dinamikle
rin seferber edilmesi, dönüşümlülük ilkesiyle (principe 
de recursion) yaratma, üretme kesintisizliğine ulaşıl- 
masıdır(61).

Son çözümlemede, doğanın da, toplumun da ya
pısı çoğulcudur. Doğa da, toplum da çoğulcu dinamik
lerine dokunulmasını içlerine sindiremezler. Bu doku
nulmazlığın çiğnenmesi durumunda birincisi, kendi
siyle birlikte insani; İkincisi, dokunanlan yok etmekte
dir.

Doğal dengenin ve toplumsal barışın bozulması
nın kökeninde yatan neden de, çoğulculuğun göz ar
dı edilmesidir.

Hoşgörü, Görecelik

Bütün bunlann doğal sonucu şudun Demokrasinin 
paradigması, hoşgörü ve göreceliktir. Bilgi, görüş, ey
lem, ahlak açısından gerçekler görecedir. Bunu ayak
ta tutan da hoşgörüdür, çünkü hoşgörü ötekinden 
nefret etmeme bilincini kazandıran erdemdir. Bu yüz
den, demokraside çoğunluğun karan, hiçbir zaman 
gerçeğin kanıtı değildir. Sadece tartışmayı geçici ola
rak sona erdiren çaresizliğin çaresidir.

Kültürel Kimlik

Çoğulculuğun doğal izdüşümlerinden biri de kül
türel kimliktir. Gelenekler, alışkanlıklar, diller, düşün
celer, inançlar, manevi değerler, yaratıcılık, kararlann 
öğesi olarak ortak bilincin ve ortak kimliğin dayanak
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larıdır. Yurttaş kavramı başkalıkları içselleştiren, meş
rulaştıran kolektif kimliğin hukuksal kodudur(62). Bu 
yüzden 19-28 Haziran 1972 Helsinki Avrupa Kültür Po
litikası Konferansında, her kültürel başkalığa saygının 
öğrenimde aşılanması istenmiş; 26 Temmuz-6 Ağus
tos 1982 Mexico Konferansında, kültürel kimliklerin 
savunulmasının toplumları bölmediği, zenginleştirdiği, 
bunları göz ardı etmenin bunalımlara yol açtığı vurgu- 
lanmıştır(63).

Görülüyor ki, çağcıl demokrasi, siyasal kimliği ve 
istekleri değil, bir kümeye aidiyeti yansıtan, insanı 
özelliklerini gözeterek kendisi kılan kültürel kimliği 
korumak zorundadır. Çoğulculuğun doğal sonucudur 
bu(64). Çoğulcu demokrasi, dayatmacı, hegemonyacı 
kimliği dışlar. Çünkü dogmaya, dogmalaşmalara göz 
yumamaz. "Kimliği olumlayan ve fakat onun dogma- 
laşmasını önleyen, çeşitliliği koruma kaygısı taşıyan 
ve farklılıkları bağımlılık ve savaşımda birleştiren tar
tışmacı demokrasi(65) iç barışın vazgeçilmez gerekçe
sidir. Dinginlik ve barış, yasalarla değil, birey ve devle
tin çoğulculuk ilkelerine ve izdüşümlerine uymalarıy
la sağlanır.

Eleştirel Akılalık

Demokrasi, itiraz temellidir. Eleştirel akılcılığa yas
lanır. Hiçbir görüş, inanç ve tutum tartışma dışı sayıla
maz. Kimsenin eleştiriden ve tartışmadan vazgeçme 
lüksü yoktur. Çünkü eleştiri, tartışma kamu ahlakına 
girer, toplum yararınadır, ödevdir. Bireysel ahlakın ala
nına giren bir hak değildir. Haktan vazgeçilebilir, ama 
ödevden vazgeçilemez.

Katilımalık

Özgürlük, çoğulculuk, elbette özgür halk yönetimi 
demek olan demokrasi için yetmez. Demokrasi, dü
şünceler cumhuriyetidir, diyalogdur. Bu diyaloğu, se
çim, partiler, sendikalar, dernekler gibi sivil halk ör
gütleri, baskı grupları sağlayacak, karar süreçlerine 
halkın sürekli katılması gerçekleştirilecektir. Özgürlük, 
çoğulculuk amaç; katılımcılık bunlann gerçekleşmesi 
için araçtır. Yeter ki, katılım, halkın doğru bilgilendiril
mesine dayansın. Tersi durumda kararlar sakatlanır 
ve tutarlı olmazlar. Aldanmamak için doğru bilgi akışı 
zorunludur. Devlet sokaktaki insana yalan söyleye
mez.

Yansız Devlet

Demokrasinin, özgürlükçülük, çoğulculuk, eleştirel 
akılcılık, katılımcılık boyutlan bir kez benimsenmeye 
görsün, ardından bütün ilkeler, kavramlar, kurumlar 
yerli yerine oturacaktır.

Başkalığa katlanamayan, yandaşlarını kayıran, on
lara ayrıcalıklar dağıtan, karşıtlarını "takip, tanzim ve 
tedip" eden, eğitici, ideolojik, militan devlet gidecek.

görüşler, inançlar karşısında yansız devlet gelecektir. 
Yansız olduğu için hiçbir görüşü, inancı önceden mah
kûm etmeyen bir devlettir bu. Düşünceler karşısında 
yansız olduğundan düşünce özgürlüğünü sağlayan, 
inançlar karşısında yansız olduğundan laik bir devlet
tir. Yansız devlet kötülüğü gören, ama ilkeleri örsele
meden kötülüğü düzelten(66), yaşamın bütün yönle
rini denetlemeye kalkışmayan, Hegelci biçimde uyuş- 
mazlıklann yansız hakemi olan, toplum katmanlarının 
birbirleri üzerinde baskı kurmasına izin vermeyen(67); 
yaşamın hiçbir düşünce kalıbına sığdınlamayan zen
ginliğini. değişkenliğini, çeşitliliğini, önceden öngörüle- 
mezliğini gözeten, ötekilerle berikilerin enerjilerini ça
tıştırmadan yarıştıran ve bunun hukuksal çerçevesini 
çizen, koruyucu, katalizör ve "güvenceci" (]ean-Marie 
Benoist) bir devlettir bu(68).

Özgür Halk

Yansız devletin maddi dayanağı özgür halk, ku
rumsal dayanağı hukuktur.

Bilgilendirilmiş ve özgür yurttaşlardan, bireylerden 
oluşan halk, ne devlet ne de grup dayatmacılığına izin 
verir. Özgürlükçü demokraside halk sayısal, demokra
si dışı güçlerle sağa sola savrulan insanlar yığını değil, 
bağımsız, özgür, eşit öznelerden oluşan bir topluluk
tur. İktidarın tek ve gerçek sahibidir. Demokraside, ka
falar kırılmaz, kafalar sayılarak değerlendirilir. Bu ne
denle yönetim, iktidar, halkın rızasına dayanır. Çoğun
luğun ve azınlığın karmaşık ilişkisinde, kararlarında, 
bu iradenin payı vardır(69). O yüzden karara herkes 
saygılıdır. Kararın ve devletin gücü ve meşruluğu bu 
saygıya dayanır.

Seçimden önce yere göğe sığdınlamayan halkı, 
daha sonra edilgin, bilinçsiz, bilgisiz gören iktidarlar, 
kendilerinden menkul bilge çobanlıklarıyla onu güt
meye kalkışırlar. Oy veren bir halkın zekâsından kuş
kulanmaya kimsenin hakkı yoktur(70). 19. yüzyılın 
“demokrasiye yatkın olan ya da olmayan toplumlar 
ayırımı bitmiştir. 20. yüzyılda bir toplumun demokra
siyle yönetilebilir olup olmadığı ölçütünün yerini bir 
toplumun demokrasiye ancak demokrasi sayesinde 
olgunlaşıp ulaşabileceği postülası almıştır” (1998 No
bel Ekonomi Ödülü sahibi Amartya Sen)(71). "Toplum
sal uyanış, ekonomik gelişmeyi aşmıştır" gerekçesiyle 
köreltmecilikten (obskürantizm) yana olan, halkın 
toyluğu varsayımına dayanan vesayetçi anlayışları, 
özellikle pretoryen diktatörlük dönemlerindeki onur
lu tutumuyla her halk yalanlamıştır. Pretoryen iktidar
ları iğreti, gayrimeşru gören halklar, önce onları yal
nızlaştırıp kıyıya iterler (peripherisation olgusu), pre
toryen iktidann uzaklaştırdıkları toplum önderlerini ilk 
fırsatta siyaset sahnesine taşıyarak iktidarı onlara tes
lim ederler. Bu Duverger'nin "görünmeyen gerçek nö- 
b'etçi" dediği halkın başarısıdır ve tarihin her döne
minde böyle olmuştur, çünkü tarihte hiçbir halk örs 
olmaya kazanamamıştır. Zira, her ülkede "halk, bir
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ölüler kümesi değil, kendi kültürünü üretecek (doğal) 
kurum ve kurallara sahip bir aktörler topluluğu- 
dur"(72).

Demokrasilerde, halk devlet için değil, dev/et halk 
içindir(73)

Hukuk

Yansız devlet ilkesinin doğal sonuçlarından biri de, 
kuşkusuz hukuk ve ona biçilen işlevdir.

Demokraside hukuk adalet süzgecinden, devlet 
de âdil hukuk süzgecinden geçirilir; elde edilen huku
kun üstünlüğünü benimsemiş devlettir. Hukukun 
amacı, adaletsizliği önlemektir. Hukuk örgütlenmiş 
adalettir(74). Yasal metin âdil olmak zorundadır. Ada
letsiz hukuk, yalnızca "yanlış hukuk" değil, hukuk do
ğasından yoksun bir hükümler yığınıdır (Radbruch), 
hukukta devletçiliktir.

Demokraside devletin dokunduğu herşey hukuka 
dönüşmelidir. Devlet "çok hukuk, az devlet" formülü
nün de ötesinde hukukun üstünlüğünü yaşama geçi
rirse devleşmez, ama gerçekten devlet olur ve meşru
luk katsayısı arttığından güçlenir.

Yasalann genelliği, yasayı yapanlar dahil herkese 
ayırımsız uygulanabilirliği(75), gizli hukuk (droit latent) 
yerine açık hukuk ve saydam devletin geçmesi gerek
lidir. Hukukun olmadığı yerde halk “sürü" (Goyard- 
Fabre), insan "köle”dir (Mauchaussat).

Demokraside, böyle bir hukukun iki işlevi vardır. 
Herkese eşit uygulanmak ve gün ışığında tartıştıran, 
yarıştıran bir barış tekniği olmak. Yasaklayıcı olma
mak. Hukukun zorunlu ilkelerini güvenceye alan bir 
devlet kendi taahhütlerine uyar. “Yasasız suç ve ceza 
olmaz”, “yargısız kimse cezalandınlamaz" birer devlet 
taahhüdüdür.

İşte devlet, işte hukuk. Devlet hukuka saygılı oldu
ğu. hukuk da insanları özgürleştirdiği oranda meşrula
şır ve güç kazanırlar. Sonuçta her ikisinin de işlevi, öz
gürlüklerin açılımını sağlamaktadır.

Hukukun üstünlüğüne yaslanan bir devlette, hiç 
kimse, hukukun ne üstündedir ne de altındadır, yal
nızca içindedir. Hukukun karşısında herkes eşittir, her 
görüş, her inanç hukukun egemenliği altında birlikte 
yan yana yaşar, yarışır ve gelişir.

Hukukun üstünlüğü dışlanırsa, en âdil hukuk bile, 
keyfiliklerin oyun oynandığı bir manipülasyon alanına 
dönüşür. Orada artık hukukun yerini güç, özgürlüğün 
yerini uşaklık almıştır(76).

Erkler / Güçler Aynlıgı

Peki bu hukuku kim kotaracak, kim uygulayacak, 
uyuşmazlıkta hukukun ne olduğunu, ne dediğini kim 
söyleyecektir?

Hukuku, demokrasilerde, halkın kendisi ya da 
onun adına temsilcileri, yani yasama erki (iktidarı), gü
cü, kotanp düzenler; yürütme erki, gücü uygular; yar

gı erki, gücü de hukuku yorumlayıp son sözü söy- 
ler(77). Buna “erkler, güçler aynlığı ilkesi" diyoruz.

Erkler, güçler ayrılığı ilkesinin başlıca iki nedence- 
si vardır.

Birincisi klasiktir, Montesquieu’nündür.
Çünkü, diyordu. Montesquieu, deneyimler, güç (ik

tidar) sahibinin gücünü kötüye kullanma eğiliminde 
olduğunu göstermektedir. Despotik iktidarlar, aslında 
yasalara göre değil, kendi irade ve tutkularına göre 
yönetirler(78). Bunu önlemek için gücün gücü, iktida
rın iktidarı durdurması gerekir (XI. kitap. 4. bölüm). 
Böylece Montesquieu; Aristo ile birlikte ucun ucun 
söylenen. Locke’ta iki güçle sınırlanan, demokrasinin 
örgütlenme ve hukuk düzeninin işlemesiyle ilgili erk
ler, iktidarlar, güçler ayrılığı ilkesinin can alıcı noktası
nı yakalamış oldu.

Özgürlük için başka yol yoktur. İktidar, güç tek el
de toplanmamalıdır. İktidar tek elde toplanırsa mani
pülasyon başlayacaktır(79). Montesquieu’ye göre, ya
sama ve yürütme iktidarlan tek elde toplanırsa hukuk 
zorbalaşır, çünkü zorba yasalar çıkar. Yasamayla yar
gı ya da yürütmeyle yargı aynı elde toplanırsa, yargı 
yasalar çıkararak keyfiliğe kayar ya da yürütme zor- 
balaşır. Üç durumda da özgürlük yoktur. En kötüsü üç 
iktidarın tek elde toplanmasıdır. Bu durumda her şey 
yitirilir. Bunun örneği, üç iktidarı da elinde tutan ve 
korkunç bir baskı uygulayan Osmanlı Sultanıdır. Ayrı
ca ordu yasamaya değil, yürütmeye bağlı olmalıdır. 
Yasamaya bağlı olursa askerî yönetim var demek- 
tir(80).

Erkler, güçler ayrılığının ikinci nedencesi ise, de
mokrasinin çoğulcu yapısının iktidar olgusuna yansı
masından kaynaklanmaktadır. Zira çoğulcu demokra
si hiçbir iktidarın, gücün tek elde toplanmasına izin 
vermez. Her iktidar parçalanmıştır(81).

Erkler, güçler ayrılığı ilkesi, günümüzde de demok
rasinin temelidir, çoğu anayasalarda bulunmaktadır. 
Saint-Just: "Zorbalar saltanatlannı sürdürmek için hal
kı bölüyorlar. Sizler özgürlüğün saltanatını sürdürmek 
istiyorsanız iktidan bölünüz” demiş; 1789 İnsan ve 
Yurttaşlık Hakları Bildirisinde de erkler aynlığına yer 
vermeyen anayasaların anayasa sayılamayacaklan 
vurgulanmıştır (md. 16).

Montesquieu’nün erkler/güçler ayrılığı ilkesinin 
sonuçları bellidir; Görevsel, yetkisel açıdan üç erk, ik
tidar bağımsızdır. Bu bir. Kişiler açısından birbirlerini 
azledemezler. Bu iki. Maddi açıdan aralarında organik 
bağlantı yoktur. Bu üç(82). Ne var ki, bu sonuç gerçek
çi değildir. Çünkü bu üç erk. iktidar, güç birbirlerinden 
kopuk değildir. Aralarında işbirliği, dayanışma, denge 
ve yakınlaşma vardır. Öğretide(83) ve anayasalarda 
(1982 Anayasası) bu belirtilmiştir.

Kuramsal tartışmaları bir yana bırakırsak, erk
ler/iktidarlar aynlığı ilkesi bugün uygulamaya dikey 
ve yatay olarak iki biçimde yansımıştır.

Birincisi, çoğulcu demokraside iktidarlar, yalnızca 
yataylamasına değil, dikeylemesine de çoğulcu ol
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mak zorundadır. Böylelikle iktidarın, gücün merkezde 
toplanması önlenmekte, merkezle yerel yönetimler 
iktidarı paylaşarak saydam devlete ulaşılmaktadır(84).

İkincisi, iktidar, yataylamasına, yasama, yürütme 
ve yargı olarak paylaşılmaktadır. İlk ikisinin kimileyin 
iç içe olması hoş görülmektedir. Ancak üçüncü iktida
rın (tiers pouvoir), yani yargının güçlü olabilmesi için, 
ilkin bağımsız, ikinci olarak da öbürleriyle eşit olması 
zorunluluğu öğreti ve uygulamada vurgulanmaktadır.

Yargının bağımsız oinnası zorunludur. Çünkü hu
kukta kimse kendi kendisinin yargıcı olamaz. Eğer ya
sa yapanlarla uygulayanlar kendi kendilerinin yargıcı 
olurlarsa orada özgürlük ve adalet değil, düpedüz çıp
lak güç, zorbalık egemen o/ur(85). Hukukun en aman
sız düşmanı güçtür, iktidarların en tehlikeli girişimi ise, 
salt çıplak güce dönme girişimidir(86). Salt güce dönü
şen bir devlet uyruklarını köle yapar, sömürür. Böyle 
bir devlette yargı ve yargıç görünüşte vardır, gerçek
te yoktur. Orada halkın Tann'ya sığınmaktan başka 
çaresi kalmaz(87).

Öte yandan bağımsız yargı, yasama ve yürütme 
ayrılığının da en önemli güvencesidir(88).

Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin çalışma, ya
şam, devlet içindeki konum gibi maddi ve manevi bü
tün alanlarda eşit olmaları zorunludur(89).

1982 Anayasasının başlangıcında bu eşitlik ilkesi, 
140. maddesinde de eşitliğin nasıl sağlanacağı vurgu
lanmıştır.

Bağımsız Yargı

Görülüyor ki, demokrasinin özgürlükçü, çoğulcu, 
katılımcı, eşitlikçi olması-, eleştirel akla, kültür görece
liğine, halka, yansız devlete, hukukun üstünlüğüne, 
erkler ayrılığına dayanması-, hukukun âdil ve bir barış 
tekniğini üstlenmiş bulunması yetmiyor. Demokrasi
nin kendisini güvenceye alması için, bu hukuku uygu
layacak, hukuk adına her olayda hukukun ne dediği
ni nesnel mantıkla söyleyecek bir erke, güce de ge
reksinme vardır. Bu bağımsız yargıdır. Eğer hukuk uy
gulaması bağımsız, özerk bir yargının elinde değilse 
her şey boşunadır. Toplumun benimsediği hukuku 
bağımsız olmadığı için objektif biçimde uygulayama
yan bir yargı, adaletin ve demokrasinin düşkırıklığıdır. 
Siyasete bulanmış ya da bulanma olasılığı bulunan, 
adaleti siyaset terazisinde tarttığı izlenimi uyandıran 
bir yargı, ne denli duyarlı olursa olsun, kirli adalet sal
gılar. Adaletteki kirliliği, "adaletsizliği temizleyebilen 
bir madde ise bugüne değin bulunamamıştır"(90).

Siyasal güçle yargı gücü arasındaki ilişkide, hangi
si güçlü ise öbürünü kendisine dönüştürecektir. Siya
sal iktidar güçlü ise yargı siyasallaşacak, yargı güçlü 
ise siyasal iktidarı hukukun içine çekecek, onu meşru
laş tıracaktır

Unutmayalım. Siyaset hep hareketlidir, boş otur
maz ve beklemez. Hukuk, siyasetin rahatını bozmaya 
başladığı anda, siyasal güç de hukuk(91) ve yargıyla

oynamaya başlar.
Ancak bağımsız bir yargı ve yargıçtır ki, her türlü 

etkiden arınmış objektif mantıklılık ilkesine (il princi- 
pio di ragione obbiettiva) göre, hukukun ne dediğini 
(potere di jus dicere: jurisdictio), yanlar üstü (super 
partes) üçüncü bir otorite olarak söyleyebilir(92).

Yargının, yargıcın bağımsızlığı bir "kast" ayrıcalığı 
değildir. Yargıcın hukuk adına karar verirken yansızlı
ğını sağlamak içindir. Toplum, insan yararı içindir. Yar
gının bağımsızlığı-, yasama, yürütme, bir başka yargı 
organı, kamuoyu, yargıcın kendi inanç ve görüşleri 
karşısında yansız olarak karar verebilmesi; “herkesin 
yasa önünde eşitliği" ve "yasa herkes için eşit uygula
nır" kurallannm gerçekleştirilebilmesi için zorunludur. 
Ne devlet organları, ne sokağın sıcak mantığı yargıcı 
etkileyebilmelidir. Yargıç, yargılarken ve karar verir
ken, inançlarını, görüşlerini duruşma salonunun eşi
ğinde bırakan insandır.

Devletin tüm organlannda çalışanlar meleklerden 
oluşsalar bile, devletin her işlemi hukukun, dolayısıy
la yargının süzgecinden geçecek, en azından bu yol 
açık olacakur.

Yargıcın gücü, demokraside çok önemlidir. Hukuk 
konusunda yasa koyucunun sübjektif iradesinden ba
ğımsız, genişletici, geliştirici yorum yapma tekelini 
elinde bulundurması, verdiği kararların, bütün kişi ve 
kurumlan bağlaması ve değiştirilememesi onun gücü
nün önemini kanıtlamaya yeterlidir. Yargının işlevi 
geçişsiz değil, geçişlidir. Hukuku yargıçlar keşfeder(93). 
Zira yasaları yasama organları, ama hukuku yargıçlar 
yapar(94). Hak ve özgürlüklerin bekçisi yargıdır, yar
gıçtır.

Görülüyor ki, yargı rastgele bir görev değil, sistemi 
"meşrulaştıran bir kurum"dur(95).

Yargının işlevi hukuk düzenini korumaktır.
Bugün Kara Avrupa'sı sistemini benimseyen geliş

miş ülkelerde bile yargının tam bağımsız kılınabilme
si için yapılması gerekenler tartışılmakta-, bağımsızlığı
na yeni kavuşmuş ülkeler ise, gelişmiş olanlardaki ya- 
kmmalan da gözeterek düzenlemeler yapmaktadırlar.

VE TÜRKİYE

Daha önce dünyadaki ürpertici adaletsizliğe değinmiş
tim.

Bu adaletsizliğin yanı sıra siyaset ve devlet de boş 
durmuyor. Siyasal düzen, kendine araç kıldığı "plan
tasyon devlet"e (lasay, 1985) dönüşmeye savaşıyor. 
Devletler, onca anayasal sınırlamalara karşın, geri 
döndürülemez biçimde güçlenme, polisleşme heve- 
sindeler. Ona verilen özerkliği geliştirme sorumluluğu, 
bireysel özgürlüklerde gedikler açmakta. Demokrasi
ler, kendi çıkarlarını güvenceye almak isteyen küme
lerin "oy güdülendirmesi" altında(96). Demokrasiler bi
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çimsel bir dekora dönüşme tehlikesindeler(97).
Bunları aşmak için yoğun bir çaba var. İnsanlık, in

san hak ve özgürlükleri ortak paydasında birleşmiş, 
insan hak ve özgürlükleri, bir iç hukuk sorunu olmak
tan çıkmış, devletin kendi ve öbür ülkeler yurttaşları
na davranışını öteki devletlerle gönüllü kuruluşların 
denetlemesi, yani dış müdahale meşrulaştırılmış, ulu
sal sınırlar delinmiş. Uluslararası insan haklan ve öz
gürlükleri bildiri ya da sözleşmeleri, evrensel bir ahlak 
kodu ve insanlığın ortak anayasası olmuş(98). İnsan 
Haklan Konfederasyonu, "bütün insanların haklannm 
korunması ve geliştirilmesi, uluslararası topluluğun 
meşru/hukuksal ilgi alanıdır" diyerek dış müdahale il
kesini onaylamış (paragraf, n.2, 3) ve insan haklarıyla 
demokrasi ilişkisini “karşılıklı birbirine bağlılık ve da
yanışma" olarak nitelemiş(99).

Böyle bir dünyada, Türkiye/Anadolu, kuzeyden 
güneye sarkan bütün yarımadalara inat, doğudan ba
tıya uzanan tek yarımada konumundaki kural dişiliği
ni sanki yönetiminde, demokrasi anlayışında, öğre
nimde, hemen her alanda sürdürüyor.

1950’lerin demokrasisi aşılmış, dünyaya yetmiyor. 
Bu yüzden A.l. Haklan Mahkemesi, 1950'lerin ölçütle
rine göre hazırlanan A.Insan Hak ve Özgürlükleri Söz
leşmesini geniş ve geliştirici yorumlarla yeni anlayışa 
uyarlamaya çalışıyor. Türkiye Sözleşmenin mimarla- 
nndan ve onu iç hukukuna almış. Tıpkı bir zamanlar 
aldığı İsviçre Medeni Yasası, Italyan Ceza Yasası gibi. 
Ama demokrasisini 1950’lerin sözleşmesine bile uyar- 
layamamış. Hüküm üstüne hüküm giyiyor.

Biliyoruz. Türkiye Batıya en yakın ülke. Ama, fe
odal yapıdan sıynlma, Rönesans, Reform, Aydınlan
ma, Sanayi Devrimi ortak kültürünün dışında kalmış. 
Bireyleri, özgürlükçülük, çoğulculuk, eşitlik, demokra
si, sekülerleşme, laiklik gibi kavramlara yabancı kal
mış. Ödünç aldığı evrensel/küresel kavramlann içleri
ni boşaltıp kendince doldurmuş. Evet, mülkiyet hakkı 
insana kural olarak mülkiyetini değiştirme, yok etme 
hakkı tanır. Ama, yararlanma (intifa) hakkı, nesnenin 
olduğu gibi korunmasını, yalnızca ondan yararlanma 
hakkını öngörür. Evrensel kavramlar da öyle. Bunlar 
üzerinde hiçbir insanın ya da devletin mülkiyet hakkı 
yoktur. Yalnızca yararlanma hakkı vardır.

Atatürk, yıllar önce “Gözlerimizi kapayıp mücerret 
yaşadığımızı farzedemeyiz. Memleketimizi bir çember 
içine alıp dünya ile alakasız kalamayız" dediği halde, 
devletimiz yasama organınca benimsenen ulus üstü 
hukuku bir Hürlü içine sindirememiş, "yalnız kovboy"u 
oynuyor.

Cumhuriyet yönetimine en yakın rejim olan de
mokrasi, onu kazanarak onun üzerine kurulması ge
rekirken, demokrasiyle cumhuriyet sanki karşı karşı
ya. Demokrasi cumhuriyeti yönlendirecek yerde cum
huriyet demokrasiyi yönetiyor. Cumhuriyet episte
molojisinden demokrasi epistemolojisine geçişin san
cılan bir türlü dinmiyor, bitmiyor.

Peki bu neden böyle olmuştur?

Tanılanmızı (teşhislerimizi) doğru koyabilmek için, 
toplum mühendisliği özentilerinden annmış, indirge- 
mecilikten uzak, tartışma, deneme, sınamaya daya
nan eleştirel akılcılıkla, nesnel yansızlıkla sorunlan ir
delemek ve bu soruyu yanıtlamak zorundayız.

Böyle bir yaklaşım, kanımca bizi şu saptamaya 
ulaştıracaktır.

Türkiye, devlet ve toplum olarak, kendisine Kara 
Avrupası ülkelerini, özellikle Fransa'yı, bir ölçüde de 
Almanya ve öbür ülkeleri örnek almıştır.

Hukukun Üstünlüğü / Hukuk Devleti

. Bu etkinin en çarpıcı örneği 1961 ve 1982 Anaya- 
salannm 2. maddelerinde görülüyor. Bu maddelerde 
Cumhuriyetin nitelikleri sayılırken "hukuk devle- 
ti"nden söz ediliyor, "hukukun üstünlüğü"nden değil.

iki ilkenin birbirinin yerine kullanıldığı da var (söz
gelimi, 1961 An., md. 77. 92; 1982 An. Md. 81, 102).

Oysa bunlar farklı anlayışların ürünüdür.
"Hukuk devleti ilkesi" Kara AvrupalI, özellikle Fran

sız ve Alman kökenli. "Hukukun üscünlüğü (egemenli
ği, önceliği) ilkesi” Anglo-sakson kökenli.

Her iki ilkenin nedenleri de, sonuçlan da başkadır.
“Hukuk devleti ilkesi"nin boy verdiği Kara Avrupa- 

sı ülkelerinde, özellikle de Fransa'da "devlet merkezci" 
bir yönetim, cumhuriyet vardır. Devlet her yerde ha
zır ve nazır, jakoben. Bu ülkelerde hukuku üreten te
mel güç devlettir. O yüzden de hukuk hep devletten 
yanadır. Devlet kendi yarattığı hukuk nedeniyle yurt
taşlarıyla sürtüşme içinde ve bu hukuku araç kılarak 
pek çok şeye el atmış durumda. Sıkışınca başvurduğu 
kavramlardan biri "kamu yaran". İçeriği belirsiz ve tar
tışmalı olan bu kavramla hukuk, zaman zaman mis
tikleştirilmiş, hukuku siyasallaştırma oyununun bir 
parçası olmuş. “Kamu yararı", "yönetimin takdir hak
kı" ağırlıklı kavramlarla beslenen bir yönetim, hukuk
ta da etkisini göstermiş, “özel hukuk" ve "kamu huku
ku" ayınmı ortaya çıkmış. Buna koşut olarak "yargıla
ma birliği" ilkesinden sapılmış. Toplum ve hukuk, dev
letin vesayetinde ve edilgin. Vesayetçi devletin yuka- 
ndan aşağıya doğru düzenlediği makro anlamda bir 
toplumsal sözleşme var. Adı anayasa. Amaç, devleşen 
"Leviathan devleti" hukukun sınırlannda tutmak. Bu 
ne ölçüde başarılırsa, Kant’tan, Rousseau'dan esinle
nilen “hukuk devreti"ne, dolayısıyla demokrasiye de 
ancak o ölçüde ulaşılabilecek.

Bu amaç, bugün de sürüyor. Çünkü Jakoben dev
let, sıkışınca hukukun bir türlü erişemediği kör,karan- 
lık, görünmez bir kavrama başvuruyor: "hikmet-i hü
kümet: la raison d' Etat". Hikmeti kendinden menkul 
“hikmet-i hükümet" kavramından 06.01.1989’da Fran
sız Yargıtayındaki konuşmasında Başkan Mitterand 
şöyle yakınmaktadır “Hukuk, adalet hiçbir biçimde 
hikmet-i hükümet denilen nesneye kurban edilme
melidir. Uzun yıllar taşıdığım siyasal sorumluluğum 
döneminde hikmet-i hükümet diye bir nesneye rast
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lamadım. Ne zaman hikmet-i hükümetten söz edil
mişse, bilmelisiniz ki, bu bir başka şeyi gizlemek için 
uydurulmuş bir bahanedir".

Başbakan William Pitfin dilinde hikmet-i hüküme
tin karşılığı devlet "zorunluluk"udur. Mitterand'dan 
206 yıl önce 18.1 1.1783'te Komünler Meclisinde şöyle 
diyordu: "Zorunluluk, birey özgürlüklerini çiğnemenin 
özrüdür; zorbaların bahanesi, kölelehn inancıdır".

Bütün bunlar, Kara Avrupası ülkelerinde devleti, 
birey zararına dokunulmaz bir nesneye dönüştürmüş
tür. Savaş, bu dokunulmazlığı sarsma savaşıdır.

Bunun sonucu olarak Kara Avrupasında toplum 
devletçi kurallara bağlı, içine kapalıdır. İktidar tektir. 
Yargı da bundan payını almıştır. Erkler, güçler ayrılı
ğından ne kadar söz edilirse edilsin yargı birliği sağla
namamış, yargıyı bağımsız kılma kavgası bir türlü bit
memiştir.

Görülüyor ki, "hukuk devleti” küresindeki savaşım, 
devletin topluma ve bireye karışmasını azaltma sava
şımıdır. Temel amaç, kanımca “az devlet, çok hukuk" 
formülüyle özetlenebilir. Dar bir ufuktur bu.

Buna karşılık, "hukukun üstünlüğü ilkesi"nin boy 
verdiği Anglo-Sakson ülkelerinde toplum, sözleşmeci, 
uzlaşmacıdır. Kendi kendini düzenler. Saydam ve dışa 
açıktır. Birey yarışmacıdır. Girişim gücü devlette değil, 
bireyde ve sivil toplum örgütlerindedir, devlet mer
kezci değildir. Toplum çoğulcu olduğundan iktidar tek 
değil, parçalıdır. Çok kutuplu kurumlar, kuruluşlar 
devletin bir kesim temel görevlerini de üstlenmişler. 
Çoğulculuk kurumsal parçalanmayı, işbölümünü ya
ratmış, toplum kendi hukukunu kendi üretiyor. Dev
letin karşısında özerk bir hukuk var. Her şey üretilen 
bu hukukun hakemliğinde çözülüyor. Bireyle devlet 
bu hukukun karşısında eşit konumda. Her ikisi de top
lumun ürettiği ve dayattığı hukuka bağlı. Toplumun 
ürünü olduğundan başat, egemen güç hukuk. Devlet 
ikincil planda. Hukuk yaşanarak, Sokratik yöntemle 
öğretiliyor, uygulanıyor. Somuttur, esnektir ve de 
devletten bağımsızdır. Toplum devletin vesayetinde 
değil, devlet toplumun içindedir. Bu yüzden genellikle 
yazılı bir anayasaya gerek duyulmamıştır.

Bunun sonuçları ise ortadadır; Hukuk devletten 
bağımsız. Yargı da bağımsız ve çok güçlü. Yargı birliği 
örselenmemiş. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay ayınmına gidilmemiş. Tek bir Yüksek Mahkeme 
var. Çünkü hukuk birliği sağlanmış. Hukukta özel hu
kuk, kamu hukuku gibi katı kavramlaşmalara yer yok. 
Her derecedeki mahkeme, bir yasanın anayasal kural
lara, bir tüzüğün yasalara aykırı olup olmadığına karar 
verebiliyor.

İktidar, çoğulcu toplum gereği, parçalı ve aşağıdan 
yukarıya doğru biçimleniyor. Geniş bir ufuktur, bu.

İşte "hukukun üstünlüğü ilkesi" böyle bir gelişme
nin sonucu ve demokrasinin de özü. Anglo-Sakson ül
kelerinde "hukukun üstünlüğü", Kara Avrupası ülkele
rinde, deyim yerinde ise, "üstünlüğün hukuku” ege
men. Bu yüzden bir Fransız hukukçusu, ses getiren

yapıtında, Anglo-Sakson ülkelerinde "devletsiz hu- 
kuk"un. Kara Avrupası ülkelerinde ise "hukuksuz dev- 
let"in olduğunu söylüyor(IOO). Haksız da değil.

Fransa ömegi ve Türkiye

İşte Türkiye’nin talihsizliği, hukukun üstünlüğü
nün yeşerdiği ülkeleri değil, hukuk devletinin uç ver
diği ülkeleri örnek almasıyla başlıyor. Demokrasimiz 
tökezledikçe, dünya üstümüze geldikçe kendi konu
mumuzu Anglo-Sakson demokrasilerine göre değil, 
ufuk daraltarak Fransız Cumhuriyetine göre değerlen
diriyor, ülkemizi aklamaya çalışıyoruz

Hukukun üstünlüğünden geçtik, hukuk devleti sa
vaşımını bugün bile sürdüren Fransa, 1789’dan bu ya
na üç kez krallık devirmiş, iki kez krallığa yeniden 
dönmüş. Dört kez Cumhuriyet yıkmış, beşincisini ya
şıyor. Dokuz kez (1830, 1848, 1851, 1870, 1873, 1887, 
1889, 1934, 1958) darbe girişimi yaşamış. 15 kez ana
yasa değiştirmiş. Bugün bile zaman zaman Jakoben 
devletliği depreşen bir ülke. 90-615 sayılı ve 
13.07.1990 tarihli Yasanın 9. maddesiyle 1881 Basın 
Özgürlüğü Yasasına eklenen 24 bis. Maddesiyle Yahu
dilik karşıtı propagandayı suç saymış, Roger Grara- 
udy'yi cezalandırmış. Düşünceyi açıklama özgürlüğü
nü çiğnemiş. Cumhuriyetten demokrasiye evrileme- 
menin, bir türlü laik olamamanın, yargı bağımsızlığını 
gerçekleştirememenin sancılarını çekiyor.

De Gaulle'ün ironi tınısı güçlü bir sözü vardır. "Ben 
Almanya'yı çok severim. Öylesine çok severim ki, bir 
Almanya bana yetmez. İki Almanya isterim" diyor.

Bana gelince. Benim için zaten iki Fransa var. Biri 
giyotinli, anayasasını insan derisiyle kaplamış, Baude- 
laire'i cezalandırmış, yargı öncesi insanları giyotine 
gönderen Savcı Foulquie’yi çıkarmış jakoben Fransa. 
Ben bu Fransa’ya karşıyım. Öbürü Decartes’ın, Mon- 
tesquieu’nün, Voltaire'in, Balzac'ın, Sartre’m, Ca- 
mus’nün, Foucault’nun, Lyotard’ın, Lacan’ın, Morin’in, 
Baudrillard’ın Fransa’sı. Benim sevdiğim bu ikinci Fran
sa’dır, 1968 olaylarını yaşadığım, kültüründen yarar
landığım Fransa’dır.

Ya Almanya? Weimar’in Naziler çoğaldığı için de
ğil, demokratlar azaldığı için yıkıldığını bir türlü kavra
yamamış bir ülkedir Almanya.

"Hukuk devleti" ve "hukukun üstünlüğü" ilkelerinin 
boy verdiği ülkeleri anlatırken, Kara Avrupasını ve 
özellikle Fransa'yı değil de sanki Türkiye'yi anlatıyor- 
muşum duygularını yaşadığınızı biliyorum.

Cumhuriyet, Demokrasi

Türkiye, tıpkı Fransa gibi, aradaki ayırımı anlama
dığından bir türlü cumhuriyetten demokrasiye evrile- 
miyor.

Cumhuriyeti kurabilen bir halk, sivil normlarla de
mokratik cumhuriyeti yaratabilecek çapta büyük bir 
halktır.
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Demokrasiyi öğrenmenin ve yaşatmanın en iyi 
yolu, hiç ara vermeden uygulamaktır(IOI).

Cumhuriyetin insanı akılcı, demokrasinin insanı 
akılcı ve üreticidir.

Cumhuriyette devlet dinden etkilenmez. Demokra
side devlet dinden, din devletten etkilenmez.

Soyutlayıcı, evrensel ve yurttaşlık yükLimlülükleri- 
ne dayanan Cumhuriyette devlet, ister istemez mer
kezcidir, düşçüdür. Çoğulcu kültür ile haklara ve öz
gürlüklere yaslanan demokrasi gerçekçidir, yereldir, 
merkezciliğe karşıdır. Çünkü demokraside herkesin 
bir gerçeği vardır.

Cumhuriyet, yönetme, yönlendirme, güdümlen- 
dirme aşırılığından yıkılabilir. Cumhuriyette "ulusal 
oluşumun rektörü de, vektörü de devlettir" (Pierre No
ra). Demokrasi ise ya az yönetmeyle ya da hiç yönet- 
memeyle güç kazanır.

Cumhuriyette hukuku devlet üretir. Devleti me
murlar yönetir. Demokraside hukuku halk üretir. Dev
leti hukuk yönetir.

Cumhuriyet çocukta insanı arar ve çocuk olarak 
görür. Demokrasi ise insanda çocuğu görür, çocuklara 
ve kocaman çocuklara çocuk muamelesi yapmadan 
özgürlük tanır.

Cumhuriyet eğitir. Toplumu okula benzetmeye 
yeltenir. Demokrasi öğrenim verir. Okulu topluma 
benzetmeye çalışır.

Cumhuriyet önce yurttaşı, sonra bireyi yaratmayı; 
demokrasi önce bireyi, sonra yurttaşı oluşturmayı 
amaçlar.

Cumhuriyet eşitliği sever ve savunur, ama eşitlik
çi (egalitariste) değildir, yoksulluk onu sarsar. Demok
raside herkes, birey de devlet de, hukuk önünde eşit
tir, yoksulluk onu üzer, ama sarsmaz.

Cumhuriyetin son sığınağı "devlet", devletin son sı
ğınağı "hikmet-i hükümet’tir Demokrasinin son sığı
nağı halk, halkın son sığınağı "hukuk"tur.

Elbette Cumhuriyetin ülküsü kısa vadelidir, ufku 
dardır, son duraklıdır: Hukuk devleti. Demokrasinin ül
küsü de, ufku da sonsuzdur, dur durak bilmez: Huku
kun üstünlüğü(102).

Kuşkusuz Fransa, Almanya, İtalya demokratikleş
mede çok büyük adımlar attılar. Ama Anglo-Sakson 
demokrasilerinin düzeyinde değiller henüz.

Fransa da, Türkiye de henüz Cumhuriyetle yöneti
liyor. Ama rejimleri optimal demokrasi değil.

Din ve Devlet İlişkisi:

Teokrasi, laikçilik (laicisme), laiklik (laıdte) / Sekü- 
lerleşme

Fransa’yı örnek alan Türkiye, din-devlet ilişkisi açı
sından, Fransa'nın yaşadığı hastalıklardan bir türlü 
kurtulamamanın sıkıntısını çekmekte, laiklik Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin yumuşak karnı olmayı sürdür
mektedir.

Devletin dinler karşısında alacağı tutumlar bellidir.

Birincisinde, dinsel ve siyasal otoriteler, sınırları 
belirsiz biçimde iç içedirler. Eski ve ortaçağ devletle
rinde durum böyledir.

İkincisinde, bütün özel ve kamusal yaşamı din be
lirler. Devlet, din merkezlidir (theocentrique), değiş
mez ve ilişilemez dogmalarla yönetilir. Devletin tek 
dini vardır, öbürleri dışlanmıştır. Bu rejimin adı teokra
sidir ve her yerde eşitsizliklerin, ayncalıkların, çatış
maların nedeni olmuştur.

Üçüncüsünde, devlet ve din ayırımı ilkesinden yo
la çıkılır(103). Ancak ayırımın kapsam ve derecesini 
devlet belirlediğinden, devlet, dini çoğu kez toplum
dan dışlar ya da onu güdümler. Dini devletleştiren bu 
sistemin adı, laiklik (laicite) değil, laikçiliktir (laicisme. 
laisizm). Şovinizm nasıl ulusçuluğun yozlaşmış, hasta
lıklı biçimiyse, laikçilik de bir bakıma laikliğin yozlaş
mış, hastalıklı biçimidir. Dinleri aşındırmaya yönelik 
laikçiliğin anayurdu Devrim Fransa’sıdır.

Gerçekten Jakobenlerin Fransa’sında laiklik; ruh
ban sınıfına karşı, ruhban sınıfının yaşamdaki izlerini 
kazımak için yapılan kinci, tepkici bir devrimin ürünü
dür. Din merkezci bir anlayış gitmiş, salt akılmerkezci 
militan bir anlayış gelmiştir. Bu ise laiklik (laicite) değil, 
laikçiliktir (lai'cisme)(104). Katı bir ideolojidir. Descar- 
tes’ın akılcılığıyla A.Comte’un bilimsel bir kilisenin te
mellerini atan pozitivizmi birleşmiş, laikçilik ideolojisi
ne ulaşılmıştır. Laikçilik Fransız okullannda konuşlana
rak, “tanniı din" yerine "tanrısız beşeriyet dini" kurma
yı amaçlamış, dini toplum dışına itmiştir. Dine saygı
sızdır, saldırgandır(l05). Toplum mühendisliğine öze
nen misyoner Fransız laikçileri. 1790 Anayasasında di
ni sivil otoriteye teslim etmiş, akılcı insan yetiştirmek 
kaygısıyla Katolik Fransa’da 1794’e değin dinsel etkin
likleri yasaklamışlardır. Bu ve Napoleon döneminde 
çıkanlan bütün yasalarda Kilise hukukuna tepkinin iz
leri vardır, bunlann bir bölümü bugün de sürmektedir. 
Jules Ferry Yasasıyla din ve devlet ayırımına gelinmiş, 
Ferry’nin deyişiyle "tannsız ve kralsız" bir dünya ku
rulmak istenmiştir(106). Bugün Fransa'da gittikçe yu
muşayan bir laikçilik; yani din ve devlet ilişkisinde ka
tı ve düşmanca bir ayırım (separation hostile) değil, 
ılımlı ve dostça bir ayırım (separation bienveillante) 
söz konusudur(107).

Michelet, “Fransız Devrimi hiçbir kiliseyi benimse
medi. Çünkü kendisi kiliseydi" der( l08).

Laikçilik, din ve devlet ayırımı ilkesinden yola çı
kan bir anlayış ise de, aynı ilkeden yola çıkan Hollan
da ve İrlanda, laikçiliği aşmayı, yumuşak bir biçimde 
laikliğe geçmeyi başarmışlardır(109).

Dördüncü tutum laikliktir. Laiklikte din ve devlet 
karşılıklı olarak bağımsızdırlar. Bağımsızlık esasından 
yola çıkan laiklikte din kuralları devleti, devlet de din 
kurallannı belirleyemez veyönlendiremez. Devlet bü
tün inançlara, dinlere karşı ilgisiz ve eşit uzaklıktadır.

Çoğulcu demokraside laikliğin gerçek ve çağcıl an
lamı işte budur. Çünkü çoğulculuk, zaten laik olmayı 
zorlar(110). Laiklik, dünyasallaşma (secularisation, se-
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külerleşme), çoğulcu demokrasinin ana rahminde ge
lişmiştir. Demokrasinin çoğulcu boyutunun din
ler/inançlar açısından somut yaşama zorunlu bir yan
sımasıdır. Bir rejim demokratikse, çoğulcu-, çoğulcuy
sa, laik/seküler olmak zorundadır. Bu yüzden huku
kun üstünlüğüne dayanan Anglo-Sakson demokrasi
lerinde laiklik/sekülerleşme, bir devrimin değil, doğal 
bir evrimin sonucu ve sosyolojik bir olgudur. Zira ço
ğulcu demokraside, hiçbir düşünsel ya da dinsel baş
kalık yok edilemez, görmezlikten gelinemez, tekelleş- 
tirilemez ve başkalanna dayatılamaz. Her dinin, inan
cın kendi alınyazısını belirleme hakkı vardır. Avrupa 
Birliği Sözleşmesinin 128. maddesi de bu doğrultuda- 
dır(11l).

Laiklik, sekülerleşme; toplumsallaşmayı, toplum
sal farklılaşmayı, eleştirel akılcılığı, doğal bir sonuç 
olarak, kendiliğinden yaratmıştır(112). Bunları yarat
mak için, toplum mühendisliğine özenilmemiştir.

Laik devlette, devlet dinlere eşit uzaklıkça olduğun
dan hiçbir dini, inancı dışlayamaz ya da kayıramaz; 
akçalı v.b. biçimlerde destekleyemez. Din okulları aça
maz. Ancak, toplulukların din okulları açmasını da ön
leyemez. Din derslerine engel olamaz; bunların önünü 
açar. Ne var ki, bu dersler, beyin yıkayıcı olmayacak, 
çoğulcu, agnostik, kuşkucu esaslara göre olacak, birey 
dinler arasında seçimini özgürce yapacaktır. Din ders
leri zorunlu olmayacak, ancak her an ilgilinin buyru
ğuna hazır bulunacaktır! 113). Devlet; bu okullan-, ka
mu düzeni, kamu güvenliği, kamu ahlakı, kamu sağlı
ğı açısından denetleyecek, uyuşmazlık çıkarsa sorunu 
bağımsız yargı çözecektir.

Görülüyor ki, laiklik ile laikçilik orasındaki temel 
ayrılık, nedenlerle sonuçların yer değiştirmesinden ve 
bu yüzden de ayrı ilkelerden yola çıkmalarından kay
naklanmaktadır. Gerçekten laikliğin temel nedeni, ço
ğulculuktur. Çoğulcu kültürün önemli bir öğesi olan 
dinler, inançlar başkalıklarının uygulamaya yansıma
sıdır. Sonucu ise, eleştirel akılcılıktır. Çünkü birey, ço
ğulcu, kuşkucu, koşullanmamış aklıyla seçimini kendi 
yapacaktır. Oysa laikçilik, laikliğin sonucu olan akılcı
lık kaygısıyla yola çıkmakta, akılcı bireyi yetiştirmeyi 
amaçlamakta, bu amacın gerçekleşmesinde dini baş
lıca engel olarak görmekte, onu, dolayısıyla çoğulcu
luğu, demokrasiyi reddetmektedir. Devlet ister iste
mez pozitivizme kaymakta, kendi ideolojisine uygun 
bireyler yetiştirmekte, kaş yapayım derken göz çıkar
maktadır. Çünkü bunun sonucunda yetişen birey 
eleştirel akılcılıktan uzaklaşacak, tekilci akılla düşüne
cek, salt devletin ideolojisinin savunucusu olacak, ge
riye de koşullanmış ve hasta bir beyin ve sözde akıl 
kalacak, ancak "eleştirel" boyut yok olacaktır.

Türk deneyiminin, gerçek laiklikten, sekülerleşme- 
den değil. Fransız laikçiliğinden esinlendiğinde incele
meciler birleşmektedir(114). Bu saptama doğrudur

Bu anlayışa göre, Türk uygulaması, pozitivist ve 
akılcı motiflerle bezenen, akılcı insan yaratmaya öze
nen bir tutumdur. Tanzimatla başlamış, kimi devrim-

lerle sürmüş, 1937'den sonra anayasalara girmiştir. 
Referansı çoğulculuk değil, akılcılıktır; bu yüzden de 
nedenle sonuç birbirine karıştırılmıştır.

Oysa hukuk ve devlet yönetimi açılarından nere
deyse Fransa'yla bütünleşen Belçika, laiklik konusun
da Fransa'nın din ve devlet ayınmı ilkesini reddetmiş, 
din ve devletin karşılıklı bağımsızlıklan ilkesini benim
semiş, Fransız laikçiliğinin doğurduğu açmazları yaşa- 
mamışur(l 15).

Acaba Türkiye niçin Fransa'yı örnek almış, Belçi
ka'nın tutumunu ıskalamıştır?

Nedeni belli. Çünkü Türkiye demokrasinin farklılık
lar rejimi olduğunu, çoğulculuk boyutunu sık sık göz 
ardı etmektedir.

şimdi teokrasi, laiklik, laikçilik (laisizm) kavramla
rının saydam anlamlarını gözeterek. Pandora'nın ku
tusunu açalım ve tanıyı (teşhisi) koyalım.

Türkiye Cumhuriyetinde, iktidar halkın seçimine 
dayanmaktadır. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti la
iktir Bu bir.

Türkiye Cumhuriyetinde Halifelik kaldırılmıştır. 
Şer'iye ve Evkaf Vekâleti ise görünüşte kaldırılmış, as
lında Diyanet işleri Başkanlığı adıyla bir bakana bağla
narak devlet örgütü içine alınmıştır. Örgütün dini İs
lam. mezhebi Sünnidir. Devlet, bu din ve mezhebin 
(resmi) okullarını açmıştır. Örgüt ve okulların finans
manı devlete aittir. Resmi okullarda din dersi okutul
ması zorunludur.

Bu koşullarda konuyu değerlendirelim.

Ontolojik olarak yaklaştığımızda, bir din ve mez
hebin örgütünü devlet birimi içine alarak anayasal 
düzeyde güvenceye bağlayan (md. 136) ve laikliğin 
gerçekleştirilmesini güçleştiren (2820 sayılı S.Partiler 
Yasası, md. 89), din ve mezhebin okullarını açan, fi
nansmanını sağlayan bir devletin dini ve mezhebi var
dır; bir dini ve mezhebi kayırmış, örtülü olarak benim
semiştir. Böyle bir devlet teokratiktir. Bu iki.

Konuya teleolojik (amaçsal) olarak baktığımızda 
ise durum çok farklıdır. Devlet, böylelikle dinlerini bil
dirmeyenlere ya da uluslararası hukukta benimsenen 
dinlerden birine inanan her insana nüfus cüzdanı ver
memekte. devlet birimleri içine aldığı Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve açtığı din okulları aracılığıyla dini denet
lemekte ve yönlendirmektedir. Bunun adı ise laikçilik- 
tir.

Kurtuluş Savaşında din sömürüsünden çok çeken 
Atatürk ve arkadaşlannm o dönemde dini denetim al
tında tutmaları anlaşılır ve gerçekçi bir tutumdur. An
cak çoğulcu demokraside bu tutum sürdürülemez. 
Kurumlar ve kurallarla düzlüğe çıkmak gerekir.

Laiklik, ülkemizde çarpıcı kırılmalara uğramış, po
pülist ve/ya da devletçi kaygılarla laiklik, teokrasi ve 
laikçilik arasında salınıp durulmuştur.

Tanı (teşhis) açıktın Türkiye Cumhuriyeti, egemen- 
liğin kaynağı açısından laik; devlet örgütlenmesi açı
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sından teokradk; dini yönlendirme açısından laikçi bir 
devletcir.

Laik, teokratik ve laikçi niteliklerinin ağırlıklarını 
gözettiğimizde, din ve devlet ilişkisi açısından Türkiye 
Cumhuriyetinin rejimi, demokrasi peçelemesi alcında, 
kimileyin laiklik kırması bir teokrasidir; kimileyin laik
lik kırması bir laikçilikcir. Ancak hiçbir zaman tam laik 
değildir. Güzeli ağlatan, çirkini söyleten kavga da bu 
yüzden sürmektedir.

Kanımca ideolojik laikçiliği, teokrasiyi bırakıp laik
liğe dönmenin tam sırasıdır.

Fransız laikliği, daha doğrusu laikçiliği, kendi aşırı
lığı tarafından bozguna uğratılmıştır. Çünkü "çığırından 
çıkmış bir laiklik, kendi içinde kültürel bir "kendini yık
ma” tohumunu da taşır"(116).

Öyleyse Fransız örneğini bir yana bırakalım. Bu bir.
Din, özellikle de İslam, sosyolojik olarak, Türk kül

türünün en önemli parçasıdır. Ulusal birliği sağlamada 
bu tutkaldan yararlanmanın yollarını arayalım. Bu iki.

Atatürk'ün "gazilik gibi dinsel bir ünvanı benim
seyerek dini dışlamadığını ve onu katalizör olarak kul
landığını unutmayalım(117). Bu üç.

"Herkesin bir yolu, ideolojisi, yöntemi vardır. Allah 
sizleri sınamak için böyle yaptı. Hayırlarda (tercihler
de) birbirinizle yarışın"(l 18), "Doğu da Batı da Allah’ın
dır Nereye dönseniz Allah karşınızdadır''(119) diyen, 
dillerin çeşitliliğini ve 124000 peygamberi kabul eden 
bir Tanrı, bir din hiçbir topluluğa düşman olamaz Ba
ğımsız kararı (içtihat), danışmayı (şûra), oydaşmayı, 
uzlaşmayı (icma: consensus) benimseyen bir din çağ- 
cıldır(120), kanımca çoğulcudur, laikliğe elverişlidir fs- 
lamın bu damarını işleyerek onu laiklikle bütünleştire- 
biliriz Bu dört.

Düşünce Suçu

Örnek aldığımız Fransa'nın düşünce hükümlüsü 
Baudelaire'Ieri, Garaudy'leri var Ama yine de bizimki 
kadar övünecekleri (!) düşünce suçluları yok.

Bu konuda ciddi iddialar bulunmaktadır.
Bunlara göre; Türkiye'de 1993'te 60, 1994’te 102, 

1995’te 83, I996'da 91 gazeteci yazar tutuklanmış-, 
Türkiye İnsan Hakları Vakfına göre I993’te 18,1994'te 
45,1995'te 46, 1996'da 31 yazar düşünce suçlusu ola
rak cezaevine girmiştir. İnsan Hakları Derneğine göre, 
1997’de bu rakam 153’tür.

Bir başka iddiaya göre de, 1997’de 22 ülkenin ce
zaevinde toplam 180 gazeteci bulunmaktadır. Bunun 
78’i Türkiye'dedir ve birincilik bizdedir. Sayı, Zambi
ya’da 1, Sudan'da 2, Nijerya'da 8'dir(l21).

Bu iddialar değerlendirilmeli, Türkiye yasalarla be
yinleri ezilmeye, sesleri kısılmaya çalışılanların ülkesi 
olarak 21. yüzyıla girmemelidir. Yapılacak iş, salt dü
şünce suçları olan hükümleri kaldırmak, suçlara ey
lem çağrısı yapan, suça kışkırtan hükümlerdeki söz
cük ve deyişleri, suçların yasallığı ilkesi gereğince, be
lirgin ve saydam kılmaktır.

Çağcıl demokraside devlet düşünceler karşısında 
yansızdır. Hukuku, düşünceleri barış içinde yarıştır
mak için kullanır, yasaklamak için değil.

Yargı bağımsızlığı ve erkler arasında eşitlik

Hukukun üstünlüğü değil, hukuk devleti ilkesini 
benimseyen Kara Avrupası ülkelerinden esinlenen 
Türkiye, yargı erkinin bağımsızlığını ve öbür erklerle 
eşitliğini gerçekleştirmeden üçüncü bin yıla girecek 
mi?

Bugün bu soruyu yalnız yargı değil, herkes soru
yor.

Daha önce de belirtildiği üzere, yargı her zaman 
önemli bir iktidar, güç olmuştur. Metafizik dönemde 
mistik, dinsel (teolojik) dönemde tanrısal, bilimsel dö
nemde laik bir güçtür yargı.

Bu yüzden de siyaset onu hep kendi buyruğunda 
görmek istemiştir.

Türk'ün geleneğinde yargının bağımsızlığı hep ol
muştur. Yüzyıllar önce Musa Çelebi'ye Serasker Bed
rettin, “divan bağımsız, hüküm yasal olmalı" diyordu.

Adaletin kirlenmemesi için, yargıya kristal özeniy
le yaklaşmak zorundayız. Bu konuda yargısını hâlâ 
bağımsız ve güçlü kılamamış Fransa bize örnek olma
malıdır. Daha 1991'de Fransız Cumhuriyetçi Parti Baş
kan Vekili Alain Madelin, Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun bağımsız olmadığını, hukukta devletçilik
ten hukuk devletine geçmek için yargının bağımsız 
olması gerektiğini yazıyor(l22), aynı yıl eski Cumhur
başkanı Giscard d’Estaing ve şimdiki Cumhurbaşkanı 
Jacques Chirac da bu görüşü paylaşıyorlardı(123),

25.07.1993'te Anayasanın 65. maddesi değiştirile
rek, Kurulun oluşmasında Cumhurbaşkanının yetkisi 
sınırlandınimış, ancak yakınmalar bitmemiştir.

20 Ocak 1997'de beş büyük reform isteyen Cum
hurbaşkanı Chirac, 21 Haziran 1997'de Başbakan Jos
pin yargının bağımsız olmadığını vurguladılar. 29 Ekim 
1997 tarihli Adalet Reformu taslağında, c.savcılannın 
da bağımsız olmalan, Cumhurbaşkanının başkan. 
Adalet Bakanının başkanvekili olduklan Kurulda oy 
haklarının bulunmaması, üye sayısının değişmesi, 
toplantıların herkese açık yapılması gerektiği belirtil
mektedir.

İtalya ve Almanya'da tartışmalar sürüyor.
Kendi ülkelerinde yargının bağımsız olmadığı söy

lenen devletleri örnek almak yanlıştır.
Kurul üyesi seçimlerinde yürütmenin, siyasal or

ganın etkisine açık, girişim gücü Adalet Bakanlığına 
bağımlı, bakan ve müsteşarı doğal üye sayılan, ayn 
bütçesi, birimleri ve çalışma yeri bulunmayan, otu
rumları gizli ve yönetsel kararlan yargı yoluna kapalı 
olan bir Kurul ve denetimi Bakanlıkça yapılan bir yar
gı, yürütme ve yasamanın karşısında bağımsız ola
maz.

Yapılacak iş bellidir.
Eski deneyimler gözetilerek yasamanın ve yürüt
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menin Kurulun oluşmasında etkisi, payı olmamalıdır. 
Yasamanın Kurula üye seçimi geçmişte başarısız ol
muş, yargıya yasama ve yürütmenin etkisini, kısacası 
politikayı sokmuştur. Metafizik ulusal irade kavramla
rıyla bu denenmiş yol yeniden denenmemelidir.

Başka ülkelerden elbette yararlanılmalıdır. Ancak 
bu konuda iki nokta gözden kaçırılmamalıdır. Birincisi 
hukuksal koordinatların örtüşüp örtüşmedikleri, İkin
cisi o ülkelerde yakınmaların olup olmadığı mutlaka 
gözetilmelidir.

Örneğin, yarı başkanlık sisteminin gereği olarak 
Fransa’da cumhurbaşkanı yargı bağımsızlığının gü
vencesidir (Anayasa, md. 64) ve bundan sorumludur. 
Ancak cumhurbaşkanları orada yargıya hep güvenmiş 
ve saygı göstermişlerdir. Sözgelimi, hiçbir cumhurbaş
kanı, kurulun üç kat aday göstermesinde direnmemiş, 
önüne gelen tek adayı Kurulun isteği doğrultusunda 
öngörülen göreve atamıştır.

Bundan başka gelişmiş ülkelerde kamuoyunun 
yargı bağımsızlığı konusundaki duyarlılığı gözetilmeli
dir. Bu duyarlılık siyasal iktidar üzerinde önemli bir 
baskı öğesidir.

İki örnek vereyim.
1966 Ben Barka suikastında dönemin Adalet Ba

kanı, sorgu yargıcı Casamayor'dan kamuoyundaki du
yarlılığı gözeterek davayı uzatmamasını istemiş, yar
gıcın bu müdahaleyi takma adla basında duyurması 
üzerine Bakan yargıç hakkında disiplin cezası uygula
mak istemiştir. Kamuoyunda kıyamet kopmuştur.

Savaş sonrasında İtalya demokrasiye geçti. Faşizm 
döneminden kalan ve valilere doğduğu kentten baş
ka kente gidenleri kent dışına çıkarma yetkisi veren 
Zorunlu Sürgün Yasasını Anayasa Mahkemesi iptal et
ti. Halkın sevgilisi Başbakan De Gasperi. düzeni sağla
mak ve suçluluğu önlemek için bu yasaya gerek oldu
ğunu, yeniden çıkaracaklarını duyurunca. Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. De Nicola bir bildiri ya
yımladı. Başbakanı eleştirdi ve hükümet karara uyun- 
caya değin Anayasa Mahkemesinin hiçbir davaya 
bakmayacağını, Roma'dan ayrılıp Napoli’ye taşınaca
ğını açıkladı. Dediğini de yaptı.

Böylelikle belki de yargının tarihinde ilk kez bir si
vil itaatsizlik olgusu yaşanıyordu.

Kamuoyunda kıyamet koptu. Grevler başladı. Bu
nalım çıktı. En sonunda Başbakan De Gasperi. iptal ka- 
ranna uyacaklannı bildirmek ve özür dilemek zorun
da kaldı. Mahkeme de Roma’ya döndü.

Türkiye’de her şey "hikmet-i hüKümet" sayesinde 
birer bilmeceye dönüşmüştür. 2398 yıl önce Sokra- 
tes'in nasıl yargılandığını biliyoruz. Ama yüzyıl önceki 
Mithat Paşa davası hâlâ bir sır. Bir sayın Adalet Baka
nı ayrılış konuşmasında "adalete karışmadığını" 
övünçle söyleyebiliyor, bunu erdem olarak sunabili
yor. Bu itiraftan anlıyorsunuz ki, yargının kapısı siya
sal müdahalelere açık. Ama kimseden çıt çıkmıyor.

Kanımca yargının özlükten denetimine değin bü
tün işleriyle ilgili olarak bağımsız bir Yüksek Yargı Ku

rulu oluşturulmalı, adlî ve İdarî yargı alt kurullan bu
lunmalı, seçimlerde yasama ve yürütmeye pay veril
memeli, Kurulun kararlanna karşı yargı yolu açık ol
malıdır.

Yeni bağımsızlığına kavuşmuş ya da demokrasiye 
son çeyrek yüzyılda geçmiş ülkeler, gelişmiş ülkeler
deki yakmmalan değerlendirerek sistemlerini kur
maktadırlar. Sözgelimi, Ispanya, Hırvatistan, Polonya, 
Portekiz, Slovenya’da adalet bakanı kurula alınmamış, 
Bulgaristan'da ve Makedonya'da ise bakana oy hakkı 
tanınmamıştır.

1982 Anayasasının başlangıcında yasama, yürüt
me ve yargı erkleri, güçleri arasında eşitlik ilkesine, 
140. maddesinde de bu eşitliğin nasıl sağlanacağına 
değinilmiştir.

Kararnameyle yasayı birbirine karıştıran ve yar
gıçlarla savcıları “memur"laştırmak isteyen kerameti 
kendisinden menkul bir hukuk anlayışı, Anayasayı 
çiğneme pahasına, yıllardan beri bu eşitliği göz ardı 
etmiş, yargının bütçedeki payı yüzde birlerin altına 
düşürülerek bu eşitsizlik somutlaştırılmıştır. Yasama 
ve yürütmenin parlak lüksü yargıyı soldururken, as
lında yalnızca yargının değil, devletin de saygınlığı, 
onuru soldurulmuştur.

Bundan yargımız ve halkımız şikâyetçidir.
Yavru vatan Kıbrıs, eşitlik sorununu çözmüş ve 

anavatana bu konuda ders vermektedir.

Meşruluk ve 1982 Anayasası

Çıplak bir uyarıda bulunmak zorundayım. Türkiye 
meşruluk debisi neredeyse sıfıra yaklaşmış bir Anaya
sayla yeni yüzyıla giremez, girmemelidir

Meşruluk, toplumbilimin, siyaset biliminin en 
önemli kavramlarından biridir ve örselenemez.

Halkta, bir kurumun, yasanın ya da yöneten ki- 
şi(ler)in, bilinen ve benimsenen kurallara göre oluş
muş bir çoğunluğu arkalannda bulundurduklanna iliş
kin yaygın inanç varsa, o kurum, o yasa ya da yöne
tenler) meşrudur (Burdeau, Duverger, Aron, Easton, 
Kelsen, Lipson, Weber).

Meşruluk, toplumdaki barış ve dinginliği sağlayan; 
kurumu, yasayı, iktidan ayakta tutan büyülü bir 
inançtır. En zorba yönetimler bile hep kendilerini 
meşru göstermeye çalışırlar. Bu yüzden Italyan Tarih
çisi Ferraro: "Meşruluk, sitenin/devletin/toplumun gö
rünmeyen barış meleğidir" der.

Meşruluk iki türlüdür; Biçimsel meşruluk (la legiti- 
mite formelle) ve maddî meşruluk (la legitimite mate- 
rielle).

Çoğunluk kurallara göre sağlanmamış ise biçimsel 
meşruluk yoktur. Kurallara göre sağlanan çoğunluğun 
onayı sonradan geri çekilmiş ise maddî meşruluk yok
tur.

Acaba 1982 Anayasası biçimsel ve maddi açılar
dan meşru mudur?

Biçimsel meşruluk açısından ele aldığımızda görü
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nüm şudun
Anayasa, halk ya da halkın özgür iradesiyle seçi

len bir kurucu iktidar, parlamento tarafından değil, 
kapatılan parlamentonun sıralanna oturtulan atanmış 
kişilerce yapılmıştır(l24).

İkinci olarak, meşruluk bir karara, işleme, herkesin 
sonuçlan sorgulayabilecek ve eşit biçimde, zorsuz ve 
yasaksız katılmalarına bağlıdır. İradeler tartışma süre
cinden geçmedikçe meşruluktan söz edilemez{l25). 
Çünkü tartışma varsa ve ne denli açıksa, sorunlar o 
denli saydamlaşır, bilgi edinilir ve yanlışa düşme teh
likesi azalır. 04.06.1888’de Clemenceau. “konuşulan 
ülkelerde zafer, susulan ülkelerde utanç vardır" de
mişti.

1982 Anayasası tartışmaya kapalı tutulmuştur.
Üçüncüsü, tarüşma yasağına koşut: olarak tek 

yanlı bir beyin yıkama bombardımanından sonra oy
lama yapılmış, halk iğfal edilmiştir

Dördüncüsü, Anayasa benimsenmediği takdirde 
pretoryen diktasının süreceği mesajı verilmiş, ölümü 
gören eli böğründeki halk çaresiz, sıtmaya razı olmuş
tur! 126).

Beşincisi, içini gösteren, "seni mimlerim" zarflarıyla 
gizli oy ilkesi çiğnenmiştir

Altjncjsi, tek işlemle hem devlet başkanı, hem de 
Anayasa oylanmıştır. Her ikisini destekleyenlerin ya 
da onlara karşı olanların sayısı, oranı belirsizdir. Devlet 
başkanını destekleyenler Anayasaya katlanmışlarsa 
Anayasa; Anayasayı destekleyenler devlet başkanına 
katlanmışlarsa devlet başkanı desteksiz kalmış de
mektir. Peki hangisi çoğunluğu elde etmiştir? Bu bir 
bilmecedir. Ancak bilinen şudur. İkisi de kuşkuyu için
de taşıyor. Üstelik devlet başkanı için zaten seçme 
söz konusu değil. Çünkü tek adaydır. Seçenekler ara
sında özgür seçimde bulunamayan birey özerk değil
dir. Çünkü özgürlük özerklikten önce gelir(127).

Görülüyor ki, toplumla yapılan bu sözleşme (Ana
yasa) tehditle, fesada uğratılmış bir iradeyle benimse- 
tilmiştir. Göstermelik oylama hukuken sakattır. Bu 
yüzden Anayasa biçimsel meşruluktan yoksundur, 
geçersizdir. Unutmayalım ki, bu tür yollarla halkoyu
na sunulan anayasaların sağladığı çoğunluk her ülke
de %97-%100 arasında gerçekleşmiştir ve görünüşte
dir (Duverger). Türkiye'de %93 çoğunluk, halkın onu
runa saldırıyla elde edilen ayıplı bir çoğunluktur. "Kur
şun yerine oy" kullanılarak (Duverger) kabul ettirilen 
1982 Anayasası, hazırlayanlar ve hazırlanış biçimiyle 
bir tür "ferman anayasasj”dır(128).

Gelelim 1982 Anayasasının maddi meşruluk açı
sından durumuna.

Bilindiği üzere anayasalar, örgütlenmiş siyasal bi
rim olan devletin gücünü sınırlayan, bireyin hak ve 
özgürlük alanlarıyla bunların çiğnenmelerine karşı de
netim yollannı belirleyen, iktidann tek elde toplan
masını önleyerek çoğulculuğu benimseyen, çok ikti
dar ilişkisinde dengeleri sağlayan, her türlü hukuk di
şiliği engelleyen metinlerdir.

1982 Anayasası tersini yapmış, devlet gücünü sı
nırlayacak yerde hak ve özgürlükleri sınırlamış ve 
bunlan âdeta istisnalar haline getirmiş, halka güven
sizliği ruhuna içselleştirmiş, yargı birliğini ve bağımsız
lığını örselemiş, demokrasi rejimini değil, cumhuriyet 
yönetimini öngörmüştür. 1961'in insan hak ve özgür
lüklerine "dayanan” devleti (md. 2) gitmiş, hak ve öz
gürlüklere lütfen “saygılı" (md. 2), “kutsal devlet"i 
(23.07.1995'e dek dayanabilen bir kutsallıktır bu) gel
miştir.'

Devlet ve değerleri her ülkede elbette korunur. 
Korunmalıdır da. Ama "devlet" kutsallaştırılırsa ilişile- 
mez (tabu) olur çıkar çünkü kutsallara dokunulamaz.

Görünen o ki, erek (telos) ve varlıkbilim (ontologie) 
açılarından (Kari Loewenstein ve Giovanni Sartori'nin 
anayasaları sınıflamalarına göre) 1982 Anayasası, siya
sal iktidarın keyfiliğini önleyici, insanlann hak ve öz
gürlüklerinin özünü kollayıcı olmadığından normatif 
ve güvenceci bir anayasa değildir. Diyanet işleri Baş
kanlığının konumuna değin devletin örgütlenmesini 
aynntılarıyla düzenleyip devleti korumayı amaçladı
ğından, toplum dinamikleriyle bütünleşemediğinden, 
hak ve özgürlükleri istisna olarak algıladığından ve 
bunlan adı var kendi yok ölü bir metne dönüştürdü
ğünden. görünüşte, nominal, semantik bir anayasadır, 
bir metindir. Elbise dolabında bekleyen bir balo giysi
sidir. Çünkü günlük yaşam ve hukukla ilgili değildir. 
Anayasaya göre halk ve birey devlet içindir, devlet 
halk ve birey için değildir. Öyle ki, Belçika'nın getirdi
ği yasaktan (1831 Anayasası md. 24; 1994 Anayasası 
md. 31) 151 yıl sonra, devleti koruma kaygısıyla, me
mur yargılaması için izin sistemini getirmiştir (md. 
129/son). Memurin Muhakematı Hakkında Kanun-ı 
Muvakkat gibi baskı yasalarını üretmeye kodlanmış 
bir metindir bu. Anayasa laiklikten söz etmiştir, ama 
zorunlu din derslerini getirerek laikliğin canına oku
muştur. antilaiktir. Bu yüzden de Türkiye bugün, ana- 
yasacılık kavramlarına göre belirtilmek gerekirse, bir 
"anayasalı devlet'tir, ama bir "anayasal devlet" değil- 
dir(129).

Taşıdığı bu yapım (imalat) yanlışları nedeniyle de
rin siyasal ve toplumsal bunalımlar üreten, toplum 
dokusunu yırtan(l30) bu Anayasanın arkasında, artık 
onu kotaranlar bile durmuyor, duramıyorlar ki, “de
mokrasiye vurgun Türk çocuklan” dursunlar.

Çağımızın en büyük matematikçilerinden biri Kurt 
Gödel'dir. Mazilerden kaçarak Amerika'ya sığınmıştır. 
Sürekli uzatılan çalışma izinleri sayesinde üniversite
de görev almıştır. ABD yurttaşlığına geçmesi gündeme 
geldiğinde. ABD Anayasasını okur ve sarsılır. Zira Gö- 
del'e göre bu Anayasa diktatörlüğü önleyecek silah
lardan yoksundur. Her an bir Hitler yaratabilir. Bu yüz
den Gödel, ABD yurttaşlığını reddetmeyi düşünür. Onu 
zorla inandırmışlardır, yurttaşlık konusunda.

Bu(.vın Türkiye'de 1982 Anayasasını reddeden Gö- 
del'k-ı Yoğunluktadır ve bu Anayasanın maddi meşru
luğu da kalmamıştır.

18 Ü m ran  ek EKİM 1999

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

http://www.cvisiontech.com


Benim burada yaptığım, meşruluk kavramı açısın
dan yalnızca bir hasar saptamasıdır.

Türkiye; hukuk devleti değil, hukukun üstünlüğü 
temeline oturan, evrensel ilkelerin tezgâhında yerel 
ipliklerle dokunan, ortak paydası insan hak ve özgür
lükleri olan bir Anayasayla üçüncü bine girmeyi hak 
etmiştir.

Ancak bir hukukçu olarak şunu vurgulamak zo
rundayım. Anayasayı eleştirmek başka, ona uymak 
başkadır. Hiçlikle (butlanla) sakat olan bu Anayasa ye
ni bir Anayasayla yürürlükten kalkıncaya dek. ona 
uymak yasal bir yurttaşlık görevidir. Öte yandan onun 
meşruluğunu tartışmak, kamuoyunu uyarmak ve hal
ka doğruları söylemek de bir hukukçunun ahlaki bir 
ödevidir. Ben hem görevimi, hem de ödevimi yerine 
getirmeyi sürdüreceğim.

NELER YAPMALI?

İşte, dokunduğu her şeyi bilim testinden geçirerek 
akılcılığa dönüştürebilen ve kendini durmadan yenile
yerek kültür genlerine içselleştirdiği çağla aynı dalga 
boyunu yakalayabilen pınl pınl bir Atatürkçülük.

İşte, ilke ve boyutları, marangozun budaksız ağaç
ta kayan rendesi gibi, iyi işletildiğinde, barışın, geliş
menin. açmazlan aşmanın altın anahtarlarını cömert
çe sunan; ancak bunların bir tanesinde bile sapma ol
duğunda, bağışlamayıp sürçen ve, bütün sistemi bu
nalıma sürükleme pahasına, çözüm anahtarlarını ina
nılmaz bir kıskançlıkla geri alan görkemli ve çağcıl de
mokrasi.

Nihayet işte, doğruları, yanlışları, esin kaynaklan 
ve sorunlarıyla kara sevdamız Türkiye, bizim Türkiye- 
miz.

Tercih sîzlerindir.
Ben Türk halkının "güzeli ağlatan, çirkini söyleten" 

bir halk olmadığına inanmışımdır. Bu yüzden hep on- 
daki titreşimleri ve bilimi gözeterek doğrulan dile ge
tirmeye çalıştım. Hem de. yabancı sözcüklerle Kuşaul- 
mış, başkenti bile sokaklarına dek istilaya yeltenen 
"Türkgilizce'yie değil, vurgun olduğum, ses bayrağım 
anadilim Türkçe’nin yalınlığıyla, içtenliğiyle yazdım ve 
konuştum.

Şu anda da. birey, yurttaş, hukukçu olarak ve bü
tün sorumluluğu üstlenerek tercihlerimi dile getiriyo
rum.

İçleri boşaltılmamış, sulandırılmamış evrensel kav
ramlarla düşünen ve üreten; dünyanın kıyısında köşe
sinde değil, odağında yer alan; tarihe maruz kalan de
ğil, tarih yapan, çağın ruhuna denk düşen bir Türkiye 
istiyorum.

Uygar yüzlü. ışıyan Atatürk'ü ve sonluluk değil, 
sonsuzluk olan, 1930’lara mıhlanan değil, bilimin ışı
ğında geleceğe gelecekler üreten Atatürkçülüğü geri

istiyorum.
Düşük yoğunluklu, yozlaşmış, büyük ağabeylerin 

vesayetindeki icazetli demokrasiyi reddediyorum. Eşit 
bireylerden oluşmuş özgür halkın, özgür halk tarafın
dan, özgür halk için yönetimi anlamında çıtası en yük
sek demokrasiyi istiyorum.

Demokrasinin yönettiği düşünceler ve inançlar 
Cumhuriyetimi geri istiyorum.

Hoşgörünün de ötesinde “öteki benim eşitim" di
yen. birbirlerine meydan okuyarak saygı duyan, beri
kilerle ötekilerin hak ve özgürlükleri çiğnendiğinde, 
kendilerinin hak ve özgürlükleri çiğnenmişçesine çiğ
neyenlere karşı çıkma ortak bilincini, akılcı eleştiri, 
tartışma, sorgulama, algılama kapılannı açık tutma 
yeteneklerini kazanmış özgür ve demokrat insanların 
yaşadığı demokratik cumhuriyet istiyorum.

Yaşamın ve barışın vazgeçilmez gerekçesi olarak, 
dokuları örselenmemiş, kendisini dengeleyen bir do
ğa; kılcal damarları çoğulculukla beslenen ve kendini 
geliştiren bir toplum istiyorum.

Çoğulculuğun doğal sonucu olarak, din ve devletin 
karşılıklı bağımsızlığı ilkesine yaslanan, banşçı, kırıl
malara uğramamış, özürsüz ve ödünsüz laikliği geri is
tiyorum.

Düşünceleri, inançları yasaklamayan, yalnızca ba
rış içinde tartıştırıp yarıştıran, adalet imbiğinden geç
miş ve insanları özgürleştiren bir hukuk; böyle bir hu
kukun egemenliğinde, düşünce ve inançlara eşit uzak
lıkta, karar süreçlerine kattığı halkına güvenen, yansız 
ve meşruluğunu hukuktan alan güçlü bir devlet istiyo
rum.

Böyle bir devletin; devletlerin özgür birey ve halk 
için olduğu anlayışını temel alan, insanlann evrensel 
ahlak kodu sayılan hak ve özgürlükleri gerçekleştir
meyi kaygı edinen, gözeneklerine değin içselleştirdiği 
hukukun üstünlüğü omurgasıyla ayakta duran bir 
anayasayla örgütlenmesini istiyorum.

Hukuku değil, devleti koruma kaygısıyla Memurin 
Muhakematı Kanunu gibi yasalann destekçisi sözde 
anayasa metinlerinin çağcıl bir ülkede yeri olmadığını 
özellikle vurguluyorum.

Sığlaşan hukuktaki her yanlışın patlamaya hazır 
bir krater olduğu bilinciyle; her aileyi yargısallaştıran 
ve devleti bireylerle sürtüştüren çarpık hukukun üret
tiği davalar yığınının fay hattmdaki hukuk göçüğün
den insanımın kurtarılmasını, yazılı hukukun değişti
rilmesini. "dura dura bayatlayan adalet” (B. Brecht) yü
zünden umudunu mafyaya bağlayanların "makûs ta- 
lih"lerinin yenilmesini istiyorum.

Özlenen hukuku yaşama geçirmenin önkoşullarını 
yaratabilmek için, hukukun biricik yorumcusu ve söz
cüsü yargı erkinin öbür erklerden bağımsız olmasını, 
özellikle yürütmenin kuşatma harekâtını yarmasını; 
devleti ve demokrasiyi meşrulaştıran yargı gücünün 
yasama ve yürütme güçleriyle maddi ve manevi bü
tün alanlarda eşit kılınmasını istiyorum.

Yargının ivedi gereksinimlerinin kısa vadede karşı
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lanmasını, 1966 New York Medeni ve Siyasal Halalar 
Sözleşmesinde (md. 14) bir insan hakkı olarak vurgu
lanan üst (ara) mahkemeye başvuru (istinaf) hakkının 
tanınmasını, böylelikle üst mahkemeleri, yargı kollu
ğu, akademisi, binalarıyla halkın ve Türkiye’nin say
gınlığına yaraşan yetkin bir adlî yargı istiyorum.

Diyeceklerim şimdilik bunlardır.
Gösterdiğiniz ilgi ve sabra gönül borcumu öder

ken, 2000 yılında demokrasinin utkusuyla taçlanmış, 
baskı ve terörden arınmış, barışa kavuşmuş bir Türki
ye'de ve dünyada buluşmak umuduyla saygılar suna- 
nm.

Yaşasın Türkiye !
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GENELKURMAY B A Ş l ^  ORGENERAL , 
HÜSEYİN KrVRKOĞLU'NÜN KONUŞMASI *

Dün geniş bir grup gazeteci olarak Genelkurnnay 
Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu’nun konuğu ol
duk. Orgeneral Kıvrıkoğlu, esas olarak deprem konu
sunun üzerinde durdu, ama diğer güncel siyasi konu
lara da girdi. Bedelli askerlikten TSK’nın depremdeki 
rolüne, basının neden TSK’yı görmediğinden Devlet 
Bahçeii’nin dünkü sözlerine ve PKK'nın yurtdışına çık
masından Öcalan’ın idamına kadar her konu...

İşte Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun iki saat süren dünkü 
sohbetinin geniş bir özeti:

Hayal bile edilemezdi: Bu Türkiye'nin başına gel
miş en şiddetli felaket. Görmeyen büyüklüğünü zih
ninde canlandıramaz. Hayatımda bu kadar kötü fela
keti ne filmlerde gördüm, ne hayal edebiliyorum. 
Deprem evet ilahi bir olay, ama aklımızı da yeterince 
kullanamadık. Tarihten, bilim adamlarının uyarıların
dan yeterince yararlanılamadığı ortaya çıktı.

Kaderdlige Son: Belki bu depremin iyi bir sonucu 
olacak, bundan onra bilimi ve uzman görüşlerini daha 
çok dinleyeceğiz. Ben buna inanıyorum. Allah korur 
gibi bir kaderciliğe kapılırsak bir yere varamayız, dep
remden ders almamış oluruz.

Geçmiş yönetimler: Türkiye'nin en kıymetli kuru
luşları burada. Buranın deprem bölgesi olduğu da bili
niyor. Geçmiş yönetimler döneminde bunlara nasıl 
izin verilmiş tartışılması lazım.

Trakya’dan büyük: Depremin meydana geldiği 
bölge 31 bin kilometrekare. Yani Trakya'dan büyük 
bir alan. Üstelik deprem maalesef gece herkes uyku
dayken meydana geldi. Bu da can kayıplann büyüttü. 
Ama esas neden geçmiş ihmaller.

TSK hemen müdahale etti:TSK'nın bölgedeki tüm 
birliklerinde deprem hissedildi. Buna rağmen bölge
deki birliklerimiz kimseden emir beklemeden kendi
liğinden müdahale etti. Zaten Afet Kanunu ve Genel
kurmayın doğal afetlerle ilgili yönergesi bunu emre
der.

Sıkıyönetim: Bu deprem en az 50 Ceyhan. 100 Di
nar, 25 Erzincan büyüklüğünde. Bu depreme müdaha
le üç şekilde olabilirdi. Mevcut biçimde, OHAL ya da 
sıkıyönetim. Bu tartışılabilir. Acaba sıkıyönetim olsa 
ne olurdu. Böyle de her şey yıkılmış. Sıkıyönetim 
olsaydı bile merkezi hükümetin katkısına ihtiyaç ola
caktı. Peki merkezi hükümet ne kadar zamanda gön
derebilecekti istenenleri. Halbuki biz zamanla 
yanşıyorduk. Hem şunu da söyleyeyim OHAL yada 
sıkıyönetim olsa siz basın mensupları da bu kadar ra
hat çalışamazdınız. Sıkıyönetim olsa dahi bu olayın 
büyüklüğü TSK'yı zorlar. Bugün bölgede varolduğu 
kadar teçhizatı bulamazdınız. Merkezi hükümetin 
bunları göndermesi gerekirdi.

Zil takıp oynayanlar: Bazı kötü niyetliler deprem 
nedeniyle neredeyse zil takıp oynadılar. Neymiş, 28 
Şubat Gölcük'te planlanmış da ahlak şöyleymiş böy- 
leşmiş de... Biz bunları söyleyen ve yapanlan biliyoruz, 
tespit ediyoruz, takip ediyoruz.

Anında müdahale: Gölcük'te saat 06.00'dan itiba
ren olaya müdahale edildi. Donanma personelimiz ge
nellikle gemilerdeki personeldir. Tüpraş yanıyordu ve 
bu gemilerimiz için çok büyük bir tehditti. O yüzden 
gemilerimizi hemen oradan uzaklaştırmak zorunday
dık. Bu da Gölcük Üssü'ndeki yardım ve kurtarmaya 
katılacak personel sayısını çok sınırladı. Buna rağmen 
hem kendi enkazımızda, hem de Değirmendere ve 
Gölcük’te tereddüt edilmeden sivil halkın yardımına 
koşuldu. Donanma 'hiçbir şey yapmadı' diyenler iftira 
atıyor. Ben birinci gün kendim gördüm. Donanma’nın 
bahçesi sivillerle doluydu. Her türlü sağlık hizmeti ve
riliyordu.

Yalova: Orada Hava Harp Okulumuzun kamp yeri 
var. Buradaki subay, astsubay ve öğrencilerimizin ta
mamı anında kurtarma çalışmalanna katıldı. Gem
lik'teki köpekli arama timlerimiz Yalova ve Gölcük'te 
hemen devreye girdiler, Bölge dışından birliklerimiz 
buralara sevk edildi. Trafik tıkalıydı, bunu 15. Kolordu 
Komutanı Korgeneral Hurşit Tolon bizzat koordine 
ederek birliklerin yerlerine ulaşmasını sağladı.

Hudut birlikleri hariç Bölgeye hudut birliklerimiz 
hariç civardaki bütün birliklerimiz sevk edildi. Hatta 
Ankara, Merzifon’dan da birlik geldi. Birinci gün depre
me 37 bin 500 personel ve 46 iş makinesi, ikinci gün 
43 bin 200 personel ve 98 iş makinesi, üçüncü gün 50 
bin personel ve 119 iş makinesi, dördüncü günden iti
baren ise 63 bin 500 personelle müdahale edildi. Ya
nı sıra uçaklanmız, helikopterlerimiz ve gemilerimiz 
bölgede hizmet verdi, vermeye devam ediyor. Örne
ğin, su ihtiyacını da biz karşılıyoruz. Hala Gölcük’e 5'i 
askeri, biri sivil gemiyle su taşıyoruz, bölgede sıcak 
yemek vsriyoruz, çadırkentlerdeki seyyar mutfakların 
et ve taze sebze, meyve gibi ihtiyaçlarını kendi öde
neklerimizden karşılıyoruz. Kara Kuvvetleri’nin şu ana 
kadar yaptığı harcama 2 trilyondan fazla.

Basın bizi görmedi: Maalesef bölgedeki TSK perso
neli basınımıza karşı biraz burukluk içinde. Çünkü 
medyamız yabancılara gösterdiği ilgiyi ilk günlerde bi
ze göstermedi. Benim de dikkatimi çekti, ne TV'lerde, 
ne de gazetelerdeki fotoğraflarda asker göremeyince 
bölgedeki komutanlara emir verdim, ‘çağırın gazeteci
leri sizi de çeksinler, hatta gelmiyorlarsa tutup getirin’ 
dedim.

irticai basın: İrticai basında çıkan bazı ifadeler dik
kat çekici. Depremin nedeni 28 Şubat'mış, zulümmüş,
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zinaymış. Bunlar depremi fırsat bilip TSK'ya karşı hal
kı kışkırtıyor. Aynı şeyi bazı imamların da yaptığını 
tespit ettik. Mesela, Adana'da Özel FM isimli bir irticai 
radyo 'içki içtikleri için böyle oldular, onlar şehit değil 
leş' diye yayın yaptı.

Bölücüler de: Bölücü basın yayın organları da dep
remi fırsat bilip bize karşı oldular. Bir yandan 'devlet 
çöktü' derken bir yandan da yardımlan kendilerine 
yönlendirmeye çalıştılar. Bölgedeki faciayı sömürmek 
isteyenler de çıktı. Yardım kamplan adı altında siyasi 
propaganda yaptılar. Böyle kamplar tespit edildi. Me
sela Derince’deki EMEP çadırkenti bunlara bir örnek.

Yabancı basın: Dikkatimizi çeken bir başka şey, 
dış basında bölücü ve irticacı basınla aynı doğrultuda 
çıkan yayınlar. Biz yabancı basını çok iyi izliyoruz, 
çünkü devletin diğer kurumlan bu görevi yeterince 
iyi yerine getiremiyor. Bu çeşit yazılara cevap mek- 
tuplannı gönderdik.

Yardım tekelden olmalı: Biz başından beri yapılan 
yardımların tek elden dağıtılmasını istiyoruz. TSK’nın 
işlettiği çadırkentlerde bu böyle. Ama maalesef Sakar
ya'da bu böyle değil. Orada binbir çeşit kuruluş ken
dine göre çadırkent işletiyor. Buralarda yardım adı al
tında siyasi rant elde edilmeye çalışılıyor. Kombas- 
san'dan Asya Finans'a ve başka kuruluşlara kadar pek 
çok kişi ya da kurum orada böyle rant peşinde. Hal
buki bu yanlış.

KösekLöy ve Derince: Bizim Köseköy'de bir lojistik 
dağıtım merkezimiz var. Bütün yardım buradan dağı
lıyor. Mükemmel bir sistemimiz var. Bu sistemden bir 
de Derince'de var. Onu da belediye işletiyor, nasıl ol
muş diye baktık. Belediyeler Faziletli. İstanbul Beledi
yesi hemen yardıma koşmuş. Ve oradaki düzeni de 
şura kararıyla TSK'dan uzaklaştınlmış bir eski asker 
kurmuş.

Bedelli askerlik: Biliyorsunuz 1987 ve I992’de iki 
kez bedelli askerlik uygulaması yapıldı. Bunlar TSK’nın 
desteklediği uygulamalar değildi. Ama şimdi deprem 
nedeniyle ciddi bir kaynağa ihtiyaç var. Bu kez hükü
metten hiçbir talep, hatta ima bile gelmedi. Ama ben 
kendim incelettirdim durumu ve bir tasarı hazırlata
rak Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdim. Tahmini
miz 200 binin üzerinde insan bundan yararlanabile
cek. Bedel 15 bin mark olsa ve hepsi gelse 3 milyar 
mark eder. Yarısı gelse 1.5 milyar mark eder. 1 Ocak 
1973 ve daha önceki doğumlular yararlanabilecek. 
Ayrıca 40 yaşını tamamlamış ya da aşmış olanlar bi
raz daha fazla bedel karşılığı 2 aylık temel eğitim yap
madan tezkere alacak.

Devlet Bahçeli; Bugünkü (dünkü) Hürriyet'te MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sorulan bir soru ve 
onun cevabı var. Burada TSK ile arasının nasıl olduğu 
soruluyor. Ben daha önce de açıkladım, biz Anaya- 
sa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edile

mez maddelerini benimsemiş her partiye sıcak baka
rız. Ama bu ilkeleri benimsemeyen ya da benimser 
gözüküp de başka türlü yapanlara sıcak bakmamız 
söz konusu olamaz. Dediğim gibi bu ilkeleri benimse
yenlere eşit mesafedeyiz. Ama benimsemeyenlere 
böyle olamayız.

(Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğ- 
rul özkök, dünkü köşesinde MHP Genel Başkanı Dev
let Bahçeli ile yaptığı görüşmeyle ilgili yazısının bir bö
lümünde şu ifadelere yer vermişti:

"MHP'li Başbakan Yardımcısı’nın askerlerle ilişkisi 
nasıldı? Bu soruyu çok direkt olarak sordum. 'Çok iyi' 
veya 'Çok sıcak' gibi bir cevap alamadım. Onun yerine 
şöyle ölçülü bir cevap vermeyi tercih etti: 'Bizi itici bir 
tavır içinde değiller.' Üstledim: Bu cevaptan size karşı 
çok sıcak olmadıklan sonucunu çıkarıyorum. Buna da 
şöyle cevap verdi: Henüz hükümette çok yeniyiz. Za
manla olur.")

28 Şubat bitmedi: Af konusunda herkes ayağa 
kalktı, tepkisini gösterdi. Bu iyi bir şey. ama başka ko
nularda da varlık gösterilmesi gerekir. Sivil toplum ku
ruluşları vs. başka önemli konularda, mesela 28 şubat 
kararlarının henüz hayata geçirilmeyen bölümleri ko
nusunda da aynı baskıyı yapması, hükümete teşvik 
edici olması gerekir. Ben daha önce de söyledim. 28 
Şubat’ı bitmiş kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir süreçtir. 
Başlangıcı da 28 Şubat 1997 değil. 1923'tür. O zaman
dan beri ne zaman irtica başını kaldıracak olsa TSK 
buna sessiz kalmamıştır. 28 Şubat irtica tehlikesi var 
oldukça devam eder. Bin seneyse bin sene devam 
eder. Hükümetimiz Meclis'te çok hızlı çalıştı, 69 yasa 
kabul edildi. 1 Ekim'den sonra 28 Şubat kararlannın 
devamını bekliyoruz.

PKICnın durumu: Yapılan açıklamaları biz de izliyo
ruz. Gerçekten de birkaç yüz kişi dışarı çıktı. Ama bi
zim kanaatimiz hepsinin çıkmayacağı, kalanlar belki 
silahlarını bırakıp şehirlere vs. gidip değişik örgütlen
meler içinde olacaklar. PKK zaten her kış sınırlannı dı
şına çıkar, önemli olan silahlannı bırakıp teslim olma- 
lan. Pişmanlık Yasası da çıktı, içlerinde çok azı lider 
kadrodan. Yasanın kapsam dışı tuttuğu güvenlik güç
lerine karşı silah kullanmaları da tespit etmek çok zor. 
Gelsin teslim olsunlar. Bekleyip görmek lazım.

HADEP’Ii belediyelen Zaten PKK lideri de söyledi, 
bağımsızlık ya da federasyon gibi istekleri silahla ka
bul etiremeyeceklerini gördüler. Terör başı hatta 'bu
rada her hak varmış' bile dedi.Demokratikleşme geliş
tikçe hepsi oluyor. Bakın 37 il ve ilçede onlann. yani 
HADEP’in başkanları var. Kimse de onlara dokunmu
yor. Yasalar çerçevesinde kaldıklan sürece Anyasa'nın 
ilkelerine sadık olduklan sürece kimse de bir şey yap
maz.

Apo’nun idami: Ben enbaşında söyledim, biz yani 
TSK bu işte tarafız. 15 yıldır biz mücadele ediyoruz. O
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yüzden bize görüşümüzü sormayın, çünkü biz duygu
sal hareket edebiliriz. Zaten Anayasa’da idam kararla
rı salt hukukla değil, bir de siyasi kararla hükme bağ
lanıyor. Şimdi siyasilerin oturup düşünmeleri lazım, 
acaba ülke yaran idamda mıdır, yoksa daha değişik 
bir yönde mi? Buna siyasiler karar versin.

TSK ülkenin tek. sahibi değil: Ben hep söylüyorum, 
geçen yine söyledim, sivil toplum kuruluşlannm ve di
ğer kurumların ülke sorunlanna sahip çıkması çok 
önemli ve değerli. Türkiye’de her şeyin sahibi sadece 
TSK değil. Herkes ülkesine sahip çıkmalı. Esas patron 
millettir. Onun için halk gereken yerde ve zamanda 
tepkisini göstermelidir. Ama tabii her şey hukuk çer
çevesinde olmalı.

AKUT çok değerli: Bu depremde sivillerin desteği

ni büyük takdirle karşıladık. AKUT çok değerli ve çok 
güzel bir hareket. Onları çok takdir ediyoruz, zaten ço
ğu zaman bizim özel kuvvetlerimizle birlikte çalışma- 
lan da oldu.

Konuşunca gündem değişiyor Askerler ne zaman 
konuşsa gündem değişiyor. Biz gündemin askerlerce 
değiştirilmesini istemiyoruz. Sonra biz bazı şeyler söy
leriz, söylediklerimiz siyasilerin hoşuna gitmez, böyle 
bir durumda kalmak da istemiyoruz.

Cumhurbaşkanı seçimi: Yani cumhurbaşkanının 
seçimi TSK'nın dışındadır. Yani TSK bu konunun dışın
dadır. Ama oraya gelecek kişinin bu hizmeti en iyi ve
recek kişi olmasını isteriz.

/ismet Berkan, 4.9.1999 Radikal

EMEKÜ ORG. DOĞUAKTULÖAi M
Ege Ordu Komutanı Orgeneral Doğu Aktulga, 30 

Ağustosta emekliliğin arefesinde zehir-zemberek 
uyan ve eleştirilerle dolu bir veda konuşması yaptı. 30 
Ağustos’ta emekliye aynlacakolan 25 general, 212 al
bay ve 25 astsubay için, dün Kara Kuvvetleri komu
tanlığında bir tören düzenlendi. Törende konuşan Or
general Aktulga, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devletin 
iskeleti olduğunu vurgulayarak, “İskelet çökerse dev
let de çöker" dedi. Aktulga sözlerini, "İskeletin böyle- 
sine saptırılmış, yozlaşmış demokrasi anlayışı ve bir 
türlü kavranamayan düşünce, ifade özgürlüğü ka
osunda çok sağlam olması, ulusun çağdaş yaşamı için 
ön koşuldur" diyerek sürdürdü. TSK'nın güvenlik hiz
metinin olağanüstü değer taşıdığını vurgulayan Aktul
ga, yönetim ile ilgili yetersizliklere de eleştiri yağdıra
rak, şöyle devam etti; "Hele, birçok yönetim yetersiz
liklerinin ve umursamazlığın, tehdit algılamadaki be
ceriksizliklerin kol gezdiği koşullarda, bu görev daha 
bir titiz bakış açısı ve yaklaşımı zorunlu kılmaktadır."

Aktula sert uyarılarda bulunduğu konuşmasında 
şu mesajları verdi.

Laiklik: Aktif mod'dan, sivil asker modu olan pasif 
mod’a geçtik. Yetiştirildiğimiz süreçte beyinlerimiz, 
Atatürkçü düşünce sistemi ile şarj oldu. Temelin çi
mentosu olan laiklik, hayati bir değer taşır. Bu çimen
toyu atarsanız, devlet depremdeki şehirlere döner, ta
nımı felakettir.

Ordu: Türkiye Cumhuriyeti’nin en iyi kollektif, kir
lenmemiş akla sahip, bireysel menfaatlerden arınmış 
en dürüst ve en disiplinli örgütünde yaşıyoruz. Bun
dan onur duyuyoruz. TSK'nın en güvenilir ve en disip
linli bir örgüt olduğu gerçeğini sadece biz değil, ulus 
da son birkaç yıldır dile getirmektedir.

Şeriat Bu gerçek, yaşantımıza paha biçilmez bir

değer katmakta, ancak sorumluluğumuzu da maksi
mize etmektedir... TSK, devlet sistemi içinde güvenlik 
üreten bir alt sistemdir. Boşuna kaynak tüketmez, gü
venlik üretir. Milli Güvenlik, dışardan ve içerden, nere
deyse 360 derece tehdide muhataptır. Bizim ülkemiz
de, özellikle şeriatçı saldırılar başta olmak üzere, bö
lücülük gibi ciddi tehditler vardır. Milli stratejik süreç
te, güvenlik yoksa, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik 
altyapılara dayalı refah da yoktur. Dolayısıyla, üretti
ğimiz güvenlik hizmeti olağanüstü değer taşır. Hele, 
birçok yönetim yetersizliklerinin ve umursamazlığın, 
tehdit algılamadaki beceriksizliklerin kol gezdiği ko
şullarda, bu görev daha bir titiz bakış açısı ve yaklaşı
mı zorunlu kılmaktadır.

Görev Dünyanın birçok ülkesinde kendileri gibi so
rumlu oldukları görevlerle paralellik gösteren silahlı 
kuvvet bulunmaktadır. Bu açıdan bakınca, TSK, devle
tin iskeleti olmaya daha uzun süre devam edecektir. 
İskelet çökerse, devlet de çöker. İskeletin böylesine 
saptınimış, yozlaşmış demokrasi anlayışı ve bir türlü 
kavranamayan düşünce, ifade özgürlüğü kaosunda 
çok sağlam olması, ulusun, çağdaş yaşamı için ön ko
şuldur. Yük ağırdır. Yük bilimsel davranış ister, akıl, 
cesaret, değişim, kalite ister. Birlik beraberlik ister. Ka
fa disiplini ve örgüt disiplini ister. Başansızlık bu yük 
altında tolere edilemez. Daima başarı, daima başan, 
hep başarı gerekir. Özetle işiniz zordur, sizlere yürek
ler dolusu başarılar diliyorum.

Deprem Depremde hayatlarını kaybedenlerin 
üzüntüsünü yüreklerimizde taşıyoruz. Bu felaketin bi
lime karşı umursamazlığın sonucu yaşanmış olması, 
acılanmızı daha da büyüttü.

(28.8.1999 Hürriy^c)

24 Ü m ran  ek ekim  1999

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

http://www.cvisiontech.com


AHLAKİ ELEŞTİRİ 
OLARAK KURTULUŞ

DENEME

G ünüm ü7 ,dc  din ‘insanın kurtulu
şu’ söyleminden arınmış bir re
toriği temsil ediyor. Son yüzyıl 

içinde din, daha çok insanın topluma ka
tılmasını seslendiren sosyal amaçlara yö
nelmiş durumda. Laiklik ile dindarlık ara
sındaki ‘çatışm a’da tartışmaların ‘insanın 
yeryüzündeki anlamı nedir?’ sorunsalım 
kapsamaması nedeniyle yapay brr düz
lemde boy gösteriyor. Laiklik de dindarlık 
da ‘insan yeryüzünde nasıl yaşar’ proble
mini tartışırken ‘anlam’ meselesini unut
muş oluyor. İnsanın anlamının unutulma
sı nedeniyle tartışma “dünyevi-profan” 
bir hedefe yönlenmekten kurtulamamış 
göılinüyor. Diğer deyişle dinin günümüz
de kazandığı kavramsal arkaplan “Onlar 
ki gayhe inanıp namazlannı kılarlar ve 
kendilerine verdiğimiz azıktan harcar
lar” (2/3) ayetindeki gaybe imandan do
layı namaz kılıp inl'ak etmeyi içeriyor de
ğil. Din, dünyevi bir yaşama pratiği ola
rak, diğer pratiklerin çözümsüzlüğü dere
cesinde gündeme geliyor. Bu durum, in
sanların, toplumların ve hükümetlerin 
dinden bir beklentileri bulunduğunu işaret 
ediyor. Üstelik beklentinin felah dolayı- 
mında değil refah/ saadet’te istikamet ka
zandığı göriilüyor. Dinden bir toplum sis
temi çıksın isteniyor. Üstelik söz konusu 
toplum sistemi insanlığın ilmî-kültürel te
kamülünü benimsesin, onunla uyuşsun di
ye bekleniyor.

İnsan benliği din ile ilişkisinde, dinin 
emir ve yasaklarını politik, iktisadi, sos

yal-kültürel kimi öncül yargılar ışığında 
ele almaya eğilimli. Bu nedenle dinin kur
tuluş ‘teolojisi’ gerçekte olanın hilafına 
“vatanın kurtuluşu”, “iktisadi gelişmiş
lik”, “sosyal adalet” gibi programlara dö- 
nüştürülebiliyor. Oysa dinin bireye va- 
adettiği “kurtuluş”, bü'eyin biricik varlığı
nın veya onun sosyal hayat içinde ilişkili 
olduğu yapının iktisablarının (iktisadi-po- 
litik) garanti altına alınması şeklinde dü
şünülemez. Diğer taraftan dinin kurtuluş 
teolojisi, dindar bir topluluğun ekonomi- 
politik gelişmişliğinin sağlanmadığı hal
lerde yeryüzünün çilehaneye dönüşümü
nü de seslendiremez. Buna göre dini an
lamda kurtuluş dediğimiz şey insanın 
âzadlığını kazanması olmadığı gibi, insa
nın kendine yapılmış eziyet/saldırıdan bir 
zayıllık (istizaf) teorisi çıkarması da de
ğil. Kurtuluş, insanın insana kulluğunu 
önce kendisi ve sonra da başkası için iptal 
etme istikametinde tutunabilme cehdini 
ifade eder. “De ki: ‘Benim namazım, iba
detim, hayatım ve ölümüm alemlerin 
Rabh’ı Allah için” (6/160). Kurtuluşun 
böylesi bir bütünlük içinde değerlendiril
memiş olması itibariyle, dinle ilişkiye ge
çen biıey-topluluklar örneğin ekonomik 
tutsaklıktan kurtulmaya matuf çabalar 
içinde politik suistimale uğramaya engel 
olamamışlardır. Bir toplumun bağımsız, 
iktisaden gelişmiş, sosyal adaleti yaygın
laştırmış siyasi birliği muhtevi olması 
oradaki “dindar” toplumun kurtulmuşlu- 
ğunu temsil etmez. Çünkü iktisadi zen-

Haluk
BURHAN
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ginliğin kaynağının ne olduğu ve sosyal adalet ilkele
rinin kimlere teşmil edilerek tatbike geçtiği sorunları 
baki kalır. Bir toplumun iktisadi başarısı başka top- 
İLunlan sömürmediği ya da kendi içinde zümreler inşa 
edip bir kısmını diğer kısmı için çalıştırmadığı kriteri 
açısından ölçülebilir. Oysa bu kriterler açısından din
darların kurtulma çabaları problemlidir.

Dinin kurtuluş (felah) çağrısı ile dindarlığın kurtu
luş meselesi (kalkınma, bağımsızlıklar, sosyal yardım) 
kavramı anlamlandırmada kırılmanın yaşandığını açı
ğa vurur. Dinde felah arınma problemidir: “Doğrusu 
aruıan (tezekka) felaha ermiş
tir" (87/14); “Nefsini temizle
yen iflah olmuştur” (91/9). Hat
ta denilebilir ki K ur’an’ın ta
nımladığı felah ile iktisadi refah 
arasmda bağlantı kurarak dü
şünmek yanılgı olarak değer
lendirilmiştir. K ur’an Karûn’un 
debdebesinin benzerini ve dün
ya hayatını isteyenlere “bilgi 
sahiplerini” örnek gösteriyor.
Kendilerine bilgi verilenler, 
zenginlik dilemektense inan
mak ve salih amelde bulunmayı 
daha üstün gördüler. Ama buna 
sabredenler kavuşturulur 
(28/79-80). Nihayet Karûn’un 
debdebesi söndürülür. Kıssanın 
devamında Allah şöyle buyurur:
“Dün onun yerinde olmayı isteyenler: ‘Vay demek A l
lah kullarmdan dilediğinde rızkı açar ve kısar. Demek 
gerçekten kafirler iflah olmaz’ demeye başladılar İşte 
ahiret yurdu: Onu yeryüzünde böbürlenmek ve bozgun
culuk etmek istemeyenlere veririz. Sonuç muttaki olan
larındır” (28/82-83). Elmalılı, tefsirinde muttakilerden 
bahsederken “kendileri F ir’avn ve Kârûn gibi olmak 
arzu etmemekle beraber F ir’avn ve Kârûn gibilerinin 
zuhuruna meydan vermemek için de sakınıp korunan” 
(c:5, s:3758,1979) değerlendirmesini yapar. Dikkat 
edilirse politik şiddet (firavun) ile iktisadi blokaj (Ka
run), Kur’an tarafından bilgi-dışı bir eğilim olarak suç
lanmıştır. Burada bilgi, politik şiddet ile iktisadi bloka
ja muhalif alan inşa eder. İşaret edilen bilginin sabırla 
birlikte zikredilmesi karşısında şu sonuçlar çıkar: Dün
ya/nimet ve serveti ilahi sınırlamalar içinde sarfcdilmiş 
emek-işin neticesi olarak kesbetmek gerekir; servet 
edinimi arzu ve isteklerin kontrol altına alınması halin

de meşruiyet kazanır; kişi hak ve adaletin tesisi için 
uğramak zorunda kalabileceği kayıplara tahammül et
melidir; meşru olmayan araçlarla elde edilebilecek 
kârlara tenezzül edilemez; helale kanaat edilmelidir; 
bu ölçülere riayet edilmeden ortaya çıkmış servetin 
debdebesine crmektense şatafatsız saflığın ve 
dürüstlüğün getirdiği açlıkta kıvranmak daha hayırlı
dır. (Tefliimu’l K ur’an, c. 4, s. 187) Mevdudi, dünye
vi refah ve servet hakkında şöyle bir ders çıkarır: “Ço
ğu kez, Allah’ın gazabını celbeden fakat gittikçe daha 
çok nimete garkolan bir şahıs için aynı servet onun so

nu olur. Bunun lıilafına, ço
ğunlukla salih kimseler, her 
ne kadar Allah’ın velileri ol
salar da zorluklar içinde ya
şarlar ve çoğu durumda aynı 
zorluklar Allah’ın rahmetinin 
üzerlerinde olmasını sağlar. 
Sonuç olarak, bu hakikati an
lamayan kimse, gerçekte Al
lah’ın gazabını çağıran kim
selerin refah ve servetine gıp
ta ve lıasretle bakar” (age, c. 
4, s. 189)

Sanayi toplumu tasarımla
rıyla beraber, geleneksel ça
lışma, üretim, pazar, piyasa, 
tüketim, ticaret gibi kavram
larda bir takım değişmeler ya
şandı. Topluluklar ve giderek 

toplumlar dinin üretmek, çalışmak, rekabeti sağlıkh 
düzenleyen pazar ve ticaret piyasasını oluşturmak üze
rine hükümlerini sanayi toplumları için kullanmak (as
lında indirgemek) ihtiyacını ileri sürdüler. Türkiye’de 
de “Medine site devletinde Îslâmî toplumun, iş, hizmet 
ve kredileşme yönünden birbirlerine verdikleri destek 
geliştirilerek günümüze getirilseydi, bugün lıer konuda 
müslümanların da uluslararası yapıya sahip şirketleri 
olabilirdi” (Osman Şekerci, uluslararası İslam ticaret 
hukukunun meseleleri kongresindeki tebliğinden, 
1997) yolunda düşünceler serdedilmektedir. Bu yolda
ki düşünceler müslümanların batı karşısındaki ‘geri’li- 
ğine bilinçaltındaki savunma güdüleriyle verilmiş ce
vaplardan çıkıyor. Nitekim, Şekerci, müslüman toplu
mu kendi dinamikleriyle tanımlamaktan ziyade sanayi 
toplumu dinamikleriyle ele alarak tanımlamaktadır. 
Şekerci’ye göre müslüman toplumun şu olumsuzlukla
rından bahsedilebilir: a- Sermaye birliği oluşmamış, b-

Felah kav ram ı üzerinde d ü şünü r

ken  in san  teklerini ku rtu lm aya  ça

ğ ırd ığ ı unutu lm am alı. M o d e rn lik  

toplum sal üretim sistemi üzerinde 

çalışırken sınırsız üretim ve sınırsız 

tüketim gibi e ko nom ik  am açlar için 

kendine istism ar edilecek in san la r 

ve m ülkler arar. D o lay ısıy la  m o

dernliğin kurtu luş teorisi sınırsız ih 

tiyaçlar üretm ek ve  iştihaları tatmin 

etmek idealine bir çağrıdır. O y sa  

din^ getirdiği ah lak i değerlerle top

lum sal ihtiyaçlarım ızla ilgili gerçek 

çerçeveleri çizer ve tüketime bilinçli 

bir sınır koyab ilm em izi sağlar.
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verimli projeler hayata geçmemiş, c- refah devleti ve 
toplumu gerçekleşmemiş, d- ileri teJcnoloJi yakalana
mamış, e-güçİLİ sosyal kurumlar kurulamamış, f-gelir 
düzeyi düşük, g- işsizlik çözümlenmemiş, h-iklisadi 
demokrasi yerine, bürokrat ve aydın-despot yönetim 
tarzı egemen olmuştur. (1997, Kombad yay., s. 90). 
Aynı kongrede Ömer Dinçer, başka bir tebliğe yönelt
tiği müzakaresinde öne sürdüğü fikirlerle müslümanla- 
rm sanayi toplumu tasarımlarına yönelik eleştirel bir 
ikazda bulunur: Geleneksel toplumun öğe ve kurumla- 
rı (insan, aile, devlet, din, mal, amaç, araç, vs.) parça
lanmış, birbiriyle bağı koparılmıştır. Batılılar, yine ba
tılı bil' yaklaşımla ve çağdaş teknoloji ile yeniden ta
nımlanmıştır. Doğu toplumiarı ise, parçalanmış ve 
kendi değerleri içinde yeniden tanımlanmak yerine, 
batılı modern topluma dönüştürülmeye çalışılmıştır. 
Bu anlamda batı yine batıdır, ama doğu yine doğu de
ğildir. Dolayısıyla bu farklılıklar bilinmeden yapılacak 
analizler yanlış olacaktır. (Kongre tebliğ-müzakereleri, 
1997, s. 185).

İslamcıların ‘müslüman toplumu’ eleştirilerinde 
kurtuluşu 'felah’ kavramı değil de ‘refah’ kavramı 
çevresinde tasavvur etmeleri modernliğin taşınmasın
da ahlakilik kaygılarınm terkedildiğini gösterir. İslam
cılar, kendi ahlak değerlerinin kurtuluş (felah) getire
ceği hususunda müşküller taşımaktaydılar. Müslü
manlık son üç yüzyıldır medeniyetin vai’sayılan fay
dalarına (refah, konfor, boş zaman, zenginlik, sağlık, 
mutluluk içeren toplum örgütlenmesi) inanmış bulun
makta. Oysa söz konusu süreci ahlaki kaygılar dolayı- 
mmda tefsir eden bir bakış, medeniyetin üretim etkin
liğinin insanlığı ve müslümanlığı sınırsız bir tüketim 
çılgınlığına, meta fetişizmine, lükse düşkünlüğe dü
şürdüğüne ve nihai olarak da sanayi üretiminin top- 
lumlara yoksulluk, hastalık, baskı, eşitsizlik ve şiddet 
taşıdığına kanaat getirir. Sanayi üretiminin ‘müslü- 
m anca’ yorumu sayesinde müslüman adam tutkuları 
nedeniyle nesnelerin peşinde koşma aktivitesi ile ba
rışmış oldu. Üstelik sanayileşmenin müslümanlığın 
sufi yönelimleri dolayımında dahi reddedilemez bir 
gerçekliğinden bahsetmek yanlış sayılmaz. Örneğin 
Mehmet Zahit K otku’nun dergahı (İskenderpaşa) ma- 
kinalaşmayı kötülük kaynağı olarak değil, kalkınma- 
ileıieme, yeryüzüne halife olma anlamında ‘nimet’ 
olarak telakki etti. Böylece maddeye (dünyaya) direnç 
göstermek bakımından içinde birikim taşıyan bir kül
tür (sufiznı) dönüşüm geçirerek mutluluğun zihni in
şasından vazgeçmiş oldu. Türkiye’de Bediüzzaman

dahil sanayileşme olgusuna ahlaki kaygılarla tavır ko
yan hiçbir hikemi duruştan bahsedilemez. Nurettin 
Topçu’nun ise ardılları Topçu’nun teknik aleyhtarı fi
kirleri (kültürel teknik) üzerinden bir hareket koyama
dı. “Teknik, kültürden sızan bir usare, kültür ağacının 
yetiştirdiği bir meyve idi. Halbuki bizim kendi kültü
rümüz, tekniğimizi yaratmadı. Onu, emanet bohçalar 
içinde Garp’tan aldık” (Topçu, Kültür ve Medeniyet, 
Dergah, 1998). Topçu’nun öğrencileri ‘tekniğiyaratan 
kültürü’ inşa etmekten çok, politik tutuma değer ver
di. Paradoks olarak Türkiye’de politika batılı tekniğin 
Anadolu’yu istilasının aracıydı.

Felah kavramı üzerinde düşünürken insan teklerini 
kurtulmaya çağırdığı unutulmamalı. Modernlik top
lumsal üretim sistemi üzerinde çalışırken sınırsız üre
tim ve sınırsız tüketim gibi ekonomik amaçlar için 
kendine istismar edilecek insanlar ve mülkler arar. Do
layısıyla modernliğin kurtuluş teorisi sınırsız ihtiyaçlar 
üretmek ve iştihaları tatmin etmek idealine bir çağrıdır. 
Oysa din, getirdiği ahlaki değerlerle toplumsal ihtiyaç
larımızla ilgili gerçek çerçeveleri çizer ve tüketime bi
linçli bir sınır koyabilmemizi sağlar. Kültür, üretimin 
asıl olarak acil kullanım ürünleri üretmeye yöneldiği 
anda belii'li bir biçim kazanır. Batı için acil kullanım 
ürünleri dünya ve içindekilerin istismarı ile ilgili idi. 
Dindarlar makinalaşma ile gelen toplumsal üretim sis
temini benimsediklerinde ahlaki değerleri yitüip din
daşlarını köleleştii'eceklerdir. Makinalaşma süreci kü
çük de olsa toprağında efendi olan köylüyü ve çekici
nin sahibi olan zanaatkarı geçimlikten koparıp ihtiyacı 
olmayan nesnelere sahip olmaya koşturulan yüklenici
lere döndürmüştür. Bu nedenle ‘Batı’nın kültürünü 
bırakıp tekniğini alalım’ yolundaki zihniyetin uygulan
ma zeminleri bulunmamaktadır. Sanayileşmenin ahla
ki değerlerle bağdaşmayan yönlerini ortadan kaldır
mak mümkün değildir. Çünkü sanayileşme temelde 
kültürel-ahlakî (istismar etme) tutum olarak dünyevi 
bir kurtuluş teori-pratiğidir. Oysa felah, insanın maddi 
ihtiyaçlarını ahlaki denetimden geçirerek uhrevi bir 
hesaba ait kılar. Bu beyanda, maddi ihtiyaçların ahlaki 
denetimi yapılmadan sanayileşmenin toplumsal kötü
lüklerine direnilemeyeceği gibi, sanayileşmeden vaz
geçme fikri inşa edilmeden de maddi ihtiyaçların ahla
ki denetimi yapılamaz. Felah; makinaların, insanların, 
lüks ve hazların peşinde koşarken köleleşeceğini hisse
dip, sömürmeye ve sömürülmeye direnen bir ahlaka 
kaçıştır. ■
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GÜNDEM
BEDENİMİ SATIN ALABİLİRSİN

RUHUMU DA!...

Tarık
TUFAN

alabalığın içinde herşeye rağ
men farklı dmıayorlardı. Soluk 
bir yüz, boşluğa bakarmış gibi 

gözler, sanki başka bir dünyadan buraya 
gelmişlerdi. Tedirgin gibi durmalarına 
rağmen, etraflarına kaynağı bilinmeyen 
bir korku yayıyorlardı. Bir kişiyi hunhar
ca öldürmelerinin verdiği bir korku değil 
bu. Sanki daha çok bilinmeyen bir türün 
ne yapabileceğinin kestirilemeyişinden 
kaynaklanan bir korku. Toplumun stan
dartlarına uymayan bir çok farklı tip 
varolsa da bu insanların farklılığı ürkütü
cü bir farkhiık. Bu farklılık ne giyim, ne 
müzik, ne kültür ne de din farklılığı. Çok 
daha soğuk, çok daha hayret verici. Onlar 
Şeytana tapıyorlar, diğer bir deyişle Sata- 
nistler.

Adları kimi zaman intiharla, kimi za
man da cinayetle anıhyor. Kedileri kesi
yorlar, bakirelerin ırzına geçiyorlar ve 
kurban ediyorlar. Kan akıtıyorlar, kendi
lerine has simgeler kullanıyorlar ve hep
sinden önemlisi insanların uymaktan 
korktukları, aldatılmaktan korktukları 
şeytana kendi iradeleriyle teslim oluyor
lar. Ona kulluk görevini yaşam tercihi 
olarak seçiyorlar. Şeytanın tuzağına düş
me olgusu onlar için, kötülüğün egemen
liğine kendini teslim etmek şekline dönü
şüyor. Şeytana başka hiçbir kılıkta değil 
bizzat şeytan olduğunu kabul ederek tapı
yorlar. Yaşam biçimlerini siyah, kan, kur
ban ve kötülük oluşturuyor.

Bütün inanışlarda tanrı mutlak iyiyi 
temsil ettiği gibi, şeytan da mutlak kötü
lüğü temsil eder. Farklı inanışlarda tanrı 
algılayışı, zihinsel tasarımı ve fonksiyo- 
nelliği değişebilir. Ancak mutlak iyiyi 
temsil noktası ortaktır. Şeytanın zihinsel 
tasarımı ise tüm inanışlarda tanrı kavra
mına oranla- bütün tarihsel süreçte- birbi
rine çok daha yakındır. Kötülüğü temsil 
eder, karanlık ortamlarda varlığını sürdü- 
ılir, insanlar için türlü tuzaklar kurar, kan 
ve ateş objeleri adıyla birlikte anılır. Fark
lı tarihlerde, farklı dinsel inanışlarda bu 
aşağı-yukarı böyledir. Kötülük işleyen 
kimseler şeytanın aldatmasıyla yapmış
lardır. Dolayısıyla insan kendi başına kö
tülüğü istemez, ancak şeytana uyar, kıla
vuzunu yanlış seçer.

Şeytan fenomeninin tüm ortak algıla
nış biçimine rağmen, tüm bu olağanlık 
içinde, birilerinin kötülüğü, şeytanın ya
nında olduğunu göstermek kastıyla işle
mesi ilginçtir. Kötülüğün salt şeytana 
bağlılık adına işlenmesi. Bu bilinç duru
mu, onları diğer insanlarla benzer kötü
lükler işlemelerine rağmen, büyük ölçüde 
farklılaştırıyor. Yani adam öldürenlerle, 
ırza geçenlerle aynı yerde durmuyorlar, 
“Şeytana uymak” cümlesi ilk kez birilcri- 
nin ağzında övünç ifadesi olarak duruyor. 
Bir adamı sebepsiz yere öldürme kötülü
ğü onların yanında çok daha masum bir 
eylem kalıyor.

Bu durumun psikolojik ve sosyolojik
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i

gerekçeleri- ya da açıklamaları- ortaya konabilir. Or
ganik bil' rahatsızlık dummu yoksa bu bilinç durumu
nu, bu inanış biçimini açıklamak önemli bii' hal alıyor. 
Satanistlcrin aile yapılarının düzensiz olması, geçmiş 
yaşantılarının bilinçaldarında kötü izler bırakması ya 
da dini eğitim eksikliği gibi açıklamalar beni tatmin 
etmiyor. Gerçeklik payları olmakla birlikte ola
yın daha farklı etkilerle ortaya çıktığını 
düşünüyorum. Ancak bu satırların 
yazıldığı dakikalarda henüz ben 
de kendimi tatmin eden bir ce
vap verebilmiş değilim. Kötü- j 
lük işlemekle- bilinçli de olsa- 
kötülüğü şeytanın adına işle- j;
mek arasındaki o keskin fark- l
lılık bu olayı tanımlamayı \,
güçleştiriyor. Ne de olsa şeytan 
bir kılığa girip insanları aldat
mıyor. Ya da yaptıkları şeyi bir 
iyilikle tevil etmelerini de sağlamı
yor. Hayır! Bizzat o işi şeytan adına ve ■
kötü olduğu için yapıyorlar. Yani bir çeşit 
adanma, aşk, bağlılık....

Bu inanışı tanımlamaya çalışırken zihnime dolan 
ilk kavram; öfke. Ancak gündelik bir öfke değil. Bir 
yaşamın intikamı belki de. Bazen bu öfkeyi dışa vur
mak için daha pasif yöntemler seçilebilir. Marjinal bir 
yaşam, farklı kıyafetler, farklı müzik. Yani toplum or
tak kabullerinin dışında daha içe dönük, daha öznel ya 
da küçük gmplara özgü pasif yöntemler. Bazen bu öf
ke aktif biçimlerde de kendini gösterebilir. Çeteler 
kurmak, şiddet kullanan örgütlere üye olmak ve mu
halif hareketler içinde yer almak gibi. Toplum aktif ve 
pasif olan bu öfke biçimlerine, dışavurumlara alışkın 
olduğu halde Satanizm tipi bir inanış daha ürkütücü 
geliyor. Bu yaşam biçimini izah edebilecek tüm argü
manlar anlamını yitiriyor. Çünkü yaptıkları eylemleri 
nc bireysel ne de toplumsal hiçbir iyilik düşüncesiyle 
açıklamıyorlar. Kendi iyilikleri veya toplumun iyiliği 
için değil sadcce şeytan adına mutlak kötülük düşün
cesiyle yapıyorlar. Yani yaptıklarının kötü bir şey ol
duğunu söylemek onların motivasyonlarını arttırmak
la birlikte, doğru yolda olduklarını gösteriyor. Böyle- 
ce toplumun kendi kavramsal dünyasında kullanabile
ceği sözcük kalmıyor. Bu da toplumu çaresizleştiriyor. 
Sayılarının az olması böyle bir gerçeği ortadan kaldır
mıyor. Az da olsalar aileler çocukları adına bu inanıl

U-»

maz- acaba?- korkuyu yaşıyorlar.
Sanıyorum somiması gereken bir soru da şu; mo

dern hayat nasıl bir öfkeye yataklık ediyor ki insanlar 
kötülüğü irade kullanarak şeytan adına gerçekleştiri
yorlar? Bu insanlar neyin hıncını alıyorlar? Ya da di
ğer bir deyişle iyilik kavramım kimler elinde tutuyor 

da bazı insanlar mutlak kötüden yana oluyor
lar. Bu öfkeye yataklık eden yaşam tarzı 

kendisini soyutlayarak, bilinçaltı ile, 
aile yaşantısıyla, eğitim eksikliği 

ile satanizmi tanımlayamaz. Ay
nı yaşam tarzı -  düşünce biçi
mi- bu olayı aktüel boyuttan 
dışarıya çıkaramaz. Çünkü 

j bunu yaptığı ilk anda kendi 
•ş parmak izlerinin olduğu orta

ya ç±acak. Yaşamla arasındaki 
ilişkiyi kuramamış, hayatı ta- 

nımlayamayacak kadar uyuşuk 
bir kafa yapısına sahip olan insanla- 

rın zihinlerinde, kenti elinde tutan tanrı
ların parmak izleri var. Bu tanrılaıın kutsalla

rı yaşamak adına yetersiz geliyor. Ortada sadece bir 
tüketilmişlik hissi var ve boşluğa bakan gözler bu tü
ketilmişi iği kurban vererek aşma çabasındalar. Kan 
dökerek hayatta olduklarını kanıtlama çabasındalar. 
Siyah kıyafetleriyle, kendilerine sunulan kurgulanmış 
yaşamları, doymak bilmeyen yeryüzü tanrılarını, şey
tana adanmakla savmaya çalışıyorlar. Kendi özlerine 
olan yabancılık hissi onları şeytana yakınlaştırıyor. 
Kaybettikleri hayatlarını kana buluyorlar böylelikle. 
Kan ve ölüm tükenmişliği inanç haline dönüştürüyor. 
Şeytana bile olsa...

Bu satırları yazarken yeni bir haber geçiyor bülten
lerde; satanist olduğu iddia edilen iki genç kız 12 kat
lı bir binadan atlayarak intihar eltiler!...

İki genç kız daha varlıklarına bir anlam yükleye- 
medi...

Tüketilmiş iki yaşam daha...
Yeryüzü tannlan iki kurban daha aldılar, şeytan 

adına. İki genç kız daha yarın sözcüğünün içine hiçbir 
şey koyamadı. Umut tanımsız kaldı. Onlar düşleri hep 
kabustan ibaret sandılar. Bir daha gözlerini açıp hatır
lamamak için, belki de her gece aynı kabusu görme
mek için intiharı seçtiler. İki aşk daha sahipsiz kaldı.

Allah’ım!... Genç kızları koru...
Lütfen ellerimizi bırakma.... ■
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Yasaklar soğuk bir giyotin makası gibi sürekli iniyor
sa insanın ensesine, düşüncenin ve özgürlüğün lahtını 
nasıl kuracaktır bu insanlık?..

Volter “hangisi iyidir”, diye soruyor: “Krallık mı 
Cumhuriyet m i?” ve cevabını yine kendisi veriyor: 
“Dört bin yıldır bu soruyu sormayan kalmadı. Zen
ginlere bakacak olursanız hepsi aristokrasi yanlısı; 
halka bakacak olursanız demokrasi yanlısı. Ancak 
krallar krallık istiyor.”

Goebels de kitleleri aşağı yukarı aynı şekilde açık
lar. “M ichael” adlı romanında, insanlar iyi bir şekil
de yönetilmekten ba§ka bir §ey istemezler diye yazı
yor. Goebels’e göre insanlar; heykeltraş’ın elindeki 
bir taş parçası gibidirler. Lider ve kitleler arasındaki 
münasabet bir ressam ve bir tablo arasındaki münase
bet gibidir.'"'

İnsanın günün bezginliklerinden ve gecenin düşle
rinde gizlenen korkularından sıyrılabilmesi için o sa
dist heykeltraşm elindeki kırılmaya ve yontulmaya 
hazırlanmış taş parçası olmaktan kurtulmak mecburi
yeti vardır. Bunun da ilk şartı bedenlerin sınırlarını 
aşabilmektir. İnsanoğlu böyle bir serüvenden yara 
alarak çıksa da en azından istikbali için ciddi bir ke
faleti ortaya koyar.

Enver Pa§a da Meclis-i M ebusan’ı lüzumsuz bir 
müessese olarak bulur ve anlamsız yere dönen bir 
çark olarak mütalea ederdi. Bazı düşüncelerinin ka
nunlara uymadığı söylendiği zaman, böyle bir şeyi 
havsalasına sığdıramadığını belirten alaylı bir ifade 
ile güler, şöyle söylerdi: “Yap kanun, o lu r k an u n ”^

Paşa’nın Sezar’dan farklı olduğunu nasıl söyle
riz? Arada bir nefsi müdafaa yaparak İnsanî onurunu 
ve gücünü gösterenler de çıkmıyor değildi ortaya 
ama Petrus Borel’in dediği gibi güçlerini gördükleri 
anda zincirleri de görüyorlardı. Keçeci Fuat P a§a- 
nın da söylediği gibi bizde direktifler ve muhtelif 
toplum normları daima yükseklerden geldiği ve hal
kın bunda hiçbir katkısı bulunmadığı içindir ki, sos
yal hayat hiçbir cephesiyle değerlendirilmez ve sa
hiplenilmez.

Nadir Nadi bir gazeteci olarak kendi döneminde 
basının durumunu şöyle anlatır: “Milli Ş e f e  ve 
CHP’ye dil uzatmak yasaktı. Hükümetin genel tutu
mu tenkit edilmezdi. Her gün (oh, ne iyi ediyorsunuz, 
bundan iyisi can sağlığı!) diye yukarıya alkış tuta
caksın. Baştaki sen bir adım arkadan sağa, sola sap- 
tıysa sen yine bir adım arkasından sola. O yerinde 
durursa sen de olduğun yere mıhlanacaksın. Yürürse

sende yürüyeceksin, hep arkadan...” İşte bir çok ya
zarımız belli çizgide yazmadıkları için çeşitli cezala
ra çarptırılmışlardı.5

Böylece prangalar kelebekler gibi uçuşup insanın 
kendisi ile onuru arasına setler kurmaya çalışılırken 
bilgiden mahrum tutulan bireyin aşağılık duygusu da 
derinleştirilir.

Eskiler: “Bârika-i hakikat müsademe-i efkârdan 
doğar” demişler. İyi ama nasıl? Bilgiden ve her türlü 
realiteden profesyonelce uzaklaştırılan kitleler yani 
cahilleştirilerek niteliksizleştirilen yığınlar haline ge
tirilen topluluklar kapılarını karanlığa kapatmayı na
sıl başaracaklar? Hele hele aydınların büyük bir kıs
mı ellerine tutuşturulmuş kementlerle militanlaşıp 
düşüncelerin kanatlandığı vitrinlerde zapt edilmez 
çılgınlıklarıyla D ante’nin cehennemini andıran bu şö
lenden pay toplamaya çalışırlarken nasıl? Kendime 
daima sorduğum sorudur. “Bu bir karamsarlık psiko
zu mudur?” diye. Ama beş bin yıllık geçmişinde ba
rışla tanışıklığı yalnızca üçyüzdoksan yıl olan bir 
dünyada insan nelerden ümitvar olacağı konusunda 
mütereddittir. Fakat yine de bu toz duman içinde ala
bildiğine birikmiş kasvet bulutlarını yırtacak ve gece
nin ufkunu aydınlatacak yıldızları hayallemeden ede-

Talat Paşa ve Eşi Hayriye Hanım
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mıyor insan.
Vaktiyle köleliğin öyle veya böyle bireyi zapleden 

hukuku vardı, şimdi ise kölelik geniş toplum katlarını 
kuşatan endüstri halini almıştır.

Türk aydını(!), tan yerinin bir türlü ağarmadığı bu 
coğrafyada oldum olası dinin kimseye ait kılmadığı 
bir sıfatı; ruhbanlığı yalnızca kendisine ait bir aidiyet 
olarak kabul eder. Bilirki el yordamıyla yaşayan kitle
ler bu kürsüden daha kolay fethedilir. Bu sebeple fev
kalade hassasiyet gösterdiği bu noktada son derece 
hasistir. Kalemiyle hükümler verir. Yargıçlar gibi kır
maz kalemini ama o kara kalemiyle toplumu sürükle
diği bozgun, Nazilerin Sibirya ayazında yediği vur
gundan daha acı, daha sefil ve daha netamelidir. Bu 
lejyoneıierin her yeni telkinlerinde, halkın dimağında 
orijinalitesi kalmasa da en azından şeklen hürmetin 
bulunduğu dini unsurların alçakça istismar edildiğini 
görürüz. Hz. Adem yaratılışının ilk imtihanında işte 
böyle bir tuzakla mat olmuştu. Şimdi de şeytandan 
ödünç alınan cüppeler bir süre için bu maksatla kulla
nılacaktır.

Gülhane H attı’nda olduğu gibi Islahat Fermanı’- 
nın ilanında da geleneksel olarak dua okunması gere
kiyordu. Devletin resmi duacısı, nedense törende ha
zır bulunmuyordu. Şeyhülislam Efendi, dinleyiciler 
arasında oturmakta olan Meclis-i M aarif azasından 
Arif E fendi’yi dua yapmak için kürsüye davet eder. 
Arif Efendi de vaizlerin cami kürsüsünde yaptıkları: 
‘‘Allahım M uhammed ümmetine merhamet et vs." an
lamındaki Ai'apça duayı okumaya başlar. Bu duayı 
işiten ruhani liderler bozulurlar ve törene bir soğukluk 
gelir. Bu durumdan haliyle vükela da rahatsız olur. Bu 
olay bir çuval inciri berbat etmek demektir. Serasker 
Rüşclı Pa§a, olaydan duyduğu rahatsızlığı yakınlarına 
şu sözlerle ifade eder: “Bir adam, gece saat dokuza 
kadar meşgul olup uzun bir layiha kaleme alıp ta
mam ettikten sonra yanlışlıkla mürekkep hokkasını 
dökerek bu kadar emeği heba ettiğinde nasıl ümitsiz 
ve müteessir olursa, bu fermanın akıbetinde bu du
anın okunuşu dahi öyle oldu.”^

Geleceğin, kim bilir neler adına rehin bırakılışının 
, bir taahhüdü olarak hazırlanmış bu fermandan sonra 

duanın okunuşu da, bazılarının teessüre kapılışı da za
man zaman yüksek kulelerden istenen fetvalar gibidir. 
M alherbe’nin yalnızca IV. Henri’ye .şairlik yapması gi- 

I bi bizimkilerin de kalem yerine ellerindeki gürzlerle 
şairlik yapmaları kafiyelerin bile güzelliğini soldurur:

Bir yanda fabrikalar, devlet çiftlikleri 
Hidroelektrik .santralleri.
Bataklıklar kurutulm ada bir yanda 
İşlenm eye ba.5İamış yavaştan 
Toprak altı, toprak üstü ürünleri.
Resimler, şiirler, operalar, kitaplar 
En özlüsünden
Ve en bereketlisinden sanat dergileri.
Kızlı erkekli pırıl pırıl bir gençlik yetişiyor 
Derken elendim  derken
Din dersleri, ilahiyat fakülteleri, Arapça Türkçe ezan 
Dem iş geçmiş deli ozan 

Çat kapı: Safa geldin ya şehi'-i ramazân.
Efendim elde güldeste,
Tesir-i şifa bahşaşı mücerrep, birebii'
H er derde deva
Rüya tabirnam eleri, karınca duaları,
Büyüler, fallar, şirinlik muskası.
K ıldan ince kılıçtan keskin Sırat köprüsü
Alaturka üniversite korosu
Bizi heyheyle, neyle uyutsun radyo kutusu
İnnâ lilllâh ve innâ ileyhi râciıın
Bağlandı gönül ol nevnihale
Nasıl oldu da kondu a dostlar
Vicdan hürriyeti bu hâle?
Künfeyekûn.
Leylim  leylim leyli.

Artık ne dualarda esenlik kalmıştır ne de rüyalar
da... Garez ve şirretin en merhametsiz hıncmı kuşa
tınca şiirler bile o nahif romantizmini kaybeder. Şiir
ler militanların elinde müfrezelere döner ve ölümlü 
insanın diğerleri üzerinde açtığı yaraları alabildiğine 
derinleştii'ir. Zorla bilinci kaybettirilen toplumlarda 
hakim güç unsurlarının tek dayanağı, tamamen kuşa
tılmış bireyden arta kalmış şuuraltının sessiz sedasız 
çağrışımlarıdır.

Şairin, akıebin kuyruğundan daha zehirli bu mıs
raları bizim kargaşa ve seraplarla dolu sosyal serüve
nimizi gayet iyi resmeder. Evet, şiirler bile bu hazin 
şekli ve anlatımındaki hüzün payı ile ya Goebels’in 
elinde yontulan taşa benzetilir ya da Brütüs’ün nankör 
hançerine... ■

K A Y N A K LA R
1 - H üseyin  C ahitA 'akın Tarihim iz/c. 1 ,s. 108.
2- M. Em in G erger/İnönü-M endere.s M ücadclesi/s.44.
3- Erichı Fromm/HiiiTİyetten K açış/ s. 287.
4- Yakm Tarihim iz/ c .l  .s. 42.
5- Doç. Dr. Çetin Y etk in /T ürkiye’de Tek Parli Y önetim i/ ,s, 218.
6- Doç. Dr. Bilâl E ryılm az/Tanzim at ve Y önetim de M odcrnlcşm e/s.
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kürdedir” derken, “Cehaletten kötü fakirlik, akıldan 
faydalı zenginlik, tefekkür (düşünce) gibi ibadet 
yoktur” mealindeki bildiriyi sunan müminleri tanı
mış mıydı acaba?

Fiki'in yolunu yine fikir maskesiyle tıkayan feyle- 
zofların, birbirlerini tekzib edegelen durulmamış ha
line bakınız; bir de düşüncenin akıcılığına vahyin 
ışığında yol veren büyük düşünürlere bakınız; dava
sından emin, huzurlu, kararlı kişilikleri seyrediniz, 
aradaki farkı görmekte gecikmezsiniz.

Ve yine bir de karanlıklar içerisinde el yordamıy
la yol arayanları görün. B ir de vahyin aydınlattığı 
yolda, görerek mutluluğa doğru emin adımlarla yol 
alan azimkar m ü’min m ütefekkirlere bakın; birileri 
vahdete doğru yol alan gıpta 
edilecek kişilikleri sergiler
ken, diğerleri tıkanık çık
mazların açmaz girdapların
da acıklı çırpınışlarla m er
hametli insanları açındırır, 
üzer durur.

Düşünce akıcılığını dur
durur da göllenirse, mesela 
pragm atist William Jam es 
olur. Fikir işleyerek vahye 
doğru yol alırsa, m esela 
Ö m er’ül-Faruk’la yoğrulur.

Düşüncenin yolunu sap
tıran panteist ‘Vahdet-i vü
cutçular’ nerdc, fikrin ufku
nu daima açık tutan hanif
Rabbaniler nerede? Bir ‘ene’l-hak’ diyen Hallaçlara, 
bir de ‘ene-l-ahd’ diyen Ebu H anife’lere bak! Aman 
A llah’ım ne büyük fark?

"İçinde tanrı bulunmayan yer yoktur” dermiş ya- 
hudi filozof Spinoza; “panteizmin müridi”ymiş... 
Vahdet-i V ücut’çular kimin müridiymiş acaba?

M uhkemleri gözardı edip de müteşabihlerde çö
züm arayan bozuk kalpliler kendilerince fikre sahip 
çıkmaktadırlar... gel de sağlam kriterlerle salim dü
şünenlere bak! Onlar, “söze kulak verirler de onun 
en güzeline uyarlar.” (39/18) İşte doğruda olanlar 
bunlardır, İşte doğru düşünmenin pratiğine ulaşmış 
olanlar da bunlardır.

Ey davasından emin olanlar! Yaratıcı "... size

Fikrin yo lunu  y ine  fikir m a sk e 

siyle tıkayan  feylezofldrın, b ir

birlerini tekzib edegelen du ru l

m am ış haline bakın ız; bir de 

düşüncenin ak ıc ılığ ına  vahy in  

ışığ ında yol veren bü yü k  d ü şü 

nürlere  bak ın ız ; d a v a s ın d a n  

emin, huzurlu, kararlı kişilikleri 

seyrediniz, a rad ak i farkı g ö r 

mekte gecikm ezsiniz.

imanı sevdirdi; onu kalplerinizde süsledi. Küfrü, f ı ş 
kı, isyanı size çirkin gösterdi” (49/7) Eğer siz rabbi- 
nizin çirkin olarak gösterdiğini güzel görürseniz; 
Vahyi tebliğcilerin “kimine inanırız, kimine inanma
yız” diyenler gibi (4/150) Hak batıl karışımı bir çir
kin yol izlerseniz hor ve hakir edici bir azaba 

lanmış olursunuz. (4/151)
İyi düşünerek tetkik ediniz ki, “Allah bir adamın 

içinde iki kalp yaratmamıştır.” (33/4) Biraz vahyi 
yolu, biraz da beşeri felsefi yolu izleyelim, deneye
lim derseniz eğer, iki yolun da insani kişiliğinden 
mahrum kalırsınız..

Ey! Emin davanın em niyetiyle aziz olanlar! 
“ ...Güzel işler(e talip) olanlar!” Ne mutlu (size! Ne 

m utlu sizlerden) olanlara! 
Dönüp gidilecek güzel yurt 
(davasından emin olup sadık 
kalanlar içindir;) ne mutlu 
onlara!” (13/29) Emin dava
dan kaçan, “A llah’ın nimeti
ni küfürle değiştiren”lerin 
vay haline (14/28); onlar 
“kötülüğün karargâhı” olan 
yakıcı cezahanededir. (14/29)

A llah’ım! Aziz ve Latif 
rabbim! Düşünmemekten sa
na sığınırım. Sen ki, insanla
rın da R azık’ısın; M elik’isin; 

İlah’ısın; vesveseyi düşüncc zannettiren Vesvas’ın 
şerrinden sana sığınırım. Yanlış istikametlere yöne
len düşüncelere ancak sen vakıfsın. İçimizden geçen 
böylesine yanlışlıklar eyleme dönüşmedikçe, kim 
seye telkin edilmedikçe aczimizi bağışlar af buyuru
rsun. Bunu B u h m ’nin 1114 numaralı rivayetinten 
öğreniyoruz: “Resulullah (s) Allah benim sebebimle 
ümmetimden gönüllerinden geçen yaramaz havatırı - 
işlemedikçe veya söylemedikçe- affeyledi buyurdu”. 
Ve M üslim ’in 209 numaralı rivayetinde de “Vesve
seyi söylemeyi büyük günah sayma”nın imanın sa- 
rihliği olduğu muştusunu vermişti.

Hamdolsun sana Rahim A llah’ım! ■
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____ BÜTÜN SORUNLAR AŞILABİLİR 

ÖNEMLİ OLAN SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE 

SAMİMİ OLABİLMEK

evleti devlet yapan halktır. 
f  Devletler halk ıyla vardır. 

Halka rağmen hiçbir şey ol
maz. Devletin halkıyla barışık olması 
gerekir. Devletin hallayla barışık olma
sı da; devletin “halkın yansım ası” ol
ması ile mümkündür. Halkın değerleri 
farklı, devletin değerleri farklı olursa 
problemler her geçen gün artarak de
vam eder. Huzur yerine kargaşa, huzur
suzluk hakim olur. Sadece Türkiye öze
linde değil bu evrensel bir kaidedir ki; 
uyum sağlanmadan huzur sağlanamaz. 
Bugün yaşanılan gerek sosyal ve gerek
se ekonom ik sorunlara bakıldığında 
hepsinin temelinde bu, çelişki görüle
cektir. Ülke olarak ciddi sorunlarımız 
var. Am a hiçbiri aşılam ayacak sorunlar 
değildir.

Sahip olduğumuz gücün aşamayaca
ğı sorun olduğuna inanmıyoruz. Ciddi 
sorunlara ciddi radikal çözümlerle yak- 
laşılmalıdır. Bu tip bir yaklaşım da an
cak geniş halk desteğiyle mümkündür. 
Halkın desteğini almış güçlü hükümet
ler uygulayabiHr. Bugünkü tablonun hiç 
de öyle olmadığını görüyoruz. Halk 
desteğini alabilmek vatan/m illet edebi
yatıyla olm az. H alk  sam im iyetinize 
inanırsa, bu inancı sağlayabilir, iç ve dış 
muhalefeti de kararlılıkla, basiretli bir

siyasetle yönlendirebilirseniz, Türki
ye’nin aşılamayacak sorunu yoktur.

Bugün halkının en mukaddes değer
leriyle oynayan... adeta toplumsal barı
şa çomak sokan zihniyetten ülke men
faatine çözüm beklemek, gerek sosyo
loji ve gerekse iktisat kurallarıyla yani 
tüm bilimsel gerçeklerle çelişen bir du
rum olur ki, akl-ı selim işi değildir.

IMF istedi diye bir takım düzenle
meler yapmak, sorunlar karşısında ne 
kadar aciz olunduğunun bir kanıtıdır. 
Sorun bizimse çözümlerini de biz oluş
turabiliriz. Elbette çözüm yollan araştı
rılırken insanlığın ulaştığı tüm veriler
den yararlanılacaktır. Bu IM F olur, AB 
olur, bir başkası olur.

Sorunların çözümü bizim sorunlar 
karşısındaki samimiyetimiz ve kararlılı
ğımızda yatmaktadu:.

57. hükümet Anasol-M, kaynak ye
tersizliği nedeni ile çeşitli tedbirler aldı. 
‘Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’ ki bu 
geniş halk kitleleri tarafından mezarda 
emeklilik olarak tanımlandı. Bunu şim
dilik tartışmayacağız; yalnız şunu be
lirtmek gerekir: Ama neden açık ka
patmak için hep halkın biraz daha ke
m er sıkm ası istenir? (Bu konuyu, 
yazarımız Ahmet Tunbak, s. 28-29’da 
geniş olarak değerlendirdi.)

M.Nuri
KAYNAR
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Vatandaş vekilini tayin ediyor: ‘Git benim sıkın
tılarımı, ülke sorunlarımızı çöz’ diye. Efendiler, ra
hat rahat ceylan derileri tahtlarında oturuyorlar. Çö
züm olarak da her sorun karşısında günah keçisi g i
bi halk  geliyor akıllarına. Ek vergi, az maaş, sosyal 
güvenlikte kısıtlam a vs.

Evvela devletin kendi bünyesinde tüm tedbirler 
alınmalı, yapılması icab eden tüm tasarruflar, gere
kirse tüm kurum ve şahsi tasarruflardan son haddine 
kadar yararlanılmalı, fedakarlık istenmelidir. Daha 
sonra halkımız bir müddet sonra bu samimiyeti gö
recektir. Genel bir çağrı ile ulusal kalkınma seferber
liği istenebilir. Bundan, sorunlar karşısında daha ön
ceki hükümetlerin ‘kemer sıkm a’ fiyaskolarından 
farklı bir ulusal çıkar hedeflediğiniz anlaşılır. Aksi 
takdirde sorunlar ancak bir sonraki hükümete miras 
bırakılır. Bir sonraki hükümet de başarısızlık ve 
programsızlığını, ülke meseleleri karşısındaki aczi- 
yetini kamufle etmek için ‘enkaz’ devraldığını söyle
yerek bu kısır döngüyü devam ettirecektir.

Bu gerçeği gözler önüne sermesi nedeniyle geçen 
sayıda yayınladığımız devlet k u ru m  ve k u ru lu ş la 
rın d ak i bazı is ra f  ö rnek lerin i toplu gösteren tablo
yu tekrar veriyorum. Bu yazının sonundaki enflas
yon ve israf bölümü de savurganlığın başka bir yö
nünü yansıtmaktadır.

Harcama 1998 1999 Artış (%)

Kırtasiye 5.3 trilyon 8.3 trilyon ' 56.9

Yakacak 19.8 trilyon 25.8 trilyon 30.5

Akaryakıt 24.1 trilyon 47.8 trilyon 97.8

Elek. Su 12.8 trilyon 20.4 tnlyon 59.4

Yiyecek 60.8 trilyon 104.8 trilyon 72.4

Malzeme 26.1 trilyon 51.7 trilyon 98.1

Tem. Tör. Gid. 632 milyw 865 milyar 36.9

Tüm bunlar aslında, ‘Vatanı, milleti sevmenin, 
ülkenin devleti ile bölünmez bütünlüğünü koruma
nın’ gereklerinden değil midir?!

________________ IM F G Ö R Ü ŞM ELER İ_________

IM F eleştirilerini anlıyoruz; ama şunu da unutma
mak gerekir ki: IMF; kendiliğinden hiçbir ülkeye 
gitmez ve siz (hükümetiniz) istemedikçe de, tedbir

ve reçete öngörmez.
IMF, Türkiye’ye Türk Hükümeti (Hazine, DPT, 

M erkez Bankası)’nin ısrarlı daveti sonucu geldi. 
Türkiye, elindeki potansiyellerini kullanıp harekete 
geçirmediği için sürekli bocalam a yaşıyor. Dünya 
hızla şekillenirken, yönlendiren  büyük ülke olma ye
rine, birilerinin uydusu/sömürüsü olma yolunda za
manı boşa harcıyor olması dolayısıyla yönelmesi ge
reken istikamete bir türlü yönelemiyor.

SİSTEM  D EĞ İŞM ED İK Ç E

Hükümet doğru veya yanlış birşeyler yapıyor. Fakat 
hastalığı oluşturan mikrobun kaynağı kurutulamazsa 
tedavi sonuç vermez. Sistemin oturduğu doneler de
ğişmeli ki çalışmalar sonuç versin. Örneğin, sözüm 
ona sosyal güvenlikte dev “reform ” yapıldı. Harca
malar bir anda sıfıra indirilse, vergi reformu ve ek 
gelirlerle yüksek m iktarda vergi geliri elde edilse, bı
rakın % 20-30’ları, işçiye, memura, emekliye hiç 
zam yapılmasa bu yöntem lerle hiçbir sonuç elde edi
lemez. Piyasalarda bir takım kıpırdanmalar görülebi
lir/yaşanabilir, fakat uzun vadeli çözüm sağlanamaz.

N EDEN?

Faiz düşmedikçe, iç borç gerilemedikçe, artırılan her 
gelir, faiz ödemeleri yoluyla devlete borç verenlere 
gidecektir. Sistemi oluşturanlar bu işleyişin farkın
dalar, fakat acizler, çaresizler.(!)

İç Borç 18.6 katrilyona ulaştı (trilyon lira)

Tahvil Bono Toplam

1998 toplamı 5.772 5.641 11.413

1999 Ocak 7.108 5,421 12,529

1999 Şubat 8.129 5,018 13.147

1999 Man 9.691 45.63 14,254

1999 Nisan 10.934 4.428 15.362

1999 Mayıs 11.841 4.184 16.025

1999 Haziran 12.599 4.380 16.979

1999 Temmuz 13.843 4.711 18.554

İç borç toplamı %60.7 arttı

Yıllarca bu gerçeğin farkında olanlar bu faiz işle
yişinin çıkmaz sokak olduğunu anlatamadılar. Ya da
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birilcri anlamak istemediler. Neyse bugün bu gerçe
ği esnafda, sanayici de, milletvekili, bakan, başbaka
nı da herkes yüksek sesle telaffuz ediyor... Bu bile 
bir a.şamaclır.

Ç A R E S İZ L İK  NOKTASINDA

1999’un ilk 6 aylık döneminde vergi gelirleri 5.9 
katrilyon lira oldu. Faiz harcamaları ise 4.4 katrilyon 
lira olmuş. Toplam vergilerin tamamı faize gitti. 
D evlet’in vergi dışı gelirleri de 1.6 katrilyon lira. 
Toplam 7 katrilyonluk gelire karşılık, 12.5 katrilyon 
liralık gider var. Bütçe açığı 5.5 katrilyon lira.

Bu çaresizlik noktasında ülke çıkarları gözetil

m ek isteniyor ise... Faizleri düşürecek yöntemler 
aranmalıdır. Faiz harcam aları düşürülmeden ülkenin 
ekonomik çarkının düzgün işlemesi mümkün görün
müyor.

Sorunun çözüm ünde özveri mutlaka şart, fakat 
özveri herkes tarafından gösterilmelidir. Bütün fatu
raları halka çıkaran çözüm ler samimiyetten ve başa
rıya ulaşmadan çok uzaktır. Bu prensip benimsenir
se entegre önlemler k ısa sürede devreye girecek ve 
toplum olarak topluca sorunların üstesinden gelece

ğiz. Gelebiliriz.

ENFLA SYO N  VE İSRAF

Türkiye, bünyesindeki kaynakların değerini bilm i
yor. Yaşanılan kaynak sıkıntılarımızın büyük bir kıs
mı sahip olduğumuz bu kaynakları verimli bir hale 
getirememekten kaynaklanıyor. Bu gerçek Kocaeli 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A tıf U ral’ın yaptğı 

araştırma ile birkcz daha gözler önüne serildi. Araş
tırm a sonucunda; T ürk iye’de (Açılımı Yanda) 500 
trilyon liralık savurganlık yapıldığı görüldü.

TÜRK İY E E K O N O M İSİ ABD VE IM F ’NİN ELİND İ

Global dünya krizlerinin ardından yaşadığımız M ar

mara depremi ile önem li miktarda zarar gören eko

nomimizin düzeltilm esi yönünde ABD ve Uluslara

rası Para Fonu ile stand-by anlaşmasına kilitlendik.
Ön görüşmeler için Türkiye’de incelemelerde bu

lunan yetkililerle olan temasların ardından bir dizi 

reçeteler alınmış bu öneriler depreme rağmen ger

çekleştirilmişti. H üküm et’in Sosyal Güvenlik Yasa- 

sı’nı meclisten çıkarmasının ve Cumhurbaşkanının 

onaylamasının, Bankalar Yasası’nın yürürlüğe gir

mesinin ve Uluslararası Tahkim’e izin veren Anaya

sa değişikliğine gidilmesinin, stand-by anlaşmasında 

Türkiye için ön şans olduğu kaydediliyor.

ANLAŞMA SONRASI

Türkiye’nin IM F ile stand-by anlaşmasının imza

lanmasının ardından IM F ’den ve D ünya Banka

s ı’ndan 2-4 m ilyar dolarlık kredi sağlam ası bekleni

yor. Türkiye, IM F ’nin deprem için öngördüğü 500

NEREDE VE NE KADAR SAVURGANLIK YAPIYORUZ

1-U laşım da; Ulaşım sistemlerinin yanlış seçimin
den doğan kayıp yılda 40 trilyon lirayı buluyor. 
Buna trafik kazaları da eklenirse, ulaşımdaki ka
yıp 150 trilyon lirayı buluyor.

2- Et Kayıpları: Yılda 500 milyon kilo et yanlış ke
sim nedeniyle kayba uğruyor. Bunun bedeli de 
20 trilyon lira.

3- Buğday kayıpları: Yılda 5 milyon ton buğday 
yanlış hasat nedeniyle kayboluyor. Bunun karşı
lığı da 10 trilyon lira.

4- Ekm ek Kayıpları: Ekmeklerin iyi pişmemesin
den dolayı doğan kayıp 60 trilyon lira.

5- İlaç Kaybı: İlaçların yanlış kullanımı nedeniyle 
doğan kayıp yılda 60 trilyon lira.

6- Su Kaybı: Şehirlerin su borularının yenilenme
mesi nedeniyle yıllık su kaybı 60 trilyon lirayı ge
çiyor.

7- Enerji Kaybı: Enerji iletim batlarındaki eskimeler
nedeniyle doğan kayıp 20 trilyon lira.

8- Isıtma Kaybı: Isıtma sistemlerinin yanlış kullanıl
masından yılda 20 trilyon liralık kayıp sözkonusu.

9- Kağıt Kaybı: Kağıtların yeterince değerlendiril
memesi nedeniyle yılda 5 trilyon liralık kayıp or
taya çıkıyor.

10- G ereksiz Harcam a: Devletin gereksiz olarak 
yaptığı harcamalar nedeniyle oluşan zarar 10 
trilyon lirayı geçiyor.
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milyon dolarlık ki'ediyi de alacak. Türk hüküm eti
nin stand-by anlaşm ası karşılığında IM F ’ye iki yıl
lık istikrar program ı sunacağı, program a göre, 2000 
yılında enflasyon % 25’lere, 2001 yılında % 10’lar 
düzeyine çekilecekm iş. Yine program a göre, önü

müzdeki iki yıl içinde büyüm e hızmın düşürülmesi, 

tarım sal desteklem enin sınırlandırılm ası, kamu ça
lışanlarına enflasyon oranında zam verilm esi gibi 

alışık olduğum uz kem er sıkm a politikalarına devam 
görülüyor.

KAYNAĞIN YARARI

Ekonomistlere göre, Türkiye’nin IM F’den mali des

tekli bir anlaşma sonrasında sağlayacağı kaynak bir

kaç açıdan önemli. Öncelikle deprem nedeniyle baş
latılacak imar seferberliği, önümüzdeki dönemde de 

kamu harcamalarını artıracak. Bu harcamaların fi
nansmanının nasıl sağlanacağı da henüz netlik kazan
mış görünmüyor. Bunun bir kısmını ek vergi ile sağ
laması düşünülmüş, ancak gelen tepkiler üzerine bu 
ertelenmişti. Son günlerde gündeme gelen bedelli as

kerlikten de önemli kaynak geliri bekleniyor. Ancak, 
Türkiye’nin IM F ve Dünya Bankası gibi uluslararası 

kuraluşlardan sağlayacağı kaynaklar da harcamaların 

finansmanında önemli bir paya sahip. IM F’den sağ
lanacak kaynağın ayrıca % 100’ün altındaki bileşik 
faizlerin daha da düşmesinde etkili olacağı, yurtdı- 
şından gelecek dövizlerin parasal genişlemeye izin 
vermesinin faizleri düşürerek ekonominin durgun

luktan çıkmasında da etkili olacağını ileri sürüyorlar.

Ancak herşey göründüğü gibi güllük gülistanlık

değil; hükümetin verilecek talim atlara tam uyumu ve 
devamlılığı konusunda tam güvcnce isteniyor.

Ö zetle A niaşm a Sonrası B eklenenler:
Hükümet
- Uluslararası piyasalarda güven oluşturulacak.
- 2-4 milyar dolar arasında kredi.
- 500 milyon dolarlık acil destek kredisi.
- Uluslararası piyasalarda uzun vadeli borçlanma 

imkanı oluşacak.
Halk
- En az 2 yıl daha kemer sıkm aya devam.
- Düşük büyüme.

- %25 oranında zam.

- Tarımsal desteklemede sınırlama
- Yeni ek vergiler.
- Zamların artarak devamı.

STAND-BY Ç İL ESİ

IMF Türkiye masası şefi Carlo Cotterelli başkanlı
ğındaki teknik heyetin yaptığı incelemeler sırasında, 
hükümetten daha çok dargelirli kesimi etkileyecek 
olan deprem vergisi, KDV oranlarının artırılması, 
memurlara % 25’lik zam verilm esi gibi kararlar alın

masını istedi.

- M em u ra  % 25’Iik a rtış :
Hükümet, IM F’nin istekleri doğrultusunda halen 

hazırlıkları sürdürülen 2000 yılı bütçesine, memurlar 
için % 25’lik enflasyon oranında ödenek koymaya 
hazırlanıyor. Böylece, bu yıl tüm tepkilere rağmen 
yılın ikinci yarısında m em urlara ve emeklilere sade

ce % 20 zam veren hükümet, gelecek yıl m ilyonlar
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ca memura % 25’lik zam verecck.

- T arım sal destek  kald ırılacak ;
Hükümetin, IM F’nin sosyal güvenlik yasasmdan 

sonra olmazsa olmazı olan tarımsal desteklerin kal
dırılması. Hükümetin bu kapsamda Meclis açılır 
açılmaz M eclis’e sunacağı belirtiliyor.

-Yeni V ergiler geliyor:

Hükümetin IM F’nin talepleri doğrultusunda tep
kiler üzerine askıya alınan deprem vergilerini çıkar
mayı, KDV oranlarının artırılmasını içeren tasarının 
M eciis’c sunulacağını, bu arada IMF, hükümetten 
uluslararası tahkime izin veren Anayasa değişikliği
ne ilişkin uyum yasalarını da M echs’ten biran önce 
çıkarmasını istiyor.

IM F İL E  STAND-BY G ER E K L İ Mİ?

Bir süre önce IM F ile stand-by anlaşması yapmak 
için uğraşan, ancak yakın izleme kararıyla yetinen 
Türkiye, deprem sonrasında özel yardımı kararlaştı
ran IM F ’den ille de stand-by anlaşması istiyor.

STAND-BY NEDİR?

Stand-by anlaşması üye ülkelerin ödemeler dengesi 

sorunlarını çözm ek amacıyla Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ile anlaştığı konuları içeren bir düzenlemedir. 
Stand-by üye ülkenin, IM F ile uygulanacak ekono
mik program üzerinde görüş birliğine varması ile 
IM F’ye niyet mektubunu göndermesinden sonra ger
çekleştiriliyor. Düzenlemenin içinde yer alan perfor
mans kriterleri ve diğer uyulması gereken koşullar, 
üye ülke tarafından öngörülen sürede yerine getiril
mezse, IM F de tek taraflı olarak, imkan kullanımına 
son verme hakkına sahip. Stand-by 1-2 yıllık bir dü

zenlemeyi öngörüyor. Gerektiğinde süresi uzatılmış 
düzenlem e ile IM F desteğinde uygulanan programın 
üç yıla yayılm ası söz konusu olabilir.

Türkiye, acil yardım laedisinin de ötesinde IMF 
ile yeniden stand-by arayışı sürecinde... Anlaşma 
Ekim ayında netlik kazanacak.

1995 yıh sonrasındaki tecrübelerinden hareketle 
öncelikle yapısal reformların gerçekleştirilmesini Ön 
şat koşan IMF, bakalım, yeni bir sland-by anlaşması

na yanaşacak ını? IMF, m isyonu gereği üye ülkelerin 
ödem eler dengesi sorunları için başvurduğu bir ku
ruluş.

Bazı ekonomistler, T ü rk iy e ’nin dış dengesinde 
bir sorun olmadığını söyleyerek, bir stand-by anlaş
masına gerek olm adığını söylüyorlar. T ürkiye’nin 
iktisat tarihine kısaca göz attığımızda IM F ile geç
mişte yapılan stand-by anlaşm alarının da ödemeler 
dengesinin sorunlu o lduğu yıllarda yapıldığı görüle
cektir.

T Ü M  BUNLAR N E  İÇ İN ? DEĞER M İ?

IM F Yardım ı 7 günlük fa iz  gideri IM F’nin binbir de
reden su getirerek yapacağı sözüm ona yardım ı, de
vede kulak misali... H üküm et’in, büyük uğraşlar so
nucu Uluslararası Para Fonu (IM F)’den 500 milyon 

dolara çıkardığı acil destek  kredisinin, H azine’nin 
yaklaşık 7.5 günlük faiz ödeneğine eşdeğer olduğu 
saptandı. Türkiye’nin deprem  için tüm uluslararası 

kaynaklardan bulduğu 3 m ilyar dolarlık dış kredinin 
de, yaklaşık 2.5 aylık faiz ödemesine ancak yettiği 
belirlendi.

H üküm et, depremin yaralarını sarabilmek için, 
tüm uluslararası kuruluşların kapılarını dış kredi için 
çalarken, Hazine rantiyeye günde ortalama olarak 

30 trilyon lira aktarıyor. Bu da gösteriyor ki depre
min yaralarını sarm ak için aranılandan daha fazlası
n ı,/ö /z  gideri olarak rantiyeye aktarıyoruz.

İşte anlatmak istediğim iz bu! Samimiyetten kas
tımız da bu... Sorunu çözm ek isteyenler meselelere 
bu boyuttan yaklaşırlar. Samimiyetten uzak olup ül
ke m enfaatini zerre kadar düşünmeyenler de halen 
günü kurtarm a derdinde ülke ülke gezerler. Gelin bi
zi sömürün diye... Sanki yapılan yada yapılacak tüm 
krediler babalarının hayrına verilecek. Karşılığında 
nelerin verildiğini/verileceğini göreceğiz...

H ÜK ÜM ETİN  ZAM  YAĞMURU

57. H üküm et başta benzin olm ak üzere, kamu ürün
leri ve hizm etlerine arka arkaya zam yaptı. Hüküm e

tin güvenoyu aldığı 9 H aziran’dan bugüne kadar ge

çen üç buçuk aylık dönemde en fazla zammı sekiz
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asıllı işadamı Boris Berozow ski’nin varlığını doğru
luyor. Berezowski, M ashadov’la değil de Şamil Ba- 
seyev ve adam larıyla iş tutuyor. Her halde bu işbirli
ğinin bir nişanesi olarak; Çeçenistan’ı B aseyev’in 
yönettiğini söyleyerek, “Birçoklarına bu fikir sevim 
li gelm eyecek am a teröristlerle konuşmak zorunda
yız” demiştir. Bu M oskova’da tartışmalara kapı aç- 
mıştm

Çeçen Lider M eşhedov da onun M oskova tem sil
cisi M ayerbek Fatşgayev de Boris Berezow ski’nin 
Basayev ve avanesini kaçırılan rehineler karşılığı 
olarak fidyelerle beslediğini söylemiştir. Meşedov, 
B erezow ski’nin kese kese dolarlarla Basayev ve 
adamlarını zengin ettiğini ve bu paraların D ağıstan’a 
saldırı finansm anı olarak kullanıldığını ileri sürm üş
tür. Putin “teröristler”olarak isimlendirdiği Basayev 
ve adam larının 
karargahının Çe- 
çenistan’da oldu
ğunu söylemesine 
m ukabil M eşhe
dov da onların 
hergün ellerin i 
kollarını sallaya
rak ortak sınırı 
geçtiklerini ve 
Rus sınır m uha
fızlarının kıllarını 
kıpırdatm adıkları
nı söylüyor. Çeçe- 
n istan’ın M osko
va Tem silcisi 
Fatşgayev, D ağıs
tan’daki çatışm a
ları tiyatroya benzetmiştir. NTV televizyonu da Be- 
rezow ski’den B asayev’in adamı Mevlodi U dugov’a 
para transferiyle ilgili bir telefon konuşması bandını 
(telekulak) yayınlamıştı. Berezowski, Basayev ve 
adamlarıyla ilişkilerini yalanlamamakla birlikte ba
sın toplantısında bu kasetin montaj olduğunu savun
muştur. Berezowski ise suçu Primakov, Stepaşin, gü
venlik birimleri ve istihbarata yüklemiş ve onları 
“hainler” olarak nitelendirmiştir. Eylemlerin sürece
ğini ve bunların nükleer depoları ve istasyonları da 
hedef alacağı kehanetinde bulunmuştur. Berezows

k i’ye bir suçlama da iflah olmaz Yahudi ticari rakibi 
Vladim ir G usanski’den gelmiştir. G usanski, Bere- 
zow ski’nin Basayev ve adamlarıyla m uvazaalı oldu
ğunu öne sürmüştür. G usanski’ye göre G rozni sava
şı sırasında B erezow ski’nin tv kanalı tarafsız yayın 
çizgisi sürdürmüştür, bu davranışın ardııida Allah rı
zası yatm ayacağına göre arkasında neler yattığını 
sormuştur. Kısaca Rusya bütün figürleriyle mali 
skandallara ve Çeçenistan ve D ağıstan bataklığına 
batmış durumda.

KOSOVA

U Ç K  K olordu  ism in i A la rak  R esm ileşti

PRİŞTİNE - NATO ile Kosova K urtuluş Ordusu
(UÇK) arasında sü
regelen  anlaşm az
lık aşıld ı ve 
U Ç K ’nin askeri
yapısının lağvedil
m esine ilişkin an
laşm a im zalandı. 
K FO R  tarafından 
yapılan  aç ık lam a
da, UÇK ve NATO 
yetkilileri arasında 
U Ç K ’nin değişi
m iyle ilgili anlaş
manın, geçen hafta 
im zalandığ ı belir
tildi, K o so v a ’da 
BM  tarafından 
oluşturu lan  sivil 

yönetimin başkanı Bernard Kouchner de, anlaşm ay
la U Ç K ’nın, ‘’Kosova Koruma G ücü” (TM K) adını 
aldığını belirtti. Kouchner, U Ç K ’nin askeri lideri 
Agim C eku’nun da T M K ’nın “’B aşkom utanı” olarak 
atandığını kaydetti.

MALEZYA___________

M uhalefetten  E n v e r’e Destek

KUALA LUM PUR - M alezya’nın önde gelen 4 m u
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halefet partisi, hapisteki eski Başbakan Yardımcısı 
ve Maliye Bakanı Enver İbrahim ’in başbakan aday
lığına destek verdi. M alezya İslam Partisi, Demokıa- 
tik Eylem Partisi, M alezya Rakyal Partisi ve Milli 
Keadilen Partisi tarafından yapılan ortak açıklam a
da, gelecek yıl ortalarında yapılacak seçimlerin ka
zanılması halinde, “E n v er’in hapse atılmasına neden 
olan siyasi kom plo” için adli araştırma yapılacağı 
belirtildi. Açıklamada, Enver hapis cezasını tam am 
layana kadar, geçiçi bir başbakanın bu görevi yürü
tebileceği de ifade edildi.

IN G İLTER E

A nglikan K ilisesi R eform un Eşiğinde

LONDRA- İngiliz Anglikan Kilisesi, Hıristiyan ale
m inin en katı kurallarından birini oluşturan “boşan
ma ve ayrılık sonucu dul kalmış kişilere uygulanan 
ikinci evlilik yasağını” yumuşatabileceğinin sinyal
lerini verdi. Başpiskoposluk tarafından yapılan açık
lamada, bu yönde hazırlık yapıldığı doğrulanırken, 
boşanmış kişiler için bazı durumlarda ikinci kez ev
lilik yapmanın, “sorum lu, sağduyulu ve duygusal ol
gunluk içeren” bir ilişkiye kapı açabileceği kayde
dildi. İngiliz Anglikan K ilisesi’nin bu yüzyıl içinde 
evlilikle ilgili olarak yapacağı ilk önemli reform ol
ması beklenen değişiklik metninden öncc kilise tara
fından yapılan çağrıda, boşanmış ya da ayrı yaşayan 
kişilere, durumlarını kiliseyle tartışmaları çağrısı ya
pıldı. Hıristiyan alem inin, 17. yüzyıldan bu yana de
vam eden, “Evlilik bir öm ür için yapılır ve ömür bo
yu sürer” yolundaki katı inanışını askıya alan deği
şimin, İngiliz toplum yaşamında her geçen gün daha 
çok sayıdaki evliliğin çökmesi üzerine gündeme gel
diği belirtiliyor.

İng ilte re , İm am a C asusluk  Teklif E tti

LONDRA- K eşm ir’in bağımsızlığı için mücadele 
eden M üslüman güçlere destek topladığı ve İngiliz 
M üslüm anları’nı kışkırttığı gerekçesiyle, İçişleri Ba
kanlığı tarafından sınır dışı edilme talebiyle mahke
meye verilen din adam ı Şefik Rahman şok açıklam a
larda bulundu. M üslüm an din adamı Şefik Rahman,

The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, İngiliz 
gizli servisleri ML5 ve M lö’nın ajanlık teklifini ka
bul etmediği için sınırdışı edilmek istendiğini söyle
di. Davayı kazanarak İngiltere’de kalma hakkı elde 
eden Oldham Camii imamı, benzer bir teklifin Hns- 
tiyan bir din adamına yapılmasının mümkün olma
dığını hatırlatarak, bpyIe bir durumda kamuoyunun 
ayaklanacağını ifade etti. Gizli servislerin, casusluk 
yapması halinde kendisine İngiltere’de kalma hakkı
nın sağlanacağı konusunda güvence verdiklerini de 
söyleyen Şefik Rahman, İngiliz mahkemelerinin 
MT5 ve MTö’nın taleplerini kabul etmeyerek büyük 
bir hukuk örneği sergilediklerini de sözlerine ekledi. 
The Guardian gazetesinde yayımlanan iki sayfalık 
söyleşide, Şefik Rahm’an, başından geçen herşeyi an
lattı. 1997 yılında karısı ve 10 aylık çocuğuyla görev 
yaptğı O ldham ’dan M anchester’a geldiklerini ve bu
rada pasaport kontrolü sırasında durdurulduklarını 
belirten Şefik Rahman, kendilerini durduranların 
M15 mensupları olduğunu daha sonra anladıklarını 
ifade etti. Kendisine doğrudan İngiltere’de yaşayan 
PakistanlI müslümanlar arasında gelişen siyasi faali
yetleri gizli servislere bildirmesi durumunda, İngil
tere’de kalabileceği yönünde açıklamalar yapıldığını 
söyleyen Şefik Rahman, bunu kabul etmediği için iki 
yıldır mahkemelerde süründürüldüğünü vurguladı. 
Kendisinin terörle veya terörizmle ilgisi olmadığı 
için böyle bir baskıya direnebildiğini kaydeden Şefik 
Rahman, pek çok kişinin de çaresizlikten bu tür tek
lifleri kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.

BRÜKSEL

Batılı U zm andan  İslam  Savunm ası

Hollanda’nın Trouw gazetesinin 14 Eylül tarihli nüs
hasında Syivain Ephimenco imzasıyla yayınlanan ve 
müslümanların şiddet kullanmak, İslamm da şidde
te dayalı bir din olmakla itham edildiği yazıya Hol
landalI bilim adamlarından tepkiler geldi. Prof. R 
Peters aynı gazetede yayınlanan cevabi nitelikli ya
zısında İslam iyet’in şiddet dini olmadığını ancak ka
sıtlı olarak bu şekilde lanse edilmek istendiğini be
lirtti. Amsterdam Üniversitesi’nde İslam ve Ortado
ğu uzmanı olarak öğretim üyeliği yapan Peters, “İh
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tisası olm ayanlar dahi îslam iyet hakkında birşeyler 
yazmak istiyor. Konunun derinine inemeyen ve ko
nuya yabancı olan bu kişiler İslamiyet hakkında ya
zılar yazıyor. İslamiyet şiddet demek değildir” dedi. 
M üslümanlık adına gerçekleştirilen şiddetin İslami- 
yete mal edilemeyeceğini vurgulayan Peters, “Tarih
te M üslüm anlar kendilerine saldırılmadığı sürece he
men hemen şiddete hiç başvurmadılar. Bazı İslam ül
kelerinde şiddet var ise veya bazı gruplar ‘İslamiyet 
adına adam öldürüyoruz” diyorlarsa bunlar İslami- 
yete mal edilemez. Bu, İslamiyetin asırlar boyunca 
insanlığa gösterdiği toleransı gölgeleyemez” dedi.

B atı’nın çifte standart sergilediğini savunan Pe
ters, İsrail’de m üslüm anlara karşı gerçekleştirilen 
şiddet olaylarma da değinerek, “M üslümanlara hak
sızlık yapılıyor. Balı, Yahudilerin ‘din adına’ El H a
lil’de ibadet eden müslümanları taraması, K udüs’te 
bulunan Harem-i Ş erif’te Filistinlileri öldürmeleri ve 
İsrail B aşbakanı’na yönelik gerçekleştirilen suikasti 
bile normal karşılıyor ve Yahudilik gerçekte şiddet

dini değildir deniyor. Bunları yapanlar fundemanta- 
list diye nitelendirilmiyor. Bu çifte standarttır” dedi.

Hristiyanların Orta Ç ağ’daki zulümlerine de dik
kat çeken Peters, “Engizisyonu ne çabuk unuttular. 
1400 yıllık İslam toleransını 15 yıllık bazı şiddet 
olayları unutturamaz” dedi.

FİLİSTİN

Filistin  H alkı K u d ü s’ün
İs ra il’in B aşkenti O lm asnıa Karşı

Filistin halkının, K udüs’ün, İsrail’in başkenti olduğu 
esasına dayanan her türlü barış anlaşmasına karşı ol
duğu tespit edildi. Kudüs M edya ve İletişim M erke
zi (.TMCC) tarafından Batı Şeria ve Gazze Şeri- 
d i’ndeki bin 200 Filistinli arasında yapılan araştır
mada, halkın 93.7’sinin, K udüs’ün İsrail’in başkenti 
olmasına karşı olduğu ortaya çıktı. 26-27 Ağustos ta
rihleri arasuida yapılan kamuoyu yoklamasında, hal

kın yüzde 5 0 ’sinin, kentin tamamının bağım
sız Filistin D evleti’nin başkenti olmasını iste
diği belirlendi.

İs ra il’den F ilis tin ’e M ülteci Misillemesi

TEL AVİV- İsrail ile Filistin yönetimi arasın
da başlayan nihai statü görüşmelerinin ana 
gündem maddelerinden olan ve “çözümü im
kansız” denilen Filistinli mültecilerin geriye 
dönüşü konusunda her iki taraf da hazırlık 
yapmaya başladı. İsrail’in, Filistinli m ülteci
lerin haklarına karşılık masaya Arap ülkele
rinden göç eden yahudilerin haklarını getire
rek misilleme yapmayı planladığı belirtiliyor. 
İsrail devletinin 1948’de kuruluşu sırasında 
evlerinden ayrılan ya da ayrılmak zorunda bı
rakılan yaklaşık 3.5 milyon mültecinin evleri
ne dönmesine İsrail, nüfus dengesini tehlikeli 
derecede değiştireceği endişesiyle kesinlikle 
karşı çıkıyor. İsrail, mültecilerin geride bırak
tıkları malları için tazminat ödeyerek sorunu 
çözmeyi planlıyor. M ilyarlarca dolar tutması 
beklenen tazminatı karşılayabilmek için de 
Arap ülkelerinden İsrail’e göç eden ya da et
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mek zorunda bırakılan Sefaradi Yahudilerinin geride 
bıraktıkları m allar için tazminat talebini gündeme 
getirmeye hazırlanıyor. Jerusalem Report dergisinin 
haberine göre, bu konuda yapılan araştırmalarda Ya- 
hudilerin Ai'ap ülkelerinde milyarlarca dolar değe
rinde mal bıraktıkları ortaya çıktı. Derginin görüşle
rine başvurduğu Filistinli yetkililer ise böyle bir ko
nunun nihai statü görüşmeleri sırasında masaya geti
rilemeyeceğini belirterek, “Bu konuyu Mısu‘, Fas ya 
da Cezayir ile görüşsünler” görüşünü dile getirdiler.

___________________CEZAYİR___________________
_____ C ezay ir C u m h u rb aşk an ı B utcflika:______
“Laik Değiliz ve T ürk iye Tecrübesine K apalıyız”

Daha önce M ahfuz Nahnah “Cezayir’de Türkiye tar
zı laildiğc geçit vermeyeceğiz” şeklindeki değerlen
dirmelerde bulunmuştu. Gerçekten de biraz imanla 
ve iz’anla bakıldığında Cezayir’in Türkiye’ye en 
azından hukuki çerçevede benzemediği anlaşılacak
tır. Fransa’ya rağm en son su’alarda solcu ve İVanko- 
fon çevrelerin itirazları eşliğinde okullarda Arap
ça’yı yaygınlaştırm a planı ve kanunu m er’iyete gir
di. Halide M aksudi gibi solcu ve feministlerin karşı 
çıktıkları İslam hukukundan mülhem ve aktarma ai
le hukuku da yürürlükle. Tunus’un dışında İslam ül
keleri arasında tslam  aile hukukunu uygulamayan 
tek ülke yine Türkiye. M eclis’inde ve okullarında 
başörtüsü problem i yok. Öyleyse C ezayir’le Türkiye 
arasında m ukayese yapmaya en azından bu yönleriy
le imkan yok. 16 Eylül’de yapılan Milli Uzlaşma re
ferandumu öncesindc kampanya için ülkeyi turlayan 
Cezayir Cum hurbaşkanı Buteflika, Vahran ve Te- 
lemsan şehirlerinde yaptığı konuşmasında ilginç 
sözler sarfetti. Türkiye’ye dair Tslami eğilimli Top
lumcu Barış Partisi Lideri Mahfuz Nahnah gibi ko
nuştu. Ezcüm le şu sözler ona ait: “tslami bir toplum
da, İslami bir partiye yer yoktur. Ne Ezber Müftüsü, 
M übarek’in yerine taliptir, onun yerine geçer ne de 
Hüsnü M übarek, Ezher Müftüsü (Şeyhi demek isd- 
yor)nün yerine geçer. Cezayir’de laik bir devletten 
bahsedilemez. Bizim  bu hususta ne Avrupa projesine 
ne de Türkiye tecrübesine ihtiyacımız var (el Hayat 
gazetesi 14 Eylül 1999)...” Biraz mugalata ile birlik

le Türkiye ile ülkesi arasında mukayeseye yer ohna- 
dığını en üst düzeyden ilan etmiş oldu.

R eferandum  İc ra  E dild i

16 Eylül tarihinde yapılan Milli uzlaşma (El Viam el 
Vatani) referandumuna 17 milyon seçmenden yüzde 
85 ’i katıldı. Sözkonusu referanduma kalılanların 
yüzde 98.63 ünün “evet”oyu kullanarak Butefli- 
ka’nın politikalarına beyaz bir çek uzattığı ortaya 
çıktı. 15 Nisan tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine katılım ise hükümetin resmi açıklamala
rına göre bile yüzde 61’i geçmemişti. Son gün aday
lıktan çekilen siyasi liderler ise katılımın çok düşük 
seyrettiğini ve yüzde 25 ’1er seviyesinde kaldığını 
duyurmuşlardı. Tslami kesimlerle uzlaşma politikası
na onayın bu kadar yüksek olması da geçmişte dev
letin İslamcılara karşı izlediği şiddet politikasının 
tasvip görmediği şeklinde yorumlanıyor. Referan
dum sonuçlarının alınmasından sonra BM dönem

Cezayir Cumhurbaşkanı: Buteflika
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toplantılarına katılm ak için New York’a giden Abdu- 
laziz Buteflika silahlı gruplara yeni bir çağrıda bu
lunarak “nmilli m utabakat”sürecine katılmalarını iste
di. Buteflika bu süreçin galibi ve mağlubu olmadığı
nı da sözlerine ekledi. FIS içinde farklı yaklaşımla
rın yaşandığı referandum la ilgili Enver Haddam ’m 
görüşleri olumlu. A B D ’de yattığı cezaevinden bir 
açıklama yapan Haddam  geçmişteki karanlık sayfa
nın kapatılmasını ve F IS ’ın yasaklılığının da İcaldı- 
rılınasını, yaraların sarılmasını istedi. Fransa ve 
ABD gibi ülkeler de referandumun sonuçlarından 
mennuniyetlerini dile getirdiler.

AVRUPA b i r l i ğ i  

T ürk iye  İçin E n  Son AB F orm ülü ; Sanal Üyelik

AB Komisyonu başkanlığına yeni seçilen İtalya es
ki başbakanlarından Romano Prodi, yolsuzluklar ne
deniyle eski kom isyon üyelerinin görevlerinden çe
kilmelerinden sonra yolsuzluklara ve dolandırıcılığa 
karşı imajı sarsılan Avrupa Birliği’nin yürütme teşki
latını düzene sokacağı taahhüdünde bulundu. AB 
K om isyonu’nun eski Başkam Jacques Santer, ko
misyon içindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının 
artması üzerine, görevinden ayrılmak zorunda kal
mıştı. Prodi çürüm üş yapıyı gözden geçireceklerini 
söyleyerek Avrupa Komisyonu için bir Glasnost va- 
dediyor. Bu açıklam alarıyla Avrupa’nın gündemine 
oturan Prodi Türkiye ile ilgili olarak da yeni bir for
mül önerdi. Sanal üyelik. Avrupa Parlamentosu G e
nel Kurul oturum unda konuşan Prodi, tam üyeliğe şu 
anda uzak olan ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanması
nın ciddi biçimde düşünülmesi ve bu ülkelerle yakın 
işbirliği içinde olunması gerektiğini söyledi. Bu ül
kelere, bazı alanlarda tam üyeliği hazırlamak için 
“sanal üyelik” verilmesi gerektiğini ifade eden Pro
di, bu ülkelerin ekonom ik ve para birimine katılma
larının önerilebileceğini, yine ihtiyaçlarını karşılaya
bilmek için bir çeşit güvenlik işbirliğine açık oluna
rak, bu ülkelerin Avrupa kurumlarıyla gözlemci iliş
kilere sahip olmalarının teklif edilebileceğini kay
detti. AB Komisyonu Başkanı, B alkanlar’daki duru
mun özel ilgi gerektirdiğini belirterek, bu ülkelerin 
hemen birliğe kabul edilmelerinin beklenmediğini

söyledi.
AvrupalIların konjonktürel yaklaşnnlarının dışın

da Türkiye’ye karşı besledikleri hakiki hissiyat ve 
filaiyatları nedir ? Bunu Avrupa B irliği’nin Dışişleri 
Komitesi eski Başkanı Tom Spencer açık yüreklilik
le cevaplamıştı. Spencer: “T ürk ler’e ileride bir gün 
A B ’nin parçası olacakları yolunda 30 küsür yıldır 
söz vererek hiç dürüst bir davranışta bulunulmadığı
nı düşünüyorum. Çünkü, gerçek, A B ’nin Türkiye’yi 
üye olarak kabul etme yolunda ciddi hiçbir niyet 
beslemediğidir” demiştir.

D EPR EM LE G ELEN  DEVRİM

Radikal’in radikal yazarlarından Türker Alkan bir
kaç derste neden Türkiye’nin İran olmayacağını an
latıyor. M ao’yu rahmetle anan bu yazarımız Türki
ye’nin 200 yıldır modernize olduğunu ve bunda işba 
haline geldiğini ve dolayısıyla AB üyesi olabileceği
ni ama asla İran olamayacağını öngürüyor. O ve ben
zeri yazarlara göre Türkiye’nin akibeti Endülüs ola
bilir ama İran olamaz. Bir ziyareti sırasında Hindis- 
tanh allame E bu’l Haşan en Nedvi ile karşılaşmış ve 
bir süre sohbet etmiştim. M eyusane bir şekilde o 
Türkiye’yi Endülüs’e benzetmişti. Zaten çağdaş İs
lam dünyasını ve dünyayı karam sar bir bakış açısıy
la ele alıyor ve “riddetün la Ebabekre leha” gibi ki
taplarıyla İslam aleminin topuklan üzerine gerisin
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geriye cahiliyci sistemine döndüğünü tasavvur edi
yor. Ebu’l Haşan en-Ncdvi bir nevi harabat (atlaJ) 
yazarlarını andn'iyor. Geçmişe ve harabelere dönük 
mersiyeler yazıyor. Gerçeklen de yaşadığımız m ane
vi felaket dikkate alındığında birçok kişinin ümitsiz
liğe kapıldığını m aalesef müşahade etmekteyiz. H al
buki medeniyetlerin dönüşümü; zaferlerin ve hezi
metlerin dönüşümü kanunu ve prensibince zaferler 
hezimetlerden sonra gelir. Şairin dediği gibi: “Ne ha- 
rabi, ne harabatiyim/ Kökü mazide olan atiyim...” 
Ümitsizliğe ve karam sarlığa mahal yok. Madem ka
inat A llah’ın; dilediği gibi tasarruf eder ve layık ol
duklarında lutf-u keremiyle mümin kullarını muzaf
fer eyler. Zaferle değil seferle yükümlü olduğumuzu 
unutmayalım. Yani bizi neticeler değil sadece vazife
lerimiz ilgilendiriyor. Yoksa A llah’ın işine burnumu
zu sokmuş olur, daha büyük vebal altına gireriz. Tür
k iye’de modernizm milletin iliklerine kadar işledi
ğinden yola çıkan Türker Alkan bu nedenden dolayı 
ülkemizin İranlaşmasını uzak bir ihtimal olarak gö
rüyor. Elbette Türkiye hiçbir zaman tıpatıp îi'an ol- 
m az.Zira şartlar farklı. Ama benzetmeden maksat İs- 
lami bir modelse onu bilemem. Bunu onların davra
nışları belirleyecektir.

Belki Türker Alkan güler geçer ama haberi varmı 
bilmiyorum ; İi'an devrimi depremle birlikte gelm iş
tir. Karacuma ve Tabas devrimi İi'an’daki Pehlevi ha
nedanlığı için sonun başlangıcı olmuştur. 8 Eylül 
1978 tarihinde İran ’da sonradan Karacuma olarak 
anılacak ve tarihe geçecek olaylar patlak verecektir. 
Şah’ın cellatları protestocu kalabalıkların üzerine 
gökten ve yerden ateş yağdıracaktır. Bunun sonucu 
olarak yüzlerce kişi hayatını kaybedecek ve yüzlerce 
kişi de yaralanacaktır. Bunun üzerine göstericiler 
tankları kuşatacak ve taraflar arasında şiddetli çatış
malar başgösterecektir. İşte bu siyasi deprem halk 
düşmanı Şah rejiminin ufulunda önemli bir kilimot- 
re taşıdır. Ardından Şah rejimini bir de gerçek dep
rem vurur. Bu seferki siyasi değil hakiki depremdir.
O güne kadar dünyanın en güzel şehri ve vahası ( Ya
lova gibi belki) kabul edilen Tabas şehrinin üçte iki
si depremle birlikte harabeye döner. Şehir ve civarın
daki bölgelerden 3 bin kişi hayatını kaybeder. Devlet 
felaket bölgesine yardıma koştuğunda geç kaldığını 
ve önceliği bağımsız dini gruplara kaptırdığını farke-

der. Şah için bu, gerçekle uyanma saatidir. Ama geç 
kalmıştır. Şah ve SAVAK, Tudeh ve komünist örgüt
lerle uğraşırken dipdeki dalgaları farkedememiştir. 
Bu defa gerçek bir kayaya tosladığının farkına varır. 
Şah o güne kadar İran’ın laikliğinden emindir ve din 
adamlarını payandaları olarak görmekledir. Humey- 
ni ve adamları ise kayda değmeyecek bir kaç hurafe- 
ciden ibarettir. Şah, Tabas depreminde devletten ba
ğımsız olan dini kurum ve kuruluşların gerçek ve or
ganize olabilme güçlerini görmüştür. Bu güç azınlı
ğın temsilcisi de değildir ve dışarının ajanları olarak 
suçlanabilecek özelliği de yoktur. Ve sokağın gerçek 
hakimleri bunlardır. Bunun üzerine Şah bu kesimi 
kazanmaya karar verir. Ama ok yaydan çıkmıştır. 
Buna rağmen Şah hiçbir zaman gerçeği itiraf etm e
yecektir. Baldırı çıplaklar olarak gördüğü halkın 
kendisini yıktığına hiçbir zaman inanamayacak ve 
hep A BD ’yi kendisini yüzüstü bırakmakla suçlaya
caktır. Düştükten sonra bile gururu Şah’ın gerçekle
ri görmesine mani olacaktır. Dem ek ki şarklılar bir
birlerine benziyorlar. Rıza Şah da Mustafa K em al’in 
modernizm tecrübesinden etkilenmiş ve oğlu Mu- 
haınmed de babasının yolundan yürümüştü. 17 Eylül 
1978 tarihinde yani Tabas depreminden bir gün son
ra ayıkan ve bu modernizm ideolojisini bii‘ kenara 
iten Şah derhal din adamlarıyla kaynaşmak için 
M eşhed’e gitmiş ve buradaki nufuzlu Şii alimleriyle 
biraraya gelmişti. Şah eskiden de M eşhed’e giderdi 
ama sadece bağlılık almak için. Bu defa ise durum 
tersine dönmüştü. İslam ’a ve köklerine dönmek iste
yen halka din adamları aracılığıyla barışma ve uzlaş
ma mesajı veriyordu. Ama farkına varmadığı bir hu
sus vardı, artık birlikte olduğu ılımlı din adamları da 
gözden düşmüştü. Deprem maddi ve manevi sonuç
larıyla birlikte bir yıl sonra Şah’ın rejimini de yuttu. 
Şah bunları farkelliğinde devran dönmüş ve yapacak 
bir şeyi kalmamıştı ( İbrahim el A ris/ 16 Eylül 1978 
Tabas depremi, eJ Hayat gazetesi 16 Eylül 1999). 
Ecevit de depremle birlikte dini literatürünü tashih 
etmeye başladı. Eskiden tanrı diyordu şimdi terakki 
ederek Allah diyor. Ama hala tutuk ve hareket ser- 
bestisini kaybetmiş durumda. İsrail depremden son
ra Türkiye’deki sistemin telaşına düştü ama bizim ki
ler o kadar telaşlı değiller. Bu rahatlık Türk moder- 
nizmine batar mı bilmiyoruz! ■
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SEX yA
C an er  D o ğ a n

Sen  sınıfın sözcüsü, öğrencilerin en şık g iy ine
ni, öğretm enlerin  kendinden söz edeni, sınıfın  
en güzel şark ı söyleyeni olmak isterd in , B en se  
sessiz , çekingen, k a ra m sa r bir halde alfabede  
yerim in olup olmadığını dahi bilmezdim. 3 ir  öğ
retm en, eliyle saçım ı okşasa  uysal bir kedi g i
bi kendimden geçerdim ,

5en m ahallede ad b ırakm ıştın . Sen i ta n ım a 
yan  m ahallede hiç kimseyi tan ım azd ı. B a k k a l
da nam ın, so k a k ta  endam ın konuşulurdu. 
A yak ların ı kaldırım a öyle vururdun ki, y az  o lsa  
to z la r  göğe çıkardı. K ış ları biraz buzlar, biraz 
da a ya k k a b ıla r ın  aş ın ırd ı. Ben  m aha llede  
epeyce do laşm am a rağm en ne ciddi m anada  
sokak a ra la r ın d a  o tu ran  kadın lar güruhu beni 
ağ ız larına  alır, ne de ismim bilinirdi.

Ülkeye çeki düzen vermek, en flasyona du r de 
mek, ezilenleri korumak... planların a ra s ın d a y 
dı. Şendek i bu hırs ve ideal b a ş ta  ben olmak 
üzere dinleyenleri te a ccü b e  düşürürdü.

Gün o lur caddelerin  sessiz liğ ine bürünürdük. 
O tu ra c a k y e r  bulur, dinleyecek şark ı bu lam az
dık. Konuşm aya başlad ığ ım ızda en çok sen ko
nuşur- normali de o- her cümlenin başına  
“ ben” getirird in . B ense  bu durum a a lışm ıştım .

Dinlemesem de konuştukların ı, gözlerine bakar 
kafa sa llard ım . G eleceğ in  parlaktı. Her d ü 
mende suyun vard ı.

S o h b e tte  söz, iş r e t t e  saz  şenindi. Y ılla r so n 
ra ün ivers ite lerde kürsün, okullarda adın o l
malıydı. Kü rsüsü  ve ismi o lan lar senden büyük 
babanın e v la t la r ı değildi,

N azar değm esin diye omuz başında n aza r  
boncuğu dikili olurdu. Olaki göze gelir; cin peri 
m u sa lla t olur d iye bir de muska takm ış la rd ı 
boynuna. S ig o rta lı b ina la r gibi dimdik a y a k 
tayd ın , d o s ta  d üşm ana karşı.

Günler, ay la r, y ılla r  birbirini kovaladı. Kendine 
göre iş, kafana göre bir eş bulam am an ce va p 
sız bir sua l gibiydi. Halbuki, sen kafana koy
m uştun her a lan d a  bir num ara olmayı; fa k a t  
ben hiçbir num aran ı an layam ad ım . B ir klavuz 
yazsam  o da seni an lam a klavuzu olurdu. P a 
ha da doğrusu  an layam am  klavuzu. Bu k itap  
ya  yok s a t a r  ya  da ülkenin bir numara  olan 
gazete leri prom osyon verird i bu kitabı. G e rç i 
bu kadar çapı ve derinliği olan biri bir k itaba  
sığm az ki...

5âtı var ya sen

Şiirde yen i  B îr  S e s  

g e u j x c j x
7 yıl önce yayın hayatına başlayıp, " 107.6"  frekansın
dan yayın yapan ve merkezi İstanbul'da bulunan "AK
RA FM 'de" hanınnlar için "Gelincik" adlı programı ha
zırlayıp sunan Saniye ÖZTÜRK'ün seslendirdiği şiir ka
seti çıktı.
Albüm hazırlanırken şiir seçimi üze
rinde titizlikle durulduğu gibi şiirlerin 
muhtevasına uygun yorumlara da 
dikkat edilmiş.
Fikir dünyamızı zenginleştiren ve ol
gunlaştıran şair ve mütefekkirlerin şi
irlerine yer verilen albümde;
M. Akif Ersoy, A. Nihat Asya, Y. Bülent 
Bakiler, Saadettin Kaplan, Bestami 
Yazgon, Z, Osman Saba ve Fethi Gi- 
ray'ın eserleri yer alıyor.
Gelincik albümünün dikkat çeken bir 
yönü de, her şiirden önce kısa sunuş

metinlerinin yer alması.
Yapımcılığını "Azim Dağıtımın" üstlendiği albüm, "Ta
ner Yüncüoğlu" yönetiminde "Ahenk Ajans" stüdyola
rında hazırlanmış.

ve Gelincikler baharda doğar 
Sevebilen bir yüreğiniz varsa, dört 
mevsim bahardır sizin için" 
diyen Saniye ÖZTÜRK kasetin kapağı
na da şu notu düşmüş:
- "İnandığım bir işi yaptım. Eleştiri ya 
da övgü almak için değil. Sadece din
leyicilerimizin ve dostlarımızın istekle
ri doğrultusunda fikir dünyamızı zen
ginleştiren ve olgunlaştıran şair ve 
mütefekkirlerimize yer verdik."

Bilgi için Azim Dağıtım  
Tel: (0212)445 88 80 (3)
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KUTLU DOĞUM SANCISI

Öm er M iraç  Yam an

üneş ışıkları henüz aydınlatmaya başlamıştı do-
I  ^  ğayi"' Ve akıyordu pırıl pırıl dere çiçeklerin ya- 

nından... Derken bir kırmızılık bulaştı berraklı
ğa... Bulutlar, kapkara bulutlar sardı masmavi gökyüzü
nü ve hırçın çığlıklaryükseldi dağların zirvesine.

Daha anamızın karnındayken bir oyun öğre

tilmiş bize, eli neşterli doktor omca tarafın
dan; kürtaj!

Doğduğumuz günün gecesi, iki görevli gelip, kulağımıza 
fısıldamışlar hani o tılsımlı kelimeyi; özgürlük! Ama ka
ranlığın rehavetinden midir ne? bir daha duymamışız bu 
anlamlı sözcüğü. Görevlendirilen gö
revliler gelip ara sıra kontrole; 
mühür vurup gidiyorlar 
kulaklarımızın taa içi
ne, Tam bildik sa
nırken hayatın 
gerçeğini, yan
lış bilgi diye 
defalarca öl- 
d ü rü lüyoruz.
Ağzımıza hep 
bilir kişi raporla
rı tıkıştırılıyor ve 
koltuk altı dilekçeler
le hep aynı senaryoyu 
defalarca oynuyoruz.

"Duymayı biz doğduktan bir

kaç gece sonra belki de doğmadan unutmu
şuz, unutturulmuşuz!"

Bazen kötü bir karabasanın ardından, bağırıp çığlık at
mayı bilmişiz hep. Ondan ötesi konuşmalarımız hep ya
lan, hep sahte. Zaten beyaz önlüklü öğretmenimizin öğ
rettiği ilk harfler, ilk sözcükler bile silinmiş lügatımızdan.

"Onlar bile inanmıyorlardı söylediklerine!"

Dünyanın savunuculuğuna soyunmuş, kara yüzlü gölge
ler, hiç utanmadan, pervasızca gelip oturma odamıza, 
son kez daha gözlerimize bant çekmişler. Adına sanat 
dedikleri bir canavarı insan etiyle besleyip, evrensel'dir 
domgasını da vurduktan sonra sürmüşler anamın, bacı
mın, atamın gözleri önüne.

Zaten kara geceler boyu yalnız beyaz panjurlu ev hayali

kurmaktan ötesini seçemeyen gözlerimizi de alıp götür
müşler, adeta sökmüşler kafatasımızdan!

"Hep hayal etmeyi, ama hiç elde etmemeyi 

öğrettiler bize, doğduktan sonra bilmem ka
çıncı gecede!"

Şimdi bizler tam da "artık bizden alıp götürecekleri bir- 
şeyleri kalmadı" derken bir de bakmışız ki beynimize ha
in gözlerini dikivermişler. Koyun damgasını çoktan yemiş 
bir toplum olarak bir de "biz koyunlann" cinsine musal
lat olup sadece tektip koyun yetiştirmek için emirleryağ- 
dırmaya başlamışlar.

Hani hak vermiyor değiliz artık 
manşetten giren intihar 

haberlerine. Suyu son 
damlasına kadar 

sıkılmış bir dün
yada temiz kal

mak için zoru 
neydi ki biz 
insanların?

Öyle ya biz de 
hatalarımızı ka

bullenmedik ço
ğu kez; paylaşma

dık bildiklerimizi dostla
rımızla.

Öyleyse!

Kalbiyle adımları bir atmayan bir toplum olarak bizler 
şimdi ne yapalım?

Artık biz haksız halklara düşen: "Ne doğduğumuz güne 
lanetle son nefesimizi beklemek ve ne de olmayan eşya
larımız ve ipotekli ruhumuzla kendi kabuğumuza çekil
mek..."

Başımızdan ve omuzlarımızdan başlayıp bütün bedeni
mizi saracak; elimizin, gönlümüzün uzandığı her yeri ku
şatacak bir silkinmeyle yeniden düşünmeye, konuşmaya, 
görmeye ve yaşamaya başlamak ilk işimiz olmalıdır!

"Sancıları kuyrukta birikmiş ve doğum sancısı 

çeken bir toplumun artık son nefesiyle haykı
rışını hep beraber duymaktayız."

ÇAĞIRIN ŞU NAZLI EBEYİ...
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IDENEME
İŞTE BÖYLE KIR ÇİÇEĞİ

haksızlık dimdik ayakta, ya ona direnenler?

teleri görmüştüm; suçu- 

B  »  mu çekmeliydim. Hançer- 

ler, kör gözler ve kirli ni

yetler elele verip mevzuat olabilir 

karşımda; çünkü ben öteleri görmüş

tüm. Ufka bakmıştım umutla. Çiçek

ler ses vermiş, yağm ur ağır ağır sez

mişti ötelere sarkan bakışımı.

Ben herşeyi haketmiştim meğer.

Bundan böyle; sakıncalı, tehlikeli 

nice kavram  varsa ad ım a boca edil

meliydi. Kilitler, kapanan kapılar ve 

uzayıp uzayıp duvar olan herşey, 

karşıma dikilmeliydi. Katran gibi ka

tılaşan gecelerde yastığım ı kaç kez 

ıslattığını unutan gözyaşlarım...

Beni bundan böyle sadece bir kır 

çiçeği anlar. Bundan böyle mevzuat

lar süngü takar. Panzerler yol alır, 

resmi ağızlar ezber yapar. Katranın 

gölgesi yolumuzu keser. Beni sadece 

o kır çiçeği anlar.

Ahmet Bir özlem sergisinden çıkmıştım.

MERCAN  Hayallerim  yedi ırmakta yıkanmıştı.

Beyaz önlük giyecektim, niyetlerin 

kadar beyaz. Ç ığlık lara koşacaktın 

yoru lm adan, bıkm adan. H ayır dê  

terim e kayıtlar düşecekti melekleı 

H ayallerim  dikleşen b iryokuş olma!- 

taydı ve ben emeğim i yatırd ım  gec€ 

ye ve gündüze. Yakınlaştı uzaklar, d 

ze geldi dik yokuşlar. Önlüğüm  bt 

nimdi artık. 'Doktor hanım ' deninc 

ben dönüp bakıyordum. Emek yatıı 

m ıştım  güne-geceye... Uykusuzlu 

her gece yan ıbaşım da sabahlad  

Sancıla r duyan Anadolu 'yu  aldım yc 

nıma.

'Ç apa  yapm ak  yok' dedim Hace 

nineye. 'Belin incinir'. Hacı Ali Dc 

yının rom atizm alarına ilaç yazdınr 

G eceler beni küçük odam da gün 

böyle hazırladı. Çünkü, annem  dı 

a lara  sarıp göndermişti beni.

Nasırlı ellerin duasına sarılıydın 

Nasihatlerin  en akıyla kırklanmıştın 

'Ben doktor hanım ' acıdan acıya k( 

şan. Ağrıların  am ansız savaşçıs
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Anadolu 'nun doktor bacısı. Üstelik öteleri gör

müştüm. M averadan koşan atların yeleleri ge

lip alnım ı okşamıştı. Suçum  af sınırlarını aşm ış

tı, çünkü inanmıştım. H acer gibi, Meryem gibi. 

Bundan böyle ya başım ı verecektim, ya da avuç

larım da sıkıca tuttuğum  hayallerim i.

Annem in duasını istiyorlardı. Dindirdiğim 

acıları sahip lerine dağ ıtm am ı söylüyorlardı. 

Yüksek yüksek duvarlar örüyorlar, paslı kilitler 

sipariş ediyorlardı. Kelepçe sesleri geli

yordu, kendinden kaçışların fotoğ

raflarını saklıyorlardı. H er biri 

yüzünü saklıyordu, her biri 

kaçıyordu. Yükselen du

varın arkasında mevzu

at oluyordu odları. Çe

liğin gölgesinde ken

d ilerine geliyordu 

hepsi. Ç ığ lık larla  

o ya lan ıyo rla r, y e t

m ediğinde kadehle

rine sarılıyorlardı.

Ad ları mevzuattı 

onların.

Beyaz kağıda dü

şen lekeler, sonsuza 

uzayan patikam ın üstü

ne nasıl barikat kurabilir?

Susm a kır çiçeği. Rüzgar

ları tan ıyan  gözlerine sığındım.

Sükutuna dalıyorum , yeryüzünü 

sel alıyor yüzünde.

Susm a kır çiçeği. Biliyorum, öteleri gördüm; 

suçumu çekmeliyim.

Renkli cam larla bakıyorlar: Güneş söndü di

ye bayram  var. Gülüyor bütün dünya. M izah 

oluyor güldür güldür, ağlıyor tenhalarda adım 

adım  bu toprağı vatan  yapan  tarih.

İnsan hakları takm az mevzuat. Hukuk tanı

maz, sevgiyi bilmez, adaletin ismine kotlana

maz.

Acıdan anıt oldum. Duruyorum yolun üstün

de. Haklarım  birer aza gibi sökülmüş alınmış 

elimden. Duruyorum ey halkım, adalete giden 

yolun üstünde.

Avuç açm ıyorum , korkusunu kiniyle dokuyup 

çad ır örene. Arşa değen özgür başımı, bulutlar

dan indirmeye hiç niyetim yok. Bir anıt 

gibi duruyorum adalete giden 

yolların kavşağında. Dev bir 

anıt gibi dağ lara bakıyo

rum. D ağ la r kızarıyor 

u tancından . Zam an  

geliyor arasıra sızıla

rını gideriyor avuç

larımda.

Yoksullar, sah

ipsizler, yalınayak 

bırakılm ışlar, dili 

bağlı, gözleri hece 

tarlası o lanlar ge

liyor her gece. Biz 

yeryüzünün Sümey- 

yeleri, H abbob lon , 

Bilalleri bir oraya ge

lip her gece, zamanın 

saçlarını tarıyoruz durm a

dan. Adresimiz çok açık. A d a 

lete giden yolun kavşağında. Bek

liyoruz, haksızlığa sesini koyacak titre

yişi. Uzun bir avaz gibi dağları sarsan narayı 

örüyoruz; Anadolu 'nun bağrında yolların kavşa

ğında. Bekliyoruz bir anıt gibi tek başına kalın

sa do...

İşte böyle kır çiçeği, öteleri görmüştüm, su

çumu çekmeliydim.
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Rasûliillatı(s.a.v)'ın Sabah Akşam Yaptığı Dualardan
İbn-i M es’ud (r.a)’dan: Akşam olunca 

Hz. Peygamber şöyle dua ederdi: “Biz ve 
bütün kâinat A llah’a ait olarak akşamla
dık. Hamd, kendisinden başka ilah olm a
yan, tek olan ve hiç ortağı olmayan A l
lah’a mahsustur. Mülk ona aittir. Hamd 
de onun içindir. O, her şeye kadirdir. Ya 
Rabbi senden bu gecedekilerin ve bu ge
ceden sonraki gecelerdekilerin en hayırlı
sını isterim... Ya Rabbi! tembellikten vc 
ihtiyarlık felaketinden sana sığınırım. Ya 
Rabbi! cehennemdeki ve kabirdeki azab- 
lardan da sana sığınırım...”

Sabah olunca da “Biz ve bütün mülk 
A llah’a ait olarak sabahladık...” diyerek 
aynı duayı tekrarlardı.

Abdullah b. Ömer (r.a)’dan: Rasulûl- 
lah (s.a.v) sabah ve akşam şu duayı ya
pardı. Ebedi aleme göçünceye kadar bu 
duayı hiç terketmedi: “A llah’ım, senden 
dünyada ve ahirette afiyet isterim. A l
lah’ım affını isterim. Dinim, dünyam, ai
lem ve servetim için de senden afiyet d i
lerim. A llah’ım, ayıplarımı ört, korktuk
larımdan emin et. A llah’ım, beni sağım
dan, solumdan, önümden, ardımdan ve 
üstümden koru. Altımdan gelen tehlike
lerden de senin azametine sığınırım .” 
(M üellif M. Yusuf Kandehlevi “Alttan 
gelen tehlike için Cübeyr b. Süleyman, 
yer yarılması demişti. Ama bu sözün ken
di sözü mü, yoksa Hz. Peygam ber’in sö
zü mü olduğunu bilm iyorum ” dem ekte
dir.)

Hay a tu ’s-Sahabe’ den

* 4̂ # 4̂ üf ü:-iC-iC-İi:-* # iff
Gevheri pak gerektir ki ola kâbil-i feyz *

Ertuğrul 
BAYRAMOĞLU

Yohsa her seng-1 siyeh la’l-i 
bedehşan oinnaz.

(Feyze kabil olmak İçin cevherinin/özünün 
temiz olması gerekir. Yol<sa her karataş 

bedehşan yakutu olmaz.)

i k i y i  ü ç  ETSİN
Ruslarla aramızda yapılan Gözlevc muha
rebesinde hassa topçu redif bölüğü nefer
lerinden Ispartalı Koca Halil’e bir gülle 
parçası isabet ederek bağırsaklarını dışarı 
döktü. Koca Halil bir eliyle bağırsaklarını 
loplarken öteki eliyle hemşerisini çağırdı, 
Koynundan bir tüfek kurşunu çıkarıp ver
di ve şu sözleri söyledi: “Hemşeri! Baba
mı eski Moskof muharebesinde bu kurşun 
şehit etmiş ve yadigâr olarak arkadaşiyle 
bana göndermiş idi. Şimdi şu benim şeha- 
detime sebep olan ve kendi kanımla boya
nan gülle parçasını yıkamaksızın bu kur
şunla beraber sen sağ kalıp ta memlekete 
gidersen oğluma ver. Ben nasıl ki biri iki 
eyledimse onun da ikiyi üç eylemesini 
söyle” dedi. Biraz sonra da gözlerini dün
yaya kapadı.

-:i:-iC-5fc-

n e m  İ N m  iC f\M İİ iN S f^ N

Kerim insan, esasen kemal sahibidir. Altı
nı olmaması onun için bir noksan olmaz. Fa
kat alçak insan Karun da olsa, zannetme ki, 
alçak tabiatı değişir. Cömert insan ekmek 
bulmasa dahi ruhtan zengindir. Mürüvvet bir 
tarla; para ise ekin yerindedir. Para ek ki ha
sılatından istitade edesin.

Topraktan insan yaratan Hüdâ, insanlığın, 
kerem ve mürüvvetin mükâfatını elbette verir.

Para toplamakla yükseleceğini zannnet- 
me. Duran su fena kokar.

Bağışlamağa çalış ki, akan suya gök yar
dım eder; yağdırır, sel gönderir, onu kurut
maz.

Değersiz kimse mansıp ve devletten dü
şecek olursa, kolay kolay doğrulamaz. Eğer 
sen kıymetli bir cevher isen, gam yeme. Se 
ni zaman katiyen zayi etmez. Yola bir tezek 
parçası düşecek olsa, geçenlerden birisinin 
ona baktığını görmezsin. Eğer makas ile kır
pılmış bir altın parçası düşse, herkes onu 
mum ile arar. Kabiliyetli olan taştan sırça ya
parlar Aynayı hiç bir zaman paslı tutmazlar

İnsana hüner, fazilet, din, kemal lazımdır. 
Mansıp, mal, kâh gelir, kâh gider.

Bostan ve G ûlistan 'dan
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B İR U N İ

Tam adı Ebu’r-Reyhan Muhammed b. Ahmed el- 
Biruni’dir. 4 Eylül 973 tarihinde Harizm’in merkezi 
Kaş’ta doğdu. Gazne’de ölen Biruni’nin vefat tarihi ko
nusunda tek ve kesin bir kayıt mevcut değildir. Kitap
larında seksen yaşını geçtiğinden bahseder.

Şimdi bu ilim adammın eserlerinden ve buluşların
dan kısaca bahsedebiliriz. Biruni, güneş merkezh geze
genler sistemini Kopcrnik’ten 500 yıl önce yapmıştı. 
Güneş yüzeyindeki lekelerin varhğını Galileo’dan 591 
yıl önce yazmıştı. Astronomi, aritmetik, geometri, fi
zik, kimya, tıp, eczacılık, tarih, coğrafya, filoloji ve et

nolojiden jeodezi, botanik, 
mineroloji, dinler ve mez
hepler tarihine kadar otuza 
yakın bilim dalında çalış
malar, buluşlar gerçekleş
tirmiş olan Biruni, yoğun 
ilmi faaliyetinin yanı sıra 
dini hassasiyetini daima 
korumasını bilen bir şahsi
yettir.

Biruni Newton’dan 
700 yıl önce “dünya dönü
yorsa, ağaçlar ve taşlar 
yerlerinden niçin fırlamı

yor?” sorusuna, “Bu durum 
dünyanın dönmesi ile ilgili teorimi çürütmez. Çünkü 
her şey dünyanın merkezine doğru düşer. Bundan, dün
yanın merkezinde bir çekim alanı olduğu sonucu çıkar. 
İşte bu yerçekimi, yeryüzündeki her şeyin fırlayıp git
mesini önler” cevabını vermiştir.

Kendi icadı olan bir aletle 23 katı, 6 da sıvı madde
nin özgül ağırlığını sıcak su ile soğuk su arasındaki öz
gül ağırlık farkını ölçmeyi başarmıştır.

Işığın ve sesin hızının bulunduğu, ışık hızının se- 
sinkinden daha fazla olduğunu yazan Biruni’dir.

Görme olayının cisimlerden göze doğru gelen ışın
lar nedeniyle gerçekleştiğini de Biruni yazmıştır.

Bugünkü Arabistan çölünün denizin çekilmesiyle 
meydana geldiğini; buna kazıda çıkan taş ve fosillerin 
delil olduğunu ifade etmiştir. Tahdidü Nihayeti'l-Emâ- 
kin adlı eserinde, jeolojiyle ilgili enteresan bilgiler sun
maktadır.

Sesle telkin hususundan bahsetmiş, en esaslı tedavi 
yolunun "ruhani ti})’’ dediği ahlâk yoluyla tedavi oldu
ğunu ifade etmiştir.

Elbette Biruni gibi dev bir şahsiyeti ve eserlerini bir 
kaç satırla anlatmak imkansızdır. İstedik ki bu satırlar 
en azından ağza alınan bir pamıak bal olsun. Kovana 
giden yol da silik de olsa bir iz olsun.

Biruni'nin 1000. doğum yılı 
nedeniyle dünyada çıkanlan 

posta pullanndan biri

GÜNÜ BİRLİK OLM AZ, YATIYA BEKLERİM

Doktor Abdullah Cevdet ile Süleyman Nazif Bey’in 
bir zamanlar aralarında su sızmazken sonraları her 
ikisi de birbirine düşman olmuşlardı. Fakat asıl kin 
güden Süleyman Nazif Bey’di. Doktorun aleyhinde 
atıp tutuyor, ağzına geleni söylüyordu. Abdullah 
Cevdet ise sadece Süleyman Nazif Bey’le konuşma
mak ve selamlaşmamakla iktifa ediyordu.
Derken Süleyman Nazif öldü. Doktor, Süleyman 
Nazif’in cenazesine geldiği gibi fırsat düştükçe de 
mezarını ziyaret eder oldu.
Bir gün bu ziyaretten dönüşte bir mecliste hisli, hisli 
anlatıyordu:
-Nazif’i ziyaret eltim. Mezarının üzerine eğildim, 
uzun uzun hasbihal ettik, 
öteden birisi sordu:
- Hasbihal mi ettiniz? Ya Süleyman Nazif ne dedi? 
Bir köşede kahvesini içmekte olan Ercüment Ekrem 
atıldı:
- Ne dediğini ben size söyleyim, mutlaka “Cevdet! 
Bu günübirlik gelişini saymam. Seni behemehal ya
tıya beklerim” demiştir.

D E L İ d e l i d i r  N E  Y A PSA  Y E R İD İR

Yozgat Mevlevihancsine şeyh olup orada vefat eden 
YozgatlI Neyzen Salih Dede Mevleviler arasında 
deli Salih diye şöhret almıştı. Buna da kendisinin:
- Bana Deli Salih deyin! diye dervişlere yirmişer 
para niyaz yani hediye dağıtması sebep olmuştu. 
Delilikle iştihara neden heves ettiğini soran birine 
Salih Dede şu cevabı verdi:
- İş bir defa adını deliliğe çıkartıncaya kadardır. 
Ondan sonra ne yapsan deli diye hoş görülür.

t e d b ir l i  OLANI ALLAH SEVER

Taberânî (r.a.)’nin A bdurrahm an bin Aiz 
(r.a)’dan rivayet ettiği bir hadis-i şeriflerinde, 
Rasûlüllah (s.a.v) Efendimiz buyuruyorlar ki: 
“Üç kimseyi Allah-u Teâlâ sevmez:
1- H arâb olmuş, yıkılması m uhtem el evde otu
ran kişi,
2- Sel yolunda konaklayan kişi,
3- Hayvanını başıboş salıp da, sonra onu koru
ması için Allah’a dua eden kişi..."
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ORYANTALİST YAKLAŞIMA İTİRAZLAR

M. Emin Özafşar

Oryantalistlerin fikir dünyamız üzerindeki etkisi inkar edile
mez bir gerçektir. Bu etkinin olumlu veya olumsuz olduğu söy
lenebilir. İslam dünyasmda oryantalistleri kabul edip fikirlerini 
benimseyenler olduğu gibi; karşı çıkıp, şiddetli eleştiriler yapan
larda olmuştur.

Sünnet savunması şeklinde değerlendirilecek olan bu kitap, 
oryantalistlerin sünnet konusundaki görüşlerine eleştiri getir
mektedir.

Kitap, dört ayrı makaleden oluşmaktadır. İslam dünyasında 
Oryantalistlere getirdiği eleştirilerle bilinen Azamî’nin bir ve Ah
med Hasan’ın iki makalesi bulunmaktadır. Batıda oluşturulan İs
lam ve müslüman imajı ve bu imajı oluşturan saikler üzerinde 
durulmaktadır ilk makalede. Bu saikler örneklerle açıklanmakta- 
dır. İkinci makalede Azamî, oryantalist Schacht’ın Sünnet/Hadis 
konusunda ileri sürdüğü tezlere eleştiri getirmektedir. Son iki 
makale ise Ahmed Haşan tarafından kaleme alınmıştır. Haşan, ilk 

makalesinde “sünnet” son makalesinde ise “rey, kıyas ve istihsan” konularını incelemektedir. Sün
net kavramının muhtevası ve gelişimi hususunda bilgiler vermektedir. Ahmed Haşan ilk makale
sinde konuya açıklık getirirken hem klasik hem de Schacht’ın kullandığı kaynaklara başvurmak
tadır. Son makalesindeki önemli bir konu ilk dönem fakihlerin hadisleri farklı anlama ve yorum
lama hususunu açıklamasıdır, Genel olarak Ahmed Haşan, sahabeden itibaren uygulanagelen iç- 
tihad metodunu ve tabiin ile daha sonrakilerin içtihad metodunu incelemektedir son makalesinde.

Arattırma Yay. 143 sh.

TURK AYDININ’IN DİN ANLAYIŞI
Necdet Subaşı

Abdullah HACIOGLU 
Zafer ÖZDEMİR

Ülkemizde her alanda yaşanan kavram kar
gaşasından pay alanlardan biri tarihsel arkapla- 
nın da içeriğine yüklediği misyondan dolayı 
aydın kavramı olmuştur. Pozitivist ve materya
list bir gelenekten gelen Türk aydını her alanda, 
dine ve din.sel kurumlara muhalif söylemler ge
liştirmiş, bazan dini yok saymış hatta aydın ol
manın en önemli kriteri dindar olmama olarak 
belirmiştir.

Necdet Subaşı; bu çalışmasında din karşı
sındaki pozisyonunu daha çok aydmlamacı ba
kış açısına göre oluşturmuş aydınların, bu tarz
larındaki dikkate değer değişme ve gelişmenin 
8()’li yıllarda birlikte farklılaştığının altını çiz
meye çalışmaktadır. Yazar 80’li yıllarda içer
de ve dışarda meydana gelen değişikliklerin bu 
farklılaşmanın sebeplerini oluşturduğunu açık
lamaktadır.

Üç ana bölümden oluşan kitabın birinci bö

lümünde; Türk aydınının oluşum süreci, bu 
kavramın tarihsel ve sosyal özelliklerinin ışı
ğında de alınmış. Aydın’ın tarihi, Aydın tipolo- 
ji, fonksiyonel açıdan aydın vb. alt bölümlerin 
yanısıra ulema ve ulema sonrası toplumumuzda 
ortaya çıkan rollerin tarihsel temelleri ve belir
leyici söylemlerin anlatıldığı bölüm en ilgi çe
kici bölümlerden birisini oluşturuyor, Batı ay
dınını Burjuvazi’nin doğurdu;a oysa Osmanlı 
aydınının Batılılaşma’nm doğurduğunu belir
ten Subaşı, Türk aydını ve devlet arasındaki 
ilişkilerin niteliğine dikkatleri çekmeye çalış
mıştır.

“Türk Aydınının Din Anlayışı” ana başlığı
nı taşıyan ikinci bölümde aydın ilişkileri mer
keze alınarak ve aydınlarımızın Batı’daki ör
nekleriyle karşılaştırılıyor. “Halka rağmen halk 
için anlayışını” benimseyen Türk aydınım din 
anlayışının temelleri Descartes’ten Freud’a,
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A egel’dcn H eidegger’e kadar geniş bir yelpa/.ede incele
niyor. Türk aydınm din konusundaki eğilim lerini “ sağcı, 
“ solcu” ve “İslamcı” aydın kategorileri içinde ele alıyor. 
Bu kategorilerin ortaya çıkışuıı, birbirileriyle olan ilişkile
rini, din anlayışları açısından toplumla aralarındaki ben
zerlik, farklılık ve etkileşim leri açıklıyor.

Üçüncü bölüm , Türk aydınının din konusundaki ref
leks noktaları ana başlığını taşıyor. Önccki bölüm lerde an
latılan aydın tipolojisi vc yaklaşım larının bir örneklem e 
aracılığıyla somutlanması sağlanmış. 80 ’li yılların düşün
ce ve hareketlilik evreninde belirleyici rollerini artırarak 
sürdüren Türk aydını, yeniden canlanan dini hareket ve 
buna bağlı görünen olgular karşısında ne gibi bakış ve an
layış önceliklerine sahiptir? sorusuna cevap arayan Suba
şı, C. Meriç, Ş. M ardin, E. Güngör. M. Belge, İ. Özel ve 
A. B ulaç’ın din konusundaki görüşlerini karşılaştırm ak
tadır. Sağ-sol vc İslamcı olm ak üzere üç kategoriden gelen 
bu altı aydının biyografik bilgilerinden de yararlanan ya
zar bu aydınların zihniyet dünyalarını, dağıldıkları top

lumsal alanları ve entellektüel duyarlılıklarını açıklıyor. 
Ardından din ve alanı, inanç ve düşünce hürriyeti, laiklik, 
dinde reform, ilericilik ve gericilik altbaşlıkları altında ay
dınlarımızın görüşlerini karşılaştırarak ortaya koyuyor.

Sonuç bölüm ünde ise Türk aydınlarının din konusun
da belirli çevreleri hoşnut ya da huzursuz etmek gibi he
saplı tutumları aşarak, başlangıçtaki “aydınlanmacı bakış 
açısını yavaş yavaş terkederck, İslam iyeti yeniden tanıma
ya yapılanmaya yönelm ektedir” yargısına varıyor.

Din sosyolojisine ilişkin gnel ve metodolojik çalışma
lardan faydalandığını belirten Subaşı, bilgi ve aydın sos
yolojisi hakkında da bilgi vermektedir. İncelediği altı ay
dınımızın eserleri dışında pek çok yerli ve yabancı kay
naktan da faydalanılan bu çalışm a kimlik sorunu, arabesk, 
şeriat, komüm izm , A tatürkçülük, Tanzim at, Batılılaşma, 
gelenek vb. geniş yelpazeli pek çok konu haldcında oku
yucuya genel bilgiler vermesi vc kaynaklan işaret etmesi 
açısından son derece faydalı bir eser özelliği taşıyor.

y. Kredi yay. 336 sh.

d e m o k r a s i  s u r e c i n d e  TÜRK İYE

Foroz Ahmed

Türk siyasetinde, 1945 senesi mühim gelişmelerin 
başlangıç noktasıdır. Dünya siyasi sisteminin II. Dünya 
Harbi sonrasında girdiği yapılanm ada Türkiye devleti tari
hini Sovyet blokunun karşısında yer alarak belirledi. ABD 
liderliğinde şekillenen K uzey Atlantik Paktı, üyesi vc müt- 
tefiği olan ülkelerde Serbest seçime dayalı demokratik 
yönetimlerin hakim olm asını istiyordu, (ya da dayatıyor
du). Tanzimattan itibaren sürüp gelen bir gelenekde bozul
muş oluyordu, böylece. Çünkü, Türk siyasi sistemi bu dö
nem den (Tanzimat) günüm üze kadar hiçbir dönem de içten 
(tebâdan) gelen taleplerle ya da baskılar
la şekillenme imkanı bulam adı. D olayı
sıyla da tebanın dem okratikleşm e ile 
yöndeş hiçbir istemi de sadece kendi is
tem leri olduğu için geçerli kazanm ış ol
madı.

1946’da yapılan seçim lerle başlayan 
süreç, 1950’de gerçekleşen çok partili 
yapı, 1960 ihtilali, 12 M art muhtırası ve 
ona son noktayı koyan 12 Eylül ihtilali 
ve fiili bir hal olarak da 27 Şubat M uhtı
rası, tüm bunlar iki ihtimal üzere gerçek
leşmiştir; ya dünya siyasi/iktisadi siste
minin talepleri söz konusudur, ya da 
Cum huriyetin kurucu kadrosunu da içe
risinden çıkaran mil iler yapının üsten ge

len taleplerle de bağlantılı olarak m üdahale gerekliliğini 
hissetmesidir.

Aktüel (fiili) bir mesele olarak da yeni bir anayasanın 
gerekliliğinin gündeme getirilişinin zam anlam asına ilişkin 
Türkiye’de dem okıatikleşm e sürecinin başlatılm ası ve ye
ni anayasa yapılması tartışmaları gündem i işgal ediyor. 
Meselenin gündem e gelişinin asli sebebi dünya siyasetinin 
T ürkiye’ye yönelik bir talebi olarak düşünülüyor. Tartış
maların belirli bir anlamlık kazanm asını sağlayan da bu 
unsurdur. Ancak, anlamsızlık bataklığına saplanıp kalın

masına sebep olan unsur ise şudur ki, mi
litarizmin hala Türk siyasetinde karar al
dırıcı güç olarak varlığını sürdürmesidir.

“D em okrasi S ürecinde T ürkiye” 
isimli kitap bu bağlam da önem kazanı
yor. Kitap, Türk siyasi hayatının en mü
him 35 yıllık sürecini (1945-80) U) yıllık 
kısım lar içerisinde inceliyor. Ancak, in
celem e sadece kronolojik bir nitelik taşı
mıyor; aktüel (fiili) durum unda anlaşıl
m asına yönelik ipuçlarını okuyucuya su
nuyor. İncelediği dönem le ilgili en kap
samlı ve saygın çalışm alardan biri olma
sı, kitabın kıym etine kıym et katan bir di
ğer unsur.

HU Yay. 460 sh.

EKİM 1999 ■ 77

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

http://www.cvisiontech.com


KISA... KISA...
••• VERGİLERİN %96’SI FAİZE GİDİYOR
Toplanan vergilerin, neredeyse tamamı faiz ödemelerine gidi

yor. 1999 yılının ilk yedi aylık bütçe sonuçlarına göre, vergi gelir
leri 7 katrilyon 80 trilyon lira. Buna karşılık sadece faiz giderleri 6 
katrilyon 765 trilyon lira. Bunun 454 trilyon liralık kısmı dış borç, 
6 katrilyon 311 trilyon liralık kısmı da, iç borç ödemeleriyle ilgili.

Bu verilere göre, 1999'un ilk yedi ayında toplanan her 100 lira 
verginin, 96 lirası faiz ödemelerine gitmiş. Yani neredeyse tama
mı faiz ödemelerine gitmiş.

Şükrü Kızılot, 6.9.1999 Sabah

... ŞAŞIRDIN fyiİ CİCİM
Adam yüzde yüz bağımsız yargı istiyor ve "bağımlı yargı kötü 

adalet salgılar" diyor. Erkekseniz aksini söyleyiniz. “Atatürk kar
şıtçılığının en tefılikelisi, donanım yetmezliğinin yüzeysizliğinde 
yaşayan gizli anti-Kemalistlerdir" diyor, fvlilli Eğitim bakanı olsam, 
bütün okulların bütün sınıllarına, kürsünün üstüne, duvara yazdı
rırım...

Naçiz bir önerim var: Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'un 1999- 
2000 Adli Yılı açılış konuşması mutlaka ve mutlaka tam metin, ki- 
taphalinde yayınlanmalı, kendine "aydın" sıfatını, "vatandaş" sıfa
tını yakıştıran herkes alıp okumalı ve başucunda bulundurmalı
dır! Çünkü bu bir onur belgesidir.

Engin Ardıç, 8.9.1999 Star

...IVIOSKOVAAĞZI

... Bu söylemin perdelediği bir gerçek, Moskova’nın, "vahhabi 
başkaldırısını ezme" gerekçesiyle günlerce Dağıstan ve Çeçenis- 
tan köylerine bomba yağdırması, sivil halkı katletmesi.,. Sanki 
Rus uçakları, günlerce, meşru(!) bir katliamı gerçekleştirdiler Kaf
kasya'da... Bunu perdeledi bizim medyamızın bir kolu. Ayrıca 
"vahhabi" suçlaması ile, Türkiye’de Kafkas hürriyet mücadelesine 
olan muhabbeti gölgelemeye çalıştı.

Ahmet Taşgetiren, 18.9.1999 Y. Şafak

... ECEVİT-DEMİREL
Aferin Demirel'e...
Hükümetler çöktüğünde, Cumhurbaşkanlığı'nın önemi artar. 

Bu hükümet çökmüştür. Toplum artık Ecevit'e ne güveniyor, ne 
inanıyor. Üstelik insanların yüreğinde Rahşan-Bülent Ecevit çifti
nin ülkeyi daha beter yapacağı inancı var,

Bugün seçim olsa DSP dördüncü partidir. Zaten çıkardığı her 
kanunu ya kendisi iptal eden, ya da “içime sinmedi" deyip yalvar 
yakar Cumhurbaşkam'na veto ettiren bir başka Başbakan olma
mıştı. Neyse ki Demirel var,. Ne yapacaksınız, Ecevit'ten kaçıp 
Demirel’e sığınırız. Yazgıdır...

Bekir Coşkun, 3.9.1999 Hürriyet

... DEVLETİN SAHİPLERİ RAHATSIZ
Yagıtay Başkanı'nın konuşması, en çok “devletin sahibi" oldu

ğuna inanılan çevrelerde olumsuz etki yarattı. Başta Cumhuriyet 
Başsavcıları olmak üzere, yargı içinde “laiklik" konusunda duyar
lı davrananlar çok rahatsızlar.

Aynı şekilde, devlet kavramına önem veren üniversite çevre
leri de huzursuz oldular.

En büyük rahatsızlık ise, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hissedili
yor. TSK’nın tümü için konuşmak imkansızdır. Zira, daima farklı 
görüşlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak komuta düzeyi, Yargıtay Baş- 
kam'nın kimlere mesaj yolladığının farkında.

l\/lehmet Ali Birand, 9.9.1999 Posta

KİM NE DEDİ? NE YAZDI?

CUMHURİYETÇİLER DİYARINDA BİR DEMOKRAT
____________________ Mehmet Altan, 11.9.1999 sabah____________________

... Milletin devleti denetlemesinin aracı olan "demokrasi” bizde hiçbir za
man var olmadı, onun yerine, devletin milleti denetlediği bir baskı rejimi yer
leşti.

Egemenliği hanedanın elinden alan ama "halka” vermeyen cumhuriyet, 
çoğulculuğun adı olan “demokrasi" gibi sunuldu.

Türkiye'de “köktendevletçiler” cumhuriyetçi Resildiler, Demokrasiyi sıJrek- 
li dışladılar. Dahası, demoicrasiyi cumhuriyetin düşmanı gibi gösterip, bu iki 
kavramın buluşmasını engellediler.

Türkiye’de, devleti oluşturan "yasama, yürütme ve yargı" bugüne kadar 
"cumhuriyetçiliğe” tapınıp, sürekli "demokrasiyi" dışlamaktaydı.

"Demokrasi" düşman olarak gösterilmekte, halkın devleti denetlemesi en
gellenmekte, şeffaflıktan kaçınılmakta ve İttihat ve Terakki'den beri olduğu 
gibi “demokrasi” isteyen herkes "şeriatçı” ilan edilegelmekteydi.

Genelkurmay Başkanı geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramında... daha fazla 
özgürlük, daha fazla refah daha fazla inanç özgürlüğü isteyenleri sanki bun
ları talep etmek suçmuş gibi ağır hakaretler ile şöyle suçlamaktaydı. "Ulusu
muz, cumhuriyete ve onun değerlerine saldıran düşünce ve davranış sahiple
rini Bağımsızlık savaşında ve sonraki dönemlerde iç isyanların kışkırtıcılan, 
mandanın savunuculan ve işgalcilerin işbirlikçileri olarak tanıdı. Bugün ise 
bunlar, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla refah, daha faz
la inanç özgürlüğü gibi kavramların arkasına gizlenmiş bazı sözde aydınlar, 
bölücüler ve irticacılar olarak karşımıza çıkmaktalar.”

Cumhuriyetçilik ile gözü boyanmış Türkiye ilk kez bu düzeyde bir demok
rasi talebiyle karşılaşmakta...

Yargıtay Başkanı Sami Selçuk., tapınılan “demokrasisiz cumhuriyet" anlayı
şını gerçek bir demokrat olarak şöyle değerlendiriyor:

"Soyutlayıcı, evrensel ve yurttaşlık yükümlülüklerine dayanan cumhuri
yette devlet, ister istemez merkezcidir, düşçüdür. Çoğulcu kültür ile haklara 
ve özgürlüklere yaslanan demokrasi gerçekçidir, yereldir, merkezciliğe karşı
dır. Çünkü demokraside herkesin bir gerçeği vardır.

Cumhuriyette hukuku devlet üretir. Devleti memurlar yönetir. Demokrasi
de hukuku halk üretir. Devleti hukuk yönetir.

Cumhuriyet eğitir. Toplumu kula benzetmeye yeltenir. Demokrasi öğrenim 
verir, okulu topluma benzetmeye çalışır.

Cumhuriyet önce yurttaşı, sonra bireyi yaratmayı, demokrasi önce bireyi, 
sonra yurttaşı oluşturmayı amaçlar,”

Cumhuriyetçiler diyarı Ankara'da, şimdi doğruları savunmaktan yılmayan 
bir demokrat var.

KIVRKOĞLU PAŞA’NIN AÇIKLAMALARI
Nazlı Ilıcak, 7.9.1999 Y. Şafak

... Deprem felaketinde, devletin vatandaşın yanında gerektiği ölçüde ve 
zamanında yer almadığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de, beklenilen süratte ha
reket edemediği herkesin paylaştığı bir kanaat. Bu tesbitin devlet ve ordu 
düşmanlığı ile alakası yok.

işte 20 ve 21 Ağustos 1999 tarihli, süper Kemalist f âdikal gazetesindeki 
haber: “Her enkazın büyük bir mezar haline geldiği Gölcük’te halk, 'asker-si- 
vil ayırımı'ndan son derece rahatsız. Bütün yardımların Askeri Üsse götürül
düğünü ileri süren depremzedeler 'biz de insanız’ diye haykırıyorlar," (20 
Ağustos 1999 Radikal)

"Gerçekten yok muydu askerler? Hayır vardı, ama ilk gün değil,.. Yollar ka
palıydı, trafik felaketti. Bundan sadece askerler değil, bütün yardım kampan- 
yalan kötü etkilendi. Geç mi kaldı peki asker? Evet, maalesef geç kaldı. Ama 
İnsaflı olmak lazım. Devlet dediğimiz organizasyon nereye zamanında gitti ki, 
askerler bu organizasyondan daha hızlı davransın” (21 Ağustos 1999 İsmet 
Berkan-Radikal)
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ATANMIŞ PARLAMENTO
Mehmet Altan, 9.4,1999 Sabah

Geçenlerde emekli olan bir general, “devletin iskeletini ordunun oluşturduğunu" 
söyledi. Halbuki çağdaş demokrasilerde devletin iskeletini parlamento oluşturur. 
Çünkü devletin kurumlan arasında, parlamento tüm üyeleri halkın oyuyla seçilmiş 
tek kurumdur.

Parlamento, “milletin devleti şekillendirdiği" en önemli kurum, bu nedenle de 
demokrasinin belkemiğidir.

Milletin rahatça örgütlendiği, fikir ve propaganda yasağının olmadığı, her türden 
düşünceye açık, siyaseti bir avuç profesyonelin elinden alan bir anlayışta, parla
mento derin devleti değil milleti temsil edeceğinden böyle bir durum ortaya çık
mazdı.

Son yıllarda milleti temsil etmeyen bir devletin ''temsil krizine” yol açtığı sık sık 
belirtiliyordu.

Biz de devletin ne kadar göstermelik olduğunu hiçbir şey deprem kadar kesin
likle ispatlayamazdı.

Cumhuriyet'in başından beri kendini ayrıcalıklı sayan "elitlerin" aygıtı olan dev
letin bu yapısı, 12 Eylül darbesi ile bir kez daha tanımlanıp, pekiştirildi Parlamento 
da bu yasalar ile "atanmış" hale geldi.

Bizdeki sistem parlamentoyu da "atanmışlar parlamentosu" haline getirdi. Mille
tin sesine bir türlü kulak vermemeleri o yüzden.

Ahrn DEMOKRASİNİN BAM TEU
Gülay Göktürk, 10.9.1999 Sabah

... Dikkat ederseniz, Sayın selçuk'un konuşması üzerine görüş açıklayanlardan 
önemli bir bölümü; konuşmanın yüzde 80'ine ya da yüzde 90’ına katıldıklarını be
lirtiyor, ama yüzde 10’luk bir muhalefet şerhi düşmeden edemiyorlar: inanç ö ^ r-  
lügüne bakışı

Söyledikleri kulağa çok hoş geliyor doğrusu: Tabii ki onlar da daha özgür bir 
anayasa istiyorl Tabii ki, 12 Eylül kalıntılarının temizlenmesinden yanalar; tabii ki 
hukuk devletinin bütün kurallarıyla işlemesini; demokrasinin bütün kurumlarıyla 
yerleştirilmesini, birey hak ve özgürlüklerinin genişletilmesini arzluyorlar. Ama bir 
tek istisna getiriyorian Bütün bunlar, irticanın halline engel olmanın "irticaya karşı 
mücadelede" demokrasi-memokrasi takılmasın istiyorlar...

Son yıllarda yaşadıklarımız, inanç özgürlüğü meselesinin, özgür Türkiye'nin önü
ne inşa edilen tutucu bendin aşılacağı nokta olduğunu düşünüyorum. Totaliter di
rencin kırılacağı, devlet/birey ilişkilerinde yeni bir döneme adım atabileceğimiz 
nokta...

Gerçekten de "sol" bunu yapamadı. Kendi özgürlük talebini toplumun özgürlük 
talebi haline getirip, topyekün bir özgürleşmenin lokomotifi haline getiremedi. Bun
da, solun kendi ideolojik zaaflan kadar, kitle tabanının zayıflığının, halktan büyük 
ölçüde kopuk oluşunun da etkisi oldu.

Aslında “bendin aşıldığı nokta" Kürt meselesi de olabilirdi... Türkiye Kürt mesele
sini çözme yoluyla demokratikleşebilirdi. Etnik kimliği tanımama inadının kıniması, 
yani çoğulcu anlayışın "tek"çi anlayışa karşı bu alanda kazanacağı bir başan, her 
alanda çoğulculuğun kapısını açabilirdi, özgür Türkiye'nin önündeki tutucu bendin 
bu noktada aşılması, bütün bir bendi sarsabilir ve toplum, o bendin ardından uza
nan özgürlük ummanında dilediğince kulaç atmaya başlayabilirdi.

Şimdi yeni bir fırsatın eşiğinde, yeni bir sürecin içindeyiz. Bugün de, gücümüzü 
anti-demokrasinin bam telinde yoğunlaştırıp Türkiye'de inanç özgürlüğünün kaza
nılması için vereceğimiz mücadele yoluyla bütün toplumun özgürleşmesi yolunu 
açabiliriz.

Islami kanat üzerine düşen bu büyük misyonun -ve tabii ki sorumluluğun- far
kında mı bilemem ama bugün baktığımızda, inançlarından dolayı baskı görenlerin; 
yani bu mücadelenin asıl sahiplerinin, Kürt meselesinin “asıl sahiplerinin" düştükle
ri yanlışa düşmediklerini, tam tersine, yasalar ve demokratik mücadele yöntemleri 
içinde kalmaya büyük özen gösterdiklerini görüyoruz. Islami kanatta, umut veren 
bir liberalleşme eğilimi filizleniyor. İnanç özgürlüğü için mücadeleyi genel özgürlük 
mücadelesinin bir parçası olarak algılayan anlayış gün geçtikçe güçleniyor. Bu mü
cadele bizzat onu verenleri değiştiriyor, dönüştürüyor. Bu Türkiye'nin şansıdır.

öyleyse şu yüzde lO'luk muhalefetin birleştiği noktayı bir işaret taşı olarak değer
lendirir, o taşın yerinden oynatılmasının demokrasi ve özgürlüğün önüne dikilen ben
din aşılması için bulunmaz bir fırsat, zor yakalanır bir şans olarak değerlendiririz.

-ATEİSTLER VE İLAHİ ADALET
Depremden öğrendiğimiz en çarpıcı şey nedir? Herhalde bunu dü

şündünüz. Tek kelimeyle özellersek. Çaresizlik.. Hatta acz. Başka: Eşit- 
lik..Yani lakir-zengin, Kadın-erkek.. İşçi-memur.. Laik-antilaik... Asker- 
sivil... Cumhurbaşkanı-Başbakan-Bakan... Hiç larketmiyor Herkes eşit.

Tehlike payı eşit.
Risk eşit... Şans eşit.. Görüyor musunuz ilahi adalet?
Ama beni en güldüren, ateistlerin fal'a baktırması.

Rauf Tamer, 15.9.1999 Sabah

••• DERİN HALK
... Derin devlet, toplumun gönlünden gitti, onun yerini derin millet al

dı. Derin devlet yok... Derin millet var... Derin halk var...
Türkiye, Ankara’daki derin devletin gerçek yüzünü bu depremle gör

dü. Zihniyet devrimi yaşanıyor. Akıllar belki de 20 yıl ileriye gitti. Uyu
yan ve miskinleşen akıllar, depreme uğramış gibiler. Deprem miskin ak
lı uyandırdı. Derin devletin organı Kızılay'ın dökülen hali halka "felake
ti birlikte göğüslemek, faciayı beraberce kaldırmak" bilincini ateşledi. 
Halk işaret almadan kendiliğinden organize oldu. Derin devlet ciddi ola
rak sınavda kaldı. Bürokrasi ve belediyelerin karşısında artık miskin, 
onursuz insanlar olmayacak.

Necali Doğru, 5.9.1999 Sabah

DİNOZOR MIZMIZLIĞI
Yargıtay Başkanı Doç. Dr Sami Selçuk'un konuşmasının böylesine 

yaygın bir tartışmayı başlatacağını bekliyorduk. Belden aşağı vurma- 
lar'ın başlayacağından emindik. Hatta gazetede sohbet ederken, “Ba
kın" dedim, "şimdi konuşmanın içeriğiyle ilgilenmezler; Selçuk’un ce- 
mazüyevvelinde falso aramaya başlarlar"...

Atanmış devlet görevlileri karşısında elpençe divan duran ya da bo- 
ru-tarampet takımı gibi davrananlann, seçilmiş bir devlet şahsiyetine 
böylesine garezle harekete geçmesi, müthiş bir "ideolojik sefalet" örne
ği. Bir başka deyimle, “dinozor mızmızlığı".,

Dolayısıyla, ona yönelik eleştiri görüntüsü altındaki kampanya, kötü 
niyetlidir. Neyse ki, beklenen ve Sami Selçuk'un arzuladığı durum ger
çekleşmiş ve taşlar oynamıştır Türkiye, düşünmeye başlamıştır

Cengiz Çandar, 11.9.1999, Sabah

». BU LAİKLİK FALAN DEĞİL, DÜPEDÜZ DESPOTLUK!
... Tabii burada laikliği 'lotaliterizmin amentüsü" haline getiren bu ar- 

kadaşlann, aslında evrensel anlamıyla laik falan oldukları da yok. Da
ha doğrusu laikliği de işlerine nasıl gelirse öyle kullanacakları, zaman 
zaman uzayıp zaman zaman da kısalan çağdaş bir sopa gibi görüyor
lar. Sözgelimi, laikliği, devletin vatandaşların dini inanışlan karşısında 
tarafsız kalması gibi anlamak asla işlerine gelmez.

Çünkü onlar laikliği, dinin bizzat özüne müdahale etmenin, dindarı 
dine dair sergileyeceği birçok amelden bertaraf etmenin bir aracı kıl
mak istiyorlar.

Bunun en son örneği İlahiyat Fakültesi'ne din eğitimi almak amacıy
la gelen başörtülü kızlara getirilen "başını aç öyle oku" uygulamasıdır

M. Emin Kaza 20.9.1999 Akit

». ŞEYTAN NEREMİZE GİRDİ?
... Bu ülkede bir sürü manyak, neye tapacaklannı bilmezken, şimdi 

kafalarına göre bir şey buldular sayılır...
Şeytana tapanlara ne deniliyormuş? Satanist.
"Türkiye küçük Amerika olacak" demediniz mi? O zaman bunlar nor

mal şeyler.. Şeytana tapanların merkez üssü Amerika diyorlar... Orada 
birçok şeytana tapan grup varmış... Olması da lazım..,

Çünkü; bir toplumun yüce değerlerini yıkıp, aile yapısını parçalayıp, 
ekonomik bunalımın ve gelir dengesizliğinin balyozuyla bireylerin duy
gu dünyasında delikler açtığınız zaman, kimin ne yapacağı belli ol
maz...

Bekir Coşl<un 23.9.1999 Hürriyet
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Yeni Şafak

ZAIVIAN

BASINDA GEÇEN AYIN GÜNDEMİ

Yeni Şafak

ZAMAN

İYeni Şafak

Devlet N ed ir Peki? Depremden sonra yalnız kaldığını düşünen halk 
öfkeli. Bol bol demeç veren hükümet, gönüllü yardımları bile deprem- 
zedelere ulaştıramıyor, (20.8,1999 Radikal)
Engelleri İki Günde Aştık: Devletin seferber olduğunu söyleyen Baş
bakan Ecevit, ilk iki gündeki karmaşaya iletişim ve ulaşım ağlarındaki 
çökmenin neden olduğunu söyledi. (22.8.1999 Sabah)
İşte K atille r: Üç kuruşluk kârları için insan yaşamını hiçe sayan had- 
deciler ve demir tüccarları hurdadan ürettikleri standartlara aykırı bin
lerce ton çürük demiri piyasaya sürüyor. (21.8.1999 Radikal)
Müzik Yayını B ir Ay Yasak: Tantan’m karan; "Yasağa uymayan dis
ko, bar ve eğlence yerleri kapatılacak. (22.8.1999 Sabah)
200 Bin A ile  Evsiz: BM, Deprem yüzünden 200 bin ailenin sokakta 
kaldığını belirterek, dünyaya yardım çağrısında bulundu. (23.8.1999 
Türkiye)
Kızıl Ç iftlik : Her yıl trilyonlarca bağış alan Kızılay, sol ideologlann çift
liği olduğundan bu yana bütün felaketlere seyirci. Sivil güçler ise or
ganize oldu. (23.8.1999 Akit)
Çakallar Akbabalar: Gölcük'te depremden zarar gördüğü için boşal
tılan evleri soyan 6 hırsız suçüstü yakalandı. (24.8.1999 Star)
Pes: Türkiye’nin yüzde 95'i deprem bölgesi olduğu halde Deprem 
Araştırma Fonu’na bütçeden sadece 1 milyon lira ödenek verilmiş 
(24.8.1999 Takvim)
B ir Sen Eksiktin Yağmur: Düzce'de çadırlar su alınca kurtarılan eş
yalar da kullanılamaz hale geldi. Adapazan'nda şiddetli yağış hayatı 
daha da ağırlaştırdı. (24.8.1999 Radikal)
D e filed  Vali Yardımı Engelledi: Deprem mağdurlarına yardım yapan 
İHH ve fyiazlum-Der gibi Sivil Toplum Örgütlerinin banka hesaplarında 
toplanan paralar, İstanbul Valisi Erol Çakır'ın talimatıyla bloke edildi. 
(25.8.1999 Akit)
Noktayı Koydu: Genelkurmay Başkanı Org. Kıvrıkoğlu “asker geç mi 
müdahale etti, hükümetle aralannda sorun mu var?” tartışmasına çok 
keskin yanıt verdi: "Bunları çıkaranlar ne dediklerini bilmiyorlar. TSK 
daha ilk günden kendi yaralarını sardığı gibi vatandaşlann yardımına 
koşmuştur." (25.8.1999 Star)
D inazor Yolcu: Tüm partilerin isteğiyle Kızılay hakkında soruşturma 
açılıyor. (26.8.1999 Sabah)
Asrın Yüzsüzü: Veli Göçer saklandığı yerden arayıp: “Müteahhitlik 
belgem yok. Zaten böyle bir belge de aranmıyor. İnşaatlarda deniz ku
mu kullandım, kimse bana olmaz demedi.”-dedi. (26.8.1999 Hürriyet) 
Deprem Soyguncusu: Deprem bölgelerine yapılacak prefabrik evler 
iştah kabartıyor. Tepe Grubu, prefabrik ürünlerine şimdiden %40 zam 
yaptı. (29.8.1999 Yeni Şafak)
%40 Çaldılar: Özel sektörde yapılan inşaatların beton mukavetleri 
projede belirtilen miktardan %40 oranında eksik gerçekleşiyor. Şanti
yelerin yüzde 90'ı standarda aykın beton döküyor (27.8.1999 Hürriyet) 
Yardıma Sabotaj: İstanbul ve Bolu'da valiler yardım konvoylarına en
gel üstüne engel çıkartıyor. Hükümetin gündeme getirdiği deprem ver
gileri ise gönüllü yardımları caydınyor. (27.8,1999 Yeni Şafak)
500 Faizci Nerede: Türkiye'nin 500 sanayi devi diye tafra atan şirket
ler son altı yıldır sadece faizden ortalama 1 katrilyon kâr ediyor. Bu, 
hükümetin deprem bahanesi ile halktan toplamak istediğinin yaklaşık
2 katı. (27.8.1999 Akit)
Cezaevleri Boşalıyor: Meclis’te dün kabul edilen Af Yasası ile ceza- 
evlerindeki toplam 68 bin tutuklu ve hükümlüden 58 bini serbest bıra
kılıyor, (29.8.1999 Sabah)
Benim de İçime S inm edi: Meclis'ten hafta sonu geçen Affı Ecevit de 
beğenmedi. (30.8,1999 Hürriyet)
A rapları Üzdük: Bazı medya kuruluşlannın, İslam Ülkeleri'nin gön
derdiği yardımlan gözardı eden anlamsız tavn tepki topluyor. 
(30.8.199 Zaman)
G örülm em iş B ir Doğa Olayı: Amerikalı iki bilimadamı; Marmara 
Depremi "basit bir deprem değil. Bu olay bizi tarih kayıtlarında en faz

la hayrete düşüren yer sarsıntısı oldu. (31.8.199 Hürriyet) 
ÖSYM’De İsyan: Üniversite Smavı'nda peşpeşe yapılan hatalar 
milyon genç ile ailelerinin geleceklerini kararttı, (1.9.1999 Sabah) 
İmama Kelepçe: Cami imamı İbrahim Orhan bir depremzedenin a  
nazesinde yaptığı konuşmada; "Allah’a isyan etmeyelim. Her ne mı 
kamda olursak olalım, ölüm bir gün bizi de bulacaktır" sözleriy 
TSK'yı alenen tahkir ve tezyif ettiği iddiasıyla tutuklandı. (1.9.19Î 
Akil)
Veto Etti: Kamuoyundan gelen tepkilere bir de hukuk danışmanın 
hazırladığı rapor eklenince Cumhurbaşkanı DemirelAf Yasası’nı Me 
lis'e geri gönderdi. (2.9.1999 Sabah)
Ordu Dinine Bağlıdır: Diyanet İşleri Başkanı M. Nuri Yılmaz; "Orc 
milletin ordusudur. Dine bağlı insanlardır. Ordu bizim herşeyimizdi 
dedi. (6.9.1999 Hürriyet)
Büyük Kaçış: Doğu Timor'da halk bağımsızlığı seçince Endonez; 
yanlısı milisler etrafı yakıp yıkmaya başladı. Korku içindeki halk ülk 
den kaçıyor. (6,9.1999 Hürriyet)
İşte ABD Planı: Kıbrıs’ta iki kesimli federasyon kurulacak. Para bi 
mi ortak olacak. İki taraf ayrı ayrı polis teşkilatı kuracak. Maraş Ruı 
lara verilecek. ABD garantör devlet olacak. (7.9.1999 Star)
Atina 5.9'la Felç: Deprem Yunanistan'ı da vurdu. Atina, sadece 
saniye süren 5.9 şiddetindeki depremle felç oldu. Kentin kuzeyi ye 
bir. (8.9,1999 Hürriyet)
Demokrasi Miladı: Yargıtay Başkanı’nın, Türkiye'ye yeniden doğ 
umudu aşılayan konuşması toplumun bütün kesimlerinde coşku; 
karşılandı, (8.9.1999 Yeni Şafak)
Ateş Püskürdü: Yeltsin, Dağıstan'da başan kazanmayan general 
rini suçlayarak; “sizin yüzünüzden ülkeyi kaybediyoruz” diye çil 
yaptı. (8.9.1999 Sabah)
DPT Müsteşarı Güvenen Başkaldırdı: Siyasileri lopa futan Güven 
"DPT, şimdiye kadar olmayan ekonomi bakanının sekreteryası, c 
çalıştı. Oysa DPT Türkiye’nin beyni olmalı" dedi, (11.9.1999 Radik 
Sırtlanlar: İngiliz Mail On Sunday Gazelesi'nin korkunç iddiası: “M 
ya deprem bölgelerinde cesetleri yanp organ çaldı.” (13.9.1999) 
Esas Deprem Devlet Bütçesinde: DPT’ye göre büyük ağır 
2000'de olmak üzere depremin bütçe üzerindeki yükü 2 katrilyon 
trilyon, (13.9.1999 Star)
Kampüste Türban Yasak: YÖK Rektörler Komitesi’nin ortak karaı 
la, türban bu yıl üniversite kampüsü içinde açık veya kapalı her al; 
da yasaklandı. Laboratuvar, sosyal tesis ve spor sahalarında da I 
ban yasağı uygulanacak. (15.9.1999 Hürriyet)
Türkiye AB ’deki İlk Müslüm an Ülke O lacak: İtalyan Dışişleri Ba 
nı Lamberto Dini; Türkiye Avrupa’ya aittir. Birliğe katılan ilk müslün" 
ülke olarak Avrupa'yı zenginleştirecektir.” dedi. (15.9.1999 Hürriye 
Yoksulluğu Azaltamadık: 50 yıldır dünyadaki yoksulluğu azaltn 
için projeler yürüten Dünya Bankası, yoksulluğun azaltmak yerine 
tığını ve başansız olduklarını açıkladı. (17.9,1999 Radikal)
Yuh; ilahiyat’ta bile örtüyü yasakladılar. Marmara Üniversitesi İlah 
Fakültesi öğrencilerinden kayıt sırasında başlarını açmalan iste 
Dayatmaya karşı çıkan öğrencilerin avukatları tartaklandı. (18.9.1S 
Akit)
Türbeye Türbeye: Deprem korkusunu yenemeyen soluğu türb 
alıyor. Türbeler ve yatırlar Marmara’yı yıkan depremden bu yana 
dece Cumalan değil her gün dolu. (19.9.1999 Star)
Bu Toplantı Selçuk’un Çığlıklarının Devamıdır: Gazetecilere ve 
ği yemekli toplantıyla siyasete dönüş startı veren Erbakan; "Bu 
lantı Yargıtay Başkanı Sami Selçuk ve DPT Müsteşarı Orhan G( 
nen’in çığlıklarının bir devamıdır. Bu sese kulak verilmeli” c 
(20.9.1999 Hürriyet)
Bağışlarımıza Devlet El Koydu: TOBB Başkanı Fuat Miras sert 
lı, Depremzedeler için yaptığımız bağışlara devlet el koydu, biz de 
ğış toplamayı durdurduk," (20.9,1999 Sabah)
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