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Türkiye’nin pürtelaş AGİT zirvesine hazırlandığı, A B’ye ka
bulünün ‘ihtimal’ olmaktan çıkıp ciddi ciddi tartışılır hale geldiği, 
iç politikada 28 Şubat sürecinin tasfiyesinin konuşulduğu ve ib
renin cihet-i askeriye’den erbab-ı siyasete kaymaya başladığı, 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin iyiden iyiye kızıştığı, dış politikada 
önemli gelişmelerin (Kıbrıs, K. İrak, Türk-Yunan yumuşaması...) 
yaşandığı bir ortam da Ahmet Taner Kışlalı suikastı gündeme 
bir bom ba gibi düştü.

Yakın tarihimizde neredeyse bir ‘klasik’ haline gelen ve artık 
seyretm ekten gına geldiğimiz bildik/tanıdık bir filmin yeniden 
vizyona sokulması, doğrusu hem zamanlama, hem  de seçilen 
hedef bakımından oldukça düşündürücü idi. Tetikçileri bulunsa 
da gerçek failleri bir türlü bulunamayan siyasi cinayetler serisine 
(Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, M. Aksoy...) bir ye
nisini daha ekleyenler, besbelli ki Türkiye’nin kaderi üzerinde kı
yasıya bir mücadele veriyorlar. Çıkarları ve bağlantıları farWi 
‘güç odakları’ arasında sürüp giden bu çirkin savaşın yeni dra
matik yansımalarına önümüzdeki günlerde de şahit olacak gibi
yiz.

Cinayet öncesinde ve sonrasında ortamı germ eye ve toplum
daki kutuplaşmayı derinleştirmeye yönelik provokasyonların 
akim kalması (olay öncesinde DGM savcısının Merve Kavakçı’ya 
yönelik operasyonu siyasilerin ortak tavrıyla geri tepmiş; olay
dan sonra da Vural Savaş’ın totaliter özlemlerini dile getiren 
açıklaması ters tepmişti), Türkiye’de siyasal dengelerin tam  da 
‘kırılma noktasında’ olduğu izlenimini veriyor.

İşte Ümran, bu sayısında “seçkinciler” arasındaki kirli iktidar 
kavgasını kapağına taşıyor. Yıldırım Canoğlu, ‘Kan Üzerinden 
Siyaset’ başlıkla yazısında, yakın tarihimizdeki siyasi cinayetler
den hareketle Kışlalı cinayetinin arka planını, iç ve dış dinamik
ler açısından irdeliyor. M. Emin Göksu ise, seçkinciler için ‘irti
ca’ın işlevselliği’ bağlamında, başörtüsü yasağından Kışlalı su
ikastına kadar, son gelişmeleri değerlendiriyor. Abdullah Yıldız’ın 
araştırması da, 28 Şubat’tan beri dillerden düşmeyen ‘irtica’ pa- 
ravanlı “din düşmanlığı”nın talihsiz serüveni üzerine.

Ayrıca bu sayımızda, Rusya’nın Çeçenistan’da sürdürdüğü 
korkunç katliamı ve Çeçenlerin kutlu direnişini gündem e getiri
yoruz. Bu bağlamda Ç eçenistan’ın Türkiye temsilcisi Isa Abzo- 
tov’la yaptığımız röportaja ve Kafkas Vakfı Başkanı Mehdi 
N. Çetinbaş’ın değerlendirm e yazısına yer veriyoruz.

Umran/ek’te ise, Kışlalı cinayetine ışık tutacağına inandığı
mız TBMM Uğur Mumcu Araştırma Komisyonu Rapo
ru’nun sonuç bölümünü yayınlıyoruz.

Yeni U m ran’larda buluşmak duasıyla.
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KAN ü zer in d en  SİYASET
KAPAK

"Eğer bir ülkede gizli silahlarla donatılmış, devlet 
içinde faka t devlet denetimi dışında bir örgüt var ise, 
bütün bu gibi karanlık olayların ardında, veya bazıla
rının ardında, o gizli örgütten bazı elemanların da yer 
almış olabileceği kıışkıısıı herhalde hafife alınamaz."

Bülent Ecevit, 28 Kasını 1990

g iriş

T^  iilkiyc “fa ili fneçlıııller” döne
mine yeniden giriyor. Buradaki 
fail-i meçhul kavramı, halk açı

sından bir meçhuliyettir; ülkeyi yöneten
ler açısından değil. 30-35 yıllık siyasile
rin 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül dene
yimlerinden sonra bu tür eylemleri kim
lerin veya hangi güç odaklarının yaptığı
nı bilmemesi mümkün değildir. Belki de 
bunun için ANAP m illetvekili Eyüp 
A.şık: "Devlet islerse Ahmet Taner Kış
lalı suikasutıt çözer, katilleri htılahilir.”  ̂
demektedir. Demek ki temel sorun, dev
let denilen mekanizmanın buna karar ve
rip vermemesidir. Gerçekten “karanlık 
güç odaklan” diyerek karanlığı taşla
maktan vazgeçilip aydınlık getirilebilir 

mi? Kamuoyunu deşarj etmek için alela
cele bulunacak olan birkaç garibanın sır
tına, daha önce olduğu gibi, suçlar yıkı
lıp mesele tozlu raflara mı kaldırılır? Ge
lecek için birbirini suçlayacak önemli bir 

malzeme olarak kalır mı?
Bütün bu soruların cevabını, mevcut

siyasiler ve devleti yönetenler vermek 
zorundadır. Fakat gerçekten bu sorumlu
luğu duyup her türlü riski göze alarak 
karanlık güçleri ifşa edebilirler mi? Yok

sa Özal gibi milleti T V ’lerin başına top
layıp “sizi biliyorum ha” demekle mi ye
tinirler. Bunu kestirmek zor olmakla be
raber bu ifşaatı yapmayacakları bugüne 
kadarki tavırlarından anlaşılmaktadır.

Bunun için biz tarihteki olayları da 
göz önüne alıp, tahliller yaparak gerçeği 
bulmaya çalışalım. Değerlendirme, ula
şılan bilgilerin analiz-sentezine dayana

caktır. O açıdan ‘bu işi şu güç yaptı’dan 
ziyade, ‘hangi güçler yapabilir?’ şeklin
de bir değerlendirme yapılacaktır. Bunun 
kadar önemli diğer b k  konu da, bu tür 
eylemlerin ne zaman, niçin yapıldığı, 
kimlerin yarar sağladığı ve kimlerin za
rar gördüğüdür.

Bu tür olayların yapısı, son derece 
karmaşık olup değişik iç ve dış dinamik
lerin etkileşimindedir. Gerek ülke içinde, 
gerekse ülke dışında bu işi yapabilecek 
oluşumlar vardır. Bunu yapmadığı halde Y l l d i r i l î l

w
bundan yararlanmak isteyen pek çok ya- C A N O G L U
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pi da sözkonusudur. Eylemde hiçbir dahli olmayıp, 
eylem sonrasında kendilerine menfaat sağlamak için 
harekete geçecek olanlar olayı daha girift ve içinden 
çıkılmaz bir şekle sokarlar. Bu gerçek de yol boyu 
unutulmamalıdır.

FAİLİ M EÇ H U LLER  ZİNCİRİNİ AYDINLATM AK

Fail-i meçhuller zinciri, Osm anlI’dan Cumhuriyet 
dönemine kalmış kötü bir mirasdır. Tehdit, karalama, 
suikast ve darbe gibi eylem türleri İttihat Terakki 
mensuplarının belki de en belirgin özelliklerinden 
sayılu’. Hoşlarına gitmeyenleri veya önlerinde engel 
gördüklerini ortadan kaldırmak, İttihat Terakki’nin 
alışkanlığıdır. Cumhuriyet döneminde ise bunlara, 
engel olma özelliği aranmadan ses getirecek, kam p
laşmayı hızlandıracak ve birilerini yıpratacak şahıs
ların ortadan kaldırılması eklenmiştir. Cumhuriyet 
döneminde pekçok faili meçhul olay vardır. Bunların 
bir kısmı toplumun dikkatini hiç çekmemiştir. Veya 
toplumun dikkati bunlara hiç çekilmemiş, başta 
medya olmak üzere yetkililer, ‘duymadık, görm edik’ 
rolünü oynamışlardır. Bir kısım olaylar ise toplu 
katliamlar ve karışıklıklar şeklindedir. 1970’li yıllar
dan sonra toplumda ses getiren faili meçhul olayla
rın başlıcalannı aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

Toplu O laylar
M alatya Belediye Başkanı 

Hamit Fendoğlu (H am ido)’nun 
bombalı paket ile öldürülmesi 
ile başlayan olaylar, Kahraman 
Maraş olayları. Çorum olayları, 
1 Mayıs Taksim olayı, Sivas’ta 
bir otelde insanların yakılması. 
Gazi M ahallesi olayları, Başör
tüsü yasağıyla başlayan M alat
ya olayları. G üneydoğu’da ter
his olan 33 erin, silahsız olarak 
bir otobüse bindirilip gönderil
mesinden sonra yolda öldürül
meleri

Bireysel O lay lar
M alatya Belediye Başkanı

Hamit Fendoğlu’nun bombalı paketle öldürülmesi. 
Gümrük Bakanı Gün Sazak’ın öldürülmesi, Eski 
MİT Müsteşarı Hiram A bas’ın öldürülmesi. Org. Eş
ref Bitlis, Org. Hulusi Sayın, Org. Adnan Ersöz, Org. 
Kemal K ayacan’ın öldürülmesi, JİTEM ’li subaylar 
operasyonu, Özdemir Sabancı, Nihat Erim, Abdi 
İpekçi, M uam m er Aksoy, B ahriye Üçok, Çetin 
Emeç, Uğur Mumcu, Turan Dursun, Kemal Türkler, 
Şemsi Denizer, Serkan Ciminli, Ahmet Taner Kışla- 
lı’nın öldürülmesi, Akyazı-Düzce-Hendek üçgenin
de öldürülenler, Ömer Lütfi Topal, Nesim Malki, Su
surluk kazası, hapishane olayları, katliam ve firarlar.

Suikast teşebbüsleri: Ecevit’e İzmir Çiğli hava
alanında suikast girişimi, Ecevit’in Taksim mitingin
de vurulacağına ilişkin D em irel’den gelen mektup, 
Başbakan Turgut Ö zal’ın parti kongeresinde kurşun
lanması, Org. K ıvnkoğlu’nun K ıbrıs’ta kurşunlan
ması, İnsan Haklan Derneği Başkanı Akın Birdal’ın 
kurşunlanması.

Üzerine gidilmeyen iki ilginç olay:
M uavenet zırhlısının ABD tarfından füze ile batı

rılması. Kırıkkale silah fabrikalarına yapılan sabotaj.
Bu zincire daha başkalarını da eklemek mümkün

dür. Bunlar bile konunun vehametini ortaya koyma
ya yeter de artar bile. 1970’den sonrasmı ele alma
mızın nedeni bu olayların vuku bulduğu dönemdeki 

etkin yöneticilerden birinin 
bugün Başbakan, diğerinin de 
C um hurbaşkanı olmasıdır. 
Üstelik her ikisi de 12 Eylül 
ihtilalinin mağdurudur.

Bu iki yönetici bugün, geç
mişte yaşananları ve bu olayları 
organize eden güçleri açıklama
lıdırlar. Bu konudaki görevleri, 
yalnızca Kenan Evren’in anıla
rına cevap vererek kendilerini 
aklamaya çalışmak olmamalı
dır.

Süleyman Dem irel’e, Kenan 
Evren’in anılarına yönelik;

“Tarihe gömdüğümüz vc zaman için
de tarihin hükmüne bıraictığımız, 
özellikle altını çizerek belirtiyorum, 
silahlı kuvvetlerimizin değil, yaimz-

UMRAN
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ca 5 kişilik komuta heyetinin kanla l^cslediği ‘Darbe Pla- 
nı’nın çirkin yüzünü ve kirli belgelerini biz deşmedik.”2

tarzındaki cevabını hatırlatarak diyoruz ki; arlık tari
hi deşin, çirkin phın vc belgeleri açıklayın. Açıklayın 
ki toplum kamplaşmasın, gerilim artmasın, mazlum 
insanlar mağdur olmasın.

Bülent Ecevit’in de Kenan Evren’in anılarına;

“Bana öz sunuşta verilen bilgiler çok gizli olduğu için; ve 
yerallma koksalmış, adı sanı bilinmeyen kimselerden olu
şan bir örgüte karşı muhaleletteyken önlem alabilmemiz 
olanaksız olduğu için; hatla, yapacağım açıklamalar üze
rine, kuruluşun sivil uzantısında yeralanlardan bazıları
nın, korunma içgüdüsüyle, ülkede çok tehlikeli tertiplere 
y ö n e leb ile ce k ler in 
den kaygı duyduğum 
için, o acı devlet sırrı
nı, bir zehir gibi içim
de saklamak zorunda 
kaklım...
"... Ben bir yeni he
sap sorma dönemi 
açılmasını da, kimse
ye bir zarar gelmesini 
de İstemiyorum, Sa
dece açıklık ve aydın
lık istiyorum. Geçmiş 
aydınlansın ki gele
ceğim iz de aydınlık 
olsun isliyorum.”3

şeklinde verdiği ceva
bı hatırlatarak diyo
ruz ki; bu örgütleri 
açıklayın, geçmişi ay
dınlatın ki geleceği-
miZ dc aydınlık olsu n. Başbakan Bülent Ecevit

Bu iki yönetici 
bugün konuşmalı, yakın tarihin üzerindeki perdeyi 
kaldu'malıdırlar ki olaylar daha kötüye gitmesin, top
lum daha fazla tahrik ve istismar edilmesin.

Geçm işe baktığım ız zaman Kışlalı olayının, 
münferit bir olay olmayıp olaylar zincirinin ilk hal
kası durumunda olduğunu söyleyebiliriz. Muhte
meldir ki bundan dolayı Mesut Yılmaz "Ne durul
ması..? Artacağından endişe ederim."'* demektedir.

Süleym an D em iıe l’in, Ahm et Taner Kışlalı ola
yı üzerine devletin ilgili organlarıyla görüştükten 
sonra yaptığı açıklam a bu konudaki endişelerimizi

haklı çıkarmaktadır.

“Seçilen gün ve terörün seçtiği hedef bir terör olayıdır.
Fevkalade enteresandır vc olay basil bir cinayet olayı ola
rak görünmüyor. Olay cinayettir, ama arkasında birtakım
niyetlerin ve bir planın olduğu ihtimali mevcuttur.’’̂

İşte Dem irel’e düşen görev niyet ve planın ne ol
duğunu ortaya koymak, niyet ve plan sahibi güçleri 
açıklamaktır. Bugünkü yöneticilerin tarihe düşebile
cekleri en büyük not da bu olması gerekir.

____________ FAİLİ M EÇHUL OLAYLARIN____________

ORTAK ÖZELLİKLERİ

Kışlalı olayını aydınla
tabilmek, buradaki ni
yet vc planları anlaya
bilmek için geçmişteki 
olayları genel hatları ile 
irdelemekte fayda var
dır; bunların ortak özel
liklerini şöyle sıralaya
biliriz:

• Faili meçhul olay
larla toplum kamplaştı- 
rılmış, toplumun deği
şik kesim leri arasına 
kan davası sokulmuştur.

• Toplum koşullan
dırılmış, düşünme me
kanizması dumura uğ
ratılarak her kesimin fa
ili karşıda araması alış
kanlığı oluşturulmuştur.

• Öç alma, pozitif geri besleme diye nitelendirile
bilecek, “bir sizden, bir bizden” noktasına getirilm iş
tir. Dolayısiyle çatışmalar kaçınılmaz olarak sürmüş
tür.

• Cumhurbaşkanı seçimlerine yaklaşıldıkça olay
lar ya patlamış ya da yoğunlaşmıştır.

• Türkiye uluslararası arenada politika değişikUği 
yapmaya kalktığı yada Sovyetler Birliği ve müslü- 
man ülkelerle siyasi veya ekonomik ilişkilerini artır
maya çalıştığı zamanlarda kan dökülmüş, gerilim ar
tırılmıştır.

İCASIM 1999
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• Genelde CHP haricindeki partilerin iktidarında 
olaylar patlak vermiştir. Halkın yönetimde söz sahi
bi olduğu, hak aradığı dönemlerde eylemler yoğun
laşmıştır.

• Kartel medyası ve bir takım sivil toplum örgüt
leri senki'onize halde yaygarayı basıp, toplumun bir 
kesimini ‘komünistler, faşistler, İslamcılar’ diye suç
lamışlardır.

• Askerin içinde cuntalar oluştuktan sonra olaylar 
ya patlamış ya da olaylarda aşırı yoğunlaşma olmuş
tur. Olayların aşırı yoğunlaşmasından sonra da darbe 
gelmiştir.

• ABD ve Avrupa’nın isteklerini siyasi iktidarlar 
olumlu cevaplamadıkları zaman daha çok kan dökül
müştür ve ilginç sabotajlar vuku bulmuştur.

• Cuntalarla B atı’nın istekleri kesiştiğinde, olay
lar maksimize olmuş ve darbeler gerçekleştirilmiştir.

• Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanını gerekli 
kılmak veya uzatmak sözkonusu olduğunda olaylar 
patlak vermiştir.

• NATO üslerinin kullanım ı, Çekiç Güç gibi 
ABD güçlerinin konuçlandırılma süresinin uzatılma
sı dönemlerinde tırmanma olmuştur.

• Bütün faili meçhullerdeki delillerin tamamı ve
ya bir kısmı ya anında ya da sonradan yok edilmiştir. 
Olayı araştıranlar ya tehdit edilmiş, ya susturulmuş, 
ya da engellenmiştir.

• Bütün faili meçhuller, günün modasına uygun 
olarak, karşı fikirden örgütlerin üzerine atılmıştır. 
Gözaltına alınan veya tutuklananlar daha sonra ser
best bırakılmıştır. Yıllar sonra cunta ya da yabancı 
istihbarat örgütlerinin işi olduğu söylenmeye başlan
mıştır.

• Sivil irade olayların üzerine gidememiştir. Baş
bakan veya Cumhurbaşkanı bile olsalar olayı deşe- 
memişlerdir.

• Olaylarda suçlananlar, daima mağdur olmuş, 
başkaları ise eylemlerin meyvelerini toplamıştır.

• Faili meçhullerden sonra baskı kanunları çıka
rılmış, toplumun üzerindeki baskılar yoğunlaşmıştır.

• İstanbul dükalığı ve iktidar seçkinlerinin yöne
timdeki nüfuzları zayıfladığında gerilim tırmandırıl
mıştır, olaylar patlak vermiştir.

Yukarıdaki ortak özelliklere baktığımız zaman bu 
tür eylemleri ancak a- Cunta, b- Gladio, c- Avrupa-

daki hazı ülkelerin istihbarat örgütleri, d- CIA, e- 
KGB gerçekleştirebilir. Faili meçhullerdeki en ortak 
özellik olan belge ve delillerin devlet arşivinden yok 
edilmesi göz önüne alınınca bu işi ancak. Cunta, 
Gladio, CIA yapabilir. Bazı olayları, zayıf bir ihtimal 
de olsa İngiliz, Fransız veya Alman istihbarat örgüt
leri yapabilir. Dolayısıyle büyük olayların arkasında 
Cunta, Gladio veya CIA’yı aramak gerekir.

Dolayısiyle Kışlalı olayında hedef saptın [mania
lı bu üç örgüt üzerinde dikkatler yoğunlaştırılmalıdır. 
‘Bunlardan hangisi’ sorusuna cevap aramak için Kış
lalı öldürüldüğünde iç ve dış dünyanın durumunu in
celemekte fayda vardır.

İÇ DİNAM İK LER  

DEPREM LE AÇIĞ A ÇIKAN G ERÇEK LER

Türkiye’de Gölcük merkezli Marmara depremi ile 
beraber ilginç bir süreç başlamıştır. Susurluk, siste
min kirli ve karanlık yüzünü deşifre ederken; dep
rem de hantal, baskıcı, tahammülsüz yüzünü ve aczi
ni ortaya koymuştur.

Depremle beraber sivil toplum örgütleri devletten 
daha hızlı hareket ettiklerini göstermiş, sivil bir insi- 
yatif doğal olarak doğmuştur. Halk fikir ayrılıklarını 
bir tarafa bırakarak birbirinin yardımına koşmuş ve 
kaynaşmıştır. Türkiye’de son yıllarda komşuluk bi
linci ilk kez harekete geçmiştir.

Depremle birlikte birçok kurum ve kuruluş güve
nilirliğini yitirmiştir. Güven duygusunda ciddi bir 
aşınma olmuştur. Ayrıca depremle birlikte insanların 
büyük bir kısmının hayata bakışı değişmiş, ciddi bir 
dindarlaşma süreci başlamıştır.

Depremin yaralarını sarmak için deprem bölgele
rine akın eden sivil toplum örgütleri halk tarafından 
sevgiyle karşılanırken, bir kısım yöneticiler tarafın
dan tehlike olarak görülmüşler ve deprem bölgele
rinden uzaklaştırılmışlardır.

K O N UŞA N TÜ R K İY E Ö ZLEM İ

Kışlalı olayı öncesinde Türkiye’deki en önemli ge
lişmelerden biri de insan haklan, özgürlükler, de
mokratikleşme konusundaki gelişmelerdir. Deprem
deki sivil inisiyatifin oluşumu ile örtüşen önemli bir
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gelişm edir bu durum . M esul Y ılm az’m devleti 
eleşlirmesi, Yargıtay Başkanı’nın yaptığı tarihi ko
nuşma, DPT B aşkam ’nın çıkışları şeffaf, konuşan 
Türkiye arayışında önemli kilometre taşları olmuş
tur.

Türkiye’de yeniden yapılanma gündeme gelmiş, 
anayasa ve bazı yasaların değiştirilerek insan hak ve 
özgürlükleri ile uyumlu hale getirilmesi, baskı orta
mını sağlayan yasal alt yapının kaldırılması tartışıl
maya başlanmıştır. Sivil toplum örgütlerinin yöne
timdeki yeri, YÖK ve üniversiteler, orta öğretimin 
bu yeni hukuki düzenlemeye göre yeniden yapılan
dırılması fikri gittikçe ağırlık kazanmaya başlamış
tır.

Böyle bir dönemde, başörtüsünün YÖIC ve MEB 
kadrolarınca sorun olarak kalması sağlanmakta; da
ha fazla hak ve özgürlük isteyen folumun önü “dini 
bir sembolizm” ile kesilmek ve dayanışması engel
lenmek istenmekledir.

28 Şubat sürecinde yıpranan parlamento, seçim
ler sonrasında kurulan hükümetle daha işler ve say
gın bir konuma gelmiştir. Ardarda doğru veya yanlış 
bir çok kanun çıkarabilmiştir.

KÜRT SO RU NU VE A P O ’NUN İDAM I

PK K ’nın silah bırakması ve A po’nun idamı sorunu 
bu dönemin en önemli konularından biridir. A po’yu 
Ecevit’e teslim ederek Ece- 
v it’e iktidar yolunu açan
lar, bu teslimatın karşılığını 
alacaklardır. Pazarlık karşı
lığında teslim at yapıldı; 
bunu bu ülkenin halkı bil
mektedir.

A po’nun teslim i ile 
Kürt sorunu siyasi arenaya 
çekilmiştir. Kürt kimliğinin 
tanınması konuşulabilmek- 
tedir. HADEPTi belediye 
başkanlarının Çankaya 
köşküne kabulü, HA- 
D EP’lilere devlet indinde 
bir meşruiyet kazandırm ış
tır. Bu Kürt sorununun ge Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş

leceğine ilişkin önemli bir mesajdır. Ancak 'tek di!' 
diyenlerin bu gelişmelerden hoşnut olduğu söylene
mez. Dün PK K ’nın gerilla savaşının bitmesini isle
meyenler Eşref B itlis’i öldürürken, bugün bitirilm e
si için başkalarını niçin öldürmesin? O açıdan 
Apo’nun idamı Türkiye’nin elinde saatli bir bomba 
gibidir. K ışlalı’nın öldürülmesinin, A po’nun idam 
kararının Yargıtay’da görüldüğü güne denk gelmesi 
bir tesadüf müdür?

A po’nun idamını isteyen ve istemeyen güçler 
kimlerdir? Kışlalı cinayeti bu güçlerin birbirine bir 
mesajı olabilir mi? Cinayetin Apo ile ilişkileri Apo 
teslimatında yapılan pazarlıkta yatmaktadır. Pazar
lık açıklanırsa bu sorun biraz daha berraklaşır.

28 ŞUBAT PO STM O DERN DARBESİNİN TASFİYESİ

28 Şubat sürekli darbe teorisinin ilginç bir uygula
masıdır. Ordunun bir kesimi sivil hayatı ve parla
mentoyu tamamen kontrol altına alacak bir operas
yona girişmişlerdir. Muhtemeldir ki A BD ’nin karşı 
çıkışı olmasaydı, sonucu çok kanlı bitecek bir darbe 
olacaktı. K ışlalı’nın deyişi ile “12 M art'm  rövanşı 
alınacaktı”.

28 Şubat’la beraber bir hükümet düşürülmüş, ye
ni bir hükümet zorla kurdurulmuştur. M esut Yılmaz 
bugün bunun için; "hükümete girmeseydik darbe 
olacaktı” demektedir. 28 Şubat’la beraber RP kapa

tılmış, Erbakan ve Erdo
ğan’a yasaklar konmuş, 
toplum muhbirliğe itilerek 
kam plaştırılm ıştır. Em ni
yet, istihbarat örgütleri, 
üniversiteler ve pek çok 
devlet kurumu ile birlikte 
sivil toplum örgütleri 28 
Şubatçı postmodern darbe
cilerin baskıları altına gir
miştir.

Parlam ento ve siyasi 
partiler devre dışı kalmış, 
MGK ülkenin tek hakimi 
durumuna gelmiştir. Re- 
fah-Yol hükümetinin düş
mesi ile işlerin düzeleceği
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ni sananlar aldanmışUr. Gerek Yılmaz, gerekse Ece- 
vit “28 Şubat bitm iştir” demelerine karşılık; bazı ge
nerallerden gelen cevap “hayır” olmuştur. 28 Şu- 
bat’ın devamını isteyen postmodern darbeci sivil ve 
asker kesim ile 28 Şubat’ın bitmesini isteyenler ara
sında gizli bir mücadele vardır bugün.

Ardarda gelen iki 30 A ğustos’da 28 Şubatçı ge
nerallerin emekli olması, etkilerini azaltsa bile dev
letin içinde önemli güçlerinin var olduğunu unutma
mak gerekir. Bununla beraber yeni bir 30 Ağustos’a 
tahammülleri olmayabilir. Bu açıdan gerilim bunla
rın işine gelir. İç tehdit olarak İslam bunların kullan
dığı en önemli bir silahtır. Kapanmış bir konu olarak 
Merve Kavakçı o layı’nın kamuoyunu tahrik edecek 
şekilde gündeme getirilmesi, gerilim oluşturma ama
cına dönüktür. Bu oyunu zamanında gören Demirci 
ve Ecevit anında tavu' koymuşlardır. Diğer siyasi 
partilerin desteği ile bu oyun şimdilik akamete uğ
ratılmıştır.

M ehm et Kutlular olayı da bu oyunun bir parça
sıdır. Buna gerilim yaratarak mevzileri koruma ve 
pazarlık gücünü artırma stratejisi diyebiliriz. Aşırı 
baskı ile halkı korkutma, siyasileri rahatsız etmiştir. 
Bitti dedikleri bir süreç bitmek bilmemektedir.

GATA komutanı Işım er’in, tahrik ve tahkir edici 
konuşm asını da aynı bağlam da değerlendirm ek 
mümkündür.

K ışlalı’nın öldürülmesi ile kimin öldürdüğü belli 
olmadan, elde hiçbir delil bulunmadan başlatılan 
kampanya aynı merkezli bir kampanya olabilir. Siya
si partiler ve parlamentonun yıpratılmasına dönük 
kampanyanın açılması anlamlı ve düşündürücüdür.

Daha çok özgürlük, daha çok insan haklan, daha 
çok şeffaflık yerine susan bir Türkiye için baskı ka
nunlarının çıkarılması istenmektedir. Toplumun bel
li bir kesimine bu istekleri kabul ettirebilmek için 
‘din ve d indar’ bir tehlike sembolü olarak kullanıl
maktadır. Tıpkı meslek liselerini yoketmek için 
K ur’an Kursları ve îmam Hatipleri kullandıkları gi
bi.

Yargıtay Başsavcısı’nın hiçbir kural tanımadan 
siyasi partileri ve parlamentoyu karalaması ve toplu
mun bir kesimini eyleme davet etmesi; Cumhurbaş
kanı dahil siyasilerin buna sert çıkışları, perde arka
sında nasıl bir kavganın var olduğunu ortaya koy

maktadır.
Kışlalı olayı ile siyasi partilerin ve ptu-lamento- 

nun hedef yapılarak yıpratılması, iç dinamikler açı
sından, ancak cuntacıların işine gelir. Böyle bir eyle
mi planlamamış olsalar bile sonuçlarından yararlan
mak istedikleri kesin gözüküyor. Kaldı ki bu nokta
da iddiamızı kuvvedendirccck zengin tarihi malze
meye de sahibiz.

Taksim ’de E cevit’e karşı girişilecek suikast te
şebbüsünün hedefi, Kara Kuvvetleri içinde oluşmuş 
bir cuntanın yönetime el koyması için gerekli karga
şanın oluşturulmasıydı.

1978 yılında 12 Eylül Cuntası sıkıyönetim ilanı
na Ecevit’i ikna edebilmek için Ecevit’in deyişiyle 
“Kahraman Maraş olaylarım tezgahlamıştı”.'’

Kaosu kimlerin oluşturabileceği veya kaostan 
kimlerin yararlanacağı, gerilim stratejisinin kimlerin 
işine yaradığının en iyi şekilde ifadesi, 12 Eylülcü 
Orgeneral Bedrettin D em irel’in açıklamasında yat
maktadır.

“ 1979 Temınuz’uncüı da müdahaleyi gerektiren sebepler 
vardı vc müdahale kararı da vardı, ama biz biraz daha ol
gunlaşsın, itiraz edilmesin diye o zaman müdahaleyi yap
madık.

Halk tarafından kurtarıcı olarak karşılanabilmek 
için m eyva’mn olgunlaştırdması gerekiyordu. Bu
nun için de kan lazımdı. Nitekim Demirel;

“Devletin yasal ve diğer imkanları tanıamiyle birbirinin 
aynı iken, 13 Eylül günü durdıırıılan kan, II Eylül günü 
niçin akıyordu? Niçin?”**

diye sormaktadır.
Eğer Orgeneral M uhsin B atu r’un “Evren m üda

haleyi 1979’da değil 1971 'de dü§ünmü§tü”'̂  tarzın
daki açıklamaları göz önüne alınırsa, 1971’den 1980
12 Eylül’üne kadar dökülen kanların müsebbipleri 
açığa çıkmış olur.

Özetle yakın tarihe baktığımızda cuntacıların 
meyva olgunlaştırma operasyonu olarak kan, gözya
şı ve gerilimi görmekteyiz. Son olayların arkasında 
niçin böyle bir yapı olmasın? 10 ‘yılda b ir’ geleneği
nin var olduğu bir ülke için bu sürpriz olmasa 
gerekir. Onun için başta Demirel ve Ecevit olmak 
üzere toplumun tüm kesimlerine bu oyuna dur deme 
görevi düşmekledir.

8 ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


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

http://www.cvisiontech.com


Şunu seçeceksiniz diye bir isim empoze edilebilir, Mec-

lis’le o isim Cumhurbaşkanı seçilebilir.*'*

“Geçmişe bakmak yeterli” derken Tarımcıoğlu 
haklıdır. 1989 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 2000 
yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde benzerlikler ol
dukça fazladır. DGM Başsavcısı kamuoyunun anla
yamadığı uygulam alar yapmakladır. Danışlay haki
mi Merve olayı değerlendirilirken hukuki gelenekle
re aykırı açıklamalarda bulunmaktadır. YÖK başör

tüsünü tüm ülke sathına yaymak için gayret içinde
dir. 19 yıllık yönetici olan Marmara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ömer Faruk Balırel’in, rektörlük 

süresinin dolmasına bir yıl kala istifaya zorlanması
nın arkasındaki neden başörtüsü olayını daha da şid
detlendirmek olabilir. Nitekim yeni atanan yönetim, 
İstanbul Üniversitesi metodunu uygulayarak başör

tüsünü ülkenin sorunu haline getirmeyi başarmıştır. 

İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe, Bilkent gibi üni
versitelerde uygulanmayan başörtüsü yasağının Tür

kiye’nin belli üniversitelerinde uygulanmasının bir 
nedeni olmalıdır. Başörtülü öğrencinin yoğun oldu
ğu yerler seçilm ekle ve tahrik edilm ekle tıpkı

1989’da olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 
doğru ülkeyi bir gerilim ortamına sokmaya mı çalış
maktadırlar. G örünen odur ki ülkeyi gerilim 
ortamına sokarak kamplaştırmanın çareleri aranmak
tadır. M alatya’da başörtüsünden dolayı çıkan olay
lar, Gülen dosyasının 30 Ağustos öncesinde açılmış 
olması, Telekulak olayları, hapishane olayları, M.Ü. 
ve İ.Ü. olayları hep bu gerilim stratejisinin birer par
çası gibi gözükmektedir. Kanaatimce deprem bu 
stratejinin uygulanmasını geciktirmiştir.

Depremle birlikte başlayan olağanüstü hal ilanı 
tartışmaları, mevcut komuta kademesinin emeklili
ğini erteleme operasyonu olabilir. Bu esnada birinci 
Ordu’da devir teslim töreninin yapılmamış olmasına 
dikkat edilmelidir.

Kışlalı cinayetinin böyle bir ortamda vuku bul
ması ister istemez, “bir Cumhurbaşkanlığı seçimi 
için gerekli kaosu sağlamak amacına dönük bir ey
lem niçin olm asın?” sorusunu akla getiriyor. Çanka
ya için kılıçlar kınından sıyrılıyor. Eğer Kışlalı ope
rasyonu böyle bir amaca dönük ise Türkiye’de daha 
çok gerilim yaşayacak ve daha çok kan dökülecek 
demektir. Belki de Mesut Yılmaz bunun için “Ne du
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rulması? Artacağından endişe ederim ” demekledir.
Böyle bir tezgâhın tutmaması için başta siyasile

re sonra sivil toplum örgütlerine ve halka önemli gö
revler düşmektedir. Herkes baskı, entrika, cinayet, 
kan ve komplolara karşı çıkmalıdır. Herşeyin meşru 
7xminlerde gerçekleşmesini talep etmelidir.

Altık Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasiler ku
rulan tuzağın ne olduğunu ve bu tuzağı kimlerin kur
duğunu açıklamalıdırlar.

DIŞ DİNAM İK LER

Mesul Y ılm az’ın oynanan senaryo için "zaman ters 
tutm az” sözlerini iki farklı açıdan yorumlayabiliriz: 
Senaryoyu içerden birileri yazıyor ve darbeye kadar 
varacak bir senaryodur bu; ancak uluslararası kon
jonktür buna müsait değildir. Dolayısiyle darbe izni
ni alma ve yapına şansları yoktur, demek istemekte
dir. Nitekim bugüne kadarki tüm darbeler B atı’nın 
onayı ile yapılmıştır. 28 Şubat hareketi ABD ’den 
izin alamadığı için şekil değiştirmiş, postmodern bir 
hüviyet kazanmıştır. Dolayısiyle Mesut Yılmaz dar
beyi onaylayacak uluslararası bir konjonktür mevcut 
değildir diyerek senaryonun tutmayacağını ifade et
miş olabilir.

İkincisi, senaryoyu dış dinamikler yazmaktadır. 
Bunu da bugün için yazalabilecek ve uygulayabile
cek lek güç A B D ’dir. Öyleyse bu A BD ’nin işi olabi
lir, demek islemektedir. Ancak biz içerde bütünleş
tik; ABD cunta için işbirlikçi bulamayacaktır, anla
mına da gelebilir Y ılm az’ın sözleri.

A B D ’nin yakın tarihi bu yönüyle çok kirlidir. Ül
kelerin iç işlerine müdahale etmek, gerekirse darbe 
yapmak A B D ’nin neredeyse temel özelliklerinden 
birisi durumundadır.

ABD açısından Türkiye, Ortadoğu, Balkanlar, 
Kafkaslar ve Türki cumhuriyetler için bir ön karakol 
durumundadır. ABD Türkiye’yi bu yörelerin jandar
ması olarak görmektedir. ABD-İsrail-Türkiye üçlü
sünü b irarada tutacak yönetim ler istemektedir. 
İran’ın kuzeyden kuşatılması, Türki cumhuriyetlere 
yayılmasının engellenmesi, ancak Türkiye aracılı
ğıyla sağlanabilir. Ayrıca uyanan bir dev olarak 
Ç in’in batıdan çevrilmesi Türki cumhuriyetlerden 
dolayı T ürkiye’nin desteği ile daha rahat gerçekleşti

rilebilir. Türki cumhuriyetlerdeki zengin enerji kay
nakları ve madenler ABD ve Avrupa’nın iştahını ka
bartmaktadır. ABD bu kaynaklan kimseye kaptır
mak istememektedir.

Diğer taraftan Rusya eski sömürgelerini kaybet
menin hırçınlığı içindedir. Kaflcaslar ve Türki cum 
huriyetlerde A BD ’nin nüfuzunu kırmayı hedefle
mektedir. Rusya, Çin ve Hindistan arasında yapılan 
toplantı dildkatle izlenmelidir. Bu birlikteliği bozmak 
için bu yörede Batı, değişik komplolara girebihr. 
A BD ’nin K uveyt’te daha geniş bir şekilde üstlenme
si, Pakistan’daki darbe ve Dağıstan olayları, bu ya
kınlaşmaya dönük gelişmeler olabilir.

Bakü-Ceyhan boru hatlarına soğuk duran 
A BD ’nin tutumunun ani değişiminin bir sebebi ol
malıdır.

Kendini dünyanın hakimi gören A B D ’nin Türki
ye ile ilgili sorunları vardır. Bu sorunların ABD men
faatleri istikametinde çözülmesini istemektedir:

• Kıbrıs, Kuzey Irak Kürt Devleti, A po’nun ida
mı.

• M HP+FP’nin sürekli yükselişi, DYP+ANAP’ın 
sürekli gerilmesi.

• Cumhurbaşkanı seçimi.
• Türkiye’nin koalisyonlarla yönetilmesi; ABD’ 

nin isteklerinin gerçekleştiıilebilmesi için her partiyi 
ayrı ayrı ilcna etme zorunluluğu. Tek parti iktidarların
da ABD isteklerini daha kolay gerçekleştirmektedir.

• Türkiye’de halk her geçen gün dindarlaşmakta- 
dır. Deprem bu süreci hızlandırmıştır.

• Türkiye’de halk partilere körü körüne bağlı ol
maktan uzaklaşmış daha seyyal hale gelmiştir. Parti
lerle toplumu kontrol altında tutmak zorlaşmaktadır.

Kuzey Irak Kürt Devleti ve A po’nun idamı mese
lesinin Apo’nun teslimi ile belirlenmiş olması kuv
vetli bir ihtimaldir. Ecevit’in Batılılarla katıldığı 
“Adadaki İktidar Senaryosu” toplantısı A po’nun tes
hini ile Ecevit’in lehine uygulama alanına sokulmuş 
gibidir. Bu teslimatta her ikisi için güvence verilmiş
se Ecevit hükümeti bu taahhüdünü yerine getirmek 
durumundadır. ABD ve Batı A po’nun idamını iste
memektedir. Oysa Türkiye’deki bazı güçler ve siya
siler idamını istem ektedir. K ışlalı cinayetinin 
A po’nun mahkemesinin olduğu güne denk gelmesi, 
niçin “tarafların birbirine m esajı” olmasın?
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Clinton yönetinni Kıbrıs sorununu çözerek Yuna
nistan’ı yeniden kazanmak istemektedir. Kıbrıs soru
nunun tek merkezli yönetim şeklinde çözümü, Yuna
nistan’ın işine yaramaktadır. Ecevit’in ABD seyaha- 
tındaki görüşmeler bu açıdan önemlidir. Eğer Ecevit, 
A B D ’de “Kıbrıs'tan taviz vererek A B ’ye girm eyiz” 
şeklinde kesin bir tavır sergilemişse, son olayların 
tırmanmasının arkasında ABD vardır, diyebiliriz.

Gerek Kıbrıs ve gerekse Kuzey Irak Kürt Devle
ti kurulması konusunda taviz vermeye siyasi iktidar
lar kolay kolay razı olmazlar. Bu tavizleri veren siya
si partilerin ciddi bir yıpranma sürecine girmesi ka
çınılmazdır. Bu sorunların ABD menfaatleri istika
metinde çözülebilmesi ancak halka karşı sorumlulu
ğu olmayan askeri yönetimler zamanında müm kün
dür. Yunanistan’m NATO’ya dönüşü, ne Demirel, ne 
Ecevit hükümetleri zamanında olmuştur. Ancak dün
ya lideri gibi olaylara bakan 12 Eylül’ün lideri Ke
nan Evren zamanında bir “asker sözü” ile gerçekleş
tirilmiştir.

ABD açısından halktan kopmuş partilerin Türki
y e’de ABD menfaatlerini gerçekleştirmesi mümkün 
değildir. Türkiye’de siyasi bir boşluk vardır. Başör
tülü ile başı açığı içine alabilecek, dinli ile dinsizi bir 
arada bulundurabilecek AP türü bir yapıya ihtiyaç 
vardır, söylemi son zamanlarda seslendirilmektedir. 
Demirel ve Ö zal’ın çıkışı hep ihtilallerden sonradır. 
Dolayısıyla A B D ’nin Türkiye’yi siyasi olarak yeni
den yapılandırabilmesi ABD eksenli bir darbeden 
sonra daha rahat olabilir. Bu boşluğu doldurabilecek 
bir lider çoktan aranmaya başlanmıştır bile. Böyle 
bir darbe ile M H P+RP’nin önü kesilip, siyasi yapı 
AP, CHP eksenine oturtulabilir.

ABD bir taraftan darbeyi organize ederken dar
benin mağdurları olabilecek M H P+FP’nin tabanına 
sahip çıkarak onların ham iliğine soyunabilir. 
Darbeci “kötü adam lara” karşı ABD “iyi adam ” ro
lünü oynayabilir. Arkasından “Türki müslüman” ya
da “ılımlı müslüm an” bir liderin desteklenmesini ta
lep edebilir.

A BD ’nin bu politikalarını Türkiye’de uygulaya
bilmesi için yerli işbirlikçiler bulması gerekir. Cum
hurbaşkanlığı seçimine gidilirken bu tür oluşumlar 
fazlası ile var gözükmektedir. Yapılacak müslüman 
imajlı bir iki sansasyonel eylemle, ABD ile ittifaka

girecek birçok sivil, asker, bürokrat bulm ak da müm
kündür. Bu noktada A B D ’nin istekleri ile cuntacıla
rın istekleri örtüşmektedir. Dolayısiyle işbirliği ko
layca gerçekleşebilir. İşbirliğinin gerçekleştiği andan 
itibaren de kan dökülmesinde ve eylemlerde artış 
sözkonusu olacaktır. Kışlalı cinayeti böyle bir senar
yonun ilk kilometre taşı olabilir.

Bütün bu senaryoları yazanların bugüne kadar 
başarılı olmaları, bundan sonra da başarılı olacakları 
anlamına gelmez. Kan dökmede, kaos oluşturmada 
gerilim artırmada, darbe yapmada başarılı olmuşlar
dır. Ancak darbe sonrasında başarısızdırlar. Yapmak 
istedikleri toplumsal mühendisliği icra edememişler
dir. Her geçen gün gerek aydın kesim ve gerekse 
halk nezdinde itibar kaybına uğramışlardır. İktidar 
yapmak istedikleri siyasi organizasyonlar ciddi itibar 
kaybına uğramıştır. M H P+FP’nin yükselişinin nede
ni budur. Halkın her darbeden sonra daha da dindar
laşması, zulme karşı A llah’a daha da yaklaşarak di
renmesinin bir işaretidir.

Unutmamak gerekir ki, sü lük ler k an la  beslenir 
fak a t em dikleri k an  da  ö lüm lerin in  nedeni olur.

Unutmamak gerekir ki: Herkesin bir hesabı var
dır. A llah’ın da bir hesabı vardır. Hesap yapanların 
en iyisi de şüphesiz ki A llah’tır.

Unutmamak gerekir ki:

“Onlar hileli düzenler kurdular. O ysa onların düzen
leri, dağları yerlerinden oynatacak da olsa Allah ka
tında onlara hazırlanm ış bir düzen vardır.” (14 İbra
him 46) ■
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“İRTİCA” DİYE DİYE
KAPAK

G eçen sayıdaki yazımızda iki 
belgeyi (Başbakanın irtica ge
nelgesi ve Yargıtay Başkanı 

Sami Selçuk’un yeni adli yılı açış konuş
masını) esas alarak (Selçuk’un tipleme
siyle) “iki Türkiye”yi tasvir etmeye ça
lışmış; bu çerçevede aşağıdaki geniş 
halk çoğunluğuna karşılık yukarıda kısa
ca “devlet” olarak da ifade ediliveren, 
birbiriyle uyum göstermeyen bir seçkin
ler yapısının bulunduğunu ifade etmiş
tik.

Aslında yukarıdaki seçkinler yapısı 
da kendi içerisinde iki ana kesit oluşturu
yor. Devlet kavramını kullanmak gere
kirse bir görünen anayasal devlet, bir de 
onun gerisinde yer alan (derin veya giz
li) devletten söz edilebilir. Görünen dev
let yıllai'ca, tüm eksiklerine rağmen ku
rum ve kuruluşları arasında makul sınır
lar belirlemeye çalışan, yaklaşık elli yıl
dır meslek okulları, tm am  Hatip Liseleri 
açıp teşvik eden, üniversitedeki kız öğ
rencilerine bir yasal düzenleme yaparak 
on yıldır öğrenime devam etmesini sağ
layan; ekonomik alanda yeterince teşvik 
edemese bile Anadolu insanının önünü 
kesmek için çabalamayan, vb. bir seç
kinler yapısıdır. Ai'kadaki ise yazılı ol
mayan yasalardan hareket eden, ya da

M GK gibi anayasal bazı kurum ve kuru
luşlarla birincisine etki ettiğini hissetsek 
de kendisi gözükmeyen, birincinin yıl
lardır yapageldiği icraatları bir sapma 
olarak değerlendiren, yerine göre bir 
meşruiyet ve yasallık zorunluluğu his
setmeden hükmünü icra eden bii' (seç
kinler değil) seçkinciler yapısıdu'.

Bu yapının temel sayıltısı, tarihle 
benzerine az rastlanır biçimde devletin 
halkı tarafından ele geçirileceği ve temel 
niteliklerinin ortadan kaldu'ilacağı veh
midir, Bu çerçevede toplumu devletten 
uzaklaştırabilmek, her türlü potansiyel 
gücünü kırmak ve kendisiyle arasında 
bir tampon bölge oluşturabilmek için 
halkın sırtına iliştirilebilecek bir suç icat 
etmiş ve buna da irtica adını vermiştir.

Özellikle üç yıldan beri meydana ge
len bütün olaylar, irtica ekseninde, halk 
ve söz konusu seçkinci yapı arasındaki 
gelgit hareketleri olarak açıklanabilir. 
Gerçekten de mesela son bir kaç aydır 
yaşadığımız depremle ilgili olaylar, Kı
zılay gibi kurumlar üzerine yapılan tar
tışmalar, başörtüsüne karşı verilen müca
dele, M erve Kavakçı olayı. Fazilet Parti
sinin kapatılma davası, Avrupa Birliği 
tartışmaları ve A. Taner Kışlalı cinayeti 
gibi faili meçhuller bu eksende değerlen-

M. Emin 
GÖKSU
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karşı bir korunma zırhı olarak laikliği almış ve diğer
lerini ihtiyaç duyduğu yerde dışlamış, hatta mesela 
demokrasiyi Cumhuriyetle karşıt şeylermiş gibi gös
terebilmiştir. Tabi diğerlerinden koparılan laiklik de 
toplumsal değerlerle partallaşmada kullanılan, seç- 
kinciliği koruyan bir araç (slogan) haline gelmiştir ki 
Cumhuriyetin korunması hep bu sloganik çerçevede 
götürülıneye çalışılmaktadır.

Ne var ki bütün bu değerlendirmeler arasında ir
tica, halk ve onun dini olan İslam ’ın dışında (yanın

da) ne anlama geldiğinin hiçbir 
makul açıklaması yaıpılamamış, 
bir grup işbirlikçi entellektüelin 
dışında bir sosyal/moral destek 
de bulmamıştır. Üstelik her mü
dahale edilen toplum gibi, eko
nomik, sosyal, siyasal, eğitim
sel tüm dünyası harabeye dön
müştür.

M A R M A R A  DEPREM İ

dirilebilir. İşte bu yazımızda söz konusu sürecin na
sıl işlediğini örneklendirmeye çalışacağız.

G ENEL O LARA K  “İR T İC A ” İL E  M ÜCA DELE

Bilindiği gibi bu mücadele, 28 Şubat süreci olarak 
bilinen ve dünya tarihinde örneğine pek rastlanma
yan bir iç tehd it paranoyası ile başlamıştı. Temel es- 
pirisi de toplumun devletini tehdit ettiği ve dolayı- 
siyle de bir iç düşm an  olarak ilan edilip savaşılması 
düşüncesiydi. H areket Re- 
fah-Yol hükümeti dönem in
de, ülkenin nispeten iyi yö
netildiği bir döremde, reji
min tehlikede olduğu iddiası 
üzerine oturtulmuştu. Buna 
göre koskocam an toplum 
inanmasa da demokratik, la
ik, sosyal hukuk devleti nite
liklerini taşıyan Cumhuriyet 
tehlikede idi.

Toplumu siyasî yapıdan 
uzaklaştırabilmek, tehdit ve 
töhm et altında tutabilm ek 
için toplumun sırtına iliştiri- 
lebilecek bir etiket bulun
muştu: “İrtica.” İrtica’ın po
tansiyel varlığı, Anadolu 
insanının ekonomik, sosyal, 
siyasal, dini tüm potansiyel 
varlığına eşti. Onun için de 
bu alanların tamamını kapsa
yan bir seri operasyon düzenlendi. Kısacası mücade
le edilen alan, toplumun potansiyel varlığının hemen 
tamamını kapsıyordu. Bütün bu çabalarla güya laik 
Cumhuriyet korunmuş oluyordu.

Halbuki bilindiği üzere Cumhuriyet, doğası itiba
riyle, içeriği farklı şekillerde doldurulabilen siyasal 
bir olgudur. Yerine göre bir totalitarizmin bile mas
kesi yapılabilir. Onun için günümüzde Cumhuriyet 
için aranan temel nitelik onun demoki'atik oluşudur.
Esasen bu temel espiri göz önünde bulundurularak, 
keyfi anlaşılmalara meydan vermemek için mevcut 
anayasamızda onun dört temel niteliği özel olarak 
zikredilmiştir. Ne var ki seçkinci yapı toplumuna aldığımız “irtica genelgesi” mantığı doğrultusunda

Bu sosyal/politik scirsıntı sürüp 
giderken M arm ara’da merkez 
üssü İzmit olmak üzere 7.4 şid
detinde bir deprem yaşanmış, 
ülkenin dörtte birinin yaşadığı 
bu bölgede onbinlerce insanı
mız ölmüş, yüzbinlercesi de evi 
başta olmak üzere maddi varlı
ğını enkazın altında bırakmıştır. 
Özellikle depremin ilk günle

rinde, enkazın altından yardım isteyen çığlıklarm 
geldiği, geride kalanların aç ve biilaç kaldığı bir za
manda, devletin bütün gücünü irtica ile mücadelede 
devreye sokup kullananlar ortalıklarda gözükmemiş
ler, sadra şifa verici bir işlemde bulunamamışlardır.

İşle bu ortamda o irticai toplum(!), bir kısmı o an
da oluşmuş sivil toplum teşkilatlarıyla yardıma koş
muştur. Ancak bu yardımlaşma, saygı ve sevgi orta
mı, kendini devletle özdeşleştirip toplumuna kuş
kuyla bakan seçkinci yapıyı tedirgin etmiştir. Çünkü 
vatandaştan vatandaşa uzanan eli kendini dışta bı
rakma faaliyeti olarak kabul etmiş, geçen sayıda ele
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vatandaş vatandaşa bırakılmak istenmemiştir. Çünkü 
yardımı ancak devlet yapardı, bu işler ondan bekle
nebilirdi ve bu işin prestiji de irticai halkın değil, an
cak devletin olabilirdi.

Aslında burada vatandaş ve oluşturduğu sivil ör
gütler devleti veya daha doğru bir deyişle seçkinci 
yapıyı dışlamayı amaçlayan bir davranışta bulunma
mıştı; bir fiili durum karşısmda devletin (her ne se- 
beptense) yetişemediği yerlere yetişmiş, tabir caizse 
onun açığını da kapatmış 
oluyordu. H atta böylece 
devlet ve toplum arasında 
bir kaynaşma yaşanıyor, 
uzun bir zamandır seçkin- 
ciliğin meydana gedrdiği 
kırgınlık giderilme yoluna 
giriyordu.

Ne yazık ki beklenen 
yerde olm ayan seçkinci 
yapı, kendi varlığını dcv- 
let-topluın arasındaki açık
lığa endekslediği için bun
dan rahatsız olmu.ştu. Söz 
konusu mesafeyi koruya
bilmek için sivil toplum 
örgütlerini töhmet altında 
tutmaya başladı ki Genel 
Kurmay’ın bazı kurukuşla- 
rm adını vererek yaptığı 
açıklamalar bunun tipik bir 
örneğiydi. K ısacası top
lum, seçkinci yapının ihtiyaç duyduğu “ irtica kulva
rına” zorla çekihniş, vatandaşın siyasal barış umudu 
bir kere daha sarsılmıştır.

GÖZDE K U R U M L A R IN  DÖ K ÜLÜŞÜ

Resmi söyleme göre hizmet için devlet ve kurumlan 
vardı. Kurumlar var olmasına vardı ama esaslı bir 
dökülüş içindeydi. Sistem sivil toplum örgütlerinin 
yerine K ızılay’ı sürmüştü, ama kendinden beklenen 
işlevi yerine getii'ecek durumda değildi ve üstelik 
skandal üstüne skandal yaşanıyordu: Sınırlı sayıda 
verdiği çadırlar, standartlara uygun olduğunu iddia 
etmesine rağmen yağmurda yaşla içinde oturulama

yacak kadar basit, verdiği yemekler yenemeyecek 
kadar kalitesizdi; yapılan yardım seviyesi ve miktarı 
da, bütçesi yaklaşık 58 trilyon olan bir yardım kuru- 
muyla mütenasip değildi. Toplanan mallar depolarda 
çürürken yetkililer gününü gün etmişti.

Bu arada kendisini sistemle özdeşleşliren THK 
da dökülüp iniyordu; batık şirketlerle anlaşıp paralar 
çarçur edilmiş, ilgililer buradan büyük çıkarlar sağ
layıp yurtdışı gezilerine çıkmış, feslivallere kalılmış,

toplanan deri paralarından 
yasa gereği verilmesi ge
rekli kurumlanıl payları 
üç-dörl yıldır verilmemiş
ti.

Sistem in Gürüz baş
kanlığındaki bir başka 
gözde kurumu YÖK de 
bir türlü skandallara doy
m uyordu. Faşizan bir 
manlık ve onun uygula
masıyla, öğretim üyesiyle 
öğrencisiyle üniversiteleri 
bir gerilim e sürükleyen 
YÖK önce soru çaldırarak 
devleti 8.5 trilyonluk yeni 
soru kitapçığı masrafına 
sokm uştu. Sonra bunu 
Ö SY M ’deki yanlış değer
lendirmeler ve hatalı yer
leştirm eler izledi. Daha 
önemlisi de Anadolu insa

nının en çok yöneldiği (tüm dünya gibi onun da 
önem verdiği) meslek liselerine esaslı bir haksızlık 
yapmış, daha öncesine ait müktesebi sayılan hakları 
bile bir hukuk düzeniyle bağdaştırılamayacak şekil
de, bir siyasal bağnazlığa kurban etmiştir.

Bütün bunlara rağmen yürütme makamı olan 
hükümet bu skandal icraatlara el koymak yerine bu 
kurumların tartışma konusu edilmesinin sisteme za
rar vereceğini söylemiştir. Halbuki rasyonel bir man
tıkla düşünüldüğünde sisteme asıl zarar veren şey bu 
bozuk yapının böyle sürüp gitmesiydi. İşin gerçeği 
seçkinci mantığa göre rasyonel verime yönelik bu 
tür gii'işimler, bir yönüyle irticai gündemden uzak
laştırmak demek olurdu. Bu kurumların yetkilileri de

YÖK Başkanı Kemal Gürüz
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zaten kendilerini öyle savundular: “irticaya kar§ı sa
vaştıkları için bu iftiralarla (!) kar§ıla§mı§ oluyor
lard ı". Bir başka deyişle sorgulanamazlıklarına olan 
inançları onları keyfiliklere itmişti. Yani irticaya kar
şı (laik Cumhuriyetçi) olmak, tüm yolsuzlukların üs
tünü örtebilecek esaslı bir şaldı.

BAŞÖ R TÜSÜ İLE M ÜC A D ELE

İR TİC A ’I G Ö R ÜNÜ R K ILM AK

Bu tablo hiç de iyi değildi; bir şeyler yapmak, bir bi
çimde irtica’yi gündeme taşımak gerekiyordu. Bunun 
en güzel aracı da üç yıl önce siyasal ilticanın esaslı 
bir keşfi olan başörtüsü ile verilen mücadele idi. Ba
şörtüsü toplumun yumuşak karnıydı, buraya doku
nulduğu zaman birileri cevap vermek zorunda kalı
yor, bir yerlerde görüntü elde etmek imkanı doğuyor
du. Ne denliğine siyasal olduğu ispatlanamasa da 
halkla mesafe açmanın esaslı bir simgesiydi. Bu çer
çevede okullar açılınca A nadolu’daki pek çok îmam 
Hatip l.isesine baskınlar düzenlendi, çocukların bir

kısmı okullarını terketti, bazı okulların kapıları kilit
lendi. Bir din eğitimi alan çocukların kıyafetleriyle 
bile oynayan seçkincilik bunu laikliği kurtarma adı
na yaptı ve işten büyük başarılarla (!) döndü.

Mai'mai'a gibi üniversitelerde ise daha önceden 
ayarlanan rektörler marifetiyle kapılar öğrencilerin 
yüzüne kapatılınca kapıların önünde başörtülü öğ
renciler görüntüye geldi ve sistemin ne denli tehlike
de olduğu (!) görüldü. Tabi coplar konuştu, avukatlar 
bile tartaklandı, içeri girebilenler hukuk dışı sorgula
maların muhatabı oldular.

Ama bütün bunlar sistemin ne denli tehlikede ol
duğundan çok, kamu vicdanının nasıl yaralandığı
nın, toplumun nasıl aşağılandığının bir belgesiydi. 
Aslında bu konudan etkilenen sadece başörtülü öğ
renciler değildir'. Açık-kapalı yüzbinlerle öğrenci, 
milyonlarla ifade edilebilecek veli, başörtülü copla
yan polis, düzmece soruşturmalarla meşgul edilen 
öğretim üyeleri, kendi inancıyla partallaşmaya zorla
nan milyonlar, bazı kamuoyu araştırmalarının ortaya 
koyduğu verilere göre toplumun yüzde seksenbeşi 

bu tabloyu esefle seyrediyor ve toplum aşa
ğılanarak bir sistemin nasıl yüceltilebilece- 
ğini(!) anlamaya çalışıyor.

7.4 ŞİD D E T İN D E  B İR  TAARRUZ

Seçkinci yapının bu tablodan bütünüylü 
memnun olması düşünülemezdi. Ortamı le
hine çevirecek bir gerekçe aranıyordu. İşte 
bu noktada M armara üniversitesinin kapısı 
önünde bekleşmekte olan öğrenciler arasın
dan birisinin açtığı "7.4 Yetmedi m i?” yazılı 
pankart imdatlarına yetişti.

Aslında bu pankart müslüman olduğunu 
iddia eden herkesin her olay gibi depremi de 
ibretle değerlendirip her durum karşısında 
daha iyi bir kul, daha iyi bir mümin hassasi
yetiyle yaklaşmasını bekleyen bir değerlen
dirmeyi ifade ediyor ve reva görülen zulmün 
beklentiyle bağdaşm adığını dile getiriyordu 
ki bu da bir müslüman için en tabii bir yo

rum, en tabii bir beklentiydi. Ancak seçkinci 
yapı bunu depremde ölenlerin cezalandırıl
dığını iddia anlamına yorumlayıp bazı ke
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simleri yanına almaya çalıştı. Daha doğru
su böyle anlam ak işine geldi. İşbirlikçi ba
sının köşelerini lutmuş bazı yazarlar öyle 
yazılar döktürdüler ki burnumuzu tıkama
dan okum am ız mümkün değildi. Sanki 
bazı logarlar açılmıştı. M esela bunlardan 
birisi başörtülüleri fahişelikle nitelendiri
yordu.

Burada önemli noktalardan birisi, din 
içerikli bir deprem yorumunun ‘'bilimdı- 
§ı" veya “ilkellik” olarak alınmasıydı. Pe
şinen söylem ek gerekirse aslında ilkellik, 
bilim ve dinin yerlerinin iyi tayin edile
memesi, dini istismar demagojisini sonu
na kadar götürürken, dört dörtlük bir bilim 
istismarının yapılmasıydı.

İşin gerçeği bilim(sel bilgi), bir düzi
neye yakın (felsefi bilgi, estetik bilgi, po
litik bilgi, dini bilgi, vb. gibi) bilme im 
kanlarımızdan sadece birisidir ve herbiri- 
nin hayatımızda önemli bir yeri vardır. B i
limsel bilgi, açıklamanın yapılabildiği, 
nesnel bir sebeplilik zincirinin kurulabil
diği bir bilgi türüdür. Yaklaşımına sadık 
kalındığı sürece de anlamlı ve vazgeçil
mez bir bilgidir. Bilimsel bilgi alanındaki 
en büyük hata, bir başka deyişle bilimsel 
istismar ya da bilim yobazlığı, 19. yüzyıl 
pozitivizminin kalıntısı bir mantıkla, bütün bilgileri 
açıklamalı bir bilgi türüne indirgemek, bunun yanın
da diğer bütün bilgi türlerini yok saymak ve sataş
maktır.

Bu çerçevede şüphesiz depremin açıklamaya da
yanan bir yönü vardır. H atta bu açıklama bii' dere
ceye kadar K u r’an ’da verilen bilgilerle bile pekişti
rilebilir ve bu çerçevede depremin “hareketli olan 
yerin, hayatın varlığı ve istikrarı için, yer kabuğu 
görevi yapan (kazık olarak da nitelenen) dağlarla 
sabitleştirildiği ve zaman zaman ara bölgelerdeki 
oynam aların sarsıntıya sebep olduğu” söylenebilir'. 
Ancak bilim  bütün bunlan  bir kendiliğindenliğe 
bağlasa bile din, bii’ ilahi irade ile iıtibatlandırır. 
K u r’an-ı K erim  dikkatlerim izi sık sık, görünen bu 
sebepliliğin gerisindeki temel iradeye çeker. G er
çekten de kırılm anın nerede ve ne zaman olduğuna

ilişkin açıklam alar yeterli olmadığı gibi, niçin soru
suna cevap verme şansımız da yoktur. Zaten rasat
hane yetkililerinin beyanları da bunu göstermiştir. 
İlk gün otuz yılda olm az dedikleri 5.8 şiddetindeki 
bir sallantı ertesi gün olmuştu. Bu çerçevede m üm i
nin yapacağı şey, fiziki tedbirlerinin yanında otuıııp 
düşünm ek, ibret almak, hayatını bunun yönlendiri
ciliğinde yeniden düzenlemektir. Bu da işin bir baş
ka dini yaşayış yönüdür. Bilim bağnazlığının, gaze
te yazarlığının ve özellikle din başta olmak üzere 
pek çok şeyi çıkarına alet eden siyaset yobazlığının 
burnunu sokacağı bir yer değildir. Bu iş hem bilim 
istism arcılığı, hem de müminlerin neye inanıp inan
m ayacağına müdahale işlemidir. Bir yazarımızın 
tespitiyle yeniden amentü belirlem eye kalkışmak, 
hayır ve şer her şeyin nihai olarak A llah’tan geldiği 
inancına karışmaktır.
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DEM O K R ATİK LEŞM E SÜ RECİNE K ARŞI KOYUŞ

Bu arada önemli sayılabilecek bir gelişme oldu; Av
rupa Birliği (AB) bir ara karar alarak Türkiye’ye 
üyeliği konusunda bir ümit verdi. Özellikle insan 
hakları konusunda kendini gözden geçirerek demok
ratikleşme konusunda gerekli adımlan atması tavsi
yesinde bulundu.

Anlaşıldığı kadarıyla Başbakanın ABD gezisin
den sonra Türkiye’de lek yanlı vc lek yönlü Ameri
kan nüfuzunun pekişm esi 
Avrupa’yı rahatsız ediyordu.
Türkiye’deki gittikçe lolali- 
terleşen ve işbirliğine açık 
olan siyasal yapıdan ABD 
memnun ise de Avrupa tedir
gin oluyordu, çünkü söz ko- 
nu.su totaliter yapılanma, sı
nırlarında cereyan ediyordu.

Ü lkem izde yaşanan,
Cumhuriyet ve istiki'arı de- 
moki'asinin ve insan hakları
nın önüne geçirmeye çalışan 
vesayetçi seçkinci yapıya 
karşılık, sağcı-solcu, dindar- 
profan, aydın-halk, geniş bir 
toplum kesimi bu gelişmeyi 
sevinçle karşıladı, bir umut 
belirdi. Ama devleti tekelin
de toplumu vesayetinde gö
ren, çağdaşlaşma iddiasında 
samimi olmayan, azınlıkta 
olmasına rağmen siyasal et
kinliği elinde bulunduran 
çevreler bundan rahatsız ol
dular. Çünkü AB standartlarında bir siyasal yapılan
ma bizim açımızdan başka kültürel sorunlar doğursa 
bile vesayetçiliğin insan haklarını keyfi olarak ihlal 
edebilmesinin, güvenlik gerekçesiyle güvensizlikler 
sergileyebilmesinin ortamının yok olması demekti. 
Esasen AB, başta M GK olmak üzere bazı yapılan
maların çağdaş olmadığını, siyaset üzenindeki askeri 
etkinliğe son verilmesi gerektiğini belirtiyordu. H al
buki gerideki seçkinci yapı M G K ’da uç vererek 
Meclis ve özellikle yürütme ve yer yer de yasama or-

Ahmet Taner Kışlalı

ganlannı zorlayarak yürütmektedir. Her ne kadar 
Başbakan irtica genelgesinde ‘bu bir devlet politika
s ı’ dese de bu devlet, şimdi geri alınan hakların veri
cisi olan görünürdeki devlet değil, arka plandaki 
devlettir ve AB felsefesiyle bağdaşmayan da budur.

Bu demoki'atikleşme havası ve toplumsal kon
sensüsten seçkinci yapı rahatsız olmuştu. Bu ortamı 
değiştirebilmek için bir seri operasyona girdiği göz
leniyor. Fazilet Partisi’nin kapatılma gerekçesi ola
rak Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş’ın kamuoyuna 

açıklanan iddianamesi; Ankara 
DGM Başsavcısı Nuh Mete 
Yüksel tarafından Milletvekili 
Kavakçı ve Gazeteci Mehmet 
K ullular’ın olağanüstü bir gö
rüntüyle gözlem altına alınma
ları kararları, ilk bakışta hukuk 
alanında cereyan eden işlerse 
de, içerikleri ve konjonktürde
ki işgal ettikleri yer göz önün
de bulundurulduğunda, daha 
farklı bir işlevi yerine getirdik
leri söylenebilir. Esasen iki 
savcı da AB doğrultusunda bir 
yapılanmanın Türkiye Cumhu- 
riyeti’ni ve kendine özgülükle
ri yok edeceğini iddia etmişler
dir ki bu beyanlar operasyonla
rın sebebi hakkında bazı ipuç
ları vermektedir.

Hele şükür ki bu operas
yonlar (hele bir bayan millet
vekilinin gece yarısı evinden 
polislerle götürülmek iskenme- 
si çirkin girişimi) geniş bir top

lumsal kesimin tepkisi üzerine fiyaskoyla bitti. Hat
ta Başbakan bile beklenen tepkiyi verdi, Helsinki 
toplantısı öncesinde ve AB önünde iyiden tatsız tat
sız bir hükümet imajından kendini kurtardı.

K IŞLALI CİNAYETİNİN ANLAM I

Toplumun umudu yükseliyordu, ama onun umul ve 
güveninden huzursuz olan çevreler yeni planlar pe
şindeydiler. Bu çerçevede gerekli sansasyonu yapa
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cağına inanmış olmalılar ki bu iş için Cumhuriyet 
Gazetesi yazarı, öğretim üyesi vc Kültür Eski Baka
nı Ahmet Taner Kışlalı kurban olarak seçildi vc bir 
suikast sonucu öldürüldü.

M uhtemelen bu iğrenç cinayetin amacı Kışla- 
lı’nın (Cumhuriyet yazarı, Atatürkçü, solcu gibi) 
sosyal/ politik kimliğinden hareketle hayali bir şeri
atçı (irticacı) katile ciro edilerek, daha önceki benzer 
cinayetlerde olduğu gibi, rejimi tehdit ettiği iddia 
edilen geniş bir kesime karşı bir kesimi manipülc 
ederek bir kutuplaşmayı sağlamak, mümkünse fiili 
durumlar yaratmak, toplumda çok farklı kesimler 
arasında belirmeye başlayan bir siyasal konsensüsü 
dağıtmak, kısacası “ irlica”ı gündemde tutmak ve et
kinliği s ü rdürebilm ekt i .

Hatırlanacağı üzere Uğur Mumcu, Muammer Ak- 
soy, Bahriye Üçok ve benzeri faili meçhul kalmış ci
nayetlerde, olayın da verdiği öllteyle onbinler sokağa 
dökülmüş, "kahrolsun şeriatçılar” avazeleriyle orta
lık inlemişti. Demek ki bililerine göre bu tablo yeni
den yaşatılabilir, bir kesim bir kesime karşı kışkırtıla- 
bilir, demokratikleşme konusunda beliren konsensüs 
bertaraf edilebilirdi. Canilere ise zaten ulaşılamazdı, 
çünkü ulaşma yolları bir yerden sonra kapalıydı.

Umut vericidir ki toplum bütün kesimleriyle bu 
tür olayları değerlendirmede önemli bir mesafe ka- 
tetmiştir. Az sayıda bir yazar kesiminin sığ bir bakış
la “ şeriatçılar, Atatarkçü laik bir aydına kıydılar. 
Cumhuriyeti yok etmek istediler” gibi içeriksiz, içe- 
riksiz olduğu kadar da arka plandaki seçkinci yapı
nın mantığına uygun düşen, gerçeği göremeyen veya 
görmezlilcten gelen yaklaşımlarını bü' kenara bırakır
sak genel olarak kamuoyu artık cinayetlerin amatör 
gruplarla, hayali şeriatçılarla değerlendirilemeyece
ğini anlamış bulunmaktadır. Etkinliği hangi düzeyde 
olursa olsun, bir kişinin ölümüyle bir rejimin ırgala- 
namayacağını artık herkes biliyor. Ama buna karşılık 
bu tür hareketlerle bililerinin Cumhuriyete çağdaş- 
dem okratik bir içerik kazandırma, kültürel içselleşe
rek çoğulcu bir sivil toplum olmanın önüne geçmek 
için kurulmuş barikatlar olduğunu artık anlamada 
güçlük çekmemektedir. Toplum artık “bu senaryo 
yeni değil, seyretmekten gına geldi” diyebiliyor, ama 
faillerin bulunmayacağı kaygısını taşıyor. Emniyet 
güçlerinin beceriksizliğine değil, bililerinin engelle
yeceğine inanıyor. Haklı olarak “ öncekilerin katille

ri bulunsaydı bu olmayacaktı” diyor.
Şüphesiz her şeye rağmen toplumun geldiği nok

ta umut vericidir. Toplumsal bilinç pek çok konuda 
olduğu gibi planlayıcıların planlarının çok ilerisinde
dir. Bu bakımdan kandırmanın sınırları da gözük
mektedir.

SONUÇ O LARA K  İRTİCA YİNE DE Ö NEM LİDİR

İşte olaylar böylece akıp gidiyor. Bu yazı yazıldığı 
sırada ülkenin vukuatlar zincirinde gösterge A.Taner 
K ışlalı’nın cinayetinin üzerinde duruyordu. Siz bir 
okuyucu olarak bu yazıyı yukarıda göstermeye çalış
tığımız eksende bundan sonra meydana gelecek 
olaylarla sürdürebilirsiniz. Görünen devletin gerisin
deki vesayetçi seçkinci yapı keyfince siyaset belirle
diği sürece de bu çizgi bozulmayacağa benziyor.

Ferdi sebepleri ne olursa olsun arka arkaya sürüp 
giden siyasal içerikli olaylar zincirinin, açık kapalı 
bir vesayetçi planına göre yürütülmeye çalışıldığı, 
bu manipülasyonun önemli olgusunun da “irtica” ol
gusu olduğu söylenebilir. Çünkü o, hem toplumu di
zayn etmenin gerekçesi hem de yaşanılan bir bir yı
ğın sıkıntının mazeretidir, hatta seçkinci yapının 
meşruiyet sebebidir. Gerçekten de o meşruiyetini ba
şından beri cahil olan halk katlarını çağdaşlaştırıcı 
olmak misyonundan almaktadır. Halbuki siyasal 
meşruiyet varlığını seçkinlerin kendi iddialarında 
değil toplumun kabulünde bulur. Seçkinci ise peşi
nen böyle bir belirlemeyi reddetmekte, halkı iradesi 
hesaba katılacak bir temel unsur değil, yönetilmek 
için var olan bir güruh olarak görmektedir. Onun 
içindir- ki yüzde seksenbeşin başörtüsü konusundaki 
kanaatinin önemi yoktur.

Sonuç olarak “irtica” adlı sanal olgu seçkincinin 
bir bakıma velinimetidir ve hep gündemde tutulmalı
dır, olaylar da bir biçimde onunla irtibatlanduılmalı- 
dır. İşlerini irtica üzerinden yüılitenlerin bir gün çıkıp, 
“irtica diye bir şey yok; bu sizin kuıuntunuzdur” diye
ne ve bunun gerçekten tedavülden çıktığını görene 
kadar bir (siyasal) irticaın varlığını ve her olayla ya
kından bir ilgisinin bulunduğunu kabul etmek duııı- 
mundayız. Sözün kısası irtica önemlidir ve de gerek
lidir, cahil halkın bunu kabul etmesi de şart değildir. 
Zaten bazı şeylerin seçkinci sırrı olarak kalması ge
rekmiyor mu? Bu da onlardan birisi niçin olmasın? ■
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KAPAK
“MAĞLUP OLACAK VE

CEHENNEME
SÜRÜKLENECEKSİNİZ!”

“inkarcılara söyle:
Kesinlikle mağlup olacak ve cehennem e sürükleneceksiniz!

N e kötü yerdir orası!” (K ur'an , 3/ 12)

Abdullah
YILDIZ

d i n e /d i n d a r a  SA LDIR M A NIN  

DAYANILM AZ H ABİSLİĞ İ

alkının yüzde doksandokuzu 
“müslüman” kimliği taşıyan 
bir ülkede, yönetici elitin, ne 

idüğü belirsiz bir kavramı (sözümona ir- 
ticâ’ı) bahane ederek dini değerlere ve 
İslami yaşam tarzına karşı “ topyekün 
savaş” a kalkışması ne yaman bir çelişki
dir! Sadece bir avuç azınlığın çıkarına 
hizmet eden kokuşmuş düzeni ayakta 
tutmak için başka bir çare kalmayınca, 
hemen “ irtica  y ay g a ra la rı” kopararak 
tüm dini kurum ve kuruluşları boy hede
fi haline getirmek ne kadar bayat ve ba
yağı bir numaradır! Yalnızca “müstemle
ke yönetim leri”nde görülebilecek bir an
layışla millet iradesini, halkın istek ve 
arzularını ve her türlü dini, sivil aktivite- 
yi “ devletin bekasına” yönelik bir teh
dit olarak algılamak, ne dehşetli bir para
noyadır!

Bu paranoyanın, diğer bir ifadeyle 
“ İslam -fobi”nin sonucudur ki, şu “bin 
yıllık İslam ülkesi”nde “m ü slüm an ım ” 
demek neredeyse suç haline gelmiştir. 
Samimi olarak İslam ’ı yaşam a çabasında

olan her mümin, “acaba devlet yakama 
yapışır m ı?” diye korkar haldedir. “Müs
lüman” bir ülkede, K ur’an emrettiği için 
başını örten öğrencilcr, devletin en tepe
sindeki zevatın ağzından “bölücü” ilan 
edilebilmekte; başörtüsüyle mecliste ye
min etm ek isteyen bir milletvekili “ajan 
provakatör” olarak suçlanabilmektedir. 
Depremin bir “ ilah i ik az” olduğunu 
söyleyenler, “devletin güvenliğini” teh
dit, halkı isyana teşvik ve dini duyguları 
istismar etmek gibi uyduruk gerekçeler
le sorgulanıp tutuklanabilmektedir. Han
diyse, depremle Allah arasında, ilahi ira
de arasında bağlantı kurmak, devlete 
karşı cürüm işlemekle eşdeğer görülür 
hale gelmiştir.

Yaklaşık yüzelli yıldır bu topraklarda 
egemen ve etkin olan “müstemlekeci 
azınlık” ile onların borazanlığını yapan 
kuruluşlar ve özellikle medya, adeta hal
kın manevi değerleriyle alay etmeyi, di
ne ve dindara saldırmayı vazife edinmiş
tir. Gün geçmez ki, malum çevreler “kor
kunç irtica tehlikesi”nden(!), “dincilerin 
devleti yıkmaya yönelik müthiş planla- 
rı”ndan(!), köktendincilerden, şeriatçı
lardan, tarikatçılardan, yobazlardan...
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söz etmesin. İşleri-güçleri fahşâ ve miinkeri yay
mak, beyinleri iğfal etmekten ibaret olan yazılı ve 
görsel medyada gün geçmez İd İslam ’ı ve müslü- 
m anlan karalamaya yönelik bir uydurma haber veya 
yorum yer almasın; “Din adına”(!) boğazlanan veya 
taşlanan insan görüntüleri, gizli kamerayla çekilen 
üfürükçü hocalar, naftalin kokan kasetlerden yansı
yan “dehşet verici” sözler, dincilerin “devlet düş- 
m anlığı”nı(!) ifşa eden “şok” haberler... Hafızanızı 
yoklayın, daha neler hatırlayacaksınız.

Dahası, doğrudan İslam ’ı / ınüslümanları hedef 
alan, cephedcn saldu'an, İslami duyarlılığa sahip bü
yük bir kitleyi yaralam aya, tahrik etmeye yönelik ha- 
karetâmiz konuşmalar: Tuğgeneral Yalçın Işım er’in, 
Peygamberimiz Hz. M uhammed (s) ve ashabını ‘be
dev i’, şair M ehmet A k if’i ‘A rapçı’, ‘üm m etç i’ diye 
suçlayan sözleri ve gazeteci Fatih A ltaylı’nm başör
tülüleri ‘fah işe lik ’le itham eden hezeyanları bu tü
rün son iki örneği.

onların ağızlarnıdan öfke taşmaktadır; kalplerinde 
gizledikleri ise daha kötüdür...” (3/118)
"... size karşı öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. De 
ki: Öfkenizle geberin!...” (3/119)

Ve müslümanları şiddete çekmeye, olmazsa, artık 
bir “klasik” haline gelen “seı-vis işi” cinayetleri İsla
mi camianın üstüne yıkarak onları ‘m azn u n ’ ilan et
meye, ortamı germ eye yönelik çirkin operasyonlar: 
Üniversiteler ve im am  hatip liselerinde aynı anda ve 
en katı biçimiyle başörtüsü yasağını uygulamaya ko
yup, ardından da dem okratik tepkiler ortaya çıkınca 
“ Düğm eye B asıld ı!” diye müslümanları suçlama 
çabaları... ‘Tetikçiliği’ maruf DGM savcısı N. Mete 
Y üksel’i, bir gece yarısı, bir bayan milletvekilinin 
evine polis eşliğinde baskına gönderip kapısını kır
maya kalkışmalar... Son olarak, toplumun belli ke
simlerindeki “kem alist-laikçi refleksi” harekete ge
çirmeye (bu arada AB sürecini, demokratikleşmeyi, 
yumuşamayı torpillem eye) dönük A hm et T aner 
K ışlalı cinayetinin faturasını İslami camiaya kesme 
gayretleri... Her vesileyle suçlanan, her fırsatta hor
lanan, aşağılanan, adeta sistemin “şam aroğ lan ı” ha
line gelen dindar kesimi bunaltma ve tamamen sin
dirme çabaları...

Öyle görünüyor ki, 28 Şubat’la başlayan ve “irti

ca ile mücadele”yi stratejik hedef olarak belirleyen, 
ama temelde “seçkincilerin iktidar kavgası”ndan 
ibaret olan talihsiz süreç, sadece İslami kesimin ka
rabasanı olmakla kalmayacak, önümüzdeki günlerde 
giderek bütün bir halkı canından bezdiren ekonomik, 
sosyal ve siyasal bir kaosa dönüşecektk

Aslına bakılırsa, yaşanmakta olan sıkıntıların teme
linde; halkından koparak onun değerlerine yabancı 
hale gelen, uluslararası güçlerle kendi çıkarlarını öz
deşleştiren yönetici azınlıkla geniş halk kesimleri 
arasındald zıtlaşm a yatmaktadu'. Bir diğer ifade ile, 
yabancı elit, kendi çıkarlarının önünde tek engel ola
rak halkı ve onun sahip olduğu İslami değerleri gör
mektedir. Ve bu temel çelişkinin tarihi hayli gerile
re; M eşrutiyet’e, Tanzimat’a kadar uzanmaktadır.

İşte biz bu yazımızda, elitlerimiz arasında yakla
şık yüzelli yıl öncesinden başlayarak yaygınlaşan 
“dinden soğuma/kopma” hastalığının nasil bir kro
nik din düşmanlığına ve “ İslam -fobi” ye dönüştüğü
nü kısaca ortaya koymaya çalışacağız.

BATICILARA G Ö R E İSLAM  “AYAKBAĞI” !

İldnci Viyana Kuşatm ası’nın bozguna dönüşmesiy
le başlayan yenilgiler serisi, Osmanlı yönetici ve ay
dın kesiminde önce şaşkınlığa, sonra da zihinsel 
planda müthiş bir çöküntüye uğramasına yol açar. 
Gerileme ve dağılma devrinde Avrupa’nın askeri 
teknolojisini ithal etmeye ve Batılı standartlara uy
gun ordular kurmaya yönelik çabalar görülürse de 
yenilgilerin önü bir türlü ahnamaz.

Avrupa’daki gelişmeleri “ veleh ve hay re t veri
ci” bulan ve giderek kendisini Batı karşısında “b ir 
köpek k a d a r  aşağ ı” hissetmeye başlayan Osmanlı 
aydını,! artık kendi toplumunu ve sahip olduğu de
ğerleri sorgulamaya başlamıştır. Ziya Pa§a’mn mıs
ralarında bu sorgulama sürecinin yansımalarına rast

larız:

Diyâr-ı küfrü gezdim; beldeler, kâşâneler gördüm;
Dolaktım mülk-i İslâm ’ı, bütün vîrâneler gördüm.
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Bu sorgulam a süreci, önü alınamayan yenilgile
rin, Avrupa’dan geri kalışımızm ve onlar gibi “as
ri/çağdaş” olamayışımızm nedenini arama konula- 
rmda odaklaşır. Kimileri “ m illet-i İslâm iye’nin m e
deniyete adem -i kab iliyeti”nden, yani müslümanla- 
rın çağdaşlaşma yeteneğine sahip olmadığından söz 
eder;  ̂kimileri “şark lılığ ım ız” dan yakınır, başımıza 
gelen bütün felaketlerden bu “şa rk  kafası” nı sorum

lu tutar; kim ileri de İslam iyet’in bu toplumun ilerle
mesine mani olan bir “ayakbağı” olduğu iddialarına 
kadar götürür işi; Yine Ziya Pa§a'mn  veciz ifadesiy
le:

İslâm imi§ m eğer pâ-hend-i terakki;
Evvel yok idi, i§bu rivayet yeni çıktı.

“K U R ’A N ’I KAPA, K ADINI AÇ ”

Tanzimat aydını, “Batı” ile “Doğu” arasında şaşkın 
ve mütereddit kalmıştır; adeta Â r â f  tadır. Mektebin 
yanında medrese. Batı hukukunun yanında eski hu
kuk, Batı müziğinin yanında Doğu müziği vs...-'' Yö
netici elit giderek halktan kopmakta, birbirine zıt iki 
ayrı kesim ortaya çıkmaktadır; “Bir yanda cilalı, Pa
ris yönelimli devlet adamları, öte yanda kaba taşrah- 
1ar” vardır artık. Aralarındaki tezat ise “Fransız kül

türü ile İslam kültürü arasındaki ayrılık”tan kaynak
lanmaktadır.'*

Tanzimat sonrası Osmanlı aydını -Engelhardt’m 
ifadesiyle- dünyaya “şaşı” bakmaktadır; "bir gözü 
doğu'da, bir gözü batı’d a ”â\v.^ Avusturya’da İçtihad 
dergisini çıkarmakta olan ve “müslüman halkın kal
kınması için gerekli çarelerin neler olduğunu” araş
tıran Abdullah Cevdet, bir Fransız edebiyatçıdan şu 
cevabı ahr; “Ferınez le C o ran , o u v rir  les fenım es” , 
yani ‘‘K u r’â n h  kapa, kadınları a ç !” Lâkin Cevdet 
hâlâ mütereddittir; cümleyi şöyle değiştirir; “H em  
K ıır^ân’ı, hem  kad ın lan  a ç!” -̂̂

“Kıır’an’dan şüphede misiniz?” (2/23)

Ne ki, Abdullah (Süleyman N azif’in niteleme
siyle “A dû’llah” yani “Allah düşm anı”) Cevdet ve 
takipçilerine bir türlü “K u r’an ’ı açm ak” nasip olma
yacaktır. (S. N azif’in belirttiğine göre. A. Cevdet, 
“öldükten sonra yakılm asını” istemiştir; fakat gene 
de namazı kılınmıştır.)*’̂  Nitekim, İçtihad ekibinden 
Kılıçzade Hakkı, kadının örtüsünden tiksinecek ka
dar alçalacaktır; Ona göre “tesettür, bizim içtimai ya
ralarımızdan birinin üzerindeki iğrenç bir sargı be
zidir. Onu açmadıkça, yaranın cinsini teşhis ve bina-

Arap Düşmanlığı
Tanıl Bora, Radikal/îki, 5 Ekim 1997, s. 14.

"Türkiye'deki Arap Düş
manlığı / Evet Evet, Şam'ın Şe
keri!" başlıklı yazısına, Türki
ye'deki ırkçı önyargılardan en 
"yerleşik" olanının "Arap düş
manlığı, Arap aşağılanması" 
olduğunu hatırlatarak başla
yan Tanıl Bora, "belki de cum
huriyetin en kıdemli aşağılama 
figürü anlardır" der ve şöyle 
devam eder:

“Bunun nedeni 1. Dünya

Savaşı’nda Osmanlı’ya “iha
net” etmiş olmaları falan de
ğildir. “Arap ihaneti”, olsa ol
sa, bizzat bu Arap düşmanlı
ğınca imal edilmiş bir klişedir.

Yeni Türkiye’nin resmi 
söyleminde “Arap”ın üksinç 
bir lakırdı haline gelmesinin 
esas sebebi, bu ismin kopul
mak istenen maziyi,eskiyi, ge
riliği, iptidailiği, medeniyete 
tutunmayı becer(eme)meyi ifa

de etmesidir. Mazi ve gerilik 
deyince, “Türk İnkılabı",
bundan evvela dini anlar; İs
lamlığı -en azından belidi bir 
biçimini- Araplara özgüleye- 
rek “Türk’e yabancı” bir şey 
olarak anlaşılmasını sağlamak, 
cin bir fikirdir. Milli hamaset 
şairi Behçet Kemal Çağlar’ın 
o ünlü dizesi ne der?: “Kabe 

Arabın olsun /  Bize Çankaıja 

ye te r!” Afet İnan’ın, Ata-
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enaleyh tedavi mümkün de
ğildir...”'̂  İş bununla bitme
yecek, Cevdet, geri kalışımı
zın nedenini damarlarımızda 
akan kanda arayacak ve umu
dunu AvrupalI asil beylerle 
Türk hanımefendilerin izdi
vacından doğacak sağlıklı ve 
zeki nesillere (!) bağlayacak
tır.^ Kimileri de, bizim ‘ken
dimizi idare etm ekten bile 
aciz o lduğum uz’ kanaatine 
V ar ar ak , m ü s tem 1 ekeci 1 ikte 
şöhret kazanmış İngiliz veya 
Fransız valilerinden bilini se
çip yönetim işini ona havale 
etmenin en kestirm e çözüm 
olduğunu savunacaktu'.’

Kısaca, utanç verici yenilgilere son vermek ve 

OsmanlI’yı eski ihtişamına teki'ar kavuşturmak ama

cıyla başlatılan ıslahat çabaları, giderek her alanda 

batılılaşma hareketine dönüşür ve nihayet ardından 

“kendini inkar” sürecine girilir. Avrupalı müsteşrik

lerin ortaya attığı şeytani vesvese Batıcı azınlığın 

zihnini allak bullak eder; ‘̂Derin bir tevekkül, kade

re iman neticesinde İslam i
yet ataletten (hareketsizlik ve 
lemiyelliklen) başka ne sağ
layabilir?

DİNE BAĞLI HALK  

“K ARŞI DEVRİM Cİ”

Tanzimat aydınının bir bölü
mü dine karşı ön yargılı ve 
soğuktur artık. M eşrutiyet 
dönem inde, dine ve dini 
sembollere yönelik açık eleş
tiriler yükselir. Cumhuriyet 
aydmı ise, din konusunda 
onlardan dahakatı ve daha 

Abdullah Cevdet kararlıdır: “B atı’da Aydın
lanma ile dine ve dini kurumlara 

karşı duyulan tepki. Cumhuriyet elitlerinde H ilafel’e 
ve onun kaynağı olan İslam ’a yönelir.” "

M uhammed Arkun\\v\ tesbit ettiği gibi, Genç Os
m a n l I l a r ,  Jön Türklcr, İttihatçılar ve Cumhuriyetçi
ler; hepsi Batılılaşmanın önünde tek engel olarak İs
lam ’ı ve geleneksel kurumlan g ö rü rle r .O n la ra  gö
re, modernleşmek için eğitimden kılık-kıyafete, alfa
beden dini, içtimai ve siyasi kurumlara kadar İslami

türk’ün gözetiminde yazdığı 
“V atandaş İçin M edeni 
B ilgiler”de Araplardan nasıl 
bahsedilir?: "... dinlerini ka
bul ettiğim iz halde Türkler
le birleşip b ir m illet teşkil 
etmemiş olan Araplar..."

Dinlerini kabul ettirip 
Türkleri kafakola alan, saf ve 
temiz Türklerin ileri ve mede
ni kültürünü geri göçebe din
leriyle bozan, üstelik din yo
lunda Türkleri telef edip ra
hatlarına bakan Araplar... 
Kurulan tarihsel imge budur. 
Bu klişe sonraları (1970’ler-

de) İlhan Arsel’in basbayağı 
Arap düşmanlığı yapan kitabı 
“Arap M illiyetçiliğ i ue Türk- 

le r” tarafından taşındı. Şimdi
lerde de Erdoğan Aydın “Na

sıl Müslüman Olduk?" adlı 
çok-satan ile bu mesleği sür
dürüyor.

Refah Partisi’nin iktidar
dan düşürülmesiyle sonuçla
nan laisist kampanya sırasın
da, özellikle şehirli ve elit ke
simlerdeki Arap düşmanlığı, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki 
“sev iyesin e” erişti. Coşkun

Kırca’nın “bir kere Araplar 
Türkleri sevmezler” diye bşla- 
yan yazılarıyla; Engin Ar
dıç’ın İnterstar’deki TV yoru
munda yüzünü sancıyla ekşite 
ekşite “Araplar, Acemler” di
ye ilenişiyle; medyayı kapla
yan “çöl bedevisi”, “kabile 

devleti” küfürleriyle, Arapla
rın ne kadar geri ve ne kadar 
uzak durulası bir ahali olduğu
nu bir defa daha hatırladık. îs- 
lamcılık/irtica tehdidi ile 
“Araplar” öcüsü arasında ku
rulan bağlantı bire birdi...”
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ve geleneksel olan ne varsa ortadan kaldırmak, yeri
ne Batılı kurum ve değerleri “ tepeden inm e” yön
temlerle, gerekirse “zo rla” ikame etmekten başka 
çözüm yoktur. Bizi cümle âleme gülünç düşüren, 
“ cehil, gaflet ve taassup  alâm eti” olan fes’ten 
“yüzyıllardu ' ak lım ızı dem irden  b ir  kıskaç a ltın 
da tu ta n ” Arap alfabesine kadar “eski” ve “geri” 
olan herşey atılmalı; hatta devletin yıkılışına, mille
tin geri kalmasına neden olan 
“din” de bir kenara bırakılma
lıdır ki çağdaşlaşmak vc ilerle
mek mümkün olsun.

Batıcı elitler, halktan ve 
onun m anevi değerlerinden 
öylesine koparlar ki, artık ken
di insanlarına ‘yabancjların  
gözü’ ile bakmaktadırlar. K e
mal K a rp a fm  ifadesi ile bun
lar ‘̂y a n  müstemleke kültürü
nün en canlı m isallerV’Au-
1er. 13

K endi halkına böylesine 
yabancılaşan ve adeta “müs
temleke yöneticisi” gibi dav
ranmaya başlayan elitler için 
halk, artık bir cahiller sürüsü, 
bir düşman ve “k a rş ı devrim  
odağı” dır. Elitlerin çağdaşlaş
ma yolunda binbir zahmetle(!) 
gerçekleştirmeye çalıştığı dev- 
rim lere karşı tepki, işte bu Ziya Gökalp

halktan ve özellikle de halkın 
a lt kadem elerinden gelecektir. Devrimler için en 
büyük tehdit unsuru ise, “modernleşmeyi (Kemalist 
anlayışa göre laik batılı olma anlamında) istemeyen 
özellikle dine bağlı gruplaı”dır.i‘‘

“L Â -D İN ÎL İK ” YA DA

“DİNİN T A H A K K ÜM ÜND EN K URTU LM A K ”

Bir kısım sonradan görme Batıcılar -Jön Türkler- di
ne karşı alabildiğine lâkayt ve saygısızdır. Örneğin, 
Bernard Lew is'in  belittiğine göre, bazı Genç(Jön)
Türk subayları ‘konyak içip jam bon yem eyi bir §e-
r e f  sayarlar.15

M eşrutiyet aydınlarının bir bölümü ve Cumhuri
yetçiler, halk kültürünün İslam inancıyla şekillendi
ğini iyi bildikleri için, doğrudan İslam ’ı, İslami ku
rum lan ve sembolleri hedef alırlar ve İslam ’a “cep
heden” hücuma başlarlar:

Örneğin, Abdullah C evd e f 'm çıkardığı İç tihat 
dergisinde 1909’larda yayımlanan “Pek Uyanık Bir 
U yku” serlevhalı yazıda; tekke ve zaviyelerle med

reselerin kapatılmasından Ş er’i 
mahkemelerin ve M ecelle’nin 
ilgasına ve Avrupa medeni ka
nununun kabulüne, hatta Os
manlI elifbasının yerine Latin 
alfabesinin alınm asına kadar 
bir dizi öneride bulunului-.i^* 

K eza, İttihat Terakki’nin 
ideoloğu ve Cumhuriyetin fikir 
babalarından Z iya Gökalp, 
1918’lerde; “kendi hukukunu 
kendi doğurm ayan, yasasını 
gökten inmiş ve değişmez sa
yan bir devlet, devlet değildir 
ve bağımsızlığını sürdüremez; 
dünya, deği§meyen bir varlığı 
taşıyamaz” der.i’̂ Yine Gökalp, 
“M illi hukukun bütün dalları
nı d insel etkilerden ve din 
adamlarının tahakkümünden  
tamamiyle kıırtarm ak’\ax\ söz 
eder.>8 O, B atı’da Kilise tahak
kümüne tepki olarak gelişen 
‘laiklik’ uygulamasını, müslü- 

man coğrafyaya aktarmak isteyen ilk şövalyelerden
dir. G ökalp’in “ la ik”  kavramını ülkemize ithal eder
ken “ lâ-d in î” (dinsiz) şeklinde tercüme etmesi, 
halkına ‘yabancı/düşm an’ gözüyle bakan elitin asıl 
niyetini yansıtması bakımından hayli anlamlıdır.

Cumhuriyet Türkiyesi’nde ise laiklik büsbütün 
böyle anlaşılacak ve en katı biçim iyle “lâ-dinîlik” 
olarak uygulanacaktır.

1924’te Halifeliğin kaldırılması, 1925’te tekke, 
zaviyeler ve medreselerin kapatılması, 1926’da ise 
M ecelle’nin yerine Avrupa hukuk kurallarının alın
ması ile Abdullah Cevdet ve Ziya G ökalp’in temen
nileri yerine getirilmiş olur. Bu istikametteki deği-
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şiklikler daha sonra da devam  eder; Ö rneğin, 
1928’de “ D evletin dini İsla ın ’d u '” cümlesi Anaya
sa’dan çıkarılır. Aynı yıl Arap alfabesi lerkedilip La- 
lin alfabesi ve rakamları kabul edilir. M illetvekilleri
nin ve Cumhurbaşkanının “dini” yeminleri de “dün- 
ycvi”leşir: Artık “ Vallahi” yerine “N am usum  üze
rin e” denilecektir.

Öle yandan, Türk laikliğinin amacının, sadece 
‘hayalı dinden soyullam ak’la sınırlı kalmayıp ‘din 
ve ibadeti kuşa çevirm e’yi de içerdiği daha o yıllar
da anlaşılacaktır. Haziran 1928’de “ dinde re fo rm ” 
(‘deform ’ dekmek daha uygun) amacıyla hazırlanan 
bir raporda şu taVvSİyelerde bulunulur:

- Camiler oturulacak sıraları ve gardropJaryla 
temiz ve düzenli olmalı.

- Halk temiz ayakkabıları ile camilere girmeli.
- ibadet dili Türkçe olmalı.
- Camilerde modern, kutsal, enstrümantal müzik 

kullanılmalı.^''^
1929’da Arapça ve Farsça dili öğretimine son ve

rilir. I932’de ezanlar “Tanrı Uludur” şeklinde okun
maya başlar. Böylece Ziya G ökalp’in bir diğer rüya
sı daha gerçek olur:

ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur...”
Aynı zamanda İstanbul Yerebatan Camii’nde ve 

sonra da Ayasofya’da Hafız Yaşar ilk “Türkçe namaz 
kıldırm a” denemesinde bulunur. 1933’te İlahiyat Fa
kültesi kapatılır....

DİNİ G E R İL E T M E /H A PSE T M E  ÇABALARI 

YA DA AM ANSIZ DİN D Ü ŞM ANLIĞ I

Cumhuriyetçiler, modernleşme yolu üzerindeki tek 
engelin din olduğu fikri sabitiyle dini geriletme ça- 
bal ar ı n ı s ürdü r ü r Ier.

“Din yerine, b ilim e” inanan Cumhuriyet aydın
ları, 21 çağdaş bilime ters düşen dini (!) reforme 
ederken aslında, dini sosyal hayatın dışına itmek 
aınacındadırlar.

Öte yandan Cumhuriyetçilerin, yeni bir ideoloji 
(Kemalizm) üretme çabalarının da “İslam ve Os
manlI kültürü” nün yerine "Türk ıdusalcılığını” güç- 
lendii'me gayretlerinin de arkasında aynı niyetleri 
sezmek zor değildir: Dinle yoğrulmuş bir "geçmişin 
yeni kuşaklar üzerindeki etkisini yok etmek.” 22

H. W. D uha’nın ifadesiyle söylersek, “ düpedüz 
din düşm anlığ ı” dır söz konusu olan; zira, mesela 
“din adamlarının yetişmesi için her yol fiilen  kapan
m ıştır” 23.

Kemalist ideolojinin mimarlarından gazeteci Yu
nus Nadi bu yıllarda İslam düşmanlığını açıkça orta
ya koyar ve K ur’an’ın, ilahiyatçıların eskiden iddia 
ettikleri gibi, “Allah’ın bildirdiği buyruklar” değil, 
sadece “Peygamberin sözleri” olduğunu savunur. 24 
Bu, Hz. Peygamber dönemindeki inkarcı ilkel putpe
rest zihniyete dönüşten başka birşey değildir.

“İnkar edenler: ‘Bu (Kur’an) yalandan başka bir şey 
değildir. (Muhammed) onu uydurdu...’ dediler. Mu
hakkak bir haksızlığa ve iftiraya vardılar.” (25/4)

Kemalizm’in ideologlarından bir diğerine göre, 
Cumhuriyet’le birlikte 14 asırlık “kara günler” sona 
ermiş; Türkler, İslam dininin bağlarından kurtulmuş
tur. Edirne Saylavı Şeref Aykut, “Kamâlizm” isimli 
kitabında, Türklerin İslam ’la temas ettiği yıllardan 
itibaren geçen bütün bir Türk-İslam tarihini “ k a ra  
gü n le r” olarak niteler: “Türk milletinin bu kara günü 
biraz çok sürmüş, uzunca ve korkulu bir rüya, brraz 
ürperten bir düştür. Bu uzun rüya aşağı yukarı 1337 
yıl sürmüştür...” der ve ardından şöyle devam eder:

“ (Türkler) İslam dinine girinceye kadar öteki din
lerden geçerek hep egemen, hâkim yaşamıştır. Öteki 
dinlerde Şaman, Budist, Zürdeşt (Zerdüşt olmalı 
A .Y ), Musevî, İsevî gibi dinlere de girmiştir. Ancak 
bu dinler onu asla kökünden bağlamamıştır. Orijinin
den, aslından uzaklaştırmamıştır.

“İslam olduktan sonradır ki, bütün fikir ve iş ala
nındaki savaşları, uğraşları yalnız din adına olmuş... 
dilini de Arap diline vermiş, içten inandığı İslam di
nine bağlanıp kalmıştır...

“Bu uzun rüyanın hayra yorulmıyan yerleri...” 2S

Kısaca, Cumhuriyet ideologlarına göre din, geri
lik ve yıkım nedenidir: “T ü rk  m illetinin inhitat(çö- 
küş) âm ili” der Mahmut Esat Bozkurt, din siyaseti- 
du‘. 26

O halde din sadece vicdanlara, mabetlere tıkılma- 
lı, hapsedilmelidir: Halk Partisi’nin fikri mimarların
dan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, 5 Şubat 1937’de 
Halk Partisi’nin altı ilkesinin anayasaya konulması
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vesilesiyle bu amacı açıkça ilan eder: “D inler vic
danlarda ve mabetlerde kalmalı, maddi hayatın ve 
dünyanın işlerine karışmamalıdır.'’ 7̂

1950’lere kadar en katı biçimiyle uygulanan din 
karşıtı politikalar ve ve dini geriletme çabaları, bu ta
rihten sonra -dış dünyadaki demokratik gelişmelerin 
de etkisi ile- nisbeten yumuşamaya, esnemeye başla
mışsa da laikçi azınlığın dinle/dindarla mücadelesi, 
çeşitli iniş-çıkışlarla birlikle ‘kesintisiz’ olarak bu
günlere değin sürmüştür. Bu süreçle devlet dine ve 
dinsel hayata sık sık müdahale etmekten geri durma
mış; devletin dini kontrol altında tutmak ve ‘aydın 
din adamı yetiştirm ek’ gibi amaçlarla açtığı dini eği
tim kurum lan bir süre sonra yine devlet tarafından 
“cn büyük tehlike” addedilerek çeşitli operasyonlar 
ve engellemeler sonucu kapanmakla yüzyüze bıra
kılmıştır.

28 Şubat’tan itibaren ise, İslami duyarhlığa sahip 
geniş halk yığınları “düşm an” ilan edilmiş, gazele 
manşetlerine yansıyan ‘üst düzey yetkililerin’ ifade
leriyle sözde ‘irticacı’ kesimin -bu kesim kimse?- 
“gerek irse  silah k u lla n ıla ra k ’" bir “ topyekün sa- 
vaş” la tasfiyesinden söz edilebilmiştir.

Bu ne dehşetli bir fobi, ne korkunç paranoyadır!

G ELEC EK  İS L A M ’IN

“Sadcce Rabbimizin ayetleri gelince, onlara iman et
tiğimiz için bize hınç duyuyorsun(uz).” (A’râf 126) 

Bilin ki, gelecek, A llah’a kar.şı soıumluluklarınm 
bilincinde olanlarındır.” (A’râf 128)

Evet, m üslüm anca yaşam aktan yani A llah’ın 
ayetlerine iman edip teslim olmaktan başk^ı bir suçu 
olmayan koskoca bir camiaya karşı, güç ve iktidar 
sahiplerinin (mütreflerin) gösterdiği bu kesintisiz 
düşmanlık, yüzde doksandokuzu müslüman olan bir 
ülke için büyük bir talihsizlik ve akıl almaz bir çeliş
kidir. Bu çelişkidir ki, seçkinci azınlığın kendileriyle 
birlikte bütün bir toplumun da korkunç bir girdabın 
içine doğru her geçen gün biraz daha sürüklenmesi
ne yol açmaktadır.

İslam ’a ve müslümanlara karşı duyulan bu öflce, 
bu hınç, Türkiye’nin elini kolunu bağlamakta, ülke
yi ciddi bir kaosun eşiğine getirmiş bulunmaktadır.

Bu ülkenin, bu halkın ve bu devletin kurtuluşu
nun ilk adımı önce "irticâ p a ra n o ya sr  ndm  kurtul
maktır. Aksi halde sonuç hüsrandır.

Zira, unutülmamahdır ki, halkın diniyle, bin yıllık 
manevi birikimiyle savaşmak beyhude bir çabadu'.

“Allah dinini bütün dinlere (nizamlara) üstün kılacak
tır; müşrikler istemese de!” (61/9)

Ve inkarcılar kesinlikle mağlup olacak, cehenne
me sürükleneceklerdir. ■
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AH... ÇEÇENİSTAN
GÜNDEM

K uzey K afkasya’da, Çeçenis- 
tan’da bugün dünyanın en bü
yük soykırımı gerçekleşlirili- 

yor. Soykırımı gerçekleştiren gücün adı 
Rusya olduğu için bülün dünya olayı sa
dece seyrelmekle yetiniyor.

Yugoslavya Federasyonu’nda, Çeçe- 
nistan gibi bir ‘cum huriyet’ statüsüne 
dahi sahip olmayan K osova’ya müdaha
le eden güçler, Çeçen sivillerin vahşice 
öldürülmelerine seyirci kalıyorlar.

1996 yılında R uslar’la Çeçenler ara
sında imzalanan Hasavyurl Antlaşma- 
s ı’na göre, Çeçenistan 2001 yılında ya
pılacak bir referandumla kaderini tayin 
edecekti. Bu referandumun sonucunu 
tahmin etmek için kahin olmaya gerek 
yoktu. Rusların bu antlaşmayı göz boya
mak için imzaladıklarını biz Kuzey Kaf
kasyalIlar biliyorduk. Sadece Rusların 
Çeçenistan’a yeniden ne zaman saldıra
cağını tam olarak kestiremediğimiz için 
bekliyorduk.

Kuzey Kafkasya ve Çeçenistan’da 
devam eden savaş bugün başlamış değil
dir. Rusların da kabul ettiği gibi, bu sa
vaş 400 yıldır devam etmektedir. Bazı 
dönemlerde kesintiye uğramış gibi görü
len bu mücadele, bugüne kadar gelmiş, 
tam bağımsızlık elde edilene kadar da 
devam edecektir.

Çarlığın yıkılması ile rahat bir nefes 
alan Kuzey Kaflcasyahlar 11 Mayıs 1918

yılında bağım sızlıklarını ilan ederek 
‘Kuzey Kafkasya Cıımhuı iyeli'wi kur
muşlardır. Aynı tarihte KafkasIarda 
Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan da 
bağımsızlıklarını ilan eden devleller ker
vanına katılmışlardır.

Komünist yönetim bütün Kafkaslara 
hakim olup da Sovyetler Birliği kurulur
ken Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenis
tan ‘Cumhuriyet’ statüsünde Sovyeller’e 
katılır; Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti ise 
lağvedilerek yedi ayrı özerk bölgeye 
ayrılır.

Sovyetlerin yıkılması sonucu, birliğe 
dahil olan cumhuriyetler -Azerbaycan 
hariç- problemsiz bir şekilde ayrılırken, 
‘Cumhuriyet’ statüsü olmayan Kafl<as- 
lardaki özerk yapılar Rusya Federasyonu 
adıyla kurulan yeni devlete girmeye zor
lanmışlardır. Rusya’nın hukuken böyle 
bir hakkı olmamasına rağmen, ‘ben güç- 
lüyüm, istediğimi yaparım ’ mantığıyla 
bütün dünyanın gözü önünde Kuzey 
KafkasyalIların hukuku çiğnenmiştir.

Dertlerini anlatmak imkanından yok
sun, üstelik dünya üzerinde koruyucusu, 
hâmîsi bulunmayan KafkasyalIların hak
ları, bütün uluslararası hukuk normları 
çiğnenerek gasbedilmiştir. Bülün hu 
haksızlıklara, önce demokratik bir tavu 
koyarak karşı çıkan Çeçenistan, bu baş
kaldırının faturasını çok ağır ödemiştir. 
1994-1996 savaşında yüz bine yakın in-

Mehdi Nüzhet 
ÇETİN BAŞ

10\SIıVl 1999 ■ 27

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

http://www.cvisiontech.com


sanını şehit veren Çeçcnler, Rusları mağlup ederek 
fiilen bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

Kafkaslar, Ruslar için tarih boyunca stratejik bir 
öneme haiz olmuştur. 5000 yılhk otokton bir halk 
olarak burada yaşayan Çerkesler dünya tarihinin en 
vahşi soykırımına tabi tutularak yurtlarından sürül
müşler, yerinde kalmayı başaranlar ise, etrafı Rus
ya’dan getirilen Kazak köyleriyle çevrili bölgelerde 
iskan edilmişlerdir.

1864 yılında ülkelerinden sürülen Çerkesler, baş
ta Türkiye olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde 
yaşamak zorunda bırakılmışlardır.

Bugün Kuzey Kafkasya’da yaşanan olaylar, ani
den ortaya çıkan olaylar değildir. Bu olaylar bir an
lamda haksızlığa uğrayan Kuzey KafkasyalIların ta
rihle hesaplaşmasıdır.

KafkasyalIların gösterdikleri kahramanlıklara öv
güler düzmekten başka bir şey yapmayan dünya dev
letleri artık sorumluluklarını yerine getirmelidir. 21. 
yüzyıla girmek üzere olduğumuz şu günlerde, siville
re yönelik bir katliama dönüşen Çeçen-Rus savaşına 
hür dünya mutlaka müdahale etmelidir,

Rusya her zaman yaptığı gibi, bütün dünyayı ya
lan haberlerle ifsad etmektedir. ‘Vehhabist te rö ris t
le r ’ söylemi ile, bağımsızlıkları için savaşan Çeçen 
askerlerini karalayan Rusya, kısmen amacına ulaşmış 
sayılabilir. ‘94-96 savaşında Çeçenistan’a destek ve
ren Türkiye müslümanlarının kafası bile bulandırıl- 
mıştır. Bizi tanıyan herkesin Vehhabilik ile ilgili soru 
sorması, hain Rus propagandasının ne kadar etkili ol
duğunu göstermektedir.

Vehhabilik hareketi, bülün dünyaya yayılsa bile, 
en son girebileceği yer Kuzey Kafkasya’dır. Tarikat
ların ve sufizmin bir yaşam tarzı haline geldiği bu 
bölge, aynı zamanda kuvvetli geleneklerin muhafaza 
edildiği bir yöredir. İnsanların yüzde doksanının bir 
tarikate mensup olduğu Çeçenistan ve Dağıstan’da 
Vehhabilik’ten nasıl bahsedilebilir? Bu söylem, Ba- 
tı’dan ziyade, Çeçen mücadelesine sempati duyan 
Türk kamuoyunu pasif hale getirmek için özellikle 
ortaya atılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti uzun vadeli bir 
politika yürütmek yerine, Rusya Federasyonu’nda iş 
yapan devlet müteahhitlerinin getireceği üç kuruşluk 
dövize endeksli bir politika yürütmektedir. Bunun so
nucunda, Çeçen mücadelesinde ön safta olması gere

ken, bütün dünyaya doğru bilgileri aktarabilecek olan 
Türk medyası da suskun kalmıştu'.

Yaşamını devlet kasasından hortumladığı la*edi- 
lerle sürdüren bir medyanm desteğini beklemek bey
hude olur. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen, akıl ve 
izan sahiplerinin insafa geleceklerini umuyoruz.

400 yıldır süren bu savaşta çok kan döküldü. Ku
zey KafkasyalIlar bağımsızlıkları için yapılabilecek 
en zor şeyi yaptılar. M ilyonlarca şehit verdiler.

İkinci Dünya Savaşı’nda Çeçenistan’da olmayan 
Alman askerleriyle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 
Sibirya’ya sürülen Çeçenler, 23 Şubat 1944 tarihinde 
800 bin nüfusa sahiptiler. 1957 tarihinde sürgünden 
döndüklerinde sayılan ancak 400 bini buluyordu, 
1994-1996 Savaşı sırasında Çeçenlerin nüfusu 1 mil
yon civarında idi. Bu savaş sırasında da 100 binden 
fazla insan şehit olmuştur. Bugün Çeçenistan’da yine 
vahşet devam ediyor. Savaşın başladığı 5 Ağustos 
1999’dan bu yana ne kadar insanın öldüğünü tam 
olarak bilemiyoruz.

Yukarıdaki rakamları verişimin nedeni şudur: 400 
yıldır insanları katlederek, yok ederek hakimiyet kur
maya çalışan Rusya, merak ediyorum, Çeçenlerle na
sıl bir arada yaşayacaktır?

Varlığını tükettiğiniz, köylerini yerle bir ettiğiniz 
bu insanlarla, barış içinde nasıl beraber olabileceksi
niz?

400 yıldan beri devam eden bu savaştan yeterince 
ders alınmamış mıdır? Bugün Ruslar, eğer Çeçenis
tan’ı silah zoruyla yeniden işgal etseler bile (sanmı
yorum) olaylar sona erecek midir? Ruhunda bağım
sızlık m eş’alesi yanan KafkasyalIlar buldukları ilk 
fırsatta mücadeleye yeniden atılacaklardır.

Afrika’nın ortasında ilkelliği yaşayan kabilelere 
devlet olmayı layık gören dünya, dünyanın en mede
ni ve asil ruhlu insanlarının yaşadığı Kuzey Kafkas
ya problemi ile de yakından ilgilenmelidirler,

K osova’ya ve Doğu T im or’a müdahale eden Bir
leşmiş Milletler, çifte standardı bir an önce terketme- 
lidir. Yarın bileğinin hakkıyla söke söke bağımsızlığı
nı alan Çeçenistan delegesi Birleşmiş M illetler’e gel
diği zaman yüzleri kızarmasın. Dünyada hakka-hu- 
kuka inanan güçlerin hâlâ var olduğuna inanmak isti
yoruz. ■
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ROPORTAJI
ÇEÇEN-İÇKERYA CUMHURİYETİ

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ İSA ABZOTOV:

‘RUSYA ‘96 YENİLGİSİNİ HAZMEDEMEDİ.”

Sayın İsa A bzotov bize kendinizi 
tan ıtır m ısınız?

1999 Ekim ayının başından itibaren 
Çeçen Cumhuriyeti Türkiye temsilcisi 
olarak burada bulunuyorum. Her Çeçen 
gibi ülkemin bağımsızlığı için savaştım. 
Grozny üniversitesi ekonomi bölümün
den mezunum. Çcçcnistan Demokratik 
Partisinin üyesiyim. 1994-1996 savaşın
dan önce bütün Kuzey Kafkasya halkları 
tarafından oluşturulan sivil bir oluşum 
olan Kallcas Halldarı Konfederasyonun
da başkan yardımcısı olarak çalıştım. 
Çeçen-Rus savaşından sonra Cumhur
başkanımız Aslan M aşadov’un danışma
nı olarak çalıştım. Cumhurbaşkanımızın 
direktifleri doğrultusunda Çeçen hükü
metinin Türkiye ve batı ülkeleri temsilci
si sıfatıyla buraya geldim. Halen görevi
me devam ediyorum.

Ağustos ay ında D ağıstan’da m ey
dana gelen o lay ların  sebebi neydi? Çe- 
çenler D ağ ıstan ’ı işgal etmeye mi yel
tendiler gerçek ten?

Bu olaylar tamamen çarpıtıldı. Orta
da bir işgal girişimi yok. Çeçen sınırına 
yakın Karamaki ve Çabanmaki isimli iki 
Dağıstan köyü yönetim e başvurarak, 
köylerinde îslami esaslara göre yaşamak 
istediklerini belirterek bir anlamda Da

lsa Abzotov

ğıstan yöneti
mine başkal- 
dırdılar. Dağıs
tan Cum hur
başkanı Maga- 
medov ve o za
manki Başba
kan Ruskin bu 
köylerin istek
lerini kabul et
tiklerini belir
terek kendileri
ni anlayışla
karşıladıklarını söylediler. Ancak aradan 
kısa bil' süre geçtikten sonra bunları asi 
olarak ilan edip üzerlerine asker gönder
diler. Bunun üzerine iki köy Çeçenİcrden 
yardım istediler. Şamil Basayev bu sırada 
resmi görevi olmayan bir insandh Dağıs
tan ve Çeçen halkları arasında oluşturu
lan sivil bir örgütün başkanhğmı yürütü
yordu. Bu örgütün adı “Dağıstan ve Çe- 
çenistan Halkları Konfederasyonu” idi. 
Böyle bir çağrıya cevap vermek örgülün 
de temel prensipleri arasındaydı. Bu çağ
rı üzerine Basayev Dağıstan’a gitti.

Bu olayın b ir Rus provokasyonu 
olabileceği akla gelmedi mi?

Bunun bir provokasyon olduğu açık. 
Basayev bunu bilmesine rağmen Dağıs-
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Uın’a girdi. Giınıcscydi dunun yine değişmeyecekti. 
Bu sefer Basayev yardun islenip de gitmeyen adanı 
durumuna dvişeceivli. Her durumda da aynr sonuç çı- 
kacaklı.

Yani R uslar Ç cçcnista ıı’a bu olay olm asa da 
ba^şka bir şekilde sa ld ıracak lard ı mı dem ek isti
yorsunuz?

Aynen dediğiniz gibi. 1994-1996 savaşından son
ra imzalanan Hasavyurt Anllaşmasr’na göre 2001 yı
lında Çcçcnislan yapılacak bir referandum sonucuna 
göre kaderini (ayin edecekti. Bu refarendumdan ba
ğımsızlığın çıkacağı kesin. Ruslar bunu bir şekikle 
önlemek dıırmundaydılar. Çeçenislan’ın bağımsız ol
ması demek Rusya Federasyonu’nun yok olması de
mek lir.

Rusların. Hasavyurl Antlaşması’m göstermelik 
bir antlaşma saydığım, bu anlaşmayı imzalayan Ale
xandre Lebed kendisi itiraf ediyor.

M oskova’da yayınlanan, vatansever Rus aydınla
rının yayın organı olarak bilinen Naııka Ohrozovanya 
Cullura dergisinin 1997 yılı ikinci sayısında Lcbed 
ile yapılan bir söyleşi çok enteresandır.

Lebed’e soruyorlar:
- Sen Hdsavyıırt Antla.^/ııası’ııı nasıl imzaladın? 

Bu antla^ıııaya inrza alurkcn Rusya'ınn şerefinin beş

paralık olduğunu 
hiç düşünmedin 
mi?

Lebed cevap 
veriyor:

- 1996 yılında 
Çeçenistan'a git
tiğimde Rus kuv
vetleri komutanı 
Polikovsky ile gö
rüştüm. Çeçenle- 
re ültimatom ver
diğini, 48 saat 
içinde Şehri ter- 
ketmezlerse yerle 
hir edeceğini söy
lüyordu.

Ben yine ken
disine sordum. 
"G rozni’nin bü
tün giriş çıkışları

kontrolünüzde m i?” Polikovsy “Yarısı bizde yarısı da 
Çeçenlerin kontrolünde” cevabını verdi. Tekrar sor
dum. "Grozni'de ne kadar Rus yaşıyor?" Polikov.sy 
“70 bin civarında" dedi.

Bunun üzerine harekelinin son derece tehlikeli ol
duğunu söyledim. Zira Çeçenler kendi kontrollerinde 
bulunan yerlerden kaçabilir, bizim vatandaşlarımız 
ise ölebilirdi.

Bu olaydan sonra M oskova’ya döndüm. İçişleri 
Bakanlığı özel kuvvetler komutanı, Mitli Savunma 
Bakanlığı hareket dairesi başkanı ve KGB başkanmın 
katddığı dörtlü bir zirve yaptık. Ben durumu bunlara 
anlattım.

Çeçenistan'I ekle tutmak için özel bir kuvvetin 
oluşturulması gereğini ifade ederek bununla ilgili bir 
çalışma yapılmasını istedim. Toplantı dağıldı. Bir 
müddet hiçbirinden ses çıkmadı. Yaklaşık bir ay son
ra Genel Kurmay başkanlığından üst rütbeli bir su
bay elinde bir dosya ile yanıma geldi. Burada Çeçe
nistan’ın yeniden elde edilmesi ile ilgili proje ve plan
lar vardı. Bu plana göre hazırlığın bitmesi için 1999 
yılının yaz ayına kadar bir süre gerekiyordu.

Bunun üzerine ben de gidip Çeçenlerle Hasavyurt 
Antlaşması’nı imzaladım.

Alexandre Lebed’in dergiye verdiği mülakat as
lında büyük bir itiraf. Ruslar sadece zaman kazanmak
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için antlaşma imzalamışlar. Biz Rusların bu ikiyüzlü 
politikalarını maalesef duyuramıyoruz.

Sayın Abzotov bu son savaşta dünya kam uoyu 
yeni b ir terim le tanıştı. R uslar V ahhabist m ilitan
la rdan  bahsediyor. Kim bu V ahhabiler?

Kesinlikle böyle bir şey yok. Ruslar Çeçenlerin 
haklı davalarına duyulan sempatiyi yok etmek için 
böyle bir yalanı ortaya atlılar. Ruslar savaşa başlama
dan önce büyük bir propaganda savaşı başlattılar. 
Hangi propagandanın etkili olacağını araştırdılar. Da
ha önce büyük desteğini gördüğümüz Türk kamuoyu
nun zihnini bile bulandırdılar. Yani sizin anlayacağı
nız Vahhabist söylemi Rusların ortayı attığı büyük bir 
yalan. Bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

Suudi A rab istan  vatandaşı olan H attab  isimli 
b ir savaşçının ismi haberle rde  sıkça geçiyor Vah- 
habi söylemi buna  mı dayanıyor?

Olabilir. Ancak Hattab Afganistan savaşından 
sonra gelip bizim bağımsızlık mücadelemize katkıda 
bulundu. Tanıdığım kadarıyla mütevazi ve sıradan bu' 
insan. Ancak bir mücahid. Çeçenistan’da resmi bir 
görevi yok. Gönüllü savaşçılardan biri. Şamil Basa- 
yev’le birlikte savaşıyor. Öyle çok büyük bir maka
mı da yok. Bir bölük komutanı. Çeçenistan’da Hat
tab’ın ayarında binlerce komutan var. Gelmiş bize 
katılmış, vatandaşımız olmuş. Biz Rusya’nın keyfi 
için H attab’a git diyemeyiz.

Burada duyuyorum; yok Hattab Çeçenler ile 
uluslararası terörist Usame bin Ladin arasında köp
rü vazifesi yapıyormuş, yok Ladin gizlice Çeçenis- 
tan’a gelip gidiyormuş...daha neler neler...

Bunların hiçbirinin aslı yok. Çeçenlere öyle sa
nıldığı kadar büyük destek geliyor olsaydı bugünkü 
durumlara gelmezdik. Biz çok iyi savaşmayı ve öl
meyi biliyoruz ama masa başında yapılan ayak 
oyunlarını bilemiyoaız. Tarih boyunca bu hatalar 
hep başımıza geldi. Artık yavaş yavaş biz de diplo
masiyi öği'eniyoruz. Bugün hala tam olarak öğrendi
ğimizi söyleyemeyiz.

Savaştan  son ra  adam  kaç ırm a eylemleri de 
Ç eçenistan’ın  p restijin i zedeledi. H üküm et b u n 
larla  başedem iyor mu?

Aslında bu olaylar- da çok enteresan. Derinine in
diğinizde birbirine açılan labirentlerle karşılaşıyor

sunuz. Size sadece bir olay anlatayım, yorumunu siz 
yapın. Basında çok geniş olarak yer alan, kafaları ke
silerek öldürülen dört İngiliz’den önce, biri bayan bi
ri de erkek olmak üzere iki İngiliz kaçırılmıştı.

Kaçıran teröristler bunlar için İngiliz hükümetin
den fidye istedi. İngiliz hükümeti fidye ödemeyi red
detti. Bunun üzerine Rusya’nın en zengin adamı ola
rak bilinen Brezovsky 1 milyon dolar fidye ödeyerek 
bu İngilizlerin serbest bırakılmasını sağladı. Bunun 
ardından 4 İngiliz kaçırıldı ve öldürüldü. Ben hiç yo
rum yapmıyorum. Olayların perde arkasındaki gücü 
ve yorumu size bırakıyorum.

Yani R uslar bu olayları Bı ezovky’i ku llanarak  
tezgah laddar mı dem ek istiyorsunuz?

Bu eylemde kullanılan insan Rus da olabilir Çe
çen de olabilir. Bu hiçbirşeyi değişlirnıcz. Daha önce 
belirttiğim gibi Ruslar bizi tliinya kamuoyunun gö
zünde haksız duruma düşürmek için 1996 savaşının 
bitiminden itibaren rahatsız etliler. Bütün yıldırma ve 
propaganda vasıtalarına baş vurdular. Çeçenislan’ı 
otorite kuramayan aciz bir devlet şeklinde göstermek 
için ellerinden geleni yaptılar. Maalesef dünya kamu-

Şamil Basayev
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oyu bu yalanlai'a kandı.
Hatırlamışken şunu da belirteyim. Vahşice öldürü

len o dört İngiliz, Çeçen hükümetinin dış dünya ile ir
tibatını sağlayacak bağımsız bir telefon sistemini kur
mak için Çeçenistan’da bulunuyorlardı. Yani bu sis
tem kurulursa biz R usya’nın telekomünikasyon siste
minin dışına çıkacak, dünya ile rahatça haberleşecek
tik. Bunların öldürülmesindeki sebepler dünyaya tam 
olarak anlatılmadı.

Şu anda  Ç eçen istan ’da neler oluyor?
1996 yenilgisini hazmedemeyen Rusya’nın er geç 

Çeçenistan’a saldıracağını biz biliyorduk. Bu savaş 
bizim için sürpriz değil. Tam 400 yıldır bu senaryoyu 
tekrar tekrar seyrediyoruz. Bu geçen sürede hem biz, 
hem de Ruslar ağır kayıplar verdiler, buna rağmen 
Rusya yayılmacı politikasından vazgeçmiş değil. Çe
çen istan Rusya açısından çok önemli, Rusya’nın sı
cak denizlere inme planında bir değişme olmadı. Şu
nu unutmayın eğer Azarbaycan, İi'an ve Türkiye Rus 
tehlikesinin geçtiğini zannediyorsa büyük bir yanılgı 
içindedir.

Kuzey Kaflcasya problemi R usya’nın bu emelleri
ne şimdilik set çekmiş durumda. Olmasını hiç arzu 
etmem ama, yalnız ve desteksiz bırakılan Kuzey Kaf
kasya tamamen R usya’nın kontrolüne geçerse sıra 
hemen size gelecek, bunu çok iyi bilin.

Rus politikacıları sadece Kafkasya ve Çeçenis- 
tan’la ilgilenmiyor. Türkiye ve Ortadoğu dahil Hin
distan’a kadar yayılan bir coğrafi sahayı kontrolleri 
altına almak hayaliyle yanıp tutuşuyorlar. Akıllı poli
tikacılar bu düşüncelerini açıkça dile getirmiyorlar ta
bi.

Hepinizin yakından tanıdığı Jirinovsky "Güneye 
Son Hamle" isimli bir kitabında açık açık yazıyor 
bunları. "Sıcak denizlere inme yolunda bize engel çı
karacak tek ülke Türkiye’dir. Onun da toplam nüfusu 
50 m ilyondur 50 Milyon Türk’ün yokedilmesi dünya 
açısmdan büyük bir kayıp değildir” diyen Jiri
novsky’nin bu sert söylemine Rus halkının yüzde yir
misi açık destek vermektedir. Duygularını açıkça dile 
getirmeyenleri de sayarsak tehlikenin boyutunu siz 
düşünün.

İşte Çeçenler böyle vahşi duygulara sahip bir Rus 
ordusuyla savaşıyor. Çeçenistan’da işlenen vahşeti

ayrıca anlatma gereği duymuyorum. Şu anda savaş 
bütün şiddeti ve acımasızlığıyla devam ediyor.

Peki sonuç ne olacak?
Çeçenler ve Kuzey K atlasyalılar tarihte yaptıkla

rı bir çok savaş da dahil olmak üzere sonucunu düşü
nerek savaşa girmediler. Biz hiçbir zaman savaşa se
bep olmadık. Yurdumuzu ve bağımsızlığımızı koru
mak için savaşıyoruz. Zaman zaman mücadelemiz 
kesintiye uğradı. Ama biz tam 400 yıldır Ruslarla sa
vaşıyoruz. Biz vazifemizi yerine getiriyoruz. Takdir 
A llah’tandır.

T ü rk iy e’den ne bekliyorsunuz?
Türkiye 5 milyon civarında Kuzey KafkasyalIyı 

barındıran dost ve kardeş ülkedir. Köklü tarihi ve kül
türel bağlarımız vardır.

Savaşmak bize zor gelmiyor. Ama bu savaş sıra
sında yapılan moral bozucu propagandalar ve kamu
oyunun yanlış bilgilendirilmesi bizi çok üzüyor ve et
kiliyor.

Türkiye’den, R usya’nın yaptığı bu yalan propa
gandayı önleme noktasında öncü olmasını isliyoruz. 
Sesimizi bütün dünyaya duyurmasını istiyoruz. Savaş 
sırasında mülteci duruma düşen kadın-ihliyar ve ço
cuklara insani yardım ulaşmasını istiyoruz. Kesinlik
le söylüyorum. Çeçenler Türkiye’den silah vs. gibi 
yardım istemiyorlar. İstediğimiz tek şey sesimizi du
yurmak ve insani yardım.

Daha önce Türkiye’de kurulan resm i yardım ko
mitelerinin yeniden kurulmasını ve bu komiteler ara
cılığıyla insani yardımların Çeçenistan’a ulaştırılma
sını istiyoruz. Benim isteklerim kısaca bunlar.

Son o larak  ilave etm ek istediğiniz b ir şey var 
mı?

Bütün zorluklara rağmen bize yardım eden kar
deşlerimize teşekkür ediyorum. Belki konuşmamın 
başında söylemem gerekirdi. Ancak sorulara cevap 
vermek ve dışına çıkmak istemediğim için sırası gel
mişken ifade edeyim.

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi Çeçen 
halkını çok üzmüştür. Başta Cumhurbaşkanımız Ma- 
şadov olmak üzere Çeçen halkının geçmiş olsun di
leklerini iletiyor, hayatını kaybedenlere A llah’tan 
rahmet diliyorum. ■
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ÇEÇENİSTAN’DA
^ ü t sa lTsâ^ ş”

GÜNDEM

R  uslar gece-gündüz demeden 
Terek N eh ri’nin güneyinde 
mevzilenen Çeçcnleri ağır si

lahlarla dövüyorlar. Buna rağmen İbra
him Abdulkadcrev hayatta kalmasmı Al
lah’m lütfuna bağlıyor. “Uçaklar başı
mın üzerinde vızıldıyor ve aşağıya bom
ba yağdırıyorlar, ama ben sanki bir bulut 
tarafından muhafaza altındayım ve koru
nuyorum’’diyor. Ruslara karşı G rozni’de 
çarpışan eski savaş gazisi konuşmasını 
şöyle sürdürüyor: ‘‘Ben elinim için bura
dayım. Bunun için ödiiUencIirilcIik. Ve 
eğer ölürsem cennete gideceğime inanı
yorum..."

Bu gazi, Kafkasya’nın çeşitli bölge
lerinden Çeçenistan’a savaşm ak için kut
sal cihad buyruğuna icabet etmiş yüzler
ce gönüllü savaşçıdan birisi. Savaş böl
gesi yaklaşık M oskova’ya 1.600 km me
safede. Abdulkaderev, Rusya ile savaş
tıktan sonra 1996 yılında ölüm-kalım sa
vaşından postu deldirmeden çıkabilen
lerden.

5 Eylül tarihinden itibaren savaş ye
niden başladı. Giderek karada yayıldı ve 
kızışıyor. Çeçen savaşçılar nihai hedefle
rinin Rus işgali altında bulunan Kafkas 
cumhuriyetlerini aynı çatı altında birleş
tirmek olduğunu gizleme gereğini duy
muyorlar. Rusların amaçları iki hafta 
içinde Terek N ehri’nin kuzeyinde pozis
yon almaktı. Abdulkaderev ile birlikte

aynı cepheyi ve hendeği paylaşanlar ara
sında Kazakistan gibi Orta Asyalı savaş
çıların yanında Rusya Federasyonu’na 
bağlı komşu cumhuriyet Dağıstan ve 
benzerlerinden gelenler de var. Hep bir 
ağızdan İ.slam için çarpışmaya geldikle
rini söylüyorlar. Kazakistanlı bir elektrik 
teknisyeni olan Maksat Muratkaleyev: 
“Biz buraya sadece Çeçenistan için sa
vaşmaya gelmedik. Bütün Kajlcasiar’ da 
Allah için savaşmaya geldik. Aynı duygu 
ve düşünceleri paylaşıyoruz. Burada sa
vaş hilliğinde her yere gidebilir ve her 
yerde savaşımı sürdürebilirim..." diyor. 
Yakınında bulunan ve Dağıstanlı bir in
şaat işçisi olan yirmisindeki delikanlı 
Lomali Mogamedov 6 ay önce evini-bar- 
kını terketmiş ve cihad kafilesine iltihak 
etmiş. Çeçenistan da onları muhabbetle 
bağrına basmış. O savaşa katılma husu
sunda ailenin izninin bağlayıcı olmadığı
nı düşünüyor. Lomali Mogamedov: “On
lar (Çeçenler) bize Rusya’nın bir parçası 
olmadığımızı öğretiyorlar. Rusların ya
saları bizim yasamız olamaz” diyor.

Savaşçılardan bir kısmı Vehhabi an
layışına sahip. Bunlar arasında Suudi 
Arabistan kökenli olanlar olduğu gibi 
Orta Asya, Kafl'as kökenli olanlar da 
yok değil. Bazı Çeçenlcre göre Vehhabi- 
likle sağlam dindarlık birbiriyle eşit ve 
onlara Rusya tarafından “eşkiya" den
mesini kabul etmiyorlar. Abdulkaderev,

Mustafa
ÖZCAN
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kendisini Vehhabi olarak 
lanımlamıyor ama Vehha- 
bileri “düşm an” olarak 
görmediğini de söylüyor.
Aksine: “Adalet için sava
şan bütün M üslüm anlar 
iyidir” diyor. Bazı umutsuz 
ve pusulasını kaybetm iş 
Çeçcnler ise D ağıstan’a iki 
defa gazavat (incursions) 
düzenleyerek Rusları kış
kırttıkları için başta Vehha- 
bilcr olmak üzere Basayev 
taraftarlarını suçlam aktan 
geri durmuyorlar. Yine ay
nı kesim ler Şamil Basayev 
ve grubunu “ fidyeciler”
olarak da görüyorlar. Tolstoyyurt halkı gibi savaşçı
lara yer yer dişbileyen köy ve kasabalar da vai'. Ga- 
zavatçı Çeçenler tarafından bunlar “nonkonformists” 
yani uyumsuzlar olarak tanımlanmaktadır.

P U T İN ’İN  RED Dİ VE G RO ZNİ K UŞATM ASI

Geçtiğimiz günlerde Çeçen lider Aslan Meşedov, 
R usya’ya görüşme teklifini yineledi. Ruslar her za
manki gibi önce bu çağrıyı duymazlıktan geldiler. 
Ardından da “taciz” edici şartlar ileri sürdüler. Putin 
Aslan M eşedov’dan “Uluslcu'arası teröristler” olarak 
nitelendirdiği Şamil Basayev ve H attab’ın kendileri
ne iadesini (exradition) istedi.

Oysa Meşedov, R usya’nın kendisinden istediği 
kişilerle resmi ilişkileri yeniden başlatmış ve Şamil 
Basayev’i Doğu Cephesi’ne ve Yandarbayev’i de 
diplomatik göreve atamıştı. Putin bunun üzerine 
"Biz teröristlerle görüşme yapm ayız” diyerekten 
kestirip attı. Putin açıklamalarında zaten Çeçenis- 
tan’ı Rus toprağı olarak kabul etmekte ve diğer Rus 
topraklarından farklı bir statüde olduğunu reddet
mektedir. Ona göre ha M oskova ha Çeçenistan. Bu
nunla birlikte zikzaklı açıklamalarında Putin mesele
nin siyasi niteliğini kabul ederek çözümün siyasi 
yollarla aranması gerektiğine işaret etmiştir.

Hal böyle iken Ruslar uzun namlulu silahlarla si
villeri ayırım yapmadan katlediyorlar. Zaten Dışişle

ri Bakanı İvanov bu gerçeği 
kabul etti. M esela Dağıstan 
sınırında Elistanzhi köyünde 
ölenlerin bir kısmı II. Dünya 
Savaşı gazisi ve öldüklerin
de üzerlerinde Stalin yöneti
minin verdiği m adalyalar 
çıkmış. Bir kısmı da üretime 
yaptığı katkıdan dolayı mü
teakip Rus yönetimleri tara
fından ödüllendirilmiş Çe
çen lerdi. Bu duruma içerle
yen ve isyan eden yöre hal
kından Ahmet Apazov şun
ları söylem ekten kendini 
alamamaktadır; “4v/<? Rusla
rın eşkiya dediği ve üstüne 

saldırdığı insanlar bunlar!...”
Çeçenistan’ın başkenti yeniden Rus ordusuyla 

savaşa hazırlanıyor. 3 yıldan beri başkentte restore 
edilen tek yer M eşedov’un karargahıydı. Meşedov, 
saldırıları önlemek için Pan-Kafkas Anti-Terörist 
Gücü oluşturulmasını teklif ettiğini ama hiçbir bölge 
liderininin teklife yanaşmadığını ve kendisini dinle
mediğini söylüyor. Meşedov: “Rusya küçük ve çe
limsiz bir ülkeye karşı güç kullanmak istiyor. Onla
rın amacı kolay ama zaferle taçlanan bir savaş. Ben 
Ruslarla görüşmeye çalışırken şimdi kendimi ve hal
kımı bir çıkmazla karşı karşıya buldum ” diyor. Sov
yet ordusunda albaylık rütbesine kadar yükselmiş 
olan Meşedov aslında savaşçı değil barışçı ve ılımlı 
bir lider olarak biliniyor. Buna rağmen R usya’ya 
karşı ilişkilerde şimdi makas değiştirmiş ve sert bir 
tutum takınmış durumda. Yumuşak lider Rus saldırı
ları karşısında sertleşmiştir. /. H erald Tribune gaze
tesinden Carlotta Gali, Cevher D udayev’i; renkli, şa
şaalı, alımlı ve gürleyen bir ses olarak tanımlarken 
M eşedov’u yumuşak başlı, dengeli bir komutan ola
rak vasfetmektedir. Aynı zamanda Meşedov diplo
matik yönü bulunan ve Ruslarla görüşebilecek tek 
kişi olarak tanımlanmaktadır. Meşedov son saldırıla
rın ardından kendinden emin bir şekilde yine Rusla
rın pılı pıtırtısını toplayarak K afkaslar’dan çekilmek 
zorunda kalacağına inanıyor. Kararlı bir biçimde 
“Onları yine yeneceğiz”diyor
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Meşedov, Rusların istekleri doğrultusunda, Şamil 
Basayev ve Hattab ismiyle anılan Aj'ap komutanı 
tasvip etmese de açıkça kınamaktan kaçınıyor.

LEBED; ETNİK  T EM İZLİK  KABUL EDİLEM EZ

1996 yılında Ilasavyurt Antlaşmasının mimarı ve bu 
itibarla bir nevi R usya’nın Holbrooke’u olan Krasno
yarsk Valisi Alexander Lebed Rus yönetimin Çeçen 
savaşçılarla kozlarını paylaşabileceğini ama bir halkı 
topyekün bir şekilde cezalandırmanın stratejik açıdan 
yanlış ve insani açıdan kabul edilemez olduğunu be
lirtiyor. Ona göre R usya’nın bu yaptığı düpedüz stra
tejik hata. Lebed, Katk;aslar’ın ikinci bir Afganistan 
olarak Rusya’nın bu bataklığa çekilebileceğini ve bu
rada savaşın yıllarca sürebileceği uyarısında bulunu
yor.

TO PY EK Ü N SAVAŞ

Dünyanın iki tarafında topyekün bir savaş var. Bun
lardan birisi m aalesef Türkiye’de. Bu savaşı açan da 
kendi ifadesiyle YÖK Başkanı Kemal Gürüz. Dedesi
nin Selanikli olduğunu ve 19 Mayıs da doğduğunu 
belirten Kemal Gürüz Konya’da rektörler toplantısın
da üniversitelerde başörtüsüne karşı bazı gazetelere 
göre topyekün savaş emri vermiştir. İkinci topyekün 
savaş da Çeçenistan’da cerayan etmekledir. Rusya 
Başbakanı Putin kem küm etse de zaman zaman Rus 
yetkililer ve basını Çeçenistan’a karşı açılan savaşı 
topyekün savaş (full-scale war) olarak nitelendirmek
ten kaçınmıyorlar. Allah bilir kalplerinde ise neler 
gizliyorlar. Bilindiği gibi Rusya’nın Çeçenistan’a 
karşı savaş açmasının nedenlerinden birisi Çeçenleri 
bozguncular (troublemakers), huzursuzluk çıkaranlar 
olarak görmesidir. Maalesef bazı yerli işbirlikçilerde 
bu tanıma iştirak etmektedirler. Topyekün savaşın 
başlatılmasının gerekçesi olarak; Şamil Basayev’in 
suçlanma nedenlerinden birisi de Rus şehirlerinde 
ayırım gözetmeden terör eylemlerine katılması. Arap 
asıllı yardımcılarından olan Hattab ile birlikte Dağıs
tan gibi komşu ülkelerde Rus yönetimine meydan 
okuması. Basayev ise bütün bunları reddediyor. Ken
disi ve arkadaşlarının Çeçenistan için m//// kurtuluş 
mücadelesi verdiğini ve başlangıcından beri Mosko
va’daki patlamalarla bir alakası olmadığını söylüyor. 
Bugünlerde Rusların girmeye hazırlandıkları ve ke

nar mahallelerine ulaştıkları Grozni’den Carlotta 
Gall’a açıklama yapan Basayev, patlamalarla ilgileri
nin bulunmadığını bunların Rus özel birliklerinin ve
ya bazı Dağıstanlıların eseri olabileceğini söylüyor. 
1994-96 yılları arasında Ruslara karşı direniş savaşın
da epey yararlılıklar göstermiş bulunan Şamil Basa
yev daha soni'a Budyonnovsk şehrinde akıllara dur
gunluk veren bir eylem gerçekleştirmişti.

Ağustos ayında Çeçenistan’a sızma nedenlerinin 
ayrıntıları ise bizim bildiğimizden biraz farklı. Genel
likle Dağıstan’da bir İslam devleti ilanı için girdikle
rini sanıyorduk. Oysa kendi kendini Çeçenistan’a 
sürgüne gönderen Bagaouiddin adındaki Dağıstanlı 
bağımsızlık yanlısı lider ve taraftarları Dağıstan’a 
dönmüşler. Döndükten sonra da resmi Dağıstan yet
kilileriyle aralarında sürtüşmeler çıkmış. Rus güçleri
nin Çeçen sınırına yakın bölgede Bagaouiddin’i kıs- 
tu'maları ve kuşatmaları üzerine Şamil Basayev ve 
adamları ilk sızma harekatını gerçekleştirmişler. Ku
şatmayı yarmışlar ve arkadaşlarını kurtarmışlar. Son
ra Rusların, îslamcıların yerleştikleri iki diğer köye 
de saldırmaları üzerine 5 Eylül tarihinde Dağıstan’a 
yeni bir çıkarma daha yapmışlar ve 6 gün çarpıştıktan 
sonra Rusların köydekilerin kaçmalarına izin verme
leri üzerine Çeçenistan’daki üslerine geri dönmüşler. 
Basayev ülkelerini Rus boyunduruğundan kurtarma
ya azmettiklerini söylüyor. Ona göre Çeçenistan’ın 
bir kısmını Stalin İkinci Dünya Savaşı günlerinde Da
ğıstan’a ilhak etmiş. İlhak edilen bölgeyi ve buna ila
veten geriye kalan bölgeyi Rus istilasından kurtarma
yı amaçladıklarını ve bu uğurda savaştıklarını söylü
yor. Rehine ticareti yapmadığını da sözlerine ekliyor. 
Budyonnovsk da ise rehine aldıklarını yadsımıyor 
ama bunu köşeye sıkıştırıldıkları için başka çare bu
lamamaktan dolayı mecbur kalarak yapmalarıyla izah 
ediyor. Şimdi ise böyle bir durumun olmadığını söy
lüyor. Şamil Basayev ailesinin altı göbek veya nesil 
boyunca Ruslarla harbettiğini ve 5 ’inci göbekten de
desinin meşhur Dağlı Komutan Şeyh Şam il’in naip
lerinden olduğunu aktarıyor. Nihai amaçlannın yıkıl
mış ve yakılmış ülkelerini yeniden kurmak ve Kafkas 
Devletleri Konfederasyonu meydana getirmek oldu
ğunu sözlerine ekliyor.

Son savaşla birlikte Aslan Meşedov idare beceri
sini ve birlik ve beraberliği temindeki yeteneğini or
taya sermiştii'. Bu yönüyle alkışlanması gereken bü
yük bir komutan. ■
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DENEME
b il g i  v e  t o p l u m

Haluk
BURHAN

B ilginin kusallığını yani ilahi kö
kenli olduğunu kaloul edip de ba
tılı bilim adamlarının bilme bi

çimlerini hayatlarına geçii'mek durumun
da kalan (bilimsel bilgiyi tevarüs eden) 
müslümanların batıya örnek olacak top
lumsal yapıya ulaşmaları hayal olarak 
hükmolunmalıdır. Bilgi ilahi kökenlidir, 
insanın kendisinden menkul bilgisi yok
tur, demek; yeryüzünde insan tarafından 
kullanılan bilginin insanın yeıyüzündeki 
ameli seçmelerinden olduğunu söylemek 
de demektir. Bilgi kullanıldıkça sevap ya 
da ikab konusu olur ve kullanıcıya kazan
dırdığı dünyevi statü yanında bir de 
uhrevî mertebe verir. Bilginin insana ve
rilmesi o insanm kutsallığına, yani ilahi 
anlamda kurtulmuşluğuna, müjdelenmiş- 
liğine delalet etmez. Bilgi insana akide
den bağımsız olarak verilir; dolayısıyla 
bilgi verilirken bilgiyi kullanacak olanın 
itikadı her zaman önemsenmez. Anc^k el- 
betteki Allah, Kitap vahyini şeytanlara in
dirmez. Fakat bu, yine bilginin ilahi köke
niyle ilgili bir problem atiktir. İnsanlığın 
tüm bilgisi ilahi bir seçme ve vahyetme 
anlamında Adem(as)’de mündemiçtir. Di
ğer deyişle insan bilgisinin kaynakları 
arasında sayılan duyu, akıl, deney, tüme- 
varım-tümdengelim, rüya-ı sadıka, va
hiy... tamamen Adem (as)’e verilidir. İn
sanlığın Adem resulü aşması ya da O ’nun 
bilmediği bir bilmeyi sonradan geliştirdi
ği vaki değildir. İnsanlık Adem (as)’den

ya da insanlığa gönderilmiş nebilerden te
varüs ettiği bilgiyi kullanmaktadır.

Bilgiyi kutsal-kutsal dışı gibi bir bö
lünmeden kurtardığımız taktirde bile bil- 
gi-kutsal çatışmasının önüne geçemeyebi- 
liriz. Çünkü vahyi metinlerde bildirilen 
kimi bilgiler bilginin objektif, yaygın, de
neysel, sürekli... olmak gibi niteliklerini 
içermez. Böylece bilgi doğru bile olsa tat
bik edilebilir olmayan alana ait kılınarak 
ortaya çıkartılmıştır. Bu dumm bilginin 
ancak inançla kavranabileceği bir alanı 
olduğunu işaret eder. Örneğin K ur’an az 
bir topluluğun çokluğa sahip toplulukları 
yenebileceğini imana dair bir koşuldan 
başka bir koşulu şart koymadan bildirir: 
“Eğer sizden sabreden yirmi kişi olsa iki 
yüzü yenerler. Sizden yüz kişi olsa, kafir
lerden bin kişiyi yenerler. Çünkü o kafir
ler, anlamaz bir topluluktur.” (Enfal, 65) 
K ur’an ikiyüz kişiyi yenen yirmi kişinin 
özelliklerini özel savaş tekniği eğitimi al
mak gibi bir şarta da bağlamamış, yalnız 
iman-sabır üzre olmak şeklinde açıkla
mıştır. Dolayısıyla bu bilginin hayatın iş
leyişi ile ilintisini kurmak her zaman 
mümkün olmamıştır. Nitekim iman etme
yenlerin bilgisi hakkında K ur’an “Dünya 
hayatmdan sadece dış yüzü bilirler; ahi- 
retten ise onlar tamamen gafildirler." 
(Rum, 7) buyurarak bilgiye dair bir ikili
ğin varlığını teslim eder. K ur’an mentali- 
tesinde bilginin iman-sabır alanında kav
ranması bilgiye dair “doğru, objektif, yay-
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^ın, deneysel, sürekli, evrensel” niteliklerini bozar. 
Bu, bir mucize beklentisini bilgi ediniminin metodu 
kılmak anlamma gelmez; fakat bilginin iman-sabırla 
kavranması halinde dünyayı (maddenin sınırlamaları
nı) aşabileceğinin mümkün olduğunu teslim etmektir.

Buraya kadar anlattığımız gerçeklik, bilginin bilgi- 
kutsal çatışması içermediği ama kendini yalnızca dün
yevi sınırlamaların içindeki oluşa dair verileri toplayıp 
analiz eden-çıkarımlara varan metoda hasretmiş toplu
luğun müslümanların bilgisiyle çatıştığını vurgular. 
Bilgi olmak itibariyle önemsenmesi gereken ama 
müslümanların Icullanamayacağı bir bilginin varlığını 
gösterir. K ur’an böyle bilgilerden sözeder:

“O şeytanlar küfre gittiler: İnsanlara büyü ve Ba- 
bil’de Harut ile Marut adlı meleklere indirileni öğre
tiyorlar Halbuki onlar "Biz bir fitneyiz, küfre gitme” 
demedikçe kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat 
bunlar, onlardan erkekle karısının arasını açacak şey
ler öğreniyorlardr (Bakara, 102).

İslami bilgi teorisinin vahiy merkezli, batılı bilgi 
teorisinin ise pozitivist-materyalist vc seküler merkez
li olduğu bu noktada söylenemez. Sorunu akıl-vahiy, 
din-bilim şeklinde çift gerçeklik şeklinde ortaya koy
mak islami bilgi teorisi açısından çözüm getirmeye- 
cektk. Gerçekte akıl-vahiy, din-bilim gibi çift gerçek
likler nebevi bilginin sahilıliğini zamanla yitirmesiyle 
ortaya çıkmışlardır. Nitekim kilise, münzeviliği, yani 
İsa(as)’nın çilesini propaganda ederken mhbanlaşmış 
ve toplumu seküler alanda inşa ederek din-dışılığı icat 
etmiştii'. Üstelik seküler alanda dünyevi iktidar (kato- 
lisizm) kurmuştur. Kilise ruhbanlığı örneği münzevili- 
ğin de bir tür dünyevileşme olduğunu göstermesi açı
sından önemlidir. Buna göre islami olmayan bilgi te
orilerini tanımlanmasında akıl-vahiy, bilim-din diko- 
tomileri yerine dünyanın hakimi olma refleksinin kul
lanılması gerekir. Fakat islami olmayan bilgi teorileri
nin dünyaya hakim olma refleksleri birbirinden farklı 
ve birbirleri ile çatışmacıdır. Modernleşme sonrası ba
tılı bilgi teorisinin müslüman toplumlar üzerinde ‘ga
libiyeti’ batılı bilgi teorisinin islami bilgi teorisi üze
rinde bilgilere ulaşmasının neticesi olarak anlaşıla
maz. Bize göre ortaçağ skolastiği kendi toplumsal ya
pısında bile sorunlan (feodalizm, kilisenin senyörleş- 
mesi, Incil’in tahrifi ve paradigmatik zayıflığı, kutsal 
işkence/afaroz, veba, vs.) açıklamaktan uzaktı. Müslü- 
manlar batı ortaçağına göre sorunları daha az, para
digmaları tutarlı bir toplum olarak Avrupa’ya geldiler.

Avrupa’nın yaşadığı etkilenim, kendi paradigmaları
nın müslümanların toplumsal paradigmaları karşısın
daki zayıflığından kaynaklandı. Oysa müslümanlarm 
paradigmaları da müslüman toplumlar arasında çatış
maları ihtiva ediyor, dünycvileşmeyi onaylıyor ve 
dünyanın bütününe yönelmemiş (Avrupa, Asya ve A f
rika dışında bir dünya tasavvuru ve adalet istemi yok
tu) bulunuyordu. Bu nedenle modern batı bilgi teorisi
nin başarısı müslümanların skolastik çağdaki bilgi te
orilerinin eksikliğini dışa vumıak bakımından önemli 
sayılmalıdır. Müslümanlar savaş meydanlarındaki üs
tünlüklerini yönetici elitlerin imzaladığı barış antlaş
malarıyla kaybettiler ve toplumlarm kahramanlarını 
tükettiler. Böylece kahramanlık, uhreviyatla ilinti ye
rine dünyalık mal istemine ikame edildi. Ancak dün
yayı isteme noktasında batılı paradigmanın ısrarı müs
lüman toplumun ısrarından daha üst bir mevkide bulu
nuyordu. Nitekim Fuzulî’nin Leyla’sı için dünyasın
dan vazgeçen Mecnun’un hikayesini yazdığı dönemde 
İspanya çoklan Endülüs müslümanlarını katletmiş 
(1492) ve dünyayı işgale yönelmişti. Üstelik Fuzuli’ye 
bu hikayeyi mesnevileştirmesi için ısrar eden Kanuni 
zamanının meşhur şair ve sipahisi Taşlıcalı Yahya 
Bey’dir. (ö. 1582)

Modern batı biliminin, bilimdeki kendiliğinden de
ğişimin ürünü şeklinde algılanmasını da burada eleşti
rebiliriz. Modern bilim, bilimsel çalışmaların neticesi 
olarak değil; batıda doğmuş yeni bir toplum olma işti
yakının vasıtası olarak meydana geldi. Feodal toplum
sal sistemden kopan ve ayrı bir toplumsal tasarım üze
rinde bûieşen topluluklar ihtiyaçları olan bilgiyi de 
üretmenin icbari niteliğini gördüler. Manil'aktür ve sa
nayileşme süreci bilginin toplumsal olarak inşa edile
bileceğinin kanıtı şeklinde ortaya çıktı. Diğer deyişle 
her toplumsal hal kendine mahsus bir bilgiye tesanüd 
eder/etmelidk, kuralı batı sosyo-ekonomik tarihinde 
örneklenmiş bulundu. Gerçekten de bilginin ‘toplum- 
ların nev-i şahsına mahsusluğu’ sosyolojik bir kuraldır 
ve bir toplum başka toplumsallıkların bilgisini alarak 
yeni bk toplumsal kuramaz. Bilakis bir toplum başka 
bk toplumun bilgi biçimini kırarak bilgi ürünlerini sa
hiplenir ve kendi toplumsallığına monte edebilk. Bu
na göre toplum olma iradesi olmayan bir topluluğun 
bilgisi olmadığı gibi; münhasır bir bilgiye yönelme
yen toplulukların da toplum olma iradesine kavuşma 
imkanı yoktur. Bu cümleden olarak modern batı bili
mi, feodal toplumdan ayrılmak isteyen ve yeni toplum
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tasarılarını tartışan toplulukların münhasır bilme biçi
mi anlamında doğdu. Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri 
başlıklı kitabında feodal toplumu çözen gelişmeleri 
orta sınıfın doğuş ve gelişimine bağlar. Pirenne’ye gö
re ilk tüccarlar topraktan kaçmış serseriler, maceracı
lar, yağmacılar arasından geldi. Bunların birçoğu ya
bancı dil biliyor, çeşitli ülkelerin gelenek ve ihtiyaçla
rını biliyorlardı. Kazanç umudu veren yerlere sürükle
nen bu insanlar malın ucuz ve bol olduğu yerlerden al
dıkları emtiaları çok yüksek fiyatlarla satabilecekleri 
ve malların az olduğu bögelere yetersiz ulaşım imkan- 
larınm bulunduğu bir ortamda pazarlıyorlardı. Çok 
geçmeden dünyayı yalınayak 
dolaşan gezginler arasından 
yeni zenginler türedi. Tacirin 
gezgin yaşamı bir süre sonra 
onu meslekdaşlarıyla birleşme
ye zorladı. Ortaçağ’da tacille
rin ortak savunma için gruplar 
oluşturması bir mecburiyetti.
Tüccarlar, gerek soylu ailelerin 
ve gerekse ruhban sınıfın kü
çümsediği bir açgözlülüğü ifa
de ediyordu. Girişim ve kâr dü
şüncesine yabancı olan dinsel 
coşkuya bağlanmış yoksulluk 
ülküsü nedeniyle Kilise ticareti 
bir çeşit gasp şeklinde değer
lendiriyordu. Tüccarlar dere
beylik ve toprak hukukuna de
ğil kamu hukukuna bağlıydı.
Çünkü yasa, bir efendiye bağ
lanmamış herkese özgür kişiler 
gibi davranıyordu. Nüfusun 
toprağa bağlı olduğu bir toplumsal örgütte tüccar kim
se tarafından sahip çıkılmaksızın diledikleri yerde do
laşan bir tipoloji veriyordu. Tüccarlar güvenlik endi
şesiyle feodal kentlerin dışında dış-kent (burgus) kur
dular. Bu nedenle “burjuva” sözcüğü, tüccar kale- 
kentinde oturanlar tarafından üretilmiştir. Eski kale- 
kentlerin banliyöleri olan tüccar gruplarının yerleşim
leri kırsal nüfusu belirgin biçimde kendine çeker. Fı
rıncı, kasap, demirci gibi meslek üyelerinin dışardan 
gelmesi gerekir. Zamanla nüfus artışı sanayi yoğunlaş
masına yaradı. Örneğin dokumacılar kırsal nitelikleri
ni yitirerek tüccarların hizmetinde basit içiler durumu
na geldi. Onikinci yüzyılda kent sanayinin ürettiği do

Modern bilimin kapitalist bi

rikime dayalı olması nede

niyle müslümanlardan giri

şimci tacirlerini üretmelerini 

beklemek batı tarihsel dö

nemlerinin/iktisadi toplum

sal aşamalarının gerçekleş

mesini İslam'dan istemek 

anlam ına gelir. Oysa İs

lam'ın toplumlarmm ihtiyacı 

olan bilginin ekonomik te

meli adi ve hakların sahiple

rine verilmesidir.

kumaların üstünlüğü ve renklerinin güzelliği Avrupa 
pazarlarında rakipsizdir. Ancak tüccar toplumu gelişen 
zenginliğe karşın hukuki bir güvenceye sahip değiller
di. Kaçtıkları arazinin beyi onları arayıp kimliklerini 
ortaya çıkarabilirdi. Derebeylerinin onlar üzerinde bir 
hak iddia etmesi yeterliydi. Ayrıca evlenmek istedikle
rinde seçtikleri kadın hemen her zaman köle sınıfına 
mensup oluyordu. “Cenin ana rahmini izler” ilkesine 
dayanarak çocuklar köleliğin evlilik içinde yeniden 
doğmasının konusu oluyorlardı. Ekonomik ve sosyal 
baskı kırsal köleliğin kalıntılarını kentlerde ortadan 
kaldıran bir kent ve belediye hukukunun doğumunu 

mecbur bıraktı. (Pirenne, Orta
çağ Kentleri, İletişim, 1991).

Anlaşılacağı üzere Avrupa ta
rihi izlendiğinde modern batı bi
limi Avrupa’nın kırsal toplumsal 
yapısından kopmayı başarmış 
sergüzeştçi, maceracı, görece öz
gür insanlarının toplumsal daya
nışmasının ürünü idi. Modern bi
lim, ekonomik temel olarak kır
sal yapıya değil, manifaktüre ve 
ticaret sermayesine dayanıyordu. 
Nitekim bilginin ekonomik bir 
temeli olmaması düşünülemez. 
Skolastik düşünce de temelde 
ekonomik temelli bir bilgiden 
beslenmekteydi. Burada sosyal 
kural şudur: Bir topluluk toplum 
olduğu anda ihtiyacı için gere
ken bilgiyi üretir. Bilginin top
lumsal ihtiyaçlara göre üretilme
si gereği nedeniyle toplumlardan 

toplumlara bilgi geçişi (ya da daha açık tabiriyle bilgi
nin islamileştirilmesi) istemi sağlıklı sonuçlar verme
yebilir. Örneğin modern bilimin kapitalist birikime da
yalı olması nedeniyle müslümanlardan girişimci tacir
lerini üretmelerini beklemek batı tarihsel dönemleri
nin/iktisadi toplumsal aşamalarının gerçekleşmesini 
İslam’dan istemek anlamına gelir. Oysa İslam’ın top- 
lumlarının ihtiyacı olan bilginin ekonomik temeli adi 
ve hakların sahiplerine verilmesidir. Müslümanlar ne 
Asr-ı Saadet’te ve ne de Osmanlı’nın zuhur yıllarında 
toprağın istismarına da (feodalite), üretimin suistima- 
line de (kapitalizm) yönelmemişlerse bunun sebebi ih
tiyaçtan fazlasına sahip olmanın hakkaniyete sığma-
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maşıydı. Müslümanlar tarihleri boyunca kâr güdüsün
den uzak ameller geliştirmişlerdi. Örneğin Yusuf (as) 
tarımsal-kırsal diye nitelenebilecek sisteminde tahılı 
kıtlık çeken insanlara/toplumlara makul ücreti muka
bilinde vc adilane ulaşmasını tanzim ederken; Süley
man (as) denizden çıkardığı servetin -kapital ve cin ile 
şeytanlara yaptırdığı hizmetin- emek sayesinde oluş
muş endüstriyel-kcntsel sisteminde mülkü hırs vc is
tibdat için kullanmamıştı. Süleyman (as) mülk ve sal
tanatındaki tasarrufu ile ilgili olarak Allah tarafından 
bazı fitnelerle imtihan edilmişti: “And olsun biz, Sü
leyman’ı imtihan da ettik” (Sâd, 34) Önccki rehberli
ği nedeniyle müslümanlar ne tarım toplumu iktisadına 
ve ne de üretim-yoğun iktisadi birikime yakın durdu
lar. Müslüman toplumların ilk oluşum dönemleri top
rağa veya makina üretimine köle kılınmış emeği azad 
edecek gazveleri teşkilatlamakla geçmişti. Bilim te
melli, üretim temelli toplumsal hareketlilik yerine 
fertleri kullaştn’an bilimsel ya da emek-üretim süreçle
rine yönelmiş seriyyeler veya Osmanlı akıncılığının 
gündeme gelmesi bundandı. Müslüman bir toplum or
taya çıktığında kendine münhasır bilimsel ihtiyaçları 
ve emek-üretim sürecini tanzim cdecekti. Bu nedenle 
müslümanların kullandığı bilim, toprağı stoklayarak 
toplumun tüm fertlerinin kullanımına izin vermeyen 
tarım toplumlarının kullandığı türden bii' bilgiye isti- 
nad etmeyecektir. Tarım toplumlarında üretilen tahıl, 
sebze, hayvansal ürün stoklanamadığı için, seı-vet top
rak sahipliği ile ölçülebiliyordu. Ancak tarım toplum- 
lannda üretimin yine de tedavül edilebilk bir niteliği 
olduğu için toprak sahibi olmadığı halde satın alma 
gücü bulunan bir madenin (altın ya da gümüş) stoğu- 
na sahip toplulukların kapitalizmi tarih sahnesinden 
hiç eksik olmamıştı. Müslümanların tarihin ilk devri
lerinden itibaren her iki iktisadi modele de sığmayan 
zihni-ameli yaklaşımları nedeniyle temelde birikime 
karşı durdukları söylenebilir. Bu nedenle sei'vete ulaş
tıran bilginin, serveti biriktiren bir bilgi olmaması ge
rekiyordu. Böylece yalnızca bilginin ahlakiliği değil, 
bilgiyle elde edilen servetin de ahlakiliği problem ko
nusu edilmiş bulunuyordu. Bilginin bir takım kişilere 
verildiği tarihsel anlamda inkar edilemez derecede sa
bitti. Gemi yapımının Nuh (as)’a, zu'h yapımının da 
Davut (as)’a öğretilmesine rağmen bu bilgilerin yarış
macı bir iktisadi zihniyetin elemanları gibi kullanıl
mamasını bilginin inanç-takva smııiamalarmın dışına 
da çıkan insanlık için menfi bir pozisyonu bulunduğu

na işaret olarak kabul etmekteyiz. Diğer deyişle insan
lığın ekonomik hırslarına hizmet etmek noktasına düş
müş, insanlığın birikim, uzun emel anlayışının aracı 
haline gelmiş bilginin; ayıklanması yahut kullanılabi
lir yönlerinin bulunduğu şeklindeki tezler metodların 
ve bilimsel teorilerin inançlarla bağı bulunduğunun 
anlaşılmadığını gösterir. Bilginin içeriğini bilimsel 
bulguların teknolojik aygıtlara dönüştürülmesi politi
kası ile doldurmak bilginin hikemî bağlarını kırmaktır. 
Ancak tersine bir doğrultu ile bilginin hikemî bağları
nı kurmak adına bilimin kartezyen sistem dışında te
mellerini mistisizmde aramak da modern bilimle 
ahenkli hayat biçimleri geliştirme çabası şeklinde de
ğerlendirilebilir. İslam toplumları mistik toplumlar ol
madığı gibi, tarımsal, göçebe, sanayileşmeci toplum 
modelleriyle de açıklanamaz. Oysa bilim, tarihsel sü
recinde toplumların inançlarına göre, ki bu inançlar 
ekonomik yapılarla da ilişkilidir, kendine bir mecra 
çizmiştir. Bilgi, toplumlann kendine mahsus amentü- 
sünden doğduğu için, bir toplumdan diğerine olduğu 
gibi aktarılamaz; aktarıldığında da kullanıldığı toplu
mun amentüsüne uygun bir amaç değişikliğine uğrar. 
Örneğin barut, Çin’de gösteri malzemesi iken batı’da 
silaha dönüştü.

Çağın başında müslümanlar ‘batının bilimini ala
lım ’ fikriyle hareket ettiler. Bilime yönelik eleştiriler
den sonra ilk kez. İ. Raci Faruki "bilginin isiamileşti- 
rilmesi” tezini (yetmişli yıllarda) bir model halinde 
sundu. Ancak bu tez bilginin bugünkü kullanımının pe
şinden giderek vakıa haline gelen her disiplinin İslam
’la ilgisinin kurulması çabası üzerine kurulu olduğu 
için müslüman toplulukları modern yaşama katılmaya 
çağırmaktadır. Bu tez modern toplumun yapısını eleş- 
tirmemekte, bilakis modern toplumda tek tek müslü- 
manların kullanabilecekleri bilgi-alet analizi yapmak
tadır. Faruki’nin teziyle hem modern toplumdan ayrı- 
farklı müslüman toplumu fikri zayıflatılmakta vc hem 
de batı biliminin metod-neticeleri izlenerek müslü- 
manların toplum tevessülleri devasa batı bilim verileri 
karşısında aşılmazlık hissinden kurtulamayacağı bir 
engele çarpmaktadır. Bilim, tek tek insanları birleştirip 
topluma evirmez; ama her toplum ihtiyacı olan bilgiyi 
inşa eder. Modern bilimin verileri ile hareket eden top
luluklar, modern toplumun izdüşümü olmaktan kurtu
lamadılar. Modern bilim sayesinde müslümanlık da 
toplumsal olmaktan ziyade bireyin ve grupların mo
dern toplum içindeki davranışlarını belirledi. ■
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DENEME
I KNOW, I HAVE TO GO...

Tank TUFAN

I. adımlar.
Serseri yürüyüşlere bırakırsınız bazen kendinizi. 

Ahenkli adımlarla başlar kaçışlarınız. Hangi sokağa 
girseniz bitti dediğiniz eski bir sayfanın satırlarında bu
lursunuz kendinizi. Dünde kaldı dediğiniz ne varsa, 
döndüğünüz iıer köşe başında karşınıza çıkar. Şehri kü
çültür serseri yürüyüşler. Unuttum dediğiniz ne kadar 
yüz varsa kalabahğın içinde size bakar. Sokak satıcıla
rının seslerine bırakırsınız kendinizi, vitrinlere yahutta. 
Bir bulvar gazetesinin üçüncü sayfasına düşer yaşamı
nız.

II. yüzleşme.
Eğer bir gün yolunuz bir üniversiteye düşerse...
Beceriksiz adımlarla yürüyen bir kıza rastlarsanız. 

Sanki düşecekmiş gibi, sanki ayakları biribirine dolaşa
cakmış, bir yere takılacakmış gibi. Merdiven kollarını 
sıkı sıkıya tutuyorsa. Aceleyle yürüyorsa mesela. Kal
kacak son vapura, son trene yetişecekmiş gibi hızlı atı
yorsa adımlarını. Yere, toprağı incitecekmiş gibi bası
yorsa, yer çatlayacakmış gibi ürkek atıyorsa adımlarını. 
Şaşkınsa bir masaldan şehre düşmüş gibi,

Eğer bir gün yolunuz bir üniversiteye düşerse...
Utangaç bir kız yüzüyle karşılaşırsanız, başını yer

den kaldırmıyorsa. Gözlerine hüzün düşmüşse. Karan
lık değmişse bakışlarına. Gece gökyüzünü sey
retmekten ay ışığının izi kalmışsa yüzün
de. Gözlerinden yıldızlar dökülüyorsa 
mesela. Nereye baktığı anlaşılmı- 
yorsa. Her şey gözlerinde kaybo
luyorsa. Kirpiklerine yakamoz
lar takılmışsa. Gözleri denize 
bakan bir balıkçının gözleri 
gibiyse.

Eğer bir gün yolunuz bir 
üniversiteye düşerse...

Genç gürültülerin arasında 
sessiz bir kıza rastlarsanız, kala
balığın ortasında bir sükut yürü
yorsa. Tam konuşacakken dudakla
rı titriyorsa, saklaması gereken bir sır
rı taşıyormuş gibi. Bir ortaçağ bilgesinin

susuşu gibiyse sessizliği. Henüz evrenin yaratılmadığı 
zamanlardan kalma bir sükutsa mesela. Bir Hint hika
yesinin tanrısal suskunluğunu taşıyorsa.

Eğer bir gün yolunuz bir üniversiteye düşerse...
Saçlarını taramayı beceremem iş bir kızla karşılaşır

sanız. Konuşurken saçlarını savurmuyorsa. Sıkı sıkıya 
tokalarla yapıştırmışsa saçlarını. Uyumsuz kıyafetler 
varsa üzerinde. Yakıştıramamışsa giydiklerini. Güzelli
ğinden utanıyorsa mesela. Yaz sıcağında boğazlı bir ka
zak giymişse. Bir pardesü giyip yün bir başlık takmış
sa kafasına. Ya da modası geçmiş bir şapka takıyorsa. 
Ellerini sürekli başına götürüyorsa, saçlarını tıkıştırı- 
yorsa şapkasından içeri. Ürkekse, bir başınaysa...

Bilin ki o kız başörtülü bir kızdır.
Bilin ki bir kez daha kaybetmişizdir...

I II . kaçış.
Şimdi yosmaların dolaştığı kaldırımlarda, apansız 

çöken yorgunluğuma aldırmadan uğruna ölebileceğim 
bir kelebek kanadı arıyorum. Bir müebbedin duvara at
tığı çentikler kadar sonrasız adımlara bırakıyorum so
luklarımı. Huysuz bir rüzgar heveslerimi saçıyor etrafa. 
İlgilenmiyor sokak çocukları.

Yıldızların oyun saati. Akrebin zehri doluyor yelko
vanın üzerine. Vakti melekler sırtında taşıyor. Ellerimi 

gecenin yumuşak kamında gezdiriyorum. Doğ
mamış çocuğu hissetmeye çalışıyorum 

parmak uçlarımda. Bir tren garının ru
tubet kokan odasında, zamansız ta

rifelere aldanmış, tutkularımızın 
trenini bekliyoruz. Bir anne öl
müş ya da bir yaprak düşmüş 
olmalı. Duvarların soğuk yü
zünden gözyaşları sızıyor. 
Ölümün çığlığından korkup, 
kahkahanın örümcek ağından 

mağarasına giren bir palyaço 
kadar çaresiz, duvarın bir kö.şe- 

sine sinmiş başımı ellerimin ara
sında saklıyorum. Yaşlı bir adamın 

ellerini andırıyor sokaklar.
Biliyorum, gitmeliyim...
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BATININ DÜNYASI
VE b iz im  DÜNYAMIZ

ANALIZ

A z hUmek, çok anlam ak:  
iş te  en büyük ihliyacım ız. 
Ja m es R am sey U llman

A ğ u s to s  deprem in d en  sonra ycr- 

k ab u ğu  v e  harekellcri ile  ilg ili  

so n  d e r ec c  y o ğ u n  bir b ilg i b o m -  

bardım anm a tutu lduk . Saatlerim iz, g ü n 

ler im iz , g e c e le r im iz ,  uzm anları d in lc -  

m eld e g e çti. O nlar b iz e  pek  ço k  şey  an lat

tılar. A m a b iz  sa d e c e  üç basit soruya  c e 

vap arıyorduk: Y en i bir deprem  o la ca k  

m ı? N e  za m an ?  N ered e?  İki a y lık  y o ğ u n  

bilg i bom b ard ım an ından  sonra v a rd ığ ı

m ız n e t ic e y i ö z e t le y e c e k  olursak:

H er an her y erd e  h erşey  olabilii' v ey a  

olm ayabilir . Y ahut h içbir zam an h içbir  

şey  o lm a y a b ilir -v cy a  o labilir. Yahut, bu 

iki ih tim alin  ortasın d a , herhangi bü‘ anda, 

herhangi b ir y e rd e , herhangi b irşey  o lab i-  

İLi- de, o lm a y a b ilir  de.

Bu kadarın ı, za ten  deprem den ö n ce  de  

b iliyordu k . Fark ed e n , sa d ece , fert başına  

düşen  d eh şet m iktarı oldu . Ş im d i her za 

m ankinden  fa z la  k o rk u y o ııız . H er an her- 

fjcydcn k o rk u y o ru z. Y erkabuğundan kor

ku yoruz. F ay hattından  korkuyoruz. B i 

nalardan k o rk u y o ru z. E nk az altında k a l

m aktan k o rk u y o ru z . Karadan k o rk u y o 

ruz. D en iz d e n  korku yoru z. B alık lardan  

k o rk u y o ru z . K ö p e k le r in  u lu m a s ın d a n  

korkuyoruz. K u şla r ın  uçuşundan korku

yoruz. S iste n  k o rk u y o ru z. S ıcaktan  kor

kuyoruz. K aran lık tan  korkuyoruz. D ü n 

yadan k o rk u y o ru z. Y aşam aktan k o rk u y o 

ruz. Ö lm ek ten  korku yoru z. T erk-i d iyar  

etm ey e  n iy e t le n m işk e n  başka yerlerden  

g e le n  dep rem  h ab er ler iy le , k açacak  yer

bu lam am aktan  korku yoru z.

CEH ALET b i r i k i m i

G erçi b ilg im iz  arttı. Yerkabuğu ve hare

ketleri hakkında p ek  ç o k  şe y  öğrendik .

H erb irim izin  b ilg i d ağarcığ ınd a  artık en  

az 50  saatlik  bir je o f iz ik  eğ itim i var. A m a  

öğ ren d ik çe  ürktük. Ö ğren d ik çe  korktuk.

Ö ğren d ik çe  d eh şete  düştük. B ilg i, hiçbii' 

zam an  b ö y le s in e  terör estirm em işti k im 

sen in  hayatında. O y sa  problem  b ilg in in  

fa z la lığ ın d a  d e ğ il, tam tersin e, e k s ik liğ in 

de yatıyor. Ve bu g id iş le  b aşım ıza  g e le n 

ler b ak landak i b ilg im iz , ne kadar artarsa 

artsın, e k s ik liğ in i k orum aya devam  e d e 

cek . Çünkü işin  b aşın dan  beri, haberin  

içerm esi g erek en  en ö n em li unsuru, yan i,

“K im ? ” sorusun un c ev a b ın ı, b iz i b ilg i-  

len d k en lerd en  h iç b iıis i  verm iyor. Ç iz ilen  

tabloda b a ş ıb o şlu k , g a y e s iz lik , d ü ze n s iz 

lik  hakim . F aylar k ırılıyor, k ıt’alar k a y ı

yor, tabakalar sürtünüyor, zem in  o y n u 

yor, d en iz  k ayn ıyor, toprak göçüyor , yer  

ya r ılıyor... N iç in  bütün bunlar? B ilen  

y o k . K im  yap ıyor?  S o ru lm a z  b ile . H erşe -  

y in  birtakım  esra ren g iz  kanunlara g ö re, 

k en d i k en d in e  cereyan  ed ip  g ittiğ i varsa

yılır.

B u , b iz im  a lış ık  o ld u ğu m u z, B au  usu

lü b ilg i ed in m e şekUdir. B u usu lde fa il s o 

rulm az, h ik m et aranm az. H enry A d a m s’in 

d e y im iy le , “iş le n m e m iş  b ild ile r  h a lin d e  

c e h a le t b ir ik t ir ir iz ” y ıllar  boyunca ve bu- Ş I I ^ İ Ş E K

Ümit
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nun adına “eğitim” deriz. Günlük hayatın kargaşası 
içinde bu cehalet birikimi herhangi bir rahatsızlığını 
bize hissetirmeyebiliı-. Fakat insan bu dünya üzerinde 
ne aradığını düşünmeye başladığında, bunalımla karşı 
karşıyadır. Bazan perde kapanır gibi olur. Ecel, tıpkı 
bugün yaşadığımız gibi, gerçekliğini ve her an başa 
gelecek gibi olduğunu, bütün çıplaklığıyla hissettiri- 
verir. İşte o an, kuru bilginin ötesinde birşeylere olan 
ihtiyacın en şiddetle yaşandığı andır. Eğer Batı usulü 
eğitimin bütün ihtiyaçlarımızı karşıladığı iddiasında 
samimi olan varsa, ölümü ortadan kaldırsın ve yerin 
ve göğün fiziksel şartlarını bize dost haline getirsin, 
bize ağız tadıyla bir hayat garantisi versin!

EV R EN  VE BİZ

Garanti ne gezer? Yerin altı ve üstü, gökler ve içinde
kiler, insana oranla çok büyüktür, çok güçlüdür ve 
bunlardan hiçbiri, “Aramizxia insan var” demez. 7-8 
şiddetindeki deprem ise, evrensel boyutlarda ele alın
dığında, varlığı bile hissedilmeyecek kadar küçük bir 
olaydır. Sözgelişi, 4-5 kilometre çapındaki bir astero- 
idin gezegenimize çarpması, dünya nüfusunun yarısı
nı silmeye yetecek bir küçücük kaza teşkil edebilir. 
Nitekim buna yakın kaza tehlikelerini, dünyamız, ya
kın tarihte, kılpayı denecek 
bir şekilde, birçok defalar at
latmıştır. Çevremizde, yakın 
gelecekte bir tehlike teşkil 
edebilecek ne kadar asteroid 
ve göktaşı bulunduğunu 
kimse kesin olarak bilmiyor.

Zaten dünyanın sınırları 
dışına çıktığınız andan itiba
ren hiçbir şey hayata dost de
ğildir. Gökkubbemizde ışıl 
ışıl parlayan güneş, ılık ışık
larını, her saniye yüz mil
yonlarca ton hidrojen bom 
basının yardımıyla bize gön
deriyor. Güneş yüzeyindeki 
prominanslar, bazan 700 bin 
kilometre yüksekliğe ulaşa
biliyor, yani, üst üste kon
muş 50 tane dünyayı yutacak 
alevler halini alabiliyor. Ve 
güneş, bu haliyle, Samanyo

lu içindeki 200 milyar yıldızdan (dünya nüfusunun 
otuz misli) sadece bir tanesini teşkil ediyor. Bu yıldız
lardan herhangi bir tanesi, ölüm ânında Güneş Siste- 
m i’ni yutacak kadar dehşetli bir patlamayla gökleri 
sarsabiliyor. Samanyolu’nun evren içindeki durumu 
da, aynen güneşin Samanyolu içindeki durumu gibi. 
Yani, yeryüzünde nefes alan her insanın eline Saman
yolu gibi bir galaksi tutuşturacak olsanız, tahmin edi
len kâinattaki galaksilerin belki otuzda birini, belki 
yüzde birini saymış olursunuz!

Şimdi gelin, bu evrende insan denen varlığın yeri
ni bulun, bulabilirseniz! Bulsanız da, insan daha göz 
açıp kapamadan kayboluverir dünyadan. Çünkü bu 
gezegenin ömrüne oranla bütün bir insan neslinin öm
rü, 24 saatin son saniyesinden ibarettir. İşte, insan 
neslinin bütün kavgaları, depremler ve kasu'galar, ev
rendeki bu küçücük yerde, 24 saatin son saniyesi için
de cereyan eder. İnsanlar kendi kendilerine sınırlar çi
zerler burada ve bu saniyenin fraksiyonları içinde: 
“Buraya kadar benim, bundan sonrası Onun” diye. 
Sonra da, “Benim ” dedikleri yere, nasıl olduğunu an
layamadan gömülüveriıier birgün ansızın. Ama ev
rende kimse duymaz onların ne gelişlerini, ne gidişle
rini. Kocaman iddialarından da kimsenin haberi ol
maz. Olsa da kimse umursamaz. Göktekilerin, yerde

ki sinek vızıltılarına kulak ver
mekten daha büyük ve önemli 
işleri vardır. Yerin altı da üs
tünden daha güvenli sayılmaz. 
Üzerinde yaşadığımız yerka- 
buğu, gezegenimizin büyüklü
ğüne nispet edildiğinde, bir el
manın kabuğu kadar incecik 
kalıverir. Onun altında ise ka
yalar erimeye başlar. Sonra 
erimiş madenlere dönüşür. 
Volkanların püskürttüğü lav
lar, hepimizin ayağı altında 
kaynayıp duran şeyden başka
sı değildir. K ıt’alar, işte bu 
alevden deniz üzerinde yüzer. 
Dağlar böyle kurulur, denizler 
böyle açılır. Bir Sanatkârın 
elinde dünyanın yüzü yoğrul
dukça yoğrulur. Bütün bunlar 
olup biterken, ara sıra insan, 
ayağının altında yerin kaydığı
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m hissediverir. Bu küçücük olay, birkaç saniye içinde, 
on binlerce hayatı söndürür. İşle, o kadar... Öylesine 
basil, küçük, önemsiz birşcy olarak görünür insanın 
hayalı bize verilen bilgilerin ardında.

BİR BA ŞK A  AÇIDAN EVREN VE BİZ

Oysa manzaranın bir başka açıdan görünüşü var. Ve 
bu manzara, çok daha gerçekçi bir bakış açısını res
mediyor. Çünkü ilk bakış açısında, insan hayalını 
açıklayamazsınız; herşey onun aleyhindedir. Hallâ 
hayatın lehindeki olayların bile nasıl olup da bu şekil
de geliştiği, hiçbir şekilde açıklanamaz. Diğer bakış 
açısı ise, hiçbir şeyi eksik bırakmadan, hiçbii- sorunun 
cevabını gizlemeden, herşeyi olduğu gibi serer insa
nın gözleri önüne. Ve taşlar yerine oturmaya başlar. 
Yeryüzü, Onun eniriyle uysal kılınmıştır. Yoksa onu 
dizginleyecek güç, kimsenin elinde yoktur. Lavların 
üzerine kayalar yerleştirilmiş, kayaların üzerine top
rak serpilmiş, onun üzeri rengârenk halılarla süslen
miştir.

Evet, ayağımızın altında, saniyenin parçaları için
de bizi moleküllerimize ayu'acak güçte bombaların 
yattığı doğrudur; ama bir başka doğru da, bülün bun
ların sahipsiz olmadığıdır. Gökten her an göktaşları 
yağar, güneş rüzgârları eser, zararlı ışınlar her yandan 
dünyamıza hücum eder. Fakat “korunm uş” bir sem â
sı vardır dünyanın. Kal kat atmosferle bu gezegeni 
sarıp uzayın namütenâhi tehlikelerinden koruyan var
dır. Güneş, bu dünyanın tavanında asılmış bir lâmba
dır. M ilyarlarca yıl, gücünden birşey kaybetmeksizin 
dünyamızı ısıtıp aydınlatacak şekilde düzenlenmiştir. 
Yerin ve göğün sahipsiz olmadığına en büyük delil, 
bizim burada bu muhakemeyi yapıyor olmamızdır. 
Biz bu muhakemeyi yürütürken, vücudumuzun kaç 
milyar hücresinin kanser kontrolundan geçtiği hak
kında hiçbir fikir sahibi değiliz. Olmamız da gerek
mez. Çünkü işler hep “kendiliğinden” yürümektedii’. 
Denizleri göğe kaldırıp arıtarak yüzlerce kilometre 
öteden binlerce ton suyu taşıyıp boşaltmanın nasıl bir 
mucize teşkil ettiğini hiç düşünmeyiz bile; çünkü 
herşey sessiz sadasız, “çevreye rahatsızlık vermeksi
zin” yürümekle ve bu hizmetten dolayı bize hiçbir fa
tura çıkarılmamaktadır.

Uzayda bir yöne doğru saniyede 30 kilometre, bir 
başka yöne doğru saniyede 220 kilometre hızla uçup 
giden, karnı erimiş madenlerle dolu bir gezegenin

üzerine taş ve toprak serip sonra bu topraklan narin 
bir gelinciği çıkarmak nasıl bir san ’al eseridir; bunun 
üzerinde de durmayız. Çünkü gelincikler her zaman 
çıkar, sessizce çıkar, her mevsim milyarlarcası yeryü
zünü süsler.

Dünya niçin var? Niçin bu kadar güzel? Niçin gü
zellikleri bu kadar çeşitli? Bülbülün sesinde, gülün 
renginde, anne kuşun şefkatinde, dağların heybetin
de, mazlumun duasında, zalimin cezasında, yunusun 
yüzüşünde, kuğunun süzülüşünde güzellikler niye bu 
kadar farklı? Nasıl oluyor da insan bütün bu güzellik
lerin hepsini fark ediyor, hepsini zevk edebiliyor'.'^

VE k u r ’A n ’A D ö n ü ş

Böyle soruları. Batı kafası, elinin tersiyle iler. O itin
ce biz de iteriz. Fakat bunlar, gerçek dünyanın gerçek 
sorularıdır. Cevapları, bizi gerçeklerin güzelliğiyle ve 
rahatlığıyla karşı karşıya getirir. O zaman, ürküntü 
vermeyen bir dünyaya gözümüzü açıveririz. Ayağı
mızın altına baktığımızda, bizim için serilmiş bir dö
şek görürüz. Başımızın üstünde sapasağlam koıım- 
muş bir lavan vardır. Evimizin altını çiçekler, üstünü 
yıldızlar süsler. İkisinin arasında ne varsa hepsi b i
zimle alâkakadardır; hepsinin yaratılışında bizimle il
gili bir fayda gözetilmiştü'. Her neye baksak onu ya
panı biliriz, onun bizimle ilgisini buluruz. Biz bu 
dünyada, bu uzayda, bu evrende yabancı değiliz, 
kendi ülkemizdeyiz.

Fakat böyle bir bakış açısını kırkından sonra ka
zanmak da herkes için kolay olmuyor. Onun için, İlâ
hî takdirden söz etmek, birilerini ayaklandırmaya ye
tebiliyor. Güya inandığı Rabbine bir fay hattı kadar 
olsun ilim ve irade atfetmek, birilerinin nefsine her- 
şeyden ağu' gelebiliyor. Yahut yerkabuğunun Al
lah’tan emir alması laikliğe aykırı telâkki edilebili
yor! Onun için, bu bakış açısıyla mümkün olduğu ka
dar erken çağlarda tanışmak, en sağlıklı yol olarak 
gözükmektedir-daha zihinler bulanmadan. Batının 
karanlık gözlükleri görüşümüzü flulaştırmadan.

Başka bir deyişle; Herşeyden önce çocuklarımıza 
K ur’ân’ı öğretmeliyiz. Her kitaptan önce onu okut
malı, onun mânâsıyla onları tanıştırmalı, onun kâina
ta bakış açısını onlara benimsetmeliyiz. Sonra dönüp 
yine okutmalı, yine okutmalıyız. Tıpkı teki'ar tekrar 
nefes aldığımız gibi. Yaşadıklarımızdan çıkarmamız 
gereken derslerden en önemlisi bu olsa gerektir. ■
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iz l e n im

INGİLTERE MEKTUBU

Kani
TORUN

Sevgili dostlar, uzun bir aradan sonra 
yine sizlerle beraberiz.

Geçtiğimiz yaz Türkiye için çok acı
lı bir yaz oldu. Deprem  haberleri ilk an
dan itibaren burada da birinci haber 
özelliğini yaklaşık bir hafta korudu. Ay
rıntıya girmeden söylem ek gerekirse 
baştan itibaren televizyonlar iki şeyin 
üstüne durdu; Birincisi binaların çürük
lüğü. İngilizlerin anlamadığı ya da anla
yamadığı şey şuydu; madem Türkiye 1. 
derece deprem bölgesi, madem, nere
deyse iki senede bir sallanıyorsunuz, ni
çin bu binalar bu kadar çürük yapılmış. 
Özellikle devlet görevlilerinin rüşvet 
karşılığı çürük binalara ruhsat verdiği 
sık sık vurgulandı; neredeyse Türkiye 
deyince insanların aklına corruption 
(yolsuzluk) gelir oldu. Bir diğer vurgula
nan konu ise ilk üç gün devletin deprem 
bölgesinde olmadığı, halkın kendi başı
na birşeyler yapm aya çalıştığı, N A 
T O ’nun en büyük 2. ordusunun halkın 
yardımına gelmediği şeklindeydi; bunu 
da deprem bölgesinden yaptıkları canlı 
ropörtajlarla pekiştirdiler. Tabii elin ağzı 
torba değil ki büzesin; 312. madde de 
E d irn e’nin ötesine işlem ediğinden 
adamlar çekinmeden gerçekleri dile ge
tirdiler.

G eçtiğim iz günlerde İng ilte re’de 
mecliste temsil edilen üç parti kongrele
rini yaptılar. Kongre haberlerine geçme

den önce, bence önemli bir konuyu anla
tacağım. M ecliste 3. parti olan Liberal 
Demokrat P arti’nin genel başkanı Paddy 
Ashdown kendi isteğiyle genel başkan
lıktan ayrıldı ve yerini genç George 
K ennedy’ye bıraktı. Daha yaşı yeni alt
mış olmuş, son seçimde partisinin oyunu 
artırmış, parti içinde herhangi bir muha
lefeti olmayan bir lider kendi isteğiyle 
emekliye ayrılıyor. Bizim gibi parti li
derlerinin Azrail tarafından görevden 
alındığı bir ülke için oldukça garip.

îşin enteresan tarafı bu memlekette 
de kavram lar karışmaya başladı. Değişik 
düşüncelere ve yaşayanlara (mesela ho- 
moseksülellere de) daha hoşgörülü dav
ranarak işbaşına gelen ve kabinesinde 3 
tane homoseksüel bulunan İşçi partili 
hükümetin başbakanı dindar bir hristi- 
yan ve aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, 
öte taraftan muhafazakarların lideri uzun 
süre nikahsız beraber yaşadığı kadın ile 
parti genel başkanı olduktan sonra ev
lendi. Parti liderliği için adı geçen eski 
savunma bakanı da geçenlerde homo
seksüel olduğunu itiraf etti. Hatta muha
fazakarların meclis grubunda yaklaşık 
40 tane homoseksüel milletvekili oldu
ğunu gazeteler yazdılar. Tüm bu anlat
tıklarım sizde İngiltere için yanlış bir 
imaj uyandırmasın. İngiltere’de televiz
yonlar Türkiye’den daha muhafazakar, 
özellikle çocukların seyredeceği saatler-
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de, hiçbir sürpriz görüntü ile karşılaşmazsınız. Aynı 
şekilde eğlencc yerlerine yönelik ciddi kısıtlamalar 
var; özellikle kıta Avrupa’sındaki ülkelerden (Al
manya, Fransa, Hollanda) çok farklı ve çok fazla 
sansür var.

İngiltere’de son zamanlarda tartışmaların odak 
noktasını Avrupa’daki tek para sistemine (Euro) katı
lıp katılmama oluşturuyor. Muhafazakar Parti genel 
başkanı William Hague (basının tabiriyle ufaklık 
willy) bu konuda İngiliz milliyetçiliğini kışkırtıyor ve 
tek paraya katılırlarsa bağımsızlığın elden gideceğini 
propaganda ediyor. Tony Blair ise bunun tarihi bir fır
sat olduğunu ve kaçuılmaması gerektiğini vurgulu
yor. Son parti kongresinde Margaret Thatcher yaptığı 
konuşmayla H ague’e destek oldu. Tabii bu arada 
Thatcher Pinochet’e de destek oldu ve generalin, ül
kesini karanlık ve kaostan kurtardığnı söyledi. Bili
yorsunuz. İşçi Partili İçişleri Bakanı onun yargılan
mak üzere İspanya’ya iadesine karar verdi. (The Gu- 
ardian’da çıkan bir karikatür, Thatcher’la dalga geçi
yor. Thatcher şöyle diyordu: “General Pinochet ülke
sini halkın demokratik olarak seçtiği karanlık ve ka
ostan kurtardı”) Thatcher’in konuşması partiyi böldü. 
Özellikle partinin liberal eğilimli ağır topları partinin 
sağa kaydığını ve buna karşı olduklarını bildirdiler. 
Hatta eski başbakan yardımcısı Michael Heseltine ve 
eski maliye bakanı Kenneth Clark, Tony B lair’in Eu- 
ro’ya katılma amaçlı ortak platformuna liberal de- 
moki'at lider Kennedy ile bii'likte destek verdiler.

Anlaşılan bu yıl İngiltere parlamentosunda sıkı 
tartışmalar olacak. Böyle deyince sakın Türkiye’de
ki gibi kavga gürültü anlamayın. İngiltere parlamen
tosunda özellikle Başbakan’m soru saatinde çok eğ
lenceli tartışm alar olur. Liderler karşılıklı olarak bir
birlerine espirili ve iğneli konuşurlar, meclistc kah
kahalardan geçilmez. Eğer biraz siyasetten hoşlanı
yorsanız ve konuşulan konulardan da haberiniz var
sa, eğlence program ı niyetine seyredebilirsiniz.

Bu urddci Pakistan'da yapılan askeri darbe bu ül
kede önemli miktarda Pakistan ve Hindistan kökenli 
azınlık bulunm ası ve tabii Pakistan’ın eski bir İngi
liz sömürgesi olması sebebiyle dikkatle izlendi. İlk 
baştan itibaren Dışişleri Bakanı darbeyi kınadı ve 
P ak istan ’ın Com m onw ealth üyeliği donduruldu. 
Özellikle gazetelerde yeni yönetim General Ziya gi
bi, İslam cılara destek olacak mı? diye bayağı endişe

li yorum ve eleştiriler çıktı. Ancak iki gün önce ge
neral Müşerref ile bir röportaj yayınlandı ve general, 
M. Kemal Atatürk hayranı olduğunu ve amacının Pa
kistan’da da Türkiye benzeri modernleşme yapmak 
olduğunu söyledi. Görüyorsunuz, Kemalistler Pakis
tan’da da darbe yapıyorlar, artık devrim ihracına baş
ladılar! PakistanlIlara geçmiş olsun.

General’in bu röportajından sonra basında darbe
ye yönelik eleştiriler bıçak gibi kesildi. Bu arada 
söylem eden geçem eyeceğim  konu Benazir But- 
ro’nun röportajları. Pakistan’ın 5 milyar poundunu 
yurt dışına kaçıran, kocasının adı Mi' %10’a çıkmış 
bu kadın, o darbe gecesi o televizyon senin, bu be
nim, hepsinde boy gösterdi ve utanmadan hem darbe 
şakşakçılığı yapıp hem de Pakistan’da tekrar politi
kaya dönüş planlarından bahsetti. O ukalâ ve kendi
ni beğenmiş Jeremy Paxm an’in (2. kanalın haber su
nucusu) karşısında nasıl da izzetsiz ve şerefsizce 
aşağılanmaya katlandı. Demekki bu sömürge dene
yiminden geçmiş ülkelerin batıcıları daha izzetsiz ve 
şerefsiz oluyorlar, bunu burada test etmiş oluyoruz.

Son olarak Türkiye’de gündem de olan bir konu
dan bahsetmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. 
Başörtüsü zulmü yüzünden birçok insanın kızını İn
giltere’ye göndermek için uğraştığını ve Türkiye’de
ki bazı ticari amaçlı kuruluşların ve bazı vakıfların 
İngiltere’ye öğrenci getirdiğini öğreniyoruz. Ö nce
likle islami hassasiyetten dolayı kızını gönderenlere 
söyleyeceğim şu. Bu ülkeye bırakın tek kızı, grup 
olarak dahi göndermenin caiz olmadığı kanaatinde
yim. Bu ülkedeki üniversitelerde, yurtlarda kız erkek 
karışıktır. Herkesin müstakil odası olsa da 5 ’li yada 
8 ’li gruplar ortak mutfağı kullanır ve bu gruplar ge
nellikle karışıktır. Ayrıca bu ülkede Türkiye’yle k ı
yaslanamayacak kadar fazla oranda tecavüz vakaları 
vardır. (Her türlü cinsel serbestiye rağmen). Bu ülke
de ev hırsızlığı kıta Avrupa’sından 10 kat fazladır. 
Daha dünkü gazetede profesyonel hursızlann hedefi
nin özellikle yabancı ve yeni gelmiş öğrenciler oldu
ğunu yazıyor. 18-20 yaşındaki kızın aile ve cemaat 
kontrolü olmadan bu rezil toplum da yaşamasının so
nuçlarına gönderenler katlanabilirler mi acaba, hem 
de İslam adına. Doğrusu bu konuda insanların bir ha
ramdan kaçınırken daha büyüğünü işlemelerinden 
endişem var.

Bu aylık bu kadar. A llah’a em anet olun. ■
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İNCELEME

SAHİ DEPREM OLDU MU?

"Rahbim içim izdeki heyiiısizleriiı yüzitu- 
dc'iı bizi de ini he lâk edeceksin?" 71] 55

Murat
KAR

ir imtihan, bir sıkıntı, bir azab 
döneminde yaşıyoruz uzun bir 
süredir. Tabii ki kolay değil, ama 

mecburuz. Neye mecburuz? Çünkü başı
mıza gelenlerin azîm ekseriyeti, müstehak 
olduğumuz şeyler, "'Kendi ellerimizle ya- 
pa ̂ el diki evimiz” \w küçük bir karşılığı. Ya 
kalan? Elmasın kömürden; maden filizinin 
curuftan ayrılması için nasıl bir süreç ge
rekiyorsa; hakkın batıldan tefrik edilmesi, 
hususen “pirincin içindeki beyaz taşların” 
ayıklanabilmesi için de benzer bir süreç 
gerekiyor. Kalanı da onlar...

Bilenler, bilmeyenler, bilmek isteme
yenler ve bildiğinden utananlar hep aynı 
Rabbani suallere muhatap; torpilin, adam 
kayırmanın olmadığı bu imtihan meyda
nında. Sorular basit, sorular ayırt edici, so
rular adam seçici... İnsanların Rabbi, mü
him bir suâl sordu, 17 Ağustos 1999’da. 
İnancım bu suâl bundan sonraki yılların 
maddi ve manevi coğrafyasında büyük de
ğişiklikler yapacak boyutta. Kuzey Ana
dolu fay haltındaki kırılma coğrafyamızı 
değiştirdi, evlerimizi yıktı. Zahiren sağ
lam binaları göçertti ve “derin devlette” 
derin çatlaklar oluşturdu. Ama depremin 
mühim elkisi kalplerimizdeki, iman ve 
inançlarımızdaki fay hatlarında oldu gali

ba. “Depreme dayanıksız yüreklerde” çat
laklar büyüdü, derinleşti; kiminde ise var 
olan çatlaklar kapandı, iyi de oldu. Latin
ce bir söz yarım yamalak hatırımda: “Ateş 
yakar da, sağaltır da.”

Allah, zahiren sağlam gibi görünen 
“derin” şeylerin, esasında ne kadar yalın
kat, ne kadar kof ve çürük olduğunu gös
terdi insanlara. Yığınların yüreklerini kap
layan; hakikatin, doğrunun, iyinin girme
sine engel olan, kalplerin beslenmesine 
mani olup onları dumura uğratan sıvayı 
çatlattı kudret eliyle, fakat biz yani “Al
lah’ın Halifesi” yani “Kudretullah’ın söz
cüleri”, “surda açılan mukaddes gedikten” 
içeriye gerçeği haykıramadık. Nc haykır
ması, fısıldamaktan korktuk. Allah buyu
ruyor ya hani: “Onlar, Allah’tan korktuk
larından daha fazla insanlardan korkar
lar.’’ diye, aynen öyle oldu.

28 Şubat rüzgarına maruz kalmasından 
dolayı yorgan döşek yatan medyamızın bir 
kısmını, 17 Ağustos’un azameti bile ken
dine getirmedi. Kastettiğim “malum med
ya” değil, bizim “hali malum” medyamız. 
Siyasiler ise kendilerine atılan iftiralara 
bile cevap veremedikleri için onları aki- 
betleriyle başbaşa bırakıyorun zaten.

Bir haber programında eski bir “Resmi
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Din” büyüğüne yöneltilen soruları ve verilen cevapları 
duyduğumda bu korkaklık ve aymazlığın boyutlarının 
daha bir farkına vardım.

İlk soruyu verelim: Bu felaket(!) Takdir-i İlâhî mi
dir? (Soruyu yönelten, ne sormak istediğinin Hulki Ce- 
vizoğlu kadar bile farkında değil.) Soruyu soranın da, 
cevap verenin de Takdir-i Tlalii’nin “Allah’ın zulmü” 
demek olduğuna inandığını ve Allah’ı adeta temize çı
karmak istenniij gibi bir gayret içinde olduklarını hay
retle izledim.

İkinci soru ise meâlcn şöyleydi: Bazı insanlar (müs- 
lümanlar diyemedi, ama okuduğu malum basının ve iz
lediği televizyonların etkisinde fazlaca kalmış olsa ge
rek; çünkü bu tip haberler onlarda çılcmıştı) bu depre
min Allah’ın azabı olduğunu ve O ’nun, insanları kötü
lükleri sebebiyle cezalandırdığını söyleyerek, insanları 
olumsuz etkiliyorlar; deprem hakikaten Allah’ın azabı 
mıdır? Soruda zikredilen “bazı insanlardan”, bir gazete 
de şöyle şikayet ediyordu daha sonra: “Üzgünüz... Al
lah’ın hepimize verdiği bir felaketi(!), biracıyı, toplum 
olarak 7 ’den 77’ye hepimize hitap eden maddi ve ma
nevi bir uyarıyı büyük bir cüretle Kudretullah’a sözcü
lük eder gibi politik yaklaşımlarla yorumlayan mantık
tan dolayı da üzgünüz.”

Yanlış bir mantıkla sorulan bu sorulara verilecek 
doğru yanıtlar “gönül penceresi sarsıntıyla açılmış” in
sanlar için sadra şifa olabilecek mahiyette iken aynen 
şöyle cevaplandırıldı:

“Tabiatta, Allah veya ne derseniz deyin(!) aşkın bir 
güç tarafından belirlenen kurallar vardır. Bu kurallara 
göre, bir yerde fay hattı varsa ve siz orada depreme da
yanıksız yapılar yaparsanız tabii ki ölürsünüz, daha 
sağlam yapılar yaparsanız, ölümler çok azalır vs. vs.” 
(İnşaat mühendisleri de bundan farklı şeyler söylemi
yorlar ki!) Cevap, kalbleri tatmin etmekten çok uzak 
“Köyümüz Köylümüz” programlarındaki Kadın 
Ana’nıııkiler gibi: “Herkes evinin önünü temizlerse, 
bütün k()y tertemiz olur.” sığlığında.

Oysa Allah hiç de öyle demiyor. Yani ne kadar ön
lem alırsanız alın, O ’nun takdiri sizi yok etmek ise, bir 
yere kaçamaz ve birşey yapamazsınız. (Mesela .Tapon
lar deprem uzmanıdırlar, ama Kobe depreminde yakla
şık 6 bin ölü verdiler.) Allah bilakis şöyle buyuruyor:

“Bu kasabaların halkı uyurlarken , gcceleyin baskınımı
zın ba.'jlanna gelmesinden güvende miydiler? Veya bu ka
sabaların lıalkı eğlenirken, kuşluk vakti baskınımızın baş
larına gelmesinden güvende iniydiler? Allah’ın düzenin

den güvende miydiler? A llah’ın düzeninden ancak kaybe
decek toplum güvende olur.” (7/97-98-99)
“Nuh: “Ey oğulcuğum! Bizim le beraber sen de bin, inkar- 
cılada beraber olma.” dedi. Oğlu: “Dağa sığınırım. Beni 
sudan kurtarır.” deyince, Nuh: “Bugün Allah’ın buyru
ğundan, O ’nun acıdıkları dışında kurtuluş yoktur.” dedi. 
Aralarına dalga girdi ve oğlu da boğulanlara karıştı.” 
(11/42-44)

“Onlar dağlarda güvenilir evler yontuyorlardı. Sabahlar
ken onları çığlık yakalayıverdi. Elde ettikleri şeyler ken
dilerine bir yarar sağlamadı.” ( 15/82-83-84)

Allah’ın insanlara ibret olsun için beyan ettiği bu 
kıssalardaki insanlar da ellerinden geleni yaptılar, fakat 
kendi elleri ile yapageldikleri şeyler yüzünden, yeryü
zünün o bölgesinde fesad öyle artmıştı ki artık tasfiye 
edilmeleri gerekiyordu. Bu tasfiye çeşitli şekillerde ol
du. Güçlü kullar eliyle yok edildiler; deprem, sel, vol
kanik patlamalar, kasırgalar veya bir çığlık, bir ses, kö- 
rediveren bir ışık, donduran bir rüzgar işlerini bitirdi. 
Sanki hiç yaşamamış gibi oldular.

“Bunlardan önce nice nesilleri yok ettik. Şimdi onlardan 
hiçbirini duyuyor veya hiçbir ses işitiyor musun?” 
(19/98)
“Onlar: “Eğer doğru söylüyorsanız, bu sözünüz ne zaman 

yerine gelecektir?” derler. De ki: “Acele ettiğiniz şeyin 
bir kısmı belki ensenizdedir.” (27/71-72)
“Her ümmetin bir eceli vardu'. Onların süreleri dolduğu 
zaman, onu ne bir an geciktirebilirler, ne dc bir an öne 

alabilirler.” (10/49)
“ O azab yurtlanna indiğinde uyarılmış olanların sabahı 
ne kötü olur. Bir süreye kadar onlara aldırış etme. Sonra 
olacakları seyret, onlar da seyretsinler.” (37/177-179)

Allah ne güzel öğüt veriyor, öğüt alacak kimse kal
madı mı? Bu ayetler, her an yoldan çıkma, yeni yollar 
icad etme heveslisi olan insanoğlu için bir ibret, bir tit
reme ve kendine dönme vesilesi iken, öğüt verici pozis
yonda olan insanlar, insanların kulakları için pamuk tı
kaçlar ikram etmekle meşgul. Allah, bizden önce, misa
lini bugün bile yapmakta aciz kalacağımız harikulade
liklere imza atan ve çok daha güçlü olan nice kavimIc- 
rin izlerinin bile kalmadığım, onların ecellerini hiçbir- 
şeyin engelleyemediğini ifade buyururken, beri yanda 
“Korkmayın! Siz sağlam yapılar yapın yeter ki, o za
man deprem size birşey yapmaz”, deniyor ve hiç düşü
nülmüyor ki belki bütün bu insanlar yapageldikleri yü
zünden azaba düçar oldular.

İkinci soruya verilen cevap ise dehşet verici: “Allah
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kullarına azab etmez.” denildi açıkça. Bu yazıyı yazar
ken ise onlarca ayetle karşılaştım, “azgın kulların ve 
toplumların henüz dünyada iken azaba çaıptınlması” 
ile ilgili. Öyle korkmuşlar ki: “Allah kullarına zulmet
mez, ama yapagcldikleri kötülükler ve yaygınlaştırdık
ları fesad yüzünden şer odaklarını istediği an darmada
ğın eder.” hakikatini ifade eden ayetleri okuyan ve bun
ları dillendiren insanları “KudretuUah’a sözcülük et
mekle'' suçluyorlar! Oysa “Emr-i hil-maruf ve nehy-i 
anil-münker”, Allah’ın bizden ısrarla istediği bir “Kııcl- 
retullah’a sözcülük" vazifesi değil midir? Yoksa 
“Hakk’ı bile bile gizleyenlerden” mi olalım? Ellerinde
ki medya gücünü sorumsuzca heba eden bu insanlara 
“İnsanlardan korkmayın, ancak Ben’den korkun" di
yen Allah kelamını hatırlatalım. “Umulur ki akıllanır
lar.”

Yazımın bundan sonraki kısmında acizane ve anlaya
bildiğim kadarı ile insanların zihinlerinde istiflıamlara 
sebep olabilen bazı mevhumları, meflium haline inkişaf 
ettirmek gayesini güderek bir tasnife gideceğim. Bu 
kategorizasyon ameliyesi neticesi yaşadığımız deprem 
olayının hangi smıfa girdiğini irdeleyelim.

1- ALLAH’IN İNSANLARI FERDİ OLARAK 

İMTİHAN ETMESİ/KİŞİSEL İMTİHAN/KİŞİSEL HELAK

Allah, insanları can, mal, eş, çocuk vs. nimetlerden art
tırarak veya eksilterek imtihan edeceğini; bu imtihanla
rın insanların tahammül kudretini aşmayacağını defaat- 
le beyan etmiştir. İnsanların bu imtihanları becereme-

meleri neticesinde suçu 
Allah’a atıp ayette denil
diği üzere; "Rahhim ha
na ihanet etti." diye feve
ran etmelerinin sebepleri; 
ferdi kapasitelerini Al
lah’ın istediği gibi kul
lanmamaları, bu an için 
lazım olan sabırlarını, ya
şanan ve artık telafisi 
mümkün olmayan olayla
rın “ah-vahlan” ile ya
şanmamış olayların “aca- 
baları” için harcamaları 
neticesinde tüketmeleri; 

ibadetlerden, taatlen ve K ur’an’dan uzak sefih bir ha
yatı tercih etmeleri ve sonunda imtihanlara hazırlıksız, 
dirençsiz yakalanmalarıdır. Oysa çok daha şiddetli im
tihanları çok daha zor şartlar altında göğüsleyebilen in
sanların varlığı ademoğlunun Rabbi’ne attığı iftirayı 
yüzgeri etmektedir. Bu depremde bu tür şahsi imtihan
lara maruz kalan insanlar olabileceği gibi yapageldikle- 
rinden dolayı azabı ve helaki hak eden bir kesim insan 
da olabilecektir.

2- ALLAH’IN TOPLULUKLARI SIRF MADDİ 

SÜNNETULLAH’A RİAYET ETMEMELERİ 

DOLAYISIYLA YOK ETMESİ

“Yoksa senin Rabb’in, halkı birbirlerine karşı ıslah 
edici davrandıkları (cemiyette yaygın bir adalet anla- 
yı.şının var olması hali) sürece bir toplumu sırf çarpık 
ve batıl inançları, şirkleri sebebiyle (zulüm) helâk et
m ez.” (11/117)

Geçmişte ve günümüzde Allah’a inanmadıkları ve
ya ortak koştukları halde tahammül edilen, mühlet ve
rilen kavimlerin, müreffeh ve gönençli bir hayal sür
düklerini görebiliriz. (Japonya, Avrupa ülkeleri, ABD 
vb.) Bu toplumların başlarına deprem, sel, kasırga, vol
kanik patlamalar vb. felaketler gelmektedir. Bu felaket
lerde ölen insanlar, “Yahu zaten bunlar müşrik, kafir, 
işte Allah intikam(ımızı) alıyor” denilerek gereksiz bir 
kolaycılıkla değerlendirilirse, bu ayet ile pek paralel bir 
tahlil yapılmış olmaz zannediyorum.

Adalelin hakiki uygulayıcıları olması gereken müs- 
lümanların, kalite ve keyfiyet bazında yokluklarından 
dolayı, nishîadaleti temsil eden bu cephenin başına her
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gelen şeyi, bu ayel uyarınca helak olarak değerlendir
memek gerekecektir. Ancak, müslümanlar layık olduk
larında ve adalet sancağını ele geçirdiklerinde ve Al
lah’ın zalimlerden öc alan elleri olmaya niyetlendikle
rinde, fiziksel eksikliklerini Allah bu gibi vasıtaları 
devreye sokarak telafi edebilecektir.

Ama Allah’a açıkça meydan okunduğu ve üstüne 
üştük adaletin esamisinin bile okunmadığı bir ülkede 
insanların ba.'jina gelen yıkımı, bu madde bünyesinde 
izaha kalkılamayacağımızı, başta zikrettiğimiz ve aşa
ğıda yazacağımız ayetler mucibince söyleyebiliriz.

“Onlardan önce Nuh’un kavmi, Ress halkı, Scmııd, Ad, Fi
ravun. Lût’un kardeşleri, Eyke’lilcr ve Tubbâ kavmi dc ya
lanlamışlardı, Evet; bunların hepsi elçileri yalanlamışlardı 
da, tehdidim aleyhlerinde gerçekleşmi.şti.” (50/12-14) 
“Bunlardan önce, bunlardan daha güçlü diyar diyar dola
şan nice nesilleri yok etmişizdir. Kurtuluşu var mı?” 
(50/36)
“Eğer bu kasabaların halkı inanıp saygılı olsalardı, onlara 
yerin ve göğün bolluklarına açardık. Ama yalanladılar; 
Biz de kazanmış olduklarına karşılık onları yakalayıver
dik.” (7/96)
“Nuh kavmi elçilerini yalanladıkları zaman, onları suda 
boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret kıldık. Hak
sızlık edenlere can yakıcı azab hazııiamışızdır.” (25/37) 
“İşle bu, Rabb’lerinin ayetlerini bile bile inkar eden, elçi
lerine başkalduan ve her inatçı zorbanın emrine uyan 
Ad kavmidir. Bu dünyada ve kıyamet gününde de lanet 
peşlerindedir. Bilin ki. Ad kavmi Rabb’lerini inkar ettiler. 
Bilin ki Hud’un kavini Ad yok oldu.” (1 1/59-60)

Allah’ın insanları, sebepler kullanarak istedi
ği saatte yok etmesi gerçeğini ve insanların yap
tıkları ihanetleri gömıezden gelerek, vakayı se- 
küler bir mantıkla tabiat kuvvetlerinin marifeti 
(!) imiş gibi göstermek, insanların yedikleri halt
lar ne olursa olsun, gerekli tedbirler alınırsa, Al
lah’a rağmen azaptan kurtulunabileccğini iddia 
etmek herhalde en hafifiyle gallettir. Allah’ın bil
gisi olmadan ne bir yaprak kımıldayabilir, ne de 
bir fay hattında bir kopma, kırılma meydana ge
lebilir. Olayın (kavimlere verilen mühlet sebebi 
ile) ne zaman olacağını , kimleri etkileyeceğini 
vc ne vakit biteceğini sadece O tayin edebilir.

“Ey yeryüzü! Suyunu çek. Ve ey gök! Sen de su
yunu tut!” denildi. Su çekildi, iş dc böylece bitiril
di. Gemi ise Cudi’ye olurdu: “ Haksızlık yapan 
toplum yok olsun!” denildi. (11/44)

3- ALLAH’IN TOPLULUKLARI İÇLERİNDEKİ 

MASUMLARLA!!) BERABER HELAK ETMESİ

Bahsettiğimiz şahısların ve belki dc insanların geneli
nin itiraz ettikleri, anlayamadıkları ve izah da edeme
dikleri husus galiba bu. Deprem bölgesindeki bir iki 
yerleşim merkezinin ahlaki seviyesi zaten malum; fakat 
burada az sayıda da olsa (ki diğer yerlerde çok daha 
fazla sayıda var) müslümanlığından gurur duyan, müs- 
lümanlara yönelik baskıların, zulümlerin farkında olan 
şuurlu insanlar mevcuttur, Bunların başına da aynı azab 
gelebilir mi ve bunun izahı nedir?

Bir kere deprem bölgesinde herkes ölmemiştir. Biz
zat o bölgeden gelen insanlarla görüştüğümüzde ve te
levizyonlardan izlediğimiz kadar, binaların adcda seçil
diğini müşahade ediyoruz. Yalova’da “üflesen yıkıla
cak” bir evde oturan, zahidane yaşayan bir ailenin, evi
nin etrafındaki beton azmanı evler yıkılmasına rağmen 
ayakta kaldığını akrabalarından Öğrendim. Evleri ve 
bedenleri zarar gören, halta ölen iyi insanlar varsa, bun
ların mesela trafik kazasında veya yangında canları, 
mallan eksiltilerek imtihan edilenler olarak değerlendi
rilmesine engel nedir?

Yukarıda bahsettiğim iki tip insan bu madde ile pek 
alakalı değildir. (1. ve 4. maddeye bakılabilir.) Esas 
bahsetmek islediğim husus, İslami şuurunu kaybetmiş, 
ama şeklini muhafaza eden ve şekli vazifelerini yapan- 
yapar görünen insanların durumu. Bu veçheyi, muhte
lif kaynaklardan farklı zamanlarda okuduğum ve ikisi
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ni nakledeceğim hadis ve kıssalarla izah etmek istiyo
rum: Hz. İsa helak edilmiş bir kavme mensup iki kişiyi 
diriltir. İlki kabrinde çok şiddetli bir sıkmtı çekmekte
dir. Sebebini sorar Hz. İsa: “Yeryüzündeki isyanı", se
bebiyle olduğunu söyler ilk diriltilen şahıs. Diğeri ise 
daha az sıkıntı içindedir; ona da sorar bunun sebebini: 
"Ben ferdi ibadederini yapan biriydim; ama iyiliği emr 
ve kötülükten nehy vazifemi terkettiğim için azaba dü- 
çar oldum ve diğer insanlarla beraber helak edildim." 
der muhatabı.

Başka bir olaya ise bir hadiste rastgeliriz. Allah va
zifeli meleğe bir kavmi helak etmesini emreder. Melek 
gider ve vazifesini yapmadan, biraz da şaşkın bir halde 
geri gelir.

- Ya Rabbi bu beldede sabahlara kadar ibadet eden 
insanlar var, onları da mı helak edeyim?

- Evet onları da... Çünkü onlar iyiliği emretmiyor
lar ve kötülükten sakındırmıyorlardı.

İslami şuurdan uzak, liyesütlüye karışmayan, hangi 
zulüme uğrarsa uğrasın “vardır elbet bir bildikleri bü
yüklerimizin” virdini dilinden düşürmeyen, hakkını 
arayan her insanı “Komünist, Şeriatçı, Aşın” diye yaf- 
talayanlar; başörtülü kızların başını şeyhinden emir 
geldi diye vicdansızca açtıranlar herhalde mazlumların 
ahım fazlasıyla almışlardır. Ve aheste aheste acısı çık
maktadır belki de.

Özellikle 28 Şubat sonrası atmosferde rejimden da
ha çok, bazı satın alınmış grupların tesettürlü kızları 
mücadelelerinde terketmeleri, bunların efendilerinin 
fetvalarıyla hemen başörtülerini çıkardıkları yetmiyor
muş gibi mücadeleye devam edenleri suçlayıp, “siz ba
şörtünüzü çıkarıp tebliğ yapacak kadar dininizi sevmi
yorsunuz!” şeklinde utanmazca bir tavır sergilemeleri, 
müslümanları bunaltmıştır. Biçare kızlarımızı dost gör
düklerinin hançerleri yaralamıştır daha çok. Ve onlar 
dua etmişlerdir, mazlumların sahibi olan Allah’a. Bu 
deprem gümbür gümbür gelen bir cevaptır belki de...

4- ALLAH’IN, İÇİNDEKİ SALİH İNSANLAR

MÜSTESNA BİR KAVMİ TOPTAN HELAK ETMESİ

Allah Kur’an-ı Mübin’de geçmişteki kavimlerin loptan 
helakinden çok sık bahseder. Zannımca üçüncü madde
de bahsedilen helakin bir ileri boyutudur bu. O toplulu
ğa gönderilen peygamber ve ona inanan salih insanlar 
özellikle kurtarılır ve topluluk ibret-i alem olmak üzere 
külliyen yok edilir.

“Sonra biz elçilerim izi ve inananları kurtarırız. Bu zaten 
bize düşer.” (10/103)
“... İııkarcılar için acele etme; kendilerine söz verileni 
gördükleri gün, (onlara, dünyada) sadece bir saat kalmış
lar gibi gelir. (Bu bil') bildiridir; hiç yoldan çıkmış olan
lardan başkası yok edilir mi?” (46/35)
“Sonunda buyruğumuz gelip tandır kaynamaya başlayın
ca ‘Her cinsten birer çifti ve aleyhine hüküm verilmiş ola
nın dışında kalan çoluk çocuğunu ve inananları gemiye 
bindir’, dedik.” (11/40)

Bu safhadan sonraki nihai aşama ise tüm kafir ve 
müşriklerin üzerine kopacak ve yepyeni bir düzenin ka
çınılmaz mevcudiyetini bildirecek olan kıyamettir. İn
sanlar kendi elleriyle yapageldikleri kötülüklerin birik
mesi (Nükleer, biyolojik, kimyasal kirlilikler, ozon ta
bakasının zedelenmesi veyahut Allah’ın verimli toprak
larında -Bursa Adapazarı, İzmit vb.- depremden olum
suz etkilenmeyecek, tarımsal edimlerde bulunulması 
yerine hırs ve tamah neticesi -merkeze yakınlık, ulaşım 
kolaylığı vb. bahanelerle- sanayi ve yerleşim/iskân fa- 
aliyelerinde bulunmak gibi hiç aklımıza getimıediğimiz 
fiillerimiz de, biriktirdiğimiz ve acısını topyekün çeke
ceğimiz kötülükler sınıfına dahildin İnsan, maddi ve 
manevi faaliyetleri ayrı kaynaktan beslenen düalist bir 
yapıya sahip değildir. Yalan söyleyen, zina eden, hırsız
lık yapan veya parası için bir insanı öldüren insan ile, 
tabiatı, mücadele edilmesi hatta bağrındaki zenginlikle
rin sökülüp alınması için işkence edilmesi gereken bir 
canlı olarak gören ve maddi-manevi olarak dünyayı kir
leten insan aynı insandır. Bu zihniyedn gelişimini Ha
run Yahya’nın Yeni Masonik Düzen kitabından bir ikti
basla izah edelim: “Francis Bacon ise insanın kul olma 
vasfını göz ardı eden ve asıl işinin dünyayı kendi için 
kullanmak, yani sömümıek olduğunu açıkça öne süren 
ilk kişi oldu. Ona göre, bilimin amacı, doğadan başlaya
rak varlığa hükmetmek, onu insanın tam denetimi altına 
almak ve azami derecede sömürmekti. Bu nedenle do
ğayı bir ava benzetmiş ve insana hizmet etmeye mecbur 
bir mahkum olarak tanımlamıştı. Hatla doğanın sırları
nın çekilip alınması için ona işkence yapılması gerekti
ğinden de söz etmişti. Bu düşünceler, pozitif düşünce
nin ve Batı yayılmacılığının ilk tohumlandır.”) ve tevbe 
ile arınıİmaması sebebiyle hem şahsi (Karun vb.) hem 
de topluca helake müstehak olmaktadırlar.

Hamd “sözün en güzelini söyleyen” Allah’adır Ya
zımızdaki halalar bizden; hakikatler ise Alim olan Al
lah’tandır. ■
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Aç ve Açıkta Kimse Kalmasın
d e n i z  f e n e r i

TANITIM

S oğuk bir kış günü iftar son
rası çaylarımızı yu
dumlarken tanıktık 

onlarla. Evlerimizin vc gö
nüllerimizin kapılarını so
nuna kadar açarken; ne 
biz ne de onlar var olan 
gönül lahtlarımıza bunca 
zaman oturabileceklerini 
hiç düşünmemişlerdi. Bizden- 
diier ve bizden olanlarla beraber
diler. Belki dc hepimizin beyninin bir 
köşesinde var olagelen, yüreklerimizin ge
nişçe bir kısmuiı burkan, hayallerimizin ve 
dualarmıızın engin denizlerinde her zaman 
girdaplar oluşturan, adını bile koyamadığı
mızla yüz yüze getirdiler bizleri.

Evet o andan vc onlardan bahsediyo
rum! Ağızdaki lokmanın gırtlaktan aşağıya 
inmediği, gözlerin gebe bulutlar gibi rah
met taşıdığı, “Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir” kutsi ifadesinin hatırlana
rak yüzlerin utançla yere indiği andan ve 
maalesef birçok zaman geçici, bazılarımız 
için anlık bu tablonun oluşmasında vesile 
olan Deniz Feneri programından vc bu işe 
gönül veren ekibinden bahsediyorum.

D en k  Fcirtçrî
r>j <:.Tî i

yor.

gönül yolculukları. Uğur Arslan vc 
İbrahim Uğurlu’nun mahalle 

bakkalından aldıkları birkaç 
parça eşyayı ihtiyaç sahiple
rine ulaştırmaları ile damla 
görüntüsündeki çalışmaları 
bugün derya halinde de
vam etmekte. Genç yapım

cı, programı neden bu larztIa 
sürdürdükleri konusundaki su

ale oldukça mütevazi cevap veri-

“Bu eski bir ramazan geleneğimizdir. 
Komşuların, ihtiyaç sahibi komşularına hiç 
kimse görmeden, onlardan gizli geceleri 
yardım götürmesi bizim eski bir ramazan 
geleneğimizdir, unutulmuş bir gelenek ma
alesef. Biz bu şekilde unutulagclmiş rama
zan geleneklerimizin tekrar gün yüzüne çı
karılıp, devam etmesi gerektiğini düşünü
yoruz.”

Uzun zamandır görmediğimiz hatta ha
tırlamadığımız güzelliklerden bahsediyor
du Uğur Arslan. Cami avlusunda yoksul 
insanlar için para bırakılan küçük kuyu
cuklar çoktandır sahipsizdi ve artık göç
men kuşları kimsecikler düşünmüyordu!...

Bu Bizim Geleneğimiz Aç ve Açıkta Kimse Kalmasın

Daha önce Şehir Işıkları, Asayiş Ber-ke- 
mal. Gurbet Kuşları adlı programlarla lanı- 
dığımız Deniz Feneri programı yapımcı vc 
sunucusu Uğur Arslan 1972 İstanbul do
ğumlu. Üç ramazan önce “Şehir ve Rama
zan” isimli ramazan programıyla başlamış

Mağdur insanları; “sahip olması gereken 
nomıal yaşam şartlarının çok altında im
kanlara sahip, sosyal hayattaki zor şartlarla 
karşı karşıya kalmış insanlar” olarak ta- 
nımhyor Uğur Arslan. Deniz Feneri’nin 
yardım kapsamına da bu tür insanlar ve ai-

Ayşe
YALÇIN
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leler girmekte. En önemlisi kimseyi rencide etmeden, in
cecik ama bir o kadar da sağlam gönül bağını oluşturabil
mek. Bütün ekip bunun bilincinde. Bu bir sevda işi. Yü
rek koymak, çile çekmek, edeple başı yere eğmek gerek 
bazen. Kapı kapı dolaşılarak bırakılan torbalar sadece gi
yecek ve yiyeceğin hamalı değiller. Onlar Ömer’ce dav
ranışı, engin bakışların uzun soluklarını taşımaktalar. 
Yükleri ağır, ulaştırılması gereken emanet büyük. Ema
netin bu kadar büyük olacağını programa başlarken onlar 
da hiç düşünmemişler. Ünlü simaların yeraldığı birçok 
televizyon programına örnek olabilecekleri akılların 
ucundan bile geçmemiş. Dernek kurabilmek o an için ol
dukça uzak bir hayalmiş. Ama şimdi halkın yoğun ilgi
siyle, Deniz Feneri gönüllülerinin gayretleriyle çalışma
lar hızla ve emin adımlarla ilerlemekte. Samimi olmak, 
niyetin amele dönüşmesi için kafi. Niyetlerin ne zaman 
sona ereceği şu an için belli değil Deniz Fenerinde. Çün
kü onlar “aç ve açıkta kimse kalmasın” diyerek yola çık
mışlar.

Sıkı Bir Ekip Yoğun Bir Tempo

Dünya Dönmeye Devam Edecek 
Ta ki Son İyilik Yapılana Dek!

Bunun bir Uzak Doğu inanışının bağrından kopup gelen 
söz olduğunu Uğur Arslan’dan öğrendik. Deniz Fene- 
ri’nin yaslandığı temelleri ifade eden sözlerden biri. 
Amerikan filmlerindeki gibi dünyayı kurtarmaya çalışan 
kahraman olmaya niyederi yoksa da buna yakın düşünce
leri var. Onlar her doğan günün yeni bir iyilikle başlama
sı ve yeni bir iyilikle bitmesi gerektiğine inanmaktalar. 
Ömürleri ve solukları yettiğince de her yeni günü bir iyi
likle başlamaya ve yeni bir iyilikle bitirmeye kai'arlılar.

Çok uzun vadeli planlar yapmıyor Deniz Feneri. Sa
dece bugün elinde bulunan imkanlarla elinden geleni 
yapma çabasında. Bunun nedenini Uğur Arslan şu şekil
de açıklıyor; “Deniz Feneri birşeyler yaptıkça büyür ve 
birşeyler yapmaya devam ettikçe de büyüyecektir. Bu da 
ufkumuzu açacaktır. Yönümüzü, çizgimizi Allah’u Teala 
belirliyor, biz de O’na teslim oluyoruz. Bizim amacımız 
hayır ve uğur oluyor, geri kalan O’na aittir.”

Emeğini ve yüreğini masa üstüne çıkarmak gerek; uzun 
bir süre nefes almadan yürünecekse. Hele de gittiğiniz 
yerlere götürmek üzere ciğerlerinizi iki kat oksijenle dol
durmanız gerekiyorsa, sevdanızı da ikiye katlamalısınız. 
Kısa soluklarla ve dar yüreklerle alınmaz bu yol. Sıkı bir 
ekip ve ulaşılması gereken mağdur insanlar gerek. Uğur 
Arslan: “Bu tür insanları bulabileceğimiz en rahat ülkede 
yaşıyoruz. Özellikle İstanbul’da elinizi sallasanız bir 
mağdur insana çarpar. Bu insanları göiTnemek için kör 
ve sağır olmak gerek”, şeklindeki cümleleriyle mağdur 
insanları bulmanın hiç te zor olmadığını ifade ederken en 
önemli noktanın doğru tespit olduğunu da bihncinde. 
Programın oldukça genç ve duyarlı yapımcısı Dilek Ars
lan’m da bizzat katıldığı istihbarat ekibi tespit edilen ad
reslere tek tek giderek buralarda gerekli araştırmaları ya
pıyor. Gerekli yardımların yapıldığı ve çekim müsaadesi
nin alındığı şahıs veya ailelerin televizyon çekimleri eki- 
p tarafından yapılarak görsel basın aracılığı ile kamuoyu
nun sağduyusuna sunulmaktalar. Deniz Feneri aracılığı 
ile televizyonda izlediğimiz her kare elbette toplumun 
kanayan yaralarından bir kaçı. Kendi ifadeleri ile “vakit 
dar ve ulaşılması gereken çok insan var”. Bu nedenle 
mümkün olduğunca basit ve hızlı çalışmaya çalışıyorlar.

Bir yerlerde, belki de arka sokağımızda birilerinin ba
şını sokacak bir evi; sofrasında kuru ekmek, birkaç zey
tinden başka yemeği; inleyen yavrusunun acısını dindire
cek ilaç parası yoksa ve bizim de ruhumuz katran bağla
mış, gözlerimize perde inmişse, vakit dertlenmeyi bilen 
insanların dertlenme vaktidir.

Alnımız Ak, Gönlümüz Rahat

Deniz Feneri programının yapımcısı, “Deniz Feneri’nin 
sadece köprü vazifesi gördüğünü ve yardım talebi için 
gelen telefonlar susana kadar” bu işe devam etmeye ka
rarlı olduklarını söylerken bu işin oldukça ağır ve hassas 
olduğunun da altını çiziyor. Dernekleşme sürecini “Bu 
ülkede yardım toplama ve dağıtmanın kanunları var. Biz 
yardımları yerine ulaştıran bir programız. Bu da bize ka
nunen bazı sorumluluklar yüklüyordu. Biz de bunun he
sabını verecek resmi belgelerimiz, söylenecek resmi bir
kaç sözümüz ve resmi bir mekanımız olsun istedik. Yar
dımları toplarken veya yerine ulaştırırken herşeyin kita
bına kalemine uygun olmasını istediğimiz için böyle bir 
süreci başlattık. Alnımız ak, gönlümüz rahat” diye özet
liyor.

Deniz Feneri yardımlaşma ve Dayamama Derneği 
01.07.1998 tarihinden bu yana çalışmalarına devam et
mekte. Amaçları Türkiye’nin her bölgesine ulaşmak ve 
buralarda şubeleşmeyi sağlamak. Bugüne kadar Konya, 
Bursa, Bilecik, Antalya, İsparta, Van, Bitlis, Diyarbakır 
ve daha nice illerimizdeki mağdur insanımıza el uzatmış 
olan dernek çalışanları amaçlarının yurtdışmdaki insanı
mıza ulaşmak ve ordan gelen yardımları buradaki insanı
mıza ulaştırmak olduğunu söylüyorlar.

Halktan gelen yoğun talep dernekleşme sürecini baş
latmakla sınırlı kalmamış. Yoğun çalışma temposundan 
dolayı cevapsız kalan mektup, fax ve telefonların cevap- 
landırılabilmesi için. Uğur Arslan’ın haftada bir sunduğu

52  ■ ÜMRAN

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

http://www.cvisiontech.com


Deniz Feneri Radyo programına taşı
mış Deniz Feneri’ni.

Nereye Ey Güzel İnsanlar 
Bu Sevdadan Kaçmak Niye?

Amaçlar böyle büyük ve ulvî, vazife 
bunca hassas, gidilecek yol bunca uzun 
olunca emaneti paylaşmak gerek. Ba
harları Kafdağı’nın ardından esecek 
meltemlerle beklemek, açmak üzere 
olan tomurcuklara yapılabilecek en bü
yük haksızlıktır. Hiçbir gücüm yoktur 
diyenin dahi elbet duası vardır. Duala
rın en büyük gücümüz olduğunun unu
tulduğu, “ben” merkezciliğinin adeta 
bataklık gibi ince dalları içine çektiği 
bir zaman aralığında ömür tüketmenin 
sancısını çekmeyenler; aç yatanın, soğuk kış günlerinde 
iliklerine kadar üşümenin, hasta annesinin başucunda ça
resizlik ve parasızlığın verdiği acıyla defalarca ölmenin 
ne olduğunu bilemezler. Derdi bilmek için dertlenmek 
gerek, gecenin engin karanlığını aydınlatmak için gözya
şı gerek. Biraz zorlanmak gerek. Başla dedik ya bu bir 
gönül işi, sevda işidir. Gerekirse malı ortaya koymak, 
emaneti sırtlanmak gerek.

Deniz Feneri ekibi ve gönüllüleri bunun farkında ve 
herkesin de bunun farkına varmasını istiyorlar. Derneğe 
gelen pekçok telefon belki kendi çabalarımızla elinden 
tutup ayağa kaldırabileceklerimiz, sırtından sıvazhyabi- 
leceklerimiz için. Oysa Deniz Feneri’nin ulaşması gere
ken, taze kanın bir an önce gitmesi gereken yerler var. 
Bizler omuz vermez isek yapılan çalışmalar maalesef kı
sa vadeli ve geçici olmak durumunda kalacak. En önem
lisi Deniz Feneri toplumumuzun çok küçük bir kısmına 
ulaşabilmekte. Diğer büyük bir kısmıyla bizler beraber 
yaşıyoruz. Zannedersem, artık hepimizin birer Deniz Fe
neri olma zamanı geldi de geçiyor.

Para, Mal, Mülk Hepsi Güzel Şey Ama;
Kim Sadıktır İsana Ölüm Kadar?

Şairin bu anlamlı mısralarını hatırlatıyor bize Uğur Ars
lan ve ekliyor: “Yaşamanın, bir ömrü devam ettirmenin 
ve sonlandırmanın farklı bir anlamı olmalı. Sadece mad
di değerler üzerine kurulan bir ömrü yaşayıp bitirmek 
çok anlamsız. Hayat son noktasında durup düşünüldü
ğünde çok boşa harcanmış gelecektir. Bu nedenle bence, 
özellikle genç arkadaşlar hayatlarına bir an önce bir an
lam kazandırmalılar. Bilhassa paraya, pula yönelik bir 
hayal sürdürmek ve bitirmek çok acı olacaktır.”

Uğur Arslan’ın bu sözlerindeki gerçeklik payını çok 
acı bilançolarla sonuçlanmış olsa da 17 Ağustos 1999 gü
nü çok daha iyi anladık zannediyorum. Depremin ertesi 
gününden bu yana Deniz Feneri deprem bölgesinde çalış
malarını sürdürüyor. Bu çalışmalar oradaki insanımızın 
acısını dindirene kadar devam edecek. Uğur Arslan 17 
Ağustos depremi için; “açık ve güzel bir gecede, yıldız
ların gökyüzünden yeryüzüne indiği bir gecede, yeryü
zünden gökyüzüne çıkan bir sürü insanın oluşturduğu ve 
geride sadece tozu, dumanı, enkazı ve kan kokusu buak- 
lıkları acı bir deneyim” diyor ve devam ediyor: “Deprem 
bir doğal afet diğer afetler gibi. Hepsi acı ve hepsinde 
ölüm var, göç var. Ama başka bir ülkeye, ama başka bir 
şehre. Bunlar hiç kolay şeyler değil elbet. Geride kalan
ları alabildiğine fiziksel ve psikolojik açıdan yıpratıyor. 
Şunu biliyoruz ki, geride kalan olmak giden olmaktan 
daha zor. Bu nedenle Deniz Feneri şu ana kadar geride 
kalanlar için mücadele verdi ve bundan sonra vermeye de 
devam edecek. Deniz Feneri’nin işi aslında depremin ilk 
günleri değildi. Asıl işimiz şimdi başlıyor.”

Deniz Feneri deprem bölgesine kazma, kürek, vinç 
gibi enkaz kaldırmaya yardımcı olacak araç-gereçlerin 
yanı sıra giyecek ve yiyecek ulaştırmış, olayın yaşandığı 
sıcak anın hemen ardından. Gıda ve giyecek ulaştmnaya 
hala devam ederken yaklaşan kışı göz önünde bulundura
rak prefabrik mahalleler oluşturmuş. Şu anda üçyüzü bu
lan prefabrik evlerde deprem mağduru insanımız barın
makta. Amaçları bu sayıyı artımıak ve ileri zamanda yer
leşik konutlar oluşturabilmek.

Uğur Arslan’a son sözlerini sorduk ve bize bizim de 
gönülden katıldığımız şu yanıtı verdi.

“insan ömrü tükenmeden elle tutulur i^ler yapmanın 
zamanı gelmiştir artık. ” ■
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ç e v ir i
KUR’AN GELECEK ÜZERİNDE

b e l i r l e y i c i  r o l  o y n a r

Cevdet
SAİD

u r ’an ve peygamberlik kuru
mu ile ilişkilerimizi yeniden 
nasıl düzenleyeceğiz?

Bu konuda asıl sorun insandan ve in
sanın tarih anlayışından kaynaklanmak
tadır: Olan nasıl oldu, nasıl dönüştü, 
bundan sonra nereye yönelecek?

İnsan intihar etme kudretinde bir var- 
lıktu'. İnsan içinde yaşadığı toplumla uz
laşma gücünü ve imkanını yitirdiği za
manlarda genellikle böyle bir yola baş
vurmayı çıkar bir yol olarak görür. Kuş
kusuz toplum, insanın şahsiyetini teşek
kül ettiren önemli bir unsurdur. Zira in
san bu varlık ortamına geldiği zaman, 
kendisine sunulan bilgileri algılama ye
teneğinden başka bir şeye sahip değildi. 
Bu bağlamda toplumun insanı intihara 
sürükleyecek bir gücü sözkonusu oldu
ğu zaman, onun artık insanın kişiliğini 
şekillendirme konusunda bir değeri, bir 
gücü kalmamış demektir. Fakat burada 
şöyle bir soru ortaya çıkıyor: Toplum 
denilen olgu nereden ortaya çıkmıştır; 
insan böyle bir yapıyı nasıl öğreniyor; 
toplum ve toplum içinde meydana gelen 
birey arasındaki ilişkilerin niteliği, bo
yutları nelerdir; içinde yaşadığı topluma 
ters düşme konusunda, bireyin sahip ol
duğu özgürlüğün sınırı, ölçüsü nedir? 
Kuşkusuz insan sosyal bir varlıktır. N i
tekim insan çocukluk döneminden itiba

ren insan yanında yaşamaktadır. Bu yüz
den o anne babasına dayanmak, güven
mek ve kendisini kuşatan sosyal yapı 
içerisinde yaşamak zorundadır. Ailesi, 
aşireti ve üyesi olduğu toplumun ve di
ğer insanların elde ettikleri iyilikler bir 
biçimde ona kadar uzanır. Bu itimad ol
gusu ezici ve yok edici bir güce sahiptir. 
Eğer böyle olmasaydı, müslümanların 
farklı ülkelerde meydana getirdikleri 
farklı islamî toplumlar olgusu nasıl açık- 
lanabilii'? Yeni dünya ile ortak bir olu
şum içerisine girmeleri mümkün olma
dığı halde hiçbir kuraldışı duruma (tu
haflığa) düşmeden, müslümanların İs
lam toplumu adı altında meydana getir
dikleri toplumların diğer toplumlarla 
önemli benzerlikler gösterdikleri husu
sunu nasıl içlerhıe sindirebilmektedir- 
ler? Bu yüzden, bu durumdaki müslü- 
man toplumların, diğer dünya milletleri 
karşısında ne kendilerini kanıtlayabile
cek, ne kendilerine özgü bir tutum ve ta
vır sergileyecek, ne de birbirleriyle sağ
lıklı bir dayanışma içerisine girebilecek 
güçleri vardır.

Bireyin kişiliği toplum tarafından bi- 
çimlendirildiği gibi, bireyler de toplu
mun meydana gelmesine, biçim kazan
masına eşlik etmekte, katkı sağlamakta
dırlar. Ancak bu oluşum oldukça yavaş 
ve kendi başına bir şekilde meydana gel-
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mekledir. Toplumlar arası ilişkiler oldukça sınırlı bir 
biçimde meydana gelmiştir. Mesela Çin İmparatorlu
ğu, M ısır’daki F ir’avn İm paratorluğu’ndan oldukça 
uzak bir konumda idi. Bu nedenle hüküm sürdükleri 
dönemde, aralarında herhangi bir ilişki sözkonusu 
değildi. Hatta Ç in’in kendisini dıştan gelebilecek sal
dırı, tehdit ve tehlikelerinden korumak için yaptığı 
meşhur surlar sözkonusu toplumun, dışa karşı kendi 
varlığını korum a amacına bir delildir. Milletlerin bu 
türden kendini dışa kapamaları, insanlığın gelişimini 
ve iyilikler yönünde başa-

çekleştirilen birliğin ne denli önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır. Buna göre bizler geçmişi ve geçmişte 
olup biten olayların nasıl meydana geldiğini öğrendi
ğimiz zaman, şu an üzerinde bulunduğumuz durumu 
olduğu gibi kavrayabileceğiz. Bu da bize gclecckte 
meydana gelecek olayların nasıl olacakları hakkında, 
bir çeşit ön bilgi verecektir.

İnsanlık tarımı ve hayvanlan evcilleştirmeyi öğ
renmeden önce, çok uzun bir süre geçirmiş, olaylar 
hızlı bir biçimde cereyan etmiştir.

Ne var ki insanın (bi-
rılar kazanmasını yavaş
latmış ve güçsüzleştir- 
miştir.

M ısnlılar da meşhur 
ehram ları (piram itleri) 
yapmışlardı. Öte yandan 
Çinliler de ehramlar bina 
etmişlerdi. Ama onların 
yaptıkları ehramlar alt üst 
olmuştur. Öte yandan ate
şin kullanımı ve insanlar 
arasında yaygınlaştırıl
ması, ancak insanların 
şiddetli ve uzun süreli 
zorluklar ve sıkıntılar ya
şamalarından sonra ger
çekleştirilebilm iştir. Ta
rımda da durum bunun gi
bidir.

K uşkusuz insanlığa 
hükm eden yasa, çıkar 
(fayda) yasasıdır. Çünkü 
ancak insanlık için yarm’lı 
olan, dünyada uzun 
ömürlü ve kalıcı olmakla, 
yararı az olan veya hiç ol-

Zira salf insan tek başına herhangi bir 

tağuti kimseden çok daha güçlüdür; 

ikraha başvurmaktan başka çaresi 

kalmayan kimsenin güçsüzlüğünü an

layabilecek kudrettedir. Çünkü ikrah 

yoluyla insanları yönlendirme yönte

mi, tutunulan son derece zayıf bir iptir. 

İkrah için tutulan bu yöntemin güçsüz, 

ikna yönteminin daha güçlü ve tutarlı 

bir yol olduğunu keşfeden kimse, kop-
m

ması sözkonusu olmayan sapsağlam 

bir kulpa yapışmıştır. Bunun içindir ki 

ikrah yöntemine sarılan kimselerin tü

mü bizatihi aklın işlevi olan doğru

nun, iyinin, tutarlı ve sağlam olanın 

farkında olmayan, rüşdü tanımayan, 

insan için kullanılması gereken en üs

tün unsuru değil, insan için kullanılan 

en kötü ve en düşük düzeyli yöntemi 

çıkar yol olarak gören kimselerdir.

lim alanında) ateş ve bu
har gücünü kullanabile
cek bir aşamaya geçmesi, 
o zamana kadar süregelen 
tüm kavramları altüst et
miştir. Fakat tüm bu bi
limsel başarılarına rağ
men şu ana kadar insan
lık, nesillerin nasıl oluştu
ğunu anlayabilecek düze
ye henüz ulaşabilmiş de
ğildir. İnsanlığın geçirdiği 
bu sürecin seyri (nasıllığı) 
konusunda henüz yeterli 
açıklığın olmaması, in
sanların bir kısmını diğer
lerinden uzaklaştırmakta
dır. İnsanlık tarihinin bazı 
alanlarının bulanık kal
ması, müstekbirlik (em
peryalizm, ezme) ve müs- 
laz’aflık (ezilmişlik, sö- 
m ü rü I mü ş İÜ k) o 1 g u I ar 1 n 1 n 
yanyana varlıklarını sür
dürmelerini mümkün kıl
maktadır. Eğer böyle ol

mayan ise bozulmakta ve
yok olmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde toplumlar 
arasında süregelen ilişki biçimi, yararlı bilgileri alıp 
verme (değiştirme) temeli üzerine kurulmuştur. Söz
gelimi kağıt yapımı önce Ç in’de gerçekleştirilmiş, 
oradan Arap dünyasına geçmiş; oradan da tüm Avru
pa kıtasına intikal etmiştir. Bu değişim (mübadele) 
olgusu, insanlığın gelişme ve ilerlemesi hususunda 
toplumlar arası ilişkilerin ve toplumlar arasında ger-

masaydı, insanlığın çok 
az bir kısmı (çok küçük bir azınlığı), büyük miktar
daki çoğunluk üzerindeki egemenliğini sürdürebilme 
gücüne nasıl ve nereden sahip olabilirdi. İnsanın elin
de kullanabileceği açık seçik bilginin olmaması, ken
dini gerçekleştirme ve şahsiyetini biçimlendirme ko
nusunda, onu güçsüz kılmaktadır. Nitekim geçmiş 
tarihte insanoğlunun gelişme ve ilerlemesinin ağır şe
kilde seyretmesi, insanların geleceklerini tasarlama
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ve içinde bulundukları durum lannı değiştirme konu
sunda onları güçsüz kılmaktadır.

Öte yandan bizler de, sıradan insanları fa’al, aktif, 
kuşkuya düşmeden, gösterdikleri çabalarının kendile
rine sağladığı avantajlar konusunda şaşkınlığa düş
meden, bütün tutarlılık ve içtenlikleriyle hareket et
melerini sağlamak için açık seçik bilgiyi, onlara ak
tarma konusunda ne kadar aciz durumdayız. Zira 
umut (istek ve arzu) kapısını kapamak bütün çabalan 
atıl bırakır. Hatta bu konuda ben şöyle bir trajedinin 
farkındayım. Biz müslümanlar hala şaşkınhk, umut
suzluk ve teslim olmuşluk karanlığından çıkıp canlı, 
aydınlık, azimli ve kararlı bir umut ortamı içerisine 
sağlam bir şekilde girebilmiş değiliz. Zira biz olay ve 
olguları açık seçik biçimde anlama ve kavrama yete
neğimizi, anlama vc kavrama hususundaki vuzühu yi
tirmiş durumdayız. Durumumuz tamamen Hz. İsa 
(Allah’ın selamı üzerine olsun)’nın buyurduğu şekil
dedir. “Sizin ben'liğinizcle bulunan nâr karanlığa dö
nüştüğü zaman, karanlık nice olur.”

Biz müslümanlar 'Sıffin Savaşı'mn  yaşandığı gün
den beri karanlığın içine gömülmüş, insanlığmızı ve 
kendi kimliğimizi tümden yitirmiş durumdayız. Bu 
duygular geleceğimize egemen olmuştur. Bizler de zi
yana uğramışlar olarak geri kalmışız. İlk dönemlerde 
belki bu iş bu kadar hızlı bir şekilde gerilememişti. 
Zira müsmümanlar o dönemde, çağdaşlan olan diğer 
dünya milletlerinin birçoğuna hala egemen idiler. En 
azından dıştan gelebilecek tehdit ve saldırılara karşı 
kendilerini savunabilecek güçleri vardı. Müslümanla- 
n rüşd'd&n vazgeçip azgınlığa ve sapıklığa saptıktan 
sonra o zamana kadar olan bütünlüklerini, egemenlik 
kudretlerini yetirdiler. O zamana kadar siyasal yapıla
rında henüz ciddi bir bölünme meydana gelmemişti. 
İslam ümmetinin siyasal yapısı içerisindeki ciddi bö
lünme ancak, Abbasî devletinin ortaya çıkmasından 
sonra meydana gelmiştir. Nitekim müslümanların si
yasal yapısındaki bu bölünme Asya vc Afrika’da A b
basî, Endülüs ve Avrupa’da Emevî devletini meydana 
getirmiştir. Fakat insani bazda asıl problem “Sıffin 
Savaşında” ortaya çıkmıştır. Zira İslam ümmetinin 
rüşd’den kopması hadisesi, bu dönemden sonra, sü
rekli bir biçimde varlığını devam ettirdi.

Bu kopmalar daha sonra, Abbasilerin kendi içle
rinde de başgösterdi. Doğuda ve batıda sultanlar üze
rine askerler egemen oldu. Düşünce denen olgu artık

işlevini tamamen yitii'di; yerine etkin bir biçimde put 
ortaya çıktı. Bundan böle artık bütün işler askeri gü
cün egemenliği altında sürdürüldü. Malik bin Ne
bi’nin keşfettiği yasa gereği, düşünce etkinliğini ve 
işlevselliğini yitirdi. Onun bu konu ile ilgili keşfetti
ği yasa şöyle idi: 'Fikir ortadan yok olduğu zaman, 
pu t açığa çıkar, kendini gösterir'; katılık putu, asker 
putu ve bunların varyasyonları diğer putlar... Çünkü 
akıl işlevselliğini yitirdiği ortamlarda, orman yasası 
geri döner, oralarda hakim olur; insanlar arası ilişki
ler zulüm ve hıyanet temeli üzerine kurulur ve yürü
tülür. Artık bu ortamda hiç kimse, kimseden emin 
olamaz. Çünkü biz, içinde yaşadığmız toplumda hiç 
kimsenin kimseye güvenmemesi nedeniyle, Allah’la 
yaptığımız sözleşm e’yi (misakı) arkamıza atmışız. 
Bu aşamada şunu söyleyebiliriz ki, tarihimiz içerisin
de meydana gelen en büyük boyutlu kopma ve yaşa
nan en büyük değişim ve dönüşüm rüşd sınırlarının 
dışına çıkıp, ona ulacaşak yolu şaşırdığımız vc yitir
diğimiz andan itibaren meydana gelmiştir. Bu kopuş 
hala sürmektedir. Artık öyle bir duruma gelmişiz ki 
önümüzde dursa bile mşdü keşfetme ve görebilme 
kudretimizi neredeyse tamamen yitirmişiz.

Bu acziyet kuşkusuz, bu ümmeti rüşd ve vicdan 
olgusuna yeniden çevirme, ona bunun yolunu göster
me anlayışından uzak kalmamızdan kaynaklanmak
tadır. Çünkü biz insanlar, içinde bulunduğumuz şu 
dönemde insanın adale gücüne inanıyor ve güveniyo
ruz; ama onun aklını, kavrama gücünü inkar ediyo
ruz. Bizler şu anda düşüncenin olmadığı güce karşı 
aklın anlama kudretini kabul edebilecek gücü kendi
mizde bulamayacağımız derecede, cehlin (bilgisizli
ğin) benliğimize egemen olduğu bir ortamda yaşa
maktayız. Eğer böyle olmasaydı, bu denli büyük sa
yıda insan, kendisini gücün egemenliğine nasıl teslim 
edebilirdi? Ki bunların arasında, bu çağın deyimiyle, 
bu ümmetin, bu milletin okumuş, yazmış aydın in
sanları da bulunmaktadır. Üniversitelerin başında bu
lunan ve kitlelerin öncüsü durumundaki bu okumuş 
kimseler, bizi, bizim kendimize özgü bir düşüncemi
zin olmadığı düşüncesine inandırmakta ve bizi bunu 
kabul etmeye zorlamaktadırlar. Böylesi bir ortamda 
iken insanı, dünyevi güç sahiplerinin egemenliklerin
den nasıl kurtarabiliriz, ya da insanoğlunu güce ta
pınma ortamından çıkarıp, asıl gücün insanın aklı ol
duğu gerçeğini kabule nasıl ikna edebiliriz? Zira in
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sanın aklı, kendi kişiliğini kanıtlama gücünden yok
sun olduğu zaman, orada komutanlık ve öncülük gö
revini put üstlenecektir kaçınılmaz olarak. Çünkü 
düşünce oradan kaybolmuştur. Düşüncenin olmadığı 
yerde, zorunlu olarak put vardır.

İşte bunun içindir ki peygamberler, insanoğlunun, 
gücü yenilgiye uğratabileceğine; akim, inanan bir 
ümmeti ve milleti bedensel güce, bilek ve silah gücü- 
nc ve öldürme gibi gayrı meşru yol ve yöntemlere 
başvurma zorunluluğunu duymaksızın, güce tapınma 
ortamından dışarı çıkarabileceğine içtenlikle inanmış 
ve güvenmişlerdi. Peygamberlerin tebliğlerinin özü 
ve mücadelelerinin ana hedefi de bu idi. Bu yüzden
d i  ki, o toplumlara göre peygamberler büyücü ve de
lidirler. Nitekim konu ile ilgili olarak K ur’an şu bil
giyi vermektedir.

‘‘I§te böyle, onlardan önce de ne kadar peygam 
ber geldi ise mutlaka onlara: ‘büyücü veya delirmi§ 
(mecnûn)' dediler.

“Bunu (böyle demeyi) birbirlerine önerdiler mi? 
Doğrusu onlar azgın ve sapkın bir topluluktur.” 
(51/52-53).

Başlangıçtan bugüne kadar bütün topluluklar pey
gamberlere büyücü ve deli demişlerdi. Toplumlar 
peygamberlere karşı böyle söyleme geleneğini bir- 
biılerinden tevarüs etmişlerdi. Bu toplumların pey
gamberleri delirmiş kim seler olarak nitlendirmeleri- 
nin nedeni, onlann azgın ve sapkın kavimler olmala
rıdır. Zira ancak azgınlaşmış, sapıklaşmış ve tağuti- 
leşmiş kimse insanm aklın (anlama ve kavrama) gü
cünü kabule yanaşmaz, ikrah ve ikıah olgusunun yan 
araçları ile onun gücünü işlevsellikten uzaklaştırır. 
Oysa peygamberlerin tümü tağutlan inkar etmiş 
(reddetmiş), onlarm doğrudan bir güce ve doğal hak
ka sahip olduklarını kesinlikle kabul etmemişlerdir. 
Zira salt insan tek başına herhangi bir tağuti kimse
den çok daha güçlüdür; ikraha başvurmaktan başka 
çaresi kalmayan kimsenin güçsüzlüğünü anlayabile
cek kudrettedir. Çünkü iki'ah yoluyla insanlaıı yön
lendirme yöntemi, tutunulan son derece zayıf bir ip
tir. İkrâh için tutulan bu yöntemin güçsüz, ikna yön
teminin daha güçlü ve tutarlı bir yol olduğunu keşfe
den kimse, kopması sözkonusu olmayan sapsağlam 
bir kulpa yapışmıştır. Bunun içindir ki ib a h  yöntemi
ne sarılan kimselerin tümü bizatihi aklın işlevi olan 
doğrunun, iyinin, tutaılı ve sağlam olanın farkında

olmayan, rüşdü tanımayan, insan için kullanılması 
gereken en üstün unsuru değil, insan için kullanılan 
en kötü ve en düşük düzeyli yöntemi çıkar yol olarak 
gören kimselerdir. Buna göre insan sahip olduğu gü
cünü, rüşdünü öğrendiği ve bu kudretlerini diğer un
surlardan ayrrdedebildiği, insan için doğm, iyi ve tu
tarlı olan (rü§d) eğriden, yanlıştan, sapıklıktan ve az
gınlıktan (ğay) ayıklandığı zaman, keremiyle insanı 
yaratan, silahlı batıl güç unsurlarına başkaldırma gü
cünü kendine veren Allah’a iman eder, O ’na güvenk. 
Böylelikle insan sözkonusu güce karşı açık seçik, 
güçlü bir düşünce ile karşı çıkma gücünü kendinde 
görür, terör ve ikıâh yöntemiyle insanları yönlendir
mekten, sevk ve idare etmekten başka yol ve yöntem 
tanımayan azgın ve sapık kimselerin ayaklarının al
tına serilmiş düşünceyi ortaya çıkarır.

Ne varki bütün peygamberler ve onlara uyanların 
yolunda gidenler eninde sonunda mutlaka bu hakika
ti keşfedecekler, hak batıl arasındaki bu yanılgı tüm
den ortadan kaldu'acaklardır. Zira eşit fırsat tanındığı 
zaman batılın hakka üstün geleceği düşüncesi vehim 
ve dünyadaki sapıklıkların tümünün temelidir. Çünkü 
bu vehme kapılan kimseler batıldan korkmakta, ona 
karşı fiki'i güçle karşı koyma kudretini kendilerinde 
bulamamaktadırlar. Bu kimseler dünyevi güç karşı
sında yılgınlığa kapılmış kimselerdir. Zira onlar ya 
gerçeği unutmuş ya da şunu hatııiayamamaktadırlar: 
Demokrasinin anlamı, iktidaiı elde etmek için, güce 
başvurma gereksinimi duymadan, sistem içinde yer 
alan tüm kitlelere güvenmektir. Bu noktadan ele alın
dığında demokrasi, rejimi oluşturma ve biçimlendir
meyi mümkün kılan yegane unsurun güç olduğuna 
inanan bii' toplum yapısının içerisine kesinlikle gire
mez. Şimdi böyle bir durumda demokrasi küfür ve 
delilik midir? Eğer bu küfür kabul ediliyorsa pey
gamberlerin tümü böylesi bir küfre ve deliliğe dayan
mış, şiddet unsurunu tümden devre dışı bırakmış; dü
şünce mücadelelerinde, güce başvurma yöntemini 
kesinlikle caiz görmemişlerdir.

Bu hakikati acaba ne zaman kavrayacağız? Evet, 
“onlar onu uzak görüyorlar, oysa biz onu yakın görü
yoruz." (10/1) “Bir yay mesafesinde, halta daha ya
kın.” (53/9) ‘Onlar ‘ne zaman o?’ diyecekler. De ki: 
Onun gerçekleşmesi belki de çok yakındm ■

Çev: A bdi Keskinsoy 
(El-Mecelle, 8-14 Ağustos 1999 s. 10-17)
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WHAT’S THE PROBLEM? 
PROBLEM NEDİR?

M.Nuri
KAYNAR

“Türkiye’nin hizim vereceğimiz paralara ihtiyacı yok, 
doğru iktisadi politikalara ve programlara ihtiyacı var.” 

IMF Türkiye Masası Şefi Carlo Cottarelli

he New York Times Gazete
si’nin 1 Ağustos 1999 tarihli sa
yısında “W hat’s The Problem?” 

başlığı ile yayınlanan bir yazıda 195ü'den 
bu yana ABD’nin problem olarak günde
mini oluşturan sorunlar ve bunlarm oran
ları şöyle sıralanıyor;

1950 Harp %40
Ekonomi % 15
İşsizlik % 10
Komünizm % 8

1954 Sovyet tehlikesi % 18
ABD'de komünizm % 17
İşsizlik % 16
Pahalılık % 13

1959 Barışı koruma endişesi % 3 8
Pahalılık % 17
Zenci hakları % 10
İşsizlik % 9

1965 Zenci hakları %52
Vietnam harbi %34
Suçluların artması %4
Pahalılık 7o3

1 970 Üniversitede huzursuzluk %27
Vietnam harbi %22
Uluslararası sorunlar % 14
Irk ayrımı % 13

1975 Pahalılık % 6 0
işsizlik % 2 0
Hükümete güvensizlik % 7
Enerji krizi %7

1980 Dış politika %44
Pahalılık % 3 9
Enerji problemi % 12
İşsizlik %4

1985 Uluslararası sorunlar %23
İşsizlik %21
Pahalılık % 11
Bütçe açığı % 10

1990 Bütçe açığı %21
Uyuşturucu alışkanlığı % 18

Evsizler ve Fakirler % 7
Ekonomi % 7

1995 Suç ve asayiş % 2 7
İşsizlik % 15
Bütçe açığı % 14
Sağlık yardımları % 12

1999 Manevi değerler ve
aile yapısındaki çökme % 18
Suç ve asayiş % 17
Eğitim % 11

Halkın elindeki silahların kontrolü % 10

ABD sorunları çözüyor, yerine yeni so
runlar çıkıyor. Başa gelen her başkan vaad 
ettiği gibi döneminin sorunlarını çözüyor. 
Yerine yeni sorunlar geliyor. Gelecek olan 
başkan da o sorunları çözücü programları 
ile hükümete geliyor ve sorunları çözüyor. 
Bizde ise sorunlar çözülmüyor, yeni so
runlar gelince eski sorun unutuluyor. ABD 
sorunlarına geniş ölçekli yaklaşıyor. So
run oluşturmuyor veya sorun olmayan 
şeyleri kendine sorun yaparak yükünü ar
tırmıyor. Mevcut çözüm bekleyen sorun
lar varken afakî sorunlarla uğraşmıyor. 
Bir grubu, fikir adamını, düşünürü, konu
şanı, şiir okuyanı, kitap yazanı cezalandır
mıyor. Hiçbir sorunu “iç tehdit” olarak 
görmüyor. Kendine güvenin tam tersi de, 
elindeki iktidarın gideceği paranoyasın
dan başka birşey değildir.

Ülkenin en önemli problemini, yakla
şımdaki halalar ve üslup olarak görüyo-
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ruz. Sorunlara bakı.'jin şartlı, ön yargılı ve bilinçsiz, ca
hilce olduğu kanaatindeyiz.

Esasen, problemlere bütüncül yaklaşabilecek basi
retli, yetişmiş kadroların eksikliği gözle görülür bir ger
çeklik olarak karşımızdadır.

20()0’li yıllara girerken Türkiye, bugün uğraştığı su
ni gündemler yerine köklü planlamalar ve hedeflerle 
meşgul olmalı, o yönde çaba sarfetmelidir.

İnsan haklarının çiğnendiği, cezaevlerinde devlet 
harici her gücün olduğu, adalet sisteminin aksadığı, 
eğitim sisteminin çöktüğü, sağlık kurumlarınm felç ol
duğu, güvenlik güçlerinin dış tehlikeler ile uğraşmayı 
bırakıp üniversite kapılarında nöbet tuttuğu, çeşitli 
usulsüz ilişkiler ağında adı geçtiği, vatandaşın evine 
ekmek götürecek durumda olmadığı, işçinin, memurun, 
emeklinin emeğinin üç kuruş değeri olmadığı bir ülke 
görüntüsü hiç hoş olmayan bir görüntüdür. Bu halk, bu 
necib millet bu sefaleti, bu acziyeti haketmiyor.

Ülkenin birinci gündemi: mafya bağlantıları, mane
viyat düşmanlığı olmamalıdır. Sorunlar olduğu gibi gö
rülmeli, medyanın yersiz abartmalarına ve yönlendir
melerine prim verilmemelidir. Sorunlar gerektiği 
önemle çözülmeli, suni gündemlerle meşgul olunup, 
çeşitli güçlerin hedef saptınnasına izin verilmemelidir. 
Bu da ancak sorun olması gereken şeylerin soruna dö
nüştürülmesine izin/prim verilmemesi ile mümkün 
olur.

Allah aşkına bir kez olsun objektif bir şekilde düşü
nün bu ülkede başörtüsü mü sorun olmalı? Kur’an’ı Ke
rim mi? Hiç sorun yapılmayacak değerler bir anda bir- 
iki militan ruhlu işgüzar adam tarafından birinci gün
dem maddesi olarak karşımıza çıkarılıyor. Buna sebebi
yet verilmemeli, toplumun gündemi, ülke meseleleri 
magazin tarzı asparagas habercilikle yönlenmemelidir. 
Buna sebebiyet verenlere kısıtlamalar getirilmelidir.

__________________ 2000 YILI BÜTÇESİ__________________

PL A N SIZ L IĞ IN  FATURASI

Anasol-M hükümeti, önceki hükümet döneminde ha
zırlanan ve iki yıldır uygulanmaya çalışılan üç yıllık is
tikrar programından vazgeçerek, IMF’ye 2000-2001 
yıllarını kapsayan bir program hazırladı. Türk ekono
misi, son iki yıldır koalisyon hükümetleri tarafından 
adeta yaz-boz tahtasına döndü.

1997 yılı ortasında iktidara gelen Anasol-D hükü
meti enflasyonu 2000 yılı sonunda tek haneli rakamla

ra indirmek için, 1998, 1999 ve 2000 yıllarını kapsayan 
bir istikrar programı hazırlayarak uygulamaya koydu. 
Programa göre, enflasyon 1998 yılı sonunda % 50’yc,
1999 yılı sonunda % 25’lere, 2000 yılı sonunda da tek 
haneli rakamlara indirilecekti. Dönemin hükümetinin 
ekonomiden sorumlu devlet bakanı Işın Çelebi, prog
ram için ekonomide kurtuluş savaşı başlattıklarını be
lirtmiş ve üç yılın sonunda Türk ekonomisinin düzlüğe 
çıkacağını vaadetmişti. Şimdiki hükümetin hâzineden 
sorumlu devlet bakanı Recep Önal da IM F’ye 2000 ve 
2001 yıllarını kapsayan iki yıllık istikrar programı su
nulduğunu belirterek, ekonomide kurtuluş savaşı başla
tıldığını ifade etmişti.

57. Hükümetin ABD’de IM F’ye sunduğu iki yıllık 
istikrar programında da 2000 ve 2001 yıllarında, me
mura enflasyon oranında zam, yeni ek vergiler ve yo
ğun bir şekilde KİT ürünlerine zam öngörülüyor,

İktidara gelen her hükümet sorunlar karşısında bo
ğulup, eline yüzüne bulaştırınca günü kurtanna telaşıy
la atıp-tutmaya başlıyor. “Ekonomide Kurtuluş Savaşı” 
büyük ve önemli bir benzetme, ülkenin hayati şekilde 
ihtiyacı olan bir bilinç ifadesi ama bu laf bir çok büyük 
söz gibi pembe dizilerde çok sık raslanan ‘Yalan Rüz
garı’na döndü.

Hazine, Maliye, DPT ve Merkez Bankası uzmanla
rının katılımıyla yapılan çeşitli toplantılarda, 2000 yılı 
bütçesine ilişkin çeşitli alternatifler hazırlandı. Tasarı
ların Kasım ayı içinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyo
nunda, Aralık ayı içerisinde de TBMM Genel Kuru- 
lu’nda ele alınması bekleniyor. Hükümet, son iki yıldır 
alınan yanlış kararlar nedeniyle büyük bir darboğaz 
içinde olan ekonomiyi, yine dargelirlilerin sırtından çı- 
kamıaya çalışıyor. 2000 yılı bütçesinde, dargelirli diye 
nitelendirilen, esnaf, memur, işçi, çiftçi ve emekliye 
düşük ödenek, az zam yer alıyor. 45 katrilyon lira olma
sı beklenen 2000 yılı bütçesinden yaklaşık 30.000 kişi 
olduğu tahmin edilen rantiye kesimine 20 katrilyon li
ralık pay öngörülüyor. Geri kalan 20 katrilyon lira civa
rındaki ödenek de savunma giderleri, yatırımlar, me
mur, işçi, emekli maaşları, çiftçilerin ürün bedelleri, 
sosyal güvenlik kurumlarınm açıkları, kamu kurum ve 
kuruluşlarının giderlerini karşılamak üzere ayırılıyor.

___________ EK O N O M İD E İFLAS BAYRAĞI___________

2000 M ALİ YILI BÜTÇESİ

Hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun istekleri
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doğrultusunda hazırladığı 2000 Mali Yılı Bütçe Tasarı
sı ekonomideki iflasın göstergesi olarak yorumlanıyor. 
Hükümet, IM F’nin depremzedeler için öngördüğü 500 
milyon dolar ile maaşlarını öderken , kaynak yetersizli
ği nedeniyle birçok tarım ürününün bedelini ödeyemi
yor. Buna karşılık iki yılda, rantiyeye bütçeden ayrılan 
kaynak ise 2.2 katrilyon liradan 21.1 katrilyon liraya 
çıktı. TBM M ’ye sunulan 2000 yılı bütçe tasarısındaki 
oranlar iki yılda Türkiye ekonomisinin ne hale geldiği
ni gözler önüne seriyor.

Hazine’den Sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal’ın 
açıklamalarına göre, 15 Ekim’deki maaş ödemeleri 
IMF’nin depremzedeler için gönderdiği 500 milyon do
larlık yardımdan yapılmış. Hükümet kaynak yetersizli
ği nedeniyle halen buğday üreticisine, tütün üreticisine, 
fındık üreticisine paralarını vcnnediği gibi, Devlet’in 
üreticiye 1998 yılı ürünlerinden trilyonlarca liralık bor
cu bulunuyor.

TÜ M  ÜL K E  R A N T İY E ’Y E ÇALIŞIYO R

Hükümetin 46.9 katrilyon liralık 2000 yılı bütçesinde 
24 katrilyon liralık vergi geliri, 21.1 katrilyon liralık da 
faiz ödemesi öngörülüyor. Buna göre. Maliye bakanlı- 
ğı’nın gelecek yıl, işçiden, memurdan, esnaftan, tüccar
dan, sanayiciden, çifçiden toplayacağı gelir, kurumlar 
ve ek vergilerin tamamı rantiyeye gidecek. Ayrıca, Ma
liye’nin temel gıdadan lüks tüketim maddelerine kadar 
bütün ürünlerden tahsil edilecek dolaylı vergilerin bü
yük kısmı da rantiyeye gidecek. Maliye Bakanlığınm
2000 yılında yaklaşık 6.5 milyon ücretli kesimden, gö
türü usuldeki, esnaftan beyana dayalı vergi mükellefi, 
tüccar, sanayici, avukat gibi serbest meslek sahiplerin

;■ PERSONELE PAfiA YOK, RANTİYEYE VAR ı

den tahsil edeceği vergiler, rantiyeye altı ayda aktarıla
cak faiz ödeneğini dahi karşılamıyor. Maliye’nin KDV, 
akaryakıt tüketim vergisi ve ek vergilerden tahsil ede
ceği gelirlerin de büyük kısmı rantiyeye aktarılacak.

Eğer Maliye gelecek yıl bütçede öngördüğü 24 kat
rilyon liralık vergi gelirinin tamamını tahsil ederse, 
rantiyeye olan faiz borcunu ödedikten sonra devlete 
sadece 2.9 katrilyon liralık gelir kalacak. Refahyol hü
kümetinden sonra iktidara gelen, 55, 56 ve 57. hükü
metler döneminde rantiyenin bütçeden aldığı paym 
yaklaşık 9.5 kal arttığı görülüyor. 1997 yılı bütçesin
den 2.2 katrilyon liralık kaynak alan rantiyenin, 1998 
yılında 5.1 katrilyon lira, 1999 yhnda 23.6 katrilyon 
lira aldığı görüldü. Rantiyeye 2000 yıhnda ödenmesi 
gereken tutar ise yaklaşık 32 katrilyon lira.

SORUN İÇ BO RÇLA R

Ağustos 1999 itibariyle iç borç stoku, 19 katrilyon lira
ya dayanırken, sadece 2000 yılında ödenecek iç borçlar 
22 katrilyon liraya çıktı. 2000 yılında % 25 olarak be
lirlenen hedef enflasyona sert düşüş için, iç borçlanma
yı durdurmayan hükümetin, harcama kalemleri arasm- 
da yer alan ücrct ve maaşlar, tarım ve sosyal güvenlik 
transferleri, askeri harcamalar, yatırımlar, KIT’lere 
transferlerin büyük ölçüde dondurulması gerekecek. 
Bunlar yapılabilirse 2000 yılı için GSM H’nın % 4.7’si 
kadar faiz dışı fazla sağlanmaya çalışılacak. Bu hedefe 
ulaşılabilmesi şimdiden hayal, çünkü hükümet o kadar 
istikrar programına rağmen 1999’da GSMH’nın % 2.1 
oranındaki faiz dışı bütçe fazlasını bile gerçekleştire
medi. Bu oran Haziran 1999 itibariyle de % 1 düzeyin
de kaldı.

Ulaşılmayacak hedefler belirleyip, he
defe ulaşılabileceğine kendisi de inanma
yan kadrolar, güven yitirmeye mahkum
durlar.

Personel harcamaları Faî2 ödemeleri

] 1994
si 995 
>1996
M 997 
g998 
' 1999 
^2000

Miktar
(Trilyon)

169.5 
273,1
502.6 

975
2072
2725
6070
9900

Bütçe
Payı(%)

30,3
29

24,2
25,7.

25
'25,6
.20,4

Yıl iV

■'
1993- -
1994
1995 ■
1996 
1997;...: 
1998 ; 
1999*::’: 
2000*  :

Miktar.
(Tniyon)

117 '

299
576

1497
2277
5191

23650
32000

Bütçe 
Pâyı (%)

24
33
33
35
35
46

58,5
65,9

B Ü T Ç E ’YE f a i z  İPO T E Ğ İ

Bütçede en büyük pay faizin. İç ve dış faiz 
ödemelerinin payı, personel ödenekleri, 
yatırım ve sosyal güvenlik transferleri gibi 
kalemleri geride bıraktı. Bu nedenle 1995- 
1998 döneminde faiz dışı denge hep fazla 
verdi. 1995’te 261 trilyon olan faiz dışı 
fazla, 1997’do 43 trilyona kadar geriledi.
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iç borç kullanımı arttı (yüzde)
1999 1999likyan 

Hedef Gerçekleşme

Faiz/Toplam Harcama.............. .......... ..... 37.6........ ....... ,42,8
Yatırım/ToplamHarcaına...........  ...... ....... 6.0................  3.9
Personel/Toplam Harcama........ ..... - ....... 25.7.... .... ...... .,24.3
Vergi gelirieri/Toplam Harcama..... ......... ;,.61,5............... ....48.5
Harcamalar/GSMH................... ..................30..................42.7
GelirleıyGSMH.......................................,...:23............ .....25.7
Açıl̂ GSMH...... ........................................ -7................-16.9
Toplam faiz ödemeleri/GSMH.,..... ..............,11.3...................... .......................18.5
Faiz dışı açık/fazla/GSMH  .......  ........4.3..............   1.5
Toplam iç borç !<ullanımı/GSMH......... ......26,8,....,,.;........İ...46.5,
Joplam iç borç anapâra ödemesi/GSMH.....19,6..................27.0
İç borç servisi (faiz+anapp)/GSMH...„...... ,,29,9,............... .45.1

Ama bir yıl sonrasında 2.5 katrilyona yükseldi. Oysa 
bu yıllarda bütçe açığı 315 trilyondan 3.7 katrilyona 
yükseldi. Bu göstergede, faizin bütçe dengesini ne den
li zorlayan bir konumda olduğunu gösteriyor. Ocak- 
Ağustos dönemi itibariyle de, 1998 ve 1999 yıllarmda 
faiz ödemeleri bütçenin en büyük harcama kalemini 
oluşturuyor.

MİLYONDAN KATRİLYONA 
BÜTÇENİN SERÜVENİ

1924’te 141 milyon lira olan bütçe harcamalarının, bu 
yılın sonunda 1924’tekine göre tam 193 milyon 380 bin 
140 misli artarak 27 katrilyon 266 trilyon 600 milyar li
raya yükselmesi öngörülüyor. Buna karşın bütçe açığı 
da hızla büyüyor. 1924’te fazla veren bütçe, 1925’te 
tam 29 milyon lira açık verdi ve bu miktarm, 1999 so
nunda I925’e kıyasla tam 318 milyon 503 bin 440 mis
li artarak 9 katrilyon 236 trilyon 600 milyar liraya ulaş
ması hedefleniyor.

Bütçe de Açık
1924-1950 döneminde bütçe 1925, 1931, 1932, 

1933, 1939, 1944, 1949 ve 1950 yıllarmda olmak üze
re lam 8 yıl açık vernıiş.

Daha sonraları 1951-1998 yılları arasında 1951, 
1952, 1958, 1959, 1962, 1963, 1967 ve 1970 yılların
da olmak üzere bütçe tam 8 yılda bütçe gelirleri gider
lerini aştığı için fazla verdi. Bütçe, 1971 yılı ve sonra
sında diğer yıllarda harcamalar gelirleri açtığı için dö
nem sonucu açıkla kapattı. Hatta bütçe açığı sürekli

artış kaydetti. Bu yıllar, ekonomide sorunların kronik
leştiği bir dönem olarak hatırlanıyor.

1942’de “M ilyar”
1924-1930’lu yıllarda 250 milyon liranın altında ka

lan bütçe ödenekleri, 1930-1940 yılları arasında da 637 
milyon liraya yaklaştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında 
bütçede hızlı bir büyüme sağlandı. 1941 ’de 686 milyo
na yaklaşan bütçe harcamaları lam bir yıl sonunda 1 
milyar 72 milyon liraya yiik.seldi. Böylece bütçede mil
yarlık dönemler başlamış oldu.

1940-1950 döneminin sonlarında harcamalar 2 mil
yara yakla,ştı. 1950’ler bütçenin tek haneli milyarlı yıl
lan idi. Bütçe iki haneli milyarlı yıllara 1961’de ulaştı. 
1960’ta 7 milyar 789 milyon olan bütçe harcamaları, 
bir yıl sonrasında hızla artarak 11 milyar 866 milyon li
raya yükseldi.

1960-1970 dönemi sonunda giderler 34 milyar 708 
milyona yükseldi ve artış eğilimi sonraki yıllarda da 
devam etti. 1974’te 82 milyarı aşan harcamalar, 1975 
yılında üç haneli milyara yükselerek, 119 milyar 944 
milyon liraya ulaştı. 1970-1979 döneminde bütçe üç 
haneli milyarda kaldı.

1980’de “Trilyon”
1979’da 633 milyar 214 milyon lira olan harcamalar 

toplamı, 12 Eylül’ün olduğu 1980’de trilyonu a.şarak, 1 
trilyon 147 milyar 552 milyon liraya ulaştı. 1987’ye ka
dar tek haneli trilyon lirada kalan bütçe ödenekleri, bu 
yılda iki haneli trilyona ulaştı ve 12 trilyon 791 milyar 
liraya olarak gerçekleşti. 1991 de 132 trilyon 401 mil
yar liraya yükselen bütçe harcamaları 1995 yılında üç 
haneli trilyon lirada kaldı.

1995’de “Katrilyon”
I992’de 217.1 trilyona, 1993’te 490.4 trilyona ve 

1994’tc 902.5 trilyona yükselen bütçe harcamaları top
lamı I995’te 1 katrilyon 724 trilyon 194 milyona yak
laştı. 1998’de iki haneli katrilyona ulaşıldı. 1998’de 
bütçe giderleri 15 katrilyon 585 trilyon 376 milyar lira
ya ulaştı.

2000 Yılı Bütçesi
1999 sonunda 30 katrilyona ulaşması beklenen büt- 

çe’nin miktarı IMF’nin de merakla beklediği bir olay. 
Bütçeyle ilgili toplanan taslak çalışmalarında 60 katril
yon lira öne sürüldü.
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Bütçede yatırımlar unutuldu (Vüzde)

Faiz/Bütçe- 
Yatırım/Bütçe 
personeiyBötçe 

_JKIT ler/Butçe 
'Sosyal Güy '̂ütçe 
Gider (trilyon);, . 
Gejir((/iiyon).
- Vergi:(tri(yon) 
DeogeXlrilyon) > 
.FaiiVergi geliri

1995

33,4
6 0

291
2. 6..

' 6,3"̂  
î;724 
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-31S. i. 
5İP-

1996

37.8 
. .6.4 

25,6 
1,3 
8,5 

3.961 
•-2.728  

2,244 
1.233: 
.66,7

1997 1998

28 2 
79  

25,7. 
1,5. 

■ 9,4' 
8.050 

.5:815 
4.745 

-2.235 
48i0

396  
6.4. 

24,8 
. 1,0 

9,0 
15:585' 
11,880 
9.233. 

-3.697 
•66,9

1999/8.<

■ 42.9 
3.9 

24.4 
i,5

17İ673 
J  0.95.1 

8.579 
•6.722 

88,3

45 7 
4.5 

24 i  
• 0,9

9i789
7:147
5.670

-2.642
79,0

Âçl<Iİma;(*); I9W 6 ve 1999/8, yilın ilk sekiz.ay mı idıpsıyou 
?kaytakMaliî Bakahliğı.ı , ,

v e r i l e n  s ö z l e r  v e  g e r ç e k l e r

Her yıl bütçe hazırlanırken, gelecek yılın enflasyon 
oranlan, bütçe açığı, doların ortalama kuru, iç ve dış 
borçlar tutarı, özelleştirme hedefi, gelir ve gider tah
minleri açıklanır. Aylar geçip de gerçekleşen oranlar 
netleşmeye başlayınca, ekonomiyi idare edenlerin ken
dilerinin de inanmadıkları ‘Kurtuluş Savaşı’ hezimetle 
sonuçlanır. Örneğin 1999 yılı ‘enflasyon oranı’ ve ‘büt
çe açığı’ tutarlarının açıklananın iki katı belki de daha 
fazla gerçekleşeceği şimdiden görünmeye başladı bi
le...

‘Samimiyet ve inandırıcılık’ yitirilmemesi gereken 
iki önemli özellik. Çünkü kazanılması zor özellikler. 
Kazanmak için yıllarca uğraşırsınız, ama bir yanlış yıl
ların emeğini siler atar. Bunun örneklerini çeşitli hükü
metler döneminde yaşadık. Ülkeyi yönetenlerin ‘sami
miyetinden ve güvenilirliğinden’ şüphe oluşursa iç ve 
buna bağlı olarak da dış güven biter.

Maliye Bakanı Oral, ısraria şunları söylüyor; ‘Eko
nomide mucizeye yer yok’. Ardından da reçetesini 
açıklıyor. ‘Doğru tedbir, doğru uygulama ve doğru tak
vim:’

IMF Türkiye Masası Şefi Carlo Cottarolli de benzer 
şeyler söyledi.

“Tüı-kiye’ İlin bizim vereceğimiz paraya ihtiyacı yok. 
Türkiyenin doğru iktisadi politikalara ve programlara 
ihtiyacı var.”

K Ö R Ü -K Ö R Ü N E  IM F ’YE TESLİM  O LURK EN  

YERLİ SER M A YE K OVULDU

28 Şubat süreci sonrası başlayan baskı ve dışlamalar 
nedeniyle, milyarlarca dolarlık yerli sermaye başka ül
kelere kaymaya başladı. Hükümet, birkaç milyar dolar 
için halkına zulüm düzeyinde ekonomik tedbirleri göze

alarak tam teslimiyet gösterirken, kendi insanına göste
rilen anlamsız tavırlar nedeniyle yerli sermayenin dışa
rı kaçmasına seyirci kalıyor. Başta ABD olmak üzere 
tüm batılı ülkeler, Türkiye’de ‘yeşil sermaye’ denile
rek, irtica denilen ne idüğü belli olmayan bir suçlamay- 
a maruz kalan yerli sermayemizi kendilerine çekmeye 
çalışıyorlar, Anadolu’nun yürekli insanlarının samimi 
ve vatanperver duygularla dişinden, tırnağından artıra
rak yaptıkları tasarruflarını, ülkemiz kalkınsın, sanayi
leşsin, ülke insanımıza iş olanağı sağlansın, insanları
mız bizim gibi gurbet kapılarında, gavur ellerinde sü
rünmesin diye yaptıkları gönüllü işbitiikleriyle oluşan 
ortaklıkları hiç beklemedikleri bir şekilde vatanı bölme 
‘birinci tehlike’ ‘yeşil sennaye’ ‘bölücü tehlikeden da
ha tehlikeli’ ‘ilticaya destek veren şirketler listesi’, ar
dından da son olarak başbakan Bülent Ecevit’in Kom- 
bassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bay
ram’ı uçağına almamasıyla sergilenen nahoş görüntüler 
yurdışındaki Türk işçilerinin 200 milyar dolar civarın
daki tasarruflarını Türkiye’ye göndermesini engelledi.

28 Şubat sonrasında yeşil sermaye nitelendirilme
siyle baskı altında olan kuruluşların Türkiye’deki yatı
rımlarının toplamı 20 milyar doları aştığı biliniyor. Bu 
meblağ Türkiye’nin iç borç stoğundan daha fazla bir 
miktar tutuyor. Başbakan Ecevit’in, uçağına dahi alma
ya tenezzül buyurmadığı Anadolu’nun Yeşil/ yerli ser
mayelerine, başta kredi istemek için gittiği ABD olmak 
üzere diğer batılı ülkelerin dışlanan Anadolu sermaye
lerine büyük olanaklar ve teşvikler teklif ettiği belirtili
yor.

Sadece Almanya’daki işçilerin tasarruflarının 100 
milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilirken, yurt- 
dışında bulunan tüm Türk işçilerinin yatmmlarının ise 
en az 200 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu ra
kam öyle küçümsenecek bir miktar değil. Şu anda Tür
kiye’nin tüm dış borçlarının 100 milyar dolar civarında 
olduğu düşünülürse, iki katına tekabül eder.

Uzmanlara göre, Türkiye’nin uluslararası kuruluş
lardan kredi almasına-para dilenmesine gerek yok. 
Türk işçisinin tasarrufları ve yerli sermayenin yurt dışı
na akması engellenebilse, ekonominin içinde bocaladı
ğı darboğaz aşılabilir.

REFAH YO L DÖ NEM İ

Birçok açıdan kendinden sonraki hükümetlerie kıyas
landığı zaman Refahyol hükümetinin ekonomide başa-
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nil bir grafik sergi
lediği şimdilerde 
daha iyi anlaşılıyor. 
Partili ve parli dışı 
birçok ekonomistin 
ifadesiyle her alan
da etkin tedbirler 
almmış ve başarı h 
sonuçlar elde edil
mişti. Son memur 
zamları ve 2000 yılı 
için öngörülen % 
15’lik zama karşın 
Refahyol dönemin
de memur %60 ora
nında zam almıştı. 
Görülen o ki bu 
oranda bir ücret ar
tışı artık hayal oldu. 
İşçi memur emekli 
Refahyol’u mumla 
arayacak sanırım.

Yurtdışındaki ta
sarrufların Türki
ye’ye çekilmesi 
noktasında da Re
fahyol hükümetinin 
büyük başarı gös
terdiği görülmüştü. 

54. hükümet döneminde uygulamaya konulan kaynak 
paketlerinde yer alan bedelsiz ithalat ile milyarlarca 
marklık kaynak bir anda Türkiye’ye girmişti. Bu kay
naklar sayesinde faizler % 140’lardan, % 60-70’lere in
dirilmişti.

Demekki istenilince bazı şeyler oluyor. Ama önemli 
olan obbjektif, halkıyla bütünleşmiş, halkına tehlike 
gözüyle bakmadan ülke insanmm refahı için çalışan 
hükümetlerin iş başına gelmesi.

YANLIŞ/ANLAM SIZ TAVIR 

K O M B A SSA N ’A YATIRIM ENGELİ

TBMM, KİT Komisyonu’nda 1997 yılında özelleştirilen 
ve Kombassan Holding tarafından satın alman PETLAS 
Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ.’nin 15 aydır Hazine Müs
teşarı ığı’ndan Yatırım Teşvik Belgesi alamaması tartış

Bütçe açığı hızla büyüdü (M ilyon t l )
Yit H«rMnı«lır Oe(b1«f ' B û t ( 4 ^ ı

I924,..... .............. M İ - ......... ...........146--------------- -5
192 5__ _____ -215___________ 1 8 6 - ........ ......... .-29
192 6 .... ..... ........ ı s ı ..... ... .............. 202---------------- 11
192 7......... ...... ,,.,223™ ----------- Z a ---------- ^...-..-.10
1928.. ....... ____ ^ ______ __ - ~ » 1 ----------------23
1929,— ... - ....... 2S5.... ................... m ..-------------- 13
193 0__________ 249---------------- .................
1931 __ ______ m _____ ___ .,.,215_--- --------- ■•24
1933_________ J56..................... ,232---------- --- .-24
1934»........ ....... -266....... ........ _ .„ .İ7 8 -------- ------- 12.
1936_________ J 1 1 ......... ....... - - 3 2 ) ---------- ■----- 10
1938._...,............ 137i:--------------- J9 5 ........ - .... -....19
1939... . ____ __ .479...... ........... . . .M --------------- .-1
1X0_______ ..................... - ...... -6 6 6 ---------- ----JZ9
1941..... ........._ „ .6 « 6 -„ .„ ............. ...789-------------- 183
1M2_________ 1 .0 ^______ ™ I 5 1 8 ._ _ . -------  I«6
194 3________ 1516----------- — .1,301---- -----------8$
194 4________ U 2 9 ........ ......... ,1.310.----- --------- ,-19
194 6...... ..... .......742,,....-- --------- 8 I2 ._ ...... ... .... „70
1946-_ ______ 1570------------- 1 3 2 4 ------- --------54
194 7________ 1.909_____________ _________ :.,1580 --71
194 8____  ___ 1,798.,™ ______ 1 5 2 2 - .....   ..... 24
194 9............................................. 2İ)66__________ 2.06S- -̂1
195 0________ 1.956..... ......... -..1,841-------------- .-115
195 1_ _ ____ 2.060_________ 2.116........................ ...................... .......................... .......................... X
1953____________ __________ _____________ 2572................... .......................... 2543 ----------------29
1955________ 3,453--------------- 3 .399._ ........ ....... -54
195 7_______ .4477 ............................ ................... .4.338 --39
195 8________ 5251 ........ — ..... 5268---------------- 17
1959-....... ._ . . . .7 ,« 5 -------------- -7,155---- ---------- 110
196 0__ ____ .7,789--------------------- -------------- ,,.-7.749 --40
196 1...... .... ....11.866_________ 11,633............ - .....-233
1963________ 12,442 ... ......... .-,.,,12.609... ..... ...........167
1965________ 15.420--------------------- -------------- ---------------------14.803................. -617
1967...... ...... --2 1 ,5 5 2 --.... ......... .21,785........... ,.,-,233
196 9__  ___ 26 .7 1 5 _ „ ......   25.115------------- -1.600
197 0______ .34.708............................ ................... 34.919-211
197 1........................ ..................... .......................... ^49ü81_42.738-.-6,343
1973________ 67.321...... ............ 65J09----------- .-2,012
m _____  119594. --------- 118.777....... ..... .,.-1217
1977...... ........248J18.... .. ......... 207J68----------- -W,350
197 9..... ....-633214  - .......... -..-573.0K---------- .-«O.W
198 0_____ 1.147552............................ ................... ^ 2 2 7 --159,325
198 1_____ 1.632562_______ 1556.448---------- .-96514
1963..... ...... 2.914.818_______ 2.695633........................ ...................... .-31^699
1965______ 6,493.304-....... ..-.5980.147— ;:,._-513.l57
1987_____ 1179a981..... ......... 10.444530-------- ,-2,î46J51
1989— ..... ,38,871230— , - .... _31.368.631-------- -7502,599
199 0_____ ,685H ,«9 ---------- 56572567— ..„ ,-11,781.842
199 1____ 132.400,881___ ii._99.064246---------33516,635
1992.. - .217.06IJ8I______ 174.160,756------ .-4^900,625
(993____ 491437.973... .— 357533L0I3----- .-133.104560
199 4.. -.902.453,638-................................. -75I.6I4558...................... ,-150,838.W,
199 5__ ,1.724.193551 ..,„'_..,.1 ̂ 2 5 0 5 3 0 ------- -314,943521
1896__ ,5.961.306.M4......... .2,727,95a.689,.,.„.-1.2J5'549,^
1997.... J.035.178.000.......... 5554531.0Ü0_.-2.IM547.(W
1998..— 1558557600 0 ----- 1l587,55İOOO.-„„-3597,824,000
1999' .-.27266500,000____ 18.030^0,000......-9236.600500' --nı ıv̂-rr

ma oluşturdu. PETLAS’m 1997 yılı hesaplarının görü
şüldüğü KÎT komisyonu toplantısında, PETLAS Genel 
Müdürü Adnan Şahin, PETLAS’m 1998 yılı Ekim ayın
da Uluslararası Kalite Sistem Belgesi olan ‘ISO 9001 ’ ve 
1999 yılı Temmuz ayında da NATO kalite Güvence Sis
tem Belgesi olan ‘AQAP 110’ belgesi aldığını kaydede
rek, şöyle dedi. ‘Satış gelirlerimiz dolar bazında % 21 
oranında arttırılmış, yıllık satışlardaki ihracat oranımız 
% 25’ten % 40’lara çıkarılmış PETLAS tarihinde ilk de
fa 1998 yılı Mayıs ayında kâra geçmiştir. Silahlı Kuvvet
lerin ihtiyacının % 85’ini karşılar duruma gelinmişdr’. 
Diyerek ürün yelpazelerinin genişletileceğine dair yatı
rım kararı aindığını bildirdi. Bunun için Hazine Müste
şarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’ne yaptıkla
rı müracaatın 15 aydır cevaplanmadığını belirten Şahin, 
‘olumlu veya olumsuz cevap verilmediği için yatırım 
kararı alınamamıştır’ dedi. Şahin herşeye rağmen özel
leştirmeden bu yana 4 milyon dolarlık iyileştirme yatı
rım yapıldığını ifade ederek, ‘Devlete tek kuruş vergi ve 
prim borcu bulunmayan ve yüzde yüz yerli semıaye ile 
üretim yapan firmamıza, sektördeki diğer firmalara sağ
lanan yatırım desteğinin neden esirgendiğini anlayabil
miş değiliz’ dedi.

RENK M ESELESİ

PETLAS’a teşvik verilmemesi üzerine yoğunlaşan tar
tışmalar, benzeri tartışmaları da beraberinde getireceğe 
ve bu başarılar devam ettiği müddetçe benzeri engelle
me çabaları artarak devam edeceğe benziyor. KİT ko
misyonu, neden teşvik verilmediğinin açıklığa kavuştu
rulması amacıyla Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygula
ma Genel Müdürlüğü ile Özelleştirme İdaresi Ba.şkan- 
lığı’ndan konuya ilişkin rapor istenmesi kararlaştırıldı.

15 ay içinde birçok kez Hazine’ye yazı yazdıklarını 
ancak cevap verilmediğini açıklayan PETLAS yetkili
leri, Özelleştirme ile yapılan protokol çerçevesinde 3 
yıl içinde yeniden yatırım yapması gerektiğini, aksi 
takdirde özelleştirme idaresine 2 milyon dolar ceza 
ödemeleri gerektiğini söyledi.

_________DÜNYA EK O N O M İK  K RİZİ AŞIYOR_________

NE OLACAK M EM LEK ETİN HALİ

Global ekonomik kriz çeşitli tedbirlerle aşılma noktası
na geldi. Ülke olarak ciddi şekilde etkilendiğimiz ulus
lararası kriz özellikle Asya kaplanları olarak bilinen G.
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Güney Afrika

Kore, Malezya, Tayvan, Hong 
Kong ve diğerleri, Singapur, Çin,
Endonezya, Tayland, Bangladeş,
Pakistan, Hindistan, Sri Lanka vs. 
öldü-bitti derken durumlarını düzelt
tiler, çoğu da düzeltme sürecine gir
di. Aşağıda verdiğimiz tablolarda bu 
durum görüldü.

Krizden çıkmaya çalışan Asya 
kaplanları krize rağmen bu yıl % 5.2 
kalkınma sağlamışlar. Biz ise bu yıl 
gelir bakımından eksilerdeyiz. Gele
cek yıl ise hükümetimiz % 3’lük bir 
kalkınma öngörüyor. Dünya’da pa
rası bizimki (TL) kadar değer kay
beden başka ülke kalmadı.

22 Eylül tarihli Tablo’da (Ekono
mist Dergisi) 1 Dolarm değeri 450.000 lira olarak gös
terilirken geçen yıl 277.000 Lira olduğu görülüyor. Fa
iz oranında da Türkiye dünya şampiyonu % 70 İnsan bu 
gerçekleri böyle net görünce morali bozuluyor. Bu ger
çeklerimizle Büyük Türkiye, İtibarlı Türkiye, Çağdaş 
Türkiye nasıl olunacak? Zor doğrusu. Avrupa Birliği’ne 
girip, girmeyeceğimiz tartışmalarının yeniden başladığı 
bugünlerde Avrupa bu rakamlarla bizi nasıl alacak, ne 
amaçla alacak, merak konusu. Hadi biz bilmiyoruz, 
devlet yetkilileri hangi yüzle, ne amaçla adamların ka
pısına dayanıp bizi aranıza alın diyebiliyorlar. Yoksa 
“kendimizi düzeltmekten umudu kestik; alın siz yöne-

Dünya Paraları Türkiye Parasının Bir Yıllık De
ğer Kaybı Ve Kısa Vadeli Faiz Oran Tablosu

n o if  lunjtarı < «lu ui«uuoxi
22 E s ^  1 yıl önce Kısa vade

.... .,8.28 ..... ,.,,,,6.10
Hong Kçng .....7.77.. ,,.•,...7.75. ;, V6:87
Hindistan.......... ,...;43.6.. ..... .42.6 ..... 9.46
Endonezya...!.... ,.,8,430.. ...11.075....; 13,70
Malezya............. ....3.80.. ...... 3.80 , ..... 3.17

Singapur........... ...,1.7i .„
Güney Kore...;... .... .7,66

,■,,31.8..,:..... 34,7..... ..... 5.18
Tayland............. .,.,40.5... ......40.4 , , 3.69
Arjantin,. .............. 1 .0 0 .. ; . . . . : .1 .0 0 .....7.80
Brezilya..........1 89.................1 .18...........19.53
Şılı ............... ....... 52Ö..........4 6 8 ....... ;...5.0b
Kolombiya............ 1.994......1.565...........17.80
Meksika ................ 9.28..10.14 .........19.72
Venezuela......... .,.,,.626........,582 ........... 9.98
Mısır.....................3,42..........3 .40 .............8.87
Yunanlstan..i....i;....311.... ...,.291...........10.00
İsrail.....................4 25..........3.94........ ....9.52

. 0 7 . . . 5 .L96. ,.11.55
T ü r k j y e . , .450.350.. .277.000 .... 70,00
ÇekCumhunyeli., ,.34.5,. .......30.5 ...V „.... 6.28
Mâcarislan..,....... ., 243.. ..... ,.220 .... , 14.70

,,,,14.48
....;i3 .90.... , ,,,55.00

tin, siz düzeltin” mi demek istiyor
lar.

Durumumuzun ciddiyetini anla
malıyız artık. Ülkenin yönü/rotası 
yanlış istikamettedir. Gidilen yol 
doğru değildir. Israr edip de kendimi
zi aldatmayalım. Bu durum ehliyetsiz 
hükümederin yanlış ekonomik politi
kalarının acı, fakat kaçınılmaz sonu
cudur.

International Herald Tribune Ga
zetesi’nde, ‘Dünya Krizi Atlattı’ baş
lığı ile yayınlanan bu araştırmada ül
kelerin 1998-1999 durumunu ve 
2000 yılına ait bekleyişlerini gösteri
yor.

Ekonomisi alt-üst olan Malez
ya’da ekonomi % 7.5 gerileme noktasından bu yıl %2,0 
büyümeye geçmiş.

Ekonomisi perişan olan Endonezya’da milli gelir 
geçen yıl % 13.2 gerilemişken bu yıl % 2 büyüme gö
rülüyor. Geçen yıl % 64.7 olan enflasyon oranı, bu yıl 
% 12.0’a inmiş.

Görülen o ki bizim gibi oluz yıldır sürekli gerileyen 
bir ekonomi başka bir ülkede yok. Biz de bırakın enf
lasyon oranının yerinde saymasını, ilerlemesinin önüne 
bile geçilemiyor. Buna Türkiye’nin kaderi denilemez. 
Bu düpedüz Türkiye’yi yönetenlerin başarısızlığı bece
riksizliğidir. ■

Krizden etkilenen Asya ülkeleri durumlannt nasıl düzeltti?
Milli gelir artışı Enflasyon (TEFE)

1998 1999 2000 1998 1999 2000
Hong^Kong ,  -5.1 -0.5 1.5 2.8 -2.5 , ,

''■-5v8 - 8.0 : 6.0  ̂ . .7.5 1.0 ’ ‘ ' '‘3.0^
S i o g a p u r ^ ,5:0 6.Q -1.5 0.5 1.0
Tayvan 4.8 ^̂ 5.5 6.3 1.7 -0;8^' -1.0
Çin ' 7.8 6.8 6.0 -0.8 ^ -2.0 i o
Endonezya -13.2 2.0 4:0 64.7  ̂ '12.0 10.0
Malezya -7.5 2.0 3.9 5.3 3.4 3.6
Filipinler -0,5 3.0 4.5 / 9 . 7 ’ • 7.6 7.0
Tayland -9.4 3.0 5.0 ' 8.1 0.5 4.0
Vietnam 4.4 4.0 4.5 9.2 6.0 6.5
Bangladeş 5.2 4.8 5.0 7.0 i 9:0 , r 8,0
Hindistan 6.0 7.0 7.0 7.0 ’ 6;0 5.0
Pakistan 4.3 3.1 4.5 8.2 ^ ‘ 6.1 ' ,6.0
Sri Lanka 5.3 5.0 6.2 9.4 9.0 / 8.0
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AYIN PANORAMASI/ İSLAM DÜNYASI

ENDONEZYA

E ndonezya’da Popülist İslaınm  Zaferi

Endonezya’da müthiş gelişmeler yaşa
nıyor. Bu gelişmeler parmak ısutacak 
cinsten. 20 Ekim tarihinde ülkenin dör
düncü cumhurbaşkanı da seçildi. Seçimi 
sürpriz bir şekilde genel seçimlerde 
üçüncü gelen Ulusal Uyanış Partisi ve 
N ahdatü’l Ulema adlı Endonezya’nın en 
büyük dini cemaatınm manevi lideri Ab
durrahm an Vahid kazandı. Endonez
y a ’nın kurucu Başkanı Sukarno’nun kı
zı M egawati Sukarnoputri’nin cumhur
başkanlığı seçimleri kazanması bekle
nirken sürpriz bir şekilde aradan Va
h id ’in sıyrılması herkesi şaşırttı. 59 ya
şında olmasına rağmen Abdurrahman 
Vahid’in bazı sağlık problemleri var. 
Göz zafiyetine düçar. Bundan dolayı 
Endonezya gibi çalkantılı ve buhranlı ve 
bulanık bir ülkeyi yönetmesi oldukça 
zor. Buna rağmen m anevralar ve Meclis 
içi ittifaklar sayesinde ve bir de ordunun 
perde arkasından desteğiyle Abdurrah
man Vahid M egaw ati’yi geride bu'aka- 
rak cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. 
Vahid’in kazanmasında ülke içi denge

ler rol oynadı. Doğrusunu söylemek ge
rekirse başta ordu olmak üzere siyasi 
çevreler M egaw ati’ye fazla güvenmi
yorlardı. Vahid’i destekleyen 7 İslami 
eğilim li parti de Ezher’in aksi yöndeki 
fetvasına rağmen İslam nokta-i nazarın
dan M egawati’nin bir îslam ülkesinin

Abdurrahman Vahit

başına geçem eyeceğini savunuyordu.
Aslında doğrusunu söylemek lazımsa bu 
makam için Habibi daha uygundu. Gol
kar Partisi ordu ve devlet kurumlan ken
disini destekliyordu. Ancak 16 aylık ge
çiş süreci döneminde izlemiş olduğu si
yasetle ilgili hazırladığı raporun Parle- 
mento tarafından çoğunlukla reddedil
mesinden sonra umudu kalmadı ve ya
rıştan çekildi. Suharto’nun devamı sa
yıldığından ona yönelik nefretlerden de 
nasibini alıyordu. Israr etseydi gerilime 
neden olacağının farkındaydı. Bundan ^ U S t a j a  
dolayı olgunluk göstererek, tatlılıkla ya- OZCAN
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rışlan çekildi. İşle bu olgunluk düzeyi Endonezya’yı 
içinde bulunduğu siyasi vartadan kurtarıyor. Böylece 
cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamasa bile ülkeyi 
kazasız belasız bir geçiş dönemi allatmasından dola
yı tarih kendisini unutmayacaklır. Golkar partisi Ha- 
bibi’nin çekilmesinden sonra yardımcısını aday gös
terecekken bundan da vazgeçli. Golkar son anda des
teğini Abdurrahman Vahid’den yana kaydırdı ve so
nuçları etkiledi. Böylecc M egaw ati’nin partisi hariç 
Vahid hakkında bir konsensüs/oybirliği sağlanmış 
oldu. M egaw ati’nin kazanamamasından sonra parti
lilerinin taşkınlıklarından korkuluyordu. Korkulan 
başa geldi ve Vahid’in seçilmesinin akabinde tepki 
gösteren kalabalıklar ortalığı ana-baba gününe çevir
diler.

Vahid’in seçilmesinden sonra Golkar Partisi ve 
Vahid ve Ulusal Uyanış Partisi de cumhurbaşkanlığı 
yardımcılığı için M egaw ati’yi aday gösterdiler. Bu 
tepkileri absorbe etmeyi amaçlıyordu ve yerinde bir 
hareketti. Megawati bu teklifi ilk önce tepkiyle kar
şıladı. Bu arada H abibi’nin yardımcılığına aday gös
terdiği Savunma Bakanı W iranto’nun da sürpriz bir 
şekilde toplumsal ve siyasi uzlaşma yazemin ihzar 
etmek amacıyla adaylıktan çekildiği açıklandı. M e
gawati’nin Vahid’in yardımcılığına getirilmesi ile 
Endonezya’da temsili sistemi tam iktidara yansımış 
ve milli birlik ve bütünlüğün ruhu da tecelli etmiş 
olacaktır.

Gelelim Abdurrahman Vahid’in tartışmalı kişili-

Habibi

ğine. Aslında Abdurrahman Vahid bizdeki îslami ce
maatlar liderlerinden biraz Kemal K açar’ı andırır. 
Zira N ahdatü’l Ulema modernist İslami anlayış ve 
akımlara karşı kurulmuştur. N ahdatü’l Ulema, Mu- 
hammediyye cemaatıyla M uhammed Abduh ve Re- 
şid Rıza anlayışının Endonezya’ya taşınmasına bir 
tepki olarak kurulmuştur. Ya da öyle gelişmiştir. Ge
linen noktada iki cem aat arasındaki farklılıklar erişe 
de iki cemaatın tarihi seyri ve çıkış noktaları birbi
rinden farklıdır. M uhammediyye adlı cemaatm Li
deri Emin Reis ise Vahid’den önce parlemento baş
kanı olarak seçilmiştir. Abdurrahman Vahid entelek
tüel bir birikime sahip olmasma rağmen popülist ya
ni halk İslamının temsilcisi sayılmaktadır. Bir diğer 
özelliği yatıştırıcı ve uzlaştırıcı kişiliğidir. Bundan 
dolayı geçiş dönem inin badiresiz atlatılmasında 
onun da rolü olmuş ve Suharto ile ilgili konularda 
muhaliflerini teskin etmiştir. Cakartalı siyasi analiz
cilerden Salim Said, Vahid için: “İslam ’ın tatlı, yu
muşak yüzünü temsil ediyor...” ifadesini kullanmak
tadır. Vahid usta bir politikacı ve usta bir manevracı 
özelliğine sahiptir. Vahid, Peres Vakfı’nin üyeleri 
arasında yeraldı. Geçmişte E zher’de okuyan Vahid 
birkaç yıl önce İsrail’e gidince yoğun tepkiyle karşı
laştı. Vahid’in amacının, M usevi devleti ile Müslü
man ülkeler arasında kapsamlı diyalog kapılarını aç
mak olarak değerlendiriliyor. Vahid ülkede büyük 
çoğunlukla Hıristiyanlığı seçmiş olan Çinli azınlığın 
toplumsal huzursuzluk ortamında hamisi oldu. Su- 

harto’nun istifasından sonra demokratik reform ça
lışmalarında Reis ile birlikte başı çekti. Önce Me- 
gawati’nin müttefiki olan Vahid bilahare Habibi ve 
ordu komutanlarıyla diyaloglarını çok sıkı tuttu. 
Vahid son yıllarda iki defa felç feçirdi ve ABD’de 
gözünden amaliyat oldu buna rağmen çok az göre
biliyor. Sağlık problemlerinden dolayı yardımcısı
nın kişiliği çok önemli.

İRAN

Ncşat Gazetesi M üdürüne Tutuklam a Kararı

TAHRAN- İran’da geçen ay yayınları durdurulan 
î^eşat gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Maşaal- 
lah Şemsülvaezin hakkında tutuklama kararı çıka
rıldı. İran resmi haber ajansı İRNA’nın haberine
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göre, Tahran Basın Mahkemesi, Ne§a( gazclcshıin 
Genel Yay m Yönetmeni ve Başyazarı Şemsulvaezin 
hakknıda, yazılarında dine ve kutsal değerlere saygı
sızlık etliği gerekçesiyle lutuldama kararı verdi. Ha
berde, Şem siilvaezin’in duruşmaya çıkmadığı ve hu
kuki belgeleri avukatları aracılığıyla mahkemeye 
gönderdiği belirtildi. Şemsulvaezin, yapılan ilk so
ruşturmasında suçsuz olduğunu gösteren belgeleri 
sunmak için bir ay süre istemiş, ancak mahkeme du
ruşmayı ertelemişti.

Neşat gazetesi, yayınlarında İslami ilkelere kar
şı çıktığı gerekçesiyle geçen ay kapatılnnıştı.

M ALEZYA  

M alezya’dan Fiili Yalanlama

KUALA LUM PUR- Filistin Devlet Başkanı Yaser 
Arafal, M alezya’nın başkenti Kuala Lum pur’da Baş
bakan Mahatır M uhammed ile biraraya geldi. Resmi 
Bernama haber ajansı tarafından yayımlanan haber
de, 10 kişilik heyetin başındaki A rafat’ın Mahathir 
ile yaptığı görüşmede, karşılıklı işbirliği ve Ortado
ğu barış sürecini ele aldığı belirtildi. Haberde, Ara
fa t’ın Japonya ve Vietnam’ı ziyaretinin ardından 
Cidde’ye döneceği ifade edildi. îslami muhalif parti
lerden Parti İslam se-Malaysia, M alezya Dışişleri 
Bakanı Dışişleri Bakanı Syed Hamid A lbar’ı, geçen 
ay New York’ta İsrailli meslektaşı David Levy ile 
gizli bir görüşme yaptığı için eleştirmişti. Mahatır 
hükümeti, çoğunluğu Müslüman olan M alezya’nın 
İsrail’i tanımayı düşündüğü sorularını gündeme geti
ren Levy görüşmesini yalanlamıştı. Ai'afat-Mahatır 
görüşmesi ise M alezya tarafından iddialara fiili ya
lanlama olarak değerlendirildi.

İNGİLTERE

M olla Ö m er: Bin Laciin’i Teslim Etm eyiz

DUBAİ - A fganistan’ı kontrol altına alan Taliban ha
rekeli, Birleşmiş M illetler Güvenlik K onseyi’nin al
dığı yaptırım kararına rağmen Usame bin Ladin’i 
leslim etmeyeceğini açıkladı. Taliban hareketinin li
deri Molla M uham m ed Ömer, merkezi Londra’daki 
El-Hayat gazetesine verdiği demeçde, Suudi köken
li Ladin’in, komünistlere karşı savaştığını söyleye

rek, “İslam dininin önemli destekçilerinden olan La- 
d in ’i teslim etmek, bizim için çok zor” dedi. Ladin’i 
bırakmayacaklarına açıkça işaret eden Ömer, La
din’in, saldırı planlamasına izin vermeyeceğini de 
vurguladı. Yaptırım kararının, uluslararası müeyyi
deleri ihlal ettiğine dikkat çeken M olla Ömer, kara
rın, Amerikan diktası altında alındığını ifade etti. 
Ahmed Şah Mesud idaresindeki Afgan muhalefeti, 
B M ’nin Taliban’a yönelik aldığı kararı memnuniyet
le karşılayarak, Taliban yönetimine uluslararası alan
da daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini dile 
getirmişti. BM  Güvenlik K onseyi A fganistan’a, 
Am erika’nın Tanzanya ve K enya’daki elçiliklerine 
düzenlenen bombalı saldırılardan sorumlu tutulan 
Ladin’i teslim edene kadar ekonom ik yaptırım uygu
layacağı n 1 aç 1 k 1 am ışl 1.

İSRAİL

M andela İsrail’de A rabuluculuğa Soyundu

KUDÜS- Güney Afrika’nın eski Cumhurbaşkanı 
Nelson Mandela, geçen ay İsrail’de idi. İran ve Suri
ye ile başladığı bölge gezisine İsrail’le devam eden 
siyahi lider Mandela, önce Cumhurbaşkanı Ezer We- 
izman tarafından kabul edildi. Başbakan Ehud Ba
rak ile de buluşan Mandela, B arak’a, Tahran ve 
Şam ’daki temaslarından kesitler sundu. Mandela, 
Suriye’nin, İsrail ile olan sorunlarını barışçıl yoldan 
çözümlemekte kararlı olduğunu vurgularken, 1979 
Devrim i’yle Balı çizgisinden çıkan İran’ın, İsrail ve 
Batı ülkeleriyle sürdürdüğü ilişkilerini yeniden dü
zenlemek konusunda somut m esajlar verdiğini söy
ledi. Başbakan Barak da, Filistin ve Suriye ile sür
dürdüğü görüşmeler konusunda M andela’ya bilgi 
vererek, nihai İsrail-Arap barışında ciddi olduğunu 
ifade etli. Mandela, K udüs’te, Dışişleri Bakanı D a
vid Levy ile de buluştu. M andela, Levy ile yaptığı 
ortak basın toplantısının ardından Filistin Devlet 
Başkanı Yaser Arafat ile görüşmek amacıyla Gaz- 
ze ’ye geçti.

IRAK

Irak İstihbarat B aşkanı’nın Şüpheli Ölümü

BAĞDAT- Irak’ın Ankara eski Büyükelçisi ve Trak
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îstibarat M üdürü Rafi 
Dehham T ikriti’nin vefat 
ettiği bildirildi. Geçirdiği 
kalp krizi sonucu hayatını 
kaybettiği ileri sürülen 57 
yaşındaki T ikriti, Irak 
Devlet Başkanı Yardımcısı 
Taha Yasin R am azan ’ın 
katılım ı ile düzenlenen 
devlet töreniyle B ağdat’ın 
250 km kuzeyindeki Sala- 
haddin ilinde defnedildi.
Tikriti, 1997 yılı ortalarına 
kadar Türkiye’nin Ankara 
Büyükelçiliği görevinde
bulundu. Tikıiti son olarak, lıak  İstihbarat Müdürü 
ve Irak Devlet Başkanlığı D ivan’ında müsteşarlık 
görevini yürütüyordu.

Irak kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Tik- 
tiri’nin 10 Ekim tarihinde geçirdiği kalp krizi sonu
cu hayatını kaybettiği ileri sürüldü ve naaşının aynı 
gün basından habersiz bir şekilde defnedildiği belir
tildi.

Kaynaklar, T ik riti’nin ölümünün Irak Devlet 
Başkanı Saddam Hüseyin ile son zamanlarda istih
barat konularında yaşadığı sorunlarla aynı döneme 
rastladığına dikkat çekiyorlar. İngiliz basını ise Tik
riti’nin Rusya ile savunma işbirliği anlaşmasının ba
sına sızdırılması ve U day’la sürtüşmeler nedeniyle 
Saddam tarafından idam edildiğini öne sürdü.

T ürkiye ve Pakistan  

H am ile ve Bakire Dem okrasi

Geçenlerde Nazlı Ilıcak , 12 Eylül sonrasında dizayn 
edilen demoki’asiyi D em irel’in “kızımız biraz hami
le” benzetmesiyle değerlendirdiğini yazmıştı. Pakis
tanlI askerlerde ülkelerindeki nazenin demokrasinin 
dördüncü kez ırzına geçtikleri halde, sağda solda 
“demoki'asiye elimizi sürmedik, ilk günkü gibi baki
redir” diyorlarmış. PakistanlI askeri çevreler dünya
nın muhtemel tepkisini bile bile darbe yapmak zo
runda kaldıklarını zira buna çekildiklerini ileri sürü
yorlar. Darbeden önce ve darbeden sonra ordu söz
cülüğünü yürüten Tuğgeneral Raşid Kureyşi; “Evet,

demokrasiye dokunmadık, el sürmedik bakiredir (in
tact)” demiş {I.Herald Tribüne, 15 Ekim 1999).

Nihayet darbeci general M üşeıref beklenen açık
lamasını bir hafta ara ile yaptı. Aslında açıklamasın
da beklendiği gibi dış politikaya dair kayda değer bir 
değişim işareti yok. Londra ve Washington gibi 18 
değişik başkentteki büyükelçilerin geri çağrılması 
ise iç politikayla alakalı. M üşerref gelir gelmez Rus
ya’ya güvence vererek; dini kesimlerin Çeçenistan’a 
savaşmaya gitmelerine müsade etmeyeceklerini du
yurmuştu. Beklenen konuşmasında ise Hindistan 
karşısında C linton’m uyarıları doğrultusunda hare
ket ederek; çatışma ve gerilim bir tarafa iyi niyet jes
ti olarak sınırdan asker çekeceklerini bildirdi. Darbe
nin karakteri tam olarak netleşebilmiş değil ama as
kerler de N avaz’ı suçladıkları şeyi yapıyorlar. Ama 
N avaz’ın yaptıkları darbe nedeni oluyor, askerlere 
ise kim darbe vuracak ? Navaz Ş erif’in istinkaf ede
rek uğrunda Genelkurmay eski Başkanı Cihangir 
K eram et’i görevden aldığı M illi Güvenlik Kurulu da 
nihayet darbeden sonra gerçek oluyor. MüşeiTef’in 
açıklamasında bu unsur da vardı. Demekki M üşerref 

Türkiye’de boşuna dirsek çürütmemiş, dersine çahş- 
mış. Türkiye’de “Güvenlik Kurulu lağvedilsin” yö
nünde reform talepleri yapılırken M üşerref ülkesini 
Türkiye’ye benzetmek için elinden geleni yapıyor. 
Türk basınıyla Türkçe konuşan M aşerref Milli Gü- 
venhk kurulu konusunda T ürkiye’den etkilendikleri
ni itiraf etti.

Pakistan’da ordu genellikle muhafazakar eğilim
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li ve inançlıdır. Miişen-ef’in şahsi eğilim 
leri ise işgal ettiği makama mütenasip 
olarak merak celbecliyor. The Economist 
dergisi Pakistan’ı değerlendirdiği kapağı
nın başyazısında M üşerref’le ilgili olarak 
şunları yazıyor: “İyi haber şııki, ordu m u
hafazakar ve İslamcı bir kurum olmasına 
rağmen General M üşerref bir köktendinci 
değil. Onu tanıyanlar, Pakistan’da aşın fi
kirlerin yciyılmasından kaygı duyan, batı
lılaşmış bir liberal olduğunu söylüyor
lar...’’A B D ’nin İslam abad B üyükelçisi 
William M ilam da aynı kanaati paylaşı
yor. M üşenef beklenen konuşmasında di
nin istismarına karşı olduğunu da deklare 
etti. K eşm ir’deki Mücahidlere eskisi gibi 
moral ve diplom atik desteklerini esirgemeyecekleri
ni söyleyen M üşerref Afganistan konusunda politika 
değişikliğine gidebileceklerini ima etti. Yan çizme 
anlamına gelen şeyler söyledi. Bu konuda tam bir 
netlik yok. Eski hükümet K abil’e karşı bir politika 
değişikliğinin arefesindcydi. Şehbaz Şerif, Pakis
tan’daki Şii-Sünni çatışmalarının artmasından dolayı 
Taliban’ı suçlamıştı. M üşerref de K abil’de temsile 
dayalı bir yönetim  görmek istediklerini söylemiştir. 
Bu havada bir mesajdır ve temsil yeteneği olmayan 
bir askeri rejimden temsili olmayan başka bir yöne
time çağrı ve mesajdır. Oysa İslam abad’daki yaban
cı gazeteciler Şerif yönetiminin Taliban’dan uzaklaş
masının askerleri rahatsız ettiğini yazıyorlar. Benazir 
B utto’nun da dediği gibi Taliban yönetiminin ardın

da baştan beri 
Pakistan ordu
su vardır. Tali
ban, Pakistan 
ordusunun bir 
ü r ü n ü d ü r .  
Bundan dolayı 
Taliban Pakis
tan’daki darbe 
karşısında hiç 
istifini bozma- 
mıştır. Ancak 
ABD baskıla
rını savuştur-

Navaz Şerif

General Müşerref

mak için yeni askeri yönetim Taliban’a desteğini as
gari düzeye çekebilir.

Anlaşıldığı kadarıyla darbe konusunda daha faz
la iç dinamikler rol oynadı. Özellikle sivil yönetim 
ile askerin arasını açan, sürtüşmelere yolaçan nüfuz 
ve etkinlik mücadelesiydi. Basına yansıdığı kadarıy
la geçiş süresi zarfında ordunun önceliği “temiz bir 
Pakistan” olacaktır. Zaten Pakistan “pakülke” anla
mına gelmektedir. Askerler bu manayı yakalamaya 
çalışıyorlar. Askerler kendileri açısından “sahte de
m okrasiyi” yıktıklarını ve hakikisine kapı aralaya
caklarını söylüyorlar. Pakistan halkı daN avaz Ş erif’i 
otokratik ve mağrur görmekte ve ekonomiyi iyileş- 
tiremediğine inanmaktadır. Ama hiç kimse olağanüs
tü hal kanunu da istememektedir. Pakistan’ın tanın
mış simalarından ve İslama hizm et dalında Faysal 
ödülü sahibi ve Cemaat-ı İslâm î’nin ileri gelenlerin
den Hurşid Ahmet aynı doğrultuda konuşmaktadır; 
“Kimse olağanüstü hal kanunları istememektedir. 
Ancak biz sistemi işletebilmek için bir geçiş döne
mine muhtacız. Demokrasiye en büyük tehdit asker
lerden gelmiyor, ülkeyi viraneye çeviren siyasi ve 
ekonomik mafyadır...”

Demektir ki, Türkiye gibi Pakistan da rantiye ma- 
lulu. Gerçekten de Pakistan’daki yozlaşmanın ana ve 
kıonik nedenlerinden birisi de partizancılık ve hizip
çilik ve onun getirdiği bitmek bilmeyen kavgalardır.

Darbe konusunda her ne kadar ABD kaygılarını 
dile getirse de nedeni konusunda PakistanlIlarla
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hemfikir ve Ş erif’i suçluyor. Ordu da Ş erif’in M ü
şerref’i fiziki tasfiyeye yöneldiğini ve kendilerini de 
General M üşerref’i darbeyle koruduklarmı söyleye
rek savunuyorlar. Pakistan demokrasisi parmak ısır
tıyor. Dört defa üzerinden asker geçmesine rağmen 
hala bekaretini muhafaza edebilmesi büyük bir bece
ri ve marifet: Bravo doğrusu.

YUNANİSTAN  

Miçotakis: Türkiye İslam ’ın Değil AB’nin Karakolu Olsun

ATİNA - Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı 
Mesut Yılmaz, Türkiye ile Yunanistan arasındaki so
runların iyi niyetli bir diyalogla çözülebileceği inan
cında olduğunu, ancak Türkiye’den Kıbrıs konusun
da hayati önem taşıyan bir jest beklemenin gerçekçi 
olmadığını söyledi. Yılmaz, Yunan özel MEGA tele
vizyonunda yayınlanan “Kara K utu” adlı haber 
programına katıldı. Programda, Yunanistan eski Baş
bakanı Konstantin M içotakis deTürk-Yunan ilişkile
ri hakkındaki görüşlerini açıkladı. Türkiye’nin gele
cekle AB üyesi olması gerektiğine inandığını kayde
den Miçotakis, A tina’nın Helsinki Z irvesi’nde Tür
kiye’nin adaylığını desteklemesinin kendi çıkarına 
olduğunun altını çizdi. M içotakis, “Aşırı İslamcıların 
ileri karakolu bir Türkiye yerine, AB üyesi demoki'a- 
tik bir Türkiye, hepimiz için çok daha iyidir. Kuşku
suz Türkiye, hepimizin ve AvrupalIların da bildiği 
gibi tam üyelik için yakın bir gelecekte hazır olama
yacaktır” dedi. Aralık ayından sonra iki ülke arasın
daki ilişkilerin tekrar gerginleşeceği yolundaki keha
netlere katılmadığını da belirten Miçotakis, bir for
mül bulunacağı inancında olduğunu söyledi.

ALM ANYA

H itler’in sığınağı bulundu

BERLİN- B erlin’de inşaat işçileri “kazara” Adolf 
H itler’in intihar ettiği yeraltı sığınağının kalıntılarını 
günışığına çıkardılar. İkinci Dünya Savaşı’nın son 
günleri yaklaşırken H itler’in intihar ettiği ve Ber
lin ’in teslim olmasından sonra Kızıl Ordu askerleri 
tarafından mühürlenen sığınağın yeri bilinmiyordu. 
Berlin Eyaleti Arkeoloji Bürosu Başkanı Karin Wag
ner, yaptığı açıklamada, H itler’in sığınağı konusun

da ne yapıla
cağına karar 
vermeden ön
ce, bu duru
mu kentte ya
şayanlarla se
rinkanlı b i
çimde tartış
maları gerek
tiğini söyledi.
Wagner, inşa
at işçilerinin,
A lm anya’da
ki 16 eyalet 
h üküm etin in  
başkent B er
lin ’deki bürolarının bulunacağı yeni bir binanın inşa
sı için çalışmalar yaparken, geçen hafta başında Hit
le r’in sığınağına rastladıklarını belirtti. Berlin’de 
yayımlanan ve sığınağın fotoğrafının yer aldığı Der 
Tagesspie^el gazetesinin haberini doğrulayan Wag
ner, “O, kesinlikle H itler’in sığınağının parçası” di
ye konuştu. Wagner, yetkililerin kazı yapılan alanı 
tamamen doldurmak ve planlandığı gibi bina yapı
mına devam etm ek ya da çalışmaları durdurarak, bu 
alanın arkeolojik kazı alanı olmasına karar verip ver
memek gibi seçenekleri bulunduğunu kaydetti. 1945 
yılında Sovyet askerlerinin, A lm anya’nın yenilme
sinden sonra başkent B erlin’i kuşattığı sırada Hitler 
ve metresi Eva B raun’un intihar ettiği sığınağın 
Brandenburg K apısı’nın hemen güneyinde ve Ber
lin ’in yeni hükümet binasının civarında yer aldığı 
belirtildi. H itler’in sığınağı, İkinci Dünya Sava- 
ş ı’ndan sonra Doğu Berlin’de kalmış, A lm anya’nın 
1990’da yeniden birleşmesinden sonra yetkililer, 
Neo-Nazi’lerin tapınağı olacağı korkusuyla sığına
ğın yerinin belirlenmesi yönündeki teklifleri reddet
mişti. Ölümünden sonra cesedinin yakılması emri 
veren Hitler ile Braun’un arsenik içerek intihar ettik
leri düşünülmüştü. Ancak geçen yıl A B D ’li bir kişi, 
H itler’in intihar ettiği sırada kullandığını öne sürdü
ğü tabancayı satışa sunmayı teklif etmişti. Sovyetler 
Birliği yönetimi, H itle r’in cesedinin yakıldığını 
açıklamış, ancak H itler’in küllerinin nerede olduğu 
konusu açığa kavuşmamıştı.
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DENEME
SOZ ÜZERİNE

Caner DOĞAN

İnsan ların  k im lik ler i y ü z ler in d en  d eğ il,  

davranışlanndan belli olur. G ü zel ifade sah ip le

ri, sözlerin i davranışlarıyla destek led ik leri tak

tirde bir kal daha yü celir  ve  yük selir ler  m uha

taplarının gözünd e.

O sm anlI’da duvarlarım ızı sü s ley en  ce li, sü 

lüs, lik a ... tablolar vardı, ev ler im iz in  en güzide  

köşelerind e. E stetiğ in  hakim  o ldu ğu  bu tablo

larda v e c iz  söz ler , m ısra-i bercesteler, kelâm -ı 

kibarlar, darb-ı m eseller ... yer alırdı. Bunlardan  

birisi de şudur: “Hoş gör ya hu!” bu söz  hem  

şekil hem  de m ana olarak d o y u m su z  haz yaşa 

tırdı in san ım ıza . B iz  de "Yaratandan ötürü ho§ 
görürdük yaratılanı'’. B iz e  insan olm anın  y e 

gane şartını anlatırdı. B e lli fe lse fe s i olan bu 

kelâm -ı kibarlar belli bir de ağ ırlığa  sahipti, her 

bünyenin kald ıracağı draje d eğ ild i.

O sm anlı aydını nezaket ab id esiyd i. B e y e 

fendi, han ım efen d i, benden iz  (k ö len iz , kulunuz  

dem ek) ac iza n e , garip, fakir ile  başlayan cüm 

leler .sarf ederlerdi. G ayri m üm kün değild i. Bu 

Kitaplar sohbettek i sev iy en in  derecesin i g ö ste 

rirdi.

Bu g e len ek  yüzyıllarca  bu toplum da varol

du. S e v g i, n ezaket, hoşgörü toplum un ham uru

nun m a y asıyd ı. Çünkü kam il insana yakışan  

budur. M ev la  bunu sever, toplum  da ibadet aş

k ıy la  bunu öğütlerd i.

K elâm -ı kibar konuşm ak erdem li insanların  

özelliğ id ir . S ö z  d iyerek  g e çm e m ek  gerekir. 

Çağları aşan se s iy le  Yunus E m re diyor ya  

"Söz ola kese savaşı 
Söz ola kestire haşı 
Söz ola ağulu aşı 
Bal île yağ ede bir söz."
K işin in  kem alâtı sö zü n d en  anlaşılır. Bir 

başka ifa d ey le  “Tahsili kem alâ l, kem  alet ile o l

m az”.

Yoksa insanın rengi, soyu , şek li değer ö lçü 

tü olam az.

N ezak et kadar gü zel bir davranış, hoş bir 

sö z  gibi efsunlu  bir nesn e bulm ak m üm kün d e

ğildir. K onuşm a m elekesi ilahi bir lütuftur. K i

şilere düşen bu m elek ey i g e liştim ıek , ayarla

m ak, dü zen lem ek , tıkır tıkır işler hale getir

mektir.

M uhatabı sıkm adan konuşm ak, aynı ö lçü de  

d in leneb ilm ek , dü şü n celer im iz le  duygulara h i

tap etm ek derinlik  ve  se v iy e  isteyen  bir iştir.

İnsan isterse, doğası gereğ i, m ükem m eli 

oluşturabilir. Yeter ki fertçe b ö y le  bir eksik lik  

kabul edilsin ; gerisi gelir.

Y iğidi gam landıran, sevindiren bir sözdür.

A ğırbaşlılık , sö z  sohbet bilirlik , m ütevazi- 

lik  uysallık  değildir. Bu ifadelerim  “sağ y a n ağ ı

na vurana, sol yanağın ı d ö n !” anlam ı taşım a

m alı. K onuşm anın dem ini ayarlam ak, sözün  

kem ini sö y lem em ek , yum uşak kalp lere yosun  

reva göm ıem ektir. Yaratılış olarak en şerefli o l

m a ö ze lliğ in i üzerinde taşıyan insanlar su kadar 

berrak, hayat bahşeden ve tem iz olm alıdır. S ö 

zün sohbetin  ne denli etk ili o lduğunu kanıtla

m anın yaşayan tem silc ileri olm alıdır.

K onuştuklarım ızı düşünm ek kadar düşüne

rek konuşm ak da önem lidir. Ö y le  anlarda sö y 

lenen bir ç ift sö z  var ki, bu sözün  bir öm ür ağır

lığını taşırız. D am la dam la im biğ im izden  geçen  

bu sözlerdir bizi hayata bağlayan, b izi b iz  ya

pan.

İnsanlığı insanlardan öğrenm ek ne güzel, 

insan lığ ı öğretenlere ne m utlu. A d ım ız ı yaşat

m ak, öldükten sonra yaşam ak üzerine şairin 

m ısra-ı bercestesin i bir defa  daha duym akta  

fayda görüyorum :

“Baki kalan §u kubbede bir hoş seda imiş”.
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IDENEME
SEFERDE MİSİN?

ayışız yo lla r sunulur bize. 

Mevsimlik ömürlü çiçeklerle 

bezenmiş, yollar serilir önü

müze. Bir yerden sonra yolların sonu 

uçurumla buluşur. Bir tek yol uzar gi

der. Tek bir yol, yolcularını sarıp sar

malar, iletir o sonsuz iklime. O, kelime

lerin tükendiği, zamanın raksının ema

neti geri verdiği yer... Orda sonsuzluk 

pınarı. Orda, ebediliğin, idrak sınırla

rıyla ölçülmez şiddeti: Selam yurdu. 

Esenlik ülkesi. Sırat-ı Müstakim yolcu

larının, dinmeyen, bengisu nehrine va

rışları...

Isa'nın yanında olanlar, Musa ile Kızıl- 

deniz'e dalanlar, Muhammed ile hic

ret yollarına düşenler orda olacaklar. 

Peygamberler arasında ayrım yapma

yan ve kesintisiz akan o bengisu nehri

ne pazarlıksız dalanlar, havzın başın

da nimetler sergisinde buluşacaklar. 

Bitmeyen ödül töreni, sönmeyen ışık 

ve tariften azade haller...

Bütün bunlar çetin günlerin karşılığı. 

Çileli bir ömrün karşılığı. Çile dedimse 

Ahmet tad. Çile dedimse nurlu bir doğuş. 

MERCAN  Tüm dünya rütbelerinin üzerinde bir

ünvan bir büyük paye:

Müslüman.

Tek kelime. Ciltlere sığmayan, külliyat

lar oluşturan ve anlatılmaya devam 

eden o tek kelime. Yürürlükten kalkma

yan bir sıfat İsimler üzerinde, ülkeler 

üzerinde; ırklar, renkler, devirler üzerin

de otağını kurmuş bir kelime. Güneşten 

önce doğan, gece batınca batmayan, 

ışık çadırı. Güneş onun içinde küçük bir 

mum. O bir kelime mi? Yüzyıllar içinde 

yürekleri aynı kıpırtıyla birleştiren, her 

sabah kullanılmamış gökyüzü getiren o 

kelime. Arza yazılmış kimlik: Müslü

man.

Dağın, altından kalkamadığı emanet.

O denli ağır ve o denli mübarek. Sanki 

bir kıyışız okyanus.

Testini büyük tu t ve koş.

İçtikçe güçlen, güçlendikçe iç. Bu bir 

kutlu yürüyüştür. Azgın tutkuların top

lumu kirleten saldırısını kontrol altına 

almak için, önce secde... Bir acizin 

önünde eğilmemek için, tutkulara, şe

killere ve kayıp giden ölümcüllere kul 

olmamak için, varlığın sahabine sec-
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de. Secde seçimin sembolü, dünya ahiret arasın

da köprü. Secde; Rabbi karşısında aczini bilen in

sanın yükselmesi. Secde, sadece Rabbine kul olan 

insanın aciz ve fanilerin kulluğundan kurtulması.

Müslüman olmak... Görmeden birbirine tanış ol

mak. Yeryüzüne, en karanlık anında muştu olarak 

ağmak. Her diyarda, her zaman kesitinde kardeş

lerinin varlığıyla yalnızlığın ağını yırtmak. Zama

nın her anında kardeşleri tarafından dua sağana

ğına tutuluyor olmak ve duaya durmak.

Müslüman olmak; ak bir alın mücadelesi. Selim 

bir kalp, cömert bir el, sarıp sar

malayan merhamet sa

hibi olma müca 

delesi. Hepsi

nin üstünde 

a d a l e t .

Adalet ki, 

arzı önce 

içinden ge

çirmek, gök

yüzünü içinden 

dışarı salmak.

Cehd sonra. Her saniye 

hissetmek, salih amele yönelmek 

ve kınayanın kınamasına aldırmadan, zalimin kar

şısında, mazlumun yanında yer almak. Sabır her 

zaman. Dağ gibi, sükûnetle karşılamak cehaletin 

kör saldırısını. Yılmadan ve bıkmadan, tadına va

rarak, topyekün mücadele; ömrün her saniyesini 

kapsayacak, "iyiliğinyayılmasını, kötülüğün engel

lenmesini" bayrak yapmak. Zulmün tankına-tüfe- 

ğine a ldırm adan mevziden mevziye koşarak 

hamd makamında bayrağı elden bırakmadan. Rö

vanş için değil. İntikam vesvesesine kulak verme

den, yeryüzünün ihyası için. Adaletten bir an ayrıl

madan, yaşıyor olmanın farkında olarak zamanı 

donatmak. Çünkü, adımız müslüman. Meslekle

rin, rütbelerin mevsimlerin üstünde bir adla çağrı

lıyoruz: Müslüman.

Peygamber arkadaşlığı teklifine kanat çırpılır. Acı

lar içindesin. Çarklar seni eritmek için dönüyor. 

Cömert ellerine sırt çevriliyor. Bir anlık çatık bakı

şın kameraların muhatabı oluyor. Yolun kesiliyor. 

Duvarlar örülüyor yoluna. Yazdıklarına, verdikleri 

sözlere de uymuyorlar. Seni bulacak oksijeni ayı- 

rabilseler, nefeslerine de kelepçe vuracaklar. Öte 

yandan, binbir ürünle ve parlak ışıklı vitrinlerle 

gönlünden elde edilmeye çalışılıyorsun. En tehlike

li bölgeden elde edilmeye çalışılıyorsun. Aynıleş

meye gidiyorsun. Zevklerini ve üzüntülerini elden 

geçir: Kimler gibisin? Kime benziyorsun? iddian 

var mı? Sancın nerde, ne için? Hızın dü

şüyor mu? Küçük bir engel

le yerle bir mi ol

dun? Sebepleri 

b ü y ü t ü y o r  

o l m a y a -  

sın? Ba

haneler i  

siper et

m e y e s i n  

kendine? Az

min eriyor mu?

İddian küçülüyor 

mu? Yalnız kalmanızı maze

ret zırhı yapabilirsin. Ve buna benzer bin

lerce mazeret de üretebilirsin. Bütün bunlar vesve

sedir. Dünyada tek başına kalmış gibi emaneti 

omuzla, sadece ve sadece Yaratan'dan ücret bek

lemek üzere cehdini sürdür. Seferden geri durma. 

Seferin içinde ol. Yenilmek, yenmek değil, seferde 

olmak görevin senin. Önce ellerine güven. Bayra

ğı bırakma. İyiliğin önderi, kötülüğün engeli ol. 

Umut; insanı, kainatı ve Varedeni "mutlak bilgisi" 

ışığında değerlendirenlerin elindedir. Muştu ola

nın, karamsarlık hakkı yoktur.

Her sabah kullanılmamış bir gökyüzü sunuluyor 

bize. Her zorluk ecrimizi artıracak bir vesiledir. Ye

niden Kızıldeniz'den geçelim, yeniden çöllerden 

Medine'ye varalım. Ensar ve Muhacir olarak.

Ensar ve Muhacir olarak.
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GECELERİ İBADET EDEN KÖLE

Bir adamın çevik bir kölesi vardı. Bu 
köle, geceleri, ta sabah çağına kadar 
uyanık kalır, namaz kılar dururdu. 

Efendisi, köleye “Gecelcyin kalkınca 
beni de uyandır da abdcsl alayım, senin
le namaz kılayım” dedi. Köle, efendiye 
şu cevabı verdi. “Kimde din derdi varsa 
onu, kimse uyandırmasa da olur, uyandı
ran olmasa da uyanır. Sende de bir deri 
varsa zalen uyanıksın; gece gündüz iba
dete koyulursun, aylak kalmazsın. Seni 
uyandıracak biri lazımsa senin için iba
det edecek başka bir adama da lüzum 
var demektir.”

Kim bu gönül derdiyle yoğrulmuşsa ce
hennemden kuıtulmuştur.

M ÜDDET

İzmir’de avukathk eden ve nüktedanlık
la tanınan Ruhi Beybaba verdiğini al
maz, aldığını vermezdi. Epeyce bir para 
kaptıran alacaklılardan biri bir gün yazı- 
hcinesinc gitti. Kendisini bulamayınca 
katibi ile görüştü.

Ak.şam üzeri yazıhanesine uğrayan Ruhi 
Beybaba kimlerin gelip gittiğini katipten 
sordu. Katip gelenler arasında alacaklıyı 
da söyledi. Ruhi Beybabanın: “Ne de
din?” sualine kâtip: “Sen onu ahirette 
alırsın” cevabını verdiğini söyleyince 
Ruhi Beybaba hiddetle söylendi:

“Be adam sana müddet tayin el diye kim 
söyledi?”

•iK' Ttf 7̂ Tİ? 7̂ 4̂ 7)7 tİt Tİ? ̂  ̂  ifî îl? ‘îH’ ■îK ̂  ^ ’K- ̂

Nitekim eğlencesidir mal-u servet cahilin 
Ehl'i irfanında mal-ı bi şümârıdır kitab 

Yeğ durur bin kânı zerden ehl-i fazla bir varak 
Cahil almaz bir pula nitsin ne kârıdır kitab

f  (Mal ve servet nasıl bilgisiz kişilerin eğlencesi ise Idtapta bil-^

gili insanlann tültenmeyen servetidir.

Bilgisiz İnsanlar İşlerine yaramadığı için kitabı bir pula 
almazken bilgili İnsanlar için onun bir yaprağı bir altın 

madeni ocağından yeğdir.

iK- 
-:|:-

f i):- -:i:- -i;-

m e ş r u t i y e t  v e  h ü r r i y e t

Süleyman NaziF Bey, İllihatçılar devrinde 
bir aralık Ni.şantaşı’nda Meşrutiyet mahal
lesinde Hürriyet sokağında bir evde oturu
yordu. Abdülhak Şinasi Bey bu eve ilk de
fa gittiği gün pek çok aradığı halde bula
madığım söyleyince değerli edip:
- Evel bizim mahalle ve bizim sokak taşı
dıkları isimlerden dolayı bulunmamağa 
mahkûmdurlar; siz tabiî mazursunuz, dedi, 
nereden bulacaksınız? Meşrutiyel, Hürri- 
yel!

Ertuğrul
BAYRAMOĞLU

Tarihten Kankaturter

Gazerelere gere açıklanan bütçenin önemli bir kısmı devletin borç faizlerine gidecek. Bu aslında yeni bir so
run değil. Yukarıdaki karikatür 19. asırda Osmanlı devletinin düştüğü durumu gösteriyor O  tarihte şehrin su 
basan kısımlarını insanlar hamal sırtında geçiyorlardı. Karikatürde bir yabancıyı yolun ortasına kadar getiren 
hamal "İşte böyle Çorbacı... Seninle pazarlığım ız buraya kadardı. Ya yirmi para daha verirsin, ya da bura
da in ... Sonra kaşkariko istemem" diyor.
Yabancı kendisini sırtında taşıyana cevap vermiyor. Ama kendi kendine söylüyor.
-" Ziyan yok. Ben senden nasıl olsa o yirmi para farkı faizi ile alırım!"
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EBU’L-IZ VE MAKİNELERİ
Bugün, Sibernetik ve Eleiclronik Sistem diğer an

lamda “Kendi Kendine Çalışma Sistemi” üzerinde, 
lıangi yüzyıldan beri bilimsel çalışmalar yapıldığı, ke
sinlikle bilinmemekledir. Plansızlar, bu bilimsel çalış
mayı 17. yüzyılda yaşamış olan Descartes ve Pascal ile 
başlatmakla; Almanlar, aynı yüzyılda yaşamış olan Le
ibniz üzerinde durmakladırlar. İngilizler ise, daha eski 
tarihlere uzanarak 13. yüzyılda yaşamış olan Roger Ba
con’un, bu sistemleri düşünmüş olduğunu ileri sürmek
tedirler. Ancak bu konuda günümüze kadar gelen farklı
l ivayetler de vardır.

Bu rivayetlere göre, 'I’arentumlu Archytas (İ.Ü. 
43C)’da) tahtadan bir güvercin yap
mıştı, Bu güvercin, havalanıp kısa 
bir süre uçtuktan sonra yere düşü- ;
yordu. Ancak, yere düşdüklen 
sonra kendiliğinden kalkıp, yeni
den havalanamıyordu. Pheleron’lu 
Demetrius ise, kendiliğinden yü
rüyen bir sümüklüböcek yapmıştı.
İskenderiyeli Heron (İ.S. İkinci 
Yüzyılda) mukaddes su otomatla
rından söz etmektedir. Mâbedlere 
konulan bu Otomatik Makinelere 
bir akça ya da drahmi atıldığı an
da, musluktan su akıyordu.

Acaba bizim de bu konuda, 
kendisinden söz edebileceğimiz 
bir bilginimiz yok mu? Bu konu
da İsmail Hald<.ı Konyalı’nm Di
yarbakır’da yayınlanan Kara- 
Amid isimli derginin 1969 yılına 
ait 2. cildinin 5. sayısında çıkan 
“8. Asır Evvel Türk Sarayları Makineleşmişti” isimli 
makalesi oldukça ilginç ipuçları vermektedir.

İbrahim Hakkı Konyah, makalesinde, Artukoğulla- 
rı’nm hizmetinde çalışan Cizreli Ebu’l-İz’in, bu konu
daki kitabının “Kitab-ül cami-i beynel ilm-i ve’l-amel 
En-nafi-i fi smaat-il hiyel” adı ile yazılmış olduğu ve 
bu kitabın, Tbpkapı Sarayı Müzesinde bulunduğunu da 
bildiriyordu. Bu konuda bilim ve teknik dergisinin Ni
san 1974 tarilıli 77. sayısında bir makale yazan Toygar 
Akman bu kitabın 3472 numara ile kayıtlı olduğunu 
söylüyor. Toygar Akman’a göre “bugünkü fizikçi ve 
mekanikçilere, ısı etkisi ile haberleşerek denge kurma” 
sistemini, ilk kez kim bulmuştur? denilince, akla he
men James Watt gelmekledir. Çok iyi bildiğiniz gibi, bu 
İskoçyalı mühendis, 1780 yılında ilk kez “Regülatörü

icad etmişti. Bu nedenle de Sibernetikçiler, İsı ile ileti
len bilgilerle haberleşme, kontrol ve ayarlama yapabil
menin tarihine, haklı olarak James Walt’in Regülatörü
nü yerleştirmişlerdir. Ancak, sözünü ettiğimiz 'Ibpkapı 
Sarayındaki kitabın 171. sayfasındaki şekli gördükten 
sonra, bu tarih’in, çok daha eskilere gittiğini ve Diyar
bakır’da Ebu’l- İz’e kadar uzandığmı” kabul etmeliyiz.

Ebu’l-İz’in bu kitabı 1205 ya da 1206 yıllan arasın
da yazmış olduğu belirtildiğine göre, günümüzden aşa
ğı yukarı lam sekizyüz yıl geriye gitmemiz gerekecek
tir.

Bu eserdeki ilginç konulardan biri de otomatik 
kuşlarla bezeli bir saai 
olmasıydı. İbrahim Hakkı 
Konyalı bu saati şöyle 
anlatıyor: “Otomatik makinede 
24 kapı vardır. Kapıların arka
larında her biri ayrı seslerle 
öten kuşlar saklıdır. Saat başı 
gelince, üst kapılardan bir 
adam çıkıyor, yürüyor, ikinci 
bir kapı önünde duruyor, eliyle 
kapıya dokununca, derhal bir 
kuş kanallarım çırparak ortaya 
fırlıyor. Saati sesleniyor ve ay
nı zamanda da ağzındaki ma
deni küreleri, saatine göre, ma
kinenin altındaki aynalı tabağa 
atıyor. Bu tabaktan çok uzakla
ra kadar giden bir ses çıkıyor. 
Gündüz, saate bakan bir adam, 
güneşin ufukta o saatteki duru
munu gördüğü gibi, gece de 

renkli camlar önünde, ayın, gökteki durumunu görebilir. 
Saatler, bu şekilde tek bir biçimde ve sıkıcı bir şekilde 
bildirilmiyor. Saat başı gelince, saatin sahnesine, davul, 
boru zurna ve zil çalan adamlar çıkıyorlar, çalıyorlar 
söylüyorlar”

Aynı kitabın farklı bir sayfasında ise “Makineden 
Fil” üzerine binmiş bir makine adam görülmektedir, 
Toygar Akman’a göre “Burada ilginç olan bir diğer du
rum da, bu büyük bilginin, çizdiği resim ve şekilleri 
açıklarken bazı işaret (simge)’ler kullanmış olmasıdır. 
Tıpkı Elektronik Makinelere iletilen bilgilerin bazı 
simgelerle gönderilmesi gibi...”

Birçok önemli şahıs ve eser gibi Ebu’l İz ve eserle
ri de ne yazık ki tozlu raflarda kendisi ile ilgilenecek 
meraklıları beklemektedir.

Ebu'l- İz'in Çizimlerinden biri
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MÜDAHALECİ DEVLETTEN SINIRLI DEVLETE

Coşkun Can Aklan

PKor, r̂ R. 
COŞKIJN CAN AKTAN

MÜDAHALECt
DEVLETTEN

51NIRW
DEVLETE

Aktan bu son kitabmda siyasi iktisal bağlamında iktisadi ya
pıya devletin müdahil oluşunun ortaya çıkardığı meseleleri çö
zümlemeye çalışıyor. Devlet müdahaleciliğinin sınırlandırılması
na yönelik fikirleri ve yaklaşımları anlatıyor. Ayrıca, Türkiye’nin 
siyasi ve iktisadi yapısına yönelik somut bir reform projesi de ki
tabında yer alıyor.

Aktan’m eserinde serdettiği fikirler neo-Iiberal perspektifin 
bir ürünüdür. Bilinegeldiği üzere 1929 yılı kapitalist dünyada 
“Büyük Bunalım”ın yaşandığı yıl olduğu gibi dönüm noktası da 
oldu. O döneme kadar burjuvazinin engel tanımayan büyüme ça
bası devlet müdahaleleriyle sınırlandınimaya başlandı. Çünkü 
çalışan emekçi kesimdeki aşın yoksullaşma iktisadi alanda arzın 
talep karşısında aşırı yüklenişine sebep olduğu gibi toplumsal 
alanda da büyük sosyal felaketlere sebep olmak üzereydi.

“Sosyal Devlet” ya da “Felah Devlet” kavramı bu dönemde 
ortaya çıktı. İktisatçı Lord Keynes’in çalışmalar neticesinde re
fah devleti programının amacı, artan işsizliğin önüne geçmek ve 
sosyal güvenliğe yönelik çabalan arttırmaktı. Böylece herkes 

üretim-tüketim hattmda kendisine yer bulabilecekti.
1970’li yıllara gelindiğinde refah devleti progi'amı yürütülmeyecek duruma gelir. Geniş sosyal 

güvenlik ağı devletin taşıyamayacağı noktaya gelmişti. İşte bu noktada devletin küçültülmesi ge
rekliliği neo-Iiberal tezlerle ortaya konmaya başlandı.

Türkiye’de Coşkun Can Aktan ve bir gıup liberal yazar da bu tezleri dile getirmektedirler.
Yeni Türkiye  Yay. 279 sh.

K IRLI DEV LETTEN TEM İZ DEV L E T E

Coşkun Can Aktan

l>KOl'. i;) it CO ^'K üN  CAN 
AKTAN

Abdullah HACI OĞLU 
Zafer ÖZDEMİR

Türk toplumunda devlet kutsanmıştır. Kutsanan devlet ise, onu dokunulmaz hale getirmiştir. 
Devlet ne yaparsa yapsın, iyi veya kötü, doğru veya yanlış değişmez. Günümüz Türkiye’sinde 
devlete sızan çeteler, rüşvetsiz iş görmeme kuralı, konuşanların veya araştıranların temizlenmesi 
gibi faaliyetlerle kirli devleti oluşturmuştur.

Aktan, temiz devlet özlemini kitabında altı gruba ayırarak incelemiş. İlk bölümün başlığı Si
yasal Ahlak ve Siyasal Patoloji. Yazar ahlak ve siyaset üzerinde 
yoğunlaşarak ahlaki yozlaşmanın sonuçlarını irdeliyor. Şeffaflı
ğın ve demokrasinin birleşerek oluşturduğu güç yolsuzluklara 
karşı en önemli silahtır. Bu konularla beraber örtülü ödenek mev- 
zusu ikinci bölümde inceleniyor. Politikada liyakat ve meritokıa- 
si, .siyasal yozlaşma diğer bölümlerde masaya yatırılıyor. Coşkun 
Can Aktan konuları devlet ve siyaset çerçevesinde inceledikten 
sonra özlemi olan temiz siyaseti son bölümde inceliyor. Yazarın 
da ifade ettiği gibi temiz siyaset, temiz devlet, temiz toplum için 
öncelikle ahlak gereklidir. Konular izah edilirken grafiklere de 
müracaat edilmiş.

Günümüz Türkiye’sinin sorunlarının çözümüne katkıda 
bulunmayı amaçlayan yazar, çözüm olarak ahlaklı olmayı anlatı
yor. Sorunları görmek ve çözümlerini bulmak için bu kitap okun
malı.

Yeni Türkiye yay. 214 sh.

D E V L E ^ n T N

T E M Î2
DEVLETE
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d e r g i l e r  ARASINDA
700. YILINDA OSMANLI ÖZEL SAYILARI

OsmanlI tarihi, Türk vc İslam larihinin önemli bir bölü
münde yer almakla birlikte dünya tarihinin dc önemli bir ke
sitini oluşturmaktadu'. Osmanlı birçok ciddi çalışmyı konu 
edilmiş fakat hak ettiği düzeyde araştu'malara muhatap ola
mamıştır.

OsmanlI D evleti’nin 700. yılı münasebetiyle çeşitlenen/ 
zenginleşen 0.smanlı araştırmaları, beraberinde çeşitli sorun
ları da getirmektedir. Ö zellikle, Osmanlı’nm durduğu yeri 
tespit ve OsmanlI’ya bakılan yer açısından iki üç nokta bura
da dikkatimizi çekiyor. Bu uçlardan biri Osmanlı’yi tamamen 
sahiplenirken diğeri tamamen reddetmek gibi bir mevzide ko
numlanıyor.

Tarihçiliğimiz açısından toplum red ve kabul mantığı, 
üzerinde durulan Osmanlı gibi bir meseleyi ne kadar netleşti- 
rebilir?

Osmianlı D evleti’ndeki hayatın tüm yönleri insanlığın il
gi alanına girmeye devam etmektedir. Geçen zaman, bizi bir 
tarih-nefs muharebesi yapmaya zorlamaktadır. Osmanlı Dev- 
leti’nin 700. kuruluş yıldönümü, ilgi alanlarımızı genişletme
ye ve söz konusu muhasebeye bir vesile kılınabilir mi7

Bu bağlamda çeşitli süreli yayınların Osmanlı üzerine ya
yınladığı özel sayılara eğildik.

D ü şü n en  Siyaset; “Osmanlı ve İde
olojisi” sayısında, Osmanlı’ya tapanların 
günün terim ve kabulleri içinde bir meşri- 
tiet krizine dahil ederek Osmanlı’yi prob- 
lematik hale getirdiklerini özellikle vurgu
lamış.

O s m a n l I ’yı an lam ak  üzer ine  d eğer len 
d i r m e n in  b o y u t la r ın ın  ç iz e rk e n  “ an la-  
m a k ” ın içinin do lduru lm as ında ,  ne pahas ı
na o lu rsa  o lsun  m edhe tm ek ten ,  ne pahas ı

nı olursa o lsun z e m m e tm e y e  kadar  uzam an  açık bir ye lpaze  
o luşm ak tad ır” , deniyor.

Mustafa Armağan, Celal Nuri’nin “Tarih-i Tedenniyât-ı 
Osmaniyye” adlı kitabından bahsederken, bugün ciddi tarih
çilerin aynı şeyleri teki'arım “meşrutiyet paradigması”ndan 
kurtulamamalanna bağlıyor. Roads Murphey’in; OsmanlI’nın 
gerilemesini kültürel sebeplerden ekonomik vc uluslararası 
faktörlere taşıdığı yazısını Oryantalist tarihçilere karşı değer
lendiriyor. Armağan, çeşitli yanlış anlamaları vc tarihi bilgi
lerin eleştirisini dc yaptıktan sonra yazının, OsmanlI’nın müt
hiş bir belirsizlik bölgesi olduğunu söyleyerek özetliyor.

Dergide; “Osmanlı ideolojisi üzerine”, A. Turan Alkan, 
İlâ-yı Kelimetullah (A llah’ın adını yüceltmc) Osmanlı’nın 
hedef ve enerji kaynağını teşkil ederken, devletin birlik ve 
bütünlüğü, iktirarın bölünmezliği ilkeleri Osmanlı devlet ya
pılanmasının içeriğini gösterdiği kanaatinde. Durmuş Hoca- 
oğlu; Osmanlı, Cumhuriyet, “Gazâ, Cihat ve İla-yı Kelime- 
tullah” idesi üzerine bir tarih kritiğinde bulunmakta.

Çetin Altan’la yapılan söyleşinin eleştirisi, Ahmet Ak- 
gündüz tarafından yapılarak okuyucuya değerlendirme imka
nı .sağlanmış. Ayrıca, Kemal Karpat’la yapılan bir söyleşi de 
dergide yer alıyor.

“Biz ol âli-himem erböb-ı cidcI ii iç/ilıacitz kim 
Cihanginme l>ir devlet çıkardık bir a^irelleıı 

Namık Kemal

İs lâ m î Araştırm alar;
OsmanlI’ya dair I-II
Prof. Dr. Mehmet Bayraktar editörlü

ğünde yayın dünyasına devam eden dergi
nin O sm a n l I ’ya  Daii' I sayısında; Ahmet 
Akgündüz çalışmasında Osmanlı kanun
namelerinin Islaıni temellerini delillendir- 
miş, Mehmet Öz, Klasik dönem Osmanlı 
Siyasi düşüncesinin tarihi arka planı ve 
gazâ ilkelerini tahlil etmiş. Dr. Colim İm- 
ber’den Osmanlı Hanedanı Efsanesi adlı bir makalenin çevi
risi yer alıyor.

OsmanlI’ya Dair Il’de ise; Türk devlet geleneğinde Os
manlI’nın yeri Abdülkadir Özen tarafından, Osmanlı Devle
tinde Tanzimat Fermam’nın ilanında Gayri Müslimlerin duru
muyla ilgili gelişmeler Sabri Hizmetli tarafından ele alınmış.

K öprü; “D evlet-i Â liyye”
Osmanlı D ev leti’nin kuruluşunun 

700. yılı münasabetiyle zengin bir Devlet-
i Âliyye dosyası ile okur önüne çıkan 
Köprü; Osmanlı devrini değerlendirmek 
için gerekli olan “teknik bakış açısının” 
yeterince sağlanamadığından şikayetçi.

Osmanlı mirasını reddetmenin teme
linde tarih bilmezlik yatıyor diyen İlber 
Ortaylı, Osmanlı devletinde dini hoşgörü 
yazısıyla Ziya Kazıcı, Osmanlılarda din devlet ilişkisini işle
yen Süleyman Uludağ ve bunun yanında Ahmet Akgündüz 
gibi isimlerle önemli meseleler ele alınmış.

Cogito; O sm anlı Ö zel Sayısı
OsmanlIlar ı  konu edinecek bir sayıya 

karar verdiklerinde konunun önemine bi
naen yayın kurulunu genişle tt iklerini fakat 
OsmanlIları  bütün yönler iy le  eksiksiz ele 
alma iddiasında olmadıklarını, sadece 
farklı bakış açısı kazandırmayı amaçladık- 
lannı söylüyor dergi editörü Vedat Çorlu.

Özellikle üç ana temada yoğunlaşarak 
hazırianan sayıda: kuruluş olgusu, Halil 
İnalcık ve Cemal Kafadar’a ayrılan bö
lümde işlenmiş, İlber Ortaylı’nın Halil İnalcık ile ve Ahmet 
Kuyaş’ın Cemal Kafadar ile yaptıkları söyleşiler, Cemal Ka
fadar’ın “İki Cihan Arasında” kitabından parçalara yer eril
miş.

İkinci bölüm; O smanlIlar ı  tanımak. Türk ve yabancı uz
manların genel olarak Osmanlı kültürü üzerine kaleme aldık
ları incclcmcler bulunuyor. Son bölüm, Osmanlı devletine 
bakış. Değeriendirme, ela alış, anlayış bakımından bugün 
Osmanlı devletine bakış tartışılıyor. Ayrıca İlber Ortaylı’nın 
yönettiği açık oturum; Ekrem Işın, Cornell H. Fleischer, Me
te Tuncay, Nuran Mert ve Hilmi Yavuz’un katılımıyla yapıl
mış.
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KIŞLALI HAKKINDA KİM NE DEDİ? NE YAZDI?

BARIŞA BOMBA
Idris Giirsoy, 22.10,1999, zaman

...Terörün arkasındaki güçlerin amacı şu: Türkiye'yi pro
vokasyona getirip bölmek, parçalamak, bulunduğu nokta
dan geriye götürmek. Demokrasi ve insan haklan alanında 
atılacak adımları engellemek. Avrupa Birliği"in kapılannı ka
pamak. Toplumu kamplara bölüp çatıştırmak, istikrarsızlaş- 
tırmak. Kaos ve kargaşa ortamı meydana getirerek antide
mokratik süreci alabildiğine uzatmak. Hukuku, demokrasiyi 
rafa kaldırmak. Terörle toplumu sindirmek. Türkiye’yi dün
yadan koparmak, içine kapatmak... Hiç kuşkunuz olmasın; 
bu suikastla toplumsal talepler basünlnıak, siyasal politika
lar etki altına alınmak isteniyor.

Kışlalı suikastının en azından görünen iki açık hedefi van 
1- Toplumda kutuplaşmayı artırmak, laik, antilaik çatışması
nı başlatmak. Kışlalı laik Aatürkçü kişiliği sebebi ile hedef se
çildi. 2- İnanan insanların üzerindeki baskılan artırmak. Antl- 
oemokratik ve hukuk dışı uygulamalara meşruiyet kazan
dırmak. Merve ve Kutlular olaylanndan hemen sonra Kışla- 
irnın hedef alınması kesinlikle tesadüf değildir.

İKİNCİ BASKI
Cengiz Çandar, 23.10.1999, Sabah

(kinci bir “Uğur Mumcu suikastı" ile karşı karşıyayız. Aynı 
tezgah. Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden kim hangi sonu
cu elde etmek istemişse, benzer sonuca yönelik bir suikast 
bu da... Yeni şartlarda, eski suikast...

İşin ilginç tarafı, tıpkı Uğur Mumcu suikastında olduğu 
gibi, tirajı ve ona paralel olarak toplum üzerindeki etkisi sı
nırlı ama temsil ettiği misyon hala Türk siyasi siteminde et
kili bir gazetenin köşe yazarı hedef olarak seçilmiş. Ahmet 
Taner Kışlalı, sözkonusu bu gazetede, özellikle (slami çevre
lere yönelik ateşli kalemi ile dikkat çekiyordu. Tıpkı Uğur 
Mumcu’nun cenazesinin resmi destek altında “anti-Islamf 
ve geniş çaplı bir kitle hareketine dönüştürülmesi gibi, bu 
suikastın sonunda da benzer çevrelere yönelik bir cadı ka
zanının fokurdatılacağım tahmin etmek zor olmaz.

28 Şubat sürecinin her yerinden delinip su aldığı bir sı
rada, bu süreci takviye etmeye niyetli çevrelerin bu suikast
ta pannagı bulunduğunu düşündürecek bir yığın sinyal var. 
Nasıl ki. Uğur Mumcu'nun siyasi hasımları olarak algılanan
ların, o suikastla hiçbir ilişkilerinin olmadığı her geçen gün 
anlaşılmaya başlandığı gibi, bu suikast ile bu tür şidet yön

temlerini hiç kullanmamış ve geleneklerinde buna yer ol
mayan çevrelerin bir ilgisi olabileceğini düşünmek imkansız. 
Ama onların üzerinde şaibe yaratacak bir kampanyaya çe
şitli televizyon yayınları aracılığıyla yer veriliyor bile...

Bu suikastın tarzından “komplocu profesyonelliği" bu
ram buram kokuyor. Ve buna rağmen, bu zokayı yutacak 
olan varsa, el insaf...

ÖLÜMCÜL KISIRDÖNGÜ
Türker Alkan, 23 10 1999, Radikal

... Henüz sevgili Ahmet Taner’in cenazesi kalkmadan piyasa
da çeşitli kuramlar ve kurgular dolaşmaya başladı. (...)

İnsan bunu dinleyince ve bizde derin devlet denen nes
nenin nelere kadir olduğunu anımsayınca, ister istemez. 'Eh, 
bu da olabilir,' diye düşünüyor. (...)

... Şu anda bir karar vermek için elimizde yeterli kanıt 
olup olmadığını kendimize sormalıyız. Kendimizi eğilimleri
mize ve içgüdülerimize kaptırarak bize en yakın gelen görü
şü benimseyip karşımızdakileri suçlamaya başlayabiliriz. 
Gerginlik artar, kamplaşma derinleşir.

İyi de, bu acımasız cinayeti işleyenlerin amacı da zaten 
bu değil miydi? Elde bir kanıt olmadan gerginliği artıracak bir 
tutumu benimsemekle, cinayeti işleyenlerin hazırladığı tu 
zağa düşmüş , onların istediği sonucu hasıl etmiş olmaz m ı
yız?

Burada tam bir kısırdöngü var. Bu tür cinayetler belirsiz
lik ortamını ve kanıtsız suçlama eğilimini arurıyor. Böylece 
gelişen gerilim ortamı da yeni cinayetlerin hazırlayıcısı olu
yor....

THÂFÎ
Can Dündar, 23.10.1999, sabah

Dün gazetelerin yorum sütunlarına ve liderlerin açıklamala- 
nna yansıyan tablo, hemen bir günah keçisi bulup onun 
aleyhine sloganlar atarak kamplaşma yaklaşımının nihayet 
terk edildiği yönündedir. Artık asıl oyunun. ılımlıları yok ede
rek, şiddetin kök salmasını sağlamak ve tam savaş baltaları 
gömülecekken, barışçıl ortamı dinamitlemek olduğunu her
kes görüyor, o  yüzden gözler tetikçilere değil, daha yukarı
lara. böylesi bir şiddetten çıkar sağlayabilecek olanlara çev
riliyor. İç kavgalarını çözerek AvrupalI olan bir Türkiye'de 
egemenliğini kaybedecek olanlardan kuşkulanılıyor. (...)

Bugünkü cenazede bize düşen, işte bu oyuna gelme-

<
i/)

... “ DİNİ GERİLETMEK ÇAĞDAŞLIK”

... Cumhuriyet’e geçiş, zihniyet düzleminde 
de bir sıçrama anlamını taşımamıştır. Çün
kü 'çağdaşlık' sadece dinin geriletilmesl 
biçiminde anlaşılmış ve engelleyici ayak 

bağlarından kurtulunduğu takdirde, geriye 

kalan hasletlerimizin bizi modern yapmak 
için yeterli olduğu düşünülmüştür. Diğer bir 
deyişle, bizim modernleşmemiz, yeni bir 

zihniyete geçişten ziyade, eksi ve 'yanlış’ 
bir zihniyetten kurtulma biçimindedir.
(Elyen Mahçupyan, 10 10 1999, Radikal)

AMENTÜ VE İMANIN 6 ŞARTI

İmanın 6 şartından biri, kadere, hayır ve

şerin Allah’tan geldiğine inanmak. 

Amentü’de 'Ve bil kaderi, hayrihi ve şerrih 

min Allahı Teala’ denilmiyor mu?

Allah’ın meleklerine, Kitab'a, Peygamberle 

re, ahirete, öldükten sonra dirilmeğe ve yu 

karıda da belirttiğimiz gibi, hayır ile şerrin 

Allah’tan geldiğine inanacaksınız Müslü 

man olmak için.

Acaba 312’nci madde, İman'ın 6 şartından 

birini yasaklıyor mu?

Eğer şer Allah’tan geliyorsa, zelzelenin de 

temelinde ‘‘Allah'ın takdiri vardır” diye 

düşünmek son derece doğal...

(Nazlı Ilıcak, 21 10 1999, Yeni Şafak)

... BAŞÖRTÜ YASAĞINI ANLADIK DA...

Eee yetti gayri!
Bu işin tadı kaçtı, ya da kabak tadı verdi... 
Hadi, tek tip başörtüsüne getirilen yasağın 

anlaşılır bir yanı var, o tek tip başörtü, dü

pedüz bir siyasi akımın simgesi haline gel

di, din esaslanna, şeriata dayalı bir düzen 

isteyenler, o kızların başörtülerini istismar 

ediyorlar...

Ya uzun saçlı, keçi sakallı, küpeli dilekanlı- 
lann rejim düşmanlığı nereden geliyor? 

Üniversite kapısında sakalını kes, saçını 
kısalı, küpeni çıkar, demek neyin nesi? 
Üniversite öğrencisi delikanlı sakal bırakmış, 
saç uzatmış, küpe takmış, bundan kime ne?
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mektir.
Eski kan davasına yeniden başlaınamızı istiyorlar, O kan da

vasında birbirimizi kırıp geçirirsek hükümranlıklarını sürdürebile
ceklerini düşünüyorlar. Umuyorum ki, bu oyuna ilk “H^yır" diyen
ler, Kışlalı hocanın, YÖK kararlarına rağmen dersine alıp diyalog 
kurduğu başörtülü öğrencileri olacaktır.

KlLfr SUSURLUKTA
Gülay Göktürk, 24. 10 1999, Sabah

Provokatörlerin işi artık daha zor. Çünkü Kışlalı cinayeti sonrası or
taya konan tepkiler, Türkiye’nin artık  kolay kolay ojoina getirile
meyeceğini ortaya koyuyor..

Bakıyoruz, siyasetçilerden basın mensuplarına, devlet yetkili
lerinden sivil toplum kuruluşları sözcülerine kadar kamuoyu ön
derlerinin geniş bir kesimi, tetiği kim çekmiş olursa olsun, suikas
tın asıl hedefinin Türkiye’y i cepheleştiımek, demokrasiyi çökert
m ek ve Avrupa yolunu tıkam ak olduğu konusunda birleşiyor.

sağduyu galebe çalıyor: Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hikmet Çetinkaya sorumlu ve itidalli bir tavırla cina
yetin “büyük patron"unun oyununu boşa çıkaracak bir tavır alı
yor. “Terörün dincisi-dinsizi sagası-solcusu olmaz” cümleleriyle ci
nayet odaklarının hevesini kursağında bırakıyor.

Ne var ki, ideolojik takıntıları sağduyularını bastıranlar da yok 
değil, (ki gündür, yetkili yetkisiz kimi isimlerin, Kışlalı suikastı üze
rine yaptıkları konuşmalarda, yazdıkları yazılarda, benim de için
de bulunduğum liberal demokratlara yönelik abuk sabuk suçla
malar yaptıklan görülüyor. Büyük bir küstahlıkla "tim.sah gözyaş- 
larından", "terörün suçunu paylaşmaktan", "asıl sorumlu olmak
tan" vs. bahsediyorlar.

Normal şartlarda böyle büyük bir iftira karşısında susmaz, da
va açardım. Acılarına veriyorum. Ama bir şeyi söylemeden de 
edemiyorum: Gaflec içindesiniz. Fartacizın gözünüzü öyle karan
mış ki olan biteni göremiyorsunuz. Ve bu gaflednizle provokatö
rün işini kolaylaşanyorsunuz.

YUTUYORLAR, YUTACAKLAR. YUTARLAR
_________________Engin Ardıç, 24 10 1999, Star_________________

Ne kadar kolay düşüyorlar tuzağa, ne kadar...
Elbette şeriatçılar öldürmüştür, ikinci cumhuriyetçiler de on

lara yataklık etmişlerdir.
İkisinin de çanına ot tıkamak için bundan güzel fırsat olur 

mu? Hemen temizle!
Bir de sıkı demeç patlatırsın, “timsah gözyaşları akıtanların o 

yaşlarını alıp bilmemnerelerine süreriz” diye, nasıl olsa aynı şeyi 
yazacak birkeç dinozor fosili de çıkar basında, yalnız kalmazsın...

Kırk güne kadar Helsinki'de toplanıyorlar, Türkiye'nin adaylı
ğını oylayacaklar, "almayalım, bunlar adam olmayacak” dedirttin 
miydi, üfff, bir taşla üç kuş!

Utanmasan, Kışlalı’yı öldürenlere teşekkür bile edeceksin; 
"sağolun, bir arkadaşımızı kaybettirdiniz, ama bize neler kazan
dırdınız" diye.

Kontrgerille taktiklerinde, "kamuoyunda infial uyandırmak 
için kendi yandaşlarını, ama ön safta olmayan, pek de önemi bu
lunmayan, gözden çıkarılabilecek yanda,şlarını feda etmek" de 
vardır...

ORTAK AKİL
_______________ Yavuz Donat, 24 10 1999, Sabah_______________

Kışlalı bir "kavşakta" öldürüldü.
Değişim rüzgarlarının, yelkenleri şişirdriği bir kavşakta.
Sivillerin ilk kez organize olabildikleri bir kavşakta.
Kavşağı kana bulayanların “amaa" belli...
Tuzak." belli...
Ama “tuzakçı kalanın" hesaplayamadığı “bir şey" var:
Ortak akıl.

YETER
Hıncal Ulııç, 25 10 1999, Sabah

Kocatepe camisinin avlusunda, altı oklu bayrakları görünce 
kızdım ilkten. Milli maçlarda üç hilalli bayrakları görünce kızdığım 
gibi. Herkesi kucaklayan günlerde, belli bir grubun sahiplenme ya 
da şov yapma amacıyla ortaya çıkması hep sinirlendirir beni...

İş bayrakla da kalmadı. Bir minik grup, resmen siyasal bir 
gösteri yapmaya başladı. Garip sloganlar atıyorlardı. Ahmet'i hiç 
tanımıyorlardı bunlar. Yazılarını hiç okumamışlardı belli...

Kabristana geldik. Geldik ki, orada da aynı grup, aynı slogan
lar. Aynı söylemler.

Ahmet'in naaşı mezarın başına geldi. Ağabeyi Mahmut çuku
ra inecek, kardeşini ebedi yatağına yatıracak. Mezara yaklaşma
nın imkanı yok. Kabrin etrafını çevirmişler, Ecevit'e saldırıyorlar. 
Ağabeyim öcal, artık kontrol edemediği bir öfkeyle mezarı çevi
renlerin üzerine atıldı. "Yeter, yeter, sabahtan beri törenlerin ca
nına okuyorsunuz. Ses çıkarmadık. Biraz da cenazemizi bize bıra
kın. Acımıza saygı duyun.

İşte o zaman ben de patladım artık.
O gruba döndüm, "Yapmayın, yapmayın artık. Burası siyaset 

alanı değil. Burası kutsal bir yer. Dua yeri. Saygı duyun" diye ba
ğırdım birkaç defa. Bir iki çatlak itiraz sesi çıkar gibi oldu. Ama so
nunda sustular. Hoca dualan tamamladı. Biz de Fatiha'mızı oku
yabildik.

Üniversite kılla, lüyle uğraşılacak yer midir, bi
lim yapılacak yer midir?

(Haşan Pulur, 8 10 1999 ı

İMAM HATİPLİLER ÜNİVERSİTEYE 

GİRMESİN DİYE...
Bakın, bu ülkede sırf imam hatiplerin çanına ot 
tıkayacağız diyerek, “8 yıllık kesintisiz eğitim" 
garabeti altında lüm meslek liseleri, daha doğ
rusu geleceğin ara meslek erbapları,sanatçıla
rı,zanaatkarları yok ediyor,imam hatipliler üni
versiteye giremesin diye meslek liselerine gi
denlere yüksekokul kapısı kapanıyor.
Allah aşkına, ancak lise seviyesinde öğrenci 

kabul eden meslek okullarında yaşanan talep

kaybına bir bakın.
Bunlar yetmiyor, eskiden kızlannı okutmuyor
lar diye kızdığımız yobazlara şimdide kızlarını 
niye okutuyorlar diye kızıyoruz. Kurtuluş sava
şında top-tüfek taşıttığımız tesettürlüyü -par
don onlarınki baş örtüsü idi -bilim savaşına 
kalmıyoruz, tüm bunlarla doyamadığımız gibi 
şimdi de kılla uğraşıyoruz.
Bütün olaylar, eğitim hakkının insan hakları ev
rensel beyannamesi içine alındığıbir yılda olu
yor. Üstelik daha geçen hafta, bu ülkenin baş
bakanı, ABD’de tüm dünyaya insan hakları ve 
demokrasi konulannda teminat vermişti! 'Der
simizi çalışacağız!' demişti.

(Cüneyt Ülsever 6.10.1999 Hürriyet)

... DEVLET-MEDYA ÇIKAR İLİŞKİSİ
Türkiye Gazeticiler Cemiyeti Başkanı Nail Gü
reli:
"Medyanın devlete karşı halkı koruması lazım. 
Ama medya halkın gözü, kulağı, dili olmaktan 
uzaklaştı. Güçlü medya yerine ‘güçlülerin med
yasına' dönüşüyor. Medya sistemle bütünleş
miş durumda. Devlet isemedya arasında çıkar 

ilişkisi var. Medya zihniyet olarakta henüz dev
letten bağımsız değil. Türkiye ile birlikte med

yada tıkandı. Devlet gibi medyanında yeniden 
yapılanmasının zamanı geldi. Bütünüyle yeni
lenmek, değişmek için, Allah korusun bize da
ha çok deprem gerekir.

(Neşe Düzel 11.10.99 Radikal)
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Onun Derdi Koltuk: Deprem enkazını kaldırmayan, insanlara çadır 
bile vermeyen Ankara kendine yeni bir yapay gündem buldu. Ankara- 
dakiler 8 ay sonraki Cumhurbaşkanlığı sepm tarlışmasıyia Türkiye’yi 
oyalıyor. (22.9.1999 Akit)

Rusya Türkiye’yi Uyardı: Rusya Dışişleri Bakanı Ivanov, Türkiye’yi 
Dağıstan’daki olaylara müdahil olmaması için uyardı. (22.9.1999 Y. 
Şafak)

İşte Genelge Faciası: Yardım faaliyetlerini Kızılay’ın tekeline alan ge
nelge yüzünden ABD’li, İsvlçre’li ve Alman sivil toplum kuruluşları 
Adapazan’na göndermek istedikleri malzemeleri geri çekti. 
(22.9.1999 Y Şafak)

Diyanet; Satanizm Dinlere Karşı Tepki: Diyanet İşleri Başkanı Yıl
maz bunlar maneviyat boşluğundan meydana geliyor. Aileler çooukla- 
nna dini terbiye versinler ve dini değerlerimizi öğretsinler" (23.9.1999 
Hürriyet)

Silahınla Teslim OhApo'dan PKK'ya sürpriz çağrı. (23.9.1999 Hürri
yet)

Türkiye Sınıfta Kaldı: Türkiye’de Tayvan da aynı felaketi yaşadı. 
Ama niye Türkiye yıkıldı? Dünya basını bu soruya yabancı uzmanla- 
nn ağzından cevab verdi. (23.9.1999 Sabah)

Meydan Şeytancıların: Dini eğitim üzerindeki baskılar ve toplumsal 
çöküş sapkın akımları körüklüyor. Satanistlerin cinayeti dini eğitime 
yönelik baskılann sonucu. (23.9.1999 YŞafak)

Cehennem Yolcusuyuz: Satanist Zinnur; "Bizim amacımız cennete 
değil cehenneme gitmek. Bunun için şeytanı memnun etmeliyiz" 
(23.9.1999 Star)

Bu Savaştır: Rusya 3 yıl önce mağlup olduğu Çeçenistan’a dün ye
niden saldırdı. (24.9.1999 Sabah)

Gestapolar: Yasakçı çete yine işbaşında. Başörtülü öğrencilerin kay
dı yapılmıyor. Marmara Ünv. Hukuk Fakültesi’ni kazanan imam hatip
li Betül Arslan'ın başörtülü olduğu için kaydı yapılmadı (24.9.1999 Ye

ni Şafak)
Kılık Kıyafet Komedisi: fvl.Ü’de önceki gün türbanlıların yanısıra sa
kallı, uzun saçlı ve küpeli öğrencilere de yasak getirilmesi şaşkınlık 
yarattı. Yasak türbanlılar hariç din kaldırıldı (6.10.1999 Sabah)

Rejime Birşey Olmaz: Demirel Sabah'a konuştu. “Hiç kormayın 
Cumhurbaşkanını halkın seçmesi Türkiye’de rejimi değiştirmez. 
(7.10.1999 Sabah)

Irkçı Avrupa: Ecevit AB'ye patladı; "Batı Avrupa bize ırkçılık yapıyor. 
(7.10.1999 Akşam)

Ve Kemal Demir Gitti: Asrın felaketi karşısında aciz kalan Kızılay'ın 
20 yıldır değişmeyen Başkanı Kemal Demir sonunda istifa etli. 
(7.10.1999 Hürriyet)

Örümcek Kafalı: Nurculann lideri Mahmut Kutlular kin kustu. “28 Şu
bat sürecinin planlan Gölcük’teki Deniz Kuvvetleri’nde yapıldı. Depre
min üssü de orası. Depremin olmasında başörtülü öğrencilerin okulla

ra alınmaması da rol oynadı. (11.10.1999 Sabah)

Mafya Adalet Bakanlığı Gibi: Cezaevi müdürüne 1.5 milyar lira borç 
veren mafya lideri telefonla bakan gibi talimat yağdırdı. (15.10.1999 

Sabah)
Memur Zammı %25: Bakanlar Kurulu 2000 yılında me
mur maaş zammının % 26.5 olmasını kararlaştırdı.
Ocak'ta % 15, Temmuz’da% 10 zam var (16.10.1999 Sa
bah)

Darbeyi Ben Önledim; Mesut Yılmaz 28 Şubat sürecine 
ilişkin ilginç açıklamlar yaptı: “Devlet safında yer almasay- 
dım ve hükümete girmeseydim Pakistan'da olanlar bizim 
de başımıza gelirdi. Demokrasi direkten döndü".

(16.10.1999 Sabah)

Skandal İtiraf: Devlet Bakanı Recep Önal: "IMF'nin deprem yardım 
paralarıyla işçi ve memur maaşlarını ödedik" diye konuştu. 
(16.10.1999 Sabah)

"Darbe Dönemi Kapandı": Mesut Yılmaz “İleriye dönük olarak Tür
kiye'de darbe döneminin kapandığına inanıyorum." dedi. (19.10.1999 
Sabah)

İsrail Golan’ı Verecek: Suriye'nin İsrail ile barış görüşmelerine baş
lamak için koyduğu "Golan" ön şartı İsrail tarafından kabul edildi. 
(19.10.1999 Hürriyet)

31 Dakikada Bir Cinayet, 60 Dakikada Bir Tecavüz: FBI, ABD’de
1998 yılına ait resmi suç verilerini açıkladı. Başkan Clinton verileri 
“Amerikan aileleri için iyi haber" diye değerlendirdi. (19.10.1999 Hür
riyet)

Utanç Kuşatması: Nuh Mete Yüksel, Milletvekili Merve Kavakçı'nm 
evine önce polis gönderdi. Sonra kapısını kırdırmak için Kavakçı'nm 
evine gitti. (19.19.1999 YŞafak)

Atatürk’ü Örnek Aldım: Pakistan'da darbe yaparak yönetime el ko
yan General Perviz Müşerref kendisine Atatürk’ü örnek aldığını söyle
di. Müşerref, Türkiye’dekine benzer bir Milli Güvenlik Kurulu kurmak 
istediğini söyledi. (19.10.1999 Y Şafak)

Yargıda Tüban Sürgünü: İmam Hatip lisesi öğrencilerinin türbanla 
derslere girebilmelerine izin veren Bursa 2. idare Mahkemesi Başka
nı Sabri Ünal görevinden alınarak Aydın Bölge idare Mahkemesi’ne 
sade üye olarak atandı. (19.10.1999 Radikal)

Faiz: 15 Deprem: 47 Katrilyonluk 2000 yılı bütçesinin 21 katrilyonu 
borç faizi olarak rantiyeye gidecek. Bu parayla 15 Marmara Depremi 
yarası sanlabiliyor. (19.10.199 Zaman)

Devlette 229 Bin Odacı: Devlet 229 bin odacı yetmezmiş gibi bugün 
yapılacak devlet memurluğu sınavıyla binlerce odacıyı daha işe ala
cak. (19.10.1999 Sabah)

Bu Olmadı Savcı Bey: Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’in, 
FP'li Merve Kavakçı'yı gözaltına almak için düzenlediği gece operas
yonu Türkiye’yi ayağa kaldırdı. (20.10.1999 Hürriyet)

Devlet Bile Utandı: Saldırgan Savcı Yüksel’in davranışı konusunda 
Demirel; "Türkiye hukuk devletidir. Bu konuda gerekli ikazı yaptım" 
dedi. (20.10.1999 Y Şafak)

Türkiye Yüksek Ateşli Kronik Bir Hasta: Başbakan Yardımcısı Dev
let Bahçeli, Türkiye ekonomisinin çok büyük bir sıkıntı yaşadığını be
lirterek, “Ekonomi yüksek ateşli kronik bir hasta" dedi. (20.10.1999 

Hürriyet)

Kontrgerilla: Müslümanlan töhmet altında bırakmak için Uğur Mum
cu benzeri militan bir Kemalist öldürerek, hep bilinen film tekrar vizyo
na sokuldu. (22,10.1999 Akit)

Melez Bomba: Bir bomba uzmanı Hürriyet’e açıkladı: Kışlalı’yı öldü
ren patlayıcı hem radikal dinci teröristlerin, hem sol örgütlerin, hem de 
gizli servislerin izlerini taşıyor. (23.10.1999 Hürriyet)

Kışlalıiılar Dün Kışladan Çıktı: Askeri erkan, Ahmet Taner Kışlalı’nm 
Cenaze namazına üniformalarla katıldı, selam durdu. (24.10.1999 

Takvim)

Düzelti:
ümran, 62. sayıda yapılan bazı dizgi hatalarını düzeltir, özür dileriz.
Sayfa 28, sütun 1, paragraf 3, satır 2'de (14) yerine (17)
Sayfa 29, sütun 1, paragraf 3, satır 4'te (ikili anla}rnalar) yerine (farldıla^dor) 
Sayfa 29, sütun 1, paragraf 4, satır 2'de (yasa) yerine (sosyal)
Sayfa 29, sülün 2, paragraf 1, sahr 7'de (sağlaması) yerine (sağlamaması)
Sayfa 29, sulun 2, paragraf 4, salır 2'de (öncelik) yerine (emeklilik)
Sayfa 29, sütun 2, paragraf 5, sahr 6'da (60 milyon) yerine (360 milyon)
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