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Umran’dan
Ümran bu sayısında, 20001i yıllara (hadi modaya uyalım: yeni bin yıla /milenyu- 
ma) girerken Avrupa Birliğine üye olmaya “adaylığı” kabul buyurulan Türki
ye’nin traji-komik “Avrupalılık” macerasını ele alıyor.

Avrupa Birligi’ne alınıp alınmayacağı, daha açıkçası “birinci sınıf” üye olarak 
kabul edilip edilmeyeceği meşkûk bir ülkenin yarı aydın taifesinin medyaya yansı
yan sevinç çığlıkları doğrusu oldukça gülünç ve fakat o kadar da üzücü. Batıklar 
tarafından sürekli istiskale uğrayan, tarih boyu hep “öteki”, “rakip” ve hatta “düş
man/öcü” olarak görülen bir medeniyetin mirasçısı olan ülkede yetişen mandacı 
elitler, A.vrupalı olmaya “aday” olacak seviyede görülmemizden dolayı düğün bay
ram ediyorlar. Kemal Karpat’ın deyimiyle kendi halkına “yabancıların gözü” ile 
bakan bu “yan müstemleke kültürünün” mücessem temsilcileri, bu tutumlarıyla 
aslında yaklaşık üçyüz yıldır yaşamakta olduğumuz derin “kimlik krizi”ni de en 
çarpıcı biçimde yansıtıyorlar.

Düşününüz; iki büyük medeniyet dünyasının asırlar süren kapışmasında yüz
yıllar boyu Avrupa’nın karşısinda yer alan, dahası bu rakip medeniyetin liderliğini 
yapan bir milletin torunları, kendi medeniyetlerini terkedip muarızlarının safında 
yer almak için can atıyorlar ve bu arzuları biraz ciddiye alındı diye de ağızları ku
laklarında sevinebiliyorlar. Yoksa, din/kültür temeline dayalı "medeniyetler çatış- 
ması”nın 21. yüzyılın kaderini belirleyeceğini söyleyen S. Huntington hayal mi 
görüyor?

imdi, Türkiye’nin asıl sorunu, AB’ye üye olmak için 40 yıl bekledikten sonra, 
bir birkaç 10 yıl daha "aday” olarak “bekleme odasında” zaman kaybetmeyi göze 
alacak kadar “Avrupah” olmaya ve “kendisini inkara” teşne bir marazi ruh halini 
sürdürüyor olmasıdır. Ve bu “ tek taraflı â k” uğruna, önüne çıkan bütün alternatif 
fırsatları heba etmesidir. Oysa Batılılarm tutumu ortadadır. Ne kadar redd-i miras 
etse df onların gözünde “Osmanlı”yız ve “Müslüman’ız; dolayısıyla Hıristi
yan/Roma Kültürü temelinde yükselen bir medeniyet projesi olduğu açıkça ifade 
edilen bir Avrupa Birliği’nde hüsn-ü kabul görmemiz mümkün değildir. O halde 
“adaylık” ilanının arkasında başka planlar, hesaplar ve su-i niyetler aranmahdır.

Evet, Umran’ın bu sayısında Türkiye’nin Avrupa macerasını Cevat Özkaya 
“kimlik krizi” bağlamında, Yusuf Kaplan medeniyet ilişkisi çerçevesinde ele alır
ken, Derya Tulga, son gelişmeleri iç ve dış basından alıntılar da yaparak değerlen
diriyor. Abdullah Yıldız ise üçyüz yıllık Avrupalılaşma serüvenimizi hikaye ediyor.

Ikibinli yıllara yeni bir dizayn ve zengin bir içerikle giren Ümran, “düşünce 
yazıları” bölümünde Abdurrahman Arslan’ın “modern aklı” Haluk Burhan’m da 
“modern bilgi”yi sorgulayan yazılarını sunuyor. “Kur’an araştırmaları” bölümün
de ise Hüseyin K. Ece ve Sedat Şenerman’m geçen sayıdan devam eden inceleme
lerine yer veriyor.

Ümran Ekonomi Çarkı, Ayın Gündemi, Kültür ve Sanat sayfalarındaki yeni
liklerle devam ediyor.

Yeni Ümranlarda buluşmak duasıyla...

ÜMRAN: Tarihi ve insanı bir bütün olarak ifade eden bir kelime. Bir toplumun yaptıklarının ve meydana getirdiklerinin bütünü; içtimâi ve dinî 
düzen, âdetler ve inonçlar. Ümran en geniş manada İçtimaî hayat..." Cemil Meriç
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U P A K

Yönetici Elitin 
Avrupa Macerası

Cevat Özkaya

 ̂ ürkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu- 
’na katılma kararmı verdiği 1963 Ankara 
Anlaşması’ndan bu yana 36 yıl geçti. Çok 

inişli çıkışlı bir ilişkiler ağı içinde geçen bu uzun 
yol, nihayet 10 Aralık 1999’da Helsinki zirvesinde 
alman üyeliğe aday olma kararıyla ileri bir merha
leye ulaştı. Son iki yüzyıldan bu yana kör-topal da 
olsa yürüyen Türkiye’nin modernleşme macerası
nın yeni bir aşamasıdır bu karar. Dolayısıyla Tür
kiye’nin üye adaylığı kararının ülkede yaşayan mu
halif, muvafık herkesi ilgilendirmesinden daha ta
bii bir şey olamaz. Her ne kadar üyeliğe müracaat 
kararının, halka sorulmadan bir yönetim tasarru
fu olarak yapılmış olması bize kahrsa, ciddi bir 
yanlışsa da, hiç olmazsa şu anda ulaşılmış olan so
nucun serbest bir ortamda ve dikkatH bir şekilde 
tartışılması elzemdir.

Serbest bir ortamda diyoruz çünkü, bu kararın 
her halükarda iyi olduğu, iyi mi kötü mü tartışma
sının abes olduğu gibi bir havayı hem yönetim ka
demeleri, hem de basının yaygınlaştırdığını görü
yoruz. Bunun da ötesinde, bazı yazar ve siyasetçi
ler bundan sonra Türkiye siyasetindeki kutuplaş
manın AT’ye taraftar ve karşıt olma ekseni üzerine 
oturacağını söylemeye kadar işi vardırmışlardır. 
Taraftar olmanın makbul, karşı çıkmanın veya 
sorgulamanın ise en azından hoş karşılanmadığı

gibi bir havanın yayılması, meselesinin tartışılma
sını zorlaştırmaktadır. Oysa bu ülkede yaşayan 
herkesi ilgilendiren böylesi önemli bir kararın tar- 
tışılamıyor oluşu, doğru düzgün muhaliflerin ol
mayışı aslında bu kararı olumlayanlarm da kabul 
etmemesi gereken bir zaaftır. Zaaftır, çünkü, her 
ne pahasına olursa olsun ne yapıp edip, biz bu top
luluğa katılacağız diyen bir anlayış, muhatabıyla 
pazarlık yapma imkanını elinden kaçırmış mah
kûm bir pozisyona girmiş demektir. Bu bağlamda 
Türkiye, maalesef AB karşısında tek taraflı bir aşk 
yaşayan aşık pozisyonuna düşürülmüştür. Bu, 
Türkiye’nin ehni kuvvetlendiren bir durum değil
dir.

Türkiye’nin Kimlik Krizi ve AB Kararı

Osmanh İmparatorluğu bir uygarhğın temsilcisi 
idi. Kurulduğu tarihin hemen sonrasından itiba
ren de, Avrupa’ya doğru genişlemeye başlamıştı. 
OsmanlIların Gelibolu’ya geçişinden, yıkıldığı ta
rihe kadar olan süreç içindeki ilişkilerinin bir bü
yük kısmı doğu dan ziyade batı ile yani Avrupa ile 
olmuştur. Batı uygarlığının karşısında, İslâm uy
garlığını temsil eden Osmanh, bu ilişkiyi ikinci Vi
yana kuşatmasındaki yenilgiye kadar üstün bir ko
numda sürdürmüştür.
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ÖZKAYA Avrupa Macerası

Viyana yenilgisi Osmanlı’nın bu uygarlıkla iliş
kisinde bir dönüm noktası olmuş ve Osmanlı cid
di bir biçimde yenilmenin travmalarını yaşarken, 
batı da Osmanlı’nın yenilebileceğini görmüştür. 
Gerçekten de bu dönüm noktasından sonra, Os
manlI’nın batı karşısında devamlı yenildiği ve ge
rilediği bir sürece girilmiştir. Yenilgilerin ard arda 
gelmesi Osmanlı yönetimini yeni arayışlara itmiş
ti. Önce ihtişamlı günlere dönme söylemiyle, bir 
restorasyon yapılmaya çalışıldı. Ancak bu müm
kün olmayanı arzulayan ifrat bir arayıştı. Sonuçsuz 
kaldı. Bu seferde yenilgi psikolojisiyle tefrite 
düşüldü. Hayatiyetini devam ettirebilmek için 
düşmanmın uygarlığını, kurumlarmı ve değerleri
ni almak zorunda kaldı. Gündüz Aktan’ın tabiriy
le “Temsil ettiği uygarlığı geriliğinin ve yenilgisinin 
temel nedeni sayarak, yavaş yavaş terketti. Böylesi- 
ne bir travma belki de tarihte ilk kez vukû bulu
yordu. Bundan önce de bir uygarlığın temsilcisi
nin, daha güçlü bir başka uygarlığa yenildiği gö
rülmüştür. Ama o zaman yenilen yok olmuştu. 
Şimdi ilk kez yenilen bir büyük devlet yaşamak 
için uygarlık değiştiriyordu.” ı

Bu değişim tabii olarak toplumda bir kimlik 
krizi meydana getirdi. Değişim, yönetici elitin ka
rarıyla yapılmıştı. Bir mutabakat içermiyordu, ya
ni arkasında halk yoktu. Dolayısıyla değişimi ya

panlar ne pahasına olursa olsun 
mantığıyla hareket ettiler. Arka
larında halk olmadığı için güven
sizdiler, kuşkucuydular. En ufak 
bir kıpırdanışı, kendi projelerine 
düşmanlık kabul ettiler. Ve mu
kabeleleri de oha göre oldu. Ken
dileri ne olmak istediklerine ka
rar vermişlerdi. Halkı çok da 
umursamıyorlardı. Bunun için 
halktan kopuktular. Ama karşı 
taraf da onları bağrına basmıyor
du. Geri dönüş yolları kapalıydı, 
köprüler yakılmıştı. Bu, Türki
ye’nin yönetici elitinin ve onların 
dönüştürdüğü kabul edilen bir 
kesimin yaşadığı dramatik bir 
kimlik kriziydi.

Üstüne üstlük tek parti döneminde şu veya bu 
şekilde sorunsuz yürütüldüğü zannedilen proje, 
çok partili hayata geçildiğinde iyice teklemeye baş
ladı. Gündüz Aktan’ı dinleyehm:

“Demokrasi ile birhkte, bu maliyeti yüksek sü
reçte kenara itilenler, bir bir geri gelmeye ve kendi
lerine yapılan haksızlığın telafi edilmesini isteme
ye başladılar. Büyük kahramanı sayesinde Batı’ya 
rağmen Batılılaşan toplumun kimliği, kurucu ku
şağın ömrünü tamamlamasıyla zaten kriz içindey
di. Böylece Türk toplumunun reformlarla sonra
dan iktisab edilmiş yani doğal toplumsal gelişme 
sonunda oluşmamış yapay kimliği, bu gehşmeler 
nedeniyle derin sarsıntılar geçirmeye başladı. Tabii 
AB’ye girmek istemesinde çok önemli ekonomik, 
siyasi ve güvenlik nedenleri vardı. Ama bir temel 
amacı da, AB’ye girerek yani batılılaşma reformla
rının nihai hedefi olan Batı’nın fiilen tam parçası 
olarak sonradan iktisabettiği Batılılığını, Batı’ya 
tescil ettirmek ve kimlik krizini çözümlemektir”.̂  

Türkiye yönetici elitinin, Helsinki’den çıkan 
kararı doğru düzgün tartışma konusu bile yapma
dan niçin alel acele kabul ettiği biraz da yukarıda
ki satırlardan anlaşılmıyor mu? Bu, sonucu ne ola
cağı oldukça tartışmah aday üyeliğe kabulün bile, 
Türkiye yönetici eliti tarafindan bu kadar itibara 
mazhar olmasının hikmeti sanırım bu kimlik kri-
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zinde yatmaktadır. Yıllarca batılılaşma, muasırlaş
ma sloganlarıyla halkı oyalayan yönetici elitin, bu 
sloganların sonuca ulaştığını gösterecek veya öyle 
takdim edilebilecek bir karara ihtiyacı vardı. Aksi 
takdirde, varlığım ne pahasına olursa olsun batıh- 
laşmaya adamış olan bu kesimin halkı yönetmesi 
zorlaşacak ve konumu sıkıntıya girecekti. Nitekim 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Helsinki 
kararının kabulünde söylediği sözler de bu gerçeği 
vurguluyordu. 12 Aralık tarihh Radikal gazetesin
de Demirel’in sözleri şöyle özetleniyordu.

“Demirel’e göre bir red kararı Türkiye’de re
formları yavaşlatacak, Avrupa küskünlüğü yarata
cak, ekonomik reformları engelleyecek, iç barışı 
tehlikeye düşürebilecekti. Oysa bu metin kabul 
edilebilirdi. Türkiye’nin temel beklentisini karşılı
yordu. Geri kalan unsurlar sonradan tartışılabilir 
ya da bir bildiriyle kmanabilirdi. Bu fırsat kaçırıl
mamalıydı.”

Temel beklenti, muhtemelen ne pahasına 
olursa olsun 97 Lüksemburg kararlarında olduğu 
gibi dışlanmamak mıydı acaba? Böylesi bir üyeliğe 
adayhk kararının çıkması, en azından, uzun süre
ceğini zannettiğimiz tam üyelik görüşmeleri süre
since Türkiye yönetim elitinin ve destekçilerinin 
kimlik krizini hafifletmeye yarayacaktır. Nitekim 
kararın hararetli destekçisi bazı yayın organlarının 
“Artık Avrupa’lıyız” “Merhaba Avrupa” gibi avaz 
avaz manşetler atmaları herhalde böyle bir krizin 
hafiflemesinden dolayı duyulan sevincin işaretleri 
olsa gerektir.

AB Üyeliği Yolunda Aşıl( Usandıran Engeller

Türkiye’nin insan hakları ve özgürlükler karnesi 
orta bile değil, doğrudan doğruya zayıflarla dolu
dur. Manisa’da 15-16 yaşlarında çocukların işken
ceye maruz bırakılmasından tutun da, başörtüsü 
taktıkları için her türlü insanlık dışı muameleye 
tabi tutulan kız öğrencilere kadar herkes insanca 
yaşama özlemi içindedir. Düşüncelerinden dolayı 
hapiste yatan yazar ve siyaset adamları, düşüncele
rini dillendirdikleri için siyasi haklarından mah
rum bırakılan insanlar ve daha birçok insan elbet
te insan haklarına saygılı ve bu hakları vazgeçile-

mez, terkedilemez haklar kabul eden bir yönetim 
altında yaşamak ister. Bu bağlamda da AB’ye giriş 
için gereken şartların en önemlilerinden olan in
san haklarına dönük Kopenhag Kriterleri’nin uy
gulanmasını da elbette arzularlar.

Ancak batı ile uzun bir tarihi olan bir ülkenin 
insanları olarak, ve bu ilişkilerinde hep çifte stan- 
darta uğramanın acısını yaşamış bir ülkenin in
sanları olarak, yönetici elit ve destekçileri gibi aşı
rı bir sevince kendimizi kaptırmanın gerekli oldu
ğuna inanmıyoruz.

Nitekim insan haklarının en fazla ihlal edildiği 
bir dönemde, Helsinki kararının hemen akabinde 
Türkiye’ye gelen Alman savunma bakanının ülke
sine dönüşte verdiği beyanat, öyle zannedildiği gi
bi insan hakları konusundaki batıh hassasiyetin es
nemez ve ertelenemez olduğu izlenimini verme
mektedir. Sayın bakan “Türk demokrasisinin ya
rım bir demokrasi ol
duğunu, siyasal h a y a t _________________________________
üzerinde ciddi bir as Dünyadan izole edilmiş bir
keri vesayet olduğu
nu, ordunun ülkede 
alışılmışın dışında et
kin olduğunu, ancak 
ordunun etkisinin 
azaltılması halinde 
ise, Türkiye’nin îran 
gibi olabileceğini” 
söylüyor.

Sayın bakanın 
sözleri, batıhlar açı
sından insan haklarından daha öncelikli şeylerin 
de olduğunu gösterir mahiyettedir. Nitekim ordu 
ağırlığının, siyasetin asker vesayeti altında olşunun 
Türkiye için anlayışla kabul edileceğinin izleri var
dır bu sözlerde.

Burada, Kopenhag Kriterleri uygulanmadan 
AB’ye girişin mümkün olmadığının söyleneceğini 
biliyoruz. Ancak tam üyeliğin dışında da başka ko
numların ihdas edilebileceği, “ne seninle ne sen
siz” tarzında bir konumun sürdürülebileceği de ih
timal dışı tutulmamalıdır.

“Adaylığımızı kabul edenler Türkiye’nin üyeli
ğe 10-15 yıl içinde hazır olabileceğini düşünüyor-

___________ Avrupa Macerası ÖZKAYA

Türkiye bu ülkede kimse
nin arzu ettiği bir manzara 

değildir. Ancak yalvar ya
kar bir yerlerde durmaya 

çalışan bir ülke de arzu- 
lanmamaktadır.
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1ar. Bir İngiliz ilgili Türkiye’nin Doğu ve Güneydo
ğu Avrupa ülkeleri tam üye olduktan sonra, BDT 
ülkelerinin yani Ukrayna, Ermenistan ve Gürcis
tan gibi şu anda üyeliği düşünülmeyen grubun ilk 
ülkesi olarak tam üyelik müzakerelerine başlıyabi- 
leceğini ileri sürüyor.”^

Ayrıca, Fransanm eski Cumhurbaşkanı yeni 
parlamenter Valery Giscard Desteing in sözlerini 
de hatırlamakta yarar var. “Türkiye’ye gerçek du
rum söylenmiyor Türkiye’nin adayhğmı kabul

edelim, diyenlerin 
j j gerçek eğilimi Tür-

Turkıye-nın onunde çok en-
gelli bir yolun olduğunu, üye olmamasıdır.
. . .. , Onların Türkiye ileŞimdiye kadar uye olmuş , , , , ; ,^  ̂ ilişkilerinde asla bir

veya şu anda üyelik görüş- vekar taşımadıkia-

meleri devam eden ülkele- görüyorum.
Çünkü bir ülke-

rin hiçbirine çıkarılmayan ye tam üyelik go

engellerin Türkiye’ye çıkarı- rüşmeierinin asla
 ̂ . başlamıyacağmı bi-

lacağını anlamak ıçın kahin
olmaya gerek yoktur, kaim, diyemezsiniz.

------------------------------- Bu tutum Türkiye
ile birlik arasında 

sürekli anlaşmazlık konusu olacaktır. Dolayısıyla 
Türkiye’nin üyeliği yerine, Türkiye’nin konumuna 
uyarlanmış modern sistemleri bulmak gerekiyor.”  ̂

Bu sözlere, yukarıda İngihz ilgilinin söyledikle
rini de eklersek, Türkiye’nin önünde çok engelli 
bir yolun olduğunu, şimdiye kadar üye olmuş ve
ya şu anda üyelik görüşmeleri devam eden ülkele
rin hiçbirine çıkarılmayan engellerin Türkiye’ye 
çıkarılacağını anlamak için kâhin olmaya gerek 
yoktur. Şu çok açıktır ki, Türkiye’nin önüne aşık 
usandıracak engeller konulacaktır. Hatta o engel
leri aştığında bile buyur denmesi çok zor görünü
yor. “Türkiye, Avrupa perspektifi etrafında bir ulu
sal mutabakat oluşturarak sorunlarını kısa sürede 
çözecek olursa ona nasıl hayır diyeceğiz” diye kara 
kara düşünülmektedir. Dolayısıyla bütün yumur
taları tek sepete koyarak, kendini alternatifsiz bı
rakmak, Türkiye’nin politikası olmamahdır. AB’ye 
girmemesi durumunda da, insanlık ailesinin çok

ÖZKAYA Avrupa Mııcenısı__________

onurlu bir üyesi olarak yaşıyabilecek düzenlemele
ri Türkiye’nin yapması kaçınılmaz bir gereklihktir. 
Türkiye’nin yönetici eliti halkını dönüştürmek 
için dış yardımcılar aramak yerine, halkıyla bütün
leşerek, yaşayan dünyanın bazı değerlerini aldığı 
gibi o dünyaya değerler de ilave edebilecek bir ko
numa gelmek için gayret göstermek durumunda
dır. Dünyadan izole edilmiş bir Türkiye kimsenin 
arzu ettiği bir ülke değildir. Ancak yalvar yakar bir 
yerlerde durmaya çalışan bir ülke de arzulanma
mak tadır.

AB’nin Kültürel Boyutu

AB konusunda kalem oynatan çoğu kişi AB’nin 
teknik ve ekonomik bir olay olduğunu, hele son 
zamanlarda AB fikriyatının da giderek değiştiğini, 
çok kültürlülüğün ön plana geçtiğini eskiye dayak 
kültürel boyutun arka planda kaldığını söylemek
tedirler. Çok kültürlü bir yapıya kavuşmuş bir Av
rupa’nın Türkiye gibi müslüman bir ülkeyi içine 
kabul etmesinden daha tabii bir şey olamıyacağm- 
dan bahsediyorlar. Avrupa’nın tarihsel önyargılar
dan kurtulmuş bir geleceğin ürünü olduğunu söy
lüyorlar. Oysa Avrupa fikrinin temelini atan düşü
nürlerin hiç de böyle düşünmediğini görüyoruz. 
“Dolayısıyla Avrupa’nın olsa olsa gelecekte gerçek
leştirilebilecek bir ütopya olduğunu düşünmek 
yanlışların en büyüğüdür. Hayır Avrupa öyle yal
nızca geleceğin getireceği bir şey değil; çok eski bir 
geçmişten bu yana oracıkta bekleyen bir şeydir. 
Asıl gelecekte yapılması gerekecek olan şey, o eski 
zamanlardan kalma gerçeğe yeni bir biçim ver- 
mektir.”5

“Avrupa eski bir geçmişten bu yana oracıkta 
bekliyen bir şeydir”. Türkiye de bu Avrupa’nın geç
mişinde “öteki” konumunda olan bir ülkedir. Av- 
rupayla yaşanmış olan tarihi de, şu anda AB ile 
üyelik görüşmelerine başlayacak olan Romanya, 
Bulgaristan, Estonya, Slovenya gibi ülkelerin tari
hine hiç benzemiyor. Onun için Türkiye’ye diğer 
aday ülkelerle aynı kriterlerin aynı ölçüde uygu
lanmayacağını, Türkiye’nin daha yoğun bir süreç 
yşayacağmı söylemek yanlış olmayacaktır.

Eğer AB gerçekten Türkiye’yi içine almak isti-
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yorsa, bu Türkiye için zor olduğu kadar 
AB için de zor bir süreç olacaktır. Onlar 
her ne kadar imtihanı yapanlar konumun
daysalar da, “öteki” konumunda bir Türki
ye’yi sindirmeleri çok kolay olmayacaktır.
Türkiye AB ye girmek arzusunu aşırı bir 
derecede dillendirdiği sürece (bugün yap
tığı gibi) AB imtihan şartlarmı değiştirmese 
bile, o şartları ağırlaştırarak uygulayacaktır. 
Türkiye’nin AB’ye dahil olan ve olmaya ça
lışan diğer ülkelerden ayrı bir kültür ve me
deniyetten geliyor oluşunun varettiği farklı
lıkların elden geldiğince budanacağı ve AB 
kapısına uygun hale getireceği bir süreç ya
şanacaktır. Türkiye’nin yönetici eliti her ne 
kadar modernleşme tarihi boyunca, bilhassa 
28 Şubat’tan bu yana bu halkın fazlalıklarını buda
ma faaliyetini artırarak sürdürmüşlerse de gerekli 
ölçüye getirdikleri söylenemez. Hatta İsmet 
Özel’in deyişiyle “Türkiye, Müslüman kimhğinin 
hesaba katılması şartıyla Avrupa’yı istemiyor,” ol
masına rağmen, Avrupa’yı ikna edebilmiş gözük
memektedir.

Emanete Bırakarak Sorunlar Çözülmez

Bu ülkede farklı saiklerle AB’ye taraftar olan grup
lar, insanlar, partiler bulunmaktadır. Bunların bir 
kısmı modernleşme projesinde çok önemh bir 
aşama olduğu için AB’yi aşkla istemektedirler. Bir 
kısmı Türkiye’nin başaramadığı daha özgür bir ül
ke olma, daha gelişmiş bir ülke olma idealini AB 
içinde daha rahat ve sorunsuz bir şekilde gerçek
leştirebileceğini düşündüğü için birliğe girmeyi 
arzular durumdadırlar. Bir diğer kısım da düşün
ce, inanç ve öğrenim özgürlüğüne kavuşacağını 
umduğu için aday üyeliği hoş karşılamaktadır. 
Bunların hepsi de Türkiye’nin iç dinamiklerle de
ğişmesinin, iyiye doğru evrilmesinin mümkün ol
madığı, bu iyiye doğru evrilmeyi gerçekleştirecek 
iç dinamiği varetmenin gerektirdiği bedeh öde
meyi göze alamadıklarını zımnen ifade etmekte
dirler. Onun için de sorunlarını nisbeten halletmiş 
ve halletme kararlılığında bir ülke olarak değil, so
runlarını başklarına hallettirmek amacıyla AB’yi

istemektedirler. Bu bir kendine güvensizlik tutu
mudur. Erol Göka’nın dediği gibi “... Derin sosyo 
kültürel nedenleri bulunan bu tutum, kendi 
gücüne güvensizlikle ilgilidir. Bu topraklarda yaşa
yanların bir kısmında zor zamanlarda başkasından 
medet umma, nasıl olsa biz yapamayacağız, o hal
de başkası yapsın gibi teslimiyetçi bir tutum geliş
mektedir, Bu teshmiyetçilik, çeşidi kesimlerde çe
şidi biçimlerde kendini göstermekte; bugüne ka
dar çözülmeyen, daha doğrusu çözemediğimiz so
runlarımızı artık Avrupa’nın çözeceği şeklinde bir 
umut yayılmaktadır.’’̂

Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de sorun yan
lış koyulmaktadır. Daha özgür, daha müreffeh, da
ha güvenli olacağımız AB’yi mi tercih ediyorsun, 
yoksa mevcut durumun devamını mı arzuluyor- 
sun. Kırk katır mı, kırk satır mı gibi meselenin 
tartışılmasını engelleyen bir soru bu. Bizim söyle
mek istediğimiz şudur, nihayetinde AB tercih edi
lebilir veya edilmiyebilir. Ama bu kararın, yenil- 
mişlik ve güvensizlik psikolojisi içinde verilmiş 
tepkisel bir karar olmaması gerekir. ■

DİPNOTLAR

1- Gündüz Aktan, Avrupa Birliği’nin Bizde ve Oıılarda Yarattığı Kim
lik Krizi, Foreign Poliq', Yaz 1999 sayısı.

2- Gündüz Aktan, age., s. 66.
3-Radikal,i2.12.1999
4-MiIliyet, 19 Aralık 1999, Gündüz Aktan.
5- Ortega Y. Gasset, Aktaran Erol Göka, "AB’de kültürel Boyut”, 24

Aralık 1999 Radikal.
6- Erol Göka, AB’de Kültürel Boyut, Radikal 24 Aralık 1999
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Türkiye Hayaleti’ni 
Bertaraf Etmek

Yusuf Kaplan

H
elsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne aday üye ülkeler listesine alın
ması, Türkiye’de hemen bütün kesimler 

tarafından son derece abartılı, coşkulu tavırlarla ve 
söylemlerle karşılandı. Türkiye’de bugüne kadar 
hemen her konuda oldukça farklı tavırlar, argü
manlar ve söylemler geHştiren farklı -ideolojik- ke
simlerin Türkiye’nin AB üyeliğine adaylığının ka
bul edilmesi konusunda bir anda aynı abartılı ve 
coşkulu tepkileri göstermeleri pek çok bakımdan 
hiç de sağhkh bir gelişme değil. Çünkü Türki
ye’nin sözümona Batılılaşma macerası açısından 
tam bir dönüm noktası olan ve toplumumuzun 
sancılı, travmatik bir deneyim yaşamasına yol 
açan, bugüne kadar karşı karşıya kaldığımız he
men tüm siyasi, kültürel ve ekonomik sorunların 
en belirleyici, belki de tek belirleyici bir konunun, 
tüm yönleriyle, boyutlarıyla masaya yatırılması, 
enine boyuna tartışılması gerekirdi.

Ancak özellikle Soğuk Savaş’m sona erdirilme
sinden sonra dünyanın tek hegemonik gücü 
ABD’nin genelde bölgemiz, özelde ülkemizin gele
ceği üzerinde son derece hayati kararlar aldığı, 
stratejiler belirlediği, meşruiyetini bizim zengin 
tarihsel, kültürel ve siyasi deneyimlerimizden, bi
rikimlerimizden ve dinamiklerimizden almadığı 
için, meşruiyet ve hegemonya krizi yaşayan Türki
ye’deki sistemin geleceğini garanti altına almak 
amacıyla açık ve örtük şekillerde müdahalelerde

bulunduğu son derece kritik bir zaman diliminde 
farklı kesimlere mensup elitlerin ve aydınların, 
Türkiye’nin AB’ye üyeliği gibi Türkiye’nin gelece
ği açısından hayati önem arzeden bir konuyu daha 
etraflıca ve tüm boyutlarıyla tartışmaları gerekirdi.

Türkiye’nin yine ABD’nin müdahaleleriyle içi
ne sürüklendiği karabasan ortamı, farklı kesimlere 
mensup aydınları ve elitleri, kurtuluşu Avrupa’da 
aramaları gerektiği yanılsamasına itti.

Burada en fazla dikkat çeken hatta ürkütücü 
olan nokta, AB projesinin herşeyden önce bir me
deniyet projesi olduğu gerçeğinin gözardı edilme
sidir. İslamcılardan Marksistlere, liberallerden mil
liyetçilere kadar hemen her kes/imin, Türkiye Av
rupa üyeliği sorununu, Türkiye’nin içinde bulun
duğu “arızi” sıkıntılardan kurtuluşunun ancak 
Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası olmasıyla 
mümkün olabileceğini düşünmeleri son derece 
“tehlikeli” ve düşündürücüdür.

Türkiye-Avrupa ve Türkiye-ABD ilişkilerine 
medeniyet perspektifinden yaklaşılmadığı için, 
Türkiye’deki kimi çevrelerin ülkemizin “hıristiyan 
Avrupa’ya kabul edilmesinin medeniyet çatılması 
tezinin geçersiz olduğu anlamına geldiğini düşü
nüyorlar. Oysa Avrupa’nın tanımlayıcı özelliği hı- 
ristiyanlık değildir. Hıristiyanlık Avrupa kültürü
nün/kimliğinin/medeniyetinin tanımlayıcı unsur
larından sadece bir unsurdur. Öte yandan Avrupa- 
nın sözümona “müslüman Türkiye”yi, Avrupa’ya
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kabul etmeleri, Avrupalıların soruna Hıristiyanlık 
ekseninden bakmamalarından kaynaklanmıyor. 
Aksine, Avrupalılar, Türkiye’deki sistemle, toplu
mu açık ve net bir şekilde birbirinden ayırıyorlar 
ve Avrupa’ya kabul ettikleri êyin müslüman Türk 
toplumu değil, laik sistenim sahibi olan Türkiye 
devleti olduğunu açıkça söylemekten çekinmiyor
lar. Buna şiddetle ihtiyaç hissediyorlar. Çünkü her 
ne suretle olursa olsun, Türkiye’nin bir “yanlışlık” 
yapıp Osmanli’nın mirasına ve misyonuna sahip
lenmesi ve Batı’nın yörüngesinden çıkmaya kalkış
masının önlenmesi gerekiyor. Türkiye’nin 
ABD’nin yoğun gayretleriyle AB’ye ahnmasma ka
rar verilmesinin temel nedeni Türkiye’nin tarihi 
rolünü ve misyonunu üstlenmeye kalkışmasını 
önlemeye çahşmak, bunun için de Türkiye’yi ya
kın takibe almak, dolayısıyla bundan böyle asla 
kendi haline bırakmamaktır.

Ben bu yazıda, Avrupa Birliğinin Türkiye ve 
Batı ittifakı için ne anlam ifade ettiğini anlamlan
dırmaya çalışacağım.

Yazının başında ifade ettiğim yazının temel ar
gümanını bir kez daha yinelemekte yarar görüyo
rum. Soğuk Savaş dönemi öncesi ve sonrasında 
Amerika’nın doğrudan müdahalesiyle birlikte ge
lişen genelde ABD-Türkiye, özelde ise Ameri
ka’nın yönlendirmesiyle şekillenen Avrupa-Türki- 
ye ilişkilerini, geniş bir siyasi, kültürel ve entelek
tüel bir perspektife, yani bir medeniyet perspekti
fine oturtarak analiz etmediğimiz sürece anlaya
bilmemiz ve anlamlandırabilmemiz son derece 
zordur.

Ne yazık ki, Türkiye’ye AB kapılarının açılma
ya başlandığı (sanılan) zamandan bu yana ülke
mizde ABD-Türkiye ve Avrupa-Türkiye ilişkileri
ne ilişkin tartışmalar, geniş bir kültür, tarih ve me
deniyet perspektifine oturtularak yapıl(a)madığı 
için, hem ABD-Türkiye ilişkilerinin, hem de bü
yük ölçüde ABD’nin isterleri ve geliştirdiği küresel 
(ve bölgesel) stratejiler (=çıkarlar) doğrultusunda 
belirlenmeye çalışılan Avrupa-Türkiye ilişkileri
nin, bizim açımızdan, bölgemizin geleceği açısın
dan ve nihayet Türkiye’nin bölgemizde oynaması 
gereken roller açısından ne anlam ifade ettiğini an
lamakta ve anlamlandırabilmekte sınıfta kalıyo

ruz. Bu hayati konularda yürütülen tüm tartışma
lar, geliştirilen argüman ve söylemler, son derece 
sığ, yüzeysel ve anakronik olmaktan öteye geçemi
yor.

Dikkat ederseniz, hem ABD-Türkiye, hem de 
Avrupa-Türkiye ilişkileri Soğuk Savaş dönemin
den bu yana adeta hızlandırılmış bir film şeridi gi
bi gelişiyor. Sadece bu ilginç hızlanma bile, bizim 
soruna, aslında ABD ve Avrupa ile kurulmakta 
olan ilişkilerin Türkiye için ne anlam ifade ettiği 
sorunundan çok, evvel emirde, Amerika ve Avrupa 
açısından ne anlam ifade ettiği sorunu üzerinde 
kafa yorarak bakmamız gerektiğini gösteriyor.

Türkiye’deki tartışmalarda ilginç ve şaşırtıcı 
olan şey de tam da bu noktada düğümleniyor: 
Tüm farkh kesimlerde bu konuda sürdürülen tar
tışmalar, ABD ve Avrupa ile ivme kazanan ilişkile
rimizin Türkiye’yi insan hakları, demokrasi, hayat 
standartlarının düzeltilmesi vesaire bakımından 
nasıl düzlüğe çıkaracağına ilişkin geliştirilen son 
derece abartılı ve hayali kazanımlar üzerinde yo
ğunlaşıyor.

Oysa Türkiye’nin elitlerinin (ve aydınlarının) 
bile, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte, Türki
ye’nin en yalnız kaldığı bir döneme/ce girdiğini 
düşündükleri bir sırada, birdenbire önce ABD, ar
dından da Avrupa ile ilişkilerimiz yepyeni bir ivme 
kazanmaya başlıyor. ABD 
başkanı Türkiye’ye 
geliyor ve “21. 
yüzyılı,
O s -
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manii nm çökmesi helirlemişti; 21. yüzyılı ise Türki
ye belirleyecek'’ diyor. Ama hiç kimse Türkiye, 21. 
yüzyılı hangi özellikleriyle ve sahip olduğu güçle 
belirleyebilecek diye sormadı ve sormuyor da. 
Clinton, ne demek ve ne yapmak istediğini çok iyi 
biliyor. Ama bizim elitlerimizin ve aydınlarımızın 
ortaya koydukları abartılı tavırlar, onların, Clin
ton m demek istediklerini de, yapmak istediklerini 
de anlayabilecek ufuk, birikim ve imaginasyondan 
yoksun olduklarım gözler önüne seriyor.

Osmanlı faslında Clinton’m söylediği şey açık
ça şöyle bir şey: Osmanh’nın çökmesi, İslam me
deniyetinin tarih sahnesinden fiilen çekilmesiyle 
sonuçlandı. 20. yüzyıl bu yüzden İslam medeniye
ti gibi bir aktörün olmadığı, yalnızca Batüı hege- 
monik güçlerin denetiminde şekillenen bir yüzyıl 
oldu. Türkiye, giriştiği kültür ve medeniyet değiş
tirme projesiyle, Osmanlı’nın iddialarına ve mis
yonuna asla sahiplenmediğini ortaya koydu. Tür
kiye, 21. yüzyılda Osmanlı’nm iddialarını ve mis
yonunu reddetmeyi sürdürdüğü sürece, 21. yüzyıl
da bölgede ve dolayısıyla dünyada ABD’nin başını 
çektiği Batı hegemonyasının hiçbir engelle karşı
laşmadan devam etmesinde kilit rol oynayacaktır. 
Eğer Türkiye, Osmanh’mn çökmesinden itibaren 
benimsediği (Batılı) yörüngesini terketmeye ve 
başka bir mecraya yönelmeye kalkışırsa, bunun 
neden olacağı (kanlı ve tehlikeli) sonuçlara da kat
lanmak zorunda kalacağını bilmelidir.

Amerika’nın yapmak istediği şeyse şu: Ameri
ka, sadece bölgemizdeki değil, dünya üzerindeki 
hegemonyasını korumak, çıkarlarının -doğal ola
rak* tehlikeye girmesini önlemeye çalışmak istiyor. 
Bunun için, şu an primitif, hayali ve sığ söylemler
le de olsa tarih sahnesine çıkma emareleri gösteren 
ama gelecekte sofistike boyutlar kazanacağına dair 
(o hala canlılığını/hayatiyetini koruduğunu ortaya 
koyan çok boyutlu dinamizmini ve yaratıcılığını 
harekete geçirebileceğine ilişkin) işaretler veren İs
lam medeniyetinin gelmekte olduğunu gördü, işte 
bunu önlemeye, bunun için de (Amerika ve Avru
pa’dan oluşan Batı hegemonyasının geleceğini teh
likeye sokabileceğinden kuşkulandığı) Türkiye’nin 
bambaşka mecralara kayma ihtimalini ortadan 
kaldırmaya çalışıyor. Bunu, ancak Türkiye’nin her

ne suretle olursa olsun Batı/lı yörünge/sin/den 
çıkmasını önleyerek yapabileceğinin çok iyi far
kında. O yüzden ABD (ve Avrupa), laik/Batı yö
rüngesindeki Türkiye’ye tahmin ettiğimizden fazla 
ihtiyaç hissediyor. Ve bu nedenle Türkiye’yi asla 
kendi haüne bırakmak istemiyor. Çünkü Türki
ye’deki elitler, ilkin, gereğinden fazla baskıcı bir or
tam oluşturarak Türkiye’de Batı karşıtı söylemle
rin güçlenmesine, tüm toplum kesimlerinde kök 
salmasına neden olacak “yanhşlıklar” yapmaktan 
kendilerini alıkoyamıyorlar. (Yani fazla “gaza geli
yorlar”). İkinci olarak da, Türkiye’deki sistem biz
de (yani ABD ve Avrupa’da) olduğu gibi meşruiye
tini toplumsal/tarihsel/kültürel dinamiklerden al
madığı için, şu an bir hegemonya ve meşruiyet kri
zi yaşıyor. Bu durum, toplumun, hala hayatını an
lamlı kılan, kimliğini ve anlam haritalarını oluştu
ran tek güçlü ve köklü aktör olan müslümanlıkla 
buluşmasını, zamanla daha derinlildi ve imaginatif 
ilişkiler içine girmesini kolaylaştırıyor. Şu an Tür
kiye’nin yol ayrımına geldiği, “merkez”deki Batı 
yanlısı elitlerin söylemlerinin pek çok bakımdan 
hantallaşarak zayıflamaya başladığı, “çevre”yi 
oluşturan toplumunsa siyasi, ekonomik ve kültü
rel olarak merkez’i zorlayacak “söylemsel pratik
ler” icat etmeyi başardığı; bu durumun böylece 
sürmesi halinde Türkiye’nin Batı yörüngesinden 
çıkabileceği anlaşılıyor. Tüm bu nedenlerden ötü
rü Türkiye’nin kendi haline bırakılmaması kaçı
nılmaz hale geliyor.

işte Batılıların çok iyi gördükleri ve gözlemle
dikleri bu gerçeklerden sonradır ki, Türkiye’de, 
toplumun, gelecek kuşakların müslümanlıkla iliş
kilerinin en asgari düzeye indirilmesini amaçlayan 
28 Şubat sürecinin başlatılması; (insan haklarının, 
demokrasinin, en temel düşünce, inanç ve eğitim 
özgürlüklerinin yoksayılmasmı, siyasetin işlevsiz- 
leştirilerek, demokratik/parlamenter siyasetin ki
mi güçler tarafından vesayet altına alınmasını 
ABD’nin ve Avrupa’nın sadece -sinsi sinsi- seyret
mekle yetinmesi); Apo’nun Türkiye’ye postalan
ması; PKK terörünün pattadak durdurulması ve 
nihayet birkaç ay öncesine kadar veryansın ettiği
miz AB kapılarının birdenbire Türkiye’ye açılma
sı... gibi olayların hızlandırılmış bir film şeridi gibi
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cerayan etmesi, ABD’nin (ve Avrupa’nın) hege
monyasını tehlikeye sokabilecek mecralara sürük
lenebilecek “Türkiye hayaletinin geçici de olsa 
bertaraf edilmesini amaçlayan hayati gelişmeler
dir. ABD, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda, Av
rupa ile ortaklaşa hareket etmek zorunda olduğu
nu biliyor. Hegemonyasının -gelecekte- tehlikeye 
düşmesini önlemek için, hegemonyasını Avrupa 
ile paylaşmanın en akıllıca yol olduğunu düşünü
yor. Avrupa’nın {^Almanya’nın), -biraz homur- 
dansa bile- buna, “hayır” diyebilmesi ise pek o ka
dar kolay bir “iş” değil. Ortada küresel hegemonya 
sorunu biçiminde tezahür eden böylesine ciddi bir 
medeniyet hesaplaşması sorunu varken, Türki
ye’deki tüm kesimlere mensup aydınların, AB’nin 
Türkiye’ye karşı tarihsel düşmanlığını değiştirdiği
ni (!); AB’nin Habeşistan Kralı Necaşi’nin üstlen
diği rolü oynayabileceğini (!) söyleyecek kadar ab- 
sürdleşmeleri ve sığlaşmaları; AB’ye girmekle Türk 
demokrasisinin açmazlarının aşılacağını, Türki
ye’nin siyasi ve ekonomik olarak düzlüğe çıkabile
ceği ham hayahne kapılmaları, aydınlarımızın 
içinde bulundukları ya karabasan veya sarhoşluk 
havasına girmelerinden kaynaklanıyor; ama bu 
durum aydınlarımızın, tarih bilincinden, entelek
tüel ufuk ve imaginasyondan ne denli yoksun ol
duklarını kendiliğinden gözler önüne seriyor diye 
düşünüyorum.

Oysa kısa vadede yapılmak istenen şey, Türki
ye’ye bazı “elma çekerleri” vermek] demokratik re
jimi birazcık cilalamak; ama sadece cilalamak; fa
kat uzun vadede ise Türkiye’nin tarihi rolünü oy
namasını engellemeye veya erteletmeye çalışmak. 
Her iki hedefe ulaşabilmek için de bundan böyle 
Türkiye’yi asla kendi haline bırakmamak. Gerek 
bölgemizde, gerekse doğal olarak tüm dünyada 
ABD’nin başını çektiği hegemonyanın tehlikeye 
girmesini, hatta yok olmasını mümkün kılacak o 
ürkütücü Türkiye hayaletini bertaraf etmek. İşte 
bütün mesele / yapılmak istenen şey bu.

Ancak daha önce de söylediğim gibi, Türkiye 
artık bir yol ayırımına gehp dayanmış durumda. 
Toplum, AB’ye girilsin veya girilmesin, yakın gele
cekte müslümanhkla yeni duyarlıklar, yeni söy
lemsel pratikler gehştirecek boyutlarda yaratıcı ve 
imaginatif ilişkiler kurma sürecine girmiş durum-

___________ Türkiye Hamleti KAPLAN

da. Türlü köklü açmazlar ve sorunlar yaşamasına 
rağmen Türkiye’de toplum, anakronik Avrupa’nın 
da, paranoyak Amerika’nın da dünya üzerinde 
kurdukları hegemonyanın kodlarını çözerek, ken
dine özgü şekillerde yeniden kodlayabilecek; do
ğudan veya batıdan, güneyden veya kuzeyden esen 
“fırtınaları” etkisiz hale getirebilecek bir özgüven 
geliştirmekte olduğuna dair önemli işaretler veri
yor: Örnekse, kır’dan kent’e yerleşen; kent’in sisli 
bulvarlarında tek dinamik dayanak olarak müslü- 
manhğı yeniden keşfeden; hayatın tüm alanlarında 
-şimdihk primitif de olsa- zamanla derinlikli, in- 
ceHkli hatta estetik boyutlar kazanan ilişki, iletişim 
ve etkileşim biçimleri üretebileceğinin işaretlerini 
veren; (örneğin 
tüm primitif bas-
tırma ve yıldırma Türkiye’nin yine ABD’nin
taktiklerine ve uy müdalıaleleriyle içine sü-
gulamalarına rağ
men, kışkırtmalara l'Ükl©ndİğİ kdrdbdSdn Ortâ-
geimeyerek el ele mi, farklı kesimlere mensup
zincir eylemi gibi, , , . . .
sabah namaziarm- ve elitleri, kurtulu-
da dua eylemi gibi şu Avrupa’dâ aramaları ge-
kendine özgü, son • . • - • ■, ^ rektıgı yanılsamasına ıttı.derece medenı/m- ______ *_________________________
çelikli protesto
yöntemleri geliştiren); kısacası kent hayatının söy
lemini yeniden yazan; kentlileştikçe rasyonalitesi 
gehşen, rasyonalitesi geliştikçe müslümanhkla bu
luşan ve yenileşen; yenileştikçe müslümanhkla ve 
bu dünyayla ilişkilerini yeniden daha yaratıcı şekil
lerde kurmanın yollarım araştıran, gözardı edile
meyecek bir toplumsal hareketlilik / mobilizasyon 
var. Türkiye’ye uzun bir süre dışarıda yaşadıktan 
sonra gelip “içeriden biri olarak” yaptığım bu göz
lemlere benzer gözlemleri Batılıların daha abartılı 
şekillerde yaptığmı da yakinen biliyorum. Tüm bu 
gözlemlerden sonra, “kızıl tehlike”nin “bertaraf 
edilmesi”yle birlikte ortaya atılan “fundamenta- 
lizm/irtica tehlikesi” ile mücadele çerçevesinde Ba- 
tılılarm “Türkiye hayaleti”yle -yeniden- karşılaş
mamak için Türkiye’ye “elma şekerleri” vererek 
Türkiye’yi asli/tarihi misyonunu ve rolünü yerine 
getirmekten vazgeçirme hesapları içinde olduğu
nu anlamanın zor olmadığını düşünüyorum. ■
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* * * * *

Avrupa Yolunda 
Alınan Mesafe Nedir?

)erya Tulga

B
u yazıya pek hazırlıklı değilim. Gerçi Tür
kiye’nin Avrupa macerasını karınca kara
rınca bilenlerden sayılırım ve Türkiye’de 

kamuoyu oluşturan yanaydın çevrelerin davranış 
kalıplarındaki sabit öğenin onlarm kişisel çıkarla
rına endekslenmiş bir “olmazsa olmaz” ilkesi oldu
ğunu bilirim. Ancak Avrupa’nın alenen sahneledi
ği bir oyunu yalnız başlığını bırakarak yeni baştan 
yazıp herkesi kör, alemi de sersem yerine koyacak
larını içinde yaşadığımız İnternet çağında ummu
yordum. Yakın geçmişte uğruna evlerimizi karart
tığımız Susurluk Olayı ve ardından yurdumuzu 
peşpeşe sarsan deprem felâketleri milletimizin ka
derine tırnaklarını geçirmiş bir zümrenin yüzüne 

içeriden ayna tutmuştu. Avrupa Birliği’ne 
kendisiyle konuşulmayacak 

aday adayı yapılmamız 
ise sadece bunların 

değil, zahiren on
larla çatışanların 
da yüzüne dışa
rıdan ayna tut
tu. Bana veri
len pek kısa za
man süresi 

içinde olayı bi
limsel çerçevede 

derli toplu sunmam 
elbette imkânsızdı. Son 

yazılarından birinde sayesin

¥

de yıllardır ekmek yediği Türkçe’nin yazı dili ol
madığını keşfeden Çetin Akandan bir alıntı ya
parsak böylesine konulara gerilip gerilip patlat
mak her şeyden kolay bir şeydir. Sağır ve dilsiz 
aday adaylığımız, anında dış politika konusu ol
maktan çıkıp ters piramit biçiminde bir iç hesap
laşmaya dönüştüğünden kişisel sempati ve eğilim
leri alelacele okunmuş bir kaç kaynakla süsleyerek
o günün hakkı verilir. Bu piramidin tabanında si
yasal bilgiler uzmanlık dahnda artık hurdaya çık
mış bir kavram olan çağdaş-geleneksel çatışması 
veya ikide bir jakobenlik diye tanımlanan ve en 
parlak devrini XIX. ve XX. yüzyılların kesiştikleri 
zaman diliminde yaşamış olan Fransız radikaliz
minin sığ ve yüzeysel taklitçileri ile onlarm karşı
sındaki kendilerini dinsel kategoriler içinde ta
nımlayan, ancak bu tanımlamanın gideremediği 
kimlik bunalımı karşısında bocalayan ve siyasal ta
leplerini anlaşılır bir şekilde dile getiremeyen kü
melenmeler arasındaki cebelleşme bulunuyor. Pi- 
ramitin tepesinde ise toplumumuzun ırsî hastalığı 
olan kişisel hesaplaşmalardan örnekler var. Bunla
rı peşpeşe sıralamak ve siyasal çözümleme ile eleş
tirinin en konforlu aracı olan önyargı/artniyet ma
kasıyla ihtiyaca uygun hale getirilen sözde belge
lerle okuyucuyu bir malzeme tufanında boğuntu
ya getirmek hele benim neslimden gelenlerin ziya
desiyle idmanlı olduğu bir meşgale alanıdır. Alt
mışlı yıllarda Doğan Avcıoğlu’nun üniformalı ve 
sivil Türk yarıaydınlarmm kutsal kitabı mesabe
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sinde olan binlerce sayfalık ‘Türkiye'nin Düzeni' 
adlı eseri, ardından Türk siyasal hayatının yükse
len yıldızı İsmail Cem’in, Stefanos Yerasimos’un, 
sonraları Yalçın Küçük ve benzerlerinin kitapları 
Aydın Yalçın’ın yerinde yaptığı bir saptamayla ül
kenin en seçkin üniversitelerinde gençlerin beyni
ni yıkamak ve onları şartlandırmak için kullanıl
mıştı. Biz burada fazla polemiğe girmeden bu kişi
sel saldırılardan simgesel değer taşıyan biri ile, Do
ğan Avcıoğlu nun yetiştirmesi Haşan Cemaf'm Av- 
cıoğlu’nun Yön hareketinde yakınında bulunan 
Prof. Mümtaz Soysal'a yönelttiği hakarederle işe 
başlayacağız. Soysal bir zılgıtda Zaman gazetesi 
yazarı Hüseyin Gülerce’den (14.12.1999) yemiş 
ama yazar bu kışkırtıcı demokrasi düşmanına Ece- 
vit tarafından neden dışişlerinin emanet edildiğini 
sormak istememiş.

Soysal: ‘Beş Paralık Adaylık’

Soysal genel anlamda hak verdiğimiz “Beş paralık 
adaylık” başlıklı yazısında: “Yok eğer niyet kendini
zi kandırmak ve sahte başarılarla halkınızı aldat
maksa, şimdi söylenenlere kanabilirsiniz. Ama söz 
gider, yazı kalır” demiş. Kimseyi kızdırmadan ken
dini anlatan Haşan Cemal, ustası Avcıoğlu ile bir
likte zamanında Allah bilir hangi amaçlarla gerçe
ği çarpıttığını samimiyetle anlatırken bu davranı
şının ne kadar diğergâmhğmdan, ne kadar da seci
yesinden kaynaklandığını es geçtiğinden bugün 
söylediklerinin kişisel yanılgısından öteye geçip 
geçmediğini bilemeyiz. Ama kendisi gibi düşün
meyenleri alenen aptal hatta kişi
sel çıkarları için ülkeyi savaşa 
sokmak isteyen vatan hainleri 
olarak ilân etmesi benim gibi boş 
vakitlerini masal okuyarak de
ğerlendiren birine sokakta çırıl 
çıplak gezerken kendisini altın 
telden dokunmuş urbalara bürü- 
nük sanan zavallı kralı hatırlatı
yor. Allah’dan o zaman küçük bir 
çocuk çıkarak ‘Krala bak, çıplak 
geziyor” diye bağırmış da adam
cağız daha fazla rezil olmaktan 
kurtulmuş. Bizde değil bir ço
cuk, ünlü Viyana çocuklar koro-

Sağır ve dilsiz aday adaylı
ğımız anında dış politika 

konusu olmaktan çıkıp 

ters piramit biçiminde bir 
iç hesaplaşmaya dönüştü.

su haykırsa ‘böyyüklerimizin” bundan hisse çıka
racağını zannetmem. Ama Lenin’den ‘Devlet ve 
Devrim’ı okuduktan sonra komünist olan paşaza
de Vedat Nedim Tör gibi Politzer’den okuduğu tek 
kitapla pusulayı şaşıran ve şükürler olsun ki bu ha
tasından tam zama
nında dönen paşa to- -------------------
runu Haşan Cemal 
belki bu yazıyı okuya
rak bir kere daha dö
ner. Vedat Nedim da
vadan döndükten 
sonra işçilerin yaptığı 
yasal bir grevi bile in
sanlık dışı bir olay 
olarak adlandırabile-
cek kıvama erişmişdi. Bakalım ustası Avcıoğlu 
1963 anlaşmasını imzaladı diye İsmet İnönü’yü 
neredeyse vatan haini ilân etmiş olan Haşan Ce
mal nereden nereye gelmiş!

Haşan Cemal’e göre bir takım eski yol arkadaş
ları veya yoldaşları hiç değişmemişler. Yapılacak bir 
şey yokmuş, zira beş paralık aklı olan dünün dün
yasında yaşar gidermiş. Mümtaz Soysal’ı ben şah
sen aşırı hayalperest bulmuşumdur. Ancak entel- 
lektüel kapasitesinin kanıtlanması için bana ihtiya
cı olduğunu pek sanmıyorum. Soysal, Türkiye’nin 
bugünkü haline düşmesinde başat rol oynayan 27 
Mayıs 1960 darbesine verdiği destek ne olursa ol
sun ahlaken sindiremediği konularda fikrini esirge
memiştir. Bugünlerde de yargısal işportaya dökü
len anayasanın manevi cebir yoluyla tadil veya teb

dili gibi bir suçun tanımlanma
sına Soysal karşı çıkmıştır. Yakup 
Kadri’nin taşı tam gediğine 
oturtarak “CHP’li hukuk ulema
sı” diye adlandırdığı bir takım 
malûm zevat yaşı seksene dayan
mış Celâl Bayar’ın asılabilmesi 
için önce ceza kanununun 
146.maddesini vatana ihanet 
kapsamına almış, ardından da 
65 yaşını geçmiş kimselerin 
idam hükmünün infazını engel- 
leyen kanun bendini eski deyim- 

|: ̂  le mâkable teşmil ederek iptal et- 
| :J mişdir. Aradan yıllar geçtikten
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soma bunlardan birinin Nazlı Ilıcak’la konuşurken 
yaptıldarıyla adeta övünmesi unutulmaz. Görevini 
tamamladıktan sonra kim vurduya getirilen bu za
tın arkasından Haşan Cemal gibileri halâ ağıt yak
maktadırlar. Yaşı uygun olanlar hatırlarlar ki AP ik
tidara geldikten sonra gençleri hükümet aleyhinde 
sokağa döken çevreler kafaya bir petrol sorunu tak
mışlardı. Bugünün sayın başbakanı ve dışişleri ba
kanının da aralarında bulunduğu kişiler Ameri
ka nm Türkiye’nin zengin petrol yataklarının işle
tilmesini engellediğini ve bu yolla piyasadaki fiyat 
oynamalarını önlediğini acıklı bir dille ifade eder
lerken yukarıda adı geçen merhum zat da hukukçu 
olduğuna bakmadan “Türkiye’nin petrol faciası” 
türünden başeserler veriyordu. Sayın Ecevit devle
tin kasalarının yine bugünkü gibi tamtakır olduğu 
günlerde “duvarın ötesine geçmek”le ilgili fikir 
jimnastiği yaparken Abdi îpekçi gibi kafası çahşan 
bir adam, Sovyetler Birhği’nin Ecevit’e açık çek 
verdiğini ve uyduları aracılığı ile saptadığı alanlar
dan çıkaracağı petrolle Türkiye’yi abad edeceğini 
yazabiliyordu.

İkinci IVlevi(iden Ücüncii IVlevkiye

Bugün fol yok, yumurta yokken tarihin kanatlan
dığını iddia eden Haşan Cemal acaba o zaman ne

gibi düşünceleri sa- 
_______________________  yunmaktaydı? Usta

sı Avaoğlu “Türkiye 
Batı’ya mensuptur” 
gerekçesiyle katıl
mak istediğimiz Av
rupa Birliği veya o 
zamanki adıyla Or
tak Pazar macera
sından bahsederken 
“Damat Ferid’in 
1919'da galip devlet
lere sunduğu muhtı
radaki batîctlîk an
layışıyla Ortak Pa

zara kapılanma görüşü arasında pek az fark vardır” 
diyor. Damat Ferit biündiği gibi liberaldi ama libe
rallik tek başına alındığında kimseyi tarihte me
şum bir rol oynamaktan kurtaramıyor. Avcıoğ- 
lu’na ayrıca dert olan şeylerden biri de Alman

Avrupa Konseyi, OECD ve 

NATO üyesi olan Türki
ye’nin kendi kendine İnala 

AvrupalI olduğunu kanıtla
ma çabası ve kendisiyle 

konuşulmayan bir aday 

adayı olmakla övünmesi bi
raz düşündürücü bir konu!

ya’daki katoHk kiliselerinin Türk işçilerini dinle
rinden ayırabilmek için “korkunç gayret ve çaba” 
harcamalarıydı. Dini tören yapılmadan gömülme
yi vasiyet eden Avcıoğlu, işçilerimizin dinlerine sa
dık kalmalarını “Gâvur İzmir” simgesinin yeniden 
doğması ihtimahnden öte, acaba hangi devrimsel 
çıkarı için istemekteydi, bunu Haşan Cemal’e sor
malı. Ustasının savınca “Ortak Pazar bu çizgide 
tam bir teslimiyet’W:

“Tanzimatla yola çıkan Avrupa treninin ikinci 
mevkiinde yerimizi almak... millî kurtulamayış dev- 
rimine dönüşmektedir... çok milletli şirketlerle onla
rın işhirlikçilerinin ‘kapitalist enternasyonalizm 
dünyasında milliyetçilik ve millî kurtuluşçuluk ‘pro
leter enternasyonaliznı gibi bağışlanmaz hir suç- 
dur.” O günden bugüne somut fark ikinci mevki
den üçüncüye kaydırılmamız dışında millî kurtu
luş hareketlerinin iflas etmiş olmalarından başka 
nedir?

Ortak Pazar’dan Avrupa Topiuluğu’na

Ortak Pazar’a ilk katılma teşebbüsümüzün red
dinden sonra 15.7.1961 tarihli Cumhuriyet, olayı 
“AvrupalIlar bizi halâ şarklı kabul ediyorlar” ferya
dıyla duyurmuş. 1963 Ankara anlaşmasının imza
lanmasına rağmen işlerin savsaklandığını sezen o 
zamanki Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay İraklı ga
zetecilere 19.4.1968 tarihinde verdiği bir demeçde 
İslam Birliğine taraftar olmamalda birlikte bir İs
lam Ortak Pazarı kurulmasında istekli olduğunu 
söyleyerek Mareşal Eyüp Han’ın 1957 civarında sa
vunduğu teze yaklaşmış. Ecevit’in 12 Eylül öncesi 
planlama müsteşarlığım yapan Bilsay Kuruç da 
kendi yağımızla kavrulmamızı isteyebilmişti.

Ortak Pazar’ın en keskin karşıtlarından olup 
bugün fikrini değiştiren Necmeddin Erbakan ise 
29.4.1980 tarihli Milliyet’te: “Türkiye'yi Ortak Pa
zar adı altında Batı Mandasının altına sokmaya ça
lışmaktadırlar. Oysa Ortak Pazar siyasi bir birleşim
dir. Batıdan izin alma mecburiyetini getirmektedir. 
Batının kararlarına uyulmadığı takdirde askeri 
müdahaleye razı olma anlaşmasının altına imza 
koymaktır.” demiş ve Başbakan Demirel’in Rusla
rın tepeden Kâbil’e indirdiği Babrak Karmal’dan 
farkı olmadığını söylemiş. Biz burada MSP’nin o 
sıralar Demirel hükümetini kerhen desteklediğini
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ve kadayıfın altının henüz yanmamış olduğunu 
ekleyelim.

1997 Lüksemburg şokundan sonra Türki
ye’nin Avrupa Topluluğu’na adaylığını en çok ye
şiller gündemde tuttular. Bunlardan Türk asıllı 
milletvekili Cem Özdemirm Eylül 1998 tarihinde 
Remagen kasabasında yaptığı konuşmada Türk 
basınından en aşağı iki temsilci vardı. Özdemir 
Türkiye’nin elbette Avrupa Topluluğuna girebile
ceğini, ancak bunu yapmadan önce yargı ve polis 
teşkilatlarının Avrupalılarca ıslah edilip denetlene
ceğini, MGK kaldırılırken de, aynı denetlemenin 
devam edeceğini söyledi. Kafalarını Cem Özde- 
mir’in küpesine takan basın mensupları bu müfet
tiş meselesini nedense kendi kamuoylarına akset
tirmediler.

Öcalan, PKK ve Avrupa

Abdullah Öcalan’m İtalya’da yakalanması konuya 
hız verdi. Türkiye’de de iyi tanınan Alman hükü
met danışmam Udo Steinbach ile Cem Özdemir 
bir televizyon programında ağız birliği ederek 
Lüksemburg’da Türkiye’nin uğradığı muamelenin 
ülkedeki demokrat kesim ve Kürt sorununu siya
sal alanda çözmek isteyenlerin ayağını kaydırdığı
nı söylediler, ama aynı programa katılan İçişleri 
Bakanı Otto Schily tarafından saflıkları yüzlerine 
vuruldu.

Bir kaç gün sonra yine yeşillerden Dışişleri 
nezdinde devlet bakanı Luttger Volimer Türkiye’
nin geleceğinin Avrupa’da olduğunu, buna giden 
yolun da Kürtçe’nin tekrar(!) resmi dil yapılma
sından geçtiğini söyledi.

İlerideki tarihlerde yapılan bir tarüşmada Ku
zey Ren Vestfalya eyaleti CDU patronu olan eski 
bakan Rüttgers Türkler tarafından gözleri bağla
nan Öcalan’ın haysiyetiyle böylesine oynayan bir 
devlete Avrupa kapılarının aday adayı olarak da 
kapah olduğunu savundu. Bir başka programda 
söz alan CDU iç politika sözcüsü Wolfgang Zeitl- 
mann Almanya’da bir tek politikacının bile Türk- 
leri Avrupa’da görmek istemediğini defalarca tek
rar etti. Avusturya televizyonunun bir programına 
katılan Süddeutsche Zeıtung un İstanbul muhabiri 
Wolfgang Koydi Türklerin Avrupa Topluluğu’na 
girmeyi artık istemediğini söylerken, Başbakan

E c e v i t ’ i n 
Kıbrıs çı
kartmasın
dan bu yana 
ortaya koy
duğu uzlaş
maz politi
kaya baka
rak kendisi
ni nasyonal 
sosyalist ilan 
etti. İstan
bul’da geçir
diği üç yıllık Cevdet Sunay '
tecrübeyle
de Türklerin son derece inatçı bir ulus olduğunu 
vurguladı. Koydl’a göre Türk güvenlik güçleri ile 
PKK arasında eroin yüklü kamyonlar geçsin diye 
ara sıra ateşkes ilan ediliyordu.

Öcalan’ın idama mahkum edilmesi üzerine 
verdiği demeçte adalet bakanı Hertha Deubler- 
Gmelin cezanın infazı halinde Türkiye’nin Avrupa 
Konseyi’nden tard edileceğini duyurdu. Yıllardır 
Avrupa Konseyi, OECD ve NATO üyesi olan Tür
kiye’nin kendi kendine hala Avrupalı olduğunu 
kanıtlama çabası ve kendisiyle konuşulmayan bir 
aday adayı olmakla övünmesi biraz düşündürücü 
bir konu! 1876’da Pomakların giriştiği bir intikam 
hareketinden sonra ortalığı velveleye vererek 
“Türkler pılı pırtılarım toplayıp Asya içlerine defol
sun!” diye haykıran Gladstone’un yarattığı “unspe
akable Turk!” kavramı kulaklarımda çınlıyor.

Sevilmeyen Ortak

Sayın Cumhurbaşkanımıza herhalde şahsa özel bir 
metin sunulduğundan kendisi “Türkiye artık dış
lanan değil, müzakere edilecek bir adaydır. Bu kuş
kusuz memnuniyet verici bir olaydır” demiş. 
(Hürriyet 12.12.1999) Günter Verheugen bunun 
aksini her tarafta garanti vererek söylüyorsa bu an
cak onu bağlar deniyor herhalde.

Türk-Alman Parlamenterler Derneği başkanı 
CDU’lu Thomas Kossendey aynı minval üzerine 
Türkiye’ye kapıları kaparken en samimi sözü Köl- 
ner Stadt Anzeigef den Klaus Schrotthofer söyledi. 
Buna göre Türkiye’yi topluluğa entegre edebilecek

i
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para mevcut değildi. Bu bakımdan Alman gazeteci 
Türklere tutulamayacak sözler verilip kurulu dü
zenleri bozdurulursa, bunun faturasmm da aynı 
şekilde ağır olacağını vurguladı.

Almanya’da bir “Der Spiegel” dergisi vardır. Ka
muoyu oluşturma ve haberalma yeteneği son dere
ce güçlüdür. Bu dergi daha Helsinki kararları alın
madan haftalar önce başladığı yayınlarda olayı tüm 
çıplaklığı ile ortaya koymuştu. Kesin iddia edemem 
ama, ben Türk basınında kimsenin bu yayınların 
hakkım verdiğini zannetmiyorum. Spiegel’in Tür

kiye’ye lâyık gördü-
---------------------------  ğü sıfat “Sevilmeyen

Niçin Türkiye’ye bütün Omk'\ Türk-Ame

kabûl şartlarını yüzde ̂ Örnek çocuk ve
yüz yerine getirse de muktedir devlet”

63 milyon Türk, Avrupa'  nulmuştu. Spıegel e
Topluluğunun dengesini göre Romano Pro-

di’nin yaklaşan 
Helsinki zirvesinde 
topluluğun işlevine 
zarar vermemek 
için Türkiye’nin ağ
zına yaldızlı vaad- 

lerle bir parmak bal çalması beklenmekteymiş. 
(46/1999) Dergi dört hafta önceki sayısında konu
ya daha geniş olarak eğümiş. Türkiye’nin jeopolitik 
konumuna da atıfta bulunan “Dessas köprü” adlı 
yazıda şunlar var:

Türk kamuoyuna bazı gazetelerce sanki kariye
ri bilinmiyormuş gibicesine “Türk dostu” olarak 
lanse edilen Günter Verheugen o hafta yapılan ko
misyon toplantısında katılanlarm ketumiyetine sı
ğınarak, işin aslına bakılırsa Türkiye’nin Avrupa 
topluluğuna ait olmadığını açıkça söylemiş. Verhe
ugen bu arada bazı Türk gazetecilerinin göstere
mediği samimiyede eğer 30 yıldan beri Türkiye’ye 
verilip de tutulmayan sözler olmasa bugün bu ül
keye karşı bambaşka bir strateji uygulanabileceği
ni vurgulamış. Buna göre Türkiye kendisini Rusya, 
Ukrayna veya Kuzey Afrika ülkeleriyle aynı kate
goride buluşturacak bir Avrupa Topluluğuyla iler
lemiş komşuluk ilişkileri grubuna dahil edilebilir
miş. Ancak Türkiye’ye daha şimdiden Avrupa Top
luluğuna giriş kapısı kapanırsa “Anadoluda'ki tüm

tahrip edeceğinden asla 

tam üye olamayacağı 
açıkça söylenmiyor?

ters gelişmelerden topluluk sorumlu tutulurmuş.” 
Verheugen’in şefi Prodi de yakın çevresine Türki
ye’nin fiilen topluluğa aday gösterilmesi ve 60 mil
yon müslümanm bu yolla içeri girmesi ihtimalin
den doğan “geleceğe dönük korkularmt” çıtlatmış. 
Zira Türkiye’nin alenen istiskale uğradığı 1997 
Lüksemburg zirvesinde Türkiye’ye gerçek bir 
adaylık şansı tanınmasını istemiş olan Prodi artık 
fikrini değiştirmişmiş. (Biz aranot olarak aynı Pro- 
di’nin Spiegel’e üstteki haberden iki hafta önce 
verdiği beyanatta Avrupa’nın insanlar nerede ister
se orada biteceğini, kendisi dindar olmakla birlik
te özellikle Türkiye açısından din faktörünün 
önemli olmadığını söylediğini kaydedelim!)

Topluluğun iç pazardan sorumlu HollandalI 
komiseri Frits Bolkestein kuzeyde St.Petersburg’- 
la güneyde Trieste arasında çekilen bir çizginin 
topluluğun gerçek sınırı olduğu savındaymış. Yine 
de zevahiri kurtarmak için Türkiye’nin “daha yük
sek düzeyde” diğer taliplerin gerisine itilmesi kara
ra bağlanmış. Böylece Türkiye’nin kendisiyle mü
zakere edilmeyecek bir aday olması fikri doğmuş.

Spiegel bundan tam 10 hafta önce bu adaylığa 
şu teşhisi koymuştu:

“Komisyonun hu son karart uzanıp giden bir boş 
vaadler kuyruğuna girmektedir. Çünkü Türkiye gü
nün birinde insan haklarına hassasiyetle riayet etse 
ve örnek bir demokrasi olarak da ortaya çıksa, yine 
Avrupa Topluluğu’na alınmayacakdır.”

Prodi’nin kurmayları yaptıklarmın ödleklik ol
duğunu itiraf etmişler. Onlara göre tüm Avrupa 
kamuoyu ile Brüksel’deki merkezin kaygılarının 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılmasını “yasak
ladığını” açıkça söylemek daha namuslu olmakla 
birlikte, pek de kurnazca bir iş sayılmazmış. Eğer 
Türkiye topluluğa girerse tüm dengeler alt üst olur 
ve ortalamanın iki katma varan doğurganlık katsa
yıları sayesinde Türkler Almanlarla aynı haklara 
sahip olma durumuna gelebilirlermiş.

Peki Türkiye’yi idare edenler bu komediye ne
den boyun eğmişler? Spiegel şöyle diyor:

“Bundan altı ay önce dışişleriyle ilgiU devlet ba
kanı Wolfgang Ischinger’e Ankara’nın içpolitika- 
dan doğan sebeplerle resmî aday statüsüne kavuş
mak istediği, bu arada topluluğa üye olabilmesinin 
en az bir insan nesline tekabül edeceğini çok iyi bil
diği söylenmişdi. Brüksel ve Ankara da Avrupa Top-
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luluğuna üyelik hayalinden , kvm^dya yönelik de
mokratik seçkinlerin güçlendirilmesi ve İslamcı fun- 
damentalisilerin gemlenmesi sözde snf bu yoldan 
mümkün olduğu gerekçesiyle vazgeçilemiyor.”

Sanal Üyelik

Romano Prodi ileride Ankara’yı nasıl teselli edece
ğinin formülünü de kurmuş. Buna göre Türkiye 
İzlanda ve İsviçre ile birlikte yeniden organize edi
lecek bir Avrupa ekonomik alanmda, üst düzeyde 
bir serbest ticaret bölgesinde “sanal üye” olarak 
topluluğa “sımsıkı” bağlanacakmış. (42/1999)

Çok değil bundan üç hafta kadar önce Spiegel 
topluluk “dışişleri bakam” Chris Patten’le bir rö
portaj yapmış. Röportajı yapan muhabirin sorusu 
aynen şöyle:

“Avrupa Topluluğu 36 yıldan beri Türkiye'nin 
tam üye olacağı hayalim uyandırıyor ve Helsinki de 
de buna devam ediyor. Niçin Türkiye’ye bütün ka- 
bûl şartlarım yüzde yüz yerine getirse de 63 milyon 
Türk, Avrupa Topluluğunun dengesini tahrip edece
ğinden asla tam üye olamayacağı açıkça söylenmi-

■3»yon
Fatten en ufak bir noktasını tekzib gereğini 

hissetmediği soruyu diplomatça atlatarak yuka
rıda bahsettiğimiz serbest ticaret bölgesinden dem 
vuruyor. Buna göre topluluk 2010 yılına kadar 
tüm Akdeniz ülkelerini kucaklayacak böyle bir 
bölgeyi kurmak peşinde. Patten a göre bu plânın 
da gerçekleşmesine inananlar pek yoksa da kendi
si hiç değilse bu hedefin biraz daha gerçeğe yakın

olmasına uğraşacakmış. Gerçekçiliği Patten’ı, Ber
lin Duvarı’nın yıkılmasından sonra ortaya çıkan 
ulusal bencilliklerin ideolojiden arınmış olarak di
le getirilmesinden hareketle, ileride demokratik 
ülkeler arasında da pekala savaş çıkabileceğini ile
ri sürmeye kadar götürüyor ve haklı olarak XX. 
yüzyıl başlarken kimsenin akhna dünya savaşı gibi 
şeyler gelmediğinin altını çiziyor.(49/1999)

13 Ekim 1999 tarihli Internet’teki Spiegel say
fasında Türkiye’nin topluluk adaylığına şans veril
meden kabûl edildiği haberi var. Koşulsuz kabûl 
edildiğini yetkili ve yetkisiz her ağızdan duyduğu
muz Türkiye, Prodi’ye göre “ayrı muameleye” tabi 
tutulacakmış. Verheugen ise, Türkiye ile topluluğa 
giriş müzakeresi değil ama ülkeyi birgün müzake
relere eriştirecek ve Türkiye’yle birlikte yürütüle
cek reform sürecini başlatma hakkında konuşma
lar yapılacağını söylemiş. Türkiye’nin yerine getir
mesi istenen ve Spiegel’in altını çizdiği gibi sadece 
aldatmaca olan şartlar ise, insan ve azınhk hakları, 
geniş anlamda demokratikleşme ve topluluk üyesi 
Yunanistan’la gerilimsiz bir ilişkiymiş. Verhe- 
ugen’in bu reform müzakerelerinin Cem Özde- 
mir’in joıkarıda işaret ettiğimiz müfettiş gönder
me işiyle özdeş olduğunu söyleyehm.

Hüsnü Kuruntu

Bu yazıyı yazarken anlayabildiğim dillerde sayısız 
gazete karıştırdım. Helsinki kararının coşkuyla 
kutlanmasının Türkiyede’ki bazı yazarların hüsnü 
kuruntusundan ileri gitmediğini gördüm. Göre-
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bildiğim sadece alay veya tahkir eden yorumlar ol
du. Biz Almanya’nm önemli gazetelerinden Stutt- 
garter Zeitungun yorumcusu Thomas Gack’m 
Kıbrıs ve Ege konusunda gösterilen geçici duyarh- 
lık sebebiyle yazısına “Türkiye haddini bilmiyor!” 
başlığını koyduğunu ve aşağıdaki sözleri tarihe ge
çirdiğini not etmekle yetinelim ve sinirlerimizi da
ha fazla bozmayalım:

“Neticede Türklerin ciddi ciddi Ankara mn 15 
Avrupa Topluluğu ülkesinin kendi içimlerini ilgilen
diren kararlarım bir veto ile bloke edebileceğini san

maya hakkı yoktur.
_______________________________ Ecevit hükümeti çe-

Buna göre Türkiye ken-
dişini Rusya, Ukrayna ve

ya Kuzey Afrika ülkeleriy
le aynı kategoride bu
luşturacak bir Avrupa 

Topluluğu'yla ilerlemiş 
komşuluk ilişkileri grubu

na dahil edilebilirmiş.

mekle iyi etmiştir. 
Türkiye’nin zaten zor 
ve Avrupahlar için so
runlu olan Avrupa 
Topluluğu na yanaş
ma sürecinin sorumlu
luğunu sadece kendisi 
tanımaktadır. Anka
ra'da unutulmamalı
dır ki, Türkiye’den bir 
şey isteyen Avrupa 
Topluluğu değil, tam 
tersine topluluğun ka

pısına vuran Türkiye’dir. Dahası var: Avrupa Birli
ğinin ruhuna ters düşen haddini bilmez tavrıyla 
Türkiye kendi kendini daha uzun zaman aday ola
rak devre dışı bırakacaktır.” (SZ 11.12.1999)

Kıbrıs ve Ege konularının neden topluluğun iç 
işi olduğu sorusu bir yana Alman gazeteci Türki
ye’nin NATO ya paralel oluşturulacak olan Batı 
Avrupa Güvenlik Sistemi için vazgeçilmez bir un
sur olduğunu da es geçmiş. Hiç korkmasın Ankara 
haddini biür ve en değerli evlatlarını umumi arzu 
üzerine dünyanın öbür ucuna şehit olmaya yollar. 

Bir de bakalım kendi içimizden birileri kendi
sini nasıl tanımlıyor:

“Çocuklarını ‘Türkler geliyor’ diye korkutan 
Avrupa, bugün Türkiye’ye kapılarını açıyor ve bu
nun getireceği değişiklik iklimini konuşmaya baş
lıyor... bu konuda en çarpıcı ifade D’Allema’nm- 
kiydi. ‘Bir zamanların büyük düşmanı, Avrupa’nın 
bir kısmını işgali altında tutan Türkiye bugün dost 
bir ülke olarak Avrupa ile bütünleşmek istiyor. Bu

açıdan değerlendirdiğinizde Avrupa’nın bugün al
dığı karar tarihi bir karardır.” (Hürriyet 12.12.1999 
F.Tınç)

Bir eski komünistin böylesine haçlı bir görüşü 
savunması dikkate değer. Avrupa’nın düşmanı 
olan Türkiye’nin bu kıtanın çeşitli devletleriyle de
falarca ittifak kurduğunu d’Allema bilmez mi? Bir 
zamanlar komünizmin kalesi olan Milano Dukah- 
ğmın burada oynadığı rolden haberi yok mudur? 
Bugün adaylık sırası Türkiye’nin önünde olan 
Bulgaristan’ın ülkesindeki Türk çoğunluğu nasıl 
erittiğini bilmez mi? Acaba d’Allema Erdel bölge
sini Romenlerin işgali altında mı görüyor? Türk iş
gali olmasaydı Macar protestanlannın hali ne 
olurdu? İşgal ettiği söylenen toprakların bütünlü
ğünü defalarca garanti eden ve bu garantiyi bir ke
re bile kaale almayan bu Avrupa değil mi?

Avrupa Hayalleri

Türkiye’nin nasıl önyargılarından sıyrılmış olarak 
batılı anlamda harekete muktedir olduğunu sayın 
Cumhurbaşkanımız, yabancı devlet adamlarının 
adeta boykot ettiği Hırvatistan Devlet Başkanı 
Franjo Tudjman’ın cenaze törenine katılarak ka
nıtlamıştır. İsviçre’nin önde gelen günlük gazetesi 
Neue Züricher Zeitun^un belirttiğine göre müte
veffa başkan eşsiz Mostar Köprüsü’nün de berha
va edildiği ve Sırpların yanı sıra binlerce müslü- 
man Boşnağm canına kıyan saldırıyı İslamiyete 
karşı Hıristiyanlığın savunma savaşı diye nitelen
dirmiş. (NZZ 13.12.1999)

Yıllar önce Mesut Yılmaz’m Turizm bakanhğı 
sırasında büyük masraflarla TÜBİTAK’a hazırlat
tırılan ve Avrupa’da üniversite kütüphaneleri dahil 
olmak üzere büyük çapta dağıtılan bir Türkiye 
bibliyografisinde yer alan eserlerin neredeyse üçte 
biri Anadolu’nun aslında hıristiyan toprağı oldu
ğunu vurgulayan dinsel propaganda kitaplarından 
ibaretti. Bunun dışında Türklere kin kusan ne ka
dar ünlü yapıt varsa burada toplanmıştı. Araştır
macılar ayrıca İngilizce’de hindi anlamına gelen 
Turkey ile Turk adlarını da ihmal etmediklerinden 
ortaya garip bir manzara çıkmışdı. Sayın Yılmaz’ın 
bir de önsöz yazmak lûtfunda bulunduğu bu kalın 
kitapdan Türkiye üzerinde araştırmalar yapacak 
herkesin istifade etmesi dileniyordu.
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Uygulamaya konması istenen ve bu sebeple di
limize çevrilmesi gereken 100.000 sayfayı aşkın 
Avrupa mevzuatını düşünürken aklıma bunlar 
geldi. Ola ki çeviri Allah’ın izniyle doğru olarak ya
pıldığında bazı kimseler nereden çıktığını anlama
dıkları kurallar karşısında Avrupa hayallerine ken
diliklerinden set çekerler. Türkiye’nin sorumluları 
böyle davranırsa Alman devletinin araştırmacıları 
da Türkiye’nin GAP bölgesine Türk kökenli vatan
daşlarını iskan etmesi halinde Avrupa Topluluğu’- 
na kesinlikle alınmayacağının bildirilmesini ister. 
Böylesine rezilcesine bir isteği de Türk basını pek 
alâ bilmesine rağmen hasır altı eder. Son günlerde 
ortaya çıkan istekler arasında Ermeni Meselesi ta
rihinin belli çevrelerin gönlüne göre /azdırılması 
söz konusu. Yves Ternon’un veya Franz Werfel’in 
kitaplarının çoktan Türkçe’ye çevrilmiş olduğu 
haberi herhalde pek yayılmamış. Zaten burada 
amaç okul kitapları.

Noel Baha’dan Medet Ummak

Kısa olarak biraz da iç boyudara göz atalım. Ko
partılan tezahürat bana rahmetli Turan Güneş’in 
14. Mayıs. 1950 seçimlerinden sonra herkesin De
mokrat Parti’den evdeki çirkin karısını bile güzel
leştirmesini beklediği benzetmesini hatırlattı. Ger
hard Schröder’in hemen Helsinki sonrası sadece 
Türkiye’ye yönelik olmayan “Kimse Noel Babadan 
medet ummasın!” sözlerinin biz altını çizelim.

Memnun olanlarm başında şefinin ipten kur
tulması garanti olan PKK var. İtalya’ya ayak bastı
ğında Lausanne anlaşmasının revizyonuna hazır
landığını ilân eden, kulağından tutulup da Türki
ye’ye teslim edildiğinde yardakçıları ülkemizi Kar- 
taca’dan beter etmekle tehdit eden Öcalan, mahke
mesinde daha öncesi izleyicisi olmakla övündüğü
nü unuttuğu Şeyh Sait hakkında papağan gibi ez
berlediği bir şeyler geveledi. Türkiye Musul ve Ker
kük’ü saman alevi gibi parlayıp sönen Şeyh Sait 
ayaklanması yüzünden değil, Milletler Cemiyeti ra
portörü General Laudener’in Türkler’in bölgedeki 
hıristiyanlara fena muamele ettiğini öne süren ra
poru üzerine kaybetmişdir, yani bu konunun ileri
de uzlaşma yoluyla çözülmesi kararlaştırılan La- 
usanne’dan iki yıl sonra. Bakalım Ege ve Kıbrıs ko
nularındaki uzlaşma ne kadar zaman alır?

Biz Yunanlılarla kardeş olduğumuzu keşfettik
ten sonra başka bir çelişki ortaya çıktı. PKK Nairo
bi olayından sonra Yunanistan’a diş bilemekten 
caymadı. Bunların yazar çizer takımından biri 
1999 yılbaşını kutladıkları Roma’da aynen şunları 
demiş:

“Sevgili öcalan... bana göre şimdiye kadar işle
diğin en büyük hata ve yanılgı Yunanlı keferelere 
inanman ve bel bağlamandır. Unutma, yeri geldi 
mi en büyük darbeyi bunlar vuracak ve seni Kıb
rıs’ın bir kel taşına kurban etmeyi isteyeceklerdir. 
Şunu unutmamak gerekir ki, Ortadoğu’da Arapla- 
ra Parslara ve hatta Türklere bile bel bağlayabilir, 
onlarla politik işlere girebilirsiniz, zehirli yılanlara 
bile sırasında başvurabilir ve zehirlenmeden kur
tulabilirsiniz ama. Yunanın komplocularına asla. 
Açıp Yunanlıların ihanet tarihine bakıldığında gö
rülecektir ki, bu sayfalar başından sonuna kadar 
hep şantaj, puştluk, namertlik kokar.” (Özgür Poli
tika 9.12.1999)

Korkarım bir zamanlar birbirini ku'an bulgar, 
rum, sırp ve ulah çetelerini ayıracağım diye Bal
kanlarda iflahı tükenen Osmanlı Devleti gibi Tür
kiye Cumhuriyeti de buna benzer sorunlardan baş 
alamaz duruma gelir, Osmanh mirasıdır ki Abdul
lah Öcalan’ı serbest bıraktırmakla kalmayacak bel
ki de daha yüksek yerlere getirecektir. Sason isya
nının elebaşısı Hamparsum Boyacıyan ünlü bom
balı Osmanlı Bankası baskınında bulunup 1915’de 
Rus albayı üni
formasıyla Van 
ayaklanmasını 
yöneten Karekin 
Pastırmacıyan, 
namı diğer Ar
men Garo ve 
benzerleri olan 
nice Ermeni ko
mitacısı kimbilir 
hangi akla hiz
metle İkinci 
Meşrutiyet mec
lisinde mebustu
lar. Yine Osman
lInın duraklama 
devrinde tövbe- 
kâr olan Celâli Âbdulidh Öcûîûrt
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Avrupa Yolu TULGA

Eğer Türkiye topluluğa gi
rerse tüm dengeler alt üst 

olur ve ortalamanın iki katı
na varan doğurganlık kat
sayıları sayesinde Türkler 

Almanlarla aynı haklara sa
hip olma durumuna gelebi

lirlermiş.

eşkıyasını serhat kalelerine veya Girit çengine gön
dermek adetti. Bunların arasından devletin Ana
dolu Beylerbeyi Küçük Çavuş Ahmed Paşayı elle
riyle öldüren Katırcıoğlu Mehmet Paşa gibi istisnaî 
kahramanlar da çıkmıştır. Osmanlının reform ma
cerası bir kaç cildi rahatça doldurur. Ama benim 
aklıma burada sadece Sir Edward Grey’in eğer bu

teşebbüsler başarıya
_______________________  ulaşırsa hacir altm-

da tuttukları sö
mürge halklarını 
nasıl zaptedecekleri 
kaygusu geliyor.

Haşan Cemâl 
“Evet yapacağız, ola
cak bu iş!” başlığıyla 
bir dizi slogan atmış. 
Kitabını okuyanlar 
Arthur Miller’e aşi
nalığı olduğunu bi
lirler. Acaba onun 
“Satıcının ölümü” 
adlı eserini okumak 

fırsatını da buldu mu? İyimser olmak, pozitif dü
şünmek eserin kahramanını dengeleri baştan sona 
aleyhinde gelişen bir dünya karşısında intihar et
mekten kurtaramıyor. Bu listedeki hedeflere sadece 
kendi gücüyle ulaşan bir Türkiye ne demeye vatan
daşlarının din ve zihniyet bakımından hakir görül
düğü Avrupa’ya takılıp kalsın? Ferai Tınç’ın deyi
miyle Avrupa “vokasyonunu” keşfettiği için mi?

Başörtüsünden Trafiğe

Dindar kesim olaya bir başörtüsü özgürlüğü açı
sından bakarak sevinmekte, ama ben bu özgürlü
ğün devlet hizmetinde çalışmak isteyen müslüman 
olmuş Alman kadınlarına bile tanınmadığını söy
leyeceğim. Daha geçen gün Aşağı Saksonya eyale
tinde bir bayan öğretmenin veliler, öğrenciler ve 
Yeşillerin protestolarına rağmen görünümüyle 
“körpe beyinleri etkileyerek okulun yansızlığını 
ihlâl etmesi” öne sürülerek aslî tayini yapılmadı. 
Derse boynuna haç takarak giren bay ve bayan öğ
retmenleri aynı gerekçeyle okuldan uzaklaştırmak 
herhalde düşünülemez.

Yine Almanya’da hukuk devletininin güçsüzü

koruduğu, kanunlar önünde fiilen herkesin eşit ol
duğu zehabına kapılanlar varsa, burada büyük ha
yal kırıklığına uğrarlar. Yediği dayaktan baygın ola
rak yerde yatan bir sarhoşun herkesin gözü önün
de attığı tekmelerle sekiz omurunu kırarak ölümü
ne yol açan polis memuruna verilen yedi aylık te
cilli hapis cezasının gerekçesinde duruşma yargıcı: 
“Ne yapalım, polisimizden başka kimse pisliğe eli
ni sürmek istemiyor!” diyebilmiştir. Suya sabuna 
dokunmadan kafası önünde işiyle evi arasında gi
dip gelen kimseye Türkiye’de de kimse dokunmaz.

Hürriyet’in kıdemli yazarı Oktay Ekşi trafiği
mizin ister istemez düzeleceğini savunmuş. 
(12.12.1999) Biz kendisine Paris’te bir akşam üstü 
araba kullanmasını veya aynı saatlerde Frankfurt 
kavşağında bulunmasını tavsiye ediyoruz. Trafik 
sorunlarını halletmiş oldukları en kendini beğen
miş Avrupalmm bile söyleyeceği şey değildir.

Yine Hürriyet’ten Cüneyt Ülsever’e kalırsa Ko
penhag Kriterleri sayesinde ehliyet yolsuzluğu, ya
pı ruhsat yolsuzluğu, polisin adam dövmesi, tor
pil, kredi yolsuzluğu, kaçak işçi çalıştırma, her tür
lü vurgunculuk ve destekleme alımı sona erecektir. 
Bütün bunlara yıllardır yaşadığım Almanya’dan 
canlı örnekler vermek yerine bir anımı anlatarak 
karşılık vereyim. Daha çocukken adamın biri Al- 
manca’da küfür sözcükleri olmadığından Alman
ların Türkçe küfür ettiklerini, hapishanelerin de 
boş durmamaları için otel olarak kullanıldığını 
anlatmıştı da, ben de inanmıştım. Ama dediğim 
gibi o sıralarda sadece bir çocuktum, günlük bir 
gazetede köşe yazarı değil!

Tevfık Fikret’i tutucu kesimden sevenler azsa 
da aralarında onu okuyup da anlamış olanlar çok 
daha azdır. Bugün herkese çağdışı gibi gelse de bu
ram buram vatanseverlik kokan şu dizeleri yazma
dan edemiyorum:

Vaktiyle baban kimseye minnet mi ederdi?
Yok kalmadı haaşa sana zillet pederinden. 
Dünyada yaşatan şereftir milleti, ferdi 
Silkin şu mezellet tozu uçsun üzerinden 
İnsanlığı pa-mâl eden alçakhğı yık, ez 
Billâh yaşamak yerde sürüklenmeye değmez.

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol 
Ey hak sevgili millet, yaşa sen yaşa varol! ■
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KAPAK

Ne Doğu Ne Batı

Ârâftayız
Abdullah Yıldız

“Arada bocalayıp dururlar; ne onlarla ne bunlarla... Allah’ın saptırdıklarına 

Sen asla bir çıkı} yolu bulamazsın” (Kur’an 4/143)

I âle Devri ile başlayıp Nizam-ı Cedid, II. 
Mahmut Islahatı, Tanzimat, Meşrutiyet ve 

J  Cumhuriyet aşamalarından geçen yaklaşık 
üçyüz yıllık Batılılaşma maceramız “mutlu son”la 
mı noktalanıyor? 10 Aralık 1999 Helsinki kararları 
ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne “aday ülke” kabul 
edilmesi, Başbakan Ecevit’in Avrupa Birliği liderle
riyle birlikte “aile fotoğrafı” çektirmesi Avrupa aile
sine gireceğimiz anlamına mı geliyor?

Kıbrıs ve Ege konusundaki istifhamlardan tu
tun, 65 milyonluk Müslüman nüfusun Avrupa’da 
serbest dolaşımına izin verilip verilmeyeceğine, de
mokratikleşme ve insan hakları konularında ne öl
çüde “ilerleme”ler kaydedilip edilmeyeceğine dair 
kuşkulara kadar bir yığın sorunun varlığına bakılır
sa ocağa konulan “Avrupa pilavı” daha çok su götü
receğe benzemekte ve hatta dibinin yanması ihtimal 
dışı gözükmemektedir.

İmdi, biz bu yazımızda, Avrupa Birliği’ne alınıp 
alınmayacağımıza ilişkin tahminlerde bulunacak ya 
da “adaylık” sürecinin Türkiye’ye ne getirip ne götü
receğini irdeleyecek değiliz. Bu konulara ilişkin ke
sin ve net şeyler söylemek zaten pek mümkün değil. 
Umran’ın önceki sayfalarında yer alan yazılarda su
nulan anekdoüar ve perspektifler, sanırım okuyucu
ya bu konuda önemli ipuçları sunacakür.

Biz ise, yaklaşık üçyüz yıllık batılılaşma macera

mızın kısa bir hikayesini sunmaya, bu arada Os- 
manlı-Avrupa ilişkilerindeki bazı hassas noktaları 
vurgulamaya çalışacak ve bu tarihi gerçeklerden yo
la çıkarak bugün geldiğimiz aşamayı yorumlamaya 
gayret edeceğiz.

OsmanlI’ya Karşı ‘Avrupa Birliği’

Batı’yla ilk temasımız Orhan Bey döneminde Ru- 
meh yakasına geçişimizle başlar. Bizans’ın iç sorun
ları ve Balkanların bölünmüş yapısı Osmanh fütu
hatını kolaylaştırır; Balkan yarımadası hızla Os- 
manlı egemenliğine girer. Osmanh ilerleyişi Balkan
lar ve Doğu Avrupa’dan başlayarak tüm Avrupa’da 
“Haçlı” ruhunu canlandırır. Osmanlıları Avrupa’ya 
sokmamak ve Balkanlar’dan geri atmak için ardarda 
Haçh saldırıları düzenlenir: Sırpsındığı, I. Kosova, 
Niğbolu, Varna, II. Kosova... Osmanh orduları “Ehl-
i Salip” ordularını her seferinde mağlup etmeyi ba
şarır, Avrupa içlerine doğru ilerledikçe ilerler.

Osmanh İmparatorluğunun yükselme devri 
(15-16 yy.) karada ve denizde Türk ordularının Av
rupa karşısında kazandığı parlak zaferlerle doludur. 
Osmanh yöneticilerinin bu dönemlerde Hıristiyan 
Batı dünyasına karşı haklı bir gurura kapıldığı, on
ları hayh küçümsediği görülür. Alman İmparatoru 
Şariken’e esir düşen Fransa Kralı I. Fransuva’nın Ka-
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nuni’den yardım istemesi üzerine Suitan’m Kral’a 
hitaben yazdığı ve “Ben ki Sultan üs Salâtîn...” diye 
başlayıp uzun uzun satırlar dolusu kendisini, haki
miyeti altındaki ülkeleri ve atalarını tanıtan cümle
lerle devam eden mektubundaki, “Sen ki Fransa vi
layetinin kralı Fransuvasın’ifadesi Osmanlı’nm Av
rupa devletlerine karşı takındığı “müstağni” tutu
mu yansıtan tipik bir örnektir.

Böyle bir dönemde Avrupa, yoğun bir iç çatışma 
yaşar ve Osmanlı akınları karşısında birlik oluştur
maya muvaffak olamaz.

OsmanlI’nın Batı karşısındald ezici üstünlüğü 
Duraklama devrinde (17. yy.) zayıflamaya başlar. 
Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa nm II. Vi

yana Kuşatması (1683) boz- 
___________________________  gunla sonuçlanınca roller de-

"Avrupa” kavramının Osmanhlar elindeki top-
 ̂ . , rakları korumak için savun-

COğrafl bir tsrim çekilirken Avrupa dev-
olmaktan çıkıp "siya- letlefî “Kutsal ittifak” adı al-

tında birleşerek yeniden saldı- 
sal bir anlam kazan- Amaçlan Türk-

masinin temelinde leri Avrupa’dan ve Balkanlar-
_ ,  ̂ • • dan söküp atmaktır. Bir Batılı
OsmanlI fetihleri ^adnlmyk

yatmaktadır. geldiler, çadırlarım toplayıp gi-
-----------------------  decekler” şeklinde formüle et

tiği bu hedef daha sonraları 
“Şark Meselesi” adını alacak; Türklerin, değil Avru
pa’dan, Anadolu’dan da atılmalarının çareleri ara
nacak ve Türklerden ebediyyen kurtulmak için pro
jeler hazırlanacaktır.

Roma Imparatoıiuğu’nun parçalanmasından 
itibaren bir türlü bütünleşemeyen ve sürekli olarak 
hakimiyet kavgalarına sahne olan Avrupa, nihayet 
17. yüzyılda mezhep savaşlarına da son vererek “or
tak düşmanı” (Osmanlı) karşısında birlikte hareket 
etmeye başlar. (Fransa nm Kanuni’den aldığı imti
yazlar sayesinde uzun süre bu birliğe katılmaması 
istisna edilirse, Avrupa devletleri, aralarındaki bü
tün farklılıklara ve çıkar çatışmalarına rağmen Os- 
manlı karşısında genelde ortak politikalar geliştire
ceklerdir.)

Osmanlı ordularının Kutsal İttifak orduları 
(Avusturya, Lehistan, Venedik, Rusya) karşısında 
habire gerilediği bir sırada (1693) Villiam Pen kü
çük bir kitap yayınlar. Kitapta, Avrupa devletleri

arasındaki anlaşmazlıkları çözümlemek, savaşları 
önlemek amacıyla bir “Avrupa Devletleri Örgütü” 
kurulmasını önerir. Türklerin de “İslam Dini’ni 
terkedip Hıristiyanlığı kabul etmeleri” şartıyla bu 
örgüte katılabileceklerini belir tir. ’

Benzer ifadeler yaklaşık üçyüzyıl sonra ünlü İn
giliz siyasetçi Lord Gladston’un (1854-1930) ağzın
dan dökülecektir. Lord, çekmecesinden çıkardığı 
Kur’an’ı sallayarak yaptığı konuşmasında “Türklerin 
elinden bu kitabı almadıkça ârk meselesinin kesin 
olarak çözüme kavuşturulamayacağım” söyleyecek
tir.

Aslına bakıhrsa “Avrupa” kavramının “coğrafi” 
bir terim olmaktan çıkıp “siyasal” bir anlam kazan
masının temelinde de Osmanlı fetihleri yatmakta
dır. Fransız eski bakanlarından }an Fransuva dö Ni- 
yo, yaklaşık on yıl önce yazdığı bir kitapta “ İstan
bul’un fethi ile Avrupa’nın coğrafi bir kavram ol
maktan çıkıp siyasal bir kavram haline geldiğini” 
ve “Batı’nın hala İstanbuTun fethini hazmedemedi
ğini” yazmıştı.2

Batılı devlet ve fikir adamlarının sürekli olarak 
Osmanh “tehdidi” karşısmda çözümler aradıklarını 
görürüz. Örneğin ünlü İngiliz filozofu Bacon (1561- 
1626), Osmanlı ilerleyişini durdurmak için “Türk- 
lere karşı bir Hıristiyan haçlı seferi açılması” öneri
sini ciddi olarak tartışmaya açar.̂  Daha sonraları 
Alman filozof Leibniz (1646-1716)’de, “Avrupa hü
kümdarları arasındaki çekişmelerin bir kenara bı
rakılarak Osmanlı topraklarının kendi aralarında 
bölüşülmesi” önerisini içeren bir projeyi Fransa 
krahna sunar.̂

Bütün bu tarihsel bilgilerin özet olarak hatırlat
tığı gerçek şudur: Roma İmparatorluğunun parça
lanmasıyla farklı siyasal ve etnik ünitelere bölünen 
Avrupa’da Hıristiyanlık temelinde “birlik arayışları” 
(11-13. yüzyıllar arasındaki Haçh Seferleri de Türk- 
lere karşı birlik hareketinin öncülüdür) O s m a n lI la 

rın 14. yüzyılda Rumeli’ye geçmesi ile kıvılcımlan- 
mış, İstanbul’un fethi (1453) ile ateşlenmiş, Osman- 
lı ezici üstünlüğünün sona erdiği 1683 Viyana boz
gunundan sonra oluşturulan “Kutsal İttifak”la da 
önemli bir aşamaya gelmişfir. Bu tarihten sonra Os
manh topraklarının bölüşülmesi konusu başta ol
mak üzere çeşitli konularda ortaya çıkan anlaşmaz
lıklar (mezhep savaşları, sömürge yarışı vs.) Batılı 
devletlerin politikalarına yön veren temel faktör ol-
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muş, Avrupa Birliği düşünceleri de bu 
politika değişikliklerine paralel olarak 
dalgalanmıştır.

OsmanlI Aydını; 
Ne Serden Ne Yârdan!

Osmanlı ordularının Orta Avrupa 
ovalarında cevelan ettiği dönemlerde 
Osmanlı yönetici aydın sınıfının Hı
ristiyan Batı dünyasına karşı takındığı 
“müstağni” tavır, 1683 Viyana bozgu
nu sonrasında gelen peşpeşe yenilgi
lerle yerini önce şaşkınlığa sonra da 
derin bir hayal kırıklığına biralar. Lale 
Devri (1718-1730) bu ani şokun etki
siyle yaşanan marazi ruh halini yansıtır; zevk, eğlen
ce, lüks, israf gırla gider.

Frenk küffarı ile sadece ceplerde karşılaşan ve 
genelde hep üstün gelen Osmanlı, askeri güç ve tek
niğini ilerlettiğine yine cephelerde şahid olduğu Av
rupa’yı ilk kez yakından inceleme gereği duyar. 
1719’da Viyana, 1720-21’de Paris, 1722-23’te Mos
kova’ya ilk elçiler gönderilir. Hayfâ ki, Avrupa “vesa- 
it-i ümran ve maarif \e hayli teraldci kaydetmiştir. 
Ordularımızı Avrupa’daki tarz-t cedit üzere. ıslah et
mek en kestirme çözüm olarak görülür. Zira “Avru- 
pamn gelinmesindeki sır burada yatmakta” dır.5

Ardından hızla askeri ıslahatlara gidilir. Avru
pa’dan askeri uzmanlar (Comte de Bonneval, Baron 
de To t, Campbell...) getirilir, yeni askeri okullar 
(Mühendishane, Tıbbiye, Harbiye...) ve yeni ocaldar 
(Nizam-ı Cedid, Sekban-ı Cedid...) açıhr. Bu ısla
hatlarla cephelerde mevzii başarılar elde edilirse de, 
kötü gidişi durdurmak mümkün olmaz. Sadece as
keri alanda değil, idare, eğitim, hukuk dahil her 
alanda batıklaşma faaliyetleri başlar. Bir devlet ada
mımız “Avrupa’ya benzemezsek, Asya’ya çekilmeye 
mecburuz.”*’ diyerek Batıcı eUtlerin duygularına ter
cüman olur.

Yenilgilerin sürmekte olması ıslahat çabalarını 
daha bir kamçılar. Bu arada aydınımız kendine gü
venini yitirmiş, derin bir aşağılık kompleksine gi
rmiştir. “Şarklılığından” utanmaya, “garplı” olama
dığı için hayıflanmaya başlar. Zira “şark kafası”nın 
ve İslamiyet’in gelişmeye mani olduğu (!) kulağına 
fısıldanmıştır. Tanzimat’a gelindiğinde Türk aydını

Yıl 1856. Sultan Abdülmecit Avrupa liderleriyle.
Paris Anflajması'yla Osmonlı bir 'Avrupa Devleti' sayılmış, biz de 'Avrupalı' olduğumuzu sanmışfık.

tam anlamıyla â̂ bn ve müzepzepûı. Engelharfm 
deyişiyle dünyaya “şaşı” bakmaktadır; “bir gözü do
ğuda, bir gözü bandadır”. Kısaca ne serden ne yar
dan geçilir. Tanzimat ve sonrasında yapılan ıslahat
lar bu bocalamanın ve şaşkınlığın izlerini taşır. Bir 
yanda mektep, bir yanda medrese, bir yanda Avrupa 
hukuku, bir yanda eski hukuk vs.

Cumhuriyet döneminde ise bu kararsızlık baü 
lehine, İslam ve gelenek aleyhine olmak üzere değiş
miş; topyekün bir batılılaşma hareketi kararh ve ıs
rarlı bir şekilde sürdürülmüştür. Tepeden inme dev
rimler geleneksel değerlerin üzerinden adeta bir si
lindir gibi geçer.

Avrupa’nın Yeni Dini: Sömürgecilik

Coğrafi keşiflerden sonra “yeni” ve “eski” dünyayı 
sömürdükçe semiren Avrupa devlederi sanayi dev- 
rimiyle de müthiş bir üretim patlaması gerçekleşti
rerek hammadde ve pazar alanlarını ele geçirme ya
rışına girerler. Geniş Osmanlı coğrafyası, sanayileş
miş Batılı devletler için stratejik öneminin yanısıra 
paha biçilmez zenginliklere olmasıyla da iştah 
kabartmaktadır.

Sömürgeci devletler arasındaki çıkar çatışmaları 
Osmanh topraklarını paylaşma konusunda bir kon
sensüsün ortaya çıkmasını da engeller. Başından be
ri Almanya liderliğinde bir Hıristiyan Birliği’ne kar
şı çıkan Fransa, Osmanlı tarafından ödüllendirilir; 
1535’te verilen kapitülasyonlar 1740’ta artırılarak 
süreldi hale getirilir. 18. yüzyılda Osmanlı orduları-
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nı köşeye sıkıştıran Rusya Küçük Kaynarca Antlaş- 
masî yla (1774) kapitülasyonlar başta olmak üzere 
Osmanlı’dan geniş tavizler koparır. Rusya tehlikesi 
karşısında İngiltere’ye yanaşan, Kavalalı sorununu 
da İngiliz desteğiyle çözmek zorunda kalan Os- 
manlı Devleti Balta Limanı Antlaşması (1838) ile kı
sa zamanda İngiliz pazarı haline gelir. İngiliz malla
rının hiç bir gümrük engeliyle karşılaşmadan geniş 

Osınanlı ülkesini istila
-------------------------  etmesi sonucu yerli sa-
65 milyonluk bir pazarı nayi çöker. Nihayet Mu-

daha iyi sömürmenin ve 

Türkiye'yi lokomotif ola
bileceği alternatif olu

şumlardan alıkoyarak 40 

yıldan sonra bir 20-30 

yıl daha "ârâf’ta bek
letip oyalamanın dışında 

bir iyi niyet akla 
gelebilir mi?

harrem Kararnamesi 
(1881) ile Osmanlı Dev
leti resmen iflasını ilan 
eder.

Batıh devletler ara
sındaki kıyasıya rekabet 
nedeniyle bazı Avrupa 
devletlerinin Osmanlı 
Devleti’nin yanında yer 
alıyor olmaları Osmanh 
yöneticilerinin “peykçi” 
eğilimlerini besler. “Ka
dim dost” Fransa’nın 
1789’da Mısır’ı işgal et
mesiyle şaşlana dönen 

Osmanlı yönetimi, bu kez İngiliz “dostluğuna” bel 
bağlar. Tanzimat Fermanı, İngiliz Büyükelçisi Lord 
Palmerston’un yönlendirmesiyle Türk-İngiliz dost
luğunu pekiştirmek üzere hazırlanıp ilan edilir.

Rusya’nın “Hasta Adam” ilan etliği Osmanlı 
topraklarını Avrupa devleüeri arasında paylaşma 
teklifinin İngiltere tarafından (o gün için) reddedil
mesi üzerine Rusya Osmanlı ülkesini işgale kalkışın
ca Avrupa devletleri (İngiltere, Fransa, Avusturya, 
Piyernonte, Prusya) Rus emellerine engel obnak için 
Kırım Harbi’nde (1853-1856) bir blok oluşturarak 
Osmanlı yanında yer alırlar. Savaş sonrasında imza
lanan 1856 Paris Antlaşması’yla Osmanh bir “Avru
pa Devleti” sayılır. Paris görüşmeleri sürerken alela
cele Islahat Fermam’nı hazırlayıp Konferans’a tak
dim ederek Avrupa’nın gözüne girmeye çalışan Os- 
manlı yönetimi sadece kendisini avuttuğunu az 
sonra farkeder. Çok değil 20 yıl sonra Rusya, İngil
tere ile anlaşıp da Yeşilköy’e dayanınca (93 Harbi) 
“Avrupa Devleti" olmanın hiç bir işe yaramadığı

çok acı biçimde öğrenilir. Bu arada İngiltere’nin 
Rusya’ya karşı Osmanlı’ya destek olma bahanesiyle 
Kıbrıs’a yerleşmesine göz yumulur. Yine aynı yıllar
da Batılı doslarımızın (!) aralarında anlaşarak top
raklarımızı birer birer işgal etmesinin acısını da içi
mize gömeriz. Fransa Cezayir ve Tunus’u işgal eder
ken, İngiltere Mısır’ı, Avusturya Bosna-Hersek’i, ni
hayet İtalya da Libya’yı topraklarına katar.

Sonuç

imdi, Birinci Dünya Savaşı esnasında yapüldarı giz
li antlaşmalar  ̂Osmanlı’nın kalan topraklarını da 
paylaşan ve bu paylaşımı savaş sonrasında büyük 
oranda gerçekleştiren Düvel-i Muazzama’nm “Şark 
Meselesi”ni aşağı-yukarı çözümledilderi söylenebi
lir. Küçücük Anadolu coğraf)̂ asına sıbştınlmış olan 
Osmanlı’nın torunları, Hıristiyanhğı değilse bile 
Roma/Kilise hukuku temeline dayalı Avrupa hukuk 
sistemini benimsemiş ve Avrupa ailesi içinde yer al
mak için güle-oynaya “aday” olmuşlardır.

Bu noktada can alıcı soru şudur: Bir “ekonomik 
birlik” olmanın ötesinde “siyasal birlik” olma yö
nünde ilerleyen, dahası Roma-Hıristiyan kültürü 
kaynaklı bir “medeniyet projesi” olan ve bilinçaltın
da Osmanlı/Türk tehdidine karşı kendini savunma 
refleksinin yer aldığı Avrupa Birliği’ne Türkiye’nin 
“aday üye” olarak kabulü hangi niyederin, hangi 
planların gereğidir? 65 milyonluk Türkiye pazarını 
daha iyi sömürmenin ve Türkiye’yi lokomotif ola
bileceği alternatif oluşumlardan alıkoyarak 40 yıl
dan sonra bir 20-30 yıl daha “ârâf” ta beldetip oya
lamanın dışında bir iyi niyet akla gelebilir mi? ■

DİPNOTLAR

1- Bernad Lewis, İslam and The West, s. 34 (Nakleden: Taha Akyol,
23.2.1997 Gazete Pazar). Osmanlı’ya karşı Hıristiyan Birliği kur
mayı öneren benzer bir plan 1607 tarilüidir ve De Sully'e aittir.
Bkz. T.G. Djuvara.Türkiyeyi Parçalamak için 100 Plan.

2- Aktaran: Kâmran İnan; Ümran, Kasım-Aralık 1994, Sayı: 22, ,s. 19 
3,4- Niyazi Berkes, Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler, Yön

Y„ İst/1965, s. 29-30.
5- Bu görüş Usûlü’l- Hikem fî-Nizâmi’l-Ümem yazarı İbrahim Müte-

ferika’ya aittir. Bkz. A. Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı
Tarihi, Çağlayan Kit, İst/1976, s. 46.

6- Bu ifade İL Mahmut’un damadı Halil Rif’at Paşanındır. Bkz. Y. Öz-
tuna - A. Gökdemir, Türkiye’de Askeri Müdahaleler, Tercüman
Y.,s. 18.
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insan Hakları 
AB’ye mi Emanet?

KAPAK

Av. Osman Çıtla

anzimat ile başlayan Batılılaşma sürecinde 
AB üyeliği Türk siyasi elitleri ve aydınları 
için bir ideolojik tercih olarak öne çılcmak- 

tadır. Bu kesimler “ideolojik” bir tercih olan AB üye
liğini yıllarca içlerine sindirememişlerdir.

AB yetkilileri de zaman zaman tercih ettikleri 
söylemleri ile Türk aydınlarının ideolojik beldenti- 
lerine uygun açıklamalar yaparak halktaki bu so
ğukluğu artu-mışlardır. Örneğin, AB’nin bir “hris- 
tiyan kulübü olduğu, Türkiye’de fundamentalizm 
tehlikesi olduğu” gibi söylemler.

Ayrıca, Avrupa’nın ben merkezci anlayışı sebebi 
ile, kendi ülkelerinde uguladıldarı, demokratik ve 
insan haklarına saygılı devlet anlayışı ile birbirinden 
tamamen bağımsız din ve devlet anlayışını Türki
ye’de Türk insanına layık göremeyeceği, yukarıda 
bahsettiğimiz kaygı ile mevcut düzenin devamım is
teyeceği düşüncesi de AB’ye muhalefeti artırmıştır.

28 Şubat ve sonrasında ülkemizde yaşanan 
hukuk ihlalleri ve bunlara karşı halkın çaresiz kal
ması, bu esnada Avrupa’nın kısmen de olsa bu ihlal
lere muhalif olması halk İadelerinde AB’ye olan so
ğukluğu yumuşatmıştır. Kendi devleünin yönetici
lerine meramını anlatamayan halk, kendisini dinle
yecek ve anlayacak muhatap bulma ümidi ile AB’ye 
sıcak bakmaya başlamıştır. Yıllarca AET, AT ve 
AB’ye muhalefet etmiş MSP, RP ve FP çizgisinin 
mensupları bile “AB değişti, girmemizde sakınca 
yok” anlayışını dillendirmeye başlamıştır.

AB’ye muhalif kesimlerdeld bu tavır değişikliği
nin sebebi nedir? Kanımca, 28 Şubat müdahalesi ve

sonrasında yaşananlar ile Kopenhag kriterlerinin 
hayata geçmesi halinde ortaya çıkması beklenen si
yasi düzen arasındaki tercihtir.

Acaba Kopenhag kriterleri hayata geçirilirse, Tür
kiye’de ne değilecek?

AB’nin 1993 yılı Haziran ayında Kopenhag’da 
tam üye olmak isteyen üyelerde arayacağı özellikle
ri düzenleyen kriterlerden birincisi; “demokrasiyi, 
hukukun üstünlüğünü, insan haklarmı, azınlıklara 
saygıyı ve azınhklarm korunmasını teminat altına 
alacak kurumlann istikrarını sağlamaktır.”

Türkiye’de ise yukarda belirtilen hususlarda ku- 
rumlarm istikrarını sağlamadan önce bu kurumla- 
rm varüğı tartışma konusudur. Zira, İdasik demok
rasi halkın kendi kendini seçtiği yöneticiler eliyle 
yönetmesi olarak tarif edilir. Türkiye daha bu anla
yışa bile hazır değildir. Çünkü 28 Şubat sürecinde 
Başbakanlık yapmış bir genel başkan, bir başka par
tinin “yeterli oyu alsa bile iktidar yapılmayacağını” 
söyleyebilmiştir. Böyle bir ülke, demokratik kurum- 
ların istikrarı açısından değil, varlığı-yokluğu açı
sından değerlendirilmelidir.

“Hukukun üstünlüğü” ve “insan haldarına say
gı” da anılan süreçte, çok tartışılan siyasallaşmış 
mahkeme kararları, BÇG’ler, SÇG’ler, fişlemeler, 
yargısız infazlar, gözaltında kayıplar, işkence gibi 
uygulamalar sebebi ile ortadan kalkmıştır. Cumhur
başkanı “Türkiye’de işkence yok diyemem ama sis
tematik değildir” diyerek insan haklarına aykırıhğm 
kaba işkence boyutunun bile bu ülkede varolduğu
nu kabul etmiştir.
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Kopenhag kriterlerinin bu birinci maddesinde 
belirtilen reformlar yapılacak olursa Anayasa başta 
olmak üzere Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanu
nu ve tüm mevzuat elden geçirilecektir.

Mevzuat bu zihniyet değişimine paralel olarak 
elden geçirilince mevcut düzenin tüm kurumlan 
birbir ortadan kalkacak, veya form değiştirecektir.

Bu muhtemel değişikliklere örnekleme yoluyla 
bakacak olursak, öncelilde kuvvetler ayrılığı ilkesi
nin tam ve kamil anlamıyla hayata geçirilmesi gere
kecektir. MGK türü idareye bağlı olan (yürütmeye 
bağlı) organların, tüm kuvvetler (özellikle yasama 
ve yürütme) üzerinde varolan konumları sona ere
cektir. ikinci örnek; AB’ye tam üyelik sürecinde Si
yasal Partiler Kanununda gerekli düzenlemeler ya
pılacak olursa milletvekili artık kendisini lidere de
ğil seçmene karşı sorumlu hissedecektir. Artık tek 
seçici mutlak sulta sahibi lider anlayışı tarihe karışa
caktır. Seçim kanununda yapılacak değişikliklerle 
mecliste temsil edilmeyen halk kesimleri de temsil 
imkanı bulabilecektir.

Bireyi ve bireyin hak ve hürriyetlerini kutsayan 
bir anlayışla mevzuat gözden geçirilip değiştirilirse 
özetle hayatm tüm alanlarındaki hak ihlallerine se
bep olan mevzuat yürürlükten kalkar.

Bu beklenti sebebi ile daha önce AB’ye muhalif 
olan kesimler AB’yi kurtuluş olarak görmeye başla
mıştır.

Birinci madde kapsamında bir diğer husus da 
azınlıklardu.” TC. azınlıklar olarak öncelikle gayr-i 

müslim vatandaşları saymakta ve bunları Lozan’a 
atıfla “Rum, Ermeni ve Musevi’ler” olarak sırala
maktadır. Ama Türkiye’de Lozan Anlaşması’nda sa
yılmayan ancak gayr-i müslim olan gruplar da var. 
Bunlar Nusayri, Nasturi ve Keldaniler gibi cemaat
ler. Bu süreçte azmlıkları tespit ve tarif etme yetkisi 
de artık devletin değil; AB normlarının olacak ve 
Devlete düşen görev azınlıkların haklarım teminat 
alma almak olacaktır.

Kopenhag kriterlerinde ikinci olarak, '‘imleyen 
bir pazar ekonomisine sahip olunmasının yanıstra AB 
içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleri karcısında 
durabilmek yeteneğine sahip olmak” sayılmıştır. Av
rupa ile rekabeti gerekli gören ikinci kısmın değer
lendirilmesini işin uzmanlarına bırakıp birinci kıs
mına bakalım: “işleyen bir pazar ekonomisine sa

hip olmak..?” Türkiye pazarı böyle bir pazar mı? Ko
layca verilecek cevap: Hayır. Özellikle 28 Şubat süre
cinde sermayenin yeşil, kırmızı diye tasnif edildiği, 
berber ve kebapçıya kadar işletme sahiplerinin ide
olojik tarife tabi tutulduğu, devlet kurumlarında ve 
özelleştirme ihalelerinde ambargo uygulandığı bir 
ülkede pazarın serbest olduğunu söylemek müm
kün olabilir mi? Aynı şekilde büyük sermaye siyaset 
ilişkisi sebebi ile yıllardır devam eden iç borçlanma 
batağına batmış bir ekonominin AB üyeliğinde ay
nen devam etmesi mümkün değildir.

Bu ilke açısından da TC’nin köklü bir zihni ve 
kurumsal reform yapması gerekecektir.

Devlet, kendisi gibi düşünmeyenlerin de vatan
daş olduğu ve tüm hak ve hürriyetierin bu vatan
daşlar için de geçerli olduğunu öğrenip bu haldarı 
teminat altma almak zorundadır.

Kopenhag kriterlerinin ücüncüsü ise; “Siyasi, 
ekonomik ve parasal birlik de dahil olmak üzere tam 
üyelikten kaynaklanan yükümlüklere uyum yeteneği
nin olması”dır.

Yukarıda saydığımız değişiklik gerekleri bu 
madde için de geçerlidir. Zira belirtilen uyum ancak 
köklü bir uyum çahşması ve zihniyet devrimi ile 
mümkündür.

Şimdiki vesayetçi siyasi düzen, korumacı ekono
mik düzen ile AB’ye uyum yeteneğinin oluşmayaca
ğı açıktır.

İnsanların hak ihlallerinden kurtulup özgür ve 
eşit bireyler oldukları bir ülkede yaşamak istemeleri 
en doğal haklarıdır. Bu düzenleme ve değişiklikleri 
kendi devletleri yapmadığı için dışardan yaptırılma
sını bekler hale gelmesinin ayıbı da devletindir.

Burada AB’nin çifte standart uygulaması (yani 
yerli jakobenlere destek verip Kopenhag kriterleri
nin Türkiye için esneyebileceğin! söylemesi) ihti
mali gözden ırak tutulmamalı, bu durumda neler 
yapılabileceği tartışılmalıdır.

Ayrıca, iç politik yapılanma açısından yaptığı
mız bu değerlendirme yanında, global dış politika, 
bölgesel dış politika, Türkiye’nin yöntemleri ve hin
terlandı ile AB üyeliğinin getirisi ve götürüşü de tar
tışılmalıdır. ■
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V E F A T I N I N  6 3 .  Y I L I N D A

Hehmet Akif 
Hatırlamak

Asım Şirin

Mehmet Akif Ersoy, 
gerçekten Devlet-i 
Aliyye'nin son dö

neminde bir yol gösterici ol
muştur. Bütün bir ömrünü mil
letimize "sirâht müstakîm"i 
(doğru yolu) göstermek için 
harcamıştır. Mübalağasız ça
ğının "en dürüst adamı" ola
rak yaşayan Mehmet Akif, şi
irleri, yazıları, vaazları ve fa
aliyetleri ile milletimizin gön
lünde taht kurmuştur.

Her "27 Aralık" geldiğin
de, bütün Türkiye'de kendili
ğinden ve gönülden gelen is
teklerle başlayan "Mehmet 
Akif günleri" tertip edilmekte
dir. Böyle bir sevgi her faniye 
nasip olmaz.

Yine Akif'in; İstiklal Sava- 
şı'na katılması, zamanın bü
tün aydınları İstanbul'da lüks 
salonlarda keyif çatarken 
Anadolu'nun şehir, kasaba

ve köylerinde milli şuuru 
uyandırarak ülkeyi işgal eden 
İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yu
nan kuvvetlerine karşı Milli 
Mücadele'yi başlatmak ve 
güçlendirmek için gayret ve 
fedakarlık göstermesi, milleti
mizin gönlünde yerini alma
sına vesile olmuştur.

Mehmet Akif'in bu feda
karlıklarını, gayretlerini ve sı
nırsız doğruluk ve dürüstlüğü
nü unutan, unutturmak iste
yen insanların - azınlık da ol
salar- bulunduğunu görmek, 
doğrusu üzüntü vericidir. 
O'nun Mısır'a gidişinin kro
nolojisini bilmeyen; o yıllarda 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa ev
ladından bir Osmanlı-Türk 
hanedanının iktidarda oldu
ğunu bilmeyen; hatta O'nun 
Mısır'da üniversitede 'Türk 
Edebiyatı' dersi verdiğini ha
tırlamayan ve nihayet O'nun

1926 ile 1930 yılları arasın
da yaz aylarında İstanbul'da, 
kışları ise Mısır'da yaşadığını 
ve TBMM'nin verdiği "KuKan 
tercümesi" görevini yapmaya 
çalıştığını hiç bilmeyen insan
ların O'nu kötülemeleri ise 
daha da üzüntü vericidir.

Milli Mücadele yıllarından 
sonra Akif vatanını terk mi et
miştir? 1920'de Anadolu'da 
Milli Mücadele başladığında 
Anadolu'ya ilk koşanlardan 
biri olan Mehmet Akif, nasıl 
olur da vatanını terk etmiş 
olabilir? 'Çanakkale Şehitleri 
Destanı'nın, 'Bülbül' şiirinin 
ve 'İstiklal Marşı'nın şairi 
böyle bir şey yapabilir mi? 
Elbette hayır!... Binlerce ha
yır!

Fakat Mehmet Akif, Milli 
Mücadele yıllarından sonra 
bir bakıma köşesine çekilmiş
tir. Belki de yapılan işlerden
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memnun olmamış olabilir; ek
sik bulmuş do olabilir; ama 
artık hiçbir işe karışmamış ve 
köşesine çekilmiştir Bu duru
mu, Türkiye'nin yetiştirdiği 
değerli düşünür ve edebiyatçı 
Sezai Kara koç şöyle izah 
ediyor:

"Savaş kazanıldı ve 
Anadolu kurtarıldı. Savaş 
başlayıncaya kadar or
talığı sesleriyle doldu
ran batıcılar olduğu 
halde, savaş içinde, 
ateş hattında hep İs
lamcılar konuştu; tek 
aksiyon onlarındı. Ama 
savaş bitince yani devle
tin alacağı biçim ve yeni 
Türk toplumuna verilecek 
şekil sözkonusu olunca, yine 
ortaya dökülen ve liderleri 
çevreleyen batıcılar oldu ve 
devrimlere karakterini onlar 
verdi. (...)

"Arka arkaya devrimler 
yapılır ve Türkiye batılılaştırı- 
lırken AkiPin bu tutuma pren
sip olarak katılmadığı ve ha
yal sükutuna uğradığı bir 
gerçektir. O savaşın ruhani 
havası, semavi imkan ve fır
satları çarçabuk kayboluyor 
ve batıcıların öteden beri işle
diği düşünce yapısından mı
dır, yetiştirdikleri kadronun 
köşebaşlarını tutmuş olmala
rından mıdır, Osmanlılann 
son yüzyıllarda hep Batı kar
şısında gösterdikleri yenilgile
rin doğurduğu aşağılık duy
gusundan mıdır, yoksa daha

çok savaş boyu çekilen mad
di sıkıntılar ve teknik eksiklik
lerin bir an önce tamamlan
ması için duyulan isteğin aşı
rılığa götürülmesinden midir,

yoksa, en çok, var veya yok 
olmanın ruhta açtığı travma- 
tik tesirle, Batı'nın, ancak 
kendinin istediği biçime giren 
bir toplumu yaşatacağı, aksi 
takdirde, bugün olmazsa bile 
yarın mutlaka yeryüzünden 
sileceği korkusundan ve bu
nun karşı mefhumu kayıtsız 
şartsız batı sevgisi ve hayran
lığından mıdır, yoksa en doğ
rusu, nefretle hayranlığın içi- 
çe geliştiği, birinin hemen 
öbürüne çevrilebileceği bir 
"medeniyet karasevdası" şek
linde zuhur eden ruh karma
şası ve kamaşmasından mıdır 
nedir, -bu nokta sosyolog ve 
tarihçilerin tetkikine değer-.

bir batı romantizmi alıp yürü
dü ve devrimlere silinmez 
damgasını vurdu. Doğu ve İs
lam kültür ve ruhu ihmal edil
di..."

Evet, belki de ÂkiPi sükût- 
u hayale uğratan, münzevi 
bir hayat yaşamaya iten ne

den, üstad Karakoç'un altı
nı çizdiği bu 'kayıtsız 
şartsız batı hayranlığı' 
ve 'İslam kültür ve ruhu
nun ihmali'dir.

Avrupa hayallerinin 
âfâkımızı kapladığı şu 
günlerde ise, Akif, bir 
'sırat-ı müstakim' öncü

sü, İslam'ın ve yediliğin 
yılmaz savunucusu olarak 

yeniden gündemimize gelip 
oturmuştur. Milletimiz, AkiPi 
tanımak ve anlamaktan aciz, 
ufuksuz Batıcı elitin onu unut
turma ve gözardı etme çaba
larına inat, kendi sinesinden 
çıkardığı vatan şairine, İslam 
şairine, istiklal şairine her za
mankinden daha fazla sahip 
çıkmıştır, çıkmaktadır

Ve Mehmet Akif, milletimi
zin en bunalımlı dönemlerin
de terennüm ettiği heyecan, 
tefekkür ve iman dolu şiirle
riyle günümüze ışık tutmaya 
devam ediyor. Zira O'nun 
davası sadece sırat-ı müsta- 
kim'di, hak ve hakikatti; çağ
rısı da o dosdoğru yolaydı: 

"Allah'a dayan, sa'ye sa
rıl, hikmete râm ol;

Yol varsa budur, bilmiyo
rum başka çıkar yol." ■
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DÜŞÜNCE

Akıl 
Akletme ya da

Ibrahimî Tecessüs
Abdurrahman Arslan

B
atı düşüncesine hakim Promethean anlayışm hasılası olaraic, insanın kendi kaderini kendi ehnde 
bulundurduğuna dair genel bir kabul nasıl ki Kadim Grek’ten beri varlığını günümüze kadar de
vam ettirip geldiyse; aynı şekilde“aklın’da kendi kendini arındırma/tedavi edebileceğine dair Hı

ristiyanlığın gelmesiyle beraber kısa süren bir müdahale dönemi hariç tutulursa- bir kanaat/inanç yine gü
nümüze kadar zımnen var olup gelmiştir.

Kadim dönemin simyacıları ihtiyaç duyulan arındır ma/tedaviyi, toprağı altına dönüştürme “metafor’u 
ile yapmaya çalışmışlardı. Maksatları ne topraktan altın elde et
mek, ne de modern akim öngördüğü ve yaptığı gibi tabiat üzerin
de hakimiyet tesis etmekti. Toprağı altına dönüştürme isteği sade
ce bir arındırma diğer bir haliyle akıllarını/ruhlarını “altın”a dö
nüştürmek için bir metafor olmaktaydı. Bunun yanında günümü
zün modern insanı ise arındırma/tedavi işinin “yöntem”ler, “para- 
digma’larla mümkün olacağını varsaydığından, bunlar üzerinde 
tartışmayı tercih ettiği söylenebilir. Bu anlayışa hakim epistemolo- 
jik faaliyete göre; aklın imkanları dışında “bilgi”yi zenginleştirecek 
ve aynı zamanda “test” edecek herhangi bir başka imkan ve unsur 
söz konusu değildir.

İslâm cihetinden ise; hem farklı kavramsallaştırılmış olmasın
dan, hem de batılı anlamda olsa bile, aklın kendi kendini arındır
ma/tedavi edebileceği meselesi mümkün görülmez. Onun arın
ma/tedavisi ancak dışarıdan gelen bir müdahale/bilgi ile yani 
“vahy”le mümkün olabilecektir. Peygamber ve kutsal “kitap” bu
nun için vardır. Kitapla gelen “hatırlatma”/ müdahale aklı kendi 
kendini tamir edebilen nihai bir otorite, aynı zamanda kendini ye
terli göreceğinden, kapalı bir “dünya” olmaktan çıkarır. Eğer akıl 
“hastalanmış” veya “kirlenmiş” ise; günümüzde de artık bu du-
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rum sık sık söz konusu edilmekte olduğundan, bu
nun en azından müslümanlar tarafından da ciddi
ye alınması ve dile getirilmesi kaçınılmaz görün
mektedir. Ah i taşıdığı hususiyetlerini yani “kirlen
miş/hastalıklı” halini sürekli olarak hasıl etmekte 
olduğu bilginin içeriğine mecburen katmakta ol
duğundan önemli sayılır. Bilgi içeriğindeki özelli
ğinden dolayı tanzim edici bir güce sahiptir; ken

dine ait anlam dün-
--------------------------  yasının öngördüğü
Yaratıcı yok sayılmamış şekilde eşya ve var-

ama bulunduğu kudret 
mevkisinden başka bir 

yere, fiziksel sebeplerden 

sonraki sıraya yerleştiril
miştir.

İlk dünyasını insan 
eliyle düzenlemek 
ister ve kendini ha
sıl eden aklın yine 
kendini görünür 
kıldığı hayat biçi
mine katılmaya ça
ğırır. Dolayısı ile 
akıl, bilgi ve haya

tın, İslam’ın öngördüğü geleceğe ilişkin idealler 
bağlamında arınması/tedavisi mecburi görünmek
te; bunun da ancak aklın mahsulü olmayan bir bil
ginin vahy/sünnet’in imkanları ile mümkün olabi
leceği söylenebilir.

Akıl kendi kendine yeterli olduğu kabulüyle 
kendisini kapalı bir dünyaya dönüştürdüğünde, 
yani kirlendiği/hastalandığı dönemlerde din, bun
dan dolayı onu özgürleştirecek ve kurtuluşu sağla
yacak tek imkandır. İlk insanın, Hz. Adem’in yer 
yüzüne “kendi başına” gelmediği, aynı zamanda 
Peygamberlik kimliği ile beraber gelmiş olması bu 
cihetten büyük önem taşır.

Bu yazıda ifade etmeye çalışacağımız husus; 
bugün kainattaki her şeye '‘modern akim” gölgesi
nin düşmüş olmasıdır. Bu sebepten dolayı varlık 
alanını şimdiye kadar olduğundan farklı kavrama
mızı zorunlu kılan geniş kapsamh bir zihniyet de
ğişimi söz konusu olmuştur. Semavi din(ler)e göre 
Yaratıcı, peygamber vasıtası ile hükümler ve bilgi
ler gönderen; bunlara ve bunları getiren peygam
berin sünnetine/örneklemesine göre yaşamaya da
vet eden bir “varlık” olarak, aynı zamanda kainat
ta meydana gelen bütün olayların bizzat yaratıcısı 
sayılmıştı. Fakat modern aklın tahayyül “biçimiy

le” beraber bu durum “az”da olsa değişikliğe uğra
mış, kainatta cereyan eden olaylar öncelikle fizik
sel sebeplere indirgenmiştir. Bununla beraber ya
ratıcı yok sayılmamış ama bulunduğu kudret mev
kisinden başka bir yere, fiziksel sebeplerden sonra
ki sıraya yerleştirilmiştir. Değişikhğin hasılası ola
rak akıl, Yaratıcıyı dünyanın sadece “metafizik” 
gerçekliğinin temelinde bulunan bir varlık olarak 
anlamamızı; varlığı ait olduğu bağlamından yahta- 
rak görmemizi istemekte; böylece dünyayı, bir “fa
ni” gibi düşünebilmemize artık imkan vermemek
tedir. Ne varki bunun yanında günümüz müslü- 
manlarmm da bu “aklı” sahiplenmeye başladıkla
rını görmekteyiz. Sahiplenmenin hasılası olarak 
her şeyi yeniden keşfetmeye, büyük bir heyecan ve 
enerji ile fethetmeye çalışmaları bu “akıl” ve onun 
kavramsallaştırma biçiminin kendisi ile ilgili sayı
lır. Ancak sözü edilen akıl ve ona dair kavramsal
laştırma, İslâm’ın bir “faaliyet” olarak kavramsal- 
laştırdığı “akletme” ile kaynak ve mahiyet olarak 
farklılık arzetmektedir. Bu sebepten “modern akıl”, 
müslümanlarm kendi “malları” gibi kullanabile
cekleri bir “akü” olma hususiyeti taşımamaktadır. 
Kullanmaları halinde onları epistemolojik faaliyet
lerinde “iğva”ya sevketmekte; iğvanın hayatın 
pratiğindeki tezahürü ise müslümanları kullukları 
ile uyuşmayan, son tahhlde dünyayı amaçsal hale 
dönüştürerek faaliyetlerini/amellerini sahici olma
yan hedeflere yönlendirmekle neticelenmektedir.

Öte yandan aydınlanma dönemiyle beraber 
içeriği oluşturulmaya ve tanımlanmaya çalışılan 
modern akıl, batı düşünce geleneğinde farklı teha- 
zürleri olmasına rağmen, mahiyette önemli deği
şikliklere uğramadan günümüze kadar gelmekte
dir. Modern aklın yapısından dolayı herşeyi “du
alist” temelde algılaması ve kavramsallaştırmaları 
buna uygun yapması onun esas hususiyetini teşkil 
etmektedir. Metafizik temelli dualistik kavrayış 
şüphe yok ki batının epistemolojik geleneğinde 
önemli bir yere sahiptir. Ne varki dualist hususi
yetler ekseriya çoğulculuğun türleri olarak görül
mesine rağmen dualizm, varsayılanın aksine mo
nizmin aynadaki görüntüsü olarak tezahür eder. 
Söz konusu monist hususiyetinden dolayı modern 
akıl, indirgemeci düşündüğünden hayatı ve varlık
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dünyasını homojen hale getirmek istemekte, top
lumsal dünyayı adaletten ve mahremiyetten arın
dırmaktadır. Kendisi adalet inşa edemediğinden 
“hukuk’u adaletten tecrit ederek toplumsallığı ve 
hayatı eşiüik temehnde yeniden tanımlama gayre
ti içinde olduğundan; günahı erdem’e, zorbalığı 
kişisel girişimciUğe dönüştürmektedir. Dünya ve 
ahireti biri birlerinden uzak mesafeler içinde tut
maya çahşmakta; imanı işlevsiz hale getirerek, bil
giyi sadece bu dünyadaki hayatın önemine ve sa
dece insanın biyolojik ihtiyaçlarının karşılanması
na tâbi kılmaktadır. Kendi tarihsel tecrübesi içinde 
şahit olunduğu gibi bu akıl ister Grek “Polis” inin, 
ister ortaçağ Hıristiyan “Kilise”sinin, isterse mo
dern dönemin “Ulus-devlet” inin elinde bulunmuş 
olsun; hayatı tanzim etme hususunda ileri sürdü
ğü “proje”de, düzenleyici olma arzusuna rağmen 
birleştirici bir kabiliyete sahip değildir. Totaliter 
olan modern akıl her şeyi kendi egemenlik alanı 
içinde görmekte, hayata dair meseleleri, şiddet ve 
baskı temelinde çözmektedir. Yaşanan uzun tecrü
be neticesinde görüldüğü gibi gücü/iktidarı nasıl 
kullanacağını bilememekte, en azından insanın le
hine kullanamamakta; eşitlikçi ideolojisine rağ
men hayatın pratiğinde sürekli olarak eşitsizlik ya
ratmaktadır.

Öte yandan “akletme” hususiyeti kazanamadığı 
için bu akıl kendi deneyim tarihinde mahiyet ola
rak değişmemekte; fakat kendi düşünce geleneği 
içinde hiç şüphe yok ki “dönemsel” değişiklikler 
yaşayarak gelmektedir. Şu var ki değişiklikler bu 
aklın kendi mahiyetiyle iligili olmak yerine, kendi 
algısına “konu” olarak seçtiği “obje”den dolayı ha
sıl olmaktadır. Diğer bir ifade ile bu akıl kendi ta- 
rihselliği ve geleneği içinde bir kutuptan diğerine 
sarkaç salınımı yaparak “dönemsel” olarak farklı 
ontolojilere geçmekte; fakat bu değişime rağmen 
o, kendi mahiyetinin değişmez yansıması olarak 
yeni ontolojiye, tekrar “dualist” algısı ile yönel
mektedir.

Ortaya çıkan ontolojik temelli “dönemsel” de
ğişikliklerin neticesinde; bu akıl için farklı episte- 
molojik faaliyetler üzerinde düşünmek, bunların 
tezahürleri olan farklı siyasal rejimler, farkh hayat 
biçimleri içinde yaşamak söz konusu olmaktadır.

Monist hususiyetinden do
layı modern akıl, indirge
meci düşündüğünden ha
yatı ve varlık dünyasını ho
mojen hale getirmek iste
mekte, toplumsal dünyayı 
adaletten ve mahremiyet
ten anndırmaktadır.

Daha sonra üzerinde durmaya çalışacağımız gibi, 
bir ontolojiden diğerine geçiş ciddi toplumsal, si
yasal, kültürel ve dini dönüşümler doğurmakta; 
mahiyetinde değişiklik olmayan algının “varlık”ı 
dualist temelde “görmesi”, aynı zamanda ikinci bir 
ontoloji değişiminin de yeni tohumu olmak göre
vini üstlenmektedir. Burada belirtilmesi gereken 
önemli bir nokta
bulunmaktadır. Sö- ----------------- —
zünü ettiğimiz “du
alist” kavrayışa yö- 
nehk eleştirimiz 
herhangi bir homo
jenlik arayışına te
kabül etmemekte, 
etmesi halinde ise 
bunun İslâm’ın ada
let fikri ve anlayışı 
ile başından itibaren 
çatışma içinde ola
cağı bilinmektedir. -------------------
Dolayısı ile burada
söylenmek istenen, Kadim Grek’ten beri varsayıla
nın aksine batı geleneği içinde -Kadim Grek, Hı
ristiyanlık ve Modern dönem- var olup gelen ho
mojenlik arayışının varsayılanın aksine bir çok se
bep yanında aslında bu akla hakim söz konusu du
alist algının kaçınılmaz bir hasılası olduğudur.

I

Yirminci yüzyılın ikinci yarısı modern evren 
kavrayışının ve gelecek tahayyülünün taşıyıcısı 
olan aklın/rasyonalizmin rolü üzerinde sürdürü
len tartışmaların giderek arttığına şahit olmakta
dır. Halbuki aydınlanma dönemiyle beraber akıl, 
doğru ve yanlışa ilişkin nihai kararın bir otorite 
olarak merkezine yerleştirilmişti. Aldın rasyonel 
imkanları ile “hakikat”in tanımlanabileceği; bu
nunla birlikte nesnel bir bilgi/bilim, evrensel bir 
etik ve yasa, kendi içinde özerk bir sanatın var edi
lebileceği; bireyin elde ettiği bilgi birikiminin kul
lanılmasıyla insanın özgürleşeceğine ve gündelik 
hayatın zenginleştirileceğine inanılmaktaydı. Yeni 
tür bir sosyal örgütlenme biçimiyle düşüncenin
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rasyonel formlarının geliştirilip yaygınlaşacağına; 
bunların imkanlarıyla insanı büyünün, dinin, ge
leneğin, hurafenin irrasyonelliklerinden kurtar
manın mümkün olacağı söz konusuydu. Ne varki 
şimdiki tartışmalar modern dönemin tarihsel tec
rübesi içinde artık batılı anlamda “aklın” yanıldı
ğı; buna bağh olarak hakikatin, bilginin, nesnelli
ğin ve “ben-bilinci”nin yeni ve farklı bir zemin 
üzerinde yeni baştan inşasının gerektiği noktasın
da yoğunlaşmaktadır. Bu durum batı-dışı diğer 
din ve dünya görüşlerini olduğu kadar, müslü- 
manların da düşünce dünyalarını/hayatlarını ya
kından ilgilendirmektedir. Tartışma herşeyden ön
ce modern dünya görüşü ve bu dünya görüşü için
de hasıl olmuş ideolojilerin kaderi ve mahiyetine 
ilişkin belirleyici bir özellik taşımaktadır. Fakat 
sürmekte olan tartışmanın akıl merkezli oluşu; in
sanın tarihinde ancak “dönemsel” olarak meydana 
gelen bir olay olarak herkesi ilgilendireceğinden, 
ihmali mümkün değildir.

Tartışma sürecinin hasılası olarak günümüzün 
modern toplumunda bilginin, felsefenin, dil’in, 
kültürün ve gerçekliğin nasıl bir zemin üzerine 
yerleştirileceği meselesi şimdilerde oldukça önem- 
h bir konu haline 
gelmiştir. Modern 
aklın mahsulü olan 
rasyonel temelli bil
gi/d üş ünce’ye duyu
lan inanç ve güven 
sarsılmış; bugün ay
nı kültürün kendi 
dünyası içinde gü
venden çaresizliğe, 
ümitten kötümserli
ğe, belirgin bir hal
den belirsiz bir or
tama geçilmesi aldın 
“büyüsünü” boz
makta, neticede bu 
durum modern 
dünyayı anlam kay
bına uğratmaktadır.
Şimdi, “gerçekte akıl 
modernite içindeki

otoritesini giderek kaybetmekte midir; aydınlan
manın “karizmatik aklı” sahip olduğu imtiyazlı 
mevkisinden aşağılara mı inmektedir?” soruları 
sorulmaktadır. Şüphesiz sorulara tartışmasız 
“evet” cevabı verilmiyor; ama modern akla yönelik 
yoğun eleştirilerin aydınlanma rasyonalizmini ağır 
bombardıman altında tuttuğu, inkarı mümkün ol
mayan bir husustur. Buradaki esas nokta mahiyete 
tekabül etmeyen modern akıl/rasyonel düşünce
nin “dar” bir boyut taşıdığı ve/veya taşımadığı me
selesi değildir, bizzat aklın kendisine ilişkin olma 
hususiyeti taşımaktadır.

Kendisi tarafından inşa edilen kültürel dünya 
ve kendi bağlamı içinden çıkan aydınlanma aklına 
yönelik bu eleştirilerden birine göre; kültürel de
ğerler alanında giderek meydana gelen çokluk/far- 
kılıklardan dolayı “akıF’sıkıntıya düşmektedir. 
Çünkü yaşam alanlarının kültürel çokluğu/farklı
laşması aynı zamanda her alana ait “aklın/akılla
rın” artışına sebep olmakta; bu ise aklın birliğini 
parçalamakta ve her alana ait yeni rasyonellikler 
hasıl etmektedir. Bunun neticesi olarak insanın 
kendini rasyonel olarak yönetmesi, sadece bu kül
türel değer alanlarının kaide ve ölçülerini izlemesi

anlamına gelmekte
dir. Bu gelişme ise 
aklın bütünleştirici ve 
evrensellik iddiala
rından gelen büyüsü
nü ya da mevcut ka
rizmasını yıkmakta
dır. Dolayası ile çö
zülmenin günümü
zün bilgi, hakikat, bi
lim, insan, toplum, 
etik, tarih, zaman ve 
mekan anlayışına iç
kin yeni dönüşümler 
getireceği kaçınılmaz 
görünmektedir.

Aydınlanma aklı
na yönelik diğer bir 
eleştiriye göre de; 
modern akıl/rasyona
lizm, bizzat kendi
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muhtevasında gözardı edilmesi mümkün olmayan 
bir özellik taşımaktadır. Eleştiriye göre bu özellik 
aklın “taraflı” olma halidir; Aydınlanma akh, taşı
dığı tarafsızlık -dolayısı ile evrenselhk- iddiasına 
rağmen muhtevasında taraflı olmak gibi bir özelli
ği başından beri taşımıştır. Batı dünyası için sözü 
edilen taraflılık “sınıf temelli” ve “erkek egemen” 
olmak özeUiğidir. Batı-dışı toplumlar cihetinden 
ise taraflılık, bu aklın batı temelli/batıh akıl oldu
ğu şeklinde açıklan maktadır. Tartışmaya konu 
olan iddiaların veya bu durumun yeni “farkına 
varma”nın yine aynı “akıl” tarafından dile getiril
mesi sebebiyle önemli bulunmayacağı başlangıçta 
söylenebiHr. Zira bu yanlışlığı farkeden bir aklın 
her nasılsa tekrar doğruyu bulabileceğinden şüphe 
edilmemesi gerektiği de düşünülebilir.

Ne varki mesele bu kadar basite indirgeneme- 
mektedir. Çünkü “yanlışlığı” görme veya “farkına 
varma”; bu aklın tabii süreç içinde veya kendiliğin
den ortaya çıkardığı bir “tesbit” olmaktan çok, is
temeden de olsa kabul etmek zorunda kaldığı ken
dine dair hasıladır. Bu “hasıla” iki boyutta cereyan 
etmektedir; biri, bu aklın hasıl ettiği sorunlar ha
yatın pratiğinde bizzat aynı akıl tarafından bile ih
mal edilemeyecek düzeye varmakta ve bu durum 
yine aynı aklın kendine ilişkin ilkeleri ile çatışmak
tadır. İkincisi, farklı kültürel geleneklerle mukaye
se edildiğinde bu akıl, onlardan üstün olduğuna 
ilişkin çok da umut verici sağlam argümanlara ar
tık günümüzde sahip bulunmamaktadır. Üstelik 
burada mesele sadece tarafsız bir aklın inşası da 
değildir; zira bu akh taraflı olmakla eleştiren bir 
başka aklın da neticede tarafsız olmadığı söylene
bilir. Ne varki buradaki esas mesele modern akhn 
ve rasyonalizmin tarafsızlık iddiası ile evrensel ol
dukları kabulünün istenmesi ve bütün inanışlar, 
kültürler, değerler ve gelenekler üzerinde düzenle
yici bir rol, daha doğrusu egemenlik kurmasıdır.

Öte yandan sözü edilen iki eleştiriye, hakim 
bağlamları dışından üçüncü bir eleştiri olarak; Is
lâm cihetinden bu akıl kavramsallaştırılırken 
“kendini anlama” biçiminden dolayı kazandığı 
muhtevayla, istese bile tarafsız olması imkansız bir 
hususiyet taşımaktadır. Akıl bu hususiyeti ile ken
di mahsulü olan kapalı bir kültürel dünyanın için

de “seyretmekte”; bunun hasılası olarak muhteva
sında '‘kirknmif bir boyut taşıdığından bunu da 
hasıl ettiği bilginin içeriğine katmaktadır. Sahip 
olduğu ön kabullerin aksine, kendini bu durum
dan arındıracak herhangi bir gücü/imkanı kendin
de taşımamaktadır. Daha

Bilginin, hakikatin, ger
çekliğin, adaletin, ahla
kın, iyinin ve doğrunun 

mahiyetini anlamak ve 
tesbit etmek, bugün 
akıl için yeni bir "arşi- 
met noktası” bulmayı 
mecbur kılmaktadır.

sonra da değinmeye çalı- 
şacağmız gibi. Kadim 
Grek’ten tevarüs etmiş 
geleneği içinde Hıristi
yanlığın gelişi ile başla
yan bir kaç yüzyıllık kısa 
süren dönemde az da ol
sa uğradığı değişikliği 
hariç tutarak, kavramsal
laştırılmış muhtevasını 
ve üstlendiği rolü esas 
alırsak; bu akıl, dünyayı 
ve hayatı değiştirmiş ol
masına rağmen, kendisi günümüze kadar “değiş
meden” gelmektedir.

Nitekim kendisine yönelik eleştirilere koşut ya
şamakta olduğu çözülmenin neticesi olarak; fakat 
aynı zamanda da kendi ‘'düalisf geleneğine karşı 
sürdürdüğü bağhhk içinde veya daha doğru bir 
ifadeyle bu geleneğini aşamadığından; modern 
akıl, modern dönem başlarındaki nesnellik iddi
asından şimdilerde göreceliğin her çeşidini kabule 
yönelik hızlı bir eğilimi yaşamaya başlamış du
rumdadır. Dolayısı ile bu gün onyedinci yüzyıldan 
itibaren aydınlanmaya ilişkin kabul görmüş “akıl” 
ve “bilgi” kavramlarının ciddi bir dönüşüm geçir
mekte olduğuna şahit olmaktayız. Fakat görecehk 
eğilimi bu aklın mahiyet olarak değiştiği anlamına 
gelmemektedir.

Bunun yanında akıl/rasyonalizmin anlamı ve 
kapsamı üzerinde cereyan eden tartışmalar fizik 
bilimlerinde olduğu kadar, sosyal bilimlerde de et
kisini açıkça göstermektedir. Yavaş yavaş yaygınlık 
göstermeye başlayan, evrensel düzeyde rasyonel 
ölçüler olamayacağı kabulü, sosyal bilimlerde -bil
hassa antropoloji’de- dünden oldukça farklı ve ye
ni uygulamaları gündeme getirmektedir. Farklı 
kültürlerin en doğru şekilde nasıl anlaşılabileceği 
düşüncesi giderek önem kazanırken; “kültürel gö-
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recelik” olarak ifade edilen bu durumun bilhassa 
siyasal düzlemde baskıcı bazı yeni uygulamalara 
da kapı açması muhtemel görünmektedir. Öte 
yandan batı-dışı toplumlarm kendilerine ait değer 
ve dünya görüşlerini anlama, yorumlama ve açık
lama hususunda “kazanılan” yeni boyutlar; aynı 
zamanda sosyal bilimlerin içine girdiği yeni krizin 
de tezahürü sayılmakta, yaşanan kirz gerçekte biz
zat “toplumsal teori”nin krizi olmak gibi bir husu
siyet taşımaktadır.

Eğer bugün bilimin doğası, yabancı toplumlar, 
farklı kültürler, geçmiş tarihsel dönemler, ilahi ki
taplar üzerinde yeniden yorum ve değerlendirme 
çabaları söz konusu ise; dünden farklı olarak, 
bunların bizzat kendi muhtevalarına ilişkin bir 
gerçekliği yakalamaktan ziyade, girişilen çabalarda 
artık okuyana göre değişen bir “enything goes” söz 
konusudur. Yok eğer felsefe, bilgi, hakikat, rasyo
nellik, gerçeklik üzerinde yoğunlaşmışsak; bu defa 
incommensurable/ biribirlerine karşı “üstünlükle
rinin mukayesesi” mümkün olmayan “paradigma
lar”, “kuramlar”, “kavramsal çerçeveler” bağlam
lar” ve “hayat biçimleri” söz konusu olmaktadır. 
Artık anlamamızı mümkün kılacak tarafsız bir 
akıl, dil ve sürekli bir rasyonellik ilişkisi bulunma
dığına vurgu yapılmaktadır.

Öte yandan yaşanmakta olan bu durum gün
delik hayata, siyasal ve toplumsal tecrübeye de nü
fuz etmektedir. Göreceliğin giderek “moda” haline 

______________________________ gelmesi, şimdilik batıda

Artık anlamamızı müm-
sizlik yaratmakta; fakat 

kÜn klIdCdk tsrafsiz bir batmm belirlediği “ev-
akll, dil ve sürekli bir mensel kültürün” bir par-

................  çası olarak bu haHn gide-
rasyonellik ilişkisi bu- dünyaya yayılması da

lunmadiğina vurgu kaçınılmaz görünmekte
dir. Yaşanan değişimin 
batı için oldukça önemli 
sayılan ve gerçeklikle ku

rulu olan mevcut ilişkinin bir tezahürü olarak 
“temsil” meselesini; buna bağh olarak da “haki
kat” kavramını köklerinden aşındırmaya başlamış
tır. Ne varki batı cihetinden meselenin çözümü 
için bu süreçlerde “geleneksel alda” dönmek, yeni

yapılmaktadır.

ve çözüm sağlayıcı bir imkan sayılamaz. Çünkü 
modern dünyanın geleneksel aklın imkanları ile 
mayalanıp vücut bulduğu söylenebihr. Üstelik bu 
aklın bizzat kendisi tarafından Hıristiyanlığın dö
nüştürüldüğünü gözden uzak tutmamak gerek
mektedir.

Elbetteki bu noktaya kendiliğinden gelinmedi; 
vardığımız yeri de artık içi boşalmış ve anlam kay
bına uğramış durumdaki ilerilik/ilerleme kavra
mının ufku ve değerleriyle mütalaa etmek de 
mümkün değildir. Yaşanan krizden kurtulmanın 
imkanı olarak sadece akla müracaat etmek, çözüm 
getirmesi mümkün olmayan bir çaba olarak görül
melidir. Bütün “kabiliyetine” ve “kurnazlığına” 
rağmen bu aklın kendisini tarihsel bağlamından ve 
toplumsal ufkundan olduğu kadar; bizzat “kendi 
bağlamından” da kurtaracak bir “gücü” bulunma
maktadır. Önyargıdan, gelenekten ve mevcut her 
türlü otoriteden kurtuluşu sağlamaktan çok; meş
rulaştırmayı yaptığı ortam olarak onun sadece ya
şanmakta olan gelenek bağlamı, hayat biçimi ya da 
toplumsal evrenle ilişkili ve etkileşim içinde oldu
ğu söylenemez. Aldın köklerini buralarda aramak, 
aklı ancak kendi başına bir “cevher” olarak varsay
manın neticesi sayıhr. Dolayısı ile karşı karşıya ol
duğumuz durum sadece entellektüel bir mesele 
olarak ele alınamayacağı gibi sadece rasyonelliğin 
kapsamı ve anlamı ile de kayıtlandırılamaz. Bu 
bizzat insana, onun modern dönemde yeniden 
kavramsallaştırılarak “özne” haline getirilmiş ma
hiyetine ve “kim” olduğuna; neyi ne kadar bilebile
ceğine veya kendine “bildirilmiş” olma bağlamına 
ilişkin bir mesele sayılmalıdır. Bilginin, hakikatin, 
gerçekliğin, adaletin, ahlakın, iyinin ve doğrunun 
mahiyetini anlamak ve tesbit etmek, bugün akıl 
için yeni bir “arşimet noktası” bulmayı mecbur kıl
maktadır.

Aydınlanma aklının insan ve hakikat tanımına 
dair başarısızhğı; neticede bir başlangıç noktası 
olarak yine insanı gündeme getirmemektedir. Ba
şarısızlık farklı tarihsel tecrübeler yaşayan iki ayrı 
“dünya görüşünü” ortak bir noktada buluştur
maktadır. Klasik dünyada şahit olduğumuz gibi, 
günümüzün modern batı ile İslam dünyası gözle
rini yeniden insana; onun ferdi ilgi ve faaliyet dün-
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yasma çevirmiş durumdadırlar. Bunun neticesi 
olarak merkezinde insanm bulunduğu sorular ve 
cevaplar, bugün her zamankinden daha çok olma
ları ile dikkat çekmektedir. Diğer bir ifade ile gü
nümüzün dünyası “ferd”e dönerek, insanm klasik 
dönemden bu yana her epistemolojik tartışmanın 
ve yapılanmanın söz konusu olduğu zamanlarda, 
“devrevi” olarak sorduğu sorularla yeni bir döne
me geçişin işaretlerini vermektedir. Nitekim insa
nm kendi tarihinde devrevi olarak sorduğu temel 
soruları şimdilerde yeniden sormakta olduğunu 
görmekteyiz. Bugün insanm, hayatın, ölümün an
lamı; bunlara ilave olarak ve en az bunlar kadar 
önemli olan sorumluluğun, otoritenin, özgürlü
ğün, meşruiyetin anlam ve sınırları ile , bunların 
ahlakla olan ilişkisi sorgulanmaktadır.

Öte yandan akıl/rasyonaUzmin çözülüşü ile 
beraber siyasal ve sosyal “teori” ve “iktidar”ın ma
hiyetine ilişkin bir tartışma ile birlikte özgürlük 
sorunlarını da; bilhassa ferdin devlet karşısındaki 
konumunu ve ilişkilerinin yeniden tanzimi mese
lesini güncelleştirmektedir. Buna koşut olarak ak
lın/rasyonalizmin krizi aynı zamanda İslâm dün
yasındaki ulus-devletlere hakim ideolojilerin ve et
kisini artırmaya çahşan “rasyonel teolojf nin aley
hine işleyen bir süreç hahne girmiş durumdadır. 
Krizin getirdiği çözülme süreci, müslümanları “ek
lektik” olmaktan kurtarıcı; vahy’in kendi hakikati
ne uygun anlaşılma ve yaşanma geleneği cihetin
den rahatlatıcı bir ufuk açmaya -eğer müslüman- 
1ar post-modernitenin sahici olmayan “özgürlük” 
vadine kanmazlarsa- imkan tanıyan dönem olma
sı ümit edilebihr.

ğer bir ifade ile akıldan bahsetmek, her şeyden ön
ce kültür-bağımh bir mesele üzerinde düşün
mek/konuşmak mecburiyeti ile karşı karşıya getir
diği genel bir kabul halini almıştır. Ne varki mese
lenin bu tarzda ortaya koyulması İslâm cihetinden 
isabetli bir tesbit sayılmaz; çünkü akla ilişkin ola
rak, kültür ve/veya dil’i önceleyen başka olgular
dan bahsetmek mecburiyeti bulunmaktadır.

Söz konusu modern kültürün, artık insanoğlu
nun ortak kültürü haline getirildiği günümüzde 
inkarı mümkün olmayan bir “gerçekliktir”. Bu
nunla beraber kültür kavramının içeriğinde taşıdı
ğı müphemlik ve tanımlanmasındaki kaypaklık 
düşünüldüğünde; modern akıl kavramı gibi kül
tür de aynı nisbette üzerinde düşünmeyi gerekti
ren hususiyetler taşımakta, dolayısı ile kendisi üze
rinde ayrı bir konu olarak tahlil edilmeyi gerekli 
kılmaktadır. Eğer modern akıl kavramı ciddi bir 
sorun ise, aynı aklın mahsulü olarak kabul edilen 
kültürün de ciddi bir sorun haline geldiği söylene
bilir. Günümüzdeki “kimlik” ve buna ilave olarak 
“birlikte yaşama” meselesinin yoğun şekilde tartı
şılmasını, bu krizin hasılası olarak görm.ek gerek
mekte. Sorunun çözümü; akıl-kültür ilişkisinin 
kapalı dünyasından kurtulmadan, yeni bir 
akıl/düşünce ve kavrayış inşa etmek veya mevcudu 
“arındırma/tedavi” etmek mümkün görünme
mektedir. Birbirlerini besleyen iki yapı olma özel
liği taşıyan bu ilişkide; akıl, belli bir kültür içinde 
teşekkül etmekte, fakat aynı zamanda da bu kültü
rün üretici kaynağı durumundadır. Böyle bir du
rumda hayata ve gerçekhğe ilişkin söz konusu ola
bilecek bir “yanhşlık”, mevcut kültür ve aklın im

li

Akıl/rasyonalizm üzerinde dü
şünmek aynı zamanda kültür kavra
mı ve gerçeklik tasavvuru; bunlarla 
eşzamanlı olarak içinde yaşanan ger
çekliğin “yenisi” ile değiştirilmesi 
meselesini mecburen gündeme ge
tirmektedir. Modern aklın “kültürel 
alan”da tanımlanmış olması ister is
temez bizi akıl-kültür ilişkisine; di-
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ların kendi "mallan” gibi 
kullanabilecekleri bir "akıl” 

olma hususiyeti taşıma
maktadır.

kanları ile tesbiti zor bir husus olmaktadır.
Öte yandan bugün akıl/rasyonalizm kavramla

rının muhtevası üzerinde konuşmak ihtiyacının 
hasıl olması; kültür/dil meseleleri ile beraber aynı 
zamanda içinde yaşanan gerçekliğin, hayat evreni

nin yeni baştan göz-
----------------------------  den geçirilmesine:
"Modern akıl”, müslüman- bunun akabinde ye

niden yapılanma ara
yışlarına yönelik ka
çınılmaz bir çabaya 
duyulan ihtiyacın da 
ifadesi sayılır. 
Akıl/bilgiye ilişkin 
her çaba diğer bir de
yimle kendi tabiatı

nın hasılası olarak her epistemolojik faaliyet eşza- 
manh olarak toplumda hakim bilgi ve kültürü, dü
şünme ve hayat tarzını, mevcut düzeni, siyasal ya
pıyı kaynağmdan sorgulama anlamı taşımak gibi 
bir hususiyete sahiptir. Sorgulama ile söz konusu 
olacak yeni yapılanma arayışı kendi epistemolojik 
boyutu içinde “ ideolojik” bir tavra ya da kendine 
has bir anlam dünyasına ve gelecek tasavvuruna 
sahip bulunduğundan, hakim toplumsal gerçekli
ğin kavramsallaştırılmış iktidar anlayışı ve yöne
tim biçimi ile muhtevasında uyuşmazlık taşıma
sıyla dikkat çeker. Eğer mevcut toplumsal gerçek
lik ciddi noksanlıklara, kapsamlı ve derin buna
lımlara, belki bunlardan da önemli sayılacak; ina
nılmış bir hakikatin ve onun referasında olması 
gereken hayatın bizzat kendisine yönelik bir tehdit 
oluşturuyorsa, yapılanmaya duyulan ihtiyacın 
kapsamının da giderek genişlemek zorunda kala
cağı söylenebilir. Ne varki yeni yapılanmaya duyu
lan ihtiyacın her şeyden önce kaynağını yeniden 
tesbit ve buna ilişkin çözüm yollarının aranması; 
bu durum ve şartlar içinde şekillenmiş ya da kav
rayış, işleyiş ve tahayyül biçimi ile bizzat bu durum 
ve şartları hasıl etmiş bir akıl/ rasyonalizm ile 
mümkün olamayacağı açıktır. Kendisinin meyda
na getirdiği sorunlara ilişkin çözümün kaynağm
dan yine bizzat kendini gören aklın, böyle bir du
rumda kendini tekil ve kapalı bir dünyaya dönüş
türmesi kaçınılmazdır.

Bunun yanında batılı akhn bizzat kendini anla
ma biçiminin taşıdığı “tekillik” hususiyeti -bu hu
susiyetin daha sonra ulus ve uluslararası tezahür
lerine değinmeye çalışacağımız gibi- ihmali müm
kün olmayan bir noktadır. Öte yandan ihtiyaç du
yulan yapılanmanın eğer, -bu aklın tekillik hususi
yetinin neticesi olarak- gerçekliği tanımlamak du
rumundaki cari olan akılla mümkün olabileceğini 
söylersek; öneri “aklın”, akıl ile tamiri anlamına ge
lecektir. Böyle bir kabulle kendi kendini kapah bir 
dünyaya dönüştürmüş olan aklın, eğer çözüm kay
nağında kendisi olacaksa; çelişkili bir şekilde aklın 
kendini niçin bu noktaya getirdiği, insanı niçin kı
yısı olmayan okyanuslara çekmekte olduğu ya da 
niçin “yanhş” yaptığı sorusu cevapsız kalacaktır. 
Bunun yanında başka bir yanhşlığa götürecek; bi
zi, karşı karşıya kaldığımız çözümsüzlüğü bir me
todoloji meselesi olarak görmeye zorlayacaktır. İz
lediği indirgemeci yolla modern/veya kadim husu
siyetini her defasında açığa vuran bu aklın düşün
me biçiminin, meseleyi metodolojiye indirgemesi 
neticede girişelecek bütün çabaları, yeni yön
tem (1er) arayışlarında yoğunlaştıracağı kaçınıl
mazdır. Nevarki bugün yüz yüze geldiğimiz du
rum, eğer sadece entellektüel bir mesele olma hu
susiyeti taşısaydı elbette çözüm bir cihetten daha 
kolay, dolayısı ile mesele de rasyonalizmin bizzat 
kendisi ile ilişkili olacaktı. Çünkü modern dönem 
ne de olsa akh başından beri rasyonalizme indirge
miş haldedir.

Savunucuları tarafından her ne kadar bir yön
tem olmadığı ifade edilse de günümüzde -ve gü
nümüz müslümanları için- “hermenötik”\n bu çe
şit bir imkan olarak görülmesi; aklı, aklın hasıl 
edeceği yöntem(1er) le “arındırma/tedavi” etmek 
isteği ve çabası olarak, modern akıl kavramsallaştı- 
rımmın bir neticesidir. Hermenötik imkanların İs
lam söz konusu edilerek kullanılması; İslam’ı mo
dern akhn/rasyonalizmin kalıplarına ve göreceli
ğin sabitesi olmayan evrenine teslim etmek ola
caktır. “Metnin”, arkasında duran “otorite” hesaba 
katılmadan anlaşılmaya çalışılması; bu çabanın sa
dece metin ile onu okuyan arasındaki rasyonel bir 
ilişkiye indirgenmesi, metnin taşımakta olduğu 
otoritenin kaynağının meşruiyetini hiçe saymak
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olacaktır. “O” otoriteki, her an kalplere müdahil 
olduğunu kitabında bizzat kendisi beyan etmekte
dir.

Diğer cihetten eğer hermenötik yöntemle baş
layan göreceleştirme, müslümanların modern 
dünyadaki istikballeri için “mecburi” ve “gerekli” 
bulunursa; modern dünyanın her an hasıl etmekte 
olduğu adaletsizliklerini, bunların niçin ve nasıl 
olduklarını açıklığa kavuşturacak kavramlardan 
mahrum kalacağımız söylenebilir. Böyle bir du
rumda Amerika’da Kızılderililerin, Afrika’da yerli
lerin ve FiHstin’de müslümanların niçin öldürül
düklerinin izahı zorlaşacaktır. Öte yandan müslü- 
manlar da kendi yaptıklarının “doğru” olup olma
dığını anlama hususunda şüphe içine düşecekler
dir. Her şeyi hermenötik bir “ifade” içinde dile ge
tirmek zihinde bir “sabite”nin varlığını imkansız 
hale getirdiğinden, değerlerin bütününü mutlak 
görecehğin dünyasında değerlendirmeye/anlam
landırmaya kalkışmak demek olacaktır. Bu du
rumda “zulmü” açıklayacak kavramlarımız olma
yacağından “zalim”in sadece ait olduğu zamanın 
bağlamı/şartları içinde bir anlam taşıyabileceği söz 
konusu olacaktır.

içinde yaşadığımız dünyanın fiziksel ve top
lumsal gerçekliğini, elde_ edilecek yeni yöntemler 
ve onların sunacağı yeni ''okuyup tarzları' ile tahlil 
etmenin gündelik olanın dışında -hele müslüman- 
1ar cihetinden- uzun süreli bir ihtiyaca cevap vere
bileceği şüphelidir. Modern akıl dün olduğu gibi 
bugün de dünyayı “savaş” alanına çevirmiş du
rumdadır. Çelişkili biçimde bu durum, aynı za
manda aklın kendine duyulan ihtiyaç ve talebi 
kuvvetlendirmekte ve bilhassa bütün üçüncü dün
ya ülkelerinde uygulama alanı olarak kendisi yay
gınlaşırken, mevcut siyasal iktidarlara da baskıcı 
olma meşruiyetini kazandırmaktadır. Yaşanan iç 
ve dış baskıların neticesi olarak, şimdilerde mo
dern ve post-modern dünya ve değerler arasında 
giderek sıkışmaya başlayan müslümanlar; moder- 
nitenin baskıcılığından post-modernitenin daha 
özgür gibi görünen, fakat bütün değerlerin görece
lik bağlamında anlam kazandığı rahatlatıcı dünya
sına doğru bir seyir içinde bulunmaktadırlar. Bu 
durum müslümanlardan İslam’ı, -artık “usûl”

unutulmuş olduğundan- yeni “yöntem”lerle ''an
lamlandırmaya' çalışmalarını istemekte; müslü- 
manları, “neyi” bulmak istiyorlarsa Kur’an’da onu 
aramaya koyulmalarını teşvik etmektedir. Ne varki 
müslümanların günümüzde karşılaştıkları mesele
ler artık İslam’ın sadece yeni yöntemlerle tefsir/yo
rumuna indirgenerek anlaşılması ve açıklanması 
ile çözülecek gibi görünmemektedir. Günümüz 
müslümanları, modern tahayyülün öngördüğü ve 
belirlediği niyetlerden kalkarak İslam’a sorular yö
neltmekte; fakat nedense “İslam’dan hareketle” bu 
tahayyül dünyasının hasıl ettiği meselelere soru 
sormaya istekli görünmemektedirler. Dolayısı ile 
bu tutum tefsir/yorum dolayımmda müslümanla- 
rm, “aşın” soru bombardımanı altına alarak İsla
m’ı sorgulamalarını teşvik etmekte; fakat aynı za
manda onları bunu yapmaya yönlendiren tahayyül 
dünyası ve hayat evrenlerini hakettiği nisbettĞ tah
lil etme ve eleştirme imkanını da ellerinden al
maktadır.

Batılı aklın dualite’lerinden biri olarak uzun 
süreden beri düşünceye/hayata hakim halde bulu
nan ''objektivizm'' ve "relativizm" kutupsallığmdan 
mahiyet olarak farklı bir algılama, düşünme ve ta
hayyül arayışı ve çabası bizi yöntem(ler) üzerinde 
değil, düşüncenin cereyan ettiği “dünya” olarak 
bizzat aklın kendi mahiyeti üzerinde yeniden dü
şünmeye mecbur _________________________
etmektedir. Zira 
bugün modern 
akılla uğraşırken, 
yarın mahiyette 
ondan farklı ol
mayan post-mo
dern aklın farklı tezahürleri ile uğraşmak kaçınıl
maz olacaktır. Müslümanm göstereceği çaba, aklın 
kısmen de olsa “kirlenmiş” mevcut halinden arın
dırılması; arındırmanın sağlayacağı yeni “bak
ma/kavrayış” biçimlerinin imkanları ile meselelere 
fıtrata uygun çözümler sunma gayesi taşımak du
rumundadır. Yoksa içinde yaşadığımız dünya ve 
hayat evrenimize hakim kültür, toplumsal adetler 
ve modern kurumlarm imkanları ile düşünmekle; 
hatta Kur’an ve Sünnet’e göre yaşayahm derken 
onları "bu dünyaya transfer"' ederek meselelerin

Modern dünyanın geleneksel 
aklın imkanları ile mayalanıp 
vücut bulduğu söylenebilir.
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çözüleceğini 
ümit etmek 
boşuna bir 
bekleyiş ola
caktır. Müs- 
lümanm aklı 
bugün kaçı
nılmaz ola
rak modern 
s ü r e ç l e r  
içinde sos
yalleşmekte 
ve modern 
k ü l tü rün  
içinde “dü- 
ş ü n m e k - 
te”dir. Hal
buki mesele 
Kur’an ve 
Sünnet’in 
imkanları ile

“modern rasyonellik” anlamına gelmeyen ve bun
dan dolayı kendini “irrasyonel’liğin karşıtı olarak 
tanımlamamış bir aklın “ inşa”sıdır.

Nevar ki modern anlam içermeyen böyle bir 
“ inşa”nm imkanı, akıl-kültür ilişkisinin kapalı 
dünyasının “dışına” çıkmayı/çıkabilmeyi gerektir
mektedir. Birbirlerini besleyen bir yapı olarak; 
akıl, belirli bir kültür içinde oluşmakta ama aynı 
zamanda da bu kültüre kaynaklık etmektedir. Gü
nümüzde önemli bir düzeye varmış olan kültürel 
değerler alanının farklılıldarı/çokluğu hem mo
dern aklın/rasyonelliğin meydana getirdiği hasıla, 
hem de bu aklı çaresizlik ile karşı karşıya getiren 
sebepler halini almıştır. İster kültür/bilgi ye isterse 
hayata dair herhangi bir “yalnışlık” bu durumda 
mevcut kültür/bilgi’nin dolayısı ile aklın imkanla
rı içinde uzun bir süreç izlemeden tesbit edilmesi 
ve düzeltilmesi imkansız görünmektedir denebilir. 
Bundan dolayı ayrı bir konu oldu
ğu halde burada meseleye kısaca ---------
değinirsek; müslümanlar cihetin
den akıl-kültür ilişkisinin kapah 
dünyasından kurtulup açık bir 
dünyaya ulaşabilmek için “akıl-

sünnet” ilişkisinin yeniden kurulması mecburiyeti 
bulunmakta; akıl, yeniden sünnetin anlam dünya
sı içinde kendini “kurmak” ve faaliyetini sürdür
mek mecburiyetindedir. Aksi halde îslam aklı red
detmiyor diyerek, aklın imkanlarını modern top
lum/kültür bağlamında İslam’ın hizmetine sun
mak, modern aklı içselleştirmek olacaktır.

Bugün ister ontolojik, isterse “ fizik” veya “me
tafizik” ”̂ düzleme ilişkin anlayışımız açıkça mo
dern kültürün hegemonyasını yansıtmaktadır. 
Akıl genel olarak modern kültür/bilimsel bilgi 
içinde düzenlenmiş bir “olgu” olarak kabul edilir 
ve bununla beraber akıl-kültür ilişkisi hasıl edil
miş olur. Bu ilişki aynı zamanda belirli bir dünya 
görüşünün “görme” ve “kavrama” biçiminin ifade
si olmak gibi hususiyet taşır. Fakat şu da var ki ba- 
tı-dışı dünya görüşleri için bu ifade, gerçekte ciddi 
ve önemh bir meselenin gözden kaçmasına sebebi
yet vermektedir. Bugün batı-dışı toplumların mo
dernleşme ile beraber -modernleşmenin getirdiği 
kabullenmiş fukaralığı tatmin etmenin bir imkanı 
olarak- hep “kendilerine” ait ve dolayısı ile farklı 
bir “kültür”den bahsetmelerine karşılık; akıl-kül- 
tür ilişkisi “ihmal” edilerek, nedense “kendilerine” 
ait farklı bir “akıF’dan bu kadar rahatça bahsede- 
memeleri önemU ve dikkat çekici bir nokta sayıl- 
mahdır.

Bütün farklı kültürleri aslında kendi kalıpları
na dökerek, rasyonel temelde türdeş hale getiren 
modern aklın; kültürlerin kendilerine has farklıh- 
ğmı mahiyetten çok form’a ilişkin bir hususiyet 
olarak; kendine ait alana da “düzenleyici” bir mev
ki biçerek, tanımlama kurnazlığında bulunduğu 
inkar edilemez. Bununla beraber günümüzde gi
derek yaygınlık kazanmakta olan kültürel görece
lik, çok kültürlülük ve kimlik üzerinde sürdürülen 
tartışmalar; modern aklın evrensel olduğunu ilan 
ettiği rasyonel insan ve ahlak anlayışının başarısız
lığına yapılan vurgular hususiyeti taşımaktadır.

Batı düşünce geleneği içindeki kadim Grek mirası olarak varlığını südüren “ fizik” ve 
“ metafizik” şeklindeki düaiist acarımın; İslam cihetinden doğnı bir ayırım olduğu 
söylenemediği gibi, gerçekliği ve meşruiyeti de bulunmamaktadır. İslam’da söz ko
nusu edilen “ Gayb” ve “Şehadet” alemlerinin “ fizik-metafizik” ayırımına tekabül et
mediğinin belirtilmesi gerekmektedir. Biz burada fizik-metafizik kavramlarına mak
sadın ifadesinde alışılmış bir imkan oldukları için başvurduk.
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Bugün içinde yaşadığımız dünya ile varlık ale
mine ilişkin tahayyülümüz; 14. yüzyıldan itibaren 
Avrupa kıtasında vuku bulmuş bir çok karmaşık 
sebeple beraber dönüşüm geçiren bir aklın kazan
dığı yeni tahayyülün ve yeni idrak biçiminin, dün
ya ve valık alemini yeniden yoruma tabi kılması
nın neticesinde hasıl olmuştur. İçinde yaşadığımız 
ve dünden farklı olduğuna inandığımız bu yeni 
dönemde “dünyanın yorumlanması” demek; in
san, hakikat, varlık, bilgi, hayat, zaman, mekan ve 
tarihe ilişkin mevcut idrakin zıttı olan yeni bir “tu
tum” anlamına gelmektedir. Yorumlanmış bir 
dünya aynı zamanda yapılan yorumun gaye ve he
define, yorumlanma biçimine göre düzenlenmiş 
ve hala düzenlenmekte olan bir süreç içindeki 
dünya sayılmalıdır. Dolayısı ile bu dünya içindeki 
hayat alanının insan eliyle oluşturulmuş ve şekil
lendirilmiş fiziksel dokusu ve içinde hüküm sür
mekte olan mevcut düzenlilik hali ile; süreçlendi- 
rilen beşeri ilişkilerin kendilerinde taşıdıkları 
muhteva ve form, neticede bu yorumun mahsulle
ri durumundadırlar.

Yorumun neticesi olarak vücut bulmuş yeni 
gerçekliğin evreni bir süreldilik içinde zihnimizi, 
algılayışımızı, idrak ve tasavvur biçimimizi, davra
nışlarımızı; bilgi, tarih, cihad ve barış anlayışımızı, 
hatta vücudumuzu kullanma tarzımızı şekillendir
mekte, anlamlandırmakta ve onlara kendine uygun 
düşecek amaçlar yüklemektedir. Bundan dolayı 
içinde hayatın sürdüğü toplumsal gerçeklik artık 
kendinin öngördüğünün dışında farklı ilke, ideal 
ve erdemler üzerinde inşası muhtemel herhangi bir 
“gerçeklik” kabul edememektedir. Bu tesbitimiz 
doğruluk payı taşıyorsa İslam’la ilgili bir hususa 
değinmek gerekmektedir. Eğer dünyanın toplum
sal gerçekliği ve belirli bir şekle ulaşmış fizik doku
su İslam’ın idealleri için elverişli tarzda şekillenme- 
mişse; eğer bu dünya idealleri, bu idealleri içerik- 
lendirmiş epistemolojisi ve gelecek beklentisi yö
nünden İslam’la uyuşmuyorsa; acaba bu dünyada 
İslam’ı -sadece camiler inşa ederek değil- hayatın 
pratiğinde görünür kılmak veya “yeteri kadar” 
müslümanca yaşamak nasıl mümkün olabilecektir!

Bugün onyedinci yüzyıldan 

itibaren aydınlanmaya ilişkin 

kabul görmüş "akıl" ve "bilgi” 
kavramlarının ciddi bir dönü
şüm geçirmekte olduğuna 
şahit olmaktayız.

Soruyu günümüz müslümanları cihetinden 
önemli ve anlamlı bulduğumuzu söylemeliyiz. Bir 
“yorum” neticesinde, fakat meydana getirdiği hası
lalar bağlamında tahmini mümkün olmayan bu 
değişim, elbette kendiUğinden meydana gelmedi. 
Değişimi mecbur kılan ve hazırlayan dini, iktisadi, 
toplumsal, tarihsel şartlar kadar; hayatını bunlar 
içinde sürdüren insanın geleceğe ilişkin umut ve 
beklentileri de elbette belirleyici roller üsdenmiş-
lerdir. Nitekim _________________________
bu insanın yol 
gösterici olarak 
kiliseyi/dini bir 
kenara bırakıp, 
kendine ait bir 
referans kaynağı 
olarak aklı temel 
aldığını -daha 
açıklayıcı bir ifa
de ile aldı kilise
nin elinden ala
rak- varlık/nesneler dünyasını farklı bir “oku
ma/yorumlama” biçimiyle kendisi için yeniden 
anlamlandırdığını söyleyebiliriz. Dolayısı ile yo
rumlamayı ve tanımlamayı mümkün ve meşru kı
lan, diğer bir anlatımla dünyanın yüklendiği yeni 
anlamın kaynağından ve bu dünyayı düzenleyici 
son merci olarak, modern insanın “akh” esas aldı
ğını görmekteyiz. Ölümü “ihmal” ederek ya da ha
yat alanının “dışına” kovarak; hayatı ve bu hayatın 
evrenini yorumlayan ve yeniden var kılan bugün
kü gerçekliğin merkezinde “modern akıl” bulun
maktadır. Dünya bu akhn her defasında “revize” 
ederek hasıl ettiği bilgi, kendine has tahayyül için
de ortaya koyduğu ilkeler ve yasalar; şekillendirdi
ği -ahlak değil- etik ve süreçlendirdiği beşeri iliş
kilerle bugünkü anlamını, içerik ve formunu kaza
narak bu duruma gelmiş oldu.

Öte yandan başından beri yorumlanmış bu 
dünyaya muhalefette bulunan müslümanları, ak
hn yeni kullanım biçimi beklenmeyen bir netice 
olarak şimdi; bütün bu hayat evrenini farklı hedef 
ve gayeler için, İslam’a ait farklı değerlerle inşa et
menin artık mümkün olamayacağına, yine kendi
si inandırmaya çalışmaktadır. Nitekim bu yorum
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neticesinde var edilmiş mevcut gerçekliğe itiraz et
menin “absürd” yada “irrasyonel” bir faaliyet ola
cağı fikri müslümanlar arasında giderek kabul 
görmektedir. Müslümanın bu tarz fikre ve inanca 
kapılmasının temelinde onun iç dünyasının yani 
enfüsi boyutun; dış dünya /afaki yani yaşadığı za
hirdeki hayat alanı içindeki tecrübeler tarafından 
giderek dönüştürülmesinin sebep olduğu söylene
bilir.

Ne var ki bu dönüşümün neticesi olarak îslam 
da bir süreden beri “yorumlanmış dünya”nm mev
cut gerçekliğine göre yorumlanmak gibi bir süre
ce sokulmuş haldedir. Yorumlamanın tezahürü 
olarak “biz” ve yaşamakta olduğumuz “hayat” bir
birlerinden giderek ayrışmaktadır. Mesela ibadet 
ile muamelat arasındaki makasın müslümanın ha
yatında yavaş yavaş açılmaya başladığını söyleyebi
liriz. Sanki muâmelatın artık şimdilerde ibadet ka
tegorisi dışında değerlendirildiğine ilişkin zımni 
bir kabul sözkonusudur. Yine aynı bağlam içinde 
müslüman, Darwinciliğe karşı çıkmakta, fakat

“ilerleme” dü-
____________________________  şüncesinin

İslam aklı reddetmiyor diye
rek, aklın imkanlarını modern 

toplum/kültür bağlamında İs
lam'ın hizmetine sunmak, mo

dern aklı içselleştirmek ola
caktır.

modern kav- 
ramsallaştırı- 
mın beUrledi- 
ği hedeflere 
güçlü bir 
inanç ve sa
b ı rs ız l ık la  
varmak iste- 

------------------------  mektedir. Ni
tekim müslü-

manm zihni bu “yorumlanmış dünya”ya itirazda 
bulunarak İslam için yeniden yorumladığında onu 
değiştirdiğini, İslam’a uygun hale getirdiğini san
makta; fakat gösterilen çaba ne yazık ki “form”a ve 
“niceliğe” yönelik olmanın ötesine varamamakta
dır. Netice olarak yorumlanmış dünyayı islamileş- 
tirmek gibi form’da sahici fakat muhtevaya teka
bül etmeyen yanıltıcı bir faaliyetten kurtulama- 
maktadır. Hatta bu tarz yorumlama yapan zihin 
halinin, genellikle doğrudan doğruya mevcut for- 
m’u aşma gücünü göstererek İslam adına ciddi sa

yılabilecek bir itirazına şahit olmak da oldukça 
zordur. Üstelik tam tersine genel islami hükümle
ri, bu aklın imkanları ile yeniden rasyonel yoru
munun yapıldığı süreçler yolu ile “geliştirmeye”; 
yani bu hükümlerin, içinde yaşanılan toplumsal 
gerçekliğe uygun hale getirilmeye çalışıldığı görül
mektedir.

Modern dönemde dünyanın yorumlanması, 
diğer bir anlatımla hakikatin akıl merkezli tanımı, 
ister istemez kilisenin yerine bu defa insanı haki
katin merkezine taşımıştır. Aklın epistemik faali
yeti ise sadece bu dünyaya yönelik olmuştur, içeri
ğinde taşımakta olduğu hususiyetinden dolayı akıl 
İslam’ı yorumladığı dünya içinde veya kendi ta
hayyül dünyasında yeniden yorumlarken; kendi 
ayrıştırıcı/düalist vasfının hasılası olarak iman ile 
ameli, diğer bir anlatımla “batın” ile”zahir”i mü
minin idrak/kavrayış dünyasında biribirlerinden 
bağımsızlaşacak derecede farklı dünyalar haline 
getirmekte ya da biribirlerinden yalıtmaktadır. 
Bununla beraber çok daha önemli bir nokta ise, 
aklın muhtevasında taşıdığı bu hususiyetini hasıl 
ettiği bilginin bizzat kendisinde içeriklendirmesi- 
dir. Bu bilginin bilhassa epistemik tabiatı; diğer bir 
ifadeyle bu bilginin sahip olduğu muhtevanın dü
zenlenişi ve inşâsı sırasında yüklendiği anlam ve 
gaye önemli derecede “sapmalar” taşıdığından, ih
mal edilemeyecek kadar önem taşımaktadır. Bun
dan dolayı düşünce ve hayatın seyir mahalli olan 
iki “yerin” bugün yeni baştan yerli yerine oturtul
maları giderek zorunluluk haline gelmektedir. Bu 
yerlerden biri “akıl”, diğeri de “dünya”dır. ilkinin, 
“akletme” faaliyetinin yeniden kazandırılması için 
“kirliliğinden” temizlenmesi; İkincisinin ise insan
daki çağrışımında, ilahi kitapların söz konusu etti
ği yer olarak yeniden “dünyalaştırılması” mecburi 
olmuştur. Çünkü dünyayı “yeterince” aklederek 
anlamadan, ahireti hakkı ile anlamak mümkün 
olamayacak; akletmek, dünyayı ahiret için yaşa
mak demektir.* ■

Devam Edecek

Bu yazıda müracaat edilen kaynaklar, yazının bitiminden sonra ve
rilecektir.
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• ANKARA ANTLAŞMASI (1963)
• PARİS ŞARTI (1990)
• KOPENHAG KRİTERLERİ (1993)

10 Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne “adaylığı” onay

lanmış bulunuyor. Türkiye’nin A B ’ye aday üyeliğinin ne kadar süreceği, “tam üyeliğin” ne 

zaman gerçekleşebileceği, adaylık aşamasında Ege ve Kıbrıs başta olmak üzere hangi konular

da ne gibi tavizlerin verildiği, verileceği gibi konular belirsizliğini/esrarmı koruyor.

Ancak bir yandan da A B ’ye tam üyeliğin gerçekleşm esi için bir dizi uyum yasalannm nasıl 

çıkarılacağı ekonomik, siyasal sosyal ve kurumsal düzenlemelerin nasıl yapılacağı tartışılıyor. 

Önümüzdeki günlerde de bu tartışmaların artarak devam etmesi beklenmektedir.
Sözkonusu tartışmalar bağlamında Kopenlıag Kıiterleri ve Paris Şartı sık sık gündeme 

gelmektedir. Öte yandan, Türkiye’nin AB ilişkilerinde önem li bir aşama alan Ankara 

Antlaşması ( 1963)’na da atıflar yapılmaktadır.
Bu nedenle derginiz Ümran, bu ayın belgesini AB tartışmalarına ışık tutacak şekilde Ankara, 

Antlaşması, Paıis Şartı ve Kopenhag Kriterleri olarak tercih etti.
Ümran
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1963 Türkiye  ile a v r u pa  ekonomik topluluğu  
ARASINDA ANKARA ANTLAŞMASI

Bir yandan,
Türkiye Cumhurbaşkanı,
Öte yandan.
Majeste Belçikalılar Kralı,
Federal Almanya Cumhurbaşkanı,
Fransa Cumhurbaşkanı,
İtalya Cumhurbaşkanı 
Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Düşesi, 
Majeste Hollanda Kraliçesi, 
ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi, 
Türk halkı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 

içinde bir araya gelmiş halklar arasında gittikçe 
daha sıkı bağlar kurmaya kararlı olarak;

Türkiye ve Avrupa Ekonomik Toplulugu'nda- 
ki yaşam koşullannın, hızlandınlmış bir ekonomi 
ilerleyişi ve uyumlu bir alışveriş genişlemesi ile 
sürekli olarak iyileşmesini, böylece Türkiye eko
nomisi ile Topluluk Üyesi Devletlerin ekonomile
ri arasındaki arayı azaltmayı sağlamaya kararlı 
olarak;

Türk ekonomisinin kalkınmasının ortaya 
koyduğu özel sorunlan ve belli bir sürede Türki
ye'ye bir ekonomik yardım yapılması gereklili
ğini gözönünde bulundurarak;

Türk halkının yaşam düzeyini iyileştirme ça
basına, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun getire
ceği desteğin, ilerde Türkiye’nin Topluluğa katıl
masını kolaylaştıracağını kabul ederek;

Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran And- 
laşmanın esinlendiği ülküyü birlikte izleyerek,

barış ve özgürlük güvencesini pekiştirmeye ke
sinlikle kararlı olarak;

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran And- 
laşmanın 238. Maddesi uyannca Türkiye ile Av
rupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık ya
ratan bir anlaşma bağıtlanmasını kararlaştırmış
lar ve bunun için.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI:
Dışişleri Bakanı Bay Feridun Cemal Erkin’i

MAJESTE BELÇİKALILAR KRALI:
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bay 

Paul Henri Spaak'ı
FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI:
Dışişleri Bakanı Bay Gerhard Schröeder'i

FRANSA CUMHURBAŞKANI:
Dışişleri Bakanı Bay Maurice Couve ve Murvil-

le'i

İTALYA CUMHURBAŞKANI:
Hazine Bakanı Bay Emilio Colombo’yu

ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ: 
Hükümet Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Ba

kanı Bay Eugene Schaus'u

MAJESTE HOLLANDA KRALİÇESİ:
Dışişleri Bakanı Bay Joseph M.A.H. Luns'u
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ve AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU KONSEYİ:
Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyinin şinn- 

diki dönem Başkanı ve Hollanda Dışişleri Bakanı 
Bay Joseph M.A.H Luns'u

tam yetki ile atamışlardır. Adlan geçenler, 
yetki belgelerinin verişiminden ve bunlann yön
temine uygunluklarının anlaşılmasından sonra, 
aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır.

BAŞLDGI

İLKELER

Madde-1

Bu Andlaşma ile Türkiye ile Avrupa Ekono
mik Topluluğu arasında bir Ortaklık kurulmuştur.

Madde-2

1- Anlaşmanın amacı, Türkiye ekonomisinin 
hızlı kalkınmasını ve Türk halkının istihdam dü
zeyinin ve yaşama koşullannın yükseltilmesini 
sağlama gereğini tümü ile gözönünde bulundu
rarak, Taraflar arasındaki ticari ve ekonomik iliş
kileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi 
özendirmektir.

2- Yukandaki Fıkrada belirtilen amaçlann 
gerçekleştirilmesi için, 3., 4., ve 5. Maddelerde 
gösterilen koşullara ve yöntemlere göre, bir 
gümrük birliğinin giderek gelişici biçimde kurul
ması öngörülmüştür.

3- Ortaklığın:
a) Bir hazırlık dönemi (phase preparatoire),
b) Bir geçiş dönemi (phase transitoire),
c) Bir son dönemi (phase definitive).
vardır.

Madde-3

1- Hazırlık döneminde Türkiye, geçiş dönemi 
ve son dönem boyunca kendisine düşecek yü
kümlülükleri üstlenebilmek için, Topluluğun yar
dımı ile ekonomisini güçlendirir.

Bu hazırlık dönemine ve özellikle Topluluğun 
yardımına ilişkin uygulama yöntemlen Anlaş
maya ekli Geçici Protokol ve Mali Protokolde be
lirtilmiştir.

2- Hazırlık döneminin süresi. Geçici Protokol
de öngörülen yöntemler uygun uzatma dışında, 
beş yıldır.

Geçiş dönemine, Geçici Protokolün 1. Madde
sinde öngörülen koşullara ve yöntemlere uyula
rak geçilir.

Madde- 4

1- Geçiş döneminde Bağıtlı Taraflar, karşılıklı 
ve dengeli yükümlülükler temeli üzerinden:

- Türkiye ile Topluluk arasında bir gümrük 
birliğinin giderek gelişici biçimde yerleşmesini,

- Ortaklığın iyi işlemesini sağlamak üzere, 
Türkiye'nin ekonomik politikalarının geliştirilme
sini sağlarlar.

2- Bu dönemin süresi, birlikte öngörülebile
cek kural dışı durumlar saklı kalmak üzere, on 
iki yılı geçemez. Bu durumlar, gümrük birliğinin 
makul bir süre içinde kurulup tamamlanmasını 
engellemez.

Madde-5

Son dönem gümrük birliğine dayanır ve Ba
ğıtlı Taraftlann ekonomi politikalan arasındaki 
koordinasyonun güçlendirilmesini gerektirir.

Madde-6

Ortaklık rejiminin uygulanmasını ve giderek 
gelişmesini sağlamak için Bağıtlı Taraflar, Anlaş
ma ile verilen görevlerin sınırları içinde hareket 
eden bir Ortaklık Konseyinde toplanırlar.

Madde-7

Bağıtlı Taraflar, bu Anlaşmadan doğan yü
kümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayıcı her 
türlü genel ve özel önlemleri alırlar.

Taraflar, Anlaşma amaçlarının gerçekleştiril
mesini tehlikeye düşürebilecek her türlü önlem
den kaçınırlar.

BAŞLIIGU

Geçiş Döneminin Uygulannnaya Konulması 

Madde-8

4. Maddede anılan amaçlarin gerçekleşmesi 
için Ortaklık Konseyi, geçiş döneminin başlama
sından önce ve Geçici Protokolün. 1, Maddesinde 
öngörülen yönteme göre. Topluluğu kuran And- 
laşmanın öngördüğü ve gözönünde bulundurul
ması gereken alanlarla, özellikle bu başlık altın
da öngörülenlere özel hükümlerin uygulama ko- 
şullannı, yöntemlerini, sıra ve sürelerini ve yarar-
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İl görülecek her türlü korunma kurallarını (clause 
de sauvegarde) saptar.

Madde-9

Bağıtlı Taraflar, Anlaşmanın uygulanma ala
nında, 8. Maddenin uygulanması ile ilgili olarak 
ortaya konabilecek özel hükümler saklı kalmak 
üzere, uyrukluk nedeniyle uygulanan her türlü 
ayırımın, Topluluğu kuran Andlaşmanın 7. Mad
desinde anılan ilke uyarınca, yasak olduğunu 
kabul ederler.

BÖLÜM 1 

Gümrük: Birliği (Union Douaniere) 

Madde-10

1. Anlaşmanın 2. Maddesinin 2. Fıkrasında ön
görülen gümrük birliği, mal alışverişlerinin tü
münü kapsar.

2. Gümrük Birliği:
- Topluluk üyesi Devletlerle Türkiye arasında, 

gerek dış alımda, gerek dış satımda gümrük ver
gileri ve eşit etkili resimlerin ve miktar kısıtlama
larının, ulusal üretime. Anlaşmanın hedeflerine 
aykırı bir koruma sağlamayı gözeten eşit etkili 
başka her türlü önlemin yasaklanmasını;

- Türkiye’nin üçüncü ülkelerle ilişkilerinde. 
Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesinin kabulünü 
ve Toplulukça dış ticaret konusunda uygulanan 
diğer düzenlemelere (reeglementations) yaklaş
mayı kapjar.

BÖLÜM 2 

Tanm 

Madde-11

1. Ortaklık rejimi, Topluluğun ortak tanm po
litikasını gözönünde bulunduran özel düzenle
melere göre, tanmı ve tanm ürünleri alışverişini 
de kapsar.

2. Tanm ürününden. Topluluğu kuran Andlaş- 
manm II. Ekinin konusu olan ve sözkonusu An- 
daşmanın 38. Maddesinin 3. Fıkrası hükümlerinin 
uygulanması ile tamamlanmış bulunan çizelge
de sayılı ürünler anlaşılır.

BÖLÜM 3 

Ekonomik; Nitelikteki öbür Hükümler 

Madde -12

Bağıtlı Taraflar, aralarında serbest işçi dolaşı
mını aşamalı olarak gerçekleştirmek için Toplu
luğu kuran Andlaşmanın 48., 49. ve 50. Maddele
rinden esinlenmeyi kabul ederler.

Madde-13

Bağıtlı Taraflar, aralannda yerleşme serbestli
ği kısıtlamalarını kaldırmak için. Topluluğu kuran 
Andlaşmanın 55, 56 ve 58.-65 Maddelerinden 
esinlenmeyi kabul ederler.

Madde-14

Bağıdı Taraflar, aralannda serbest hizmet 
edilmiş (libre prestation des services) kısıtlama- 
lannı kaldırmak için, Topluluğu kuran Andlaşma- 
nın 55., 56. ve 58.-65. Maddelerinden esinlenme
ye kabul ederler.

Madde-15

Topluluğu kuran Andlaşmanın ulaştırma 
(transports) ile ilgili hükümlerin ve bunlann uy
gulanması dolayısiyle girişilmiş olan tasarruflann 
Türkiye’ye de uygulanması koşullan ve yöntem
leri, Türkiye’nin coğrafya durumu gözönünde 
bulundurularak düzenlenir.

Madde-16

Bağıtlı taraflar. Topluluğu kuran Andlaşmanın
3. Bölümünün (Partie) 1. Başlığında (Titre) yer alan 
rekabet, vergi işleri ve yasaların yaklaştırılması 
ile ilgili hükümlerde anılan ilkelerin, ortaklık iliş
kilerinde uygulanması gerektiğini kabul ederier.

Madde-17

Anlaşmaya taraf olan her Devlet, ekonomisi
ne. fiyat düzeyi karariılığı içinde sürekli ve den
geli bir genişleme sağlarken, genel ödeme bilan
çosunda denge sağlamak ve parasına olan güve
ni sürdürmek için gerekli ekonomi politikasını 
uygular.

Taraf Devlet, bu amaçlara ulaşmak için kon
jonktür politikası ve özellikle mali politika ve pa
ra politikası uygular.
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Madde-18

Anlaşmaya taraf olan her Devlet, kambiyo 
kurları konusunda Ortaklık amaçlarının gerçek
leştirilmesini sağlamaya elverişli bir politika uy
gular.

Madde-19

Türkiye ve Topluluk üyesi Devletler, Anlaş
manın uygulanmasında mal, hizmet, sermaye 
ve kişilerin dolaşımının aralarında serbestleştiril- 
diği ölçüde, mal hizmet ve sermaye alışverişleri
ne ilişkin ödeme ya da transferlerle, ücret ve 
sermaye transferlerinin, alacaklının ya da yarar
lananların oturdukları ülke parasıyla yapılması
na izin verirler.

Madde-20

Bağıtlı Taraflar. Anlaşma amaçlarının gerçek
leştirilmesine yarayan Türkiye ile Topluluk Üye
si Devletler arasındaki sermaye akımlannı kolay
laştırmak için aralannda danışırlar.

Bağıtlı Taraflar, Topluluk ülkelerinden gelen 
ve Türk ekonomisinin kalkınmasına yardımı ola
bilecek sermayelerinin Türkiye’de yatırımını 
özendiren her çeşit aracı araştırmaya çaba gös
terirler.

Her Üye Devlet ülkesinde oturanlar, Türki
ye'nin başka bir Üye Devlete ya da ücüncü bir 
ülkeye tanıdığı bütün kolaylıklardan, özellikle 
yabancı sermayeye uygulanan işlem bakımın
dan kambiyo ve vergi konularındaki kolaylıklar
dan yararlanırlar.

Madde-21

Bağıtlı Taraflar, üçüncü ülkelerin ileride Top
luluğa katılmaları ya da ortak olmaları durumla- 
n da kapsam içine girmek üzere, üçüncü ülkeler 
karşısındaki ticaret politikalarının eşgüdümünü 
ve bu alandaki karşılıklı çıkanlarının korunması
nı sağlamaya elverişli bir danışma yöntemini ha
zırlamayı kabul ederler.

BAŞLIK III 

Genel ve Son Hükümler 

Madde-22

1. Anlaşma ile belirtilen amaçların gerçekleş
tirilmesi için, Anlaşmanın öngördüğü durumlar

da Ortaklık Konseyi’nin karar yetkisi vardır. İki 
Taraftan her biri, verilmiş kararların yerine geti
rilmesinin gerektirdiği önlemleri almakla yü
kümlüdür. Ortaklık Konseyi yararlı öğütlemeler
de de bulunabilir.

2. Ortaklık Konseyi Anlaşmanın amaçlannı 
gözönünde tutarak, ortaklık rejimi sonuçlarını 
belli aralıklarla inceler. Bununla birlikte, hazırlık 
dönemi boyunca bu incelemeler bir görüş alış
verişi sınırları içinde kalır.

3. Geçiş döneminin başlaması ile ortaklık re
jiminin gerçekleşmesi yolunda. Anlaşma 
amaçlarından birine ulaşmak için. Bağıtlı Tarafla- 
nn bir ortak davranışı zorunlu görülüyorsa. An
laşma bunun için gerekli davranış yetkisini ön- 
görmese bile. Ortaklık Konseyi uygun kararlan 
alır.

Madde-23

Ortaklık Konseyi (Conseil d'Association), bir 
yandan Türkiye Hükümetinden üyeler, öte yan
dan. Topluluk Üyesi Devletler Hükümetlerinden. 
Konseyinden ve Komisyonundan üyelerden olu
şur.

Ortaklık Konseyi üyeleri, İçtüzüğün öngördü
ğü koşullarla kendilerini temsil ettirebilirler.

Ortaklık Konseyi, kararlannı oybirliği ile alır.

Madde-24

Ortaklık Konseyi başkanlığı, altışar aylık süre
ler için Türkiye ile Topluluk temsilcilerinden biri 
tarafından, sıra ile yapılır. îlk başkanlık süresi Or
taklık Konseyi kararıyla kısaltılabilir.

Ortaklık Konseyi İçtüzüğünü yapar.
Ortaklık Konseyi görevlerinde kendisine yar

dım edebilecek her komiteyi, özellikle anlaşma
nın iyi yürütülmesi için gerekli işbirliğinin sürek
liliğini sağlıyacak bir komite kurmağa karar ve
rebilir.

Ortaklık Konseyi bu komitelerin görev ve 
yetkilerini belirler.

Madde-25

1. Her Bağıtlı Taraf, Anlaşmanın uygulama ve 
yorumu ile ilgili olup Türkiye’yi ya da Topluluğu, 
Topluluk Üyesi bir Devleti ilgilendiren her uyuş
mazlığı Ortaklık Konseyine getirebilir.

2. Ortaklık Konseyi uyuşmazlığı karar yolu ile
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çözebilir; bunun gibi uyuşmazlığı Avrupa Toplu
lukları Adalet Divanına ya da kurulu bulunan 
herhangi bir başka yargı nnerdine götürnneyi ka
rarlaştırabilir.

3. Taraflardan her biri, karann ya da hükmün 
yerine getirilmesinin gerektirdiği önlemleri al
makla yükümlüdür.

4. Uyuşmazlık, işbu Maddenin 2. Fıkrasına gö
re çözülmemiş ise, Bağıtlı tarafların geçiş döne
minde ve son döneminde başvurabilecekleri ha
kemli ya da başkaca bir yargı yolunu Anlaşma
nın 8. Maddesi uyarınca Ortaklık Konseyi saptar.

Madde-26

Anlaşmanın hükümleri, Avrupa Kömür ve çe
lik Topluluğunun yetki alanına giren Maddelere 
uygulanmaz.

Madde-27

Ortaklık Konseyi, Bir yandan, Avrupa Parla
menter Asamblesi. Topluluğun Ekonomik ve 
Sosyal Komitesi ve öbür organları ile, öte yan
dan. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye'nin 
yukarıda sayılan kuruluşlann karşılığı organlan 
arasında işbirliğini ve temasları kolaylaştırmak 
için her türlü yararlı önlemleri alır.

Bununla birlikte, hazırlık dönemi süresince, 
bu temaslar, yalnız Avrupa Parlementer Asamb
lesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki 
ilişkilerle sınırlanır.

Madde-28

Anlaşmanın işleyişi. Topluluğu kuran Andlaş- 
madan doğan yükümlülüklerinin tümünün Tür
kiye tarafından üstenebileceğini gösterdiğinde, 
Bağıtlı Taraflar, Türkiye’nin Topluluğa katılması 
olanağını incelerler.

Madde-29

1. Anlaşma bir yandan Türkiye Cumhuriyeti

ülkesinde, öte yandan Belçika Krallığı, Federal 
Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, İtal
ya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı ve 
Hollanda Krallığı'nın ülkelerinde uygulanır.

2. Gene Anlaşma, Topluluğu kuran Antlaşma
nın 227. Maddesinin 2. Fıkrasının 1. paragrafında 
öngörülenleri karşılayan alanlar bakımından, 
Fransız denizaşırı illerine de uygulanır.

Anlaşmanın başka alanlarla ilgili hükümleri
nin, sözü geçen ülkelerde uygulanma koşullan 
Bağıtlı Taraflar arasında ileride varılacak anlaşma 
ile belirtilir.

Madde-30

Bağıtlı Taraflarca Anlaşmaya eklenmesi uy
gun bulunan Protokoller, anlaşmanın aynimaz 
parçalarıdır.

Madde-31

Anlaşma, imza eden Devletlerin kendi anaya
sa kurallarına uyularak, onaylanır. Topluluk yö
nünden, Konseyce. Topluluğu kuran Antlaşma 
hükümleri uyannca, bir karar alınması ve bunun 
Bağıtlı Taraflara bildirilmesiyle geçerli olarak ba
ğıtlanmış olur.

Yukandaki Fıkrada anılan bağıtın onay ve bil
diri belgeleri Brüksel’de karşılıklı verilir.

Madde-32

Anlaşma, 31. Maddede sözü geçen onay bel
gelerinin verişimi gününü izleyen ikinci ayın ilk 
günü yürürlüğe girer.

Madde-33

işbu Anlaşma, her metin özdeş düzeyde ge
çerli olmak üzere, Türk, Alman, Fransız, İtalyan 
ve Hollanda dillerinde ikişer örnek olarak yazıl
mıştır.
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y e n i BİR AVRUPA İÇİN PARİS ŞARTI 
YENİ BİR DEMOKRASİ, BARIŞ VE BİRLİK ÇAĞI

Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’na 
katılmış olan biz devlet ya da hükünnet başkan- 
lan, derin bir değişnne ve tarihsel beklentiler dö
neminde Paris'te biraraya geldik. Kamplaşma ça
ğı ve Avrupa'nın bölünmüşlüğü sona ermiştir. 
Bundan böyle ilişkilerimizin saygı ve işbirliğine 
dayanacağını ilan ederiz.

Avrupa, geçmişin mirasından annmaktadır. 
Erkek-kadın tüm insanların yürekliliği, halk iste
minin gücü ve Helsinki Sonuç Belgesi’ndeki dü
şüncelerin etkinliği, Avrupa'da yeni bir demokra
si, bans ve birlik çağı açmıştır.

Zamanımız, halkımızın uzun süredir beslediği 
umut ve beklentileri gerçekleştirme zamanıdır. 
Bunlar, insan haklanna ve temel özgürlüklere 
dayalı demokrasiye sarsılmaz bağlılık, ekonomik 
özgürlük ve sosyal adalet yoluyla sağlanacak re
fah ve ülkelerimiz için eşit güvenliktir.

Sonuç Belgesi'nin on ilkesi, son onbeş yılda 
daha iyi ilişkiler yönünde yolumuzu aydınlatmış 
olduğu gibi, bu tutkulu gelecek yolunda bize kı
lavuz olacaktır. Uluslanmızın özlemlerine uygun 
yaşamlan için tüm AGİK yükümlülükleri için tam 
olarak yerine getirilmesi şimdiki girişimlerimizin 
temeli olmalıdır.

insan Haklan, Demokrasi ve Hukukun Üstün

lüğü

Uluslanmızın biricik yönetim sistemi olarak

demokrasiyi kurma, geliştirme ve güçlendirme 
ödevini üstleniyoruz. Bu çabamızda, uyacağımız 
ilkeler şunlardır:

İnsan haklan ve temel özgürlükler, tüm in- 
sanlann doğuştan sahip olduğu aynimaz haklar
dır ve hukukun güvencesi aliındadır. Bu hak ve 
özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, güçlü 
devlete karşı ana güvencedir. Haklann gözetil
mesi ve tam kullanılması, özgürlük, adalet ve 
banşın temelidir.

Demokratik yönetim, düzenli aralıklarla yapı
lacak özgür ve dürüst seçimlerle dile gelen halk 
istemine dayanır. Demokrasinin temeli, insan ki
şiliğine saygı ve hukukun üstünlüğüdür. Demok
rasi; anlatım özgürlüğünün, her toplumsal gru
bun hoşgörüsünün ve herkes için fırsat eşitliği
nin en iyi güvencesidir.

Temsilci ve çoğulcu niteliğiyle demokrasi, 
seçmene hesap verilmesini ve kamu makamla- 
nnın, yansız uygulanan hukuka ve adalete uy
gun davranma yükümlülüğünü içerir. Hiç kimse 
hukukun üstünde değildir.

Her bireyin, aynm gözetilmeksizin-.
Düşünce, vicdan ve din ya da inanç özgürlü

ğüne,
Anlatım özgürlüğüne,
Örgütlenme ve barışçı toplanma özgürlüğü

ne,
Yer değiştirme özgürlüğüne, hakkı vardır.
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Hiç kimse;
Keyfi olarak yakalanıp tutuklanamaz.
işkence ya da başka zalimce, insanlık dışı ya

da onur kırıcı davranış ya da cezaya uğrayamaz.
Yine herkesin.
Haklarını bilmek ve ona göre davranmak, öz

gür ve dürüst seçimlere katılmak,
Kendisine bir suç yüklendiğinde adil ve açık 

yargılanmak,
Tek başına ya da başkalarıyla birlikte mülk 

edinmek ve özel girişimlerde bulunmak,
Ekonomik, toplumsal ve kültürel haklardan 

yararlanmak, hakkıdır.
Ulusal azınlıkların etnik, kültürel, dilsel ve 

dinsel kimliklerinin korunması gerektiğini ve 
ulusal azınlıktan olanların ayrım gözetilmeksizin 
ve yasa önünde tam bir eşitlikle kimliklerini öz
gürce dile getirme, koruma ve geliştirme hakla
rı bulunduğunu belirtiriz.

Herkesin, hakiannın çiğnenmesi durumunda 
ulusal ya da uluslararası etkin yollara başvurma
sını sağlayacağız.

Bu kurallara tam saygı, yeni Avrupa'yı üzeri
ne kurmak istediğimiz temel taşıdır.

Devletlerimiz, demokratik kazanımlann yiti
rilmemesi için işbirliği yaparak birbirini destekle
yecektir.

Ekonomik Özgürlük ve Sorumluluk

Ekonomik özgürlük, toplumsal adalet ve çev
re sorumluluğu, refahın aynlmaz öğeleridir.

Bireyin, demokrasi içinde kullanılan ve huku
kun üstünlüğüyle korunan özgür istemi, başanlı 
ekonomik ve toplumsal gelişmenin zorunlu te
melini oluşturur. İnsan onuruna saygı gösteren 
ve onu ayakta tutan ekonomik etkinlikleri des
tekleyeceğiz.

Pazar ekonomisini, dengeli bir ekonomik bü
yüme, refah, toplumsal adalet, artan istihdam ve 
ekonomik kaynaklann etkin kullanımı yolunda 
geliştirme konusundaki ortak hedeflerimizin zo
runlu öğeleri, özgürlük ve siyasal çoğulculuktur. 
Pazar ekonomisine geçmeye çalışan ülkelerin 
bu yoldaki başarısı önemlidir ve hepimizin yara- 
nnadır. Bu bize, ortak amacımız olan daha yük
sek bir refah düzeyini paylaşma olanağı vere

cektir. Bu amaçla, güçlerimizi birleştireceğiz.
Çevrenin korunması, uluslanmızın ortak so

rumluluğudur. Bu alandaki ulusal ve bölgesel ça
balan desteklerken, ivedi olarak daha geniş öl
çekte ortak eylemde bulunma gereksinmesini 
gözönüne almalıyız.

Katılan Devletler Arasında Dostça ilişkiler

Avrupa’da şimdi yeril bir çağ başlarken, Av
rupa Devletleri, ABD ve Kanada arasında dostça 
ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeye ve güçlendir
meye ve halklarımız arasındaki dostluğu ilerlet
meye kararlıyız.

Avrupa'da demokrasi, banş ve birliği koru
mak ve ilerletmek üzere. Helsinki Sonuç Belge- 
si'nin On ilkesine tam bağlılığımızı açıkça bildiri
riz. On İlkenin süregelen geçerliliğini ve onlan 
uygulama konusundaki kararlılığımızı belirtiriz. 
Bu ilkelerin tümü, her biri ötekiler dikkate alınıp 
yorumlanarak eşit ve kısıntısız olarak uygulanır. 
Bunlar, ilişkilerimizin temelini oluşturur.

Birleşmiş Milletler Andlaşması’yla üstlendiği
miz yükümlülükler ve Helsinki Sonuç Belgesi’yle 
taahhüd ettiğimiz yükümlülükler uyarınca, her
hangi bir Devletin ülke bütünlüğüne ve siyasal 
bağımsızlığına karşı güç tehdidinde bulunmak 
ya da güç kullanmaktan ya da anılan belgelenn 
ilke ve amaçlarıyla bağdaşmaz başka bir biçim
de davranmaktan kaçınma sözümüzü yineliyo
ruz. Birleşmiş Milletler Andlaşması’yla üstlendiği
miz yükümlülüklere aykırı davranmanın, ulusla
rarası hukukun çiğnenmesi olduğunu hatırlatırız.

Anlaşmazlıklan banşçı yollardan çözümleme 
sözümüzü yineleriz. Katılan Devletler arasındaki 
uyuşmazlıklann önlenmesi ve çözümlenmesi 
için mekanizmalar geliştirmeye kararlıyız.

Avrupa’nın bölünmüşlüğünün sona ermesiy
le, herbirimizin seçme özgürlüğüne tam saygı 
göstererek güvenlik ilişkilerimize yeni bir nitelik 
kazandırmaya çalışacağız. Güvenlik, bölünme 
götürmez; katılan her Devletin güvenliği tüm 
ötekilerin güvenliğine ayrılmaz biçimde bağlıdır. 
Bu nedenle, aramızda güvenirlik ve güveni güç
lendirmede ve silah denetimi ve silahsızlanma
nın geliştirilmesinde işbirliği yapmaya söz veririz.

Yirmiiki Devletin aralanndaki ilişkilerin iyileş-
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cirılmesine ilişkin Ortal< Bildirgesi'ni sevinçle kar
şılıyoruz.

(lişkilerinniz, demokratik değerlere, insan 
haklarına ve temel özgürlüklere ortak bağlılığı
mıza dayanır. Devletlerimiz arasında barış ve gü
venliği güçlendirmek için demokrasiyi geliştir
menin ve insan haklarının etkin kullanılmasına 
saygının gerekli olduğuna inanıyoruz. Birleşmiş 
Milletler Andlaşması ve uluslararası hukukun - 
Devletlerin toprak bütünlüğüne ilişkin olanlar 
dahil- ilgili normlan uyarınca halkların eşit hak- 
lann ve kendi yazgılannı belirleme haklannı ye
niden onaylarız.

Ekonomik, toplumsal, çevresel, kültürel ve 
insancıl sorunların çözümü için siyasal görüşme
leri sıklaştırmaya ve işbirliğini genişletmeye ka
rarlıyız. Bu ortak kararımız ve artan bağımlılığı
mız, geçmişin güvensizliğini aşma yolundaki ka
rarlılığımızı artırmaya ve birleşik bir Avrupa kur
maya yardımcı olacaktır.

Avrupa'nın öteki ülkelerle diyalog ve işbirliği
ne açık, karşılıklı değişimlere eğilimli ve gelece
ğin güçlüklerine ortak yanıtlar arayan ve barış 
kaynağı olmasını diliyoruz.

Güvenlik

Aramızdaki dostça ilişkiler demokrasinin güç- 
lendinlmesinde ve güvenliğin geliştirilmesinde 
yarar sağlayacaktır.

Katılan Yirmıiki Devletçe imzalanan ve silahlı 
güçlerin sayısını azaltacak olan Avrupa Konvan- 
siyonel Silahlı Güçler Anlaşması'nı sevinçle kar
şılıyoruz. Katılan Devletler arasında saydamlığın 
ve güvenliğin artmasını sağlayacak olan Güve
nirlik ve Güven Yaratıcı Önlemlere ilişkin yeni 
düzenlemelerin benimsenmesini destekliyoruz.

Bunlar, Avrupa'da kararlılık ve güvenliğin 
güçlendirilmesi yolunda önemli adımlardır.

Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Güçler An
laşması sonucu, silahlı güçlerdeki görülmemiş 
azalmanın yanısıra, AG(K süreci içinde yeni gü
venlik ve işbirliği yaklaşımlan Avrupa'da yeni bir 
güvenlik anlayışı yaratacak ve ilişkilerimize yeni 
bir boyut katacaktır. Bu bağlamda. Devletlerin 
kendi güvenlik düzenlenmelerini seçme özgür
lüklerini tam anlamıyla tanıyoruz.

Birlik

Bütünleşmiş ve özgür Avrupa yeni bir baş
langıç arayışındadır. Halklanmızı bu büyük çaba
ya katılmaya çağırıyoruz. Almanya konusunda 
Moskova'da 12 Eylül 1990'da İmzalanan Son Çö
züm Anlaşması’nı büyük bir hoşnutlukla karşıla
yan ve AGİK Sonuç Belgesi’nin ilkelerine uygun 
olarak ve komşularıyla tam bir uyum içinde Al
man halkının tek bir devlet olarak birleşmesini 
yürekten selamlıyoruz. Almanya’nın ulusal birli
ğinin sağlanması, kararlılık, barış ve işbirliği ko
nusundaki sorumluluğunun bilincinde olan birle
şik ve demokratik bir Avrupa’da adil ve sürekli 
barış düzenine önemli bir katkıdır.

Kuzey Amerika ve Avrupa Devletleri’nin katı
lımı, AGlK’in temel karakteristiğidir. Geçmiş ba- 
şanlannın temelidir. Paylaşılan değerlere sıkı 
bağlılık ve ortak mirasımız, bizi biraraya getiren 
bağlardır. Uluslanmızın tüm zengin çeşitliliğini 
korurken, her alanda işbirliğimizi geliştirme sö
zümüze bağlıyız, karşılaştığımız güçlüklerin, an
cak ortak eylem, işbirliği ve dayanışmayla üste
sinden gelinebilir

AGlK ve Dünya

Uluslanmızın yazgısı, tüm öteki uluslann yaz
gısına bağlıdır. Birleşmiş Milletleri ve uluslarara
sı banş, güvenlik ve adaleti geliştirmedeki rolü
nün artmasını tam destekliyoruz. Birleşmiş Mil
letler Andlaşması’nda dile getirilen ilke ve amaç
lara bağlılığımızı yeniden belirtirken, bu ilkelere 
tüm ayrılıklan kınarız. Birleşmiş Milletler’in dün
yanın gidişinde büyüyen rolünü ve Devletlerimi
zin arasıdaki ilişkilerin iyileşmesinde artan etkin
liğini sevinçle karşılıyoruz.

Dünyanın geniş bir kesiminin büyük gereksi
nimlerinin bilincinde olarak, kendimizi tüm öte
ki ülkelerle dayanışmaya adıyoruz. Bu nedenle, 
bugün Paris'ten Dünya’nın tüm uluslanna bir 
çağnda bulunuyoruz. Temel insan değerlerini 
korunmak ve ilerletmek için ortak çabalarda bu
lunmak üzere tüm devletlerle birlik olmaya ha
zırız.
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GELECEK için KILAVUZ

Tüm AGİK İlkelerinin ve hükünnlerinin tam 
uygulanması konusundaki sağlam sözümüzden 
yola çıkarak, şimdi, halklanmızın gereksinme ve 
özlemlerini karşılamak için işbirliğimizin dengeli 
ve kapsamlı gelişmesine yeni bir ivme kazandır
maya kararlıyız.

insana! Boyut

İnsan hakları ve temel özgürlüklere değiş
mez saygımızı ilan ediyoruz. AGlK’in insancıl bo
yutuna ilişkin hükümleri tam uygulayıp gerçek
leştireceğiz. İnsancıl Boyut Konferansı Kopenhag 
Toplantısı Belgesi'nden kalkarak, demokratik 
kurumlan güçlendirmek ve hukukun üstünlüğü
nün uygulanmasını geliştirmek üzere işbirliği ya
pacağız. Bu amaçla, 4-15 Kasım 1991‘de Oslo'da 
bir uzmanlar semineri toplamayı kararlaştırıyo
ruz.

Ulusal azınlıklann toplumlanmızın yaşamına 
zengin katkısını beslemeye kararlı olarak onların 
durumlannı iyileştirmeyi üstleniyoruz. Halklan- 
mız arasındaki dostça ilişkilerin yanısıra, banş, 
adalet, kararlılık ve demokrasinin; ulusal azınlık- 
lann etnik, kültürel, dilsel ve dinsel kimliklerinin 
korunmasını ve bu kimliğin gelişeceği koşulların 
yaratılmasını gerektirdiğine olan derin inancımı
zı yineleriz. Ulusal azınlıklara ilişkin sorunlann 
ancak demokratik bir siyasal çerçevede doyuru
cu biçimde çözümlenebileceğini ilan ederiz. Ay- 
nca, ulusal azınlıklardan olanlann haklarının, in
san haklannın bir parçası olarak tam saygı gör
mesi gerektiğini de kabul ediyoruz. Ulusal azın
lıklar konusunda artan işbirliğinin artınlması ka
dar, onların daha iyi korunmasına olan ivedi ge
reksinmenin bilincinde olarak, 1-19 Temmuz 
1991'de Cenevre'de bir ulusal azınlıklar uzman
lar toplantısının yapılmasına karar veriyoruz.

Her türlü ırksal ve etnik düşmanlık, Yahudi 
karşıtlığı, yabancı düşmanlığına ve herhangi biri
nin aynmcı davranışa uğramasına karşı olduğu
muz gibi, herhangi birine dinsel ve ideolojik ne
denlerle eziyet edilmesine karşı savaşma 
konusundaki kararlılığımızı belirtiriz.

AG(K yükümlülük uyarınca, yurttaşlanmızın

özgürce yer değiştirmeleri ve ilişkiye geçmelen- 
nin yanısıra, özgür bilgi ve düşünce akışının, öz
gür toplumlar ve zenginleşen kültürlerin korun
ması ve geliştirilmesi için temel olduğunu vurgu
larız. Ülkelerimiz arasında turizmin gelişmesini 
ve ziyaretlerin artmasını sevinçle karşılıyoruz.

İnsancıl boyut mekanizması yararlılığını ka
nıtlamıştır. Buna bağlı olarak bu mekanizma 
içinde öne çıkan insan hakları sorunlarında de
neyimli seçkin kişilerin ve uzmanlann katkısı da
hil yeni yöntemleri kapsayacak bir mekanizma
nın genişletilmesine kararlıyız. Bu mekanizma 
içinde bireylerin haklannın korunmasının da rol 
almasını sağlayacağız. Bu nedenle devletlerimi
zin taraf olabileceği uluslararası belgelerden do
ğan yükümlülükler zedelenmeksizin, özellikle 
İnsancıl Boyut Konferansı Moskova Toplantı- 
sı'nda bu bakımdan doğacak yükümlülüklerim
izi daha da artırmak istiyoruz.

Avrupa Konseyi'nin, insan haklan, demokrasi 
ilkeleri ve hukukun üstünlüğüne olduğu kadar 
kültürel işbirliğinin gelişmesine olan önemli kat
kılarını tanıyoruz. Katılan çeşitli devletlerin Avru
pa Konseyi’ne girmelerini ve insan Haklan Avru
pa Sözleşmesi'ni benimsemelerini sevinçle karşı
lıyoruz. Bunun gibi, Avrupa Konseyi'nin dene
yimlerini AGlK'e sunmaya hazır olmasından da 
sevinç duyuyoruz.

Güvenlik

Avrupa'da değişen siyasal ve askeri ortam, 
askeri güvenlik alanındaki ortak çabalar için ye
ni olanaklar sağlamaktadır. Çabalanmızı, Avru
pa'da Konvansiyonel Silahlı Güçler Anlaşma- 
sı'nda ve Güvenirlik ve Güven Yaratıcı Önlemle
re İlişkin Görüşmelerde (CSBM) sağlanan önemli 
başanlar üzerine kuracağız. CSBM görüşmelerini 
aynı yetkiyle sürdürmek ve 1992'de Helsinki'de 
yapılacak AGlK İzleme Toplantısı'na kadar bu gö
rüşmeleri sonuçlandırmak istiyoruz. Bunun gibi, 
ilgili katılan Devletlerin CFE (Avrupa Konvansiyo
nel Güçler) görüşmelerini aynı yetkiyle sürdür
me kararını sevinçle karşılıyor ve Helsinki izleme 
Toplantısı'na kadar sonuç almalarını bekliyoruz. 
Bir ulusal hazırlık döneminin ardından, tüm katı
lan devletler arasında güvenlik konularında da
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ha yapılanmış bir işbirliğini istiyor ve katılan 
otuz dört devlet arasında, tüm katılan devletle
re açık olmak üzere silahsızlanma, güvenirlik ve 
güven yaratma konusunda 1992'ye kadar Hel
sinki İzleme Toplantısı'nın sonuçlarından yola çı
karak yeni görüşmelerin başlaması amacıyla 
görüş alışverişi ve danışmalar olmasını bekliyo
ruz.

Kimyasal silahları, güvenilir, topluca, kapsam
lı ve etkin bir biçimde yasaklayacak bir sözleş
menin olabildiğince en kısa sürede sonuçlanma
sı çağnsında bulunmak ve bu sözleşmenin ilk 
imzacısı olmak istiyoruz.

Gerçi Avrupa’da çatışma tehdidi ortadan 
kalkmıştır, ancak toplumlarımızm kararlılığını 
tehdit eden başka tehlikeler vardır. Katılan Dev
letlerin bağımsızlığını, egemen eşitliğini yada 
toprak bütünlüğünü çiğneyen etkinliklere karşı 
demokratik kurumların savunulmasında işbirliği
ne kararlıyız. Adı geçen ayrılıklar, dış baskı, zor
lama ve yıkıcılık içeren yasadışı etkinlikleri de 
kapsar.

Tüm terörist eylemleri, yöntemleri ve uygu- 
lamalan kayıtsız koşulsuz suç sayarak kınıyoruz. 
Ve gerek iki taraflı, gerekse çok taraflı işbirliğiy- 
le terörizme kökten son vermek üzere çaba gös
termeye kararlı olduğumuzu açıklıyoruz. Bunun 
gibi, yasadışı uyuşturucu ticaretiyle savaşımda 
guçbirliği içinde olacağız.

Devletlerin güç tehdidinde bulunmaktan ya
da güç kullanmaktan sakmmalan ödevinin ta
mamlayıcı öğesi, anlaşmazlıkların barışçı yoldan 
çözümüdür. Bu ilkelerin her ikisi de, uluslararası 
barış ve güvenliğin korunması ve güçlendirilme
sinde temel rol oynar. Bunun bilincinde olarak, 
çıkabilecek çatışmalan siyasal yoldan önleyecek 
etkin yolları aramakla yetinmeyerek, aynı za
manda doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın 
uluslararası hukuka uygun olarak barışçı çözü
mü için üçüncü tarafın zorlayıcı olarak işe kanş- 
ması dahil, kapsamlı yöntemler aramayı üstleni
yoruz. Dışişleri Bakanlan Konseyi, Valletta Top
lantısı Raporu'nu gözönüne alacaktır.

Ekonomik İşbirliği

Pazar ekonomisine dayalı işbirliğinin, ilişkile

rimizin temel öğesini oluşturduğunu ve müref
feh bir Birleşik Avrupa'nın kurulmasının araçla- 
nndan biri olacağını vurgularız. Sonuçlannı tam 
desteklediğimiz Ekonomik İşbirliği Bonn Konfe- 
ransı’nm Belgesi'nde dile getirildiği gibi, demok
ratik kurumlar ve ekonomik özgürlük, ekonomik 
ve toplumsal ilerlemeyi besler.

Ekonomik alanda, bilim ve teknolojide işbirli
ğinin şimdi AGlK'in önemli bir dayanağı olduğu
nu altını çizerek belirtiriz.

Toplu ekonomik işbirliğimizin genişletilmesi, 
özgür girişimin özendirilmesi ve ticaretin GATT 
kurallanna göre artırılması ve çeşitlendirilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Toplumsal adaleti ve iler
lemeyi özendirecek ve halklarımızın refahını ar
tıracağız. Bu bağlamda, işsizlik sorununa yönelik 
etkin politikaların önemini tanıyoruz.

Yirmidört üyelik bir Grubun zaten üstlenmiş 
olduğu gibi demokratik ülkelerin pazar ekono
misi kurma ve kendine yeterli ekonomik ve top
lumsal büyüme için bir temel oluşturma yolun
daki dönüşümlerinde desteklemeyi sürdürme 
gereksinmesini yeniden belitiriz. Aynca yararlan 
bulunduğu gibi, disiplini de olan uluslararası 
ekonomik ve mali sistemle giderek bütünleşme
leri gereğinin altını çizeriz.

AGİK süreci içinde artan ekonomik işbirliğinin 
katılan Devletlerden kalkınmakta olanlann çı- 
karlannı gözönüne alması gerektiğini düşünüyo
ruz.

(nsan hakları ve temel özgürlüklere saygı ve 
bunlann geliştirilmesiyle bilimsel ilerleme ara
sındaki bağın bilincindeyiz. Bilim ve teknoloji 
alanındaki işbirliği, ekonomik ve toplumsal kal
kınmada temel bir rol oynayacaktır. Bu nedenle, 
katılan Devletler arasındaki teknolojik farkı ka
patacak biçimde gerekli'bilimsel ve teknik haber 
ve bilgilerin daha geniş ölçüde paylaşılması yo
lunda işbirliği geliştirilmelidir. Bunun yanısıra, 
katılan Devletleri, insan potansiyelini ve özgür 
girişim ruhunu geliştirecek biçimde birlikte çalış
maya çağırıyoruz.

Ekonomik ve toplumsal kalkınma için enerji, 
taşımacılık ve turizm alanlarında devletlerimiz 
arasındaki işbirliğine gerekli ivmeyi kazandırma
ya kararlıyız. Özellikle, enerji kaynaklarının çev
reyi gereğince gözönüne alarak, ekonomik ve
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rasyonel gelişmesi için en uygun koşulları yara
tacak uygulannalı kalkışnnaları sevinçle karşılıyo
ruz.

Avrupa Toplulugu’nun, Avrupa'nın siyasal ve 
ekonomik gelişmesindeki önemli rolünü tanıyo
ruz. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komis
yonu (ECE/UN), Bretton Woods Kurumlan, Ekono
mik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa 
Özgür Ticaret Birliği (EFTA) ve Uluslararası Ticaret 
Odası (ICC) gibi uluslararası ekonomik örgütler 
de, ekonomik işbirliğini geliştirmede önemli bir 
rol oynamalıdır. Bu rol, Avrupa imar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD)’nın kurulmasıyla daha da arta
caktır. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için, bu ör
gütlerin çalışmalannın etkin eşgüdümünün ge
reğini vurgular ve türn Devletlerimizin bu çalış
malarda görev alması için yöntemler geliştirme 
gereksinmesini belirtiriz.

Çevre

Çevre sorunlarının üstesinden gelme konu
sundaki ivedi gereksinmeyi ve bu alandaki bi
reysel ve toplu çabalann önemini tanıyoruz. Ha
va, su ve toprakta sağlam bir ekolojik dengenin 
yeniden kurulması ve sürdürülmesi için çevre
mizi koruma ve iyileştirme çabalarımızı yoğun
laştırmaya söz veriyoruz. Bu nedenle, ortak çev
re yükümlülükleri ve hedefleri saptamada bir 
çerçeve olarak AGlK’ten tam yararlanmaya ve 
Çevrenin Korunması Sofya Toplantısı Raporu’nda 
dile getirilen görüşleri izlemeye kararlıyız.

Halka ve bireylere çevreyi iyileştirici girişim
lerde bulunma olanağı sağlamada bilgilendiril
miş bir toplumun önemli rolünü vurgularız. Bu 
amaçla, çevre konusunda halkın bilinçlendiril
mesi ve eğitimin geliştirilmesi yanında politika, 
proje ve programlann çevresel etkilerinin halka 
duyurulması ana çabamız olacaktır.

Uygun önlemler için henüz kendi olanakları 
bulunmayan ülkelerin desteklenmesi gereğinin 
bilincinde olarak temiz ve az atıklı teknolojinin 
kullanılmasına öncelik tanıyoruz.

Çevre politikalannın, etkin uygulanabilmesi 
için uygun yasal önlemler ve yönetsel yapılan
malarla desteklenmesi gereğinin altını çizeriz.

Yüklenilen üstlenimlere uygunluğun siste

matik olarak değerlendirilmesini ve aynca çev
renin durumu ve olası çevre tehlikeleri konu
sunda uyan ve bilgi alışverişine ilişkin daha etkin 
yükümlülüklerin geliştirilmesini sağlayacak yeni 
yöntemlerin gerektiğini vurgulanz. Avrupa çevre 
Örgütü (EEA)'nün kurulmasını da hoşnutlukla 
karşılıyoruz.

Birleşmiş Milletler çevre Programı (UNEP), Bir
leşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 
(ECE/UN) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgü
tü (OECD) gibi çevre ile görevli çeşitli uluslararası 
örgütlerin eylemli etkinliklerini, soruna yönelik 
incelemelerini ve politika irdelemelerini, sevine
rek karşılıyoruz. Bu örgütler arasındaki işbirliğini 
güçlendirmenin ve etkin eşgüdümlerini sağla
manın gereğine inanıyoruz.

Kültür

Ortak Avrupa kültürümüzün ve paylaştığınız 
değerlerin, kıtanın bölünmüşlüğünün aşılmasın
daki temel rolünü tanıyoruz. Bu nedenle, yaratı
cı özgürlüğü ve tüm zenginlik ve çeşitliliğiyle 
kültürel ve manevi mirasımızın korunması ve 
geliştirilmesine olan bağlılığımızın altını çiziyo
ruz.

Avrupa'daki son değişiklikler karşısında, Ka- 
rakov (cracovv) Sempozyumu'nun artan önemini 
vurguluyor ve bu Sempozyum'un kültür alanın
da yoğun işbirliği için yol gösterici irdelemelerini 
bekliyoruz. Avrupa Konseyi'ni Sempozyum'a 
katkıda bulunmaya çağınnz.

Halklanmız arasındaki yakınlığı geliştirmek 
üzere katılan öteki devletlerin kentlerinde kül
tür merkezlerinin kurulması yanında, işitsel-gör- 
sel alanda artan bir işbirliği ve müzik, tiyatro, 
edebiyat ve sanat alanında daha geniş bir alışve
riş bekliyoruz.

Kültürel değişim, eğitimin her alanında işbir
liği ve daha önemlisi katılan öteki devletlerin dil
lerinde öğretim ve yetiştirme yoluyla, özellikle 
gençlerimiz arasında daha iyi bir davranış geliş
tirmek üzere ulusal politikalanmıza özel özen 
göstermeye kararlıyız. Bu etkinliğin ilk sonuçlan- 
nı* 1992'deki Helsinki izleme Toplantısı'nda ele 
almak istiyoruz.
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Göçmen İşçiler

Göçmen işçilere ve ev sahibi ülkede yasal 
olarak oturan ailelerine ilişkin sorunlann, ekono
mik, kültürel ve toplumsal olduğu kadar insancıl' 
bir boyutu olduğunu kabul ediyoruz. Bunlann 
haklannın korunması ve geliştirilmesi yanında il
gili uluslararası yükümlülüklere işlerlik kazandır
manın ortak ilgi konumuzu oluşturduğunu yeni
den belirtiriz.

Akdeniz

Avrupa’daki temel siyasal değişmelerin Ak
deniz bölgesine olumlu etkisi olduğunu düşünü
yoruz. Avrupa’da kararlılığın önemli bir etkeni 
olarak, Akdeniz'de güvenlik ve işbirliğini güçlen
dirme yolundaki çabaları sürdüreceğiz. Sonuçla- 
nnı desteklediğimiz Palma de Mallorca Akdeniz 
Toplantısı Raporu’nu sevinçle karşılıyoruz.

Bölgede süregelen gerginlikle ilgiliyiz ve be
lirgin ciddi sorunlara Sonuç Belgesi ilkelerine 
saygıya dayalı ve barışçı yollarla adil, uygulana
bilir ve kalıcı çözümler bulma yolunda çabalan- 
mızı yoğunlaştırma konusundaki kararlılığınrıızı 
yineleriz. AGlK’e katılmayan Akdeniz Devletle
riyle ilişkileri uyumlu olarak geliştirmek ve çe
şitlendirmek için uygun koşullan oluşturmak is
tiyoruz. Ekonomik ve toplumsal kalkınmayı iler
letmek ve böylece bölgede kararlılığı artırmak 
amacıyla bu Devletlerle daha yoğun işbirliğine 
gidilecektir. Bu amaçla Avrupa’yla Akdenizli 
komşulan arasındaki refah farkını önennli ölçüde 
daraltmak üzere anılan ülkelerle birlikte çaba 
göstereceğiz.

Hükümet Dışı Örgütler

Hükümet dışı örgütlerin, dinsel ve öteki grup 
ve bireylerin, AGİK hedeflerinin gerçekleşmesin
de oynadığı temel rolü anımsayarak, AGİK 
yükümlülüklerinin katılan Devletler tarafından 
yerine getirilmesi için onların etkinliklerini daha 
da kolaylaştıracağız. Bu örgüt, grup ve bireyler, 
önemli rollerini yerine getirmeleri için AGlK’in et
kinliklerinde ve yeni yapılanmasında uygun bi
çimde yer almalıdır.

AGİK SÜREdNlN YENİ YAPI VE KURUMLAR]

İnsan haklanna saygı, demokrasi ve hukukun 
üstünlüğünü pekiştirme, barışı güçlendirme ve 
Avrupa Birliği’ni ilerletme yolundaki ortak çaba- 
lanmız, yeni bir siyasal diyalog ve işbirliği biçimi
ni ve bu da AGİK yapılannm geliştirilmesini ge
rektirmektedir.

Görüşmelerimizin her düzeyde yoğunlaştırıl
ması, gelecekteki ilişkilerimizin biçimlenmesin
de temel bir önem taşır. Bu amaçla, aşağıdaki 
kararları alıyoruz.

Biz, Devlet yada Hükümet Başkanlan bundan 
sonra 1992 AGİK İzleme Toplantısı vesilesiyle 
Helsinki’de toplanacağız. Ardından, daha sonraki 
izleme toplantılan nedeniyle bir araya geleceğiz.

Dışişleri Bakanlarımız, bir Konsey olarak yılda 
en az bir kez olmak üzere düzenli toplanacaktır. 
Bu toplantılar, AGİK süreci çerçevesinde siyasal 
danışmalar için merkezi bir forum oluşturacaktır. 
Konsey. Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Konfe- 
ransı’na ilişkin konulan görüşecek ve uygun ka
rarlar alacaktır.

Konsey’in ilk toplantısı Berlin'de yapılacaktır.
Bir Yüksek Görevliler Komicesi, Konsey’in top

lantılarını hazırlayacak ve kararlarını yerine geti
recektir. Komite, güncel konulan inceleyip Kon- 
sey’e tavsiyelerde bulunmak dahil, gerekli ka
rarlan alacaktır.

Katılan Devletlerin temsilcileri, ivedi konulan 
görüşmek üzere ek toplantılar yapmaya karar 
verebilir.

Konsey, olağanüstü durumlarda Yüksek Gö
revliler Komitesi'nin toplanması için gerekli dü
zenlemeyi yapacaktır.

Katılan Devletler, öteki bakanlann toplanma
sına da karar verebilir.

Bu görüşmelere yönetsel destek sağlamak 
üzere Prag’da bir Sekreterlik oluşturulmuştur.

Katılan Devletlere gelişmeler konusunda bil
giler sunmak, yükümlülüklerin yerine getirilme
sini inceleyerek AGİK sürecindeki yeni gelişme
leri görüşme olanağı sağlamak üzere kural ola
rak her iki yılda bir, katılan devletlerle izleme 
toplantılan yapılacaktır.

Çatışma tehlikesini azaltma yolunda Kon- 
sey’e yardımcı olmak üzere Viyana’da bir Çaaş-
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ma Ön/eme Merkezi oluşturmaya karar veriyo
ruz.

Katılan Devletlerdeki seçimler konusunda 
ilişkileri ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak üzere 
Varşova’da bir Özgür Seçimler Bürosu kuruyoruz.

AGİK sürecinde parlamenterlerin oynayabile
ceği önemli rolü tanıyarak, özellikle, tüm katılan 
devletlerin parlamenterlerini içine alan bir AG/K 
Parlamenterler Meclisi'nin oluşturulması yoluyla 
AGİK’e daha kapsamlı bir parlamenter katılım 
bekliyoruz. Bu amaçla, bu alandaki deneyimler
den ve yapılış çalışmalardan yararlanarak, böyle 
bir AGfK parlamento yapısının etkinlik alanlan, 
çalışma yöntennleri ve iç tüzüğünü tartışmak- 
üzere parlamentolar düzeyinde ilişkilerin sürdü
rülmesini diliyoruz.

Dışişleri Bakanlanmızdan Konsey olarak ilk 
toplantılannda bu konuyu incelemelerini istiyo-

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti, Birleşmiş Mil
letler Andlaşması’nın 102. Maddesi uyannca ya
zıma geçirilmesi gerekmeyen Yeni Bir Avrupa 
İçin Paris Şartı'nın metnini, Birleşmiş Milletlerin 
resmi bir belgesi olarak, örgütün tüm üyelerine 
dağıtması için Birleşmiş Milletler Genel Sekrete- 
ri'ne verir.

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti’nden Paris 
Şartı'nın metnini aynı zamanda bu metinde anı
lan tüm öteki uluslararası örgütlere iletmesi rica 
olunur.

Biz, katılan Devletlerin aşağıda imzası bulu
nan Yüksek Temsilcileri, Zirve Toplantısı’nm so- 
nuçlanna verdiğimiz yüksek siyasal önemi bile
rek ve benimsediğimiz hükümler uyannca dav
ranma kararlılığımızı ilan ederek aşağıya imzala- 
nmızı koyduk:

ruz. 21 Kasım 1990'da Paris'de imzalanmıştır.
“Yeni Bir Avrupa (çin Paris Şartı'nda yer alan 

belli hükümlere ilişkin işlemsel ve örgütsel dü
zenlemeler, Paris Şartı'yla birlikte benimsenmiş -

olan Ek Belge’de yer almıştır. Bu belge gibi, Ek imzalar

Belge'nin kapsadığı kararlann uygulanmasını Almanya Kanada
sağlamak üzere gerekebilecek öteki adamlann ABD Kıbns
atılmasını sağlamak üzere gerekebilecek öteki Avusturya Lihtenştayn
adımların atılmasını ve Avrupa'da güvenlik ve iş Birleşik Krallık Lüksenburg
birliğinin güçlendirilmesi için daha başka çabala Belçika Macaristan
rın irdelenmesini Konsey'e bırakıyoruz. Konsey, Bulgaristan Malta
Ek Belge’de uygun gördüğü değişikliği yapabilir. Çekoslovakya Monako

Yeni bir Avrupa (ç1n Paris Şartı'nın -Almanca, Danimarka Norveç
Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça yazılmış Finlandiya Polonya
olan- özgün metni, Fransa Cumhuriyeti Hüku- Fransa Portekiz
meti'ne verilecektir. Adı geçen Hükümet, bunun Hollanda Romanya
arşivinde koruyacaktır. Katılan Devletlerin herbi- İrlanda San Marino
ri, Fransa Cumhuriyeti Hükümeti'nden, Paris Şar- Ispanya Sovyetler Birliği
tı'nın bir örneğini alacaktır. İsveç Türkiye

Paris Şartı'nın metni, katılan her Devletçe İsviçre Vatikan
bastınlacak ve olabildiğince geniş bir çevreye (talya Yugoslavya
yayılacak ve tanıtılacaktır. İzlanda Yunanistan
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AVRUPA BİRLİĞİNDE GENİŞLEME 

Kopenhag Avrupa Konseyi ve 'Kopenhag Kriterleri’

Avrupa Konseyi, 1993 y\\ı Haziranında Kopen

hag’da şu prensip icaranna vardi:”Orta ve Doğu 

Avrupa’nın bilinen üllceleri Avrupa Birliği’ne üye 

olmaic istemektedirler. Söz konusu üyelik, ancak 

müracaatçı ülkelerden herhangi birinin istenilen 

ekonomik ve siyasi şartlan yerine getimneleri 

halinde gerçekleşebilecektir.”

Böylece Kopenhag Avrupa Konseyi, üyelik 
şartları ile ilgili görüşlerini kesinleştirdi ve ortaya 
koymuş oldu.

Kopenhag Kararlan

Kopenhag Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ile 
üye ülkeler arasında yapısal diyalog diye de bili
nen, bakanlar düzeyinde çok yönlü ve düzenli 
toplantıların yapıinnasını kararlaştırdı. Bu yapı 
Aralık I994’de Essen’de iyice kesinleştinidi.

Kopenhag Avrupa Konseyi'nde toplam Phare 
bütçesinin %15 kadarının uluslararası finans ku
rumlan ile birlikte temel altyapı gelişmelerini 
desteklemek üzere‘ kullanılması kararlaştırıldı. 
(Entegrasyon prosesinin ne kadar önemli bir kıs
mını teşkil ettiğinin anlaşılması üzerine bu tavan 
Essen’de %25'e yükseltildi.)

AB programlannın Phare taraf ülkelerine 
açılmasının ilkesi de Kopenhag Avrupa Konse
yi'nde karara bağlandı. Bu prensip. Essen’de giriş 
öncesi stratejinin parçası olan Leonardo da Vin
ci, Sokrat ve Avrupa için Gençlik programlan ile

de uyumlu olacak şekilde teyid edildi.
Komisyon. Temmuz 1997 tarihinde her aday 

ülkenin üyelik başvurusu ile ilgili görüşlerini ya 
yınladı. Görüşler aday ülkelerin Kopenhag Kriter
lerini yerine getirme konusundaki başarı düzeyi
ni değerlendiriyordu.

Kopenhag Kriterleri

Kopenhag kriterlerine göre," adaylık, namzet 
ülkeden şunlan yerine getirmeyi şart koşar;

Demokrasiyi, hukuk düzenini, insan haklarını 
ve azınlık haklarını sayıp koruyan kurumlann

istikrannı sağlamak;
İşleyen bir piyasa ekonomisinin ve Birlik için

deki çetin rekabet baskısına karşı koyma kapa
sitesinin mevcudiyeti ve

Üyeliğin yükümlülüklerini yerine getirebilme 
kabiliyetine; siyasi, ekonomik ve parasal birlik 
hedeflerine uyum dahil, sahip olmak."

Siyasi Kriterler; demokrasi, hukuk düzeni, in
san hakları, ve azınlıklara saygı.

Avrupa Birliği'ne üye olmaya kalkışan ülkele
rin demokrasi ve hukuk düzeni prensiplerini 
göstermelik sahiplenmek yerine onları gündelik 
hayata geçirmeleri gerekmektedir.

Aynı zamanda hukukta, emniyette ve yerel 
yönetimlerde kamu otoritesini istikrarlı birşekil-
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de sağlayan kummların etkin olarak işlennesini 
ve demokrasinin kökleşmesini de garantilemeli- 
dirler.

Temel haklara saygı üyeliğin bir ön şartıdır. 
Avrupa Konseyi Sözleşmesinde İnsan Haklan ve 
Temel Özgürlüklere saygı çok önemli bir yer tu
tar. Protokol, yurttaşlann Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine baş vurmalanna imkan sağlar, ifa
de ve örgütlenme hürriyeti ve basının bağımsız
lığı da kesin olarak sağlanmalıdır.

Demokratik istikrann şartlanndan birini de 
azınlıklann topluma entegrasyonu oluşturmak
tadır.

Avrupa Konseyi, ulusal azınlıklan koruyup 
kollamak için pek çok metin kabul etmiştir. 
Azınlık gruplarına mensup bireylerin haklarını 
emniyete alan Ulusal Azınlıklann Korunması Çer
çeve Anlaşması bunlardan birisidir.

Ekonomik: Kriterler:

İşleyen bir piyasa ekonomisinin ve Birlik için
deki rekabetçi baskılara karşı koyabilme kapasi
tesinin mevcudiyeti.

İşleyen bir piyasa ekonomisinin mevcudiye
tinin yerine getirilmesi gereken pek çok şartlan 
vardır:

Arz ve talep arasındaki denge, piyasa aktör
lerinin karşılıklı etkileşimi sonucunda ortaya çık
malıdır, fiyatlar serbest piyasa şartlannda oluş
malı; piyasaya girmek ve çıkmanın önündeki en
geller kaldınimalıdır; hukuk sistemi, mülkiyet 
haklannı da düzenleyecek şekilde mevcut olma
lı-, kanun ve kontratlar uygulanabilmeli; makro- 
ekonomik istikrar,fiyat istikran, sürdürülebilir 
kamu finansı ve dış borç hesaplannı da içerecek 
şekilde sağlanmış olmalı; ekonomik politikalar 
hakkında geniş mutabakat olmalı; finans sektö
rü, tasarrufları yatınmlara kanalize edebilecek 
şekilde gelişmiş olmalı.

Birlik içindeki rekabetçi baskılan ve piyasa 
aktörlerini göğüsleyebilmek için minimum dü
zeyde yarışmacılık gerekmektedir.

Göz önünde bulundurulması gereken temel 
faktörler şunlardır;

Ekonomik ajanlann kestirilebilir ve istikrarlı 
bir atmosferde karar vermelerine imkan sağla

yacak derecede yeterli bir makro - ekonomik 
istikrar;

Altyapıyı (enerji, taşımacılık ve haberleşme), 
eğitim ve araştırmayı - uygun bir bedelde - da 
içine alacak şekilde yeterli düzeyde insan ve fi
ziki kaynağın mevcudiyeti;

Hükümetin ticaret politikası, rekabet politi
kası, Devlet yardımları, teşvikler, vs ile rekabete 
hangi oranda tesir etmesi;

Üye ülkeler arasında halihazırda mübadele 
edilmekte olan maliann yapı ve miktarlan;

Küçük firmalann ekonomideki oranlan.

Diğer Kriterler:

Üyelik yükümlülükleri. Üyelik için baş vuran 
ülkeler. Avrupa Birliği Anlaşmasının, politik, Eko
nomik ve parasal olanlan dahil tüm hedeflerini 
kabul etmişlerdir.

Aday ülkeler, Ortak Dış ve Savunma Politika- 
lannı desteklemeli ve onlara katkıda bulunmak 
zorundadırlar.

Her ne kadar aday ülkeler girişle birlikte “eu- 
ro"ya hemen katılmayacak da olsalar,

EMü (Avrupa Para Birliği) Safha 2 gereksinim
lerine kendilerini uydurmak zorunda kalacaklar
dır. Bu ise, merkez bankası bağımsızlığın!, eko
nomik politikalann koordinasyonunu, ve istikrar 
ve büyüme paktının gerektirdiği tedbirlerin alın
masını beraberinde getirir. Yeni Üye Ülkeler, ka
mu sektörü açıklannı merkez bankası ile finanse 
etmeliler, ve para hareketlerinin liberalizasyonu- 
nu tamamlamalıdırlar. Nihayet bir kur oranı me
kanizmasına dahil olmalılar ve kur dalgalanma- 
lannı ortadan kaldırmalıdırlar.

Üye ülkeler, üyeliğe kabulleri ile birlikte Para 
Birliği’nin tüm şartlannı kabul ve uyumlandır- 
mak zorundadırlar.

Avrupa Birliği yasaları ulusal kanunlara basit 
bir şekilde aktanlmayıp, aynı zamanda uygula
maya konulmalı, hatta zorunlu tutulmalıdır. Bu 
da yeni yönetim yapılarının oluşturulmasını, 
mevcut yönetimlerin modernize edilmesini, yö
neticilerin uygun şekilde eğitilmelerini,hukuk 
sistemlerinin reforme edilmesini, ve hukukçula- 
nn Topluluk Hukukunda eğitilmelerini gerektir
mektedir.
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DÜŞÜNCE

Kurumsal Bilgiye 
Değgin Eleştiri

aluk Burhan

*
.̂ 4'S

O kullar, bilginin topluma ulaştırılmasmm aracı sayılamazlar; bilakis okul-üniversite süreci birey
lerin mesleki konumlarını, parasal (maddi) imkanlarını ve iktidar dizimindeki makamlarını be
lirleyen, hiyerarşik, ayrıştırıcı bir toplumsal denetim tekelinin faaliyetini yansıtır. Eğitim-okul, 

yönetilmenin yani egemenin uyrukluğunun tanımlandığı iktidar alanı kurar. Çünkü “ insanı topluma uy
gun hale getiren güç eğitimdir” (Hobbes). Eğer halk egemenin Vazgeçilmez hakları’ konusunda ve egeme
ne tanınan hakların gerekçesi hususunda bilgilendirilmemiş olursa egemene olan uyrukluğunda direnişe 
başvurabilir. Eğitim; siyasal, ideolojik ve ekonomik anlamıyla 
halkın düşünce ve inançlarını biçimler. Her eğitim süreci, ikti
darın seçkinlerini ve tüketicilerini seçen tekelci bir tutumun döl- 
yatağı gibi işler. İktidar eğitim süreci boyunca geliştirdiği kriter
lerle hem Platon’cu bir zihniyetle eğitilen insanların sosyal mev
kilerini belirler, (Platon der ki; Tanrı’nın yaratırken hamurlarına 
akın kattığı insanlar yönetici, gümüş kattıkları asker, tunç-demir 
kattıkları da çiftçi ve zanaatkar olur. Tunçtan-demirden yaratı
lan bir kişi devletin başına geçerse o devlet yıkılır-bkz. Ayferi 
Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta, 1986:20-21) hem 
de sosyal statüleri belirlenmiş bu insanların tüketim standartla
rını tayin eder. Okullaşma talebi ile tüketim reflekslerinin birlik
te zikredilmesi garipsenmemesi gereken olgulardan kabul edil
melidir. Zengin ve yoksulların tümü “okul ve hastanelere göbek
lerinden bağlıdırlar, bu kurumlar onların yaşamlarına klavuzluk 
eder, dünya görüşlerini oluşturur ve neyin yasalara aykırı oldu
ğunu tanımlar; okulun gizU müfredatı zengin ve yoksullar için 
büyüme yönelimi tüketici bir topluma ilk adımı atma töreni ola
rak iş görür” (Ivan Illıch, Okulsuz Toplum, 1985). Dünyanın her 
yanında okul giderleri GSMH’den daha hızlı artmakta ve okul-
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lara yapılan harcama okullaşmanın sonuçlarmdan 
yararlananlarm beklentilerini karşılamamaktadır. 
Beklentilerin karşılanamaması nedeniyle iktidar
lar devlet okullarınm yanısıra elitist eğitim politi
kalarının yansıması sayılacak özel statülü ve müf
redatlı eğitim kurumlarına yönelerek {Türkiye’de 
Anadolu Liseleri ve Süper Liseler) eğitimin eşitlik 
ilkelerini kendileri bozmuş görünüyorlar. Çocuk
luk yaşının Çocuk Hakları sözleşmesindeki gibi 18 
yaşma çıkartılması ve zorunlu eğitimin 18 yaşma 
kadar uzatılması: GSMH içindeki eğitim harcama
larının payının arttırılması, bu kadar uzun eğitim 

süresini küçük bir azm- 
j lığın tamamlaması, ikti-

Y ö n İ D ü n ya  K İIİS0Sİ^ b ilg i darm denetiminin kitle-
e n d ü s tr is id ir ; h e m  af-  selleşmesi sonuçlarım

ortaya çıkaracaktır. Eği- 
y o n  y u ttu ra n , h e m  te z -  süreci temel ihtiyaç

g ah  s a ğ la y a n  b ir en- haline getirildiğinde, ya-
d Ü S trİ olarak tanımlanmış

_______________________________ [ standartların altına dü
şenler yoksul olarak 

damgalanır. Politik sistem, okullu bir toplum üs
tüne kurulduğunda (ya da ihtiyaçları kurumlaşmış 
toplumsalda) yoksulluk da kategorik olarak ta
nımlanmış olur.

Illıch’m okul eleştirisinin başhklarmı şöyle sı
ralayabiliriz:
- Öğrenmenin çoğu kendiliğinden gelir. Çoğu in

san, bilgilerinin çoğunu okul dışından edinir.
- Okulda öğrenmeyle birlikte toplumsal rollerin

dağıtımı bir potada eritilir. Öretim programı 
her zaman toplumsal sıra-düzeni benimset
mek için kullanılır. Yazgı sizi ulu bir sınıfa ve 
yüce bir soya sokmaktadır.

- Öğretim programı bir tören (ritüel) biçimini ala
bilir. Okul, toplumsal Mitosun yaratıcısı ve 
sürdürücüsüdür. Toplumun tümü hizmetlerin 
bitmez tükenmez Tüketim Miti peşinde koştu
rulur. Profesyonel öğretmenler kutsal bir dün
ya yaratırlar.

- İnsanları çocuk diye ayrı bir kategori altında kü
melendirmek onların ilelebet bir okul hocası
nın otoritesine boyun eğmelerini sağlamanın 
tek yoludur.

- Okul şu mantığın üzerine kuruludur: öğrenme,
öğrenimin sonucudur.

- Bir bekçi olarak öğretmen, öğrencilerini bir labi
rent ritüelinden geçiren bir tören teşrifatçısı 
gibi davranır. Çocuk için öğretmen papaz, pey
gamber ve rahip olarak bir anda küavuz ve kut
sal bir törenin yöneticisi oluvermiştir.

- Müfredat, diğer ticari mallarla aynı yapıya sahip
tir ve aynı süreçte üretilmiştir. Müfredat üreti
mi tıpkı modern hammadde üretimine benzer.

- Smıfa devam çocukları günlük yaşamından ko
parır, alır, çok daha ilkel, gizemli ve ölümcül 
denecek denli ciddi bir ortamın içine kor. Okul 
fiziksel olarak bu genç insanları kuşaklar boyu 
bu kutsal mekanda hapsedemeseydi, böylesine 
ayrıcalıklı bölge yaratamazdı.

- İnsan bir kez okulun gerekliliğini benimsedi mi
diğer kurumlar için kolay bir av haline gelir. 
Genç insanların imgelemeleri müfredata uy
gun öğrenimle biçimlendirildi mi artık her tür 
kurumsal planlamaya koşullanmış olur.

- Okul yalnızca Yeni Dünya Dini olmakla kalmaz.
Aynı zamanda hızla büyüyen ekmek pazarıdır. 
Tüketicilerin idaresi ekonominin en önemli 
büyüme faktörü haline gelmiştir. Okul, günü
müz toplumunun en büyük işverenidir. İnsan 
emeğinin çoğu talebin yaratılması için harca
nıyor. Kapitali yoğun biçimde kullanan en
düstrinin doyuracağı taleplerin yaratılması 
okulda yapılmaktadır. Okul, nüfusunun çoğu
na iş sağlar.

- İnsanları çevrelerinden koparan okul onları ya
bancılaştırıyor. Bilgi okul pazarında satışa çı
kan bir mal gibi algılanıyor. Yaşamın yabancı- 
laştırıcı kurumlaşmasına katkıda bulunuyor.

- Yeni Dünya Kilisesi, bilgi endüstrisidir; hem af
yon yutturan, hem tezgah sağlayan bir endüst
ri. Okul kurumundan kurtuluş, insan özgürlü
ğüne yönelik her hareketin kökünde yer alır. 
(Ilhch, age, s. 5-64 arası özet)
Illıch’ın ‘okulsuzlarına önerisi aslında tam bir 

post-endüstriyel çığlık gibi patlıyor. Çünkü Ilhch, 
özgür eğitimi evrensel kılmak için modern tekno
lojiden alabildiğince yararlanmalıdır (s:101) diyor. 
Böylece okul eleştirisinin temeli olan ‘kurumlaş-
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ma problemi daha global (ama gizil) alanda yeni
den diriliyor (ba’su badel mevt). Bilgisayarlaşmış 
topluma giderken Illıch’in tezleri eskimiş bir tek
niği eleştirmek için işlevselleşmiş bulunuyor. Bilgi
sayarlaşma süreci toplumun okulsuzlaşma talebi
nin içini dolduran radikalliği kaybettiriyor. Oku
lun köhne bir kurum olduğunu ilan etmek, bilgi
nin ileri endüstriyel toplumlardaki konumu prob
lemini ortadan kaldırmıyor. Tartışmanın şu anki 
pozisyonunda Lyotard’dan söz etmek kaçınılmaz. 
Lyotard, Postmodern Durum (Ara yay. 1990)’da 
bilgisayarlaşmış toplumlarda bilginin konumunu 
sunar. Lyotard’a göre bilgisayarlaşmış toplumda 
bilgi, güç ve yönteme ait bir konum kazanmıştır. 
Yazara göre teknoloji doğru, adil, güzel vb. ne ait 
değil yeterliliğe ait bir oyundur (s.58); bugünün 
fmansal araşıırma destekleyicilerinin söyleminde
ki tek geçerh amaç güçtür (s.60); güç, bilim ve hu
kuk yeterlilik temehnde, bu yeterliliği de bilim ve 
hukuk temelinde meşrulaştırmaktadır (s.61); tek
noloji pekiştirilerek gerçeklikler de ‘pekiştirilir’ ve 
eş şekilde çoğalan adil ve doğru olma şansı da (s. 
61); araştırma fonları güç büyümesinin mantığıy
la uyum içerisinde devlet, işletmeler ve milli şir
ketler tarafından sağla(nı)r. Böylece gücün büyü
mesi ve kendini meşrulaştırması, veri birikimi ve 
elde edilebilirliğiyle, enformasyonun işgörürlüğü 
yolunu tutturmaktadır (s. 62); amaç artık hakikat 
değil işlerlik, yani girdi/çıktı denklemindeki en iyi 
imkanı elde etmek(tir). Devlet ve/veya şirket bu 
yeni amacı haklılaştırmak için meşrulaştırımm 
idealist ve hümanist anlatılarını ortadan kaldırma
lıdır. Bilim adamları, teknisyenler ve araçlar haki
kati bulmaya değil, gücü artırmaya zorlanmakta- 
dırlar (s. 60); eğer bilimsel bilgiye ve karar verme 
otoritesine sahip olunursa, teknoloji pekiştiril- 
mektedir. Bu da güçle meşrulaştırımm nasıl bi
çimlendiğidir. Güç sadece iyi işlersellik değil, etki
li doğrulama ve iyi hüküm verme demektir (s. 61); 
kim ki en zengindir, haklı olmanın en iyi şansına 
sahiptir (s. 59).

Böylece modern toplumda bilginin okuldan 
bilgisayara geçişinde özneyi/bireyi içinde buyur
manın yerine getirilmesinin kaydedildiği gerçeldik 
hakkında enforme eden bir devamlılık teşkil edil

miş bulunuyor. Diğer deyişle bilgi okulda da, bilgi
sayar ortamında da onu kullanıcıya buyruklar ve
rerek eylemi dayatmaktadır. Eylemin dayatılması, 
davranışların iradi olarak başkalarınca belirlen
mesine yani eylem sahiplerine düşünme yetenek
leri gelişmemiş aktivistler muamelesi yapılmasına 
yol açar. Bilgiyi, kullanıcının aktivizm metodu ol
maktan kurtaracak bir kuramla birlikte ele almak 
yani kullanıcıya bilgiyi eylem kuramı şeklinde bü- 
tünlükçü bir proje içinde sunmak gerekiyor. Bilgi 
üzerine söylenecek söz, Lyotard’ın kullandığı bir 
cümleyi deforme
ederek anlamlı kı- _________________________________
hnabilir: Teknolo- Müslümanlar batili öğren-
jik araçlar insan 
organları için sen
tetik yardımcılar ya 
da işlevleri veri el
de etmek ve zemin 
oluşturmak olan 
fizyolojik sistemler 
olarak ortaya çık
mıştır. (Lyotard;
1990:58). Cümle
deki ‘insan organ
ları’ tabirinin yer
ine organları da 
kapsayacak şekilde 
‘beyin-kalp’ gibi iki 
merkezi sistemin 
faaliyetleri ve po
tansiyellerini muh
tevi ‘can’ benzeri 
bir kavram kulla
nılmalı. Böylece 
insan ürünü araç
ların insan canlılı
ğının “eksikliğine” 
tamamlayıcı dol
gular şeklinde geliştiği iması verilmeh. İnsan bilgi
si, bir takım araçlarla insan canlıhğmın tamamlan
ması amacına yönelmeh. Böyle bir tasarım bilgiyi 
insandan koparır; üstelik bilginin yalnız araçlar 
edenimi/üretimi ile elde edileceği yeni bir düzleme 
ait kılınmasını icbar eder. Bilginin insanın özgür- 
leşimi için belli yerlerde stok edilmesi (okul-sanal

me metodlarını benimse
yerek eşyaya tahakküm 

etme yolunu seçtiler. Se
çimleri onları değer oluş
turma ya da değerlerini 
yansıtma imkanından ko
pardı. Kopuş, müslümanla- 
rın kullandığı bilginin hak 

mefhumu ile rabıtasının 

kesilmesine yol açtı. Artık, 
diğer batı-dışı kültürler gi
bi müslümanlar da batıda 

gelişen bilginin nesnesidir. 
Bilgi hakikati tarif etme
mektedir; şimdilik.
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ortam) faaliyeti zaman içinde ezilmişliği dayatır. 
Çünkü bilgi stoklanarak denetlendikçe bilgilenme 
tutsakların açık görüş günlerinde ziyaretçilerinden 
edindiği haberler şeklinde gelişir. Bilginin edinimi 
bakımından okul ile bilgisayar ortamının büyük 
bir zaman öldürücü faaliyet olduğu yadsınamaz. 
Bilgi okulda dikte edilmekte, sanal ortamda ise her 
malumat ‘bilgi’ formunda karakterize edilmekte
dir. Bilgilenme talebi her iki ortamda da ‘bilginin 
ne olduğu, bilgilenme metoduna kimin karar ve
receği, bilgi ile ne yapılacağı, gibi problemlere ce
vap verememiştir. Bilginin müfredata bağh aktarı
mı ile literatür taramaya dayah öğreniminin her 
ikisinde de bilgi taleb edenin total gücün baskısı 
altında ezilmesi kaçınılmaz. Müfredat, özneye iste
mediği bilgiyi zorla enjekte ederken; literatür tara
ması, doktrine ulaşmak için o sahada yapılmış 

tüm çalışmalardan haber
dar olmayı )1ikümler. Bil
giyi sanal ortama taşımak, 
onu çoğaltarak sansürle- 
mektir. Bu nedenle bilgiyi, 
indirgeyerek (müfredata 
sıkıştırarak) ve çoğaltarak 
(bilgisayara taşıyarak) de
netleyen (kıstıran) güç 
ilişkilerinden kurtarmak 
gerekir.

Tartışmamızın bu noktasında bilginin salt in
sana verili bir değer olduğunu yeniden hatırlama
mak elde değil. Bilgi üryan insana (ruh ve çıplak 
bedene) verilidir. Bu nedenle insana lütfedilmiş bir

Bilgi üryan insana (ruh 

ve çıplak bedene) ve
rilidir. Bu nedenle insa

na lütfedilmiş bir 
değerdir.

değerdir, insan bilgiyi yapıp etmelerinin sonunda 
değil önünde veriH bulur. Bu yargı insanın hiçbir 
dil ve düşünce geleneğine bağlı olmaması halinde 
bile (Hay bin Yakzan gibi) bir dil ve düşünce gele
neği oluşturabileceğini ifade eder. “Allah Adem’e 
isimleri öğretti” (Bakara, 31) ayeti ile yargımız çe- 
Hşmez. Zira ayet, muhtelif diller ve bu dillerdeki 
sözcükler Hz. Adem (as)’den mevrustur, şeklinde 
yorumlanabileceği gibi; Allah, Adem’i isimler koy
maya kadir kıldı, dolayımmda da yorumlanabilir. 
Bize göre Bakara 31 ayetinin anlamı her iki yorum 
dahiHnde düşünülmelidir. Buna göre anlam; Allah 
Adem’e dilleri ve içindeki sözcükleri öğretti; velev 
ki insan Adem (as) ile bağları kesilse, fetret devri
ne girse, yine bir dil ve o dilin anlam temellerini 
kurardı, şeklinde olacaktır. İnsanın, dünya yıkılsa 
bile en baştan dil oluşturmaya başlaması eşyanın 
hakikati sabittir’ esasından kaynaklanmaktadır. 
Dil, eşyayı izler, izafi anlamda taklid eder. Yapma 
edimi olmak hasebiyle teknik aletler ile dilin yapı
sı birbirinin benzeri sayılmalıdır. Dil tabiat içinde
ki eşyayı yansıtmak yerine beşeri tahakkümün ko
nusu kıldığında kendini bozar. Dil, şeylerin haki
katini yansıtmadır. Yapma edimi olarak teknik de 
şeylerin hakikatini teslim etmektir. Batılı bilgi, 
şeylerin mahiyetini öğrenme meselesini eşyaya 
hakkını teslim etme kaygısından koparıp, eşyaya 
tahakküm etme meselesi haline getirmiştir. Bu ne
denle batılı teknik yer ve göklere, batıh bilgi de in
sana saldırı, bozgun, iğfal endişesi taşımaktadır. 
Söz konusu endişe nedeniyle müslümanlarm batı- 
h bilgi ve teknolojiyi reddetmek değil ama ikincil
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bir konuma düşürmek gibi problemleri bulun
maktadır. Batılı bilgi ve tekniği reddetmeden ikin
cil bir konuma düşürmek mümkün müdür?

Batılı bilgi, kurumlar ve yaşam biçimleri tesis 
etmekte, değerleri olan insan ve topluluklara tesis 
ettiği tanımları dayatmaktadır. Batılı bilginin ko
nut, ulaşım, enerji, iletişim, sağlık, şehir gibi hu
suslarda önyargıları gelişmiştir. Bu nedenle gün
delik yaşamla ilgiH “farklı” uygulamalara itibar 
eden topluluklara ‘gelişmemiş-azgelişmiş’ tanım
larıyla yaklaşmaktadır. Tanımlar nedeniyle batılı 
bilgi teknolojiyi dayatmaktadır. Dayatma, yaşam 
biçimlerini ve meslekleri dönüştürmektedir. Ör
neğin avcılık, toplayıcılık, malzemenin evde işlen
mesi (reçel, salça, et kavurma vb.) imkanı yok edil
mek istenmektedir. Bireyin becerisini sistem için
de (sanayi üretimi zincirinde veya bilgisayar orta
mında) göstermesi gerekmektedir. Bilginin de
mokratik ortam istediği şeklinde söylem bütün in
sanların sisteme duhûlünü arzulayan baskı meka
nizması nedeniyle yanlışlanmalıdır. Batılı bilgi bi
reye dokunulmaz bir ev, dokunulmaz bir üretim 
ve dokunulmaz bir pazar ortamı sunmamaktadır. 
Bireyin global üretim-tüketim zincirinden kop
ması kendi kendine yeter bir kültürel çevre kur
ması talebi batılı bilgi tarafından rakip bilgi şeklin
de değerlendirilmektedir. Gerçekten de global 
güçten ayrılmış bir bilgi ve üretim biçimi, konut, 
ulaşırh, enerji, sağlık, iletişim, şehir v.b. yapıları de
ğiştirir. Batıh bilgi herkesi içine aldığı oranda gü
cünü tahakkuk ettirmektedir. Hayat pratikleri çe
şitlendiğinde batıh bilgi sisteminin çökmesi imka
nı doğabilir. Batılı bilginin ikincil bir konuma 
itilememesinin sebebi, batıdan gelen bilginin ha
yata dair değerleri de ‘bilme’nin içine yerleştirmiş 
olmasıdır. Örneğin gelişmişlik kiteri açısından 
okuma-yazma oranının yüksekliği batıdan gelen 
bilginin topluma yüklediği bir değer olarak görül
melidir. İnsanlara bir değer kabul ettirildiği tak
dirde bir yaşam tarzı da kabul ettirilmiş olmakta
dır. Oysa bilgi ile değer yargılarının arasında ayrım 
yapmak gerekir. Verdiğimiz örneğe göre herkesin 
okur-yazar olması gereği aslında insan olmanın 
önşartı değildir ve hayatı devam ettirebilmenin de 
gereği olarak sunulmaz. Ancak modern toplum 
bireyden böyle bir beceri beklemektedir. Bilgiyi

güç iHşkiIerinden koparmanın en pratik yolu bilgi 
ile gelen değer yargılarını kritik edebilmeyi başar
maktır. Eski toplumda herkes bilgi sahibi değildi; 
çünkü bilgi o bilgiyi taşıyabilecek, gereğince amel 
edebilecek, o bilgiye layık olabilecek kişilere teslim 
edilirdi. Nitekim bilginin bu yönde teşkiH ilk kez 
muhaddis seyyahlar tarafından ortaya konuldu.
Talebu 1-hadis denilen ilk hadis toplayıcıları ba
zen bir hadis için günlerce seyahat ediyorlardı. Ha- 
disçiler hadis rivayet eden şahısların hem ilm bakı
mından kifayetli ve hem de ahlâk yapılarının sağ
lam olmasına önem verirlerdi. Nitekim Şube,
Ebu z-Zubeyr’in bir müslümana kızdığı için iftira 
ettiğinin görülmesi üzerine şöyle demiştir: “Ezbe
rimde ondan dörtyüz hadis vardır; vallahi size 
bunlardan hiçbirini katiyen rivayet etmem” (Sub- 
hi es-Salih, Hadis İlimleri 
ve Hadis Istılahları, 1981). m j.ı ı_*ı • ■, Batılı bilgi, şeylerin ma-Muslumanlar batılı ^ ^  '
bilgiyi değerli görmüşler hiyetini Öğrenme me-
ama batılı bilgmm değer- selesini eşyaya hakkim
leri ile hesaplaşmamışlar-
dır. Batılı bilginin tek bi- tesllm etme kaygısın-
çimli, total, tahakküm dan koparıp, eşyaya
üretici, kâr vaadedici hayat .

.. tahakküm etme mese-tarzını sunması muslu-
manları kandırmıştır. Kısa leSİ haline getirmiştir.
dönem içinde müslüman- gu nedenle batili tek-
larm, batılı bilginin güç
ilişkilerinin aracı olmak- V®** göklere, ba
tan kurtaracak değer algı- till bİlgİ de İnsana Sal
layışları geliştirecekleri , , .  ̂ .
beUenmemelidir. Mûslu-
manca bilme, eşyanın hak- dişesi taşımaktadır.
lannı teslim etme ve haki-
kati tahakkuk ettirmenin
peşinde gitmeliydi. Müslümanlar batılı öğrenme
metodlarını benimseyerek eşyaya tahakküm etme
yolunu seçtiler. Seçimleri onları değer oluşturma
ya da değerlerini yansıtma imkanından kopardı.
Kopuş, müslümanların kullandığı bilginin hak 
meflıumu ile rabıtasının kesilmesine yol açtı. Artık, 
diğer batı-dışı kültürler gibi müslümanlar da batı
da gelişen bilginin nesnesidir. Bilgi hakikati tarif 
etmemektedir; şimdilik. ■
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Kur ân da Hasım Kavramı ve

“Hasımlarm En Yamanı” (II)

üseyin K. Ece

El - Hasımlarm En Yamanı

Âyetlerin akışına tekrar bakalım:
"İnsanlardan öylesi vardır ki; dünya hayatına dair sözle

ri hoşuna gider. Ve kalbinde olana da Allah'ı şahit tutar. 
Halbuki o hasımlarm en yamanıdır." (2/204)

Burada, insanların özellikleri ve o özelliklerin so
nuçları açısından başka bir ayrıma tabi tutuldukları
nı görüyoruz: "İnsanlardan öyleleri vardır ki; dünya 
hayatına dair sözleri hoşuna gider..." Kufan bu tak
simi zaman zaman yapar. İnsanlar arasmdaki farkı 
bu ifadelerle ortaya koyar. Onların hepsi bir değildir. 
Nitekim bu âyetlerden biraz önce gelen iki âyette 
müslümanlarm Allah'tan isteme (dua) noktasında 
farkh oldukları şu şekilde vurgulanıyor;

"...İnsanlardan bazısı; 'rabbimiz, bize dünyada ver' 
der. Onun âhirette bir nasibi yoktur.

Onlardan kimi de; 'rabbimiz, bize dünyada hasene 
(her türlü güzellik ve iyilik) ver, âhirette de hasene ver. Bi
zi ateş azabından koru der."

Âyetler insanları, ahiret veya dünya taleplerine, 
âhirette ve dünyadaki beklentilerine göre iki gruba 
ayırıyor.31

Böyleleri aslında İslâm'ın batıl dediği şeylere 
sevgi duyarlar. Böylesine tatlı konuşmalarla da dün
yalık bir lezzet elde etmeyi umarlar, ahirete ait bir şe
yi kasdetmezler. İmanda ihlas sahibi mü'minler, ger
çek bir imanla, peygamberce bağlılıkla ahirete ait bir 
lezzeti, ahiret nimetlerini arzu ederler.

Halbuki 'eleddü'l hısam' olanlar; sırf müslüman- 
ları kandırmak için iman iddiasında bulunurlar. Çok

güzel, etkileyici konuşurlar Dünyaya ait kelimeleri, 
ifadeleri hoşa gidecek kadar tatlıdır.^^

Burada konuşan kimse, kendi nefsinde hayırdan, 
ihlastan, sevgiden, doğruluktan, yücelikten bahsedi
yor. İçinde dürüst olduğunu, hak tarafını tuttuğunu, 
insanlığa iyilik etme arzusu taşıdığını iddia etmekte
dir. Dünya hayatına dair sözleri parlaktır, etkileyici
dir. Ballandıra ballandıra konuşmaktadır Dürüst bu- 
insan görüntüsü vermektedir. Sözleri, dinleyenlerin 
hoşuna gider. İfadelerini beğenirler. Sesinin nağmesi 
kalplere hoş gelebilir Hayırdan, ihlastan, iyilikten, 
ıslahtan bahsetmesi senin hoşuna gider. Üstelik de
diklerinde samimi olduğuna dair de yemin eder: 

"...Allah'ı kalbindekine şahit tutar..."
"...Halbuki o hasımlarm en yamanıdır."

İslâm'a ve müslümanlara husûmet duymakta, 
hakla mücadele etmekte, hakkın gönderdikleriyle çe
kişmekte çok yamandır, çok şiddetlidir. İçinde sakla
dığı kin ve husûmeti gizlemekte usta bir yalancıdır. 
İnsanlara farklı bir yüzle davranmayı becerebilmek- 
te, onları kolaylıkla aldatmaktadır Asimda onun 
içinde müsamahaya ve ihsana yer yoktur. Onun nef
sinde güzellik ve fedakârlıktan eser bulunmaz.33 

İçi dışına uymayan işte bu tiplerdir Adam kan
dırmada, yalan söylemede, hüe yapmakta ustadırlar 
Müslümanların arasında iyi insan rolü oynar. Hatta 
onların hayrını istediğini, yeri gelince de onlarm iyi
liği için çahştığını iddia eder. Ancak zamanı gelince, 
kendisi için uygun faaliyet ortamı yakalayınca; için
deki husumeti, amansız düşmanlığı ortaya döker. 
İçinde sakladığı kin, zulüm, şer ve haset duygularını
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İşletmeye başlar. Nitekim arkadan gelen âyet onlarm 
bu faaliyetiyle ilgili önemli tesbitlerde bulunuyor.

Onlar, iyi olduklarını iddia etseler de âyet onların 
yalancı olduklarını, dediklerinde samimi olmadıklarını, 
kalplerinde küfür ve nifakın yer ettiğini ortaya koyuyor, 
Onların durumunu şu âyet daha açık bir şekilde bildiri
yor;

"Onlar yaptıklarım insanlardan gizleye
bildiler ama Allah'tan îzleyemezler. ^
Çünkü gecenin karanlığında O'nun ‘ ^
istemediği düşünce ve inançları ne 
zaman tasarlasalar, Allah onla
rın yambaşındadır. Ve Allah, 
onların yaptıklarım (ilmiyle) 
kuşatır.

Taberfye göre âyetin 
şöyle anlaşılması da müm
kündür: Böyleleri müslü- 
manlarm yanına gelerek 
müslüman olduklarını açık
larlar. Bunun doğru olduğuna 
dair yemin ederler Kalplerinde 
olanın dilleriyle söylediklerine uy
gun olduğuna Allah'ı şahit tu tarla r 5̂

e2- Fesada Koşanlar

Âyetleri okumaya devam edelim:
"Ancak o ayrılıp gitti mi (ya da iş başına geldi mi) yeryü
zünde fesat çıkarmaya, ekini (ürünü) ve nesli yok etmeye 
çalışır. Allah ise fesadı sevmez." (2/205)

Âyette geçen 'tevellâ'; yüz çevirmek, dönüp git
mek, terketmek demektir.36

Bu kelime aynı zamanda; yardım etme, bir işi 
yüklenme, birinin veliliğini (velayeti) üslenme, iş ba
şına gelme, hakimiyeti eline alma anlamlarına da 
gelmektedir.37

Tabatabâı, bunu; velâyeti veya sultayı (hükmet
meyi) eline almak, üstlenmek şeklinde açıklıyor̂ ® 

Muhataplarının beğenisini dünya hayatıyla ilgili 
tath sözlerle kazanan böyle bir kimse, konuştuğu or
tamdan, süslü sözlerle gönüllerini çeldiği muhatap
larından ayrıhp gittiktan sonra, ya da iş başına geçin
ce asıl yüzünü gösterin İçinde sakladığı kin ve husu
meti ortaya koyar. Batınmda gizlediği fesadı yayma
ya başlar. Özellikle içinde yaşadığı müslüman toplu
mu bozmak, ifsat etmek, huzurunu kaçırmak, fitne 
çıkarmak için çaba göstermeye başlar. Hayatın kay
nağı olan ekinleri (ürünleri) ve nesilleri yok etmeye,

dejenere etmeye kalkışm
İşe başlayınca, şer ve fesat yönü bütün şiddeti üe 

belirir Bitki yetiştirmenin, ziraatın ve meyva elde et
menin mekanı olan hars'i (ekini), yaşamanın uzayıp 
gitmesinin yeri olan nesilleri ifsat etmeye çabalar. 

"Âyeti kerime lafzı olarak; "o yeryüzünde fesat 
yaymak, ürünü ve nesli yok etmek için koşturup 

durur (yahut çaba gösterir)." Pek çok 
tefsirci, bu cümlede bu şekilde ta

nımlanan kişinm bilinçli bir ni
yet taşıdığına işaret edildiği 

görüşündedirler. Ancak, 
'ifsat etme' sözcüğünün 
başında kullanılan '-lâm' 
eki sonuç bildirme eki 
de olabilir. Buna göre 
âyetin anlamı; öyleleri 
bilinçli niyet taşıyarak 
veya taşımaksızm sürekli 

fesat işleriyle uğraşırlar 
şekhnde olabilir.

Âyette geçen 'hars' ifadesi 
-ki ürün olarak çevrilmiştir-, bu

nun asü anlamı, emek yoluyla sağla
nan 'kazanç veya gelir'dir. Çoğunlukla 

dünyevi malları ve özellikle de toprağın işlenmesiy
le elde edilen ürünü, hem de bizzat işlenmiş tarlanm 
kendisini gösterir 'hars' bu bağlamda 'ürün' olarak 
anlaşıhrsa, bu, mecazi olarak genelde insan davra
nışlarına ve özelde de toplumsal davranışlara uygu
lanabilir. Ancak bazı müfessirler, "kadınlar sizin tar- 
lanızdır (hars'mızdır)..." (2 Bakara/223) âyetine da
yandırarak 'hars'm burada 'eşleı'i ifade ettiğini söy
lerler

Bu durumda 'ürünün ve neslin yok edilmesi', ai
le hayatının sarsıntıya uğraması ile ve sonuçta bir 
toplumsal yapının çökmesi ile eş anlamlı olur. Bu iki 
yorumun her ikisine göre de pasaj şu anlama gel
mektedir: Yukarıda tanımlanan zihniyet, genel bü- 
kabul görüp sosyal davranışları yönlendirir hale ge
lir gelmez kaçınılmaz bir şekilde yaygın bir ahlâkı 
çürüme ve sonuç olarak sosyal bir çözülme ile nokta- 
lanır."39

Âyette sözü edilen 'hars'; hayatın devammı sağ
layan mahsûller, ekinler, meyvalar, ziraat anlamına 
geldiğine göre, biz bunu daha geniş bir anlamda dü
şünebiliriz. İnsanların ve hayvanların geçimini sağla
yan her türlü ekonomik faaliyet bu bağlamda değer
lendirilebilir İnsanlardan kimileri, içinde sakladığı
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husûmeti, kişilerin ve toplumlar] n ekonomik hayat- 
larmı altüst etmeye, onlarm geçim kaynaklannı boz
maya çalışarak ortaya koyar.

Ayetin ifadesine göre böyleleri iş başma geldikle
ri, yani insanlarm velayetini eline geçirdikleri za
man, "nesilleri helâk etmeye..." de koşar. Bu hem 
maddi anlamda, hem de manevi, yani ahlâkı anlam
da olabilir. Ayet, her ikisine de işaret etmiş olabilir, 
(Allahü a'lem.) Nesiller maddi olarak; savaşla, anar
şi ile ve fitne ortamında helâk olurlar. Böyleleri top- 
lumlarm fitneye düşmesine gayret edebilir, savaş kış
kırtıcılığı yapabilirler.

Nesilleri kötü ahlâka düşürerek onları mahve
derler. Onları bağlandığı değerlerinden koparmaya 
çalışırlar. Kişiliklerinin zayıf ve dayanıksız olmasını 
isterler. Özellikle gençlerin kendi çizgilerinde olması 
için, onları ellerinden geldiği kadar ahlâksızhğa teş
vik ederler. Nefislere hoş gelebilecek günah tuzakla
rı kurarlar. Eğlence türü işlerle onları meşgul edip, 
ciddi işlerden ve hedeflerden saptırmaya uğraşırlar. 
Onları içkiye, kumara, tembelliğe, gayri meşru ilişki
lere, boş vermişliğe alıştırırlar. Müslüman nesilleri 
dinden ve dinin öngördüğü hayattan uzaklaştırmak 
için, el altından İslâmî değerlerle mücadele ederler. 
Bu mücadeleyi yapan kişi, kurum ve çabaları destek
lerler.

Bilindiği gibi İslâm, insan ve toplum hayatında 
dinin (inancın), aklın, nefsin, malın ve neslin korun
masını öngörür. Gayri meşru ilişkiler, şehveti tahrik 
edici giyimler, unsurlar, tavırlar ve yayınlar neslin 
bozulmasına sebep olur. Temiz ve kaliteli bir nesil, 
sağlam bir aile ve iffetli kişiler ehyle yetiştirilir. Zina 
ve zinaya götürücü yollar, insanlardaki yüce duygu
lan öldürür, nesilleri tahrip eder.

'Hasımların en yamanı' olan kötü niyetliler in
san neslini bu anlamda tahrip etmek üzere çaba har
carlar. Özellikle Islâm'ın getirdiği giyim ölçülerine, 
karı-koca ilişkilerine, ailede geçerli kıldığı kurallara, 
hatta büyüklerle-küçükler arasındaki ahlâk ilişkÜeri- 
ne ve terbiye kurallarına karşı çıkarlar.

Onlar gayri meşru kazanç yollarını da teşvik 
ederler. Faizli sistemler, ya da zenginlerin egemen ol
duğu ekonomik sistemler sürekH fakirlerm ve zayıf
ların aleyhine işler, sömürüyü doğurur. Sınıflar ara
sındaki uçurumu derinleştirir, kıskançlığı ve düş
manlığı artırır. Bu da bir manada ekinleri (ürünleri) 
yani iktisadi hayatı tahrip etmektir.

Ancak bütün bu olumsuz faaliyetleri yapan bu 
gibi kişiler, halkın karşısına çıktıkları zaman iyi insan

rolü oynarlar. Toplumun ıslahı için çalıştıklarını id
dia ederler. Haktan, hukuktan, inanç özgürlüğün
den, eşitlikten, ahlâktan, iyilikten bahsederler. Hal
buki bunların yeryüzünü ifsat etmekten başka iyi bir 
niyetleri yoktur,

e3- Allah Müfsitleri Sevmez

"...Halbuki Allah fesat çıkaran müfsitleri sevmez."
Evet, ifadeler gayet açık. İnsan ve toplum hayatı

nın ıslahı, düzelmesi ve fıtrata uygun olarak devam 
etmesi, ancak rabbimizin koyduğu ölçülere uyulma
sı ile mümkün olabilir. Allah'ın koyduğu ölçülere 
karşı gelenler, ya da o ölçülere uygun olarak yaşan
masına engel olanlar; yeryüzünü ifsat edenlerdir. İs
laha karşı çıkanlar, fesadın yaygınlaşmasını isteyen
lerdir. Onlar küfrün, şirkin, günahın hakim olmasını 
arzu ederler. Fertleri, toplumları ve onların sahip ol
duğu değerleri, huzuru ve barışı bozmaya çalışanla
ra Kur'an 'müfsit' demektedir. AUah (cc) müfsitleri 
asla sevmez.

Buradaki 'fesad'm teşri (şeriat gönderme) ile ilgi
li olması da muhtemeldir. Çünkü Allah (cc) din'de 
insanlar için teşrî edeceği şeyleri (din hükümlerini) 
haber verdi. Kullar dinin bu hükümleriyle amellerini 
ıslah edebilirler. Ahlâklarmı düzeltebilir, kabiliyetle
rini işletebilirler. İnsanlık bu hükümlere uyarsa tcp- 
lumlarm hali denge üzere olur. Bu hükümlerle dün
ya hayatı düzene konulur, âhiret hayatı onlarla kaza- 
nüır.4o

Münafık müfsitler, içlerinde taşıdıkları amansız 
husûmet, gayz ve kin sebebiyle yeryüzünde fesat çı
kardıkları zaman, kendilerine bu yaptıklarının yanlış 
olduğu, yapmamaları gerektiği hatırlatılarak;

"...Allah'tan çekinerek kork (o'na karşı sorumluluk 
bilinci duy)..." (2/206) Denilirse rahatsız olurlar. Hat
ta kızar, köpürür, böyle söyleyenlere karşı, kibirlene
rek, büyüklük kompleksme girerek Allah'ın yasakla
rını çiğnemeye koşarlar. İzzet-i nefisleri kabarır. Çe
kinmeden, belki de müslümanlara nisbet olsun diye 
günah işlemeye başlarlar. Nefisleri bu şekilde dav
ranmayı onlara güzel gösterir. Allah'tan hakkıyla çe
kinip kendilerini düzeltecekleri, hatalarını anlayıp 
vazgeçecekleri yerde; böyle yapmakla izzet kazana
caklarını zannederler. Günahlarıyla, hatalarıyla, 
müfsitlikleriyle gururlanırlar. Suçlu oluşlarına bak
madan kendilerini bir şey sanmaya başlarlar. Al
lah'ın huzurunda korkmadan, utanmadan, sonunu 
düşünmeden isyan ederler.
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Günahları onları kuşatmıştır ve Allah'ın yasakla
rı konusunda duyarlüıklarmı yitirmişlerdir. 'Hakka 
dön' çağrıları onları rahatsız eder. Cahiliyye hamiye
tine (gurumna) girerler ve haktan ve hakka davet 
edenlerden yüz çevirirler. Onların hali bir başka 
âyette anlatılanlara ne kadar da benziyor;

'‘Kendüenne apapk âyetlerimiz okunduğu zaman, 
hakka karşı inkâra şartlanmış olanların yüzündeki inkâra 
taim hemen farkedebilirsin. Kendilerine âyetlerimizi oku
yanlara neredeyse saldıracak gibidirler.

De ki: 'peki size şimdi hissettiklerirıizden daha vahim 
olanı haber vereyim mi? Bu (ahiret ğiiniiııün) ateşidir ki 
Allah unu inkâra şartlanmış olanlara vaad etmiştir. Varı
lacak ne kötü bir sondur

Bu tip insanlar, dıştan hayırlı, iyi, ihlaslı, iyilikse
ver, fedakâr görünürler. Ama içlerindeki nifakla iş 
başına geldikleri zaman böylesine zararlı kimseler
dir. Bunlar, kalplerinde gizledikleri bu çirkeflere, bir 
de utanmadan Allah'ı tanık getirirler.

İşte bu özellikler Kuı̂ an'ın kesin işaretlerle orta
ya koyduğu münafık insan tipidir. Bu tip hayali bir 
tip değildir. Bunlara her zaman her yerde rastlamak 
mümkündür. Çevremize baktığımız zaman bunları 
canh tablolar, canh kişihkler halinde bulabiliriz. 
Müslümanların yanında, onlardan olduğuna dair ye
min edip, onların hayrına çalışacağma söz verenler... 
Süslü ve tath sözlerle kitleleri kendine bağlayanlar... 
Onların iyiliğini istediklerine yemin eden laf cam
bazları... İnsanların yararına iş görecekleri hususun
da tath lâflarla akıl almaz vaadlerde bulunanlar... Ay
rılıp gittikten, ya da iş başına gelince, yetkili bir ma
kama çıkınca, emir ve sultayı ele geçirince içlerinde 
olan husûmeti, kin ve kötü niyeti açığa vururlar Fe
sat işlerle uğraşırlar. Fesat işlere destek olurlar. Diğer 
müfsitlerle işbirliği yaparlar. Başkalarmın fesat yap
masına ortak olurlar. İnsanların geçim kaynaklarını 
(ürünlerini) ve nesillerini her açıdan tahrip etmeye 
yönelirler.

Bunlar, kurnazca lâf ederler, sözlerini allayıp pul
layarak insanları kandırırlar, fakat içleri fesat dolu
dur. Kimi de vardır ki bir araba dolusu lâf eder, zer
re kadar iş başaramaz. Kimseyi de beğenmez, ken
dinden üstün kimseyi görmez. Kendisine yanhş yol
da olduğu, Allah'tan korkup kendini düzeltmesi ha- 
tırlatıhnca zoruna gider. Böyle sözlere tahammül 
edemez, kaba sözlerle muhatabının gönlünü kırar. 
İşte İslâm, gerek bu ve gerek benzeri âyet ve hadis
lerle sözden çok özün önemh olduğunu beyan et
mekte, öze uymayan sözün bir değeri olmadığını an-

latmaktadır."42
Burada, özellikle bu münafık insan tipinin ahlâkı 

yapısı ve karakteristik özelliklerine ilişkin tanımla
malar son derece etkileyicidir. Bu tür insanlar genel
likle zarar verme ve kötülük bakımından çok şiddet
li olurlar. Gerek bireysel ve gerekse toplumsal alan
daki davranışlarının bozguncu yapısı toplumda de
rin yaralar açar.43

Yeryüzünü ifsat etmenin, insanlara iktisadi açı
dan zarar vermenin, onların nesillerini mahvetme
nin, bu da yetmezmiş gibi günah işlemekle izzetlen- 
menin, büyüklük taslamanın bir karşılığı olmalıdır. 
Kuldan haddini bilmeyen bu kötü tiplere kesin ifade
lerle layık oldukları cevabı şöyle veriyor:

"...Böylelerinin payına cehennem düşecektir. Ne kötü 
bir yataktır (konaklama yeridir) orası." (2/206)

Evet, böylelerine cehennem yeterlidir. Yakacağı 
insan ve taş olan, acısı kalplere dek işleyen, ne ileri, 
ne de geri bırakmayan, kükreyen cehennem onlar 
için çok uygun bir karşılıktır. Burada cehennem için 
'yatak' kelimesini kullanılması 'eleddü't lusam-hasınıla- 
rm en yamanı' hakkında korkunç bir alaydır. Bunca 
kibirlenmeden, bunca hava atmadan, bunca izzetlen- 
meden sonra yatacağı yer cehennem olanlara ne ka
dar yazık!.

Peygamberimiz (sav) de 'basımların en yamanı' 
hakkında şöyle buyuruyor;

"Şüphesiz ki Allah'ın insanlardan en çok gazap ettiği 
(kızdığı) 'eleddü'l hısam'dır-hasımların en yamamdır."̂ ^

Devam Edecek
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KUR’AN ARAŞTIRMALA K!

Kur’an’da
Teslim, İslâm (ii)

Sedat Senerman

II- Kur’an’da İslâm

Tek Allah'a kulluğun adı İslâm'dır.
İslâm'ı din ve ahlak edinen, Allah'a tam bir tesli

miyet ve imanla birlikte, Resulü'ne de itaat eden, ön
ce kendisi ve Allah'la barışık, sonra hemcinsleri olan 
tüm insanlar ve diğer varlıklarla barış içinde yaşa
yan, dengeli, selamete ermiş kişiye "Müslüman" de
nir. Barışı her boyutuyla dünyanın her tarafında kı
yamete kadar yaşayan ve yaşatacak müslümanlarm 
bağlı olduğu ahlak ve barış dinine de "İslâm" denir.

S.L.M fiilinin if al babından masdarı olan İslâm, 
tüm Ku/an'da ikisi Mekkî, altısı Medenî döneme ait 
olmak üzere sekiz kez geçer. Kur'an'da, if al babın
dan tüm türevleriyle yetmiş beş kullanımı olduğunu 
görüyoruz.'̂

Allah yarattığı her kulunu hem takvaya yani İs
lâm oknaya, hem de fücûfa yani kâfir ve münafık ol
maya yetenekli yaratmıştır.»

Ayrıca ona akıl ve irade ihsan buyurmuş, bundan 
sonra da hidayet veya dalalet yani hayır veya şer ya
hut tevhid veya şirk, bir başka ifadeyle iman veya 
küfür yollarını her zaman ve mekanda kendisine an
latacak hidayet rehberi Elçi ve Kitab'ını da gönder
miştir. Dünyadaki yaşam ta'zını seçme hürriyetini 
tamamen kullarına bırakan Allah, ahirette ise, 
Kufan'a göre yaşayıp-yaşamadığmdan ötürü her 
kulunu ayrı ayrı kendi yaptıklarından sorguya çeke

cektir.9 İşte bu noktada kişi, hangi yolu tercih ederse 
Allah, ona, o yola ulaşmayı kolaylaştırır:

"Allah, kimi doğru yola iletmek isterse unun göğsünü 
İslâm'a açar, kimi de saptırmak isterse omm göğsünü (o 
kimse) göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık yapar. Allah, 
inanmayanların üstüne işte böyle pislik çökertir. İşte Rab- 
bi'nin Doğru Yolu budur. Biz, öğüt alanlar için âyetleri 
geniş geniş açıkladık." (En'âm 6/125-126)

İnsanda bir isteme ve düşüncelerini seçme öz
gürlüğü vardır. İnsan isterse Allah, onun düşüncesi
ni, gönlünü iman tarafına yöneltir. İnsan istemez, 
gayret göstermezse Allah, onu girdiği sapıklık içinde 
bırakır.̂  Allah'dan başka kudret ve yönetim sahibi 
yoktur.

Hz. Peygamber (a.s) "Her çocuk, İslâm yaratılışı 
üzerine doğar, sonra onun annesi-babası onu, ya ya- 
hudi ya hıristiyan veya mecusi yapar."î  demiştir.

İman, hidayet, doğru yol, İslâm tüm bunlar ku
lun hür iradesiyle yapacağı kendi öz tercilıiyle ve Al
lah'ın onu doğru yola iletmesiyle gerçekleşir. İman 
için ve İslâm olmak için tercih ve gayret şart. Kul 
kendine düşeni mutlaka yapmalıdır.

Yaratmışındaki takvaya olan yeteneğini gehştir- 
mek için niyet ve gayreti olan kimseyi Allah doğru 
yola iletmek isterse, onun göğsünü İslâm'a açar. Ce
nabı Allah, hidayete kavuşturmak istediği kişinin 
göğsünü İslâm'a açar; böylece o kişinin kalbi İslâm'la 
aydınlanır ve gönlü, İslâm'ı içine almak için genişler.
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Abdullah b. Mes'ud (r.a)'dan merfuan yapılan şu 
rivayet, bu ayetin açıklamasını içermektedir. Hz. Re- 
suluUah bu ayeti okuyunca muhatabları:

Ey Allah'ın Elçisi! Kişinin kalbi nasıl açılır?
Resûlüllah:
- Kalbe nur girer, o da genişler. Muhatabları:
- Peki, bunun alâmeti nedir?
Resûlüllah:
- Aldanma diyarı (dünya)dan kalben uzaklaş

mak, ebediyet yurduna yönelmek ve ölüm gelip çat
madan önce ölüme hazırlıklı olmaktır."i2

Bu hadiste Hz. Peygamber (s.a.v) insanda hanif 
{eğriliği olmayan İslâm) dini hususunda doğal bir 
yeteneğin olduğunu ifade etmektedir.’^

'‘Allah'ın İslâm mini ile kalbine genişlik verdiği kim
se kalbi mühürlü nursuz ğibi midir? Elbette o, Rabbi'nden 
bir hidayet üzeredir. O halde, vay o Allah'ın zikrini terk 
eden kalbleri katilara!... Onlar apaçık bir sapıklık içinde
dirler." (Zümer 39/22)

Allah'ın, İslâm için göğsünü genişlettiği ve nuru 
ile kalbini aydınlattığı, neticede kalbinde İslâm'ın 
yerleştiği ve sabit kaldığı dolayısıyla, din hususunda 
basiret ve sağlam iman ve hakkın kalbini aydınlat
ması sebebiyle Rabbi'nden bir hidayet üzere olan 
kimse, kalbi kör ve İslâm'dan yüz çeviren kimse gibi 
olur mu? İşte o kalbleri katılaşmış kimseler açık bir 
şekilde hakdan, hidayetden, İslâm'dan uzaktadırlar.

"Doğrusu Allah katında makbul olan din İslâm'dır. 
Kitab verilmiş olan hıristiyan ve yahudiler kendilerine 
ilim geldikten sonra, sırf aralarındaki aşırılık yüzünden, 
ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse, bil
sin ki, Allah hesabı çabuk görendir. (Al-i İmrân 3/19)

Tevhid inancına dayanan İslâm Dini, insan fıtra
tına en uygun din olduğu için Allah'ın seçtiği, razı 
olduğu tek dindir. Allah, bütün peygamberlere bu 
tevhid dinini göndermiştir.

Din her zaman için bir ilâhı ifade ve ona zorunlu 
olarak itaati ve teslimiyeti gerektirir. Dindarhk da o 
ilahi Hâkim'e kulluk etmek ve kanunlarına teslim ol
ma ktu'. Din, irade ve akıl sahipleri arasında anlaş
mazlıkları ve didişmeleri bir yana bırakıp toplumsal 
barış sağlayan bir kanundur. Bununla yalnızca in
sanlar arasında uyumluluk değil, insanlarla Allah 
arasında da bir uyum sözleşmesi vardır. Din sayesin
de yaratıcının iradesi ile yaratüanın iradesi arasında 
bir uyum sağlanmış olur. Kul, Allah'ın dilediği gibi 
ister, Allah da kulun dilediği gibi yapar; böylece ara
da didişme ve anlaşmazlık kalmaz. Bu sayede insan

ların birbirleriyle çatışan istek ve iradeleri, bir hede
fe yönelerek aralarında sâlim bir medeniyet ve sü- 
rekh bir barış meydana gelir. Ve hepsi ilahi nimetten 
yararlanır, felah bulur. Allah'ın birliğine bağlanıp uy
mayınca da bu amaç gerçekleşmez. Bu suretle dinin 
özü, bu tevhid inancı çerçevesinde, her yönüyle ve 
gerçek anlamıyla İslâm'dır.

"Kendisinden başka İlâh ohnayan/Lâ İlâlıe İllâ 
Hû" Allah'ın emrettiği gerçek dindarbğın gereği de 
bu tevhide şehadet ve bu tevhid çerçevesinde bir 
olan Allah'a teslimiyet ve itâatdir. Hakkiyle kurtuluş, 
felah ve selamet, hayır ve mutluluk ancak bu ihlasta, 
bu bağlılıktadır. Allah katında din, Hâlis Din olan Al
lah'a Teslimiyyet'dir.14

Hak din, Hak bir İslâm'dır Gerçekten selamet 
bahşeden Hak bir İslâm ise, ancak hakiki tevhid 
inancına dayanan bir İslâm'dır. Gerçek tevhid ise, şe
riki ve ortağı bulunmak ihtimali bile olmayan, ezel 
ve ebed bakımından Hayy ve Kayyum bir İlâh tanı
mak ve ancak O'na şehadet etmektir. Böyle bir İlâh 
ise ancak Allah'dır. Hakiki din kurucusu olan Allah 
Teâlâ'nm İslâm'ı, melekler ve ilim sahipleri gibi, ken
di birliğine iman ve ihlâs ile bağlananları rahmeti ve 
es-Selâm sıfatıyla selamete çıkarmak; kulların İslâm'ı 
da, Allah'a kendilerini teslim ederek bu selamet yo
luna girmek demektir.’® İşte İslâm Dini, Allah ile kul
lar arasındaki bu birlik ilişkisidir.

Âl-i İmrân 3/19. ayetinde Kitab EhH arasında gö
rülen ihtilaflar ise, dinin kendisinden değil, onların 
düşüncelerinden doğmuştur. Gelen yeni gerçeği de 
kıskançlıkları yüzünden kabul etmeyip Allah'ın Elçi- 
si'yle tartışmaya girmişlerdir;

"Ey Resulüm! (Din işinde Yahudi ve Hıristiyanlar) 
seninle tartışmaya girişirlerse:

- Ben ve bana bağlı olanlarla birlikte kendimi Allah'a 
Teslim Ettim, de. Kendilerine Kitab verilenlere ve ümmile- 
re de:

- Siz de İslâm'ı kabul ettiniz mi? de.
Eğer İslâm olurlarsa doğru yolu bulmuşlar (hidayete 

ermişlerjdir. Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen sadece 
tebliğdir. Allah, kullarının (tasdik ve inkârlarım) hakkiyle 
görücüdür." (Âl-i İmran 3/20)

Ayetten anladığımıza göre, hidayet ancak kulun 
İslâm'ı kabulü ile gerçekleşmektedir. Din, Allah tara
fından Elçileri aracılığıyla gönderilen emir ve yasak
lar nizamıdır. İnsanı, Allah'a itaate götürür. İslâm ise, 
silm, selamet kökünden gelir. Selâmete girmek, tes
lim olmak, itaat etmek anlamlarındadır. Mutlak anla
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mıyla alınırsa din ve İslâm aynı şeyi ifade eder. İkisi 
de selamete ermek anlammı taşır.̂  ̂o halde hidayete 
ermek, Allah'm itaatine girmek isteyen bunun gayret 
ve çalışmasmı bizzat kendi hür iradesiyle tercihini 
yaptıktan sonra bilinçle gerçekleştirirse, gerçekten İs
lâm'a girmiş ve miislüman olmuştur.

Ayette, Hz. Peygamber (a.s)'in dilinden, İslâm ve 
Müslümanlar anlatılıyor: "Ben Allah'a kendimi tes
lim ettim, tertemiz, şeksiz, şüphesiz, halis, muhlis bir 
şekilde Allah yolunu tuttum. Allah'm Dini'ne bağ
landım, ancak Allah'a yöneldim. Bana uyanlar da 
böyledir."

İşte İslâm'm anlamı.. İşte Hz. Muhammed ve 
O'nun Ümmeti'nin gerçek dini... İşte ebedi selame
tin gerçek ve şaşmaz yolu, işte sırâtı müstakim... İşte 
müslümanlarm Allah'a teslimiyeti;

"Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, 
Yakut'a ve esbâta'̂ '̂  indirilene; Musa'ya, îsa'ıja ve Pey
gamberlere Rnbkri tarafından verilene inandık; onlar ara
sında bir ayırım yapamayız, biz O'na teslim olanlarız." 
(Âl-i İmrân 3/84)

Peygamberler, tevhidi yerleştirme davasının er
leridir Onlar, birbirini tamamlayan, birbirlerini doğ
rulayan insanlardır. Onlar aynı zincirin birbirini ta
mamlayan halkalarıdır, onlarda ayrılık olmaz. Ger
çek Allah elçiliği'nin gereği budur, İşte Allah'm Dini, 
o Elçilerin getirdiği Tevhid Dini'dir;

"Kim İslâm'dan başka bir din ararsa (bilsin ki) o iste
diği din kendisinden asla kabul olunmaz ve âhirette o kay
bedenlerden olacaktır." (Âl-i İmrân 3/85)

İslâm, kişinin özünü Allah'a teslim etmesi, yalnız 
O'na kulluk edip O'nun buyruklarına boyun eğmesi 
demektir. İman ise, Allah'a ve buyruklarına inan
maktır. Gerçi iman ile İslâm birbirinin yerine kullanı
lır ama imanın gönül işi olan tasdik; İslâm'ın ise bu 
tasdikin uygulanması olduğu, sözlerinin delaletin
den anlaşılır. İslâm, buyrukların uygulanması oldu
ğu için amelidir, görülür. Ama kalb işi olan iman gö
rülmez. İmanın görüntüsüne İslâm denir. İslâm, 
imandan geneldir. İman daha özel bir durum arze- 
deri® Görünen amel, sağlam imana dayanmasa da, 
bu husus, kesin bilinmedikçe o eylemi yapan kimse
ye, "müslüman değil" denilemez. Ama onun 
mü'min olduğunu Allah bilir.

Bu ayetteki İslâm, temiz iman ile Allah'a bağlan
mak ve yalnız O'na kulluk etmek anlamındadır İs
lâm'da iman her şeyin başında gelir, İman olmadık
tan sonra amehn ahirette değeri ve faydası yoktur.

Kuı̂ an-ı Kerim'de iman ile İslâm, bazan farkh 
anlamda kullanılmıştır. İman ile İslâm aynı anlamda 
kullanılırsa bu durumda İslâm kelimesi, İslâm'm ge
rekleri olan hükümlerin dinden olduğuna inanmak, 
İslâm'ı bir din olarak benimsemek ve ona boyun eğ
mek manasına gelir.

İslâm çok geniş bir kavramdır ve teslimiyet de
mektir Teslimiyet ise üç türlü olur.

1- Ya kalben olur ki, bu kesin inanç demektir
2- Ya dille olur ki, bu da ikrardır
3- Ya da organlarla olur ki, bunlar da amellerdir. 

İşte İslâm'ın üç şeklinden biri olan kalbin teslimiyeti
ne ve bağlıhğına iman denilirŞu âyette iman ile İs
lâm aynı anlamda kullanılmaktadır: "... Ancak âyetle
rimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin" (Nemi, 
27/81). Eğer iman ile İslâm aynı anlamda kulanılırsa, 
o zaman her mü'min müslündir, her müslim de 
mü'mindir

İman ile İslâm farklı kavramlar olarak ele alın
ması durumunda her mü'min, müslim olmakta, fa
kat her müslim, mü'min sayılmamaktadır.

"Bedevi Araplar: "İnandık" dediler. De ki: İnanmadı
nız, fakat 'İslâm olduk' deyin. Henüz iman kalblerinize 
girmedi. Eğer Allah'a ve Elçisi'ne itaat ederseniz Allah, 
yaptığınız güzel işlerden hiçbirisinin sevabını size eksik 
vermez. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir."

" Mü'minler onlardır ki, Allah'a ve Elçisi'ne inandı
lar, sonra şüphe etmediler; Allah yolunda mallarıyla, can
larıyla cihad ettiler. İşte (iman sözlerinde) doğru olanlar 
onlardır." (Hucurât 4/14-15)

Yüce Allah bu ayetlerde imanın sözle değil, fakat 
ancak gönülden olacağını, gönülden Allah'a ve Elçi
si'ne itaat edenlerin güzel işlerinin sevabını eksiksiz 
vereceğini, kullarının birçok hatasmı da bağışlayaca
ğını, gerçek mü'minlerin hiç şüphe etmeden kesin bi
çimde Allah'a ve Elçisi'ne inanıp mallarıyla ve canla
rıyla Allah yolunda çalışanlar olduğunu bildirmekte
dir. Mal ve canlarını Allah yolunda feda etmekten çe
kinmeyenler, imanlarında sadık mü'minlerdir. Sade
ce söz ile inandık deyip, fiilen Allah ve Elçisi'nin 
buyruklarına uymayanlar, her konuda gereği gibi ve 
yetermce çalışmayanlar, sözlerinde sâdık insanlar 
değillerdir.

14. ayette geçen 'Eslemnâ' kelimesi, barışa girdik, 
vuruşmayı bıraktık, demektir. Barışa girmek demek 
olan İslâm, itâat ve tâat anlamındadır. Kur'an'da İs
lâm, kişinin kendisini Allah'a teslim ve O'na gönül
den boyun eğmesi anlamında kullanüdığı gibi, gö
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nülden değil, sadece sözle ita
at anlamında da kullanılmıştır.

“Rnbbi ona İslâm ol, dedi,
Alemlerin Rabbi'ne İslâm ol

dum." (Bakara 2/131) ayetinde 
Islâm, birinci manadadır.

"Fakat biz İslâm olduk deyin.
Henüz, knlblerinize iman girme
di." (Hucurât 49/14) ayetinde 
ise ikinci anlamda kullanılmış
tır. Birinci anlamda İslâm, 
iman ve ihlasa eşittir. İkinci 
anlamda imandan farklıdır.
İman gönülden tasdik; İslâm 
ise dil ile itaatden ibarettir. İs
lâm kalb ile de, sadece dil ile 
de olabilir.20

"Mü'minler yalnız o kimse
lerdir ki, Allah'a ve Peygarnberi- 
'ne iman ettiler, bundan sonra şüpheye de düşmediler, 
mallarıyla, canlarnjla Allah yolunda vuruştular. İşte 
imanlarında sadık olanlar bunlardır." De ki: "Cahiller! 
Dininizi Allah'a mı öğretmek istiyorsunuz? Halbuki Al
lah göklerde, yerde olanı bilir, Allah her şeyi tamamiyle bi
lir. Onlar cenksiz İslâm'a girdiklerini senin başına kakı
yorlar. (Ey ResCdüm, onlara): İslâm oluşunuzu benim ba
şıma kakmayın. Doğrusu sizi iman ve hidayet buyurdu
ğundan, Allah size minnet yükletir eğer (imanınızda) sa
dık kimselerseniz" de..." (Hucurat 49/15-17)

Kimse lâf ile "inandık" demekle Allah'a, kendisi
ni gerçekten dindar kabul ettiremez. Göklerde, yerde 
bulunan herşeyi bilen Allah, herkesin gönlünde neler 
dolaştığını, kimin sözde ve kimin gerçekten mü'min, 
dindar olduğunu bilir.

Yüce Kur'an'ın bir başka ayetinde Hz. İsa'nın İs- 
râiloğullarına, kendisinin, Allah'ın Elçisi olduğunu 
söylediği ve kendisinden sonra Ahmed adında bir 
Elçi'nin geleceğini müjdelediği, fakat onun haber 
verdiği Elçi, peygamberliğini ispatlayan açık kanıtlar 
getirince, İsrailoğullarmın: "Bu, açık bir büyüdür." 
dedikleri anlatıldıktan sonra devamla Yüce Allah, 
şöyle buyuruyor:

"İslâm'a davet olunduğu halde icabet edecek yerde, 
Allah'a karşı kendiliğinden yalan uydurandan daha zalim 
kimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez." 
(Sâf61/7)

Bu ve sonraki iki ayette Allah'a teslim olmaya, 
yalnız O'na kulluk etmeğe çağırıldığı halde, Allah'ın

üzerine yalan uydurup atan, 
yani Allah'a ortak koştuğu 
şeylere, Allah'ın buyruğu 
üzerine taptığını, uydurdu
ğu dinin, Allah tarafından 
konulduğunu söyleyen in
sandan daha zâlim, daha 
haksız kimsenin olmayacağı;
Allah'ın zahmleri doğru yola 
iletmeyeceği; o zahmlerin,
Allah'ın nurunu söndürmek 
istediği, fakat onlar isteme
seler de Allah'ın, nurunu ta
mamlayacağı ve dinini bü
tün uydurma dinlerin üstü
ne çıkarmak için Elçisi'ni hi- 

; dayet ve hak dinle gönderdi
ği buyurulmaktadır.

Nûr, Ku/an'ın getirdiği 
Hak (Islâm) Dını'dır: "Fakat Biz, onu, kullarımızdan di
lediğimizi doğru yola ilettiğimiz bir Nur yaptık." (Şûra 
42/52) ayeti, Kuı̂ an'm, insanları sırat-ı müstakime 
ulaştıran ışık kaynağı ve rüşde erdiren bir kılavuz ol
duğunu göstermektedir.

Allah'ın, Dini'ni yerleştireceği, Elçisi'ne ve ina
nanlara yardım edeceği, ancak İslâm Dinini bütün 
dinlere üstün kılacağı vaadi çeşitli ayetlerde tekrar
lanmıştır. 2’ Yüce Allah bu ayetlerde kendi dinini, ya
ni sadece kendisine kulluk edilmesini, diğer dinlere 
üstün getireceğini vaad etmiştir. Bize göre uzun da 
gelse Allah'a ve insanlık tarihine göre kısa zamanda 
bu İlahî vaadin gerçekleşeceği muhakkaktır. Birgün 
yalnız Allah'a ibadet/itâat ve sadece O'na teslimiyet
le boyun eğmekten ibaret olan İslâm, bütün dünyaya 
yayılacak ve Kuı'an Dini, bütün dmleri bastıracak- 
tır.22

İşte böyle bir ortama ulaşıldığında artık inanma
yanlar bu dini bozmak ve müslümanları kendilerine 
çevirmekten veya İslâm'a karşı mensuplarına üstün 
gelmekten ümitlerini kaybedecekler;

"Bugün inkâr edenler, dininizd yok etmek)den artık 
umudu kesmişlerdir. Onlardan korkmayın. Benden kor
kun! Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size nime
timi tamamladım ve size din olarak İslâm'a razı oldum." 
(Maide5/3)

Allah katında beğenilen din başkası değil, ancak 
İslâm'dır. İşte ayetin ön cümlelerinde sayılan haram
lar, en mükemmel din olan İslâm'ın bu muhtevasın-

Kur'nn’da Teslim Kavramı ŞENERMAN
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dadır. Şu halde müslümarılar bundan böyle başka 
tebliğleri beklemeyerek sadece İslâm dini gereğince 
Kur'an'm kılavuzluğunda ahidlerini/akitlerini yeri
ne getirmeye özen göstermeye ve İlahi nimetlerle ni- 
metlenmiş olmaya devam etmelidir.

Buraya kadar gördüğümüz ve içinde SLM kö
künden kavramlarm geçtiği Ku/an ayetlerinde İslâm 
sözcüğünün üç anlamı vardır;

1. Kâinattaki bütün şuurlu varlıkların içinde bu
lundukları düzen, yani fıtrat. Burada İslâm, yaratıl
mışın yaratıcısına teslim oluşu, boyun eğişi anlamın
dadır. (Âli İmrân 3/83)

2. İlk Peygamber'den son Peygambe/e kadar bü
tün Allah Elçilerinin tebliğ ettikleri yaratılış dininin 
genel adı. Kuı̂ an'ın bu konuyu delillendiren ayetleri 
çoktur. (Örnek olarak Bakara 2/131; Al-i İmrân 
3/20,52,67; Yusuf 12/101 vb.)

3. Ku/an'da ortaya konan ve Hz. Muhammed 
(a.s) tarafından tebliğ edilen, Allah'ın razı olduğu 
son dindir. (Âl-i İmrân 3/19; Mâide 5/3, 23)

"Ey Peygamber, kafirlerle ve mimftklarla cihad et, 
onlara sert davran; onların varacakları yer cehennemdir. 
Ne kötü bir gidiş yeridir o!"

"Söylemediklerine, Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki 
o, küfür sözünü söylediler.̂  ̂Snf Allah ve Elçisi, Allah'm 
lütfü ile kendilerim zengin etti diye (şimdi) öc almaya 
kalktılar (Allah ve Elçisi'nin iyiliğine karşı böyle nankör
lük ettiler). Eğer tevbe ederlerse kendileri için daha iyi 
olur. Yok eğer (inkar yoluna) dönerlerse Allan onlara dün
yada da, ahirette de acı bir biçimde azabedecektir. Yeryü
zünde onların ne bir velisi, ne de bir yardımcısı yoktur." 
(Tevbe 9/73-74)

Medinelilerin birçoğu fakir idi. Allah'ın Elçisi 
Medine'ye geldikten sonra zenginleştiler. Sonra da 
nankörlük edip Peygamber'e kötülük etmeye kalkış
tılar. Ayetten anlaşılıyor ki, münafıklardan bazıları 
bir takım münasebetsiz sözler söylemişler, sonra 
kendilerine "Siz şöyle demişsiniz" denilince de kor
kup böyle söylemediklerine yemin etmişler.

Gerçekten Hz. Muhammed'in göçüyle birlikte 
Medine'de siyasi ve ekonomik hayat canlanmış, alı
nan ganimetler de özellikle Peygamberin hayatının 
sonlarına doğru müslümanları zenginleştirmiştir.

Medineliler bu ekonomik düzeyi ve çevrede ka
zandıkları saygınlığı, daha önce hayal bile edemez
lerdi. Kabile hayatından, birdenbire devlet seviyesi
ne çıkmışlardı. Şimdi bu hallerine sebep olan Pey- 

'gambef e teşekkür etmeleri gerekirken, ondan öc al

mağa yeltenmek, kör haset saplantısının sonucudur.
Yüce Allah, böyle yapanları yine tevbeye çağırı

yor, tevbe ederlerse kendileri için daha iyi olacağını, 
haktan döndükleri takdirde dünyada da, ahirette de 
Allah'ın acı azabına uğrayacaklarım, yeryüzünde bir 
dost ve yardımcılarının bulunmayacağını bildiriyor. 
Bu da münafıkların kuvvetlerinin iyice kırılmış oldu
ğunu gösteriyor.

Halbuki Allah'ın kudretinin önüne geçilmez ol
duğunu, her şeyin muhakkak O'na boyun eğdiğini 
anlatan şu ayet, böylelerinin biraz olsun kalblerini 
yumuşatmaz mı acaba?

"Allah'ın Dini'nden başkasını mı arıyorlar?
Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez 

O'na teslim olmuştur ve sonunda O'na döndürülecekler
dir." (Âli İmrân 3/83) ■
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BİZ HEP B U R A D A YIZ , S ÎZLER  G Ö ZLER İN İZ İ Y U M SA N IZ  DA!

Yıl: 1998 11 Ekim  günü dünya 
belki tarihinde ilk defa  özgürlük 
adına canlı zincirlerle kuşatıldı. 
İstanbul Üniversitesi C errahpa 
ş a  Tıp Fakü ltes in in  önünden 
gökyüzüne se lam la  baş layan  
şah lan ış, A v ru p a ’yı do laşarak  
A sya ’ya  ulaşıyor. İnsan Hakları 
ve  Özgürlükler ad ın a  taşıd ığ ı 
bayrağı surlara dikmenin azmini 
taşıyordu. G en ç  yaş lı kadın, e r
kek ve hatta çocuklardan oluşan 
binlerce insan inanca  sayg ı, b a 
şörtüsüne özgürlük için ellerin
deki karanfil ve  balonlarla hiçbir 
taşkınlığa yol açm adan  kilomet
relerce uzunluğunda “B ir Ö zgür
lük Zinciri” oluşturdular. Gözleri 
ve  beyinleri şaş ıla şm ış  birkaçı
nın anlayabilm ekten uzak oldu
ğu anı tarih elbette ki ayakta a l
kışladı.

Yıl 1999 Zam an : 2000’e gir
m eye günleri sayd ığ ım ız  12 A ra 
lık. Tarih ayakta a lk ış ına  ve  ş a 
hitliğine devam  ediyor. 28 Şubat 
süreciyle resm ileşen ve  devlet 
politikası bilinci olan “Başörtüsü 
cumhuriyetimizin tem el ilkeleri
ne karşı bir dünya görüşünün 
simgesidir" şeklinde görüş hala 
varlığını sürdürm ekte ve  d es 
potça uygulam alarm a devam  
etmektedir. H içb ir hukuksal 
dayanağı o lm ayan ve  ilk seyri
ni Kem al A lem daroğ lu ’nun ül
keyi kurtarmak ad ın a  İstanbul 
Üniversitesini k ış laya  çevirm e 
harekatıyla izlediğimiz başör

tülü öğrencilere yönelik uygula
m aları m aalese f bugün her 
a landa etkin hal almıştır. Birçok 
insanın inancından ötürü ikinci 
sınıf vatandaş m uam elesi gör
mesi elbette sineye çekilecek bir 
uygulam a değildir. Birileri bu ül
kede sahip olduğu inancından, 
düşüncelerinden ve  konuşm a 
hakkından dolayı mahkum edili
yor; çeşitli isimler altında sömü- 
rülülmeye çalışılıyor ise tabii ki 
konuşulacak aranacak, faz las ıy 
la hak var demektir. Haklarının 
bilincinde olan duyarlı insanım ız
11 ekimden nasibini alm ayanlar 
için özgürlük zincirine bir yıl 
sonra 12 Aralık’ta yeni halkalar 
eklemiştir. Bir taç gibi m ekana 
inenler, özgürlük sultanlığının 
mührünü zam ana vuranlar bil
mektedir ki onların bu sedaları 
haklı am a bu diyar sağ ır 
ve  dilsizdir. Um udunu 
Avrupa Birliği üyeliğine 
ya  da Y Ö K  başkanlık s e 
çim lerine bağ layan lar 
gördüler ki umut Kaf D a 
ğının ardında, kanadı kı
rık güvercindir. Ve bu zu
lüm devam  ettikçe bu

şarkı burada biteceğe benze
mez. Toplum üzerinde oldukça 
etkili m edyan ın  bu toplumsal 
utanca ye r verm em esi, varolan 
zalim ce yak laşım a göz yumul
m ası, oralarda zulme uğrayan
ların ve m ağdur edilenlerin ol
madığı an lam ına  gelmez. Bizler 
gözümüzü, yum sak da bir ye r
lerde uykusuz gecelerin sanc ıs ı
nı çeken ler var.

B e ya z  yü rüyüş le rle  ellerin 
birbirine kenetlendiğ i an da  
"inanca ve  em eğe saygı, başör
tüye özgürlük” için beyaz güver
cinlerin uçurulduğu, farklı z a 
m anlarda iki farklı zincirin kenet
lendiği noktada, insan hakları
nın pazarda satılığa çıkarıldığı 
m ekanlarda tüm bunlara inat 
toprak gebedir ve  kök salm ıştır 
özgürlüklere.

Ayşe  Yalçın
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Ç EVİK  BİR İN  
45 D A K İK A LIK  A D A YLIĞ I

28 Şu bat deyince  akla gelen ilk 
isim Ç evir B ir ‘dir. 28 Şubatta  bir 
nevi sözcü gibi ça lışan  Çevik  
B ir ’in ismi geçtiğim iz ay  da gün
demi işgal etti. Yak laşan  C um 
hurbaşkanlığı seçim i öncesinde 
ad ay la r arz-ı endam  e tm eye  
başladılar. Adaylardan  biri de 
“Çevik  B e y ” ! A n cak  Engin Ar- 
d ıç ’ın deyimi ile onun adaylığ ı 
“kırkbeş dakika sürdü.”

Ç evik  B ir adaylığ ın ı, Fener- 
bahçenin eski başkanı Ali Ş e n ’in 
yönettiği Rum eli Yönetici ve  İşa 
dam ları D erneği’nin top lantısın 
da açıkladı. Yeni Ş a fa k  bunu 
m anşetine taşıdı. “Ali Ş e n  B a ş 
kan, Ç ev ik  B ir Şam p iyo n ”. Top
lantıya çağrılan gazeteciler 28 
Şubatı destekleyenlerden özen
le seçilm işti. Ali K ırca , R e h a  
Muhtar, Güneri C ivaoğlu, İsmet 
So lak . A n cak  M urat B irs e l’in 
sorduğu soru rahatsızlık verdi. 
P a ş a  tarafından bu soru d irsek  
atm a  olarak değerlendirildi. Top
lantının şekli bir çok yazar tara 
fından pek hoş karşılanm adı. 
Serdar Turgut’a göre “Çevik  Bir 
am ca emekli oldu am a... zam an 
zam an kendisini k ışlada zanne 
diyordu ve  gazetecileri emirerle- 
ri gibi görüyor”du.

Cengiz Çandar, B ir ’in adaylık  
konusuna hiç g irm eden C an  
Ataklı’nın Öküz dergisinde ya 
yın lanan röportajında geçen “ İs
tanbul serm ayesi ile içli dışlı, 
şimdi emekli olan generalin” Ç e 
vir B ir olduğuna dair çıkan ha
berlerin” doğru olup olm adığını 
sordu.

O layın  farklı boyutlarına dik
kat çekenler de vardı. Nazlı Ilı
cak  “Sak ın  bu adaylık  Sü leym an 
Dem irel’in bir oyunu olm asın di
ye  düşünm üyor değilim. Hani 
ölümü gösterip sıtm aya razı et
mek gibi bir ş e y ” diye soruyor
du.

Ç Ö L A Ş A N ’A SA N SÜ R

G eçen  ayın  ilginç olaylarından 
biri de Em in Ç ö laşan ’ın yaz ıs ı
nın sansürlenm esi idi. Buna  ilk 
dikkat çeken Taha K ıvanç oldu. 
Taha K ıvanç Em in Ç ö laşan ’ın 
Hürriyet’teki yazısı ile internette
ki yayın lanan yazının aynı o lm a
dığını farkeder. Makalenin konu
su enerji ile ilgili. M akalede M e 
sut Y ılm az ’la ilgili bazı duyum la
ra yer veriyor. İnternette “H e 
men fırtınalar kopuyor, S a m 
sun ’dan Ankara’ya  gelecek  boru 
hattı için belli firmalarla an laşm a 
yapıldığı, ancak bu an laşm ada 
A N A P  takım ının rüşvet yediği 
hatta bu işin içinde M esut Yıl- 
m az’ın da bulunduğu iddia edili
yor.” şeklinde çıkan paragraf, 
gazetede "Hem en fırtınalar ko
puyor, S a m su n ’dan A n kara ’ya  
gelecek  boru hattı için belirli fir
m alarla an laşm a yapıld ığı iddia 
ediliyor.” şekline dönüşm üştü. 
B a şk a  bir paragrafta da benzer 
değişiklikler yapılm ıştı. Çö laşan 
bu sansüre cevab  olarak ertesi 
gün bunu protesto için yazısın ı 
gönderm iyor ve  köşesi o gün 
boş kalıyordu. Taha K ıvanç, bu 
konuda bir kaç yazı yaz ıyor ve 
Em in Ç ö laşan ’ın, Yavuz Gök- 
m en’in yazısın ın  sansürlenm esi 
üzerine söylediklerine gönder
m ede bulunuyordu.

Em in Ç ö laşan  o yaz ısında 
“eğer gazetenin benim yaz ıla 
rım dan, cüm le lerim den  hatta 
sözcüklerim den  birine sansü r 
uyguladığ ını kanıtlarsa, kanıtla
m anın da ötesinde bir tek belirti
sini gösterirse, ben bu mesleği o 
gün bırakırım . Çünkü onurlu ve 
şerefli bir gazeteci yazısındaki 
her sözcüğün sahibidir. B ir tek 
satırına sansür uygulanm ası bi
le onun derha l istifa etm esi 
gerektirir. Eğ e r basında yaz ıla rı
nın sansür edilm esini kabul edip 
içine sindiren ‘köşe yazarları’ 
va rsa  onlar zaten haysiyetsiz
dir.” (Hürriyet 26 Kasım  1996) 
demektedir.

S ta r ’dan Engin Ardıç, olayın 
Aydın D oğan ’ın enerji işine gir
m eye niyetlendiği bir dönem de 
m eydana gelm esine dikkat çek i
yordu. Engin A rd ıç ’ın dikkat çek 
tiği diğer bir olay da Doğan Gru- 
bu’nun yayın lad ığ ı grubun yayın  
ilkeleri idi. G erçekten  de grub 
büyük bir gururla yayın  ilkelerini 
aç ık lam ış hatta bir de aile fotoğ
rafı ile bunu resmetm işlerdi. A n 
cak  Em in  Ç ö la şan ’m sansürlen 
mesi bir çok şeyin  olduğu gibi 
bunların da kağıt üzerinde kala 
bileceğini göstermiştir.

Ç ö laşan  bu tartışm alara tep
kisini bek lenm eyen bir şekilde 
koydu ve  S ta r gasetesini tekzip 
eder bir şekilde “sözlerimi çar
pıttılar” aç ık lam asın ı yaptı.
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BİR GÜZEL ADAM

1238 konferans ve 3800 konuş
ma.

Bu rakamlar Haşan Celal Gü- 
zel’in 28 Şubat süreci sonrasında 
verdiği konferans ve yaptığı ko
nuşmaların toplamı.

Haşan Celal Güzel yaptığı ko
nuşm alardan dolayı defalarca 
yargılandı. Bir çok davadan bera
at etti. Ancak Güzel Eylül 97'de 
verdiği bir konferanstan dolayı 
Ankara 1 nolu DGM 'de yargılandı 
ve o da 312. maddenin ikinci fık
rasına göre 1 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. H. Celal Güzel bu da
vadan dolayı Ankara Ayaş’ta yak
laşık beş ay yatacak

Haşan Celal Güzel hapishane 
öncesinde bir basın toplantısı 
yaptı. Bu toplantıya Mazlum-Der 
ve İHD başkanlar! seviyesinde 
katılırken B B P  Genel Başkan ı 
Yardımcısı Recep Kırış ile temsil 
edildi. Haşan Celal Güzel toplan
tıda yaptığı mücadeleyi özetledi. 
Duygularını, sitemlerini, beklenti
lerini aktardı. Bu sorulara verdiği 
bir cevap "Millete duyduğu sitem
le" ilgili Haşan Celal Güzel, "...ba
şörtüsü konusunda her zorbalık,

yasa tan ı
mazlık va r
ken, en ufak 
bir demokra
tik tepki gös
termedi bu 
millet. Bir
avuç 18-20 
ya ş la r ı ndaki 
genç kızın
sırtına Türki
ye ’nin kosko
ca bir davası 
yüklendi. ..  
İ V l e n d e r e s  
idam edilir
ken evlerine 
girip ağ lad ı
lar. İdam
eden zorbala
ra, zalimlere, 
c u n t a c ı l a r a  
karşı en ufak 
bir tepki gös- 
t e r m e d i l e r .
Şimdi benim 

durumum bu. 28 Şubat sürecinde 
bana da, davalarına da sahip çık
madılar. Kendi günlük menfaatle
rinin peşlerinde koştular"... Med- 
rese-i Yusufiye’de kitap çalışm a
larına devam  edeceğini ifade 
eden bu güzel insan ve mücadele 
adamına geçmiş olsun der, sabır 
ve sebat dileriz.

YİNE KEMAL GÜRÜZ

12 Eylül sonrası oluşturulan ku
rumlar arasında herhalde YÖ K  
kadar tepki çekeni olmamıştır. 6 
Kasım 1981’de 2547 sayılı yasa 
ile kurulan YÖ K  yıllarca başkanı 
olan İhsan Doğramacı ile adeta 
özdeşleşmişti. Doğram acı’nın 
emekliliğinden sonra gelen baş
kanlar arasında herhalde zihinler
de en çok kalan isim Kemal Gu- 
rüz’dür. Başörtüsü yasağını yüz
lerce öğrencinin tahsil hayatını bi
tirme pahasına şiddetli bir şekilde 
uygulatan, insan onuruna hiç de 
yakışmayan ikna odalarına göz 
yuman Gürüz, döneminde imam 
hatiplerin önü kesilmek için çıkarı
lan kanunlarla bu sefer bütün 
meslek liselerinin üniversiteye gi
rişi engellendi. Şimdilerde hazırla
nan bazı tasarılarla meslek lisele

ri eski haklarına kavuşacakmış. 
İmam Hatipler hariç. Tabi onlar bu 
vatanın evladı değil(!) Gürüz dö
neminin akılda kalan bazı önemli 
olayları; çalındığı iddia edilen so
rular nedeniyle üniversite imtiha
nının ertelenmesi, görevden alı
nan rektörler... K ısaca Zam an’da 
Hüseyin Gülerce’nin de belirttiği 
gibi “D SP  görev istiyordu” “Koalis
yonun diğer iki ortağı M H P ve 
A N A P ise Gürüz’ün değiştirilme
sinden yana” idi. Ahmet Taşgeti- 
ren bu düşüncelerle “Niye Gürüz 
olsun? bu memlekette adamın kö
küne kibrit suyu mu döküldü? 
Topluma inat olsun diye mi? De- 
mirel bunu mu düşünür? Beni 
halk Cumhurbaşkanı seçsin diye 
düşünen birisi, halkın yüreğine bı
çak saplama anlamına gelecek 
bir yaklaşım ın içine girer mi? 
Meclisin hakkında genel görüşme 
açtığı bir şahıs hakkında Demirel 
'meclise rağmen', anlamına gele- 
lecek bir tavrı benimser m i?” diye 
soruyordu köşesinden. Am a De
mirel Meclis’in ve toplumun bek
lentilerinin tersine Kemal Gürüz'ü 
yeniden YÖ K  başkanı atayınca 
Yeni Şafak "Sen Böylesin” man
şeti ile çıktı ve Demirel’i oldukça 
sert bir şekilde eleştirdi. Eleştirinin 
son cümlesi ie oldukça düşündü
rücü idi;

"Seni okul önlerinde ağlayan 
kızların gözyaşlarına havale edi
yoruz.”

Evet Y Ö K ’ün gerçek kurbanla
rının gözyaşlarına, o mahrumların 
ve mazlumların, çağımızın Sü- 
meyyelerinin gözyaşlarına. İnanç
ları ile okumak için ateş çemberin
den geçercesine zorlu bir müca
deleyi göze alan o "başörtülü me- 
lekler"in gözyaşlarına.

Siyasi partilerin bu atamaya 
tepkisi farklı oldu. Gürüz’ü hedef 
alan M HP bu atamadan rahatsız 
olmuştu. Fazilet Partisi bunu Mec- 
lis’e saygısızlık olarak yorumlar
ken eski Kültür Bakanı İsmail 
Kahram an "Dem irel’in Gürüz'ü 
tekrar atayarak tarihi bir hata yap
tığını" belirtiyordu. Bu atam aya 
D Y P  ve AN A P içinden de muhalif 
sesler çıktı. Mazlum-Der ise en 
anlamlı açıklamalardan birini ya 
pıyordu: "Allah Sabır versin”.
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Türkiye Asla Ü ye  olamaz
Fransız sağının oldukça etkili isimlerinden Valery 

Giscard d ’Estaing, Milliyet’ten Kadri Gürsel ve benimle 
yaptığı görüşmede şöyle diyor:

"Türkiye’ye gerçek durum söylenmiyor. Türkiye'nin 
adaylığını kabul edelim, diyenlerin gerçek eğilmi Türki
ye’nin AB’ye asla üye olamayacağı yönünde. Onların, 
Türkiye ile ilişkilerini başından beri dürüstlük ve vakar 
içinde sürdürmediklerini görüyorum.”

Valery Giscard d ’Estaing’in yormuna göre AB 'Birbi
rine benzeyenlerin birliği. Yunanistan ise bu birliğin do
ğal bir parçası. Çünkü Avrupa’nın siyasal kültürü Yu
nan medeniyetine çok şey borçlu.

Zeynep Atikan 21.12.1999 Hürriyet

Boş K onuşm alar
Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz, bir 

süreden beri ilginç çıkışlar yapıyor.
Mesut Yılmaz’ın en azından kendisini bir süreden 

beri yeni bir çizgiye oturtma gayretlerinin Türkiye'nin 
Avrupa Birliği adaylığından sonra iyice bir hız kazandı
ğı anlaşılıyor.

Ama nedense herkeste bir tereddüt var. İtiraf ede
yim bu tereddütleri ben de paylaşıyorum. Neden mi 
mütereddidim?

Hemen anlatayım: Aylardır Mesut Yılmaz parlak, 
göz alıcı cümleler sarf ediyor ama konunun özüne bir 
türlü gelmiyor.

Devleti eleştiriyor, devletçiliği yerden yere vuruyor. 
Çok güzel. Peki demokrasinin alanını nasıl genişlete
cek Mesut Yılmaz? Cevap yok. Somut projesi var mı? 
Cevap yok.

İfade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılma
sından söz ediyor Mesut Yılmaz. Bu da çok güzel. Hiç 
kuşkusuz yapılmalı. Peki bunu söyleyen Yılmaz, 312. 
maddeyi değiştirmek için harekete geçti mi? Hayır.

“Bir samimi dindar bile incindiyse irticayla mücade
lede hata yapılmıştır” diyen Yılmaz, daha birkaç ay ön
ce ortağı olduğu hükmet tarafından Meclisten Kur’an 
kurslarına 12 yaşından önce gidilmesini yasaklayan bir 
kanunun ite kaka geçirildiğinin farkında olmayabilir 
mi?

İsmet Berkan 21.12.1999 Radikal

Atatürk İlkelerin i Sadece İslam cılara karşı mı 
Koruyacağız?

Tuğrul Türkeş ‘illegaliteli’ kongreden sonra MHP’yi 
bırakıp aynı çizgideki Aydınlık Türkiye Partisi’ni kurdu 
ve şu günlerde bir kenarda bekleme yapıyor, işte Tuğ
rul Türkeş’in olay yaratacak yorumları:

57. Hükümetin üyeleri nereye hangi şartlara imza 
attıklarını bilmiyorlar? Meclis albümünde vekillerimizin 
İngilizce bildiği yazıyor ama çoğu yabancı dil bilmiyor, 
AB’nin 90 bin sayfadan oluşan kurallar metninin tümü 
İngilizce ve bunları sayın hükümet üyeleri ve vekillerini 
okumamış olduklarına eminim.

Misak-ı Milli sınırları, tek dil, tek bayrak kavramları 
değişiyor. Devlet ricalinin protokol listesini dahi AB 
oluşturuyor, düşünün artık Genelkurmay Başkanı 
AB’nin kararıyla 4 numaralı plaka kullanamayacak. 
Atatürk ilkelerini bir tek İslamcılara karşı mı koruyacak 
birileri?

Güler Kömürcü 20.12.1999 Akşam

Elinizden Gelse, Din Değiştirecektik
Üç yıldır insanlara sürekli hakaret edeceksiniz, -et

meseniz bile- hakaret edenlerin gölgesine sığınacaksı
nız. sonra hiçbir şey yapmamış gibi- hem de yeni keş- 
fetmişçesine- bu ülkede “laik muhafazakâr” bir büyük 
kitle, hem de çok büyük bir kitle olduğunu vurgulaya
caksınız.

Bonjur mösyö.
Evet
Simge türban diye başkaladmız ama genel söylem

lerinizde başörtüsünü hedef aldınız.
Farkına varmamış olabilirsiniz.
Nüansı kaçırmış bulunabilirsiniz. Muhakkak ki ka

çırdınız. Çünkü gözünüz dönmüştü. Başörtüsüne de 
tepeden baktınız. Pire için yorgan yaktınız.

Elinizden gelse, din değiştirecektik. Ramazanı iptal 
edecek, Kurban’ı yasaklayacak, camileri kapatacaktık.

Rauf Tamer 20.1 2.1 999 Sabah

M üslüm anlığım ızı Ankara Nasıl Görüyor?
“Batılılaşma” Türkiye’nin Osm anlI'nın çözülüş dö

neminden beri ulaşmayı hedeflediği bir rüya... Batılılaş- 
ma’nın ne anlama geldiği konusunda bir mutabakat 
sağlanabilmiş ve din farklılığının bu rüyayı nasıl etkile
yeceği konusunda net düşünceler oluşmuş olmasa da, 
bu kavramın bir medeniyet tercihi demek olduğu hisse- 
dilegelmiştir. Cumhuriyet döneminde “İslam alanını da
raltan politikalarda da. Batılılaşma hedefinin etkisi ol
duğu biliniyor. Batılılaşma, hep İslam alanının daralma
sı pahasına büyümüştür. Şimdi Türkiye, AB ile bütün
leşme seyrinde önemli bir dönüm noktasında iken, İs
lam’a nasıl bir konum biçmekte, Türkiye’nin “Müslüman 
ülke” olarak tanımlanmasını hangi duygularla karşıla
maktadır? İçimizden neler geçiyor daha doğrusu? "Ba
tı ile bütünleşme heyecanı içindeyken şimdi nereden 
çıktı bu?" mu diyoruz? Avrupa kendi bünyesine “İlk 
Müslüman ülke”yi alma kararı verdiğini ilan ederken, 
bizim unuttuğumuz bir vasfımızı mı hatırlatmış oluyor. 
Ankara, diyelim Avrupa ile bütünleştikten yıllar sonra 
da Türkiye’nin “Müslüman ülke” vasfının devam edece
ğini düşünüyor mu? Avrupa eğer bir medeniyet ve kül
tür projesi ise, “Müslüman ülke” vasfını devam ettirmek 
üzere nasıl bir kültürel ilişki düzenini öngörüyor? Avru
pa’nın bir kültürel entegrasyonunu hedeflediğini düşü
nüyor mu, böyle bir şey söz konusu ise Türkiye bu nok
tada edilgenliği mi tercih edecek, etkinliği mi? Bu kültü
rel ilişki içinde vereceğimiz ve alacağımız şeyler konu
sunda bir alarm bir seferberlik ihtiyacı hissediyor mu?

Ahmet Taşgetiren, 18.12.1999 Y. Şafak

Laikçi Soygun
Hükümet daha önce 4 bankayı Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu’na devretmiş idi. Şimdi 5 banka daha fon 
kapsamına alındı.

Bir bankanın fon kapsamına alınması demek bun
ların zararlarının devlet tarafından, açık anlatımıyla 
halkın parası ile kapatılması demektir.

Açıklanan rakamlar inanılmaz boyutta!
İlk açıklamalara göre bu 5 bankanın devlete fatura

sının 2.2 katrilyon lira olduğunu söyleniyor. Bu doğru 
ise, yaklaşık 5 milyar dolar eder. IMF'den gelecek para 
da yetmez. Halkımızın "deprem vergisi” olarak ödeye
ceği ek vergi de yetmez... Artık halkımız zararı, tüpgaz, 
ekmek, peynir, zeytin maydanoz fiyatına bindirilen KDV 
ile yavaş yavaş öder.

Güngör Uras 23.12.1999 Milliyet
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Apo Krizi Büyüdü: Öcalan'a verilen idam cezası, Türkiye'de ve Batı da çok yön
lü tartışmalara yol açıyor. (26,11.1999 Y. Şafak)
Bıçak Kemiğe Dayandı: Çadırlar yanıyor 9 aylık bebek can verdi. (26.11.1999 
Star)
İHL'lerde İkna Odaları; Derslerde başlarını açmaları için türlü baskılara maruz 
kalan imam Hatip Lisesi öğrencileri, son olarak ikna odalarına alınmaya başlan
dı. (26.11.1999 Akit)
Vergi Depremi: Deprem vergisi,tam bir vergi depremine dönüştü. Halk ve piya
sa şokta. (27.11.1999 Hürriyet)
Soğuk, çok soğuk: Karakış deprem bölgesine yerleşti. Onbinlerce insan yazlık 
çadırda kışa hazırlanıyor. (27.11,1999 Y. Şafak)
Grozni Ölüm Tarlası: Çeçenistan'ın başkenti Gronzi'de son 3 günde 500'den 
fazla insan hayatını kaybetti. (28.11.1999 Y. Şafak)
Kabus Günü; Halkın paniklemesinden, dövizin ve faizlerin fırlamasından korku
luyor. (29.11.1999 Akit)
Dostu Rus Olanın: Ecevit, Rus sevgisi yüzünden Çeçenistan'a ihanet etti. 
(29.11.1999 Y. Şalak)
Karanlık Günler Başladı; 80 öncesinin kâbusu; elektrik kesintileri 2000'e günler 
kala sessiz sedasız kapımızı çaldı... (30.11.1999 Zaman)
Çevik Bir: Aday olurum, eğer talep gelirse Cumhurbaşkanlığı yarışına girerim. 
(30. 11. 1999 IVlilliyet)
Bu Ah Sizi Yakar: Çadırlarda yangın faciaları devam ediyor. (30.11.1999 Akit) 
Enerji Kâbusu: Hükümet, son günlerde yaşanan elektrik ve doğalgaz sıkıntısına 
çözüm bulmaya çalışıyor (1.12.1999 Türkiye)
Elveda Düzce; Kış, deprem bölgesinden kaçışı hızlandırdı. (2.12.1999 Milliyet) 
Enerji Oyunu: Elektrik kesintilerine yol açan gaz krizi, mavi akım projesini hız
landırmak için suni olarak çıkarıldı. (2.12.1999 Y. Şafak)
İstenmiyen Adam; YÖK başkanı Kemal Gürüz, baskıcı ve dayatma uygula
maları ile üniversite camiasında ve geniş toplum kesimlerinde bü- . ..«wM:
yük tepki uyandırdı. (3.12.1999 Y. Şafak)
Avrupa'nın Şartı insan Hakları;
(3.12.1999 Y  Şafak)
MHP'de Türban Krizi: Sabahattin Çakma- 
koğlu'nu ziyarete giden IvlHP kadın kolları 
Başkanı Hediye Akdere türbanlı olduğu ge 
rekçesiyle bakanlığa sokulmadı (3.12.1999 ■
Sabah)
Nükleer Kararı: Liderler zirvesinde tarihi karar 
çıktı Türkiye nükleer enerjiye geçiyor (3.12.1999 
Hürriyet)
ilk Şok Ceza; Turban yolsuzlukları davalarının ıl- ’
kinde Pişkin Ömer'in iki adamı 12'şer yıl hapis ce- 
sasına çarptırıldı. (5.12.1999 Hürriyet
İşte Elebaşı, İşte Çete; İBDA-C lideri Salih Mirzabeyoğlu ve militanları, çiftliğe 
çevirdikleri Metris'te arama yapmak isteyen Mehmetçiklere saldırıp, rehin aldı. 50 
Asker yaralandı. (6.12.1999 Hürriyet)
Ezansız Asla; l\/l. Nuri Yılmaz: Bu millet aç yaşar, susuz yaşar ama ezansız, 
Kur’ansız ve Hz. Muhammed'siz asla yaşayamaz. (6.12.1999 Akit)
Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Seçimine Bakışı; Halk seçmesin (6.12.1999 
Milliyet)
Çakıcı’nın Kardeşini Vurdular; Gencay Çakıcı Akmerkez'den çıkışta silahlı sal
dırıya uğradı (6.12.1999 Star)
Katliam Hazırlığı; Ecevit'in müttefiki Rusya, Grozni'deki herkesi öldüreceğini 
dünyaya ilan etti. (7.12.1999 Y.Şafak)
Demirel Başkanlık Tartışmasını Noktaladı; Görevden kaçmam. (7.12.1999 
Türkiye)
Gürüzle Bir 4 Yıl Daha; Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Yök başkanını ata
dı. (7.12.1999 Zaman)
Demirel: AB'ye gireceksek cari kurallara da uymalıyız. İdam artık kalksın. 
(7.12.1999 Radikal)
Anne İntikamı: Çakıcı'nın kardeşini, annesi gözleri önünde öldürülen 16 yaşın
daki Onur Özbizerdi intikam için vurdurdu. (7.12.1999 Hürriyet)
Yeter Artık Nemrut: Sen kim olduğunu çok iyi bilirsin (7.12.1999 Akit)
Vahşet: Ruslar, sivillere karşı kimyasal silah kullanmaya başladı. (8.12.1999 Y, 
Şafak)
Vakflar, Derpemzedeye Yardım Elini Bir Kere Daha Uzattı; (8.12.1999 Y, Şaf
ak)
Faziletli Vekile Meydan Dayağı; Fazilet’in olay milletvekili Hatipoğlu sokakta 8 
Faziletli tarafından evire çevire dövüldü. (8.12.1999 Sabah)
AB İçin Geri Sayım; (8.12.1999 Radikal)
“ Evet"e Beş Kala: Türkiye'nin adaylığına Yunan vetosu ihtimali kalktı İngiltere ve

Fransa açıkladı Türkiye kesinlikle aday. (9.12.1999 sabah)
Oruç Güzel Şey; Açlığı tanı... Depremzede kardeşlerini unutma. (9.12.1999 Akit) 
9 Aralık Devrimi: Günlük hayatımızı ve Türk ekonomisini en az 24 Ocak 1990 
kararları kadar etkileyecek önemli kararlar dün açıklandı (10.12.1999 Sabah)
En Uzun Gece: Helsinki'den Türkiye'ye AB adaylığı çıktı. (11,12.1999 Y. Şafak) 
Hayırlı Olsun: AB adaylığımız kabu edildi. Yeni bir dönem başladı. (11.12.1999 
Zaman)
Sancı Başladı: Anayasa'nın değiştirilmez maddeleri başta olmaka üzere Türki
ye'nin cuntacı geleneğine sahip çıkan çevreler Avrupa adaylığı ile birlikte tedirgin 
oldu. (11.12.1999 Akit)
Zor Pazarlık; 160 yıllık rüya 2 engele takıldı. Kıbrıs ve Ege sorunu. (11.12.1999 
Sabah)
Asrın Buluşması; Düğümden Düğüne AB adaylığında iki pürüz aşıldı. 
(11.12,1999 Hürriyet)
Üyelik Uzak Değil; Ecevit Helsinki'de umut verdi. Avrupa Birliği hedefine çok da
ha kısa sürede erişebiliriz. (12.12.1999 Milliyet)
Elele Özgürlüğü; Dün, Türkiye'de onbinlerce insan özgürlük için düşünceye, 
emeğe saygı için elele tutuştu, (13.12.19999 Y. Şafak)
IVlalta Resti; Çakıcı, gelmeden birkaç saat önce tehdit savurdu. Benimle işleri 
olanlar, cezaevi maltalarında veya adliye koridorlarında hesaplaşabilirler. Buna 
hazırım. (14.12.1999 Hürriyet)
Çakıcı Adrese Teslim Edildi; (14.12.1999 Sabah)
Özelleştirme Patronu Geldi: Bazı özelleştirme işlerinde etkin rol oynayan Alaat- 
tin Çakıcı'nın Türkiye'ye iadesi gerçekleşti. (14.12.1999 Y. Şafak)
Rüşvet: Milletvekilleri mahkemenin daha önce sekiz kez iptal ettiği yasayı 'jet 

operasyonu' ile komisyondan geçirildi. (15.12.1999 Radikal) 
Cevapsız Sorular: Çakıcıya sorulması için Fransa'ya 
gönderilen sorular hâlâ cevapsız. Fransızlar sormadı, biz 
ise soramıyoruz. (16.12.1999 Zaman)
Koçbirliği Kararı: Koç Grubu Hükümetin enflasyonla 
mücadele programına destek için 2000'de yüzde 

f 20'den fazla zam yapmayacak (16.12.1999 sabah) 
Çeçenler Geçit Vermiyor: Ruslar, günlerdir kuşatma 
altında tuttukları Grozni'ye yaptıkları ilk saldırıda ağır 
kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldılar 
(17.12.1999 Y  Asya)
Açıkta Kurban Kesmek Yanlış: Diyanet İşleri 

Başkanı Yılmaz kurban tartışmasına noktayı koydu. 
(17.12.1999 Hürriyet)

Ye Rektör Ye; Alemdaroğlu, yüz kişilik yemeklere 4 bin kişilik faturalar kesiyor. 
(18.12.1999 Y  Şafak)
Demokrat Komutan; Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu, Apo'nun idamı için net 
konuştu. Meclis'in kararına saygılıyız. (18.12.1999 Sabah)
Vay Vicdansız; İşte Erten Gönen'in vurdum duymazlık ifade eden sözleri. Kızı
lay olarak Çeçenlere yardım gönderiyoruz. Ama bu yardımların Ruslar'ın eline 
teslimi gayet normal (16.12.1999 Akil)
Diyanet'in Günahı: Başbakanlığa sunulan raporda ‘Hacıların parası gasp edildi. 
Bağışlar dağıtılmadı, karlar vakfa aktarılmadı gibi suçlamalar yapıldı ve Başkan 
Yılmaz'ın görevden alınması istendi (20.12.1999 Radikal)
Çakıcı Rezaleti: Mit ten pasaport alan bakanlarla telefonda sohbet eden Çakıcı, 
‘idam engeli' yüzünden sadece iki dosyadan yargılanabildiği için kurtuluyor. Bir 
dosya dün zamanaşımına uğradı. (21 12.1999 Radikal)
Polis Beni Sorguladı; Çakıcı'dan şok iddia. Polis beni 7 saat sorguladı. İstedik
leri cevapları vermem için baskı yaptılar." (21.12.1999 Hürriyet)
Ecevit; Bu iş 2004‘e kalmaz. Başbakan Ecevit’ Sabah‘a açıkladı. Avrupa Birliği
ne tam üyelik koşullarını 3-4 yıl içinde yerine getiririz. (21.12.1999 Sabah)
Bakan Çakıcı İşbirliği; Tantan Adalet bakanlığının hatalarını tek tek ortaya çıka
rınca, zora düşen Türk, Çakıcı’yı ifade tetikçisi yaptı, (22.12.1999 Sabah)
Dost Akraba Dinlemedi; Demirel yeğenini ve 40 yıllık dostlarının bazılarına el 
koyan kararnameyi gözünü bile kırpmadan imzaladı (23.12.1999 Sabah)
Beş Banka Yoğun Bakımda: Egebank, Esbank, Sümerbank, Yaşarbank ve Yurt- 
bank'a devlet el koydu.. (23,12 1999 Milliyet)
İMF'yi Dolandırdık; İMF'den gelen 4 milyon doları batık bankalara veriyoruz, 
(24.12.1999 Y  Şafak)
Şafak 2002: IMF İle atılan imzanın anlamı şu, 30 yıldır Türkiye'yi kemiren enf
lasyon, işsizlik ve zam belasından 3 yıl sonra kurtuluyoruz. (24.12.1999 Star) 
Çankaya’nın ilk Noel Kutlaması; Cumhurbaşkanı Demirel dün yazılı bir açıkla
ma ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Hristiyan vatandaşlarının Noel bayramını kutladı. 
(24.12.1999 Hürriyet)
Müsrif Devlete Son; IMF Anlaşmasında en büyük reform. Köylüye de para yok. 
(24.12.1999 Y  Bin Yıl)
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Ç EÇEN İSTAN  
Çeçenler: “Allah Yardım cım ız'’

Ruslar bir yandan Çeçenistan’ı işgal etme operasyon
larını sürdürürken diğer yandan da çeşitli siyasal ma
nevralarla dünyayı oyalamaya çalışıyorlar. Rus işadamı 
Brezovski’nin Maşadov 'la Putin arasında arabuluculuk 
önerisi, bunun son örneği.

Rus birlikleri bombardımandan kaçarak komşu ül
kelere sığınmaya çalışan mültecileri de hedef almaktan 
kaçınmıyor. Bu arada Uluslararası Af örgütü Rusya’nın, 
Çeçenistan’da sivillere yönelik uyguladığı vahşeti kına
dı.

Rus Başbakanı Putin, Gronzni’ye özel bir operas
yon hazırladıklarını bildirdi. Çeçenistan Devlet Başka
nı Maşadov ise Grozni’yi savunacak olanların dışındaki 
savaşçıların dağlara çekilmesini emretti. Çeçenler geç
tiğimiz günlerde 600’den fazla Rus askerini öldürdük

lerini 3 12 zırhlı araçla 7 otomo
bili de imha ettiklerini, ikmal yol
larını kesmek için Çeçenistan’ın 
güneyine indirilen Rus paraşüt
çülere ağır kayıplar verdirdikle
rini duyurdular.

Rus uçakları Grozni’ye ara
lıksız hava akını düzenlerken 
başkenti kuşatan topçular da 
bombardımana devam ediyor. 
100 bin Rus askerinin kuşattığı 
Başkent Charkale’den hâlâ sivil
ler kaçmaya çalışıyor. Kenti 
2000 civarında Çeçen savaşçının 
savunduğu bildiriliiyor,

Rus Kuvvetleri Komutanı 
General Kazantsev, 2-3 haftaya 
kadar bütün Çeçenistan’m ele 
geçirileceğini iddia etti; ama 

buna kimse inanmıyor.
ABD Dışişleri Bakanı yardımcısı Talbott Moskova 

ziyaretinde yaptığı açıklamada; Rusya’nın aşırı akımlar 
ve terörizm gibi küresel sorunlarla mücadele etmesini 
ama bunu yaparken de “ uluslararası hukuk normlarını 
ihlâl etmemesini beklediklerini” bildirdi.

Ruslar Grozni’yi düşürmek için nihai operasyonu 
başlattılar. Operasyonda Grozni onbeş ayrı noktaya 
bölünüp Çeçenler arasında koordinasyon yok edilmek 
isteniyor. Diğer taraftan Ruslara bağlı Çeçen gruplar 
da Grozni’ye yönelik saldırı da yer alıyorlar; Ruslar da 
onları göğüs göğüse çarpışmalarda ileri sürüyorlar.

Son bir haftadır şiddetlenen ve Ruslar’ın var güçle
riyle kendilerini ortaya koyduklarını Rus-Çeçen sava
şında Çeçenler büyük ve şanlı direnişlerini sürdürü
yorlar ve onlar şöyle diyorlar; “ Bizim gerçek yardım
cımız Bedir’de müslümanları görünmez ordularıyla 
destekleyen Allah’tır.”
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FİLİSTİN  
Barış Süreci 
Sona Ermek Üzere

Kasım ayında Oslo’da biraraya 
gelen üç lider Clinton, Barak ve 
Arafat Ortadoğu’daki “ barış sü- 
reci”nin çok uzun bir soluk ge
rektiğinin bilincindeydiler. Eğer 
karşılıklı uyum erken sağlanabi
lirse üç lider için de bunun ge
tirisi büyük olacaktı. Öncelikle 
Clinton için başkanlığının tacı,
Barak için İsrail Yahudilerini gü
venli bir geleceğe taşıyabileceği
nin kredibilitesi, Arafat için de 
ebedi düşmanla çetin bir pazar
lık etmiş ve büyük acılar çekmiş 
Filistin halkına, belli ölçüde de 
olsa özgürlük kazandırmış bir li
der olma şansını verecekti.

Oslo görüşme için ilginç bir yerdi. 1993 yılında 
VVashington’da Yitzak Rabin ve Yaser Arafat arasında 
imzalanan Prensipler Deklarasyonu’nun da resmi ola
rak yürütülmeye başlandığı yerdi.

Görüşmeler çok törensel biçimde gerçekleşti. Fi
listinliler için çıkış noktası BM Güvenlik Konseyi’nin 
242 ve 338 nolu kararlarıydı. Bu kararlara göre İsrail 
1967 savaşından sonra işgal ettiği Arap bölgelerinin ta
mamından çekilmeliydi. Barak’ınsa bunu kabul etmesi 
çok zor görünüyordu. Ta ki, İsrail bu kararları uygula- 
sa bile geleceğin Filistin Devleti daha önce Ingiliz vesa
yetinde kurulan Filistin Devleti’nin bile bir çeyreğin
den daha az bir alanı kapsayacaktı. Şu andaki Filistin 
otoritesi Batı Yakası’nı, onun da sadece %40'ını kont
rol altına tutmaktadır.
İsrail hükümetinin bugünkü yapısı içinde Barak’ın 1967 
sınırlarına çekilme konusunda istese bile evet diyebil
mesi mümkün değil. Çünkü koalisyonu oluşturan sağ, 
sol, merkez ve aşın Ortodoks partiler kendilerinin dü
şünmediği böyle bir teklifi reddedeceklerdir.

İsrail 1967’de Batı Yakası ve Gazze’yi ele geçirdi
ğinden beri uluslararası hukuka meydan okuyarak bu
rada 144 yerleşim yeri inşa etmiş ve yaklaşık 170.000 
Yahudi yerleştirmiştir.

Barak hükümeti hukuka aykırı bir şekilde inşa edi

len yerleşim birimlerini yıkmamış, aksine yenilerinin 
yapılmasına izin vermiştir. Ama şimdi göz boyamak 
amacıyla uzaktaki küçük yerleşim birimlerinin küçük 
bir kısmını yıkacaktır.

İsrail’in ve Filistinlilerin talepleri doğrultusunda 
olaya baktığımızda kalıcı bir barışın yakın bir gelecekte 
mümkün olmadığı görülmektedir. Temel sorunlar ay
nen kalacaktır. İşte bunlardan birkaçı: Kudüs’ün gele
cekteki statüsünün ne olacağı, Batı Yakası’ndaki yerle
şimcilerin durumu, 3.600.000 mültecinin kaderi, (ki Fi
listinliler bu rakamın yaklaşık 5 milyon olduğunu söy
lemektedirler) su sorunu, İsrail’in gelecekteki sınır ve 
güvenlik düzenlemeleri.

İsrail kurulacak Filistin Devleti’nin askersizleştiril- 
mesini ve uluslararası giriş çıkışların İsrail güvenlik güç
leriyle ortaklaşa yapılmasını istemektedir. Filistinlilerse 
haklı olarak böyle bir talebe şiddetle karşı çıkıyorlar.

Elde edilen bilgilere göre İsrail 1967 sınırları içinde 
kurulacak bir devleti tanıyacaktır. Fakat bunun için bir 
takım şartlar ileri sürmektedir. Öncelikle Filistinli mül
teciler İsrail’deki topraklarına dönüş haklarından vaz
geçmelidirler. Dahası Kudüs’le ilgili yeni bir düzenle
me yaparak şehrin doğu bölgesindeki bazı yerlerde Fi
listinlilere özerklik verebilirler, fakat tamamen İsrail’in 
kontrolü altında kalmaları şartıyla! Arafat’sa taraftarla-
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rina Kudüs’ün başkent olacağı bir Filistin Devle
ti kurma sözü vermişti. Ayrıca Filistinliler İsra
il’in I967’de ele geçirdiği Doğu Kudüs’teki bü
tün topraklara -ki bu topraklar üç büyük din 
bağlılarınca kutsal sayılan suru da içermektedir- 
sahip olmak istiyorlar.

Görüşmelerde bir spekülasyondan da bah
sedilmektedir. Buna göre Barak, Filistinlilerin 
direnişini kırmak için dolambaçlı bir yola gire
cek ve Golan tepelerinden vazgeçebileceğini 
Suriye’ye bildirecektir. Bu manevra Filistinlileri 
izole edecek ve VVashington’un da baskısıyla 
Arafat, Ehud Barak’ın şartlarını kabule zorlana
caktır. Bu spekülasyon tutar mı bilinmez.

Suriye ile barış anlaşması yapması İsrail’in 
çok işine gelecektir. Bu şekilde daha çok Arap 
ülkesiyle diplomatik ilişkiler kurabilecek, ilişkisi 
olanlarla da bunları geliştirme imkanı bulacaktır. 
İsrail’le yeni bir anlaşma yapılması Filistin’in 
kendi içinde de bazı taşların yerinden oynama
sına sebep olacaktır. Özellikle bundan Arafat’a 
karşı olanlar yararlanacaklar ve büyük güç kaza
nacaklardır. Zaten halkın çoğunluğu Arafat’ın 
politikalarını desteklemektedir. İsrail’in kurul
masına razı olacağı bir Filistin Devleti’nin yaşa
ma şansı pek yoktur. Görünen o ki Ehud Ba- 
rak’m manevraları Ortadoğu’da kalıcı bir barışı 
hiçbir zaman temin edemeyecektir.

A F G A N İS TA N  
Iran Tıcar*et YoUar*ffiı Açıyor

BM’ntn Afganistan’a karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya 
başlamasından sonra Iran» to-Afgan smın boyunca mevcut 
olan kilit ticaret yollarını açtığını bildirdi. Yetkililer ticari ola
rak buğday* pirinç, yâ| ve diğer yiyecek maddelerini sağlama*- 
ya hazrr olduklarını ifade ettiler. Güvenilir kaynakların belirt
tiğine $prt İran, İslam Qıla ticaret yolunu Afganb tüccarların 
talebi üzerine açtı. Afganistan dipîom t̂îk kaynaklan İran’ın iyi 
niyet göstergesi olarak büyük ve cesur bir adım attığına ve Ta- 
liban’ın İran'a olumlu olarak cevap vereceğini bildirdiler, 
BM ve ABD tarafından almân yaptırım kararlarından sonra 
İran'ın aldığa bu tavnn sadece Afganistan'la ticari ilişkileri ge
liştirmekle kalmayaca|ı, aynı zamanda bu İki ülkeyi Amerikan 
karşıtı çizgide birbirine daha da yaklaştıracağını ifade ettiler.

KUDÜS  
Mescid-i Aksâ’yı Y ıkm a Planlan

Umm el-Fahm'ın belediye başkanı ve “yeşil hat” içindeki İs- 
lami Hareket’in lideri olan Şeyh Ra’id Salah, Mescid-i Ak- 
sa’nın altında bir tünel kazma işinin varlığını ortaya çıkardı. 
İslam ve Arap dünyasına arkeoloji uzmanlarından oluşan bir 
komitenin kurulması ve bu olayın araştırılması için çağrıda 
bulundu. Tünelin caminin güneybatı köşesinden başladığını 
ve beraberindekilerle 9 metre aşağı inip tünelin içinde 100 
metre yürüdüklerini ve sonuna ulaşamadıklarını ifade etti. 
Ayrıca ulusal ve dini bir Siyonist konsensüsün iddia edilen 
mabedi inşa etmek için harekete geçtiğini ve inşaat taşlarının 
da Negev bölgesindeki bir madenden getirileceğini bildirdi. 

İsrail’de Mescid-i Aksa’yı yıkmak isteyen 120 aşın grup 
birlikte hareket ediyorlar. Bu gruplar 1967 ile 
1990 arasında 40 saldırı gerçekleştirdiler. Oslo 
anlaşmasından sonra ve 1998’e kadar da 72’den 
fazla saldırı vuku buldu.

Salah Atina’da yapılan gizli toplantılardan da 
sözetti. Bu toplantılarda yerin üstündekiler 
Müslümanlar için ne kadar önemli ise yeraltın- 
dakilerin de Yahudiler için o kadar önemli oldu
ğu konuşuluyordu. Bu toplantıda ayrıca şu ko
nular da gündeme gelmişti. Güneybatı bölü
mündeki arkeolojik alanda bulunan sütunlar 
üzerinde tapınak inşa edilecekti. Alınan istihba
rata göre Barak hükümeti bu tapınak inşa edil
mediği sürece nihai çözümün mümkün olmaya
cağını ifade ediyormuş. Sabah ayrıca yapılan ka
zılarda kimyasal madde kullanıldığı kuşkusunu 
da gündeme getirdi.
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İRAN
Seçim Yarışı Başladı

İran Özgürlük Hareketi (Nahzat 
Azadi İran) 2000 Şubat’ında yapılacak 
olan parlamento seçimlerine yoğun 
bir şekilde hazırlanıyor. Mehdi Bazar- 
gan’ın ilk (slam Cumhuriyeti hüküme
tinde başbakan vekili ve dışişleri ba
kanı da olan parti genel sekreteri Dr. 
İbrahim Yezdi hedeflerinin sadece 
meclise milletvekili göndermek ol
madığını, daha önemli olanınsa Hate- 
mi’nin “ politik gelişme” programını 
desteklemek ve onaylamak olduğunu 
belirtiyor.

MISIR
El-Ezher’den Nükleer 
Silahlanmaya Fetva

Ezher’in büyük şeyhi Dr. Muhammed Sey- 
yid Tantavi Arap ve diğer İslam ülkelerin
den kendilerini tehdit eden düşman ülkele
ri caydırmak ve kendilerini korumak ama
cıyla nükleer silahlara sahip olmalarını iste
di.

Asyut Üniversitesi tarafından düzenle
nen “Ortadoğu’da nükleer seçim” adlı kon
feransın açılış konuşmasında konuşan Tan
tavi, İslam düşmanlarını caydırmak maksa
dıyla bu silahlara sahip olmanın dini bir gö
rev olduğunu ifade etti. Konuşmasını Ebu 
Bekir (ra)’ın komutanlarına söylediği “ On
lar size kılıçla saldırırlarsa, siz onlara mız
rakla saldırın” , sözüyle temellendiren Tan
tavi bu sözün çağımıza tercüme edildiğinde

“ Eğer onlar 
size nükleer 
b o m b a y l a  
saldırırlarsa 
siz de onlara 
n ü k l e e r  
b o m b a y l a  
s a l d ı r ı n ” , 
şeklinde an
laşılması ge- 
r e k t i ğ i n i 
söyledi.

PAKİSTAN  
Sorumlulukla Başlama

Sorumluluk? PakistanlIlar bu kelimeyi 1977’den beri işitiyorlar. 
General Pervez Müşerref de benzer şeyleri seslendiriyordu. 
Acaba kendisi ve ekibi bunu gerçekleştirecek miydi veya ger
çekleştirilebilecek miydi?

Açık olan bir şey vardı, Müşerref ve adamları bir darbe 
planlamıyorlardı. Sadece Navaz Şerifin komuta kademesiyle il
gili yapacağı teşebbüsleri bertaraf etmek için hazırlıklıydılar; 
olayı gerçekleştirdiklerinde ne yapacaklarını bile bilmiyorlardı. 
Ekibin bir kaçı dışında çoğu laik düşünceli, çapkın meşrepli, bir
kaçı Kadıyani bağlantılı ve büyük çoğunluğu da Amerika’daki 
“ Barış Müfrezesi” nden gelmişlerdi. “ Barış Müfrezesi” uzun bir 
zamandır N G O  olara Faaliyet yürütüyordu. Kişiler yabancı de
ğil, yerliydiler. Misyoner okullarında eğitim görmüşler ve dış ül
kelerdeki çeşitli kaynaklardan gelen kurslarla okumuşlardı. 
N G O  başlangıçta Pakistan’da hükümet içinde hükümet olarak 
görülüyorlardı. Şimdi ise onların hükümet olduğunu söylemek 
hiç de abartı olmaz.

Müşerref “ politik olarak doğru” bir isim değildi. İlk olarak 
iki köpeği “ Dot” ve “ Buddy” ve “Ailesiyle” bir fotoğraf çektir
di. Arkasından Atatürk’e hayranlığını ifade etti ve Ankara’ya bir 
ziyaret gerçekleştirdi. Türkler’in Pakistan halkına karşı özel bir 
sempatileri olmasına rağmen Türk seçkinlerini bu ziyaret pek 
mutlu etmedi. Gazeteci ilnur Çevik ziyareti “zamansız ve ge
reksiz” olarak değerlendiriyordu. Kenan Evren’le görüşmek is
tedi, fakat böyle bir görüşmenin kendisine pek hayır getirme
yeceği iletildiği için son anda bundan vazgeçti.

Sonuç olarak Müşerrefle ilgili şunu demek yeterli olacaktır. 
Müşerrefin iyi bir asker olarak itibarı olabilir, fakat her iyi as
ker iyi bir politikacı değildir, olamaz da.
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Endonezya Başbakan t Abdurrahman Vahid

E N D O N E Z Y A
Abdurrahman Vahid'i Anlamak

Abdurrahman Vahid daha önce En
donezya dini topluluğu olan 
Nahdat-ul Ulema’nın başkanıydı. 
Ekim ayında yapılan seçimde ülke
nin başbakanı oldu.

Vahid 4 Ağustos 1940’ta din öğ
retmenleri (kiayi) olarak bilinen bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Aynı zamanda Nahdat-ul Ulema’nın 
kurucusu Haşim Aşarî’nin torunu
dur. Babası Abdül-Vahid Haşim de 
1950’lerin başında Dini İşleri baka
nıydı. 13 yaşındayken babası öldü. 
Çocuk yaşta pek çok etki altında 
kaldı. İlk etkilendiği kişi görünüşte 
müslüman olan ve babasının yakı
nında bulunan bir Alman’dı. Onun 
etkisiyle önce Avrupa klasik müziği

ni sevdi.
Ailesi görünüşe bakılırsa kendi

sinin ataları gibi bir kiayi olmasını is
temesine rağmen o tamamen sekü- 
ler düşünceyle ilgilendi. Islami bir 
okulda okumasına rağmen daima 
Batı felsefesi ve teorilerine ilgi 
duydu.

I964’te Ezher’e gönderildi. O 
zaman Mısır’da Nasırizm hakimdi. 
Müslümanların çok dikkatli olmaları 
gereken bir dönemdi.

Vahid için herhangi bir sorun 
söz konusu değildi. O sadece diplo
masını alıp ülkesine “ şeyh” olarak 
dönmek istiyordu. Akşamlarını da 
sinemadan sinemaya gezmekle ve 
özellikle de Fransız filmleri izleye

rek geçiriyordu. Bu gezmeler sonu
cu Ezher’de başarısız oldu ve Bağ
dat’a gitti. Bağdat Üniversitesi Arap 
Edebiyatı bölümünden diploma al
dığı zannediliyor.

I970’de ülkesine döndüğünde o 
bir “ Şeyh” değil bir “ Mister” di. Fa
kat hala liberal ve beşeri bilimler 
üzerinde çalışmak istiyordu ve bu 
nedenle bir sonraki yıl bazı Avrupa 
üniversitelerinden belge elde et
mek için Avrupa’ya gitti. Fakat ken
disini hiçbir üniversite kabul etme
di. Çünkü elindeki Bağdat sertifika
sıyla ilgili bazı sorunlar söz konu
suydu. Tekrar ülkesine döndü ve 
I973’te okutman olarak göreve 
başladı. Daha sonra küçük bir üni
versite olan Haşim Aş’ari Üniversi
tesindeki Teoloji (usul el-din) Fa
kültesine dekan yapıldı.

Ona göre İslam hukuku, Şeri- 
at’ın acizliğinden kurtarılmalı ve hü
manist değerler üzerine temellen- 
dirilmelidir. İslami politik kültürle 
arası pek barışık olmayan Vahid, 20 
yıldan fazla süren Suharto rejimiyle 
barışıktı.

Herşeye rağmen Abdurrahman 
Vahid’e hakettiğinden az değer ve
rilmeyecektir. Onun değeri keskin 
politik hünerlerinden kaynaklan
maktadır. Fakat asıl şimdi büyük bir 
imtihanla karşı karşıyadır. Ulusal li
derliği ve devlet adamlığı teste tabi
dir. Eğer dikkatli olmazsa Endonez
ya Cumhuriyet’inin son başkanı 
olarak tarihe geçebilir.

E N D O N E ZY A
İsrail'le İlişkilere Protesto
Endonezya İsrail’le ticari ilişkileri başlatma planını er
telemek zorunda kaldı. Dışişleri Bakanı Alvi Şihab da
ha önce “ Biz Filistinliler kadar Filistinli olmalıyız” de
mişti.

Başkan Abdurrahman Vahid’in İsrail’le ekonomik

ilişkiler kurma planı büyük protestolara sebep oldu. 
Ülke gençleri ve öğrenci grupları kalabalık gösteriler 
düzenlediler. Sonunda Dışişleri Bakanı Şihab İsrail’le ti
cari ilişkiler kurmadan önce Meclis’e başvuracaklarını 
açıklamak zorunda kaldı. Ayrıca Filistin’in henüz ba
ğımsızlığını elde etmediği için de hükümetin İsrail’le 
diplomatik ilişki kurmak istemediğini belirtti.
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Ekonomide 
Ücret Politikası

Avrupa Birliği'ne uyum sağlanmaya çalışılan bir dö
nemde ülke gerçeklerini gözardı etmemek gerektiği 
kanaatindeyiz, IMF'nin dayattığı ve hükümetin körü- 
körüne uygulama kararı aldığı sözde tedbirler, gerek 
piyasaları ve gerekse memur, işçi ve emekliyi, sosyal 
ve ekonomik olarak çok zor duruma sokuyor.

Hükümetin bütçe oluştururken aldığı kararlar ile 
bütçe düzenlemelerinde yapılması öngörülen maaş 
artış oranları sözümona enflasyona göre ayarlana
cak. Bütçedeki enflasyon hedefleri ile yıl sonunda or
taya çıkan enflasyon rakamları arasındaki tutarsızlık
ların faturası işçi, memur ve emekliye çıkarılacak. Me
mur maaş zamları her yıl bütçe hazırlıkları aşamasın-

M. Nuri Kaynar

Hükümetin 2000 yılı bütçesinde memur ve emekli
lere öngördüğü Ocak ayı için %10'luk zam, hedefle
nen %25'lik enflasyon oranına göre ayarlandı. Ancak
1999 yılının bitmesine sayılı gün kala enflasyon % 60- 
70 arasında ve çıkış trendi gözleniyor Geçim sıkıntısı 
içerisinde olan işçi, memur ve emeklilerin aldıkları ma
aşlar döviz karşısında sürekli eriyor. Ocak ayında 120 
milyon maaşla 376.7 dolar alabilen bir memur maaşı
na yapılan zamma rağmen 144 milyon lira ile 5 Ka- 
sım'da 294 dolar alabilecek seviyeye düştü.

Memur Maaşının Dolar Karşısındaki Seyri

da iyimser düşüncelerle düzenlenirken, maalesef he A y la r d o la r kuru d o la r baz lı maaş
deflenen ile yıl sonu gerçekleşen enflasyon rakamları 1 Ocak 318.500 3 7 6 .7

arasında hiç de küçümsenmeyecek oranlarda farklar 1 Şubat 335.500 3 5 7 .6
ortaya çıkıyor; bu da memur ve işçinin enflasyon kar 1 Mart 356.000 3 3 7
şısında ezilmesine, alım gücünün düşmesine, hayat 1 Nisan 374.500 320.4
şartları karşısında zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılaya 1 Mayıs 392.500 305.7
mayacak derecede küçülmesine neden oluyor. 1 Haziran 408.300 293.9

Hükümetlin kurulma aşamasında ve seçimlerde 1 Temmuz 420.450 285.7
ücretlileri enflasyona ezdirmeyeceklerini vaad eden si 1 Ağustos 426.550 337
yasiler, iş başa düşünce verdikleri sözleri unutmakta; 1 Eylül 446.150 322
enflasyonun hızla tırmandığı bir dönemde verilen ma 1 Ekim 461.100 312
aş artışları ise komik oranlarda gerçekleşmektedir. 5 Kasım 489.400 294.2
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Memur, İşçi ve emekli maaşlarındaki reçi artışlar
tJcretfıler t994 1395 1996 1997 1998 1999
toür/ar ■48 U m  -13 53

40 -111 *25.0 19,2 -1.3 44.5
Özel $  İŞÇİM *182 ■S,3 19 M  17,0 12.9
ASffâfılh. '15.̂ ■67 18.5 U  -4.9 3S3

1̂Û& 224 76 -6.4 4.a
fşçiBj}k '220 '4,7 20,2 132 -7.3 3.3
Bag-ktJfBM '2 U ■1 4 58.Ö 27.1 -7.3 32

Son 10 Yılın Bütçesinde Enflasyon Gerçeği
Yıl Hedef% Gerçekleşen%

1990 54.0 6.3

1991 45,0 60.0

1992 52.0 70.1

1993 47.0 66.1

1994 48.2 106.3

1995 22.5 93.6

1996 40.0 80.4

1997 57.7 85.7

1998 50.0 84.0

1999 35.5 (Eylül) 64.3

Enflasyon ve IHemur Ücretleri

İ İ Î B H S I H E d a s ın t a

Blllllllllîll 60 a l î İ i l i İ l i l İ H i i l I
iiııııııımı 60.0 llllllllilllll
1992 7Ö.1 llllllililll
IBlillllllllll 66,1
B İ l i i l i İ İ l i i l 106.3 S I l i îB l
IIIIIHIIIBI 916

11 Aylık Tüfe artışı
aylar % Haziran 25.4

Ocak 4.8 Temmuz 30.2

Şubat 8.1 Ağutos 35.7

Mart 12.5 Eylül 43.8

Nisan 18 Ekim 52.9

Mayıs 21 Kasım 59.3

Rakamlarla Gerçekler

Çalışan kesimin ücret artışları sözkonusu olduğunda
'kaynak yok' deniliyor. Ülke kaynakları (geçen sayıda

eş-dost, yandaşlara, rantiyeye peşkeş çekiliyor. Halkına 
"kemer sıktıran" zihniyet, doğmannış çocuğu borç bata
ğına sokacak kadar gelişi güzel, günübirlik, günü kur
tarıcı politikalarla anlamsız bir kısır döngüde dönüp 
duruyor.

Yıllarca aynı şeyler söyleniyor. Enflasyon oranında 
zam, enflasyonun düşürülmesi vs. Oysa yıllarca bu ma
salla insanlar uyutulup düşük ücret ödenmesine rağmen 
enflasyon bir türlü düşmüyor.

EğiHm Emekçilerinin Ücretlerindeki Düşüş Gerçeği

1931 yılında bir öğretmenin maaşıyla 170 İt, zeytinya
ğı alınabiliyorken, 1998 yılında 128 İt. zeytinyağı alı
nabilmiştir.

1950 yılında bir öğretmen maaşıyla 25 Reşat altını 
alınabiliyorken, 1999 yılında ancak 5.6 Reşat altını 
alınabilmektedir.

1965 yılında bir öğretmenin maaşıyla 29 Cumhuri
yet altını alınabiliyorken bugün ancak 6.7 Cumhuriyet 
altını alınabilmektedir.

1975-1999 yılları arasında dolardaki ortalama ar
tış % 163.5 iken, öğretmen maaşlarındaki artış % 
91.25'dir.

1995'den 1999'a kadar geçen sürede zorunlu tü
ketim maddelerindeki fiyat artışı oranı % 900 iken, ma
aşlardaki artış oranı % 688, ders ücretlerindeki artış % 
348'dir.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki eğitim emekçileri, Tür
kiye'deki meslektaşlarına oranla 13 kat daha fazla ma
aş alıyor. Ülkemizde en yüksek dereceye gelen bir öğ
retmen 457 dolar ücret alırken, İsviçre'deki bir öğret
men 6.300 dolar maaş alıyor Dünyanın çeşitli ülkele
rindeki öğretmenlerin aldığı maaşlar şöyle:

üzerinde durduğumuz gibi) batık şirketlere, bankalara.

Ülkeler En düşük $ En Büyük $

İsviçre 1968 6300

Avusturya 1278 3765

ABD 1428 3758

Hollanda 1390 3336

S. Arabistan 1170 2340

Almanya 1329 1420

Danimarka 720 920
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Eğilim Çalîşaniannın Temmuz t999 Maaş(an
DetBce
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Avrupa Birliği'ne girme iddiasında ve isteğinde 
olan bir ülkede ekonomi giderek daha kötüye gidiyor.

ATO Başkanı Sinan Aygün, 10 ayda 11 bine yakın 
ATO üyesinin işyerini kapattığını ve bu eğilimin devam 
ettiğini söyledi. Aygün'ün verdiği bilgilere dayanarak 
hâlen ATO üyesi 20 bin işyerinin, senetlerinin protesto 
olması, çeklerinin karşılıksız çıkması nedeniyle sorunlar 
yaşadığını ifade ediyor. Bu daha fazlasıyla, İstanbul, 
İzmir, Adana, Konya, Bursa ve Kayseri gibi ülkenin de
ğişik bölgelerinde de yaşanmakta. İşletmeler, esnaf ek
mek kapısını kapatıp kapatmama noktasında. İşte reel 
ekonominin iki somut gerçeği.

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalar da 
bu gerçekleri doğrular tarzda. Üretim ve kapasite düşü
yor, ihracat geriliyor, ekonomi hızla daralma sürecinde. 
IMF ile yapılan Stand-by, ekonomide daha yüksek 
oranlarda daralmalara sebep olacak isteklerle dolu. 
Harcamaların kısıtlanması, enflasyonun %50-60lar al
tında seyrettiği bir dönemde % 15'lik I. dönem, %10'luk
II. dönem, olmak üzere toplam %25lik yıllık zam öngö
rülüyor. Oysa gelecek yıl TEFE beklentisi % 50ler civa
rında.

Bu nasıl bir mantık, anlamlandırabilmek mümkün 
değil. Tablo gerçekleri bu iken enflasyonu aşağı çekmek 
için, ücret politikalarının ön plana çıkması, ücret artış
larını asgari seviyede tutup, ekonomiyi düzlüğe çıkar
mayı, enflasyonu düşürmeyi hangi mantığa sığdırıyor
lar merak ediliyor.

En basit ekonomik mantıkla bakıldığında bile şunları 
görmemek mümkün mü? İşçi memur %15lik ücret artışı 
ile mevcut ekonomik koşullarda ihtiyacını, üretilen malla
rı nasıl alabilecek. Tüketici açısından alımı zor, üretimci 
açısından satımı. Peki pazar dediğiniz, ekonomi dediği
niz şey nedir? Bu iki grubun alış-verişi değil mi?

Harcama gücünü yitirmiş, temel ihtiyaçlarını bile

Törkîye'detci Eğitim Çalîşanîörınm Yeni (2ö0fl'Ûcak| Maaflaır
Derece Aylık (naaş T i A 0  Maaş $

226,04400 400
182988.000 j||H||B
175J03000 IIIIIIİIIIII

Memur (15 yıllık) 129168.000 299
Hizmetli (25 yıllık) 138 138.000 245

güçlükle karşılayan bir tüketici grubunun ağırlıklı oldu
ğu bir piyasada, ekonomiyi nasıl ayakta tutacaksınız? 
Talep daralacak, talep azalınca üretim düşecek, üretim 
düşünce piyasa altüst olacak, işveren tedbirler alacak; 
istihdam azaltacak, istihdam azalınca işsiz kalan in
sanlar ister istemez tüketimden kaçacak ve bu zincirle
me ilişki krize yol açacak.

Sonuç o la rak ; hangi mantıkla yapılıyor bilemeyiz 
ama birçok konuda olduğu gibi ücret politikaları da 
yanlış yönde gelişmektedir Çalışan üreten insanların 
emeklerinin karşılığı verilmelidir. Tasarruf yapılmalıdır. 
Evet ama: Fatura her seferinde emekçi halka çıkarılma
malıdır.
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Avrupa Hayali'nden 
Küçülen Türkiye Gerçeğine Uyanış

Refahyol Hükümetini yıktıran 28 Şubat sürecinde ikti
dara gelen Anasol-D ve Anasol-M hükümetleri ekono
mik alanda Türk ekonomisini batağa sürüklerken, yö
nünü bilmeyen bir gemi misali tarihi, dini, sosyal bü
tün birikimi bir kenara bırakarak Avrupa Birliği haya
liyle avunur hale gelmiştir.

Ülke sorunlarını çözmek için; kendi birikimlerimiz, 
insan kaynaklarımız, doğal kaynaklarımız, gereği gibi 
değerlendirilmezken tam sömürü mantığıyla tüm ülke 
dış güçlere peşkeş çekilir hale gelmiştir. Bunun en be
lirgin örneği IMF'ye teslim oluşumuz. iMF'nin vereceği 
üç kuruş para için tüm ülke üç yıl süreyle IMF'yi de tu
tan güçler tarafından yönetilecek.

5 5 ,5 6  ve 57. Hükümetler

İki yıldır iktidarda olan, 55, 56 ve 57. hükümetler, uy
guladıkları rant ekonomisi ile Türkiye'nin 2000İİ yılla
ra IMF'ye teslim olmuş bir ülke olarak girmesini sağla
dı.

Bugün; memurlar, işçiler, çiftçiler, emekliler tüm ül
ke halkı IMF'nin hiç bir zaman tatlı olmayan acı reçe
teleri ile inim inim inlerken esnaf, sanayici, ekonomi
nin çalışanları, herkes zor günler yaşıyor. Ülkenin bü
yüme göstergeleri iki yıldır eksilere indirildi.

İŞTE REFAHYOLU ARATAN EKONOMİK TABLO

sm om n l 11 Dönem 9AYUK

Tanm...... ...... ............. .... -6.8 .......... S.O.... . .....‘3.8.... , -5.1

Sanayi.... ................... . "9.9...... ...u ...... .,..,..-8,3... ...-5.7

în$33t ................. ....... ....*2-?.... . .‘5.3.... .....-8.9...
Ticaret......................... •13 5....... -4.4..... .... -8,0 . -8.3
ütaşîîrn  ̂ve Haberleşme ......-7,%....,. ........0.9..... ,.......-1,9... .....'2.8
Mali Kufuluşfetf............. .....7,8..... .... 7.5...... .....2,5.... .„...S..9
Konut Sahjpiîğı....... ...... .... .... .1.0.... ...17
Seffeest Mes.vfi Hizfriet.... ..,...-8.3.........-0.8,.... .....-5.4.... ...•4.8
Devtet Hi2:rnetlenw,..................JA...... .......07..............0,8........,30
Kar Amao Oimayan Kur... i .9..... .....0.8...........23..... ...1.7

ithalaiVfergisi,............... . . r222............57...... ....
Gayri Safi Yufisçi H.......... . *8.9.... ....-1.8 .... .-S.6...... -5.3
Gayri Saft MÜ H........ .... .... 8̂.6........ ^33.... . .... -6,6...... S.)

54. (Refahyol) hükümeti, kaynak paketleri ile 13.3 
milyar dolarlık kaynak temin ederken, ülkenin önünü 
açıcı ışıklar görünmüştü. Borçlar frenlenmiş, faizlerin 
yükselişi engellenmiş, ciddi oranlarda %110'lardan, 
%50-60lara indirilmişti.

Anasol-M hükümeti ise, kendi acizliğini kapatmak 
için IMF ile anlaşmadan başka çare bulamayarak fa
turayı halkının sırtına yüklüyor. IMF'nin emriyle gece 
yarısı operasyonları ile ek vergiler çıkararak, kaynak 
bulmaya çalışıyor. KİT ürünlerine yaptığı otomatik 
zamlarla da kaynak teminine çalışıyor.

Anasol Skandallar Hükümetleri

54. hükümetten sonra iktidara gelen, Anasol hükümet
leri cumhuriyet tarihinin en yoğun skandallarının ya
şandığı hükümet oldu.

Hatırlarsanız 55. Anasol-Ecevit Hükümeti bir yol
suzluk gensorusu ile düşürülmüştü. Memleketin talih
sizliği, yeniden hükümete taşınan Anasol hükümetleri 
skandal zinciri devam etti. Bunlardan bazıları, Türk- 
bank, Poaş, Interbank, Bankexpres, Karadeniz Sahil 
Yolu, İzmit Körfez Geçişi, Mavi Akım Projesi, Borsa 
Skandali, Deprem kurtarma ve yardım çalışmaların
daki gecikmeler... Tüm bunlar tarihin güçlü hafızasın
da yerini aldı. Yazıklar olsun unutanlara...

Faizler Bütçeyi Yedi
Refahyol hükümeti, bir yıllık iktidarında, uy
guladığı reel ekonomi politikaları ile ticari 
kredi faizlerini yüzde 85'e repo faizlerini 
yüzde 50'ye, mevduat faizlerini yüzde 
84'lere, iç borç faizlerini de yüzde 83'e in
dirirken, iç borç vadesini de üç aydan 730 
güne çıkardı. Son iki yılda ise 55, 56 ve 57. 
hükümetlerin rant ekonomisine yönelik poli
tikaları ile hazine yüzde yüzlerin üzerinde 
bir faizle borçlanırken vadeler de kısaldı.
2000 yılı bütçesinde faiz giderlerine 21.1 
katrilyon liralık kaynak ayrıldı. 20 milyar 
dolar olan iç borç stoku, iki yılda ikiye kat
landı.
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Tanmı Bitirdiler
54, hükümet dönemi üreticinin altın yılı oldu. Örneğin 
pancar fiyatı 4 bin 44 liradan 11 bin liraya yükseltil
di. Yine, 54. hükümet döneminde buğdaya, çaya, tü
tüne, fındığa ve diğer tarım ürünlerine yüzde lOO'ün 
üzerinde zamlar verildi. 54. hükümetten sonra ise ta
rım ürünlerindeki artışlar enflasyon hedefi ile sınırlı 
kaldı. 54. hükümet döneminde ürün bedelleri peşin 
ödenirken, bugün bir çok tarım ürününde daha geçen 
yılın bedelleri ödenmedi. Türkiye'nin yüzde 45'ini 
oluşturduğu ifade edilen köylü kesimi, bir çok ürünün 
ekiminden vazgeçti.

Çalışanlar Ezileli
54. hükümet döneminde, memura enflasyonun 65 pu
an üstünde artış sağlandı. Bağ-Kur emekli maaşları da 
3 milyondan 14 milyona çıkarıldı. Son iki yıldaki hü
kümetler ise enflasyon yüzde 80lerde seyrederken, 
memur ve emekliye yüzde 50lerde zam verdiler 
Emeklilik yaşını da 60'a çıkararak mezarda emekliliği 
getirdiler Hükümet, 2000 yılının ilk altı ayı için mil
yonlarca memur ailesine yüzde 15 oranında zam 
verdi. 57. hükümetin, memurlara 2000 için öngördü
ğü toplam zam, Refahyol hükümetinin altı ayda verdi
ği zamdan daha az oldu.

İşsizlik Patladı
54. hükümet döneminde, reel ekonomi verilen teşvik
lerle, başta KOBİ'ler olmak üzere büyük bir atağa 
kalktı. KOBİ tevşikleri ilk kez bu dönemde gündeme 
geldi. Teşvikler sayesinde, istihdam da arttı. Anasol 
hükümetleri döneminde ise kapasite kullanımı son 10 
yılın en düşük seviyesine gelirken, tüm sektörlerde yüz
de 50lere varan üretim düşüşleri oldu. Halen günde 
ortalama olarak 30 firma kapısına kilit vururken, mil
yonlarca kişi işsiz kaldı. En büyük kaset üreticisi olan 
Raks, bankalara olan borcu nedeniyle, üretimini dur
durdu.

(Kaynak: Yeni Şafak 4.12.1999)

Türkiye'yi Küçülttüler
Türkiye'yi yasakçılık ve hukuk alanında üçüncü dünya

nın altına düşüren Anasol-D ve Anasol-M hükümetle
ri, ekonomide de kötü puan aldı. Devlet İstatistik Ens
titüsü verilerine göre Türkiye'nin büyüme hızı ilk defa 
sıfırın altında yüzde 6.6'ya inerken sanayi sektörün
deki küçülme yüzde 5.7 olarak belirlendi.

Bu yılın 9 aylık döneminde tarım sektörü yüzde 
5.1, inşaat yüzde 6.1, ticaret yüzde 8,3 daraldı. Eko
nomik daralma, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 
2.8, serbest meslek ve hizmetlerde yüzde 4,8 ve itha
latta yüzde 11.3 olarak gerçekleşti. Kamu yatırımları 
yüzde 8, özel kesim yatırımları ise yüzde 13 oranında 
azaldı.

DİE Açıklamaları Işığında Yatırıma 
Yeniden Yön Verilmeli

Ulke'nin yatırım politikasındaki tıkanıklık bir türlü açı
lamıyor. Bunun nedenleri konusunda kafa yoran da 
yok gibi. Avrupa Birliği'ne girersek bizim yerimize bi
nleri çözer diye düşünülüyor olsa gerek.

Birçok alandaki tıkanıklığın nedeni olduğu gibi ya
tırım konusundaki tıkanıklığın da temel sebebi ülke çı
karlarının ön planda tutulmayıp, yatırım politikalarının 
siyasal baskıya dayalı olarak gelişiyor olması.

Yatırım için teşvik alınıyor, yatırım inşaatı başlıyor, 
bu arada ya hükümet değişiyor, ya birtakım alevere, 
dalevere dönüyor, yatırımlar yarım kalıyor. Aynı şekil
de teşvikler de ihtiyaç doğrultusunda değil, siyasal 
ayak oyunları ile yönleniyor. Yanyana birçok özelliği 
örtüşen iki kentten biri siyasal etkilerle kalkınmada ön
celikli il, yöre ilan edilirken, diğeri dışarda kalıyor

Türkiye'de yüzün üzerinde gölet ve küçük baraj in
şaatı, onlarca kültür merkezi inşaatı, bir o kadar spor 
tesisi, başlamış ama bitirilmemiş durumda.

Türkiye'nin sorunu kıt olan yatırım imkanlarının ve
rimli kullanılamamasından kaynaklanmaktadır.

Türkiye 2000 yılına yarım kalmış yatırımlar me
zarlığı olarak girmemelidir. Gerekli tedbirler, siyasal 
sosyal düzenlemeler geciktirilmeden gerçekleştirilmeli 
ülke menfaatlerinin ön planda tutulduğu yatırımlar 
hızla gerçekleştirilmelidir. ■
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Nurettin Ozcan

GENÇ ADAM 
VE SİKLOP*

B
ilirsiniz şu bilge kişi ile genç adamın hika
yesini... Meşhur misaldir. Hani yaşh bilge 
bütün bir yıl boyu üzerine çöken yorgunlu

ğunu atabilmek ve yıpranan ruhunu dinlendirebil- 
mek için bir dostunun bütün ihtişamıyla sessizliği 
kuşatan okyanus kıyısındaki yazlık evine gider. Her 
sabah erkenden kalkan bilge kişi o kar köpüklü 
muhşetem okyanusun kıyısında gözün alabildiğine 
uzanan ve kimsenin bulunmadığı bu muhteşem 
kumsalda yapayalnız tefekküre dalarak saatlerce yü
rürmüş.

Bir gün yine erkenden kalkan bilge kişi evinin te
rasından koyu mavilikleriyle okyanusun ve bembe
yaz martıların doyumsuz güzellikleriyle renk cüm
büşünü seyre dalmışken kumsalda dans eden birisi- 
ni'görür. Çok sevinir. Evet sabahın bu erken saatin
de kumsalda dans eden yaşama sevincini bulmuş bi

risi vardır. 
Bu mutlu 
insanla ta
nışmak ve 
onunla ko
nuşmak için 
k o ş a r a k

Boynuna o yeşil fuları sarma 
çocuk
gece trenlerine binme 
kaybolursun.
Sokaklarda mızıka çalma çocuk 
vurulursun.

Attila İlhan

evinden çıkar. Hızlı adımlarla yürümeye başlar, fa
kat kendisine yaklaştıkça kumsaldaki kimsenin dans 
etmediğini ve sürekli eğilip kalkan, elleri ve kolları 
ile ritmik garip hareketler yapan genç bir adam ol
duğunu fark eder. Neler yaptığını tam olarak çıkara
maz. Biraz daha yaklaştığında genç adamın ne yap
tığını anlar. Bir önceki akşam kumsah sabaha kadar 
döven okyanusun dev dalgaları binlerce deniz yıldı
zını sahile, kumların üzerine atmıştır ve genç adam 
işte bu deniz yıldızlarını yılgınlık göstermeden ve 
onları incitmeden acele ile tekrar denize atmaktadır. 
Zira bilir ki az sonra bütün ihtişamıyla doğacak olan 
güneş bütün bu güzellikleri ölümcül yakıcılığıyla 
kavuracaktır.

Genç adamın bu bitip tükenmez azmi bilge kişi
nin önce çok hoşuna gider, fakat daha sonra büsbü
tün anlamsız bulur. Sonra genç adama dönerek söy
lenir: “ İyi ama bütün bunlar boşuna değil mi? Bu 
kumsalda daha binlercesi var, ne farkeder?!” diye 
söylenir. Genç adam bilge kişiye cevap vermeden 
şöyle bir bakar, sonra ağır ağır eğilir, kumların üze
rinden aldığı deniz yıldızını incitmemeye çalışarak 
tutar, gerilir ve kol gücünün yettiği kadar uzağa de
nizin derin maviliklerine atar. Sonra bilge kişiye dö-
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ner ve: “ İşte bunun için 
farketti” der.

Genç adam burada 
bilge kişiden bir hayli ile
ridedir. Onu ileride tutan 
dinamiğe de sahip olduğu 
ve hayatmda esirgemediği 
insani duyarlılığıdır.

Bu genç adam, içinde 
bulunduğu toplumun 
mecburiyetlerine göre da
ima değişik tip ve karakter
lerde arz-ı endam eder.
Libya’da Muhtar, Cezayir’
de Cemile Bukhayra, Ro- 
ma’da bir Spartaküs, ba- 
zan da bir Kuway-ı Milliye ruhu ve saymakla 
bitmeyecek daha nice mahzun ve mütevekkil 
karakterler...

Nice masallara denk bu güzelliklerin çilesi, 
karaya vurmuş çaresiz deniz yıldızlarını ait ol
dukları derin maviliklere kavuşturmakla başlar 
hep.

Bir türlü yaşayamadıkları dolu dolu sevdala
rı vardır. Nasıl yaşasınlar ki; can çekişmekte 
olan yığınların hayata giden yollarına yığılmış 
barikatları yıkmaya yorulurken bir de sevda 
mı?! Zaten sevdalarının da dili yoktur onların. 
Onların sevdası hep ertelenmiştir, şeytanın ce
zası nasıl ertelendiyse onların da işte öylece er
telenmiştir. Ama )^rekler yakan türküleri var
dır onların. Kendi muhayyillerindeki o çirkef- 
ten arınmış iç dünyalarında fetihlerden fetihle
re koştururlar uzun yeleli atlarını. Ve doğacağı
nı umut ettikleri şafağın şavkını doya doya gö
rebilmek için bir türlü uzanamazlar tahtları
na...

Uzanamazlar, çünkü Olimpos’un sahte tan
rısı Siklop bütün göz boyayıcılarıyla dimdik 
karşılarındadır. O genç adama acı üstüne acıyı 
tattırabilmek için...

Tarihin yazgısıdır bu, yaşadığı topluma şafa
ğın parıltısını getirmek isteyenler ne kadar çok 
olurlarsa olsunlar, Olimpos’un onlara yağdırdı
ğı belalar kadar çok olamazlar. Ama ya umut’a

Genç Adam veSikloD ÖZCAN

çarpan yürekleri? Ya üzerlerine bulut salınan 
korkular? Ya o inat edişleri? Yılmayışları ve yı- 
kılmayışları? İşte onları seçkin yapan özellikle
rinden birkaçı...

Kolay mı yürek olup ta atabilmek?! Tökezle- 
tildiği zaman bile başı mağrur ve mütevekkil 
buludarm üstündedir. Yükseklerde kanat çırp
manın güzelliğini duyan alçaklarda nasıl sürü
nür?

Volter’in kalemiyle yaptığı fetihler Napol- 
yon’un kılıcıyla saldığı korkulardan daha derin 
olmamış mıdır?

Gecelerin ayazından koparıp insanları nice 
gün ışığına çıkarabilmek için bir dolunayı dilim 
dilim karartılmış yüreklere sunanlar onlar değil 
mi? Peki, ya zorbalar nefesleri boğarken hayat 
dolu sûru çağıran kim? Solmasın o genç ada
mın dudağındaki tebessüm Allah’ım solmasın..

Yüksek kulelerde nice şövalyeler vardır ki, 
genç adamın kızgın küller serpilen yolunda bir 
gün batımmda yiyeceği vurguna hasret bekle
şirler. Oysa o’nun gün batımı yoktur ki, genç 
adam fecre koşar hep. Ölümün olmadığı bir ha
yatta gün batımı olur mu?

O yoluna set set serilmiş türlü örümcek ağ
larına rağmen karanlığın sislerini dağıtıp aydın
lığa sultan olandır.

Densiz kibirlerin kâşâneleri viranelere gö- 
çürdüğü mâtemde umutlara destan olandır.
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Bir İngiliz düşünürü, ay
dınlar için yaşanacak yer İn
giltere, ölünecek yer ise Fran
sa’dır der. Peki ya bizde?

Mehmet Akif vefat ettik
ten ve bir hayli zaman geçtik
ten sonra üniversiteli bir öğ
renci ehne geçen gazeteden bu n n  o 
vefat haberini okur ve yanm- 
daki kız arkadaşına dönerek: “Aaa! Bak Mehmet 
Akif vefat etmiş” der. Üniversiteli kızın verdiği 
cevap manidardır: Hadi ya! Yaşıyor muydu ki?

Cehaletleriyle ve sımsıkı sarıldıkları o neta
meli sorumsuzluîdarıyla, basiretsizlikleri ve dü
şüklükleriyle yalnızca neolitik yaratıklar gibi 
geviş getire getire ömür süren yığınlar. Hey gidi 
sahipsiz deniz yıldızları...

O genç adamın vurgun yediği yerde senin 
için denizin mavisi kalmamıştır. Derin suların 
serinliğini de duyamazsın artık teninde. Düşle
rinde zapt edilmez boralarm ekinleri biçtiğini 
görürsün. Duyabildiğin yalnızca, hayatının bü
tün canlılığını kavuran cehennem azabına denk 
aldanışlar ve görebildiklerin de sana sunulan 
seraplar olacaktır. Seni büyülese de hayatını çe
peçevre kuşatan seraplar onlar, Mûsa nm aza
meti karşısında sirk soytarısına dönmüş zavalh

ÖZCAN Genç Adam ve Siklop

V  olter’ 111 kalemiyle

yaptığı fetilıler Napol- 

yon un kılıcıyla saldığı 

korkulardan dalıa de-

şeyler...
Olimpos’un şimşekleri 

onun gözünü karartmaz, ama 
ya senin tasasızlığın?!

Genç adamın zırhını delen 
senin umursamazlığındır de
niz yıldızı...

Aldanma Siklop’un sözleri
ne... Kulağına hoş gelecek bu 

Olimpos nağmeleri hep senin tutsaklığın için.., 
Sana hayat vermek için değil, senin diriliğini al
mak içindir. Kadife yumuşaklığında fısıldanan 
bu sözler seni kuşattıktan sonra Romalı gladya
törlerin öfkeli kargıları gibi ölümcül sızılar ve
rir o narin yüreğine...

Juliet’e serenatlar yapan Romeo gibi o genç 
adamın takati tükenir, yorgun düşer, soluğu ke
silirse ve alev alev bir yangın kuşatırsa her ya
nını bir gün, unutma ki mavi derinliklere duy
duğun sevdanı yitirdiğin gündür.

Dilerim o genç adamın upuzun saadet yol
larında Kaf dağına açılmış nurdan yelkenleri 
hiç yırtılmasın. Ve yelkenlerini şişiren ılık esin
tiler hem yelkenlerine güç hem de ruhuna sürür 
versin.

Siklop; İnsanları tutsak edip köleleştiren alnında tek gözü 
bulunan kötü bir mitolojik karakter.

PINAR YAYINLARI
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¥€Ẑ e-cdi/ iUaıihul 
&î' m W  520 98 90-527 06 77

İ'ii l i- -iâ ir 'V î:-?

KÛLTURVE SİYASET 
Ect M r e y  Mem eler, 73 sh.

72 Ocak 2000 ÜMRAN



Caner Doğan

PADİŞAHIM ÇOK YAŞA

Devletlü, 
azametlü, kerametlü, cesaretlü Hün
karım;

tşler nahoş, hazine tam taku' ve 
dahi bomboş. Her erkan-ı hükü
met yiyip bitirmede cemiyeti. Ke
ramet ehilleri de bozdu niyeti, in
sanız demeye insanlık adına utanır 
olduk. Zaruretler memnu halleri 
meşru kılar, deyû elle tutulur hali
miz kalmadı. Seyri sefer eyleyüp 
dolaşırken çarşı pazar. Vatandaş iki 
büklüm konuşsa ki ne yazar. Ol
sun, bir daha sağ olsun memleket, 
devletlüm sizden uzak olsun nazar. 
Bunu da sineye atarız, azar azar.

Başımızda bir musibettir gitmez, 
cin çarpü, desem. Olmaz! En keskin 
nefesli hocalar bizde. Katır depti, de
sem. Memlekette dört ayaklı katır kal
madı. Gördüğüm ük rüyayı hayra yo
rup arz-ı endam eyledüm. Şöyle uzun 
boylu kısa, top sakalh köse bir paşaya

c

rast geldim. Öyle bir paşa ve billahi 
sümme haşa. Eylemedeyken aramızda 
temaşa. Ses tellerimizin ritmi bozul
du, öve öve kelimeler kafi gelmez oldu 
ya.

îzzetlü, letafetlü, heybetlü, neda- 
metlü Sultanım;

İki bine girdik, iki bin kere maşal
lah. Bütün nakısalar çözüldü. Müref
feh mi, müreffeh bir haldeyiz, Darül
fünun ilim irfan yuvası. Herkese lise 
mezunu sertifikası, sekiz yıllık kesinti
siz de cabası. Ya memleketin fakir fu
karası? İstanbul başta olmak üzere sal
lanıp gidiyoruz, yoktur bunun şakası. 
Memleket memleket olalı gözler böy
le bir paye görmedi, kulaklar duyma
dı. Hop oturup hop kalkmaktan dizle
rimizin bağı yalama oldu. Üstelik artık 
laf aramızda Avrupah sayıhrız.

Bir zamanlar çağ atladığımız dil
lerde dolaşır dururdu. Benzin kuyruk
ları, yağ kuyrukları tarihe karışıyor 
derken son anda fark ettik İd asıl teda
vülden kalkan vatandaşın kendisi ve 
dahi o veciz sözde geçen milletin efen
disi. Sahi bir köşk efsanesidir, konuşu
lur durur. Peki ora neresi? Çok istif
ham insanları bîhuzur edermiş doğru 
mu?

Inayetlü, faziletlü, saadetlü, fera- 
setlü Hünkarım;

Çadır kurduk en ücra köşelere. 
Zemherinin kışından kaçarken gönül 
dağımıza kar düştü. Hızır geçmez ol
du dört bir yanımızdan. Bıçak açmaz 
oldu ağzımızı. Güneş doğar umuduyla 
gözlerimizi rakımı büyük olan dağlara 
odakladık. Ne gün vurdu yüzümüze 
ne de güneş doğdu. Kendimizi nehire 
düşmüş damla gibi görmeyi tıyneti
mize ters gördük. Cim karnında nok
ta da olsak alfabede yerimiz olsun iste
dik. Ne dersin devletlüm iyi mi ettilc?

Yollara taş diktik izimiz bilin
sin diye. Çeşme başlarında kuşları 
gördük. Bahar kokuları burnumu
zun direğini sızlattı. Şiir okuduk, 
yutkunduk tükrüğümüz boğazı
mıza düğümlendi. Duydum ki 
Devlet-i Âli Osman yedi yüzüncü 
yılını kutlarmış; çorbada tuzumu
zun olmamasını kendimize yakış
tıramadık hani. Karınca kararınca 
hissemize düşeni dile getirmeyi, 
hüsn-i niyetlerinize sunmayı gö
rev addettik. Devletlüm; sizin me
sut ve bahtiyarlığınız bizim nişanı- 
mızdır. Padişahım çok yaşa. Zaten 
yaşamayacağa da benzemiyorsun!

ÜMRAN Ocak 2000 73



^ IM İİİİİiİM II

İKÎNCİ MüRAriN 
NA8İHATLERİNPEN

İhtiyarlar, bir gemide oturüp dü- 
men tutan kimseye ben^erlef kî; gö
ren hiç bir hizmete İcanşmaz, sanır. 
Sair gemiciler geminin içinde aşağıya 
yukarıya f e r le r ,  kimi yelken degişiî ŝ 
kimi stı çıkarır, kimi ipleri bağlar, ama 
dümenci biı yerde dmm, görenleiîişşi 
biie haberleri yoktur; hep bu işleri 
kullanan dümencidir. Başkaları zah
met çekerler, ne yaparlarsa yapsınlar 
herşey bu dümencinin elindedir. Eğer 
dümenci gemiyi kdtü kullansa, ge

mi karaya vurup bütün zahmetler 
zayi olur ̂ ider.
İhtiyarlar da aşağıya, yukarıya 

yürümekte gençler gibi değilse, lâ
kin akılda ve ferasatte onların sela

metlerinin yaıdımalarıdır.

KARYAÖARKENVA2

irtuğru
kyramoğlu

Kaza&br V&W Zade Mehmet  ̂Emin Efendi. Temmuz 
um gâyet W gününde mdlmWŷ U yâMa ot̂ ururketı;

ktf yâjjalımr A 6 â \ F e n ce rö le r kâjJStndı, kâlıfi kMî kl̂ r ğ h  
yiWl Püyük manqâ\l3tr, İĴ rı̂ ırfer ^eW M l Ihlamur V6 $̂ âir \̂ \U~ 
O) feyfer i&marlanâi. Yaz Ifîn îekl bu kif alemi bir &âât kâdar 
sürdü. Hazır buluttaniann hepel kan ter îdinde Ktş
eğlencesi bittikten sonra Efendl'nîn ttâdimbrinden Meraki so" 
faya çıktt, Femerenm önünde göğsünü, ba|nnı açtu Hem teri
ni kurutuyor, hem de aghyordu, ^unu ^3ren Şm ei MoHat “Me* 
rakt, dedi, ne aŞlıyorgunf Elhamdülillah kurtulduk, Şimdi ajla- 
nacak <!İep, memrîuh olacak zamandır/"
Mera kî şu cevabt verdik
'  *̂<5eçmî̂ e ağlamıyorum. Çu dellnih hatırına êüp de Erbande 
kar yağarken yaz yapalım diyerek bir de onu tecrüb^e kalkar- 
sa hatimiz ne olur, diye a|iiyorumr

ALINTERİ

OsmanlI Padişahlarından 1. 
ehmet, yay kirişi yapardı. Fatih S. 

Mehmet, meraklı bir bahçıvandı. Ya
vuz S. Selim ve Kanuni S. Süleyman, ku

yumculukla uğraşırlardı. III. Murat, ok 
başı yapardı. III. Mehmet ile I. Ahmet, ka

şık ve okçuların parmaklarına taktıkları yü
zükleri yaparlardı.

El işçiliğinde mahir olan sultanlardan I. 
Mahmut boş zamanlarında kuyumculuk ya
par, yaptıklarını sattırır, elde ettiği bir kaç ku
ruş kâr ile kendisinin ufak tefek ihtiyaçlarını 
temin ederdi. Bundan da büyük haz duyardı. 
Yine bir gün kuyumculuk ederken vezirlerin
den biri Padişahm yanına yaklaştı ve:

"- Şevketlüm, milletin hâzinesi sizin de
mektir. Niçin böyle uğraşıp kendinize zah
met edersiniz?" deyince hamiyetli Padişah:

"- Bre ne yabana (boşa) söylersiz! Mille
tin hâzinesini, milletin ihtiyacına sarfetmek 
gerektir. Saniyen, insan olana durmadan ça

lışmak gerektir. İnsanın çalı- 
m  şıp alın teri dökerek kazandı-
g  ğı paranın zevki başkadır.

İçinde alınteri göz nuru bulu
nan kazanç helal olur, tadı, 
beti ve bereketi olur.

lU N
Sayfamız ile 

ilgili düşünce ve 
katkılarınızı 

bekliyoruz,
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BİR AYET BİR UYARI
Ey iman edenler eğer siz dininizden dönerseniz, 

bilin ki; Allah sizin yerinize, kendisinin sevdiği, onların da Allah’ı sevdiği bir topluluk 
getirecektir. Bu topluluk, Allah yolunda oihad eder ve hiçbir kınayıcmm kmanrıasından 
kormaz. Bu Allah’ın dilediğine verdiği bir lutfudur. Gerçekten Allah’ın lutfu ve ilmi pek

geniştir.
^ _____ Maide Suresi 54. âyet

Kıssadan Hisse
A bbasi'lerin en güçlü dönem inde, devlet 

ıdaıeslnde valilik ten  katipliğe, vezirlikten sa
ray hek im liğ ine kadar her türlü  adam ı yetişti
ren Bermeki ailesi H arun Reşit dönem in in  en 
önem li bir kaç ailesinden biridir. Başvezir Ca
ter B erm eki'n in  iki oğlu da valilik görevinde
dir. Halife ile Cafer çok yakın dost olmuşlardır. 
Cater B erm eki'nin gücü tartışmasızdır...

Bir gün halife ile vezir Bağdat'ta dolaşmaya çı
karlar. Yolları güzel bir mevye bahçesinin yanın
dan geçer. Meyvelere imrenen Harun Reşit bahçe 
sahibine haber verilmesini ve kendilerine meyve
lerden ikram edilmesini ister. Vezir Cafer Bermeki 
;bahçe sahibinin akrabası olduğunu ve kendisinin 
iağaca çıkıp alabileceğini söyleyip ağaca çıkmaya 
;çalışır, çıkamayınca Halife'ye dönerek "Sultanım 
bana bir omuz verirseniz çıkabilirim" der. Sultan 
vezire omuzuna bastırıp ağaca çıkmasını sağlar. 
Tam bu sırada bahçe sahibi de gelmiştir. Adam ha
life ve vezire ikramda bulunur. Harun Reşit bahçe 
sahibinden bir isteği olup olmadığını sorunca, 
adam "Sultanım kendi yazınızla 'bu kışının Berme

ki ailesi ile hiçbir ilgisi yoktur' diye yazıp imza) ı 

yın bunu istiyorum." deyince Harun Reşit bir an 
lam veremese de bahçe sahibinin isteğini yerine 
getirir.

Gün gelir Cafer Bermeki'nin gücünden çekin

meye başlayan Harun Reşit çeşitli sebepler öne sü

rerek bu ailenin ileri gelenlerini öldürttüğü gibi 

tüm servetlerinin hâzineye devrine karar verir

Memurlar bahçe sahibine gelip emri tebliğ 

ederler. Ancak bahçe sahibi "ben Bermeki'lerden 

değilim" diyerek itiraz eder ve kendisinin halifeye 
götürülmesine ister. Memurlar isteğini yerine geti

rip onu Harun Reşid'in huzuruna çıkarınca; adam 

Harun Reşid'in yazdığı kağıdı göstererek "bin Ber

meki değilim" der. Halife adamı bağışlar ve "sen bu 

işlerin bu hale geleceğini nasıl anladın?" diye so

runca; adam:

"Bir kişi ne mevkide olursâı olsun, veli
nim etinin omuzuna basacak kadar küstah- 
laşırsa sonu yakındır. Ona yakın olanlarm  
da sonu yakındır." der

AyiN sözü
Bir millet ya şarklı ya garp

lı olur. İki dinli b ir fert olama
yacağı gibi iki medeniyetli bir 
millet de olamaz.

Ziya Gökalp

M EN ZİL
Yolsuzun biri Behlüi'ün yüzüne bir avuç kül saçar ve j|| 

başından külahını alıp kaçar. Behlül de gözlerini silerek -iil: 
mezarlıktan yana seğirtip gider Görenler;

-"Ya divâne, külâhını kapan şu tarafa gitti. Sen mezarlıktan 
yana seğirtip varıp ne yapacaksın" derler. Behlül:

- "Ne tarafa giderse gitsin, isterse yedi iklimi dokuz 
dolansın, sonunda geleceği yer burasıdır." der.

İİS:!;-
ip:
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Abdullah Hacıoğlu & Zafer Özdemir

d e m o k r a s i  DÖNEM ECİNDE ÜÇ ADAM
"Büyüklere Masallar - Küçüklere Gerçekler”

Arcayürek kitabım şöyle anlatıyor; 
“Türk iç politikasında üç köşe nokta: 
Darbe-askeri yönetim-dennokrasiye 
geçiş!
Üç köşe noktada üç isim: 
Evren-Özal-Demirel!
12 Eylül 1980’den sonra bu üç adam 
arasında yıllarca sürecek kıyasıya siya
sal ve iktidar kavgaları... 
Belleklerimizde olaylardan çok, bu üç 
ismin yer etmesini sağladı.
Olayları unuttuk, ama üç isim ne gün
lük yaşamdan, ne de belleklerden yiti
yor. Evren’in Demirel’le, Özal’ın Demi- 
rel’le ve Demirel’in Evren’le ve Özal’la 
siyasal savaşımları günlük yaşamımız
dan eksik olmadı. Yıllarca süren bu çe
lişmelerin odak noktası iktidar ve daha 
çok Çankaya idi. Demirel’in, Evren in
12 Eylül’ü Çankaya’ya çılonak için tez
gâhladığını öne süren görüşleri unutu
labilir mi?

Evren’in Demirel’i siyaset coğrafyasından silmeyi içeren çabaları, 
Özal’ın Cumhurbaşkanı olabilmek için tertipleri ve Demirel’in 10 yıl 
siyaset yasaklısı kalmasını sağlayacak uğraşıları belleklerde yaşamıyor 
mu?
“Bu dizi; bir anlamda 1983-1986 yılları arasında Bilgi yayınevinin ya- 
yunladığı “Cüneyt Arcayürek Açıklıyor” başlıklı 10 ciltlik dizinin de
vamı.
O dizinin son kitabı “Demokrasi D ur” adını taşıyordu ve 1950’den 12 
Eylül 1980’e kadar izlenen siyasal olayları içeriyordu.
“Cüneyt Arcayürek Anlatıyor” dizisinin ilk kitabı “Demokrasi Döne
mecinde Üç Adam” kapağıyla çıkıyor.
“Demokrasi Dönemecinde Üç Adam” demokrasinin 1982’den sonra
ki evrimini ve bu evrimi üç insanı, Evren-Özal-Demirel arasındaki 
çatışmaları, bu insanlarla bağlantılı siyasal gelişmeleri özel not ve gö
rüşmelerle anlatıyor.
Bu dizide 1982’den sonraki günleri adım adım, 1993-1996 yılları ara
sındaki ilginç dönemler Çankaya Köşkü’nden izletmeyi amaçladık.”

Cüneyt Arcayürek 
Bilgi Yay., 496 sh.

İM AM IN ÖLDÜRÜLÜŞÜ

Sıradışı bir imam, Abdullah H a
run G üney Afrika’nın em perya
lizmle m ücadelesinde üstlendiği 
önem li misyonu onu zorlu bir 
yola sokar. Gençlerin desteğini 
almasına rağm en yaşlıların m u
halefetiyle karşılaşır. Sadeliği, al
çak gönüllü lüğü  ve takvasıyla 
Abdullah H arun çağmın örnek 
b ir lideri olur. Yaptığı hac ziyare
ti siyasi hayatında büyük geliş
melere neden olur. Bundan sonra 
m evcut yönetim  im am ı göz hap
sine alır nihayetinde tevkif eder. 
Uzun sorgulamalar, tutukluk sü
resince yapılan işkenceler şehit 
olana kadar sürer.

“Güney Afrika Polis Devleti
nin gösterm elik uygulamalarının 
ardında imtiyaz sahibi b ir sınıf 
vardır. D em okratik haklar bu sı
n ıf için geçerlidir. Polis hücrele
rinde ihlal edilen insan hakların
dan, m eydana gelen ölümlere ka
dar hiçbir uygulama sergilenme
li” (sonsöz)

Kitap ilk yayınlandığı ‘80 yı
lında hayli ilgiyle karşılanmış. 
Deşifre edilen gerçekler ve bir 
m ücadelen in  destansı 
im am ın Ö ldürülüşü.”

B. Desai, C. Matney 
Özgün Yay, 181 sh.
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Dr. Recep Çelik 
EmreYay., 2 c. 840 sh.

MİLLÎ MÜCADELEDE 
DİN ADAMLARI

Dini inançlar tarih boyunca bi
rey üzerindeki etkisini hiçbir 
zaman kaybetmemiştir. Mede
niyetlerin gelişiminde, tarihin 
şahit olduğu büyük savaşlarm 
bir çoğunda dini etkilerin gö
rülmesi rastlantı değildir. İnsan 
için din, bir ihtiyaç olma özelli
ğini de yitirmem iştir. Bir dinin 
mensuplan arasmda, dini iyi bi
lip yorum yapabilme özelliğin
den dolayı toplum tarafında ka

bul gören saygın şahsiyetler her zaman varolmuştur. Osmanlı 
ve Devleti’nde ulemâ sınıfının bu manada bir yeri vardır. Ule
mâ bu yerini Devlet-i Âliyye’nin sonuna kadar kaybetmemiş
tir. L Dünya savaşına gelindiğinde ise misyonun gereklerini 
yapmıştır.

Dr. Recep Çelik tarafından yedi yıllık bir emekle hazırla
nan ve Emre yaymevi’nce yayınlanan milli mücadelede din 
adamları yüzlerce belge ve kaynak taranarak iki cilt halinde 
hazırlanmış akademik bir çalışmanın ürünü. Benzerleri gibi 
bölgesel bir alanı kapsamak yerine, Türkiye genelindeki din 
adamlarının; kurtuluş savaşı esnasındaki hazırlıkları, faaliyet
leri, il ve ilçelerdeki teşkilatlanmaları tek tek ele alınarak ve Bü
yük Millet Meclisi’nde fonksiyonel rolleri incelenmiştir.

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

1- İslam’ın Manevi Boyutu, Muhammed Gazali, Şura Yay. 272 sh.
2- İslam Düşüncesinin Siyasal Ufku, Zerrin Kurdoğlu, iletişim, 296 sh.
3- OsmanlI Beyliğinden 28 Şubat’a, Fikret Başkaya, Ütopya, 368 sh.
4- Küreselleşme mi Emperyalizm mi?, Fikret Başkaya Ütopya, 202 sh.
5- Demokrasi Sürecinde Üç Adam, Cüneyd Arcayürek, Bilgi 493 sh.
6- Söylem, Edibe Sözen, Paradigma, 176 sh.
7- Kur’an Açısından Korku ve Büyü, Ahmet Baydar, Beyan 128 sh.
8- İslam Demokrasi ve Türkiye, Ahmet Arslan, Vadi, 325 sh,
9- Bilgi Sosyolojisi ve Hermenotik, Susan Hekman, Paradigma, 270 sh.
10- Yüzyıl’m (1900-1999) Kültür ve Sanal Kronolojisi, Selçuk Mübyim, Kak- 

nüs, 430 sh.
11- Siyasallığın icadı, Ulrich Deck, iletişim, 272 sh.
12- Schrodinger'in Kedisi, Alev Alatlı, Boyut, 624 sh.
13- İslam Dün, Entegrasyon Hareketleri, Davut Dursun, işaret, 218 sh.
14- Demokratikleşen Türkiye, Davut Dursun, İşaret, 290 sh,
15- Arap-islam Kültürünün Akıl Yapısı, M, Abid el-Cabiri, Kitabevi, 723 sh.
16- Ramazan Kitabı, Özlem Ongun, Kitabevi, 376 sh.
17- Ortadoğu’da Mod, ve islami Hareketler, A, Erkilet Başer, Yöneliş, 430 sh,
18- Kültür ve Siyaset, Jeffery Alexander, Pınar, 173 sh.
19- İslami Söylem ve Gelecek, M, Hüseyin Fadlallah, Pınar, 384 sh.
20- Bizi Ayıran Duvar, Gül Aslan, Özgün, 363 sh.

KÜLTÜR VE SİYASET 
Ed, Jeffrey Alexander 
Pınar Yay. 173 sh.

İSLAMİ SÖYLEM 
VE GELECEK 
M. Hüseyin Fadlallah 
Pınar Yay. 284 sh.

ORTADOGUDA 
MODERNLEŞMEYE 
İSLAMİ HAREKETLER 
Alev Erkilet Başer 
Yöneliş Yay. 432 sh.

P e y g a m b e r i n  
Yaşantısından 
EĞİTİCİ DERSLER 
Abdulhamit Bilali 
Buruc Yay. 144 sh.
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Y t l t  Z J m r c ı n  İ n d e k s i

3. Dünya Ülkeleri: 53/31 
8 Yıllık Eğitim: 54/9; 55/8 
12 Eylül 80 ihtilali: 55/20; 59/18
12 Mart Müdahalesi: 55/20
18 Nisan Seçimleri: 57/12, 9 .23 ; 56/3; 55/3 ;57/6
19 Mucizesi: 53/21
27 Mayıs ihtilali: 55/18-19
28 Şubat: 54/3; 55/3; 56/4; 54/653/76; 54/6,8,12, 13; 
54/Ek; 55/4, 8, 25, 30; 57/19; 58/12, 15, 18; 59/5, 10, 
11,20; 62/7, 9; 63/62
31 Mart ve irtica: 59/3
2000 Yılı Bütçesi: 63/59
A. Coumte: 53/45
AB: 62/68
ABD Irak: 54/60
ABD Politikası: 54/60
ABD Türkiye ilişkileri: 64/63
ABD: 53/66; 54/8,12, 63; 55/8; 57/10;58/28,30; 59/28,
34; 60/8, 9, 59; 63/11
Abdullah b. Mes’ud: 53/4
Abdullah Cevdet: 63/22
AGİT: 54/39; 64/52-53; 63/64
AhmedAğaoğlu: 55/12
Ahmet Ağırakça: 58/41
Ahd: 53/48
Ahlak: 53/37
Ahmet Hamdi Başar: 54/3,19
Ahmet Yasin: 53/64
Akder: 57/74
Akide: 53/38-39
AKUT: 61/18
Ali Şükrü Bey: 56/25
Anadolu Kaplanları: 53/44
ANAP: 57/19; 58/24
Anasol D: 55/4
Andre Gorz: 53/43
Apo: 55/52; 57/12; 59/23,25; 62/7
Arafat: 53/64
Arap Kültürü: 58/38; 59/50
Askeri Müdahaleler: 55/29
Aslan Mashedov: 55/55; 53/64
Asya Krizi: 61/61
Aydın İstibdadı: 54/16
Aydın Kimdir: 61/41; 54/46
Aydınlanma Felsefesi: 53/25,27
Azınlık Psikolojisi: 53/27-28
Azınlık Bilinci: 53/28
Başbakanın irtica Genelgesi: 62/5
Başörtüsü: 53/35-36; 55/34; 57/27,72; 58/4-5,68; 59/9;
62/6,26-27; 63/16; 64/32
Batı Emperyalizmi: 53/32
Batılılaşma Hareketi: 53/31-32
Batılılaşma Sürecinde İslam: 53/25
BBP: 58/25
BÇG: 54/6, 8
BDT Ülkeleri: 57/62; 56/61
Bedir Savaşı: 53/11

Bakü-Ceyhan: 60/58-59
Bireysel Özgürlük: 53/33-34
Birinci Meclis: 56/15
BM: 53/60, 61, 63,66, 66
Brzezinski: 54/27
Burjuva: 53/39
Buteflika: 57/56
Bülent Ecevit: 57/3,7; 61/5
Cemal Gürsel: 55/19
Cemil Meriç: 59/72,75; 54/4,16
Cezayir:55/63; 57/54; 60/66; 62/67 64/56
CHP: 55/16; 57/18; 58/15,24
Cifr: 53/20
Clinton: 53/54
Cumhurbaşkanlığı Seçimi: 59/14; 63/9
Cumhuriyet Döneminde İslam: 53/25
Çağdaşlaşma (Modernleşme) 53/25,27
Çeçenistan: 53/64; 55/54; 58/65; 61/67; 62/61;
63/27,29,33; 64/52
Çin: 53/67; 53/63; 60/15
Çok Partili Demokrasi: 55/13
Çöl Tilkisi Harekatı: 55/60
Dağıstan: 55/54; 61/66-67; 58/40; 62/50
Dainel Bell: 53/43
Daful İslam: 59/54
Demokrasi Nedir: 64/46
Demokrat Parti: 55/14,17
Denetim: Korkusu: 53/53
Deniz Feneri: 63/51
Deprem ve Hukuk: Ek-61
Deprem: 61/11; 62/3, 68; 63/6,46; 64/4, 41
Depremle İlgili Kanun ve Yönetmelikleri: Ek-61
Devrim: 53/37
Dış Borçlar: 64/64
Din Eğitimi: Ek-53-1; E k-53/6
Diyanet İşleri Başkanlığı: 53/26
Doğruyu Yanlıştan Ayırtetmek: 61/53
Doğu Aktulga Ek-62/24
Doğu Timor: 56/56
Doğu Türkistan: 57/57; 55/63
Dosdoğru Hayat: 53/7
DSP: 57/17; 58/24
DTP: 55/4
Dünya Hayatı: 64/14
DYP: 57/19; 58/24
Edward Said: 61/44
Ekonomik Hayvan: 53/31
Endonezya: 53/65; 54/66; 56/56; 59/66; 63/65
Enes b. Malik: 53/11
Enflasyon: 62/55
Enver İbrahim: 53/62-63; 54/62,66; 55/63; 62/64
Faili Meçhuller: 63/4
Fakir ve Ahlak: 60/26
Falih Rıfkı Atay: 54/19
Fas: 59/63; 61/69
Fasıklann Sıfatları: 53/49
Fethullah Gülen: 59/5,10,13,14; Ek-59

FIS: 60/67 
Fısk: 53/48
Filipinler: 53/61; 54/64; 56/80 
Filistin: 53/64; 56/59;62/66 
FKÖ: 53/64 
FP: 57/20; 58/25 
Francis Fukuyama: 53/41-42 
Fransa: 53/67 
Friedrich:54/26 
G-8 Zirvesi: 59/59,66 
Gazino Kapitalizmi: 53/41,42,44 
George Orwel: 58/11 
Global Kriz: 53/41,44 
Grozni Kuşatması: 63/34 
Hakimiyet-i Milliye: 56/17 
Hamas: 62/60; 64/59 
Haşan Celal Güzel: 53/75 
Haşan Turabi: 53/55 
Helak Süreci: 61/13 
Hevâzin: 53/12 
Hilafet: 56/14 
Hizbu't-Tahrir: 58/65 
Hurafe: 53/21
Hüseyin Kıvrıkoğlu: Ek-62/22
Hz. Lokman'ın Oğluna Öğütleri: 53/5
Hz. Nuh: 53/7
Hz. Ömer: 53/3,10,12
IHH: 55/49
IMF: 61/65; 62/53,57; 63/59
Irak: 53/60; 55/60; 54/60; 58/67 63/67
İBDA-C: 59/5
ibn Ömer: 53/10
İbrahim Rugova: 53/67
iç Borçlar: 63/60
imam Hatip liseleri: 53/29; Ek-53/1. 
iman: 57/41
İngiltere Mektubu: 53/58; 55/52 ;57/52; 63/44; 64/43 
Ingiltere: 59/66; 53/58-59 
insan Fıtratı: 53/31
insan Hakları Sorunu: 64/49; 53/35,36, 76 ; 55/36; 
58/40; 60/17
insan Psikolojisi: 54/42; 64/26 
insan ve Toplum: 53/4 
İnsanın Yaratılış Amacı: 61/8 
İran Devrimi: 55/65-66
İran: 55/65; 57/63; 59/67; 54/57,63; 60/60; 63/66
irtica Genelgesi: 62/4-5
irtica Maskesi: 53/75
irtica Yaygarası: 53/25; 63/20
irtica: 54/9,18, 20;55/35; 57/24; 58/10; 59/3; 63/13,19
İrticai Faaliyet: 53/26
İrtica ile Mücadele: 53/28; 54/9; 62/4; 63/14
İsa Abzatov: 63/29
İslami Söylem: 53/29
ismet Özel: 61/42
İsmet Paşa: 55/13-14
ISO: 61/61, 65
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İsrail: 54/64; 56/61; 57/61; 58/64; 63/67
israiloğulları: 54/47
istiklal Mahkemesi Tartışmaları: 56/17
işsizler Ordusu: 53/43
İtalya: 57/57
İTO Seçimleri: 64/69
Japonya: 61/26
JönTürkler: 53/47
Kainatın Yaratılış Amacı: 61/6
Kamran İnan: 60/11
Kamuflaj Demokrasisi: 58/4
Kemalist Laiklik Anlayışı: 55/28
Kemalizm ideolojinin Temelleri: 55/26
Kemalizm: 55/13-14,25
Kerimov: 58/65; 55/58; 53/66
Kesintisiz Eğitim: Ek-53/1
Keşmir: 56/60 ;55/63; 59/57; 60/64
Kıbns: 55/61; 59/66; 64/61
Kışlalı Cinayeti: 63/18
KİTLER: 61/38
Kofi Annan: 53/60-61
Kombassan: 63/63
Komünizm: 53/32-33
Korku ve Emanet: 53/51
Kosova: 53/63; 55/61; 56/53; 57/58; 59/60; 54/37-38;
57/52; 58/58,60; 60/13,18; 61/68; 62/64
Kral Abdullah: 55/58
Kral Hüseyin: 54/63
Kudüs Gecesi: 55/20
Kuran Ahlakı: 53/6
Kur'an Hayatın Kitabı: 53/7
Kur'an Kursları: Ek-53/1
Kur'an Nesli: 53/19
Kur'an Perspektifinde Tarih: 60/30
Kur'an Tedebbür Ederek Okunmalıdır: 53/14-15
Kur’an'daki İslam: 53/22
Kur'an'ı Akletmek: 53/14
Kur'an'ı Yaşamak: 53/3,13
Kur'an'ın Gereğince Okunması: 53/14-15
Kur'anî insan ve Toplum Ivlodeli: 53/4
Kuveyt: 54/65
Kuzey Anadolu Fay Zonu: 61/24-25 
Küreselleşme: 53/41; 59/41,44; 61/32,40 
Kürt Sorunu: 63/7 
Lahor Deklarasyonu: 55/62 
Laiklik Söylemi: 53/29 
Liberal Demokrasi: 53/42-44 
Liberalizm: 53/41 
İVlahatır (vluhammed: 54/62 
MAİ: 59/41; 61/38 
Malatya Olayları: 57/27-28 
Malezya: 53/62; 54/61; 63/67 
Marjinal İnsan: 53/31
Marmara Depremi: 63/14; 61/4,5,7,8,10; 62/20,25
MASK: 57/24
Masonluk: 56/25; 57/29
Mecelle: 53/46
Meclisten Beklentiler: 55/5
MED TV: 59/66
Medya Grubu: 53/34
Medya: 53/30-31
Mehmed Akif: 53/45-46
Merkez Bankası: 60/56

Merve Kavakçı: 57/4,6; 58/5; 59/8; 62/7 
Mesut Yılmaz: 53/28; 55/3 
Meşrutiyet: 54/17
MGK: 55/3-4; 55/5-8; 56/4; 58/15; 59/15
MHP: 57/18; 59/6; 58/19
Mısır: 53/65
Mîsâk-ı Millî; 56/13
Mikdad b. Aur: 53/11
Model İnsan: 53/6
Modern Hayal: 53/26
Modern Kültür: 53/26-29
Modernleşme ve İslam: 53/27
MOSSAD-PKK Pazarlığı: 55/64
Muhammet Hatemi:54/57
Mustaz'aflar: 53/9
Mü'min Şahsiyet: 53/4; 54/4
Mü'mince Davranış İlkeleri: 53/6
Münafıklar: 54/45
Münkirler: 54/44
Müttaki: 53/18
NATO Konsepti: Ek-60/3,12
NATO Kuruluş Sözleşmesi: Ek-62/2
NATO Paktı: Ek-60/3
NATO'nun Yeni Rolü: 60/4
NATO: 57/59-11; 60/3-5, 7,11,16
Nefsine Zulmedenler: 60/50
Netanyahu: 57/61
Nevaz Şerif: 55/62
Osman Kılıç: 60/20
Öcalan Davası: 59/23,25,26
Özbekistan: 55/58; 57/57
Özel Mülkiyet; 53/33
Pakistan: 55/62; 59/59; 62/59; 64/61
Patrimonyalizm: 55/37
Pinochet: 53/58-59
PKK Kronolojisi: Ek-55
PKKve İsrail: 56/57-58
Pozitivist Toplum; 55/21
Proleter: 53/39; 53/43
Refahyol Hükümeti: 54/7; 63/62
Rejimin Korunması; 54/3,11
Rekabet: 55/24
Resmi İdeolojinin Karakteri: 55/27,38 ;54/24
Raymond Aron; 55/7
RP: 54/9,12:58/19,23
Rusya; 53/63,66; 57/62; 63/29; 64/54
Sa'd b. Muaz; 53/11
Saddam; 58/67
Said Halim Paşa: 53/46
Said-i Nursi: 53/45
Sami Selçuk: 62/7,8,9,12, Ek-62
Samirî: 54/48
Satanizm: 62/44
Sebt Yasağı: 54/50
Seçim Sistemi: 55/9; 64/48
Selam: 56/41; 57/48,50
Serbest Cumhuriyet Fırkası: 54/21; 59/4; 62/13
Serbest Fırka ve irtica: 59/4
Seyyid Ali Hamaney: 54/57
Seyyid Kutub: 53/4
Sınırboyu Müslümanlığı: 53/24
Sırbistan:59/61
Silm: 58/44

Siyasal İstikrar; 55/10
Siyasi Partiler: 64/48; 55/7
Slobodon Miloseviç;54/39; 56/35; 57/60-61
Sorumluluk Bilinci: 53/21
Sorumluluk Eylemi: 53/21
SSCB: 58/30
SSK; 62/24
Stand-by; 62/57
Sudan: 53/65; 58/65
Sûrelerin Geleneksel Tasnifi: 55/42
Süleyman Gündüz: 61/16
Süleyman Demirel; 54/13; 55/4; 54/9; 57/7,11,14;
60/63-64; 63/9
Şamil Basayev: 55/55
Şefaat: 56/34
Şerif Mardin; 53/26-27
Tacikistan; 59/66; 58/64; 62/61
Tahkim Kanunu; 61/40; 61/37-8
Takrir-i Sükûn Kanunu: 54/20
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası; 54/19; 59/4; 62/13
Terakkiperver Fırka ve irtica: 59/4
Tevfik Fikret: 53/45
Toplum Mühendisleri: 53/30, 31,34
Totaliterizm: 54/24; 55/25 ; 59/35; 62/14
TSK: 54/13; 62/5
Türkî Cumhuriyetler; 61/58
Türkiye'de Anayasalar; 54/4-5
Türkiye'de Çok Partili Sistem; 55/8
Türkiye'de Demokrasi; 56/46
Türkiye’de Müslümanlık: 53/24
Türkiye’de Parlamenter Sistemin Tarihsel Gelişimi; 56/8
Türkmenistan: 56/61; 57/62
UÇK: 53/63; 54/38; 56/54
Uluslararası Finans; 53/44
Ürdün; 55/57; 56/59
Vahiy-Akıl ilişkisi: 61/46
Vakıf Sistemi; 58/35
Vatikan; 57/57
Veraset: 58/55
Yargı Bağımsızlığı: 64/50
Yaşam Standardı; 53/32-33
Yeni Dünya Düzeni; 60/3; 60/16; 53/30,34,41,43,44;
60/16,59
YÖK; 54/7,9,13; 58/41; 60/22; 62/26 
Yönetim Korkusu; 53/52 
Yunanistan; 60/63; 63/70 
Zan: 60/38
Zihin Dondurma: 53/30 
Zihin Manipülatörleri: 53/31,34 
Zihinsel Kirlenme: 53/30-34 
Zihinsel Kirletme Operasyonu: 53/31-32 
Ziya Gökalp: 54/15; 62/57 
Ziya Paşa; 62/57 
Ziyad b. Lebid; 53/13 
Zulüm: 58/55
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ŞEj/TA N  A y o u n

Aksamanla aksak, su^a gidenle susak 
A köse saifitmadık kaç te( sakalm kaldı 
Afyonun ham a mı (/urdu senin 
Her bo^a^ı sürdün de fıstıkî ^eşit mi katdı.

El Vermek, ı^asak saf/mak sana mı düştü 
Cerre çıkmış suhte qibi, ne bu ^el yepelek 

Bir çözün kör, bir kulağın sağır mı senin 
Sürçün atfı (/ar, sırra kadem basmak çerek.

Bildiğinden şaşmaz, bıdığına kimse çülmez sanırsın 
Amcan, daçın, hepsinden almadın mı paçın 
Aldığın abdest ürküttüğün kurbağaca değer mi 
Söçle; eı/(/el kâr idi, şimdi âr mı oldu iskanın.

Ne selâmün aleçküm, ne aleifküm selâm ha 

ûemek sana candan aziz, dosdoğru bir çol çerek 
Öçlerse durma, çit seni fermanlı deli, düş çola 
Çoğu hacıların haçı çıkarmış koltuk altında.

Benim çibi merdût. Rabbin kılıcına çelesi öçle mi 
İki eli çağlı kara, illeti de taşır zilleti de 

Seni ağzı eğri, içi çürük seni, seni açmaz bil ki 
ûünçada kâm olmaz adüdan intikam almak çibi.

Adem KAmEMİn


