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Ümrandan
UmraıVın önceki sayısında; “Soğuk Savaş” döneminin sona ermesinin ardından 
“Kızıl Tehlilce”nin yerini “Yeşil Tehlike”nin almaya başladığını hatırlatarak son 
yıllarda Türkiye’de ve İslam dünyasmda meydana gelen çoğu gelişmelerin, Ba- 
tı’nın İslam’a karşı başlattığı “Yeni Soğuk Savaş”la ilintili olduğunu vurgulamış
tık.

Türkiye’de birkaç senedir şahit olduğumuz siyasal değişmeler de NATO’nun 
“Yeni Konsepti” ile doğrudan alakalı gözüküyor. Siyasal ve ekonomik gücü yed-i 
vahidinde tutan yönetici eli tin, yeni NATO konseptine uyum sağlamada hayli ma
hir olduğu anlaşılıyor. Dilipak’m açıldamalarına bakılırsa (s, 12-20); Batı’nın Tür
kiye’deki çıkarlarını garanti altına almak ve güvenliğini korumak amacıyla bir ‘ça
lışma grubu’ (BÇG) oluşturması da bu sratejik değişikliğin zorunlu bir sonucu 
olarak ortaya çıkıyor. Ardından 28 Şubat süreci, Refahyol ilctidarmm ‘post-mo
dern’ yöntemlerle alaşağı edilmesi, hukukun siyasallaşması (daha yerinde bir ta
birle militerleşmesi) sonucunda yasaların alabildiğine eğilip-bükülerek adeta bir 
silah gibi kullanılması, parti kapatmalar, düşünceye ağır cezalar, darbe tehditleri 
altında yapılan 18 Nisan ‘99 seçimleri ve nihayet, MGK’nm vesayeti altında etkin
liğini ve işlevini büsbütün yitiren bir Meclis’in çeşitli ayak oyunları ve baskılarla 
“yeni konsept”e ve “sürec”e uygun bir cumhur-suz-başkan seçmeye zorlanması...

Böyle bir sürecin uzantısı obuasından dolayıdır ki, cumhurbaşkanlığı seçimi, 
Türldye’nin en hassas ve kritik sorunu haline gelmiş bulunuyor. Görünen o ki, M. 
Emin Göksu’nun ifadesi ile (s.3-8), “cumhur”un, çoğunluğun değil de “seçkinci 
yapı”nın çıkarlarını korumaya dönük bir “başkan” aranmakta; kavga da gerilim de 
buradan kaynaldanmaktadır. Mustafa Erdoğan’ın vukufiyetle tesbit ettiği üzere (s. 
26-33), halktan alacakları “yetki beratına” (gerçek anayasaya) göre değil de, ken
dilerinin belirlediği “vesayet belgelerine” (düzmece anayasalara) göre çoğunluğu 
yönetmek isteyen bir azınlık grubunun saltanatlarmı sürdürme çabası, bütün 
problemlerin kaynağıdır.

İşte bu noktada, “zaten cumhur’un hiç başkanı olmuş mudur?” sorusu, can 
alacı biçimde dikiliyor karşınıza. Hatta, üstad Cevdet Said’in işaret ettiği (s. 21-25) 
çıplak haldkatle yüzyüze geliyorsunuz; Sıffın savaşıyla ‘riişd’ımü yitiren İslam 
dünyasının ogün-bugündür, ikraha dayalı (dayatmacı) yönetimlerin ‘olağanüstü 
hal’ uygulamasıyla yönetilegeldiği gerçeğiyle...

Daha kesin ve yahn gerçek şu ki, îslam ümmeti gibi Türldye halkı da 'ikrabçt’ 
siyasal yapıların cenderesi altmda ezile-büzüle yitirmeye yüz tuttuğu Islami/insa- 
ni kimliğini ve kişiliğini arıyor, M. Karaşahan’ın altım çizdiği gibi (s.41-47) “züb- 
de-i kainat” olan insanı ‘kula kul olmaktan’ kurtarıp “insan-ı kamil” seviyesine 
yüceltecek bir fıtri düzen arayışı, bütün zamanların en kutlu çabası olmayı sürdü
rüyor, İnanıyoruz ki, insanımızın bu kutlu çabası, cebbar yönetimleri değiştirecek 
güçte olduğu gibi, her türlü şeytani hile ve desiseyi de altedecek kudrete sahiptir.

UMRÂN: "Tarihi ve insanı bir bütün olarak İfade eden bir kelime. Bir toplumun yaptıklarının ve meydana getirdiklerinin bütünü; 
içtimâi ve dinî düzen, âdetler ve inançlar. Ümran en geniş manada İçtimaî hayat..." Cemil Meriç
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KAim

Cumhura Deği' 
Devlete Başkan Seçilecek

zatter tmın boksu

-y- İkemizde güncel siyaset altı aydır Cum- 
I  hıırbaşkanı seçimlerine endekslenmiş gi- 

diyoi'. Görünürdeki siyasi yapılar ülkenin 
hemen birçok sorununu bir kenara bırakarak bir 
başkan ayarlayabilmenin çabası içindedir. Bu 
amaçla hükümet, partiler, parlamento yoğun bir 
mesai harcıyorlar. Parti liderleri bir araya gelip 
cumhura ve temsilcilerine fazlaca bir tercih imka
nı bırakmayacak şekilde derin devletten onay al
mış birisini oraya oturtabilmenin yolunu araştırı
yor. Bütün endişe de gerekli yerlerden icazet ala
mamış birinin seçkinci yapının selelcsiyon sistenıi- 
ni aşarak cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturabil
mesidir.

Bu konudaki önemli kaygılardan birisi cumhu
ra veya onun iradesini temsil edenlerin naiv (bi
çimlendirilmemiş) iradesine bir iş düşeceğidir. 
Mesela adı kadar kendisi de devlet sayılan (!) Bah
çeli, “halka iş düşerse bir dindarı başkan yapabile
ceği ve en azından sonra görmezlikten gelinemeye
cek bir potansiyelin ortaya çıkabileceği” kaygısını 
açıkça dile getirmiştir. Özet olarak da “güvenilir” 
bir başkan sorunu önceden onay almış birinin 
üzerinde düğümlenmiştir ki bu, mevcut cumhur
başkanı sayın Süleyman Demirerdir. 'Ibplantılar, 
tartışmalar, Anayasa değişikliği tasarımları, 5-1-5 
formülleri ve benzeri plan ve projeler genel olarak 
Demirel’in çevresinde dönmekte, farklı nedenlerle

büyük adım atma imkanı bulunmayan muhalefet 
de “küçük” diyebileceğimiz hesaplarını yine ona 
bağlı olarak yapmaktadır. Hatta iktidarın “üçlü li- 
der”i, Demirel’e bu arada bir şey olursa ne yapıla
bileceğini bile oturup değerlendirmektedir.

îşin gerçeği güncel siyaset Demirel çevresinde 
dönen bir cumhurbaşkanlığı ile altı aydır uğraşır
ken, güncel olmayan siyasetin, yaygın ifadesiyle de
rin devletin, bu işi hiç gündeminden çıkarmadığı, 
ülkenin yaşadığı bazı garip durumların (daha baş
ka gerekçeleri olsa bile) bununla yakından ilgili 
bulunduğu anlaşılıyor. Meselâ yaygın bir kanaate 
göre 28 Şubat hareketi 
CAimhurbaşkanlığı ile irti
batlıdır. Rant paylaşımı
nın önüne geçerek ülke
yi kısmen de olsa 
düzlüğe çıkarabile
cek olan bir Refahyol 
hükümetinin 2000 yı
lında yapılacak olan 
Cumhurbaşkanlı
ğı seçiminde et
kin olabilece
ği düşünce
sinin bunda 
önemli rol 
oynadığı bi- 
li nmekte-
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dir. Gerçekten de halkın büyük bir kesiminin bur
nunun sürtülüp, temsilcisi olan parlamentonun da 
haddinin bildirilip irade yönünden dizayn edilmiş 
olması, şüphesiz hareketin ileri sürdüğü gerekçe
lerle açıklanamaz. Bu süreçte, çevresinde dönülüp 
durulan Demirel’in rolü ise hemen herkesçe bili
nen bir gerçektir.

Cumhurbaşkanlığının Önemi ve Anlamı

Şüphesiz Cumhurbaşkanlığı önemsiz değildir. 
“Cumhur” da denen toplumu, resmi ve sivil ku

rum ve kuruluşları-
------------------------------  m temsil edebilecek
Yaşı ÖO'e dayanmış bir kişi- şahsiyet ve ehliyette

nin hâlâ Cumhurbaşkanı

GÖKSU Devlete Baskon Secilecck_____

yapılmak istenmesine ve 
yaşanan sıkıntılara bakıla

rak denebilir ki, mevcut 
seçkine! yapının tek yasaya 
ihtiyacı var: "Derin devlet
ten onay almış kişi hayat 
kaydıyla başkan olmalı."

ma gelmesi büyük 
önem taşımaktadır. 
Bu genel ilkenin ya
nında Cumhuriyet 
rejimi açısından da 
Cumhurbaşkanı- 
’nm ifade ettiği bir 
anlam vardu". Zira 
en dar ve en genel 
biçimiyle Cumhuri
yet, devletin başın
daki temsilcinin 

toplum çoğunluğunca (ki buna kısaca cumhur de
nir) seçilmiş olmasıdır. Genelde modern anlamda 
Cumhuriyet, siyasetin (kurum ve kuruluşlarının) 
toplum eksenli (kısaca demokratik) olması de
mekse de ilk gerçekleşin! biçimi başkanın halk ini
siyatifiyle seçilmiş olmasıdn-. Bu inisiyatifi halkın, 
bizzat seçime katılması veya nesnel bir ortamda 
oluşturulmuş ve özgür iradesini rahatça kullanabi
len vekilleri aracılığıyla yapabilmesi şüphesiz bir 
teknik ayrıntıdır. Yoksa cumhur’a değil, seçkiiiciya
pıya bir başkan seçilmiş, bir başka deyişle bir oli- 
garşik saltanat oluşturulmuş olur.

Bilindiği üzere, oldum olası bizde Cumhuriyet, 
Saltanat karşıtı bir olgu diye nitelenegelmiştir. İlk 
bakışta bu söylem anlamlıdır da. Çünkü bir salta
nat yıkılmış yerine Cumhuriyet kurulmuştur. An
cak sistem başından beri bir halk-devlet ikilemi

üstüne oturtulduğundan ve devlet bir seçkinciliğin 
tekelinde kaldığından dolayı Cumhuriyet, tam an
lamıyla doğasına uygun bir içerik kazanamamış, 
karşı olduğunu iddia ettiği özellilderi taşıyagelmiş, 
benimsediğini ileri sürdüğü modern değerlerin 
içini boşaltmaktan da geri kalmamıştır. Bir seçkin- 
ci oyununun içinde gerçekleşen darbeler, çağdaş 
sistemi korumak iddiasıyla ortaya çıkmış, ancak 
çağdaş sosyal / politik hayatın ilk kuralı olan “sivil 
hayat” sürekh yok edilmiş, sivil yapıh kurumlar, 
topluma devletçiliğin en katı örneklerini yaşatmış
lardır. Böylece Cumhuriyetin temel ilkeleri olarak 
Anayasada yer almış olan demokratik, sosyal, lâik 
hukuk modern ilkeleri koruya-kollaya “bize özgü
lüklerin” içinde gerçek anlamlarını bir türlü bula
mamışlardır. Bu çerçevede denebilir ki Demirel 
çevresinde döndürülmeye çalışılan Cumhurbaş
kanlığı seçimleri de üstü örtük bir saltanat olû tur- 
mamn başka biçimidir. Bir yığın desise ile toplum, 
bir oligarşik saltanata razı edilmeye çalışılmakta
dır. Yaşı 80’e dayanmış bir kişinin hâlâ Cumhur
başkanı yapılmak istenmesine ve yaşanan sıkıntıla
ra bakılarak denebilir ki, mevcut seçkinci yapının 
tek yasaya ihtiyacı var: “Derin devletten onay almış 
kişi hayat kaydıyla başkan olmah.”

Burada asıl cevaplandırılması gerekli soru sa
yın Demirel’in ne anlam ifade ettiği, ona mecbur 
oluşumuzun sebepleridir. Yani Demirel ülkemiz 
için kaçınılmaz, kendisine yan çizilemez bir devlet 
adamı mıdır? Ülke onun sayesinde bir irtifa kazan
mış da, o olmazsa düşüşe mi geçeriz? Bu soruyu 
ancak “Demirei’li Türkiye Tablosu”na bakarak ce- 
vaplandırabiHriz.

Demirel’li Türkiye Tablosunun Okunuşu

Şüphesiz bu tablonun iki türlü okunuşu vardır. Bi
risi bizzat Demirel ve onu olmazsa olmaz görenle
rin okuyuşudur; diğeri Demirel’li Türkiye tablosu
nun gerçek okunuşudur.

Bu ülkeye 40 yıl hizmet verdiğini söyleyen (ki 
yarım yüzyıldır başımızda olduğu doğrudur) De- 
mirel’e göre, Türkiye dünyanın saygın ülkelerin
den birisidir. Ekonomik, sosyal, siyasal, dini her 
alanda çağdaş Ümitleri yakalamıştır ve bunları ge-
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liştirmekle meşguldür. Demokratik, sosyal ve lâik 
bir hukuk ülkesidir. Yine onun deyimiyle dünya- 
nnı pek çok ülkesi açlıkla pençeleşirken açı olma
yan müreffeh bir ülkedir. Sağlık hizmetleri, sağlık
lı olarak işlemektedir, hastaneden kovulmuş, kapı 
önüne bırakılmış hastası yoktur...

Düşünce, inanç ve ibadet özgürlüğü sağlan
mıştır. Herkes göğsünü gere gere ibadetini yapabil
mektedir. Namaz kılanın namazına, oruç tutanın 
orucuna devlet karışmamaktadır. Evlerinde ve tar
lasında kadınların başlarını örtmeleri de serbesttir.

Yine Demirel’in okuyuşuna göre ülkede top
lumsal barışı ve huzuru yaralayan, demokrasiye, 
insan hak ve özgürlüklerine gölge düşürdüğü ileri 
sürülen müdahaleler, yukarıdaki güzelim sonuçla
rı korumak, Cumhuriyeti kollamak için yapılmak
tadır. Mesela 28 Şubat kararları tehlikeye düşen re
jimi kurtarmak için yapılmıştır ve bu proje sür
mektedir. Bunun İslam’a karşı yapıldığını söyle
mek onu anlamazlıktan gelmektir. Ashnda 28 Şu
bat süreci dini, istismarcı bir halk kesitinin elinden 
kurtarmış, yani dine de hizmet (!) etmiştir.

Şüphesiz bu açıklama, içinde doğru gibi gözü
ken argümanlar bulunsa bile, içerikten yoksun bir 
tasvir, bir başka deyişle bir genellemedir. Yeri gel
mişken belirtelim ki siyaseti vesayetinde gören seç
ki nciliğin en temel özelliklerinden birisi bu genel- 
lemeciliğidir. Yani içi boşaltılmış kavramlarla ko
nuşmak, realiteyle yüzleşmekten kaçınmaktır. Eğer 
öyle olmasaydı. Cumhuriyetin temel nitelikleri 
olarak belirlenen demokratik, laik, sosyal ve hukuk 
ilkelerini anlamsız hale getiren 28 Şubat ve benze
ri hareketlerin onları koruduğu, müdahalelerle de
mokrasinin dizayn edildiği iddia edilemez, devlet 
çetelere emanet edilmişken halk bir potansiyel teh
like sayılmazdı. Yani çağdaş sosyal/politik kavram 
ve olguları fıih durumlarla ilintiye getirdiğimizde 
daha faridı bir tablo olduğu açıkça gözükmektedir. 
Bu durumu siyasal, ekonomik ve dini alanlarda kı
saca örneklendirmeye çalışacağız.

Siyasi ve Ekonomik Tablo

Türkiye’nin sosyal/poUtik yapısında sosyal ve siya
sal kurumlar, temel işlevlerini yerine getirmekte

zorlanmaktadırlar. Hukuk sistemi başta olmak 
üzere, parlamento, hükümet, partiler, doğrudan si
yasetin içinde olmayan kamu kuruluşları, toplu
mun ve Anayasal düzenin belirledilderine değil, 
daha farklı seçidnci yapıların istek ve beklentileri
ne endekslenmiştir. Parlamento, partiler ve hükü
metin son altı ayını (5-1-5) ekseninde bir Cumhur
başkanlığı seçimine endeldemiş olması bunun çar
pıcı bir örneğidir. Ülke 8-10 yılda bir müdahale 
ile silkelenirken niliayet MGK ile yönetilir hale ge
tirilmiş, diğer siyasal kurumlar birer sekreterya 
durumuna sokulmuşlardır. Siyasal partiler kapatıl
ma tehdidi, aydınlar düşünme ve konuşma yasak
larıyla siyasal temsil noktasında alternatif sunma 
imkanından yoksun kılınmışlardır. Bunun için de 
partiler, seçimler, meclisin temsil yetidleri alabildi
ğine daralmıştır.

Sayın Demirel’in devr-i saadetlerini yaşayan 
Türkiye, hak ihlallerinde rekor kırmaktadır. Şu an
da Avrupa İnsan Haldarı Mahkemesi’ndeki Türki- 
ye’e ait dava sayısı üç binin üzerindedir ve davala
rın hemen kahir ekseriyeti aleyhine sonuçlanmak
ta ve yüksek miktarlarda ceza ödemektedir.

Rejim düşmanlarına karşı demokrasiyi koruya 
kollaya, dünya demolaasi sıralamasında yüzümü
zü kızartacak bir seviyeye gelmiş bulunuyoruz. 
Uluslararası düzeyde araştırma yapan kuruluşlara 
(mesela Freedom House’un 1996 araştırmasına) 
göre Türkiye dünyanın 191 üllcesinden demokra

Devlete Bashııı Seçikcek GÖKSU
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tik ve özgür sayılan 76 ülkesinin içerisine gireme
mektedir. Kısmen özgür 62 ülke içerisinde de bir 
hayli geri sıralarda yer almaktadır. Yukarıda gerçe
ğin dili derken de anlatmak istediğimiz bunlardır.

Ülkede muhayyel bir siyasal istikrar adına her 
geçen gün toplumsal dengeler, güven ve huzur or
tamı bozulmaktadn'. Bu çerçevede toplumla bağ
lan tıh (resmi-sivil ikileminde) sivil hayattan yana 
olan, halkın sözcüsü sayılan kurumların hemen ta
mamına yakını; hükümet, partilerin üst ör
gütsel yapıları, medya, oda başkanlıkla
rı, bazı işçi ve işveren sendikalarının 
yönetim birimleri halka değil mer
keze oynayarak işi götürmeye çalış
maktadırlar. Seçkinci yapı bunu, 
elindeki imkanları kullanarak, 
yerine göre baskı ve korku 
vererek sürdürmektedir.

Ekonomik tablo 
da gerçekten kaygı 
vericidir. Yukarıda 
büyük rantların 
paylaşıldığı ülke
mizde gelir dağılı
mındaki adaletsizlik 
gittikçe artmakta
dır. Nüfusumuzun 
geniş bir kesimi se
falet sınırları içinde yaşamaktadır. Araştırmalar bi
ze nüfusun dörtte birinin asgari ücretle (yaklaşık 
90 milyon lira ile) geçindiğini, dörtte birinin ise 
eline asgari ücret miktarının bile geçmediğini gös
termektedir. vSiyasal sistemin sağlıklı işlediği, ba
şındaki yöneticilerin becerikli olduğu ülkelerde 
gayri safi milli hasıladan kişi başına ortalama 24 
bin dolar düşerken, sistemi sağlıklı işletilemeyen 
bu ülkede kişi başına 3 bin dolar düşmektedir. İr
tica ile mücadele zırvalarıyla manevi doku, yakın
lık kültürü tahrip edildikçe sefil kitlelerin proble
mini daha yakından görmüş olacağız. Çünkü bu 
sıkıntı şimdilik yakınlarına omuz verme inancıyla 
karşılanmaya çalışılmaktadır. Sonuç olarak sayın 
Demirel’in söylediklerinin hilafına bu ülkede pek 
çok aç insan vardır.

GÖKSU Devlete Btiikaıı Seçilecek

Sosyal Dini Tablo

Demirel, temsil ettiği Türkiye’de herkesin göğsünü 
gere gere ibadet ettiğini söylüyordu ki bu, gerçeği 
yansıtmayan bir iddiadır. Çünkü bir yerde düşün
ce, inanç ve ibadet özgürlüğünün olup olmadığını 
belirleyen şey, bunları özel dünyasında yapıp yaşa- 
yamaması değil, siyasal sistemin kendisine ait ol
duğunu iddia ettiği alanlarda (ki buna güncel ha

yatta kamusal alan deniyor) ger
çekleştirip gerçekleştirememe- 

sidir. Kendi kişisel dünyasın
da, dışarıya vurmaksızın dü
şünmesi, inanması ve ibadet 
etmesi, siyasal anlamda bir 

“hak” veya “özgürlük” konusu 
olamaz. Bu hiç kimseyi ilgilen

dirmez. Evinde veya tarlasında 
nasıl hareket edeceğini vatandaş 
kendi belirler. Mak, sistemin 

kendine ait olduğu
nu ileri sürü 
alanlar içinde söz 
konusudur. Bu ülke
de herhangi bir 
mevkiye (meselâ 
Taksim’e) cami ya
pılması, kara yoluy

la hacca gidilebileceğinin tartışılması ihtilal sebebi 
sayılmıştır. Müslüman, kurban ibadetinin devamı 
olan kurbanının derisini dilediği gibi tasadduk 
ederek değerlendirme hakkına sahip bulunma
maktadır. Mümin kadınlar inançlarının gereği 
olan başörtüsü ile siyasal sisteme ait olduğu belir
tilen alanlara girememekledir.

Sayın Demirel’in devr-i saadetlerinde cumhu
ru frenlemek için üretilen başörtüsü savaşı, siste
min dayandığı kabul edilen demokratik, laik, sos
yal ve hukuk ilkelerinin tahrip edildiği bir alan ol
muştur. Ortaçağ engizisyonunu aratmayacak icra
atlar sergilenmiş, üniversitelerde sadece sosyal de
ğil, aynı zamanda yasal bir dayanağı bulunmayan 
düzmece soruşturma işlemleri, gözlem raporları 
ile, akademisyenlerin başörtülü kovalamaya mec
bur edilişleri sadece başörtülülerin değil öğretim
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elemanlarının da din ve vicdan özgürlüklerinin hi
çe sayılışı olmuştur. Deyim yerindeyse cami müs- 
lümana taşlatılmaktadır.

Son bir kaç yıldır işletilen süreçte ekonomik, 
dini, sosyal, siyasal, Islâmi birikimin tamamı irtica 
yaftası altında hedef tahtasına yerleştirilmiş, toplu
mun geniş bir kesimi inancından dolayı “iç düş
man” olarak ilan edilmiştir. Bunların yaşanmasına 
sebep olan 28 Şubat süreci tipik bir Demirel klasi
ğidir. Sürecin o günkü askeri dayanakları bile bu
gün ciddiyetle savunamazken cumhur’a gözdağı 
veren bu hareket Cumhur’un Reisi tarafından ha
raretle savunulmaktadır.

Yukarıdan beri tasvir edilegelen tabloya bakıldı
ğında bunun pek iç açıcı olmadığmda şüphe yoktur 
ve bunda zirvedeki insanın önemli bir payı vardır. 
Peki bütün bunlara rağmen sayın Demirel’i olmaz
sa olmaz konumuna getiren ve onun Cumhurbaş
kanlığı koltuğunda kalması için bazı kurum ve ku
ruluşları seferber eden özellik nedir? Bu makalenin 
cevaplaması gerekli sorulardan büisi budur.

Demirel Sistemin Prototipidir

önce peşinen belirtmeliyiz ki bulunduğu 
itibariyle Demirel şüphesiz 
herhangi bir kişi değildir, 
şu anda işletilmekte olan 
sistemin bir prototipidir.
Demirel üzerinde durma
mızın asıl sebebi de budur.
O bir şahıs olarak düşünül
düğünde yukarıda tasvir 
etmeye çalıştığımız sos
yal/politik tablonun tüm 
olumsuzluklarını ona ciro 
etmek de ahlaken doğru 
olmaz. Atıfta bulunmak is
tediğimiz salt Demirel de
ğil, belki daha doğru bir 
deyişle Demirelcilil( tir. Ya
ni iyi kötü bu tablo Demi- 
relciliğin eseridir. Kaldı ki
o şimdi kabul etmese de 
Demirel’in geçmişte yaptı-

konum

ğı hizmetler de vardır. Bir seçkinci oyununa gir
mediği, halkı temsil ettiği dönemlerde köprü/yol 
gibi sosyal hizmetler gerçekleştirmiş, İmam Hatip 
Liseleri gibi toplumca benimsenen eğitim kurum
lan açmıştır...

Ama o şimdi bulunduğu yer itibariyle bii‘ mo
deldir. Bir devlet başkanı tipi olduğu kadar, bütün 
bir toplumun kendine benzetilmeye çalışıldığı bir 
vatandaş tipidir. Bu tipin genel özellikleri şöyle sı
ralanabilir: Bu tip güçten yanadır, hep galiplere oy
nar, dolayısiyle sabit bir ideolojisi yoktur. İdeoloji
si (daha doğrusu hayat felsefesi) bulunduğu konu
ma göre değişir. Onun için de dün söyledilderini 
ve yaptıklarını bugün rahatlıkla reddeder. Gerek
çesi de açıktır: “Dün dündür, bugün bugündür.”
Yani doğruyu belirleyen hak değil, konjonktürdür.
Bu tipte çok yüzlülük esastır. Dün hizmet olarak 
yaptıklarını bugün bir çırpıda reddedebilir. Seç- 
kinciliğin tüm özelliklerini taşır, toplum için değil, 
kendisi için vardır. Bunun içm de toplumun ne de
diği önemli değildir, bütün bir toplumun talebi ge
çersiz sayılabilir. Tüm değerleri kendi planı için te
pe tepe kullanmakta tereddüt etmez. Güç ile meş
rulaştırma, nesnel bir meşrulaştırma yoluna tercih 
edilebilir. Bii' şeyin öyle olması gerekmez, öyle say

mak yeterlidir...
Bu özelliklerin hemen 

tamamı bir Idşi olarak zâtı 
devletlerinde mevcuttur. 
Sözgelimi hep galiplerden, 
işi bitireceklerden yana oy
namıştır. Bir zamanlar yük
seliş trendinde halkın des
teğine ihtiyacı vardı, ona 

' hoş gelecek işler yaptı; 550
1 mam-M ati p Lisesi’nin
300’ünü açtı. Ama âhir öm
ründe, zirveye ulaştıktan 
sonra artık ihtiyaç duyduğu 
şey, kendine yükseliş sağla
yan halk desteği değil, belli 
güçlere dayanarak o mevki- 
yi korumaktı. Bunun için 
de durumdan vazife çıkar
mak, vazife çıkarabilmek

Devlete Başkan Seçilecek GÖKSU
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GÖKSU Devlete Bnskıuı Seçilecek

İçin de durumun bizzat kendisini yaratmak gereld- 
yordu. 28 Şubat süreci bu mantığm ürünü olarak 
çıktı. Önce siyasal istikrarsızlık, gerilim ve huzur
suzluk yaratıldı, sonra Demirel sadece bu istikrar
sızlığı giderecek bir eleman değil, yeri bankası tara
fından doldurulamayacak bir konuma geldi.

Sonuç olarak Demirel’in vazgeçilmezliği, cum
hura verdiği hizmetlerde değil (ki daha önce hiz
met sayılabilecek şeyler yaptığında şüphe yoktur), 
seçkinci yapıda kazandığı güvende, oluşturduğu 
tiptedir. Bu konuda ciddi sonuçlar ahnmış, bu 
özellikte bir hayli insan üretilmiştir. Yani toplum 
Demirelleşmek konusunda önemli mesafeler al
mıştır.

Demirel Tipini Seçmek İçin 
Kullanılan Argümanlar

Demirel tipinin Cumhurbaşkanı seçilmesini iste
yenler cumhur değil tepedeki seçkinci yapıdır. Basit 
bir sondajlama bile göstermektedir ki sokaktaki on 
kişiden sekiz tanesi onun tekrar Cumhurbaşkanı se
çilmesini istememektedir. Yani o, toplumsal kon
sensüsün ve dolayısıyla sosyal dengenin bir gereği 
değildir. Yer yer toplumsal dengeye rağmen var olan 
bir siyasal yapının ve dolayısıyla da kendisi için ge
rekli gördüğü siyasal istikrarın bir gereğidir.

Türkiye’nin sosyal/politik hayatında son za
manlarda gittikçe ön plana çıkan siyasal istikrar, 
daha önceki bir yazımızda da belittiğimiz üzere, 
toplumsal dengeye rağmen var olabilen bir şeydir. 
Bir başka deyişle toplum çoğunluğu ne talep eder
se etsin, esas olan, yöneten azınlığın plan ve kurgu
larının sürekli kılınmasıdır. Burada istikrar ‘de
vamlılık, süreklilik’ anlamına gelmekte, ‘kargaşaya 
karşılık’ manasını taşımakta, dolayısıyla da arzula
nan bir şey olarak gözükmektedir. Ne var ki sürek
li kılınmak istenen şey her zaman olumluluk anla
mı taşımıyor, bir olumsuzluğu sürekli kılmayı da 
ihtiva edebiliyor. Meselâ siyasal istikrar yeni 28 Şu
bat müdahalelerini kolaylaştırmayı, yapılmışları 
sürekli kılmayı gerektiriyor. Tabiî toplum geneline 
rağmen gerçekleşen bu tür hareketler ancak Demi
rel tipiyle süreklilik kazanabiliyor.

Pek çok yerde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde kullanılan siyasal istikrar argümanı,

kargaşaya meydan vermemek anlamından hare
ketle gizU bir tehdidi de içermektedir. “Devleti ve
sayetinde tutan odakların onay vermediği birisini 
seçerek kaos yaratmayın ve kendinizi de sıkıntıya 
sokmayın, en iyisi siz işaret edileni seçin” mesajı 
verilmektedir. Yani siyasal kargaşanın sorumlusu 
onu çıkaran değil, sebep olandır. Hatırlanacağı üze
re bu istikrar söylemi son genel seçimlerde de kul
lanılmış ve fevkalade sonuç alınmıştı. Kamuoyu 
araştırmalarına göre seçimlerden bir kaç ay önce 
oy oranı yüzde otuzlarda görülen Fazilet Partisi, 
bu söylem ve gereklerinin yerine getirilmesiyle 
yüzde onbeş gibi bir sonuçta kalmıştı.

Buradan harekede toplumca yaşamakta oldu
ğumuz mevcut siyasi süreç açısından (Demirel ve
ya başkası) Cumhurbaşkanını, büyük ihtimalle 
cumhurun dengelerinin değil, seçkinlerin istikran- 
nın belirleyeceğini, parlamentonun iradesinin de 
sokaktaki insanımızın irade dağılımına denk düş
meyecek şekilde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Bu 
ülkenin çoculdarınm Kur’an öğrenimini )̂ asakla- 
yan zihniyetin ne toplum ve ne de onu temsil eden 
Meclis’in “naiv” iradesi olmadığı gibi.

Sonuç

Geleceğe yine umutla bakabiliriz. Toplumsal den
geleri gözardı eden ve çoğu yapay yollarla sağlan
maya çalışılan siyasal istikrar söylem ve eyleminin 
ülkeyi ne denli sıkıntılara soktuğunu herkes gör
mektedir. Görüşü sorulmasa da sokaktaki insanı
mızın sosyal politik hayatın gidişi üstüne düşünce
leri olumlu yönde berraldaşm ak tadır. Demirel ti
pinin ne kazardırdığmı, neler kaybettirdiğini gör
mektedir. Toplumun ve dünyanın konjoktürel ge
lişimi karşısında 2. Dünya Savaşı dönemlerinden 
kalma bir kulsal devlet mitinin arkasına saklanıp, 
topluma karşı sürekli kendini güvene almaya çalı
şan zihniyetin geleceği yoktur. Bir süre daha za
man kaybettirse de bu toplum bu mantığı ve pro
totipi aşacaktır. Biraz uzun vadede de olsa (bir kö
şe yazarımızın ifadesinden uyarlamayla) “Toplu- 
mumuzun bu tür seçimlerden gelecek için beklen
tisi; ‘Demirel’in Türkiyesi’ değil, ‘Türkiye’nin De- 
mireli’dir”. ■
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 
Güçlü Bir Meclis ve 

Yeni Bir Anayasa İhtiyacı

KAPAK

Cevaf Özkaya

9 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in görev 
süresinin dolmasnıa iki aydan daiıa az bir za- 

• man icaldığı bu günlerde, Cumhurbaşkanlığı 
seçimine ilişkin tartışmalar ülke gündemini işgal et
miş durumdadır. Cumhuriyet’in kuruluşundan bu ya
na her dönemde sorun olan Cumhurbaşkanlığı seçi
mi, görüldüğü kadarıyla bu dönemde de sorun olma 
özelliğini sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 
Kısa Tarihçesi

Atatürk’ün cumhurbaşkanı seçilişini kendme has özel 
şartları içinde kabul edersek, ikinci cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü’nün cumlıurbaşkanlığına seçilme süre
ciyle beraber, alışık olduğumuz sorunlar başlamıştır. 
İnönü, iktidardan dışlanmış bir biçimde köşesine çe
kildiği bir dönemde askerin baskısıyla cumhurbaşka
nı seçilmiştir. Seçimin yapıldığı gün, neredeyse bütün 
üst düzey komutanlar meclise gelmiş ve Harbokulu 
öğrencileri atlı birlilderle meclisi sarmışlardır. İnönü 
bu şartlar altında cumhurbaşkanı seçilmiştir. Atilla Il
han’ın tabiri ile Bab-ı Âli baskını ne ise İnönü’nün se
çimi de odur. Ve maalesef, Türkiye’ye çok pahalıya 
malolan devletin en üst makamınm normal yollarla el 
değiştirememesi geleneği de o dönemden itibaren 
başlamıştır.

İnönü’nün 12 yılı bulan Cumhurbaşkanlığı döne
mi, 14 Mayıs 1950 seçimleri sonrasmda Demokrat 
Parti’nin seçimleri kazanmasıyla son buldu. Ancak 
çok net ve ezici bir çoğımlukla seçimleri kazanması

na rağmen DP’ye iktidarın verilip verilmeyeceğine 
ilişkin ciddi tereddütler yaşandı. Bir loşun ordu men
subunun İnönü’ye, gereldrse seçim sonuçlarmı tanı
mama ve iktidarı bırakmama yolunda yaptıkları telkin 
ve destek vaadi, herkesin bildiği bir gerçek. Millet ço
ğunluğunun iktidara getirdiği DP’nin ise seçimi ka
zanmaktan dolayı duyduğu sevinç çok kısa sürede 
kaygıya dönüşmüştü. Taa ki, zamanın Genelkurmay 
Başkanı Abdurrahman Nafiz Gürman’m Celâl Bayar’a 
ordunun seçim sonuçlarını kabul ettiğine üişidn söz
lerinden sonra DP’liler seçim kazanmanın sevincini 
ancak yaşıyabildiler.

Cemal Gürsel zaten 27 Mayıs ihtilalinin lideri(!) 
idi. O, bir seçim sonucu değil adeta nasbedilerek cum
hurbaşkanlığı makamına oturtulmuştur. Eğer serbest 
bir seçim olsaydı, kazanması neredeyse muhaklcak 
olan güzide hukuk adamı Ali Fuat Başgil, ihtilali ger
çekleştiren subaylar tarafından çok aleni bir tehdide 
maruz kalmıştı. Kendisini tehdit edenleri hukukun 
gerelderini izah ederek ikna etmeye çalışan Başgil, so
nunda hayati telılilceyle karşı karşıya olduğunu anla
yarak, adayhktan çekildi ve ülkeyi terketti.

5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay nisbeten sorun
suz ve kerhen bir parlamento rızasıyla Cumhurbaşka
nı seçildi.

Cumhurbaşkanlığına ilişkin en yoğun olayların 
yaşandığı seçim, 12 Mart 1971 darbesinden sonra 
1973 Martında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimidir. 
Zamanın Genelkurmay Başkanı Org. Faruk Gürler 
Cumhurbaşkanı olmak istiyordu. Ne ki dönemin iki 
büyük siyasi partisinin genel başkam Demirel ve Ece-
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ÖZKAYA Qimhiirbnskanlifi Secimi

Fatıri Ko™k)H< 
(1973-1980)

Kenan Evren 
(1982- 1989)

Turgut Özol 
(1989- 1993)

Süleyman Dmhİi 
( 1993-2000)

vit bu İsteği onaylamıyorlardı. Hatla böyle bir isteğin 
karşısında yer alacaldarını açık açık ifade ediyorlardı. 
Dönemin en büyük siyasi partisi olan Adalet Parti- 
si’nin genel başkanı Süleyman Demirci bu karşı çıkışı 
çok haklı bir gerekçeye dayandırmıştı. Genelkurmay 
Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığından bir önceki 
makam haline getirilmesi gibi meclis iradesini kukla 
haline getiren bir geleneği başlatmanın vebalini üstle- 
nemiyeceklerini söylüyordu.

Yine döneme ilişkin yayınlanan hatıradardan ve 
eserlerden anlaşıldığı kadarıyla Gürler’in seçilmesi 
için yapılan çok yönlü saldırılara ve telkinlere sayın 
Demirel -hangi saikle olursa olsun- ciddi bir şekilde 
karşı koymuştu. Bu mücadele sonucunda, Gürler seçi
me girmesine rağmen, TBMM’de seçilmemiş ve dev- 
redışı kalmıştı. Sonuçta, dönemin siyasi partileri CHP 
ve AP yine asker kökenli bir kontenjan senatörü olan 
emeldi amiral Fahri Korutürk üzerinde mutabık kala
rak 1973 Nisan’ında 6. Cumhurbaşkanını seçmişlerdi.

1980 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi ise, 12 
Eylül ihtilalinin gerekçelerinden biri idi. 6. Cumhur
başkanı Korıiturk’ün görev süresinin dolmasından 
sonra, dönemin senato başkanı Adalet Partili İhsan 
Sabri Çağlayangil Cumhurbaşkanlığına vekalet etme
ye başladı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı seçimine iliş
kin turlar da mecliste devam ediyordu, 61 Anayasa
sında seçimin ne kadar sürede bitirilmesi gerektiğine 
ilişkin neredeyse herhangi bir müeyyide olmadığı 
için, nafile seçim turları aylar alan bir süre içinde de
vam etti, Hatta bu nafile turlar basında, kamuoyunda 
ve meclisin içinde eğlence konusu haline geldi. San
dıktan bazen Bülent Ersoy veya Ajda Pekkan gibi bu 
seçimle alakası olmayan insanlara da oylar çıkmaya 
başladı.

Turların devam etmesi ana
yasaya bir aykırılık teşkil etmi
yordu. Ancak günde 10-15 kişi
nin öldürüldüğü bir ülkede mil
letin meclisinin nafile turlarla 
vakit kaybetmesi ve oyalanması, 
hem kamuoyunun tepkisini çe
kiyor, hem de ihtilal hazırlığı 
içinde olanlara bir gerekçe su
nuyordu, Nitekim 12 Eylül 
198ü’de darbe yapıldığında 
Cumhurbaşkanı’nın hala seçil
memiş olması da darbenin ge
rekçelerinden biri olarak tak

dim edilmişti.
Böylece TBMM tarafindan seçilemiyen 7. Cum

hurbaşkanı 12 Eylül darbesinden sonra seçilecekti. 
Darbenin lideri sayın Evren 1982’de yapılan Anayasa 
referandumu ile beraber kendisini de Cumhurbaşkanı 
seçtirerek Türkiye’nin 7. Cumhurbaşkanı oldu. Bu re
ferandumda anayasaya evet diyen sayın Evren’i de 
Cumhurbaşkanı seçmiş oluyordu. Dönemin gereği 
olarak evet demek serbest, hayır demek yasaktı. Refe
randum sonucunda anayasa %92 oyla kabul edildi. 
Sayın Evren de %92 oyla Cumhurbaşkanı seçildi.

8. Cumhurbaşkanı Özal’ın seçimi diğerlerine na
zaran entrikanın en az olduğu Cumhurbaşkanlığı se
çimidir. Özal, meclisteki Anavatan Partisi çoğunluğu
na dayanarak cumhurbaşkanlığına aday oldu. Özal’ın 
aday olmasını engelleyemeyen muhalefet partileri 
DYP ve SHP meclisteki oylamalara katılmadılar. Bu 
hareketleriyle, onun seçilse bile milletin değil bir gru
bun cumhurbaşkanı olacağı mesajını vermek istiyor, 
zımnen onu gayr-ı meşrtî duruma düşürmeye çalışı
yorlardı. Ne ki. Anayasa, mecliste yapılan 3. tur oyla
madan en çok oy alan kişinin cumhurbaşkanı olacağı
nı hükme bağlamıştı. Meşrû olan buydu. Ve özal 3. tur 
oylamada 263 milletvekilinin oyunu alarak Türki
ye’nin 8. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Bu seçimde yapılan mücadelede askerler görünür 
bir şekilde müdahil olmadılar. Mücadele daha çok 
parlamento içinde cereyan etti. Bu daha önce yapılan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çok farklı ve ayırıcı 
bir özellikti.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in seçilme
si ise tam anlamıyla kaderin cilvesi idi. 1993 yıhnda 
Özal’ın âni ölümü, hiç umulmayan bir anda cumhur
başkanlığı seçimini gündeme getirdi. 1982 Anayasası, 
61. Anayasası gibi cumhurbaşlanlığı seçiminin ne ka
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dar zaman içinde yapılması gerektiğine ilişidn bir 
muğlaldık taşımıyordu. Eğer meclis üç tur sonunda 
cumhurbaşkanını seçemezse feshedilmiş sayılıyordu. 
Dolayısıyla, kısıtlı zaman içinde en hazır aday, döne
min başbakanı sayın Demirel idi.

Kâmran İnan, Lütfı Doğan, İsmail Cem gibi aday
lar seçim yarışına katıldıysa da, favori aday Demirel 
üçüncü turun yapıldığı 16 Mayıs 1993’de 244 oy ala
rak Cumhurbaşkanı seçildi. Bu da görüldüğü kadarıy
la askerlerin açık müdahalede bulunmadığı, parla
mento içi mücadele ortamında cereyan eden bir seçim 
oldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın Önemi

Normal parlementer rejimlerde cumhurbaşkanlığı 
sembolik özellildere sahip bir temsil makamıdır. Bu
nun için o ülkelerde cumhurbaşkanlığı seçmıleri hiç 
sorun olmaz. Sokaktaki vatandaşın ise ülkede cumhur
başkanlığı seçimi olduğundan genellikle haberi bile ol
maz. Ancak Türkiye gibi kendine has bir demokratik 
yapısı olan ülkelerde ise, cumhurbaşkanlığı makamı 
sembolik olmaktan öte yetkilerle donatıldığı için, ülke
de cumhurbaşkanını seçmek pek kolay olmamaktadır. 
Bilhassa 1982 Anayasası’mn bu makama verdiği yetki
lerle, cumhurbaşkanı, neredeyse yürütme erkinin gö
revlerinin büyük bir kısmını üstlenmiş bulunmakta
dır. Bunun üstüne bir de hemen hiçbir demokratik ül
kede bizdeki biçimi ve yetkileriyle bulunmayan Milli 
Güvenlik Kurulunun varlığı ve bunun başının da 
cumhurbaşkanı olduğu eklenirse, cumhurbaşkanlığı
nın önemi bir kat daha artmaktadır.

Milli Güvenlik Kurulunun ülke yönetiminde et
kililiği, hele şu son günlerde herkesin malumatıdır. 
MGK bilhassa 28 Şubat sonrasında yönetimdeki en 
yetkili makam haline gelmiş bulunmaktadır. Varlığını 
çok az kişinin bildiği, ülkenin vitrindeki değil, gerçek 
siyasetinin belgesi olan, “Kırmızı Kitap” veya “Miüi Si
yaset Belgesi” ancak MGK’mn kararıyla değişebilmek
tedir.

Bu kurulda, alınacak kararlarda eşit oy çıkması 
halinde cumhurbaşkanının o)aı iki oy sayılıyor. Bu da 
eşil sayıda sivil ve asker üyeden oluşan MGK’da hem 
siviller, hem de askerler için cumhurbaşkanlığı maka
mını önemli bir konuma getiriyor.

Bu çerçevede hatırlanması gereken bir başka 
husus da şudur ki, Türkiye’de aslolan devlettir. Herşey 
ona göre biçimlenir. Ekonominin ağırlığı devlettedir.

Bilhassa son dönemlerde sivil bir alan olması gereken 
siyaseti devlet biçimlendirmektedir. Bu ülkede bütün 
aktivite alanları kendilerini merkezde bulunan devle
te göre ayarlamak zorundadırlar. Hiçbir kurum, yargı 
da dahil olmak üzere, kendisini bundan bağımsız tu- 
tamamaktadır. Devlet bu kadar merkezi konumda 
olunca, elbette devletin başı da ona göre önem kazan
maktadır. Bunun için Türkiye’de devletin başı olan 
cumhurbaşkanlığı makamı önemlidir. Ayrıca cum
hurbaşkanını halk seçmediği, dar bir çerçevede seçil
diği için, elinde güç bulunduran odalcların etki ede
bildiği, cumhurbaşkanı seçecek olanları manipüle 
edebildiği, entikaya açık bir iklim oluşmaktadır. Bu 
da, cumhurbaşkanının, isminde bulunan cumhurun 
değil, güç odaklarının oluşturduğu hassas dengenin 
adamı haline getirmektedir. Bu hassa denge ise, ancak 
yoğun mücadeleler sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Onun içindir ki, bu ülkede cumhurbaşkanlığı seçim
leri hep sorunlu olmaktadır.

10. Cumhurbaşkanı’nın Seçimi

28 Şubat sürecinin devam ettiğinin en yetkih ağızlar 
tarafından söylendiği şu günlerde yapılacak cumhur
başkanlığı seçiminde kimin seçileceği çok önem arzet- 
memektedir. Çünkü, 28 Şubattan bu yana parlamento 
dahil bütün kurumlar aslî işlemlerini gerektiği gibi ye
rine getirmiyor, getiremiyorlar. Çok yetkin ve lâyık bir 
kişinin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bile, bu işlev- 
sizleşen ve adeta güç odaklarının onay mekanizması 
haline gelen kişi ve kurumlarla beraber iyi bir yöneti
min oluşturulabilmesi ihtimali muhal gözükmektedir.

Fakat burada birşeyi behrtmekte yarar var. Uğru
na anayasa değişildiği yapılmak istenen sayın Demi
re!’in, döneminin icaplarını devam ettirmek isteyenler 
açısından arzulanır bir aday olduğu muhaklcaktır. Si
vil kaynaklardan gelmeyen talepleri, içeriğini ve sonu
cunu değiştirmeden sivilize ederek halka nakletme 
konusunda onun kadar tecrübeli bir aday bulmaları 
kolay olmayacaktır.

Asıl yapılması gereken, cumhurbaşkanlığını ismi
ne layık bir makam haline getirmektir. Yani cumhurun 
seçerek oraya gönderdiği insanları ağırlayacak bir ma
kam haline getirmek için gereken düzenlemeleri yap
maktır. Bu da ancak güçlü bir meclisin olmasıyla 
mümkündür. Bugünkü sistem içinde, güçlü bir mecli
sin tesisi ve o meclisin yapacağı sivil bir anayasa olmaz
sa olmaz bir zaruret olarak önümüzde durmaktadır. ■

CııııılmrbaskattMı Secimi ÖZKAYA
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KAPAK

28 Şubat Süreci ve 
Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Abdurrahman Dilioa

Bu yazı, gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipakhn, Araştırma ve 
Kültür Vakfnıca düzenlenen İstanbul Toplantıları çerçevesinde 5 

Mart 2000’deyaptığı konuşmamn özetidir.

28 Şubat ve BÇG

28 Şubat Süreci nedir? Önce onu tarif etmek 
gerekiyor; 28 Şubat sürecinde Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini bir yere oturtmak istiyorsak eğer... Ba
tı Çalışma Grubunu doğru tanımamız gerekiyor.

Batı Çalışma Grubu nedir? Bazılarımız şöyle 
düşünüyor olabilir: Bir takım paşalar oturmuşlar, 
canları sıkılmış, ‘hadi bir çalışma grubu oluştura
lım’ demişler... Hayır böyle değil. Batı Çalışma 
Grubu bütün Nato ülkelerinde var. BÇG’nin ku
rulmasına yol açan gelişme ise “Kontr-Gerilkf nm 
ortadan kaldırılmasıdır.

1960’larda ‘Soğuk Savaş’ döneminde; yani Rus
ya’nın askeri olarak değil de 5. kol faaliyetleriyle 
komşuları ya da Nato müttefiki ülkelerde ideolojik 
olarak nizami eylemlere girişmesi ya da partileşe
rek oralarda iktidarı ele geçirmesine karşı bir ‘so
ğuk savaş taktiği’ olarak örgütlenmiştir. Daha 
sonra Kontrgerilla’ya gerek kalmamış, Avrupa hü
kümetleri Kontrgerilla’yı tasfiye etmişlerdir. Ama 
Türkiye’de bu tasfiye süreci henüz tamamiyle bit
miş değildir. Onun için, her tarafa “Türk milletinin

en büyük düşmanı komünistliktir; her görüldüğü 
yerde ezihnelidir” sözleri yazıldı. Komünizmle Mü
cadele Dernekleri kuruldu. Bu dernekler, İmam 
Hatip’li gençlerinde örgütlendiği yerlerdi. Ameri
kalılar akıllı tabi. Maşa varken, ateş elle tutulur 
mu? Bizim gibi kahramanlar varken... Biz komü
nistlerle mücadele edeceğiz, komünist tehlikeyi 
kontrol altına alacağız; sonra da kanlarımız ve göz- 
yaşlarımız üzerinde birileri iktidar ve servet ürete
cek. Bu kavgaları bahane ederek darbe yapacaklar; 
Türkiye’yi hep olağanüstü yetkilerle yönetecekler.

35-40 yaşında olanlar arkaya dönüp bir bak
sınlar. Hepimiz oyuna getirildik, açıkça. Bir örnek
le konuyu açalım:

Afrika’da fil avcıları fili nasıl avlıyorlar? Fil, diz 
eklemleri gelişmemiş bir hayvan; cüssesi çok iri ve 
çok kuvveth... Peki koca fili nasıl yakalayacağız? 
Şimdi, filler garip bir şekilde aynı yolu kullanırlar
mış; su içmeye giderken aynı yoldan gidip geliyor
lar. Hayvanın geçtiği yola bir çukur kazılıyor. Fil 
sürüsü oradan geçerken, arhıdan ateş ediyorlar. Fil 
bu çukura düşüyor; diğerleri kaçıp gidiyorlar. Üze
rinde siyah bir elbisesi olan adam geliyor, bu kü
çük fili sopayla dövmeye başlıyor. Fil çukurdan çı
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kamıyor, çünkü eklemleri gelişmemiş. Fil çukurda 
kalıyor; su yok, yiyecek yok. Öbür adanı sürekli 
kendini doyuruyor. Gece oluyor, sabah oluyor; yi
ne aynı siyah adam dövmeye başlıyor fili. Bu sıra
da beyaz giyinmiş bir beyaz adam geliyor. Fili dö
ven siyah adamı, filin göreceği şekilde -Cüneyt Ar
kın fılimlerindeki gibi- bir güzel dövüyor. Sonra 
da eline kazmayı alıp çukurdan filin çıkabileceği 
şekilde ona yol açıyor, su veriyor, ot atıyor... Beyaz 
adam yürüyor, arkasmdan fil de yürüyor. Filin 
minnet duygusü çok gelişmiştir. Onu götürüp bir 
arabaya bindiriyorlar. Oradan gemiye koyup daha 
sonra eğiterek sirklerde oynatıyorlar.

Bizi de fil yerine koydular. Yani, Köy Enstitü’le- 
rini kuran iradeyle İmam Hatip’leri kuran irade 
aynı. Biz çatışacağız; bizim kanlarımız ve gözyaşla- 
rımız üzerinde birileri iktidar ve servet üretecekler. 
Yıllar böyle geçti.

Tam bu oyunu anlamıştık ki, Sovyetler Birliği 
de dağıldı. Nato’nun kendine yeni bir ‘düşman’ 
bulması gerekiyordu. Artık ‘Kızıl tehlike’ kalkmış
tı. Atatürk’ün meydanlardaki “En büyük düşman 
Komünizm’dir; her görüldüğü yerde ezilmelidir” 
sözü her taraftan söküldü. Bu tehlike geçmişti. 
Şimdi Nato yeni bir strateji belirledi; artık tehdit 
“Yeşil”den geliyor, “Müslümanlar”dan geliyordu. 
İşte bu noktada Batı’nın genişleme alanında Ba- 
tı’nın çıkarlarını ve güvenliğini güvence altına ala
cak yeni bir ''çalışma grubu” oluşturmak gereki
yordu. Batı’nın çıkarlarını korumak ve “Yeşil teh- 
like”yi bertaraf etmek için...

Bu tehlikeyi bertaraf etme konusunda iki akım 
çatışıyor: Bunlardan bir tanesi Brzezinski’nin‘sopa 
stratejisi’. Daha sonra bir de Graham Fuller’in 
sözcülüğünü yaptığı ‘havuç stratejisi’ ortaya çıktı.

Birinci stratejiye göre; müslümanlar adam ol
maz; dün olduğu gibi bugün de bize karşı çıkabi
lirler; onun için bunlarm kolunu kanadını buda
yacaksın, sırtlarından sopayı eksik etmeyeceksin.

Öbür kanat ise diyor ki: liayır!.. Müslümanla
rın içinde çok fazla akılh adamlar vardır. Bunlara 
dışardan saldırırsanız, aralarında güç birliği yapar, 
direnirler. Halbuki, bunları içerden farklı gruplara 
ayırır, bir de maddi imkanlara boğarsanız, bizim 
için bir tehlike olmaktan çıkarlar. Bunlar, sanıldığı

gibi paraları çok olunca kendi iman davalarına 
bunları harcamıyorlar. Mesela ikinci karı alıyorlar. 
Dünya malı dünyada kalu' deyip köşelerine çekili
yorlar. Yani paralarını kaybetmemek için sisteme 
daha çok uyum sağlıyorlar. Parası olan yumuşuyor. 
Ayrıca bunlar kendi aralarında çatışma helindeler. 
Çünkü o kadar çok İslam, kurum ortaya çıktı ki, 
biri diğerinin dediğini nakzediyor. Seç beğen al...

Bunların hangisi gerçek müslüman? Hepsi bir, 
ama biri diğerini reddediyor. (...) Protestan Müs
lümanlar, Ortodoks Müslümanlar, Metodist VIüs- 
lümanlar, Scientolojist Müslümanlar; yani bilimle 
dini açıklayan... Bunlar ortodokslar, bunlar meto- 
distler; yani metoda göre hareket edenler; bunlara 
göre hüküm zamana göre değişir, önemli olan me- 
toddur. İşte, önce müslümanları kendi içlerinde 
parçalamak... Böylece, insanlar hangi tip müslü
man olacağına karar veremeyeceklerinden, kendi 
içlerinde çözülecelder...

İşte ikinci strateji bu... Test edildi ve onaylandı, 
ki işgörüyor: ‘Yani müslümanlar özgürlüklerini iyi 
kullanamıyorlar, paralarını iyi kullanamıyorlar. 
Bunlar parasız kaldıkça, baskı altında tutuldukça 
radikalleşiyorlar.’ Ben de aynı kanaatteyim: Başör
tüsü yasağı olmasaydı, iş bu kadar büyümezdi. Dü
şünüyorum ki, bu yasaklar... bize şer gibi gelen şey
lerde Allah belki de hayır murad etmiştii'.

Şimdi, işle BÇG Batı’nın çıkarları ve güvenliği 
için bir takım stratejiler geliştiriyor. Bir kanat di
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yor ki; ‘bunlara para verelim, bunların önünü aça
lım, bakalım nereye gidiyorlar?’ Öbür kanat da di
yor ki; ‘hayu', bunlar yarm tekrar Kur’an’a döner
ler, başka şeyler yaparlar; o halde bunlar üzerinde 
baskı kurmamız gerekir, ipin ucunu kaçırmama
mız gerekir.’...

İşte bu da BÇG’nin kendi içindeki çelişkisidir.
Aslında Batı, Türkiye’de ne İslam’ı ezmek ne de 

yükseltmek istiyor. Batı kendi çıkarlarını ve güven
liğini korumak istiyor; kendi çıkarları ve güvenli
ğiyle çelişmeyen bir İslam’la da problemi yok. Ha, 
böyle bir İslam’ı, da üretmek istiyor; ne sizin hari
tanıza karıştığı var, ne de başörtünüze karıştığı var! 
Onun çıkarları ve güvenliği için bir tehdit oluştur- 
muyorsanız, bırakın yapsınlar diyor. Aslında bu 
kadar ağır baskıların karşısında Batı’nm böyle bir 
kurtarıcı misyonunun ortaya çıkması, hepimizi 
“demokrat ve batıcı” yapıyor. Dün ‘batıcılığı’ aşağı
layıcı bir kelime olarak kullanırken bugün en akıl
lılarımız bile ‘Batı’da ne varsa, aynısını biz de isti
yoruz’ diyor. ‘Ben de isterem’ diye arabesk şarkıya 
döndürdük işi... Salladıkça dökülüyoruz, vurdukça 
yumuşuyoruz. Bu konuda herkesin ayağını denk 
alması gerekiyor!

Şimdi, Türkiye’de, bütün dünyada; Avrupa’nın 
etkin olduğu bütün ülkelerde BÇG’ler var. Hemen

söyleyeyim, Kosova operasyonunu düzenleyen de 
BÇG; Kosova Kurtuluş Hareketi var ya! Bir yandan 
Sırplara seyirci oldular; öbür yandan Arnavutları 
-aynen o fil hikayesinde olduğu gibi- Sırplar döv
dü, dövdü, ondan sonra da ‘Ya Rabbi, Amerikalı 
kullarını gönder de bizi kurtarsınlar’ diye dua et
mediğimiz kaldı. Onu da ettik zaten... Şimdi BÇG, 
yarm Çeçenistan’a da o yardım eder. Kırgızis
tan’da, 36 paralelin üzerinde de BÇG var. Fransa’da 
da BÇG var. Bütün mesele Batı’nın çıkarlarını ve 
güvenliğini korumak... Bunun da kutsal kilabı 
AGİT; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Deklarasyonu, 
Helsinki Deklarasyonu.

Peki, Türkiye’de neden bu iş böyle oldu? 
BÇG’nin Türkiye’deki taşeronları, Batı’yı da, Ame
rika’yı da, Nato’yu da arkalarına alarak kendi ikti
darları ve servetleri için bu işi kullanıyorlar. BÇG 
şöyledir veya böyledir demiyorum; 'Batnnrı çıkar
ları neyi gerektiriyorsa onu yaparlar’ diyorum. Bi
zimkiler, Batı’yi “ İslam’ın mutlak bir tehdit oldu- 
ğu” na ikna etmek istercesine bir tavır içindeler; 
meseleleri büyük ölçüde abartmak suretiyle... Ba
tı için çalışanlar var; ‘ağa’nm kendisinden daha za
lim ‘kahyası var. Türkiye’deki müslümanlarm bu 
kadar yükselmesini, sizin para kazanmanızı, ikti
dara ortak olmanızı, kültüre, sanala, bilime ortak

FP Grup Başkan Vekili Bülent Arınç: 
'Halkın Seçtiği ‘Sorumlu’ Bir Cumhurbaşkanı İstiyoruz.”

Ankara Pınar Kitap-Kültür Merke- 
zi'nin periyodik olarak Cumartesi 
günleri düzenlediği toplantıya 
25.3.2000 tarihinde FP Grup 
Başkan Vekili Bülent Arınç ko
nuşmacı olarak katıldı. İlgiyle ta
kip edilen toplantıda Bülent Arınç 
Türkiye'nin gündemindeki "Cum
hurbaşkanlığı Seçimi" konusunu 
Fazilet Partisi bakış açısıyla de
ğerlendirdi.

Bülent Annç konuşmasına bir 
tespit ile başladı. Günlerdir Türki
ye'de özellikle medya aracılığıyla 
yapılan Cumhurbaşkanlığı tartış- 
malannın halkın dikkatini çekme
diğini vurgulayarak "101. madde 
nedir? 69. madde nedir? dendi
ğinde halkın çoğunluğu bunlann 
ne demek olduğunu bilmemekte
dir” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçi
minin bir prosedürünün olduğu

nu, bunun Anayasa’nın 101. 
maddelerinden başlayarak 105. 
maddesine kadar düzenlendiğini 
belirterek şunlan söyledi.

"Bu kurumun süresiyle ilgili 
yani 1 dönem mi olacak, 2 dö
nem mi olacak tartışmalarını de
vam ettiriyoruz. 104. madde 
Cumhurbaşkanının görevlerini 
tespit ediyor. Bunun yanısıra 
Cumhurbaşkanının yetkileri bir
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olmanızı istemiyor ve doğrudan sizi “tehdit” ola
rak algılıyor, bunu yaparken de sırtını Batıya dayı
yor; Batı’nın bir kesimine, İslam’a karşı sopa siya
setini izleyen kanadına sırtını yaslıyor. Ve iş o nok
tada başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Bugün geldiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 
bu çatışmanın önemli bir rolü var. Cumhurbaş
kanlığı son derece önemli bir makam. Eğer cum
hurbaşkanı, bunların adamı olmaz veya nötr bir 
adam olursa, bunların varhklarmı korumaları ve 
sürdürmeleri mümkün değildir. Süratle tasfiye 
olurlar. Bunun için bu makama kesinlilde kendile
rinden birini getirmek istiyorlar. Ama kendilerin
den birini de şu anda getirecek güçleri yok. Güç 
kaybına uğradılar; en önemli isimleri tasfiye oldu; 
kamuoyunun gözünde de mahkum oldular...

Demirel bunlarla ilişkili... Aslında Demirel hiç 
kimsenin adamı değildir; sadece kendisinin ada
mıdır. Demirel herkesle anlaşabilir. Bugün onların 
yanında yer alıyor; onlar da Demirel’e destek veri
yor. Kendi adamlarını getiremeyince, kendileri için 
çalışabilecek birini tercih ediyorlar.

Eğer bu makama nötr bir kişi veya farklı bir ki

şi gelecek olursa, MGK’daki sayısal denge değişir. 
Eşit oy halinde Cumhurbaşkanı’nm ild oyu olduğu 
unutulmamalı. Dolayısıyla MGK’da Cumhurbaş- 
kanı’nın rolü kritik bir roldür. Hükümeti atayan 
odur; kanunları imzalayan odur. Bir bakıma fonk
siyonsuz gibi gözükse de, o makamı kullanan kişi
nin performansına bağlı olarak fonksiyonel olabi
lir; Sözleriniz etkilidir ve bağlayıcıdır. Devletin en 
üst düzeyindeki bilgi sahibi olan kişisiniz. Halka 
gidebilirsiniz, hükümete başkanlık edebilirsiniz. 
Hiç bir icraatınızdan dolayı da sorumlu değilsiniz. 
Dolayısıyla son derece önemh ve kritik bir maka
mın seçimi sözkonusudur. Tabi, seçilecek olanın 
‘Cumhur Başkanı’ mı, ‘Devlet Başkanı’ mı olduğu 
beUi değil. Yani Devlet’in başıysa, onu Devlet’in 
seçmesi; çoğunluğun başıysa, çoğunluk (yani cum
hur) tarafından seçilmesi gerekir. Ha, 'cumhuru 
yöneten devletin başt' olabilir. Bu da ayrı bir tas
laktır.

Şimdi burada, önce Türkiye’nin geleceğine ait 
bir karar vermemiz gerekiyor. Nasıl bir devlet ya
pısı ortaya koyacağız? Ki, ona göre icraat yapalım? 
Yani biz bir şoför bulacağız; ama tır mı alacağız, 
kamyon mu, otomobil mi, belh değil. Türkiye bir 
bakıma yarı başkanlık sistemine geçti... Nasıl olsa 
bölge valililderi oluşturulmaya başladı. İstanbul’u

hayli fazla. Geniş yetkilere rağ
men hiçbir sorumluluğu yol^. So
rumluluk hali sadece vatana iha
net suçundandır. Bu sorumluluğu 
da çok kısıtlanmış ve sınırlandı
rılmıştır. Yetkilerinin ne kadar faz
la olduğunu Yök başkanlığı seçi
mi örneğinde detaylarıyla gör
dük."

Başbakan Eceviî'in "Demirel 
Cumhurbaşkanı seçilmezse ra
hatsızlık doğar" açıklamasını da 
gündeme getiren Arınç, bunun 
bir baskı anlamına geldiğini şu 
cümlelerle anlattı: "Bu açıklama

olayı bir rejim meselesi haline 
sokmaktadır ve bu fevkalade 
yanlıştır.

Çünkü bugünkü sisteme göre 
Cumhurbaşkanının seçilmeme- 
si gibi bir durum yoktur. Daha 
önceki tarihlerde de Cumhur
başkanlığı seçimleri yapılmıştır. 
Bunlar; 61, 66, 73 ve 81’de ya
şanmıştır. Bu dönemlerde sıkın
tının kaynağı, ‘cumhurbaşkanı 
asker mi olsun? sivil mi olsun?’ 
tartışmasmdadır. Askeri gele
nekten geldiği için de askerler 
arasında kim olacak gelişmesi

ne dönüşmüştür. Toplam bir ay 
içerisinde bu iş çözülecektir, Çö
zülmezse buyurun seçime deni
lecektir."
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birkaç vilayete bölmek, bir de İstanbul bölge valisi 
koymak gerekiyor. Yarm, ‘Kıbrıs’ı ilhak ederiz’ di
yorsunuz. Kuzey Irak meselesi var, Kerkük mesele
si var, öbür tarafta Nahcivan meselesi var. Nahci- 
van iç işlerinde Türkiye’ye, dış işlerinde Azerbay
can’a bağlanabilir... O halde Türkiye’nin idari ya
pısında ciddi bir reforma ihtiyaç var. Türkiye’nin 
idari yapısı ortaya çıkmadan ne seçeceğimizi de bi
lemiyoruz. Başkanlık Sistemi çok tartışıldı; geç ka
lındı’, ‘acele edildi’. Bir terslik var; ne seçeceğiniz 
belli değil. Bunu kimin seçeceği belli değil. Buna 
Demirel’in aday olup olmayacağı da belli değil.

Şahsa özel yasa çahşmaları yapılıyor. Doğru 
olanı kimse aramıyor. Bir yanda Fazilet Partisi... 
Önünde üç tane engel var: Bir, Partimi kapatma.

A N A P  Genel Başkanı M . Y ılm oz-M H P  G enel Başkanı Devlet Bahçeli

İki, 312’nin muhtevasını değiştir, çünkü biz 
312’den yargılanıyoruz; parti kapanmasa bile bazı 
kişilere siyaset yasağı gelebiHr. Üç, siyasi yasaklara 
af getir; yani Erbakan’ın siyasete dönmesine izin 
ver. O zaman biz de seni Cumhurbaşkanı seçelim. 
Yani Demirel’e destek verelim. Demirel de Ecevit’i, 
MHP’yi ikna çabasında. Demirel’in çok ikna me- 
todları vardır: Havuç yöntemini de diğer yöntem
leri de bilir. Şimdi FP kiht parti durumunda ve 
FP’nin getirdiği çözüm de bu.

tşin ilginç yanı, herkes böyle konuşuyor ama 
bu iş Meclis’te bitecek; ancak, yapılacak oylama 
hakkında grup kararı ahnamıyor. Gizli oylama ol
duğu için de kimin ne oy kullanacağı belli değil. 
Bir de, kimse kimseye güvenmiyor. Hiç bir şey bel

li değil...

Amerika’daki Başkanlık 
Seçimine Benzer Bir 
Yöntem İzlenebilir

Belki bunun en doğrusunun 
şöyle olması gerekirdi: Bana 
kalırsa, bir 'aımhurbaşkauı’ 
seçilecekse gerçekten, bunun 
Amerikan seçimlerine benzer 
bir şekilde çalışması yapılabi- 
hr. Bu nasıl olur? 550 iane 
milletvekili oy kullanır; ayrıca

“Biz Fazilet Partisi olarak iki 
önemli konuda araştırma yaptır
dık. Birincisi Cumhurbaşkanlığı 
süresi 4 yıl ve iki dönem olmalı. 
Bu demokratik ülkelerin pekço- 
ğunda uygulanmaktadır. İkincisi 
Cumhurbaşkanını halkın seçme
si yoludur. Arkasında halk deste
ği olan Cumhurbaşkanının bu 
yetkileri kullanırken daha sorum
lu olacağı anlayışından kaynak
lanıyor. 14 ülkeden 3 tanesinde 
meclis seçiyor, 11 tanesinde halk

seçiyor."
Bülent Arınç Cumhurbaşkan

lığı seçimi takvimini anlattıktan 
ve yasal gerekçelerini ortaya 
koyduktan sonra, Türkiye’de bu 
olayın neden bu kadar uzun bir 
süre gündeme getirilmesini, tar
tışma ve pazarlık konusu haline 
sokulmasının arka plaplanda ne
ler yattığını şöyle anlatıyor:

“Daha önce yapılan Tahkim 
yasası, DGM’ler gibi değişiklik
lerde mecliste bir ittifak vardı.

Ama bu konuda iktidar ve 
DYP'nin dışında ittifak yok, FP 
bunun dışında. O zaman ne ola
cak? Anayasa değişiklikleri mec
liste çoğunluk isteyen değişiklik
lerdir. Teklif edilirken bile 184 mil
letvekilinin imzası gerekir; kabulü 
için en az 330, referandumsuz 
kabulü için 367 imza gerekir. İkin
ci bir endişe milletvekillerine tek 
tek sorulduğunda 367 imza bulu
namayacak. Bunun için FP’yi işin 
içine katmaya çalıştılar. Bazı ar-

16 Nisan 2000 ÜMRAN



28SiibıU DİLİPAK

150 tane de üst düzey büroki'at oy kullanır, etti mi 
700. Bu 150 bürokrat ise Yargıtay başkanı, YÖK 
başkanı, ne bileyim Genelkurmay başkanı, kuvvet 
komutanları, {artık ünvanını tarif edersiniz) olabi
lir. Ya da seçim esası getirebilirsiniz; Yargıtay’a üç 
tane seçici kurul üyesi vs. (...) îki dereceli seçim 
yapmak gerekiyor; Bir kısmı önceden belli olan ki
şiler seçim yapıyorlar; mesela milletvekilleri, ana
yasal kuruluşların başkanları vs. Sonra da bin ya da 
ikibin kişi, mesela sivil toplum örgütlerinin baş- 
kanlan ya da onların seçeceği kişiler. Bunlar Cum- 
hurbaşkanı’nı seçecek seçiciler kurulu. Odaların 
başkanları, şu kadar üyesi olan dernelder, vakıflar, 
meslek kuruluşları, sendikaların başkanları veya 
seçecekleri kişiler... Artı 80 il var; hatta il bazında 
değil, ilçe bazında seçim yapılarak Cumhurbaşka- 
nı’nı seçecek kurula adaylar, delegeler belirlenip 
onların oy kullanması suretiyle CAimhurbaşkanı 
seçilebilir. Amerika’da Başkanlık seçimi böyle ya
pılır.

Bana kalırsa doğru olan budur. Bu velayet-i fa- 
kih sistemine de uygundur. Yani siz, seçicileri seçi
yorsunuz; onlar bu işi anlayan insanlardu*. Böylece 
mümkün olduğu kadar çoğulcu, temsil kabiliyeti 
)^ksek bir yapı ortaya çıkıyor. (Mesela; üç tane 
Süryani cemaati -Süryani Kilisesi’nde seçim yapıp- 
gönderecek, üç tane Ermeni cemaati gönderecek, 
Yahudi cemaati gönderecek... Yüz bin üyesi olan 
bütün kuruluşlar... İster seçim yapıp göndersin, is

terse başkanları 
seçici kurul üye
si olsun.) Böyle 
bir sistemle Tür
kiye’nin tam 
temsilinin sağ
lanması lazım. 
Halkın huzu
runda da aday
lar kendilerini 
tanıtıp projeleri
ni sunar. Ne va- 
ad ediyor? Tek 
tip insan mı va- 
ad ediyor? Başka 
mı? Ben de fikri
mi söyleyece
ğim, o da fikrini 
söyleyecek. So
nunda bu seçici
ler kurulu Cum- 
hurbaşkanı’nı 
seçecekler.

5+5 Formülü ve Diğer Hesaplar

Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin 5 yıl daha uza
tılması halinde, Türkiye’deki bütün olumlu beklen
tiler bana göre 5 yıl ertelenmiş olur. Yani bu, 28 Şu-

kadaşların dediği gibi aslolan 
101. madde ama buna bir kaldı
raç lazım. Kaldıraç için 69 ve 86. 
maddeyi ilave ettiler. FP'ye denil
di ki 69. maddeyi sizin için değiş
tirebiliriz, milletvekillerinin de öz
lük haklarmı iyileştirebiliriz. Bu 
sefer teklif paket haline geldi ve 
Anayasa komisyonunda kabul 
edildi.

Arınç'ın Anayasa komisyonu 
toplantısında yapılan tartışmada 
DSP’li bir milletvekilinin Demirel

savunması yaptığını da şu söz
lerle anlatıyor: "DSP’li bir arkada
şımız ‘Demirel’e yaşlı diyorsunuz 
ama Çin’in ünlü lideri Mao da 
yaşlıydı. Tunus Başbakanı Burgi- 
ba yaşlı olduğu tıalde Tunus’u 
yıllarca yönetti’ dedi. Her neden
se 68 kuşağı arkadaşlarda bir 
Demirel hayranlığı başladı."

Bülent Arınç Demokrasi ah
lakının önemli olduğunu, ufak he
saplarla demokratik ilkelerden 
vazgeçilmeyeceğini, demokrasi

nin sadece çoğunluğun hakları
nın değil bilakis azınlığı ve muha
lefetin korunduğu bir sistem oldu
ğunu ifade ederek konuşmasını 
şöyle bitirdi:

"Biz cumhurbaşkanlığı için ki
şilere yönelik anayasa değişiklik
lerine karşıyız. Siyasi etikten 
yoksun ve mevcut yetkilerle ikin
ci bir dönem daha sorumsuz bir 
cumhurbaşkanının yönetiminin 
Türkiye için yararlı olmadığını dü
şünüyoruz.”
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bat beş yıl daha devam edecek anlamına gelir.
Demirel’in adaylığı henüz kesin değil. Çünkü 

toplumda büyük oranda yıprandı. Başkaları da 
Demirel üzerine hesap yapmaktan vazgeçebilir. 
Ben, Demirel’in kazanacağından çok, aday olaca
ğından emin değilim; aday olsa da kazanacağından 
emin değilim. Asker kökenli biri de aday olabilir. 
Ama böyle bir adaya karşı da allerji var. Mesela Ka- 
radayı’yı gündeme getirebilirler. Güreş de olabilir.

İnatlaşma devam ederse, bu işin nereye gidece
ği de belli değil. O kadar çok hesap var ki Cumhur- 
başkanhğı konusunda... Türkiye’de herkesin bir 
hesabı var: (Tabi en te
pede Allah’ın hesabı var.
Onun dediği olacak mu
hakkak. Ve bizim imti
hanımıza göre birini se
çecek.) Amerika’nın he
sabı var. Almanya’nın 
hesabı var, İtalya’nın,
Fransa’nın var. İsrail’in 
hesabı var. Mesela İsra
il’in çok büyük iktisadi 
ve siyasi çıkarları sözko- 
nusu. İsrail’de teknoloji 
var, para da var; ama İs
rail’de insan gücü yok, 
hammadde yok, pazar 
yok. Malını kimse al
maz, üretim yapacağı 
toprağı yok, toprakların
da hammadde yok... İs
rail’in büyüme alanları
durdu. İsrail bundan böyle askeri olarak çok ciddi 
şekilde genişleyecek ki, yeni yatırım alanlarına ula
şabilsin; yeni istihdam alanları oluşturabilsin. GAP 
bölgesinde çok su var ve burada tarım yapılabilir. 
Şimdi Mersin’le Diyarbakır arasını yeni yatırım 
alanı olarak seçiyorlar. Antep ovasına kadar olan 
kısım tarım alanı olacak. İsrail’in çok ciddi tarım 
alanlarına ihtiyacı var; buradan ürettiği tarım 
ürünlerini hem Türkiye’ye satabilir, hem Suriye’ye, 
hem Irak’a, Çok ciddi gehr elde edebilir... İsrail, 
kendisinden kat ve kat daha büyük bir alanı, Tür
kiye’yi yatırım alanı olarak seçiyor.

BÇG işte bunun için var. Amerika, Avrupa, Ya
hudi fınans çevreleri Türkiye’ye büyük yatırımlar 
yapmak istiyorlar. Artık kendilerini de güvende 
hissetmek istiyorlar. İşte tahkim yasası da onun 
için çıktı. Niye daha önce çıkmadı da şimdi çıkıyor 
bu yasa?

Türkiye’de bu yatırımların gerçekleşmesi için 
çok ciddi hukuk reformu yapılması, siyasetin de 
buna göre şekillenmesi gerekiyor. İşte BÇG’nin asıl 
rolü, misyonu bu.

Bu süreçte Cumhurbaşkam’nm rolü, çok özel 
bir anlam taşıyor. Eğer Cumhurbaşkanı bu stan

dartlarda, bu süreci to- 
lere edecek kişilikte bi
risi değilse problem çı
kacak. Tepedeki ada
mın garantin olması is
teniyor. Bu anlamda, 
mesela İsmail Cem 
aday olabilir.

Ama problem tek 
değil. Bütün mesele İs
rail’in çıkarları nokta-i 
nazarından değerlendi
rilmiyor. Meseleyi tek 
başına Avrupa’nın çı
karları açısından da ele 
alamıyorsunuz. AB’nin 
kendi içinde çıkar den
geleri var. Bir Alman 
inisiyatifi var; Alman
ya’nın poHtikası farklı, 
İngiltere’nin politikası 

farkh, Fransa’nmki farklı. Amerika’da Cumhuri- 
yetçiler’le Demokratlar ayrı şeyler söylüyor.

Müslümanlar hakkında ne yapacaklarına karar 
vermiş değiller. Biri ‘sopa vurahm’ diyor, öbürü 
‘havuç verelim, tavşanlaşırlar, tüyleri yumuşar’ di
yor. Müslümanlar da ne yapacaklarına karar ver
miş değiller. Bir gün böyle, öbür gün böyle.

O kadar çok belirsizlik var ki, hiç kimse gelecek 
için ‘şu olacak’ diyemiyor. Biz çok sıkıntıdayız, ama 
BÇG’nin de bizden daha az sıkıntıda olduğunu 
sanmıyorum; onlar da ciddi şekilde bunalmış vazi
yetteler. Biz de ne istediğimizi çok iyi bilmiyoruz.
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Onlar da bizim ne yapacağımızı hiç bilmiyorlar; 
kovacak olsalar kovulamayacak, bitirecek olsalar 
bitirilemeyecek. Uzlaşmayı deneyenler var; savaş 
tamtamları çalan, topyekün savaştan söz edenler 
var, sabaha kadar uyuyamayanlar var.

Hukuk Reformu, Af, Anayasa Değişikliği

Çok fazla belirsizlik var. Şartlar böyle dalgalanıyor. 
Normal olarak Haziran ayında yasal reformların 
yapılması, affın çıkması, hatta Anayasa değişikliği
nin yapılması gerekiyordu. Ama herşey cumhur
başkanı seçimlerine kilitlenmiş gözüküyor. Bay
ramdan sonra af konusu yeniden gündeme gele
cek. Ondan sonra cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili 
Anayasa ve yasa değişikliği gündeme gelecek. 
Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra hukuk refor
mu ele almacak. Hukuk reformu için şimdi yüzler
ce kişi çalışıyor. Doksan bin sayfa civarındaki Hel
sinki Kriterlerini tercüme ediyorlar; bunlar ‘el kal- 
du-indir' usulüyle kanunlaştırılacak. Avrupa’nın 
istediği de bu; ‘herşeyinizi Avrupa standartlarına 
uyduracaksınız’ diyorlar. Bir de şunu söylüyorlar; 
‘Bize gelin, rejiminizi koruyalım; yoksa görüyorsu
nuz, bunlar (irticacılar) adamın kafasına çivi ça
karlar’.., Biraz da bu işlerin böyle ortaya çıkması, 
ekranlara taşınması bu sebepten; yani Avrupalıları 
ikna etme işi. Görüyorsunuz, ekranda, saatlerce 
süren bir operasyonun bu şekilde yayınlanması, 
Avrupa’yı ikna etmek isteyen ‘Batı için çalışan bir 
grubun’ propagandası, psikolojik operasyonu ola
rak değerlendiriliyor.

Şimdi, bu mevzuatlarm değiştirilmesi nokta
sındaki çalışmalar son şeldini aldı. Bizimkiler di
yorlar ki, ‘izin verin, biz bunları zamana yayalım.’ 
Avrupa da şöyle diyor: Bunları çıkartın, ama bazı 
noktalarda istisna şartları getirmeye kalkabilirsi
niz. İstisna şartları normalde içtihada bıralahr. Ya
ni ‘olumsuz şartlar şöyle, şöyle olursa’ diye kanun 
yapılmaz. Kanun, istisnaları değil esası belirtir. 
Normal olarak yargıçlar bu kanunlara göre hük
mederler; eğer yargıç, bu kanunun aksine bir hü
küm vermek için açık bir durum sözkonusu ise, bu 
istisna maddesine bağlı kalarak ceza miktarını 
azaltıp artırabilir. Bu husus, Batı’da büyük ölçüde

Bana kalırsa Cumhurbaşkanlı
ğı seçiminin önemi burada ya
tıyor; devletin yeniden yapı
landırıldığı, kurumların yeni
den tayin edildiği bir sırada 
bu kurumların başına gelecek 
kişileri seçecek bir adam se
çiyorsunuz.

yargıcın içtihad’ına bırakılmıştır, Ama bizimkiler 
böyle yapmak istemiyorlar. Mesela, kanun madde
si: “Herkes dernek kurma ve gösteri yapma hakkma 
sahiptir. Ancak...” Birbuçuk satırla verdiği hakkı 15 
satırla nasıl geri alırım diye maddeye yazmak isti
yor. Böylece, istisna şartıyla sizi engellemek istiyor.

İşte bu nok
tada bir tıkanık
lık yaşanıyor. Bu 
yüzden, Öyle gö
rünüyor ki, yasal 
düzenlemeler 
Cumhurbaşkan- 
hğı seçiminden 
sonraya ertele
necek. Dolayı
sıyla Cumhur
başkanı seçimi 
çok daha fazla 
önem kazanıyor.
Çünkü Cumhurbaşkanlığının kişiliği, niteliği, bu 
yasaların çılaş şeklini ciddi şekilde belirliyor. Bu 
konuda kamuoyunun da çok dikkatli olması gere
kiyor. Sivil toplum örgütlerinin de kendi uzmanlık 
alanlarıyla ilgili düzenlemeler konusunda parla
mentoyu baskı altına alması gerekiyor. Ciddi bi
çimde anayasa değişildiği konusunu tartışmamız, 
bu meseleler hakkında ciddi şeldlde bilgi sahibi 
olup çözüm teklifleri üretmemiz lazım. Kanunla
rın yeniden hazırlandığı, devletin yeniden yapılan
dığı, kavramların, kurumların yeniden tanımlan
dığı bir zamanda halkın bu şekilde oyunun dışın
da tutulması, bana kalırsa büyük bir yanılgı, büyük 
bir çelişld, büyük bir zaafıyet.

Evet, bana kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçiminin 
önemi burada yatıyor; devletin yeniden yapılandı
rıldığı, kurumların yeniden tayin edildiği bir sıra
da bu kurumların başına gelecek kişileri sececek 
bir adam seçiyorsunuz.

Sorular/Cevaplar

Soru: Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde 
sarfedilen anasından doğduğuna pişman ederim' 
cümlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu, adaylığın
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bir nevi tezahürü mü?
Cevap: Bu bir anlamda kabadayılık: ‘Beni seç- 

tirmezsen, ey Erbakan, ayağmı denk al!’ Yani bu 
herkese yönelik; Yılmaz’a da tabii: ‘Ben burada 
varken, siz ne pazarlığı yapıyorsunuz?’

Soru: Cumhurbaşkanı, “Devlet bazan rutinin 
dışına çıkabilir'' diyor. Bunu BÇG mi dikte ediyor?

Cevap: Medya, mafya, sermaye, siyaset dünya
sından oluşan bir zincir var. Derin Devlet. Askeri 
ve sivil bürokrasi, üniversite üyesi, gazeteci, işada
mı... bunların bütün işleri zaten ‘rutin dışı’ Siz di
yorsunuz ki, ‘bu bankanın içi niye boşaltılmış?’ 
Derin devletin operasyonunu finanse etmek için 
para gerekiyor. Diyorsunuz ki, ‘hazine arazisi maf
ya tarafmdan yağmalanmış.’ O mafya değil ki... 
Bunlar rutin işlerdir; para bulunması lazım. ‘Bu 
ihale neden bu adama verildi?’ Zaten o adama ve
rilmek için hazırlanmış... Yani her gördüğünüz 
mafyaya mafya demeyin. Bir mafya vardır, mafya
dan içeri.

Soru: Amerikan Büyükelçisi’nin, Doğan grubu
na ait gazetecilerle yaptığı toplantıda, Demirel’in 
desteklenmesi yönündeki tavsiyesini nasıl değerlen
diriyorsunuz?

Cevap: Amerika’ya hiç güven olmaz. Bu adam
lar kıblelerine çok sadıktırlar; kıbleleri de menfaat
leridir. Menfaatleri nereyi gösterirse oraya döner
ler... Yani Demirel’in bu kadar erken aday olarak 
çıkartılması ve toplumun önüne gagalanmak üze
re atılması, benim aklımı karıştırıyor. Amerika, bu 
kadar yıpranmış bir adama oynamaz... Yani bu gi
bi konularda bu tür çıkışları şüphe ile karşılamak 
gerekiyor.

Soru: “Reis”in “Cumhur”u olmaya devam mı 
edecek?

“Cumhur”un “Reis”i olma ihtimali var mı?
Şu anda sistemin, ontolojik güven bunalmn var 

mı? Varsa, çözüm arayışı içindeler mi?
Cevap: “Cumhur”un “Reis”i olmayacak; öyle 

anlaşılıyor. Cumhur seçse de zaten “Cumhur”un 
“Reis” ini seçemeyecek. Çünkü karanlık kafalarla

sağlıkh bir seçim olmaz. İki dereceh seçim sistemi 
olmadıkça bu iş olmaz. Milletvekilleriyle de bu iş 
olmaz... Başkanhn “cumhur”u vardır Türkiye’de. 
Çünkü Başkan, ‘tek tip insan’ üreten bir fabrika
nın fabrikatörü gibi... Genel olarak, “Cumhur”un 
“Başkan’ı değil de, “Başkan’ın “Cumhur”u var.

Ontoloji problemi; evet, bu devlet kendini an- 
lamladıramıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş 
Savaşı temellerinden uzaklaştı; Misak-ı Milli’den 
uzaklaştı. Şimdi bambaşka bir şey ortaya çıktı. Ya
ni kendine bir anlam, bir misyon yükleyemiyor. 
Neden? Bizi “biz” yapan ne varsa bırakmak istiyo
ruz. Bizi başkalarından ayıran, alamet-i farikamız 
olan herşeyi utanç hahne getirdik: İnanç, tarih, 
kültür, kimlik, imaj, misyon... Bizim misyonumuz 
nedir? Hani, 3. Dünya halklarının bağımsızlık sa
vaşlarının umuduyduk? Bitti. Devlet kendini an- 
lamlandıramıyor. ‘Tanrım beni yeniden yarat’ diye 
bir arabesk türkü söylüyor; ‘beni şimdi Avrupalı 
yarat’!.. Kendisini değiştirmek istiyor; dilini davra
nışlarını, müziğini, kültürünü değiştirmek istiyor. 
Tam bir ontolojik kırılma yaşanıyor.

Soru: 21. yüzyılda. Dünyadaki güç kaymaları
nın Türkiye'deki seçhnlere ne gibi bir etkisi var? Şu 
anda Türkiye'nin anlık ve devri değişikliği için size 
göre hangi çalışmalar yapılmaktadır?

Cevap: Seçim’den sonra Türkiye’de siyaset 
çöktü. Partilerin hepsi geriliyor. Kararsızların ora
nı neredeyse yüzde 50. Türkiye’de şu anda siyaset 
falan yok. Hepsinin yeni baştan inşası gerekiyor. 
Beş tane lacivert elbiseli adam siyaset ediyor. Ben 
bundan sonra bu siyasi kadrolarla da birşey olaca
ğını sanmıyorum. En akıllısı Fazilet, onun da hali
ni içindekiler bilirler...

Soru: Çevik Bir, erken Cumhurbaşkanlığı aday
lığı ile; Teoman Koman da yönetiminde olduğu ban
kanın batmasıyla ağırlıklarmı kaybettiler. Buyıpra- 
mş ve ağırlık kaybetme, bu şahısların beceriksizliği 
mi, yoksa başka bir ekip tarafmdan tasfiyesi mi?

Cevap: Bunlar gerçekten beceriksiz adamlar. 
Ama bunları tasfiye eden ciddi bir ekip de var. ■
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KAPAK

Olağanüstü Ha 
ve Anayasal Düzen

Cevdet Saic
Çeviri: Abdi Keskinsoy

T oplumlarm anayasaları vardır. Ama kimi 
zaman bu toplumlar anayasal düzenleri
nin olmasına rağmen, olağanüstü hal (sı

kıyönetim) uygulaması ile karşı karşıya kalırlar.
Olağanüstü hal ve anayasa kavramı, bir ölçüde, 

içinde yaşadığımız bu çağda kullanım alanına gi
ren yeni kavramlardır. Bu bağlamda herhangi bir 
ülkenin, belirli bir zaman diliminde, belirli bir böl
gede, ya ülkenin tümünde ya da belirli bir kısmın
da, şartların gerektirmesiyle sıkıyönetim veya ge
nel olağanüstü hal ilan ettiğine tanık oluruz. Nite
kim böyle bir olaydan ötürü, birkaç yıl önce, 
ABD’nin Kaliforniya eyaletinm Los Angeles ken
tinde, olağanüstü hal uygulaması (sıkıyönetim) 
ilan edilmişti. Bu kentte, polisin zenci bir sürücü
yü dövmesi üzerine, zenci halk ayaklanmıştı. Polis 
ayaldanmalann üstesinden gelme konusunda ba
şarısız olmuştu. Olay halk arasında öylesine bir in- 
fı’al yaratmıştı ki, polis güçleri bütün çabalarına 
rağmen, isyanı bastıramamıştı. Bunun üzerine as
keri güçler işe el koymuş, kentte olağanüstü hal 
ilan etmişti. Bu olayların meydana geldiği günler
de, gelişmelerin nasıl çığırından çıktığına, ticaret 
merkezlerinin nasıl yağmalandığına şahit olmuş
tuk. Nitekim o sırada, yağmacıların, mağazalardan 
aşırdıkları televizyon ahcılanm sırtlarına yüklenip

götürdüklerini görmüştük.
Ben kendi payıma şunu söyleyeyim ki, olağa

nüstü hal’ (sıkıyönetim) kavramının içerdiği ince 
anlamı, hakkıyla bilmiyorum; çünkü bizler İslâm 
âlemi olarak sürekli olağanüstü hal ortamı içeri
sinde yaşadık, yaşıyoruz. Yani anayasalarının 
Kur’an olduğu, Kur’an evreninde yaşadıkları söy
lenen ve adına İslam dünyası dediğimiz yerlerde 
durum genellikle böyle.

Fakat şunu biliyorum ki olağanüstü hal’ (sıkı
yönetim) deyimi düpedüz savaş, terör, ve anarşi
nin hakim olduğu durumları, ortamları ifade edi
yor. Böylesi ortamlarda yasalar tümden askıya alı
nır, yürürlükten kaldırılır. Olağanüstü hal uygula
masına neden olan gerekçelerin ortadan kaldırıl
ması için, kimi insanlar öldürülür, kimileri de tu
tuklanır. Çünkü bu tür yasadışı uygulamalarda bu
lunan zevatın elinde, içinde bulunduldan zaman 
ve mekanda olağanüstü hal uygulamasına neden 
olan, gerçekten kendilerini kaygılandıran birtakım 
olaylar yüzünden uygulamak zorunda kaldıkları 
olağanüstü hal gibi bir kavram bulunmaktadm 
Belki de orada, sıkıyönetim (olağanüstü hal) ilan 
edilmesine neden olan olaylarm en kısa zamanda 
ve en az önlemle ortadan kaldınlabihnesi içm ana
yasa ve yasalar devre dışı bırakılırken, bunun yeri
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ne birtakım örfi icraatları gerçeldeştiren, olağanüs
tü hal uygulamasını sona erdirmekle görevli aske
ri bir şahsiyet ortaya çıkabilir.

Evet, Kur’an-ı Kerim tüm müslümanların ana
yasasıdır. Müslümanlar onda yer alan her şeyi (bil
giyi, emir ve yasağı) anayasa .olarak kabul ederler. 
Ama nedense aynı müslümanlar, anayasanın ha
kim olduğu yasal (meşru) ortam (anayasal düzen) 
ile, olağanüstü halin uygulandığı ortamı, bir türlü 
birbirinden ayırt edemezler. Bunun içindir ki ge

nellikle bu bölgelerde, yasaların egemen olduğu 
meşru ortam ile, olağanüstü halin uygulandığı ya
sa dışı (gayr-i meşru) ortam birbirine karıştırıl
makta, bu yüzden, süreklilik kazanan (kronikle
şen) olağanüstü hal durumu, anayasal durum 
(anayasal düzen) gibi kabul edilmektedir. Çünkü 
onlara göre bu şekil uygulama, bizatihi Kur’an’da 
yer almaktadır. Bu yanlış anlamadan ötürü İslam 
âleminin durumu, sürekli olağanüstü hal uygula
malarının, örfi idarelerin yürürlükte olduğu siyasi 
düzenler olarak kalmaktadır. Zira İslam dünyasını 
meydana getiren ülkelerin arasında olağanüstü hal 
durumundan vazgeçip, anayasanın egemenliği ve 
teminatı altında yasaların yürürlükte olduğu, meş
ru idaresi olan tek bir ülke bile yoktur. İslam alemi 
bu bozuk idari uygulama ve yanlış anlama ile şe

killendiği için, bu tür olağan dışı uygulamalar, 
onun yaşamında artık doğal bir hal almıştır. Ger
çekte olağanüstü hal anlayışı ile anayasal düzen 
kavramları birbirleriyle karıştırıldığı zaman, bu 
tür anormal sonuçlar ortaya çıkar; çünkü orada 
olağanüstü hal kavramı, artık her toplum için 
meydana gelmesi olağan bir hadise gibi algılan
maktadır.

Biraz önce değindiğimiz gibi Kur’anda geçen 
her husus, onda anlatılan her olay müslümanlar 
tarafından anayasa olarak kabul edilmektedir. 
Müslümanlar içinde yaşadıkları olağanüstü hal 
durumunun Kur’an’dan kaynaklandığına inan
makladırlar. Bundan dolayı olağanüstü hal duru
mu, müslümanlar açısından anayasal duruma dö
nüşmüştür; yani kavramın kendisi meşru iyet ka
zanmıştır; müslümanlar da bunu artık iyice ka
nıksamışlardır. Bunun içindir ki müslümanlar için 
gerçek anlamda anayasal durumlar (idareler) hâlâ 
gerçeklik kazanamamıştır. Hemen hepsine hakim 
olan uygulama tamamen yasadışılığın (gayr-i meş
ruluğun) egemen olduğu, geneli kuşatan, sıkıyö- 
netimci (totaliter) idare biçimleridir.

Böylesi ortamlar içerisinde yaşayan müslüman 
birey tek başına bu uygulamaların niteliklerini bir
birinden ayırdedemez. Her ne kadar Batılı kav
ramlar ölçüsünde düşünen bazı kimseler, olaga 
nüstü hal uygulamasının kaldırıldığı yönünde bir
takım şeyler söyleseler de, bunların hiçbirisi gerçe
ği yansıtıcı mahiyette değildir. Çünkü bizler ruhu
muzun derinliklerine varıncaya dek anayasal du
rumun, anayasal idarenin ne demek olduğunu he
nüz kavrayabilmiş değiliz.

İslam âleminin içinde bulunduğu bu siyasal 
kaos durumu, Sıffîn savaşı ve raşid halife Mz. Ali b. 
Ebi Talib’in öldürülmesiyle, raşid halifeler döne
minin sona ermesinden sonra İslam tarihinde 
meydana gelen en önemli ve en tehlikeli kırılma
nın doğal bir sonucudur. Çünkü bu olay (Sıffın sa
vaşı ve Hz. Ali’nin katledilmesi) ikrahsızlık (anti- 
şiddet) temeli üzerine kurulan rüşd döneminin 
ortadan kaldırılıp yerine, ikrah (dayatma, zorlama 
ve baskı) temeh üzerine kurulan despotizme dö
nüştür; temel görevi içe, yani içten gelen tehlikele
re karşı değil, dıştan gelebilecek sakhrılara, tehdit
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ve tehlikelere karşı toplumu koruma ve kollamak 
için savaşmak olan askeri güce dayanmak demek
tir.

Bunun için yerytizü Dar’ul-harb (savaş yurdu, 
savaş alanı) ve Dar’us-selâm (barış yurdu, barış 
alanı)’a bölündüğüne göre (yeryüzünde bulunan 
tüm ülkeler bu iki kavramdan birisine dahildir) 
ülke içinde, toplumu kendi halkına karşı korumak 
için oluşturulan askeri güce dayanan ve bu askeri 
gücün zorlama, dayatma yöntemini benimseyerek 
yönettiği toplumlar, bu idari yapılarıyla bir nev’i 
Dar’ul-harb'e (savaş ve terör alanına) dönüşmüş
tür. Bu yüzden, bu idari yapı ile yönetilen herhan
gi bir ülkenin dış işleriyle ilgili sorunları, artık iç 
sorunlara dönüşmüştür. Bundan ötürü Dar’ul- 
harb kavramı günümüzde, İslam toplumu dışında 
yer alan diğer toplumlar için kullanılan bir kavram 
olmaktan çıkmış, müslüman bir toplumun azgın- 
hğa, sapıldığa, yasadışıhğa ve Harici bir toplum ya
pısına dönüşmesi anlamını içerir bir kavram du
rumuna gelmiştir.

Bu dönüşüm sorunu ve sıkıyönetim (olağa
nüstü hal) durumu, ikrah yöntemini benimseyen 
dayatmacı milletlerde süreklilik arzeden (kronikle
şen) bir durumdur. Çünkü bu tür toplumların ida
ri yapısı, genellikle zora dayalı yöntemlerle işbaşı
na gelmişlerdir. Bu yüzden zor kullanma yöntemi 
(ikrah) artık o tür toplumlar için vazgeçilmez ya
sal bir uygulama haline gelmiştir. Sözgelimi oralar
da toplum içerisinde gücü elinde bulunduran 
herhangi birisinin, beklenmedik bir zamanda or
taya çılap zor kullanma yöntemiyle iktidarı ele ge
çirerek insanların başına geçeceği korkusu sürekü 
egemendir. Böyle bir durumda, sözkonusu ülkede 
ayrılıkçılık tehdidinin tümden ortadan kaldırılma
sı için istisnasız herkes tasfiye edilmeye (devre dı
şı bırakılmaya) hedeftir. Böylesi ülkelerde askeri 
güç mülkün ve toplumu yöneten hukuki düzenin 
temel unsuru olduğu için, siyasal egemenlik tüm
den askerin eline geçmiştir; sivil inisiyatif ve ana
yasal idari yapı, bütünüyle askeri güce devredil
miştir. Bundan dolayı kaçınılmaz olarak olağanüs
tü hal uygulaması, bu tür memleketlerde sürekli 
bir yönetim haline gelmiştir.

Herhangi bir toplum, o toplum içinde yaşayan

_______OManihtii Hal SAİD

tüm gruplar, yasal iktidarı sona erdirmede güce 
başvurmama konusunda görüşbirliğine varmadık
ları sürece, o toplumun sivil (medeni) bir topluma 
dönüşmesi kesinlikle mümkün değildir. Çünkü as
kerleri aracı olarak kullanıp onların sağladığı güç
le işbaşına gelen herhangi bir yönetim biçiminin, 
yasal ve adil bir yönetim biçimi olması da, yasal bir 
rejime dönüşmesi de imkansızdır.

Bu gerçeğin böyle olduğuna inanmayan kimse 
yeryüzünde şöyle bir dolaşsın; baksın ki raşid hali
feler döneminin sona ermesinden sonra müslü- 
manların tarihinde neler olmuş neleri? Mesela bu 
dönemin sona ermesiyle müslümanlar, öncelikle 
yasal (adalet ve ihsan temeli üzerine kurulmuş) 
idare biçimini yitirdiler. Yalnızca bunu yitirmekle 
kalmadılar, düşünce alanında da birçok değerleri
ni kaybettiler. Sözgelimi bu dönemden sonra, asıl 
görevi dış tehdidere karşı ülkesini savunmak ve lü
zum hasıl olduğunda onlarla savaşmak olan askeri 
güç, bu ash görevini bırakıp ülkenin idaresine mü
dahale etmeye başlamıştır; bundan dolayı müslü
manlar, böyle bir idari yapının yerine, yasaların 
hakim olduğu sivil (medeni) yönetim anlayışının 
ve rüşd ortamının yeniden geri getirilebileceği dü
şüncesini tamamen yitirmiştir.

Günümüzde müslüman cemaatlerden bazıla
rının belirsiz bir biçimde yeniden rüşde ve hilafet 
yönetimine dönme eğilimi içine girdiklerine şahit 
oluyoruz. Oysa bu müslümanlar daha raşid halife
lik yönetimini nasıl kuracaklarını dahi bilmiyorlar.
Bunun içindir ki hilafet kelimesi, rüşd kelimesi ya
nında olmadan, tek başına kullanılmaktadır. Çün
kü rüşd ölçülerine uygun bir hilafet yönetiminin, 
yani raşid ölçülerde bir halifeliğin, zora dayah bir 
yöntemle (ikrahla) kurulması veya ele geçirilmesi 
kesinlikle mümkün değildir. Raşid halifelik yöne
timi, ancak ilaahsız (zorlama ve dayatma olma
dan) kurulabilir. Ne var ki, bunlara rağmen raşid 
halifelik yönetim biçiminin yeniden kurulmasının 
ancak ikrah yoluyla mümkün olacağı düşüncesi, 
müslümanlarm anlayışına/zihnine artık iyice yer
leşmiş, böyle bir kurumun ikrahsız olarak yeniden 
getirilebileceği fikri, yitip gitmiştir.

İşte bu anlayıştan ötürüdür ki bizler, rüşde da
yah bir yönetim anlayışının ikrahsız kurulabilece-
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gini düşünmeksizin azgınlığın, yanlışlığın, sapıklı
ğın, tutarsızlığın içine düşüverdik. Bunun yanı sıra 
müslümanlar Medine’ye hicret ettikleri zaman, 
onların hayatında meydana gelen en büyük deği
şim olayını ya biz unuttuk ya bize unutturuldu; ya 
da bu en büyük olayı anlamakta güçsüz kaldık. 
Medine’ye hicret eden müslümanlarm hayatında 
meydana gelen bu en büyük değişim olayı neydi? 
Bize göre şu idi: Müslümanlar Medine’ye hicret et
tikten sonra, oradan zorlama ve dayatma (ikrah) 
yöntemlerinden hiçbirisine başvurmaksızın yal

nızca ikna
-----------------------------------  (insanları öz-

Müslümanlar içinde yaşadıkları gür bir or-
,  ̂ , , , tamda inan-olaganustu hal durumunun , ,^ dırma) yon-

Kur'an'dan kaynaklandığına temiyle, tek

inanmaktadırlar. Bundan dolayı
öldürmeden

olağanüstü hal durumu, müslü- kendi top

manlar açısından anayasal duru- J^^lanm ku
rabilm eleri

ma dönüşmüştür; yani kavramın
kendisi meşruiyet kazanmıştır; tekim müshi

....... , , , . . . .  manlar dahamüslümanlar da bunu artık iyice ,...'  cahılıye eğı-
kanıksamıştırlar. Bunun içindir ki l i m l e r i n i n

müslümanlar için gerçek anlam-
duğu, son de-

da anayasal durumlar (idareler) rece zor dö-

hala gerçeklik kazanamamıştır.
_________________________________________ kendilerini

sıkı bir şekil
de denetleyebiliyorlar, duygularını kontrol altına
alabiliyorlardı. Bu denli zor koşullar altında son 
derece sağlam bir kişilik edinebilmişlerdi. Sözgeli
mi aralarından tek bir kişi bile çekilen onca çilele
re ve işkenceler rağmen, çıkıp yasadışı yollara baş
vurmamış, gayr-i müsUm harhangi bir insanın öl
dürülmesine neden olabilecek şiddet yöntemini 
kullanmamıştı. İşte böylelikle insanlık tarihinde 
ilk kez medeni (sivil, raşid bir toplum, raşid bir 
ümmet, şiddet ve dayatmaya dayalı olmayan ana
yasal bir millet ortaya çıkmıştı. Nitekim böyle bir 
ortamda Allah Rasulü (salat ve selam üzerine ol

sun), yöneticisi bulunduğu toplumu koruma ve 
hiçbir kimsenin kanun üzerine çıkmama temeline 
dayalı olarak yapılan bütün sözleşmeleri tam bir 
yetkinliğe ulaştırmak için Medine Antlaşması’m 
(Medine Vesikası) ve Medine Anayasası’m yapmış
tı. Bu anayasa, farklı dinlere bağlı ve farkh anlayış
ları olan, ama yeni kurulan bu toplumun üyesi 
olan tüm fertleri koruması altına almıştı. Medine 
Anayasası’nın tüm bendleri bu mahiyettedir. Söz
gelimi Beni Avf Yahudileri mü’minlerle birlikte ya
şayan bir topluluk idi. Bu antlaşma ile Yahudilerin 
dinlerini, kölelerini, mallarını, kendi kişililderini 
ve kimliklerini koruma hakları tamamen kendile
rine ait kılınmış ve tam bir güvenlik altına alınmış
tı. Buna karşılık müslümanlarm dinleri de kendile
rine ait olmuştu.

Ancak müslümanlarla yahudiler arasında şöyle 
bir fark vardı: Sözgelimi onlar arasından herhangi 
bir kimse bir haksızlık yaptığında ya da herhangi 
bir günah işlediğinde kendisini ve ailesini koruya
biliyordu. Ama muttaki mü’minler içinden birisi, 
meşru çizginin dışına çıkıp azgınlık sapkınlık et
meğe başladığı ve haksız yere dedikodu çıkardığı 
veya günah işlediğinde, bir saldırıda bulunduğun
da ya da müslümanlar arasında bozgunculuk çıka
rdığında, müslüman cemaatın hepsi o kişinin ya
kasına yapışır, onu o kötülükten alıkorlardı (emr-i 
bi’l-ma’rûf; nehy-i ani’l-münker görevini gereği 
gibi yerine getirirlerdi); sözkonusu kişi onlardan 
herhangi birisinin çocuğu olsa bile.

Ama savaş, toplumsal kaos, haksız yere insan 
öldürme ve insanların mallarını yağmalama gibi 
yasa dışı durumlar sözkonusu olduğunda, Allah 
Rasulu (Salat ve selam üzerine olsun), bu tür hak
sızlıkları adil ve ihsan ölçüleriyle ortadan kaldır
mak için savaşı yasal kılmıştır. Ancak girişilecek 
meşru bir savaş, mutlaka zora dayah (ih'ahçı, da
yatmacı) olmayan yasa üstünlüğüne (hukukun üs
tünlüğü) ilkesine dayah meşru bir yönetim biçimi
ni açık seçik biçimde ortaya koyan raşid, anti-mi- 
litarist bir ümmetin, bir milletin özelliklerine sa
hip, onu yansıtan bir nitelikte olmalıdır; bu koşul
ları taşımayan tüm savaşlar gayr-i meşru orman 
yasalarının geçeıii olduğu savaşlardır. Islami esas
lar, bu tür savaşlara kesinlikle katılmamamızı bize
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emrediyor. Çünkü bu savaşlar azgınlığın, sapıldı- 
ğın, isyanın ve günahın egemen olduğu savaşlardır.

Bu savaşlara katılan toplumların tümü (adları 
ne olursa olsun) aynı sınıftandırlar. Sözgelimi on
lardan herhangi birisinin zafere ulaşması (ga)^) 
yanlışhk, gayr-i meşru luk durumunu, doğruluk, 
dürüstlük, tutarlılık (rüşd) durumuna dönüştür- 
meyecektir.

Bunun böyle olduğuna kanaat getirmeyen kim
se, raşid halifeler döneminden sonraki İslam tarihi
ne baksın. Kaç kez yanlış, bozuk, gayr-i meşru bir 
yaklaşımla, ayni nitelikleri taşıyan diğer bir yöneti- 
m biçiminin değiştirilmesi yönünde harekete geçil
miştir. Ancak günümüze dek bu gayr-i meşru sapık 
yapı kesinlilde rüşde, meşru, dürüst ve tutarlı bir 
yapıya dönüştürülmemiştir. Yalnızca bir gayr-i 
meşruluğu başka bir gayr-i meşruluk izlemiş; bir 
tağutun ardından başka bir tağut gelmiştir.

Bunun içindir ki Sıffîn savaşından sonra başla
yıp günümüze kadar süregelen bu oyımdan artık el 
etek çekmeğe çağırıyorum insanları. Zira bu yapıl
madığı sürece, bu alanda gösterilecek tüm çabala
rın, politik oyunların ve deneyimlerin rüşde, rüşd 
ortamına (yasal bir ortama) dönüşmeye vesile ol
madığına, olmayacağına tarih yeterli bir şahittir.

Kaldı ki rüşd (doğruluk, dürüstlük, meşru’iyet, 
tutarlılık) yönetim biçiminde veya yöneticide de
ğil, öncelikle ümmette, millette olmalıdır. Zira bii‘ 
ümmet rüşdünü yitirdiği zaman, artık raşid yöne
ticinin ona hiçbir yararı olmaz. Niteldm İslam üm
meti rüşdünü yitirdiği, parçalara bölündüğü ve 
güç kullanarak üstünlük kurma yöntemine baş
vurduğu için, bütün mezheplerin ittifakıyla raşid 
halife olduğu tesbit edilen raşid bir hahfeden 
(İmam Ali’den) bile faydalanamamıştır. Evet, daha 
sonraki İslam mezhepleri onun haklcmda böyle bii‘ 
görüşbirliği sağlamışlardı; fakat onun çağında ya
şayanlar, onu raşid halife olarak görmemişler, ka
bul etmemişler, hatta sapık ve kafir olarak addet
miştiler. Bu joizden müslümanlar bu savaştan son
ra artık meşru savaş anlayışmı terketmişler, meşru 
savaş olan Sıffîn savaşında ona ita at etmemişlerdi. 
Bu savaşta rezillik çıkarmaktan, alçakça saldırmak
tan ve ona isyan etmekten vazgeçmemişlerdi. Hat
ta en takva sahibi müslümanlann dahi namazları

nı, oruçlarını kendi namazları ve oruçlarının ya
nında basit gören, küçümseyen Hariciler onu so
nunda kadetmişlerdi.

Bu olay râşid halifeler döneminden sonra İs
lam aleminde meydana gelen en önemh olaydır. 
Çünkü bu hadise, İslam toplumunun durumunu o 
andan itibaren tümden bozmuş, bu bozukluk gü
nümüze kadar ulaşmıştır.

Nitekim onlardan sonraya kalarak varlıklarını 
günümüze kadar sürdüren onların halefleri din 
konusunda kendileri ile savaşan ve müslümanları 
ülkelerinden tehcire zorlayan kimselerle barış yap
maya çabalamakta ve bunu kendileri için müm
kün ve meşru görmektedirler. Ancak buna karşılık, 
nedense kendi aralarında bir türlü barışı gerçekleş- 
tirememekte, bozuk ilişkilerini düzeltememekte- 
dirler. Sadece barışı gerçekleştirememelde kalma
makta, diğer insanları barışa davet edebilme gücü
nü dahi kendilerinde görememektedirler. Çünkü 
onların bunu gerçekleştirmeleri, şu yapıları ile 
mümkün değildir. Ancak dayatmacı (ikrah) zihni
yetinden vazgeçip şiddet karşıtı, dayatmacı olma
yan bir zihniyete, azgınlıktan, sapıklıktan, gayr-i 
meşruluktan (gay), teberri edip (uzaklaşıp) rüşde 
ermeleri, şiddet unsuruna başvurmak için gerekli 
tüm maddi güç ellerinde bulunduğu ve onu kul
lanmasına engel olacak bir mani’anm bulunma
masına rağmen onu hiçbir zaman kullanmayan, 
inatçı, şeytan gibi süreldi uyanık bulunan hıyanet
ten, fitneden vazgeçmeleri ile mümkün olur.

Son dönemlerde dünyamn güç kullanımını 
(dayatmayı, şiddeti) imkansız kılan bir yöne doğru 
eğilim gösterdiğine tanık olmaktayız.

Doğrusu ben anayasa, meşrıı’iyet ve gayr-i 
meşru’luk gibi siyasal kavramlar konusunda otori
te olan ilim adamlarımız kadar ihtisas sahibi deği
lim. Fakat şunu kesinlikle biliyorum ve inanıyo
rum ki meşru iyet, kanunla gerçekleştirihnez. Ama 
buna rağmen hâlâ kim yasal bir düzenin ikrahsız 
gerçekleştirilemeyeceğini zannediyorsa, 'göğe 
uzanmak için bir vesile arasın sonra ayaklarım yer
den kessin ve baksın: başvurduğu bu çaresi öfkesini 
giderebilecek nnV (22/15) ■
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Türkiye’nin 
Anayasa Sorunu

rof. Dr. Mustafa Erdoöan

Bu yazt, Sayın Prof. Dr. Mustafa Erdoğan tarafından Arattırma 
ve Kültür Vakfı nın ‘‘İstanbul Toplantıları" çerçevesinde 5 Ocak 
2000’de düzenlediği konferansta sunulan bildirinin tam metnidir.

I. Anayasa Yapmak Önemli midir?

Günümüz dünyasında yazılı anayasası olmayan dev
letler son derece istisnaidir. Rejiminin mahiyeti ne 
olursa olsun (demokratik, otoriter veya totaliter), he
men hemen her ülkenin yazılı bir anayasası var. Bu 
durum, anayasa yapmaya ulusların özel bir önem 
verdilderini göstermektedir. Anayasa yapmak siyasal 
kurumların şu veya bu şekilde tertip edilmesinin 
toplumsal sonuçlan şu veya bu yönde belirleyeceği, 
en azından eticileyeceği düşüncesinden kaynaklanır. 
Buna göre, kurumlar ve kuralların toplumsal hayatta 
önemli bir yeri vardır. Söz gelişi Kar̂ ılâ Urnmlı Ana
yasal Mühendislik Idtabımn yazarı olan Giovanni 
Sartori’ye göre, siyasal bir kurum olarak anayasa si
yasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ulaşılmak istenen 
hedeflerin gerçeldeşmesini önemli ölçüde etkiler; 
anayasal reformlar ve siyasi tercihlerin istenen so
nuçları elde etme bakımından yararı küçümsene
mez.

Mamafih, Sartori bunun için anayasaların belirli 
maddi hedefler koymaları, yani “program anayasa
lar” biçiminde olmaları gerektiğini düşünmez. Sarto
ri, genel liberal anlayışa uygun olarak, anayasaların 
normların nasıl tesis edilmesi gerektiğini gösteren

yöntemler ve mekanizmalar toplamı olarak anlaşıl
ması gerektiği görüşündedir. Başka bir anlatımla, 
anayasalar belirli politikaları öngören ve bu amaçla 
buyruklar ve yasaklar getiren metinler olmaktan çok, 
devletin karar-verme süreçlerini yapılandıran norm
ların kendilerinin nasıl yapılacağını belirlemek duru
mundadırlar. Bundan dolayı, anayasaların "nötr” ol
maları gerekir. Esasen, başta devlet olmak üzere 
hiçbir organizasyon sırf buyurucu hükümlerle işleye
mez; ayrıca amaca uygun uyarıcıları içeren kurumla- 
ra da ihtiyaç vardır (Sartori 1994: 200-203).

Yine de, anayasal mühendisliğin başarısı garanti 
değildir. Her şeyden önce, şekli/yazılı anayasanın ger
çek hayat kurumlarına -yani, “rejinV’e- dönüşeceğin
den emin olunamaz. Başka bir anlatımla, anayasa 
yapmak kendi başına ne siyasal kurumların yapısını 
belirleyebilir, ne de devleti anayasal bir devlet yapar. 
Hatta anayasanın istibdada karşı büyük bir garanti 
teşkil ettiğine dair pek az delil vardır(Heyŵ ood 1997; 
282). Anayasa yapma konusunda sanki şöyle bir aç
mazla karşı karşıyayızdır: Eğer istenen biçimde işle
yen siyasal kurumlarınız varsa anayasa yapmaya olan 
ihtiyacınız azahr. Öte yandan bu gibi kurumların ol
madığı veya zayıf oldukları yerde anayasa yapmaya 
ihtiyaç vardır, ama elverişli bir toplumsal-siyasal ze-
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mini olmadığı için de anayasanın istenen sonucu 
sağlayacağının garantisi yoktur. Bundan dolayı kimi 
düşünürler anayasaları fuzuli bulurlar. Onlara göre, 
eğer iktidar sahipleri kendilerini kısıtlarsalar yazdı 
anayasa gereksizdir, eğer öyle yapmazlarsa anayasa 
işe yaramaz. Mamafih, bu durum, anayasaların 
önemsiz olduğunu değil, olsa olsa onlara ihtiyatla 
yaklaşmamız gerektiğini gösterir, Aksi halde, hırsızlık 
nasılsa önlenemeyeceğinden, kapı kitilerinin yararı 
yoktur demiş gibi olurduk. Bu balamdan, nasıl ki 
hiçbir anayasa gerçekte olup bitenlerin tam ve ger
çekçi bir tanımı değilse, aynı şekilde çok az anayasa 
olup bitenlerle hiçbir ilgisi olmayan sırf birer kurgu
dur. (Finer& Bogdanur & Rudden 1996: ss,2-3)

Bununla beraber, anayasalar, diğer sonuçlarmdan 
bağımsız olarak, insan haldarmı güvence altına alchk- 
ları sürece elbette önemlidirler. Başarılı olarak ku
rumsallaştırılan demokratilc bir anayasa bizatihi de
ğerlidir, çünkü özgürlüğü garanti eder. Esasen, ana- 
yasacılık hareketlerinin arkasındaki temel düşünce 
de bununla ilgilidir: Anayasa yapmanın amacı, siyasi 
özgürlüğü garanti etmek üzere devlet iktidarını birey 
haldarıyla sınırlamak ve onun kullanımını kurallara 
bağlamaktır. Bu çerçevede demokratik bir anayasal 
düzen veya “anayasal demokrasi” toplumun hem öz
gürleştirilmesini hem de “iktidarlaşması”nı gerekti
rir. Daha açık bir ifadeyle, anayasal demokrasi bir 
yandan siyasi ilctidan hukuk devleti ve birey özgür- 
lülderi ile sınırlarken, öbür yandan da kamu politika
sının temel iUcelerini behıiemesini mümkün lalacak 
şekilde halla iktidarla donatır(Bu konuda bkz. Mus
tafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi [Ankai'a: Siyasal 
Kitabeyi, 3.b., 1991]).

Ne var ki, günümüzde anayasa yapımında 
her zaman bu felsefenin etkili olduğunu söylemek 
yanhş olur. Hatta, bu iş çağdaş dünyada adeta bir 
moda halini almıştır. Mamafih, bu modaya uyan 
ulusların her birinin saiki farklıdır. Bir kere, çağdaş 
dünyada “anayasası olmak” bir ulus için her şey
den önce bir prestij meselesi olarak görünmekte
dir. İkinci olarak, yazılı bir anayasanın varlığı 
siyasi rejimlere görünürde bir meşruluk sağ
lamaktadır. Nihayet, kimi uluslar için de ana
yasa bir ulusal amaçlar bildirgesi gibidir veya 
siyasi-sosyal bir program işlevi görmektedir. 
Kimbilir, belld de, anayasaların bu derece

önemsenmesinin daha da gerisinde, “yazılı” olan şe
ye insanoğlunun atfettiği özel önem yatmaktadır. Ya
zılı olan kuralların -bu arada, anayasaların- yazılı ol
mayan kurallara göre daha bağlayıcı sayüması bu dü
şünceyle bağlantdıdır. Öyle görünüyor ki, ilctidar 
elitlerinin bu yaygın düşünceyi kendi pozisyonlarını 
takviye etmek üzere kullanmak konusundaki maha
retleri de anayasa yapımının önemh bir saild olarak 
ortaya çıkmaktadır. İnsanoğlunun bu psikolojik te
mayülünün, itaati sağlama arayışında olan egemen
lerin işini kolaylaştırdığı söylenebilir.

Herşeyden önce, belirtmek gerekir ki, anayasaya 
sahip olmakla itibarlı bir ulus sayılmak arasında iliş
ki kurmak yüzeysel bir yaklaşımdır. Böyle durumlar
da anayasa “çağdaş” ve “uygar” olmanın bir gösterge
si sayılmaktadır. Sözgelişi, Türldye’nin anayasalı bir 
devlet olmasını tahrik eden nedenler arasında “me
deni mületler” camiasına dahil olma arzusu önemli 
bir yer tutmaktadır. Ne var İd, bu gibi sailder, bii" ül
kede anayasanın varhğmı gerçekten de anlamh kıl
maya çoğu zaman yetmemektedir.

Anayasa yapımında siyasi sisteme biçimsel meş
ruluk sağlama kaygısı daha yaygındır. Bu tür kaygılar 
genellilde ilctidarı hasbelkader elinde tutan veya onu 
meşru olmayan yollardan ele geçiren bir kişinin, bir 
siyasi ehtin veya bir toplumsal grubun kendi ege
menliğine meşruluk lolıfı giydirme arayışında kendi

sini gösterir.
Nitekim,
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dünya üzerinde yazılı anayasası olan pek çok otoriter 
veya diktatöryel rejim vardır. Bu gibi ülkelerde ana
yasalar ya itibaridirler, ya da düzmecedirler. Birinci 
durumda, anayasanın işlevi iktidarda bulunanlardan 
yana olan mevcut iktidar yapısını resmileştirmekten 
ibarettir. Anayasa antidemokratik rejimin kamuflajı
dır. Bu gibi örnelderde anayasa devletin fiili işleyişini 
doğru tanımlamakla beraber, iktidar sahiplerini sı
nırlamaz. Başka bir anlatımla, anayasa ölü bir metin 
değildir, aksine yaşayan, işleyen bir koddur, ama sı
nırsız ve denetimsiz bir iktidar yapısı kurmuştur. 
Düzmece veya görünüşte anayasa ise, siyasi uygula
mayla hemen hemen hiç ilgisi olmayan ve sırf pro
paganda amacı güden bir belgedir. Bu ülkelerde ana
yasada yazılı olsa bile bireysel hak ve özgürlüklere ri
ayet edilmez, anayasaların bu kısımları ölü metinler- 
dir(Sartori 1965: 860-61; Loewenstein 1957: 147-50; 
Lane 1996: 9-10; Heywood 1997: 278).

Anayasalar kimi zaman da ideolojik saiklerle ya
pılır ve programatik mahiyette ortaya çıkarlar. Bura
da, anayasa yapımını toplumsal mühendisliğin bir 
aracı olarak gören bir zihniyet söz konusudur. Yani, 
toplum anayasa aracılığıyla dönüştürülmek istenir. 
Anayasa yapmanın amacı siyasi iktidarı birey özgür
lükleriyle sınırlamak olmayıp, toplum için hedefler 
koymaktır. Bu hedefler bazan toplumsal ve ekono
mik bir dönüşüm programı şeklinde {“demokratik 
sosyalist” rejimlerde ve “Üçüncü Dünya”da olduğu 
gibi), bazan da devlet elitlerinin ulus için uygun gör
dükleri bir “çağdaşlaşma” modelinin esasları biçi
minde (1982 Türk anayasasında olduğu gibi) kendi
ni gösterir. Bu gibi durumlarda siyasal aktörler ana
yasayla vazedilmiş olan toplumsal-siyasal hedefler 
çerçevesinde hareket etmek zorunda oldukları için, 
ideolojik anayasalar demokratik müzakerenin kapsa
mını şu veya bu ölçüde dai'altırlar. Öte yandan, ana
yasaların gerçek hayattaki sosyal sonuçlar üzerindeki 
etkisi de kesin değildir; uygulamaya geçirilen bir 
Anayasa otomatik olarak istenen sonuçları doğurma
yacaktır. Esasen, araştırmalar gösteriyor ki, anayasal 
kurumlarla istikrar, zenginlik, özgürlük, adalet, eşit
lik gibi siyasi, sosyal ve iktisadi sonuçlar arasında 
güçlü bir ilişki yoktur{Lane 1996: 210-11).

Anayasaların sonuçların belirlenmesindeki etki
lerinin sınırlı olması, bu hususta başka birtakım un
surların da önemli olduğunu veya anayasaların başa
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rısının önemli ölçüde bu etkenlere de bağh olduğunu 
göstermektedir. Bu etkenler başlıca kültürel, siyasi, 
iktisadi ve sosyal şartlar olarak belirtilebilirler. Özel
likle siyasi kültür yazılı bir anayasanın performansı 
üzerinde fazlasıyla etkilidir; başarılı bir anayasa, ya
pıcılarının olduğu kadar siyasi kültürün de bir ürü
nüdür. Muhtemeldir ki, liberal-demokratik anayasa 
modelini benimsemiş veya devralmış olan birçok 
kallanmakta olan ülkenin başarısızlığının altında bu 
kültürel şartların yolduğu yatmaktadır. Bireysel hak
ları ve siyasi rekabeti güvence altına alan anayasal ku
rallar kollektivist değer ve geleneklerle tahkim edil
miş toplumlarda, özellilde de bu toplumlar temel ik
tisadi ve sosyal gehşmeyi sağlamaya çalıştıkları za
man, hiç işe yaramayabilir{Heywood 1997: 282). Öte 
yandan, güçlü bir bürokratik ve devletçi yönetim ge
leneğinin var olduğu, ulusal birlik ve kimliğin oluşu
munda silahlı kuvvetlerin birincil rol oynadığı veya 
modernleşmenin ideolojik bir proje olarak uygulan
maya çalışıldığı toplumlarda da anayasal demokrasi
nin kurulma vc/veya peldşme şansı nispeten azdır.

II. Türkiye’nin Yeni Bir Anayasaya 
İhtiyacı Var mı?

Türkiye’nin elbette yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. 
Başlıca iki nedenle: Birincisi, Türkiye’nin bir “anaya
sal demokrasi” olmayan hahhazırdaki rejimini daha 
insani ve uygar bir toplumsal varoluş için dönüştür
mek zorunda oluşumuzdur. İster “bürokratik despo
tizm”, ister “yarı-demokrasi”, ister “yarı-askeri rejim”, 
isterse “vesayetçi demokrasi” densin, karşı karşıya 
bulunduğumuz sistemin anayasal bir rejim olarak da 
demokrasi olarak da nitelenemeyeceği şüphesizdir. 
Bu nedenle Türkiye’nin aynı anda hem bir “anayasal 
devlet” hem de bir “demokratilc devlet” olmaya aci
len ihtiyacı bulunmaktadır. Bu amacın tek başına 
anayasa yapmakla gerçeldeştirilebileceği gibi naivbir 
düşünceye sahip değiliz, ama gerçekten demokratik 
yoldan yapılmak kaydıyla anayasal bir çerçeve tesis 
etmenin bu amaca büyük ölçüde katkıda bulunaca
ğını da görmezlikten gelemeyiz.

îkinci olarak, Türkiye toplumu bugüne kadar 
kendi girişimi ve iradesiyle bir anayasa yapmamıştır. 
Halen yürürlükte bulunan 1982 Anayasası da vaktiy
le bir generaller cuntasının bize giydirmiş olduğu de
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mirden bir korse gibidir. Esasen, bizde anayasalar 
toplumun devlet için tanzim ettiği bir yetld beratı ol
mak yerine, devletin topluma çizdiği hadleri gösteren 
bir vesayet belgesi mahiyetinde olagelmiştir. Halbuki, 
eğer anayasa, toplumun devleti tanzim etmesine ve 
yetkilendirmesine aracılık eden bir cihaz ise, o zaman 
bu düzenleme ve yetkilendirmenin mahiyeti, kapsa
mı ve smırlarına ilişkin temel ilkeleri toplumun ken
disi belirleyecek demektir. Bu da, sosyo-politik orga
nizasyonun toplumsal bir mutabakata dayanmasını 
gerektirir. Daha bildilc bir ifadeyle, anayasa bir tür 
“sosyal sözleşme” belgesi olmalıdır. Yurttaşların dev
leti kurduğu, örgütlendirdiği ve yetkisinin sınırlarını 
belirlediği bir belge...

Ayrıca, anayasanın bu şekilde bir “toplumsal söz
leşme” mahiyetinde olmasının Türldye’nin bugünkü 
şartlarında gayet işlevsel olacağını da unutmamak 
gereldyor. Bir kere, eğer Türkiye toplumu gerçekten 
demokratik müzakere ve katılım yoluyla kendi ana
yasasını yapabilirse, bunun toplumda büyük bir ra
hatlamaya yol açacağı açılctır. Çünkü, toplumun ana
yasayı “kendinin” olarak görmesi diğer sorunların 
çözümünde peşinen bir avantajdır. Bu psikoloji hem 
yeni ortaya çıkan önemli sorunlarda toplumun ana
yasada ifadesini bulan mutabakatın iUcelerini hareket 
noktası olarak almasmı, hem de ilıtiyaç halinde top
lumun “anayasası”nı değiştirmesini, yani toplumsal 
mutabakatın kimi esaslarının yenilenmesini kolay
laştırır.

Öte yandan, toplumumuzun, kölderi aslında 
Cumhuriyet döneminin başlarına kadar geri gitmek
le beraber son on-onbeş yılda iyice belirginleşen ge
rilim-yaratıcı kimi temel sorunların başlıcaları “İs
lam” ve “Kürt” sorunlarıdır. Bu sorunların zaman 
zaman toplumsal barışı tehdit eder boyutlara ulaşan 
ciddi gerilimler yarattığını kendimizden saklamamı
zın hiçbir yararı olmadığı artık ayan beyan ortadadır. 
Hayat tarzı balonundan sekülerleşmiş olan toplum 
kesimlerinin İslam’ın sivil hayatta ve kamusal alanda 
kendini göstermeye başlamasını kendi yaşam tarzları 
bakımından tehlikeli olarak algıladıkları, buna karşı
lık dindar kitlelerin de kendilerini “çağdaş” olarak 
nitelendiren kesimlerin devlet gücünü arkasına ala
rak kendilerinin yurttaş eşitliğini tanımadıklarından 
ve siyasal katılma taleplerini engellemeye çahştıkla- 
rından kaygı duydukları hepimizin bilgisi dahilinde

dir. Kürt sorununda da buna benzer bir durum ya
şanmaktadır. Kürt yurttaşlarımızm büyükçe bir bö
lümünün sivil ve siyasi özgürlüklerini herhangi bir 
kısıtlamaya maruz kalmaksızm kullanma iradelerini 
devletin tanımak istemediğini ve kendilerine devlet 
tarafından ayrım yapıldığını düşünmelerine karşM, 
devlet elitleri ve resmi propagandanın etldsi altında
ki kimi Türk grubları da bu tür taleplerde bulunan 
Kürtlerin “vatana sadakat”le bağdaşmayan bir giri
şim içinde bulundukları, hatta terörü destekledilderi 
duygusu içindedirler.

Türkiye’nin ger
çekten çağdaş, uygar 
ve insani bir sosyo- 
politik sisteme ka
vuşabilmesi için bu 
temel sorunları ba
rışçı bir biçimde ve 
karşılıklı olarak bir
birlerini anlayan bir 
ruh hali içinde çöz
mesi kesin bir zaru
rettir. Ne var ki, hali
hazırdaki statüko 
içinde böyle bir çö
züm ümidi yoktur.
Bu sorunları sivili ve 
askeriyle Türki
ye’nin devlet elitleri
nin çözmesi de 
mümkün görünmü
yor. Çünkü, sorun
lar zaten onlarm ideolojilc referans çerçevesinden, 
özellikle de laikçi ve milliyetçi modernleşme proje
sinden kaynaklanmaktadır. Türkiye toplumunun bu 
çerçeveyi aşmasının meşru ve gerçeldeştirilebilir yo
lu, kendi içinde geliştireceği kamusal tartışma süreci
nin sonucu olarak üreteceği toplumsal mutabakatı 
bir anayasada kayıt altına almasıdır. İşte bu nedenler
le de toplum olarak kendi anayasamızı yapmaya cid
di olarak ihtiyacımız var.

III. Türkiye İçin Nasıl Bir Anayasa?

Şimdi, daha pratik olan mesele sivil girişimin eseri 
olacak muhtemel bir anayasanm nasıl olması gerek

Türkiye’ıtitı Anayasa Sonıııu ERDOĞAN

Halen yürürlükte bulunan 
1962 Anayasası da vaktiyle 
bir generaller cuntasının bi
ze giydirmiş olduğu demir
den bir korse gibidir. Esa
sen, bizde anayasalar top
lumun devlet için tanzim 
ettiği bir yetki beratı olmak 
yerine, devletin topluma 
çizdiği hadleri gösteren bir 
vesayet belgesi mahiyetin
de olagelmiştir.
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tiğiyle İlgilidir. Bu meselenin biri yönteme diğeri içe
riğe ilişkin olmak üzere başlıca iki boyutu var. îlki, 
anayasanm yapılmasında izlenecek yöntemle, İkinci
si ise anayasanın dayanması gereken esaslar ve içer
mesi gereken normlarla ilgilidir. Şimdi konuyu bu 
açılardan gözden geçirelim.

1- Anayasa Nasıl Yapılmalı?

Türldye toplumu anayasasını tabii İd olağan demok- 
tarik yöntemlerle yapmalıdır. Demokratik anayasa 
yapımının nasıl olacağı ise evrensel olarak bellidir. 
Bizim için pratikte anlamlı olacak şekilde söylersek, 
bu konuda 1961 ve 1982 anayasalarının yapılış yön
teminden uzaldaşıldığı ölçüde demokratik davranıl
mış olur. Çünkü, gerek 1961 Anayasası gerekse 1982 
Anayasası kamuya açrk serbest bir tartışma süreci 
içinde ve halkın demokratik temsilcileri eliyle yapıl
mamıştır. İlkinde anayasa halkın yaklaşık olarak yarı
sının dışlandığı, hatta aşağılandığı bir sürecin ürünü 
olarak ortaya çıkmıştır, İkincisinde ise konuşma ve 
tartışmanın tümüyle yasaklandığı bir emrivaki şek
linde. Bundan dolayı, her iki anayasayı da yurttaşla
rın büyük çoğunluğu “kendi eseri” olarak görmemiş
tir. Böylece, anayasalar asker ve “ulema” ağırlıklı dev
let elitlerinin toplum için öngördülderi birer hazır el
bise gibi olmuşlardır. Devletçi eliderin öncelik ve 
hassasiyetleri ile halk çoğunluğununkilerin dünyanın 
hemen hemen hiçbir yerinde birbirinin aynı olma
ması bir yana, bu uyumsuzluk bürokratik tahakküm- 
cülüğün güçlü bir geleneğe dayandığı ve bu geleneğin 
modernleşme ile 
birlikte ideolojik bir 
nitelik kazandığı 
Türkiye’de daha da 
belirgindir.

Şu halde, yeni 
anayasanın, hiçbir 
kısıtlanma ve baskı 
altında olmaksızın 
toplumun bütün 
kesimlerinin görüş
lerini serbestçe 
açıklayabildiği bir 
ortamda, kendi ana
yasa önerilerini hal

ERDOĞAN Türkiye’nin Anavasa Sonımı

kın tasvibine sunan her görüşteld siyasi partinin ka
tıldığı bir seçimle oluşturulacak bir “kurucu meclis” 
tarafından hazırlanacak bir anayasa taslağınm yine 
serbest bir tartışma ortamında yurttaşların onayına 
sunulması suretiyle yapılması zorunludur. Ayrıca, 
işin esasını doğrudan doğruya ilgilendiren bir yön
tem ilkesi olarak şöyle bir yol öneriyoruz: Anayasa 
yapımı sürecinde faridı görüş sahipleri arasında 
mümkün olduğunca mutabakat üretmeye çalışmalı, 
ama mutabakat sağlayamadığımız hususları anayasal 
kural haline getirmekten de kaçınmalıyız.

2- Nasıl Bir Anayasa Yapılmalı?

"Nasıl bir anayasa?” sorusunu cevaplandırmak ana
yasanın nasıl yapılacağı sorusunun cevaplandırmak
tan daha zordur. Çünkü yöntemin demokratik ol
ması gerektiği düşüncesine yurtaşların karşı çıkması 
beldenemez; ama anayasanm içeriği konusunda bü
tün gruplar arasında, birtakmı temel ilkeler dışında, 
tam bir görüş birliği sağlamak mümkün değildir. Ay
rıntıya girildiğinde dünya görüşü ve ideoloji faıidı- 
lıldarının su yüzüne çıkması kaçınılmazdır. Yönte
min demokratik olması bu nedenle de hayati bir 
önem taşımaktadır. Anayasa yapımı sürecinden nasıl 
bir mutabakat ortaya çıkacağı önceden kestirilemez, 
ama yöntem tartışmacı-katılımcı olduğu ve hiçbir 
grup bu süreçten dışlanmadığı sürece bu mutabaka
ta kimsenin itirazı olmayacaktır. Mamafih, eğer ço- 
ğunlukçu demokrasi değil de bir “anayasal demokra
si” kurmak istiyorsak, demokratik yoldan varılacak

mutabakatın bile 
bazı sınırları olmak 
zorundadır. Bu sı
nırları şu şekilde 
özedeyebiliriz:
1- însan haldarı her 
halükarda mahfuz 
tutulacaktır.
2- Hukuka bağlı ol
mayan hiçbir otorite 
tesis edilmeyecektir.
3- Hiçbir ideolojik 
projeye bağlayıcılık 
tanınmayacaktır.
4- Dini veya ideolo-

30 Nisan 2000 ÜMRAN



jik nedenlerle yurttaşlar 
arasmda ayrım yapılabil
mesine açık kapı bıralal- 
iT) ayacaktır.

5- Kamusal müzakereye ve si
yasete katılımdan hiçbir 
grup dışlanmayacaktır. 
Şimdi bu sınırlar/ilkeler 

çerçevesinde geliştirilebilecek 
bir anayasa önerisinin esasla
rını daha yakından ele alahm.

a) Anayasa başlangıcı
Türkiye toplumu olarak

eğer bu şeldidc kendi inisiya
tif ve irademizle bir anayasa -------------
yapmayı başarabilirsek, ana
yasanın baş tarafına bu girişimimizin anlamını ve 
kurmaya çahştığımız sosyo-politik birliğin temel fel
sefesine ilişkin kısa bir “Başlangıç” kısmı koymamız 
uygun olur. Bu işi doğru yaptığımızın pratik bir ölçü
tü, onun metninin 1982 Anayasasmın profaşist Baş
langıcı ile hemen hemen bir karşıtlık içinde olması 
olacaktır.

b) Devletin tanımı
Devleti insan haklarına ve hukuk devletine daya

nan, ideolojik bakımından tarafsız, demokratik bir 
cumhuriyet olarak tanımlamalı; toplumsal ve kültürel 
bakımdan türdeşliği, siyasi-idari bakımdan merkezi
yetçiliği çağrıştıran herhangi bir ibareye bu tanımda 
yer vermemeliyiz. Laiklik ilkesine devletin tanımında 
yer verilecekse, bunun devleti yurttaşlar karşısında 
tahkim edici değil, aksine sivil ve siyasi özgürlülderi 
pekiştirici bir anlayışla düzenlenmesi gerekir. Laiklik 
herhangi bir ideolojilc veya siyasi programın icabı ola
rak değil, aksine devletin ideolojik tarafsızlığının bir 
uzantısı olarak anlaşılmalıdır. Bu husus şöyle bir hü
kümle belirginleştirilebilir: “Devlet dini ve ideolojil<. 
çeşitliliği tanır, herhangi bir dini veya mezhebi özel 
olarak kayırmaz. Devlet bütün dinlerin, dini yorum
ların ve inançların serbestçe örgütlenmesinm önün
deki engelleri kaldırır, din ve vicdan özgürlüğünü ve 
dini inançların gereklerinin serbestçe yerine getiril
mesini herkes için güvence altma alır.”

Bu sorunları sivili ve as
keriyle Türkiye’nin dev
let elitlerinin çözmesi de 
mümkün görünmüyor. 
Çünkü, sorunlar zaten 
onların ideolojik referans 
çerçevesinden, özellikle 
de laikçi ve milliyetçi 
modernleşme projesin
den kaynaklanmaktadır.

Tiirkive’nin Aımmn Sonıım ERDOĞAN

c) “Egemenlik”
Yeni anayasada “egemenlik” 

terimine, özellikle de “kayıtsız 
şartsız” olanına, yer vermemeli
yiz. Kayıtsız şartsız egemenliğin 
olduğu yerde hukuk devleti ol
maz. Ayrıca, anayasada Türki
ye’nin Avrupa ile bütünleşmesi
ni kolaylaştıracak ve uluslarara
sı insan hakları hukuku ile ilgili 
yükümlülüklerinin savsaklan
masını önleyecek bir hükmün 
yer ahııası uygun olur.

d) Temel haklar 
Bir anayasayı doğru anlam

da "anayasa” yapan şey, onun 
insan halclannı tam anlamıyla güvence altına alması
dır. Bu maksatla, insan hakları “doğal haklar” 
anlayışına uygun olarak tanımlanmalı ve onları ke
sinlikle “topluma karşı” ödev ve sorumluluklarla ka- 
yıtlamamahyız. Topluma ve ailemize karşı ödev ve 
sorumluluklarımız ahlaki ve kısmen yasal mahiyette 
olup, Idşilerin insan olmak sıfatıyla evrensel olarak 
sahip bulundukları haklar olarak “insan haldarı”nın 
varlığı bunlardan tamamiyle bağımsızdır. Ayrıca, 
anayasada insan hakları olarak sadece sivil ve siyasi 
haklara yer vermeliyiz. İdeolojik pozisyonu ne olur
sa olsun herkesin ortak zeminini oluşturan bu hak
lardan başka birtakım “yararlandırılma talepleri”ni 
anayasal hak olarak tesis etmek anayasaya belli bir si- 
yasi-ideolojik program giydirmek anlamına gelecek
tir ki bu anayasanm bir toplumsal mutabakat belgesi 
olması gereğiyle de uyuşmaz.

Temel hakların sınırlanması ve olağanüstü haller
de kısmen durdurulması konusunda evrensel stan
dartlardan ayrılmamalı ve bu hususta hakların ev
rensel dilini bulanıklaştıran milliyetçi-devletçi ne- 
ologismden kesinlikle kaçınmalıyız. Smııiamayla il
gili olarak, mesela şöyle bir hüküm önerilebilir: “Te
mel hak ve hürriyetler başkalarının haklarının ko
runması için ve demokratik bir toplumda zorunlu 
olduğu ölçüde ulusal güvenliğin, kamu düzeninin, 
genel asayişin ve genel sağlığın korunması amaçlarıy
la ve kanunla sınırlanabilir. /Kanun temel hak ve hür
riyetlerin özüne dokunamaz.”
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ERDOĞAN Tiirkive'niıı Aımycua Sonınıı

Özellikle, demokratik bir cumhuriyetin özünü 
oluşturan ifade (bilimsel araştırma ve yayma dahil), 
din vc örgütlenme özgürlüklerini “zarar iUcesi” dışm- 
da hiçbir nedenle kısıtlamamaya dikkat etmeliyiz. Bu 
arada, “idam”m bir ceza türü olarak ihdası ihtimali
nin önünü anayasayla kapatmalıyız.

Temel haldarın tanımı ve sınırlandırılma neden
leri balamından hukuki olmayan ölçütlere yer veril
memeli, özellikle ideolojik yülderi belirgin kavramlar 
kullanılmamalıdır. Bu bağlamda, laikliğin sivil ve si
yasi haldarı kısıtlamak için ilave bir neden olarak ön- 
görülmemesi gerekir. Bununla bağlantılı olarak, din 
ve vicdan özgürlüğü konusunda şöyle bir hüküm ha
reket noktası olarak alınabilir: “Herkes vicdan, dini 
inanç ve kanaat hürriyetine salıiptir. Dini ibadet, ayin 
ve törenler serbesttir; toplu veya kamu hayatıyla ilgi
li sonuçları bulunan ibadetlerde genel sağlık ve kamu 
düzeni gerekleri göz önünde bulundurulur. Kimse 
ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz. 
Kimse dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlana
maz, bunlardan dolayı lananamaz ve suçlanamaz.”

Yeni anayasada. Devrim Kanunları’na dokunul
mazlık sağlayan 1961 ve 1982 anayasalarmdakine ben
zer bir hülaııe yer verilmemesi gerekir. Çünkü, böyle 
bir hüküm insan hakları ve demokrasi ilkelerine aykı
rı olması bir yana, gelecek kuşakların seçeneklerini 
haksız bir biçimde kısıtlamak anlamına da gelir.

e) Hükümet sistemi
Hangi hükümet sisteminin benimseneceği konu

sunda önceden bir yargıda bulunmak uygun olmaz. 
Bu hususta Türkiye’nin bir asra varan siyasi tecrübe
sini evrensel bilgilerin ışığında soğukkanlı bir şeldide

ve hiçbir komplekse kapılmadan serbestçe tartıştık
tan sonra bir mutabakata varmak durumundayız. 
Önemle üzerinde durmamız gereken noktalardan bi
ri, parlamentonun ülkenin en yüksek demokratik fo
rumu olarak öngörülmesi gerektiğidir. Hangi hükü
met sistemi benimsenirse benimsensin, parlamento
nun demokratik üstünlüğünden taviz verihııemeli- 
dir. Bu bağlamda, yasama sorumsuzluğu vc yasama 
dokunulmazlığı müesseseleri mutlaka korunmalı, bu 
muafiyetlerin tek istisnası insan haklarına tecavüz 
durumu olmalıdır. Şüphesiz etIdnIik mülahazalarını 
da göz önünde bulundurmamız gereken bu tartış
mada bizi lasıtlayacak tek kıstas demokratik ilkenin 
korunması olmalıdır. Esasen, bu konuda önümüzde 
duran seçenelder çok fazla da değildir: Parlamcnta- 
rizm, başkanlık sistemi ve bunların çeşitlemeleri. Bu 
çerçevede cumhurbaşkanının halk tarafından doğru
dan doğruya seçilmesi meselesi de elbette tezekkür 
edilecektir.

f) İdari yapı ve işlev
Türldye’nin halihazırdaki son derece merkezi, ül

kenin en ücra köşesini Ankara bürokrasisine kilitle
yen idari yapısı sadece demokratik açıdan sakıncalı 
değildir, aynı zamanda etkinlikten de uzaktır. İdari 
vesayet sistemi seçilmiş yerel temsilcilerin son derece 
cüzi meselelerde bile inisiyatif almalarını, yerel top
lulukların ihtiyaç ve taleplerine uygun hizmet götür
melerini imkansız hale getirmiştin Bu nedenle, yeni 
anayasanın baştanbaşa idari yapıyı ve kamu hizmet
lerini tedarüc sistemini adem-i merkeziyetçi iUcelcr 
doğrultusunda yeniden tanzim etmesi son derece ha
yatidir. Î1 ve ilçeler düzeyindeki idari bakımından 
sözkonusu olan ikibaşlıhğm seçimli makamları öne 
çıkaracak şekilde düzeltilmesi, ayrıca merkezi idare 
ve onun taşra teşkilatı üzerindeld hizmet yükünün 
büyük ölçüde yerel halkın demokratik temsilcilerine 
aktarılması gerekir. Yerel yönetim organlarının seçi
mi bakımından seçme hakkına sahip olmak için “va
tandaşlık” şartı aranmamalı; makul bir süreden beri
o yerde oturuyor olmak seçmen sayılmak için yeterli 
olmalıdır.

Yürütme vc İdarenin hiçbir unsurunun işlemleri 
yargı denetiminden muaf olmamalıdır.

Eğitim-öğretim hizmetinde devlet tekeline son 
verilmeli, orta dereceli vc yüksek öğretimde rekabet-

32 Nisan 2000 ÜMRAN



çi bir sistemin esasları vaz edilmelidir, Anayasada, 
devlet okullarmm belli bir ideoloji ve dünya görüşü
nü aşılayan beyin yılcama ve şartlandırma yuvaları 
olmasını önleyecek kurallara yer verilmelidir. Eği
timden çok öğretime ağırlık verilmeli ve bu çerçeve
de çocukların şartlandırılması değil, yetenek ve bece
rilerinin geliştirilmesi esas alınmalıdır. Anayasa şöy
le bir hükme yer verebüir. “Anayasal ilkeler çerçeve
sinde her türlü eğitim ve öğretim serbesttir. Kimse 
eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz, 11- 
köğretün herkes için zorunlu olup devlet okullarında 
parasızdır. Din öğretimi devlet okullarında isteğe 
bağlıdır. Bu öğretim belli bir dinin veya mezhebin 
inanç ve uygulama esaslarının aşılanması biçiminde 
olamaz. Özel din okullarmm ve din eğitimi ağırlıklı 
özel okulların kurulması serbesttir.”

Yüksek öğretimin düzenlenmesinde “üniversite 
özerkliği” ve “akademik özgürlük” en başta gözetil
mesi gerekir.

Laiklik ülcesine uygun olarak, Diyanet İşleri Baş
kanlığı kaldırılmah ve dinin sivil alanda serbestçe ör
gütlenmesine izin verilmelidir.

Olağanüstü hallerle ilgili olarak sade bir düzenle
me yapılmalıdır. Gerek “olağanüstü hal”e gerekse "sı- 
kıyönetim”e geçme nedenleri sade ve açık-seçik ibare
lerle tanımlanmak, keyfi yorumlara yol açabilecek 
muğlak terimler ve ideolojik çağrışımları belirgin 
olan kavramlar kullanılmamahdır. Bu dönemlerde 
yargı denetimine hiçbir kısıtlama getiriknemelidir, 
çünkü, insanların cn fazla hukuki himayeye ihtiyaç 
duydukları dönemler olağanüstü yönetim dönemleri
dir. Sıkıyönetim bir askeri rejim olmaktan çıkarılmalı 
ve silahlı kuvvetler mülki makamların emir ve gözeti
mi altında görev yapar hale getirilmehdir. Bu dönem
lerde yargı yetkisi sivil mahkemelerde olmahdır.

g) Silahlı kuvvetlerin sivil denetimi
Silah gücünün hallon demokratik temsilcilerinin 

kontrolü altında olması uygar toplum olmanın ön 
şartlarındandır. Bu nedenle, yeni anayasa silahlı kuv
vetlerin sivil denetimini herhangi bir belirsizliğe yer 
bırakmayacak şeldide mutlak olarak tesis etmelidir. 
Bu meyanda genelkurmay başkanlığı milli savunma 
bakanlığına bağlanmalı, genelkurmay başkanı üçlü 
kararnameyle atanmalı, MiUi Güvenlik Kurulu gibi 
bir organa anayasada yer verilmemelidir. Ayrıca, as

keri idari yargı kaldırılmak, askeri (ceza) mahkeme
leri gerek olağan dönemlerde gerekse sılayönetim re- 
jüninde sadece asker kişilerin görev suçlarma bak
makla görevli kılınmalıdır.

h) Siyasi partiler
Temsili demokrasinin vazgeçilmez kurumlan 

olan siyasi partilerin barışçı bir biçimde faaliyet gös
terdikleri sürece hiçbir kısıtlama altmda olmamaları 
gerekir. Siyasi partileri devletin şubeleri ve resmi ide
olojinin toplum içindeki organik uzantıları haline 
getiren halihazırdaki sistemin kökten değiştirilmesi 
zorunludur. Siyasi parti kapatma müessesesine yeni 
anayasada kesinlilde yer verilmemelidir. Bu arada, 
yurttaşların siyasi sisteme demokratik katılımını cid
di ölçüde engelleyen %10’luk seçim barajının da kal
dırılması gerekir.

i) Yargı
Bağımsız, tarafsız, güvenceli ve saygın bir yargı 

sistemi hukuk devletinin en büyük teminatıdır. Bunu 
sağlamak üzere, her şeyden önce, Haldmler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu yapı ve işleyiş bakımından yürüt
me ve idareden (özel olarak, Adalet Bakanlığı’ndan) 
bağımsızlaştırılmalı, yargıç güvencesi takviye edilme
lidir. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmalıdır.
Yargı fonksiyonuna halk katılımını sağlayacak araçlar 
üzerinde düşünülmeü, “adil yargılama” ükesine uy
gun olacak şekilde ceza yargılamasında tarafların 
eşitliği mutlaka sağlanmalıdır. Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin seçimi demokratikleştirihııeli, üyelik için 
ilave kalite ölçütleri aranmahdır. Yüce Divan görevi 
Yargıtay’a verilmelidir. ■
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KAPAK

Eğer Cumhurbaşkanı 
Olsaydım...

rof. Dr. A b e d  Yüksel Özemre

Eğer Cumhurbaşkanı olsaydım Millet Meclisini 
şöyle kısa bir nutuk iraci ederek açmak isterdim

T ürkiyc Cumhuriyeti vatandaşlarının muh
terem Milletvekilleri, Vatanımızda aynı di
li konuşan, aynı kültür birliğine sahip, ay

nı ortak endişe ve idealleri paylaşan vatandaşları
mızın birlik ve dirliğinin kurucusu olan Osmanlı 
İmparatorlıığu’nun fedakâr hadimlerini bu impa
ratorluğun uzantısı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
muhterem çilekeş bânilerini, bütün şehitlerimizi 
ve bütün gazilerimizi layık oldukları hörmet, mu
habbet, minnet ve rahmetle anarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin bu yılki yasama dönemini açıyo
rum.

Ülkemizin çözüm bekleyen meselelerinin çö
züm yerinin yalnızca ve yalnızca bu muhterem 
Mcclis olduğuna ve bunun dışında, hangi dürtüy
le hareket ederlerse etsinler, hiçbir kişinin hiçbir 
grubun, hiçbir resmi ya da gayr-ı resmi kuruluşun;
1 - bu Millet Meclisi’ne vâsî olamayacağına, 2- ve
sayet taslayamayacağına, 3- çalışmalarına baskı uy
gulayamayacağına ve 4- yön veremeyeceğine, çün
kü Devlet’in mutlak hakimiyetinin ancak ve ancak 
bu Meclis e ait olduğuna ve muhterem Milletvekil
lerinin de bu idrâki zinde tutacaklarına olan inan
cımı da alenen ifade etmek istiyorum.

Çeşitli platform ve mahfellerde Vaka-i Hayri
ye’ye karşı oluşan tepkilerle çökmesi hızlandırılan 
Osmanh İmparatorluğu’nun yerine Türkiye Cum- 
huriyeti’nin ikâme edilmesi kolay bir operasyon 
olmamıştır. Genç Cumhuriyetimiz Osmanlı İmpa

ratorluğu’nun yapısal ve idari mirasının bir bölü
münü ister istemez kabullenmek zorunda kalmış
tır. Halbuki bu miras, genellikle, Türkiye Cumhu
riyetini şekillendirmek üzere vaz edilen ilkelerle te
melde çelişki içindedir. Bu çelişkilerin ortaya çı
kardığı yapısal ve hukuki sıkıntılar Devlet’in ve ce
miyetin yapısı üzerinde bugün bile olumsuz hü
kümlerini icra etmektedirler. Bunlardan yalnızca 
ikisini dikkat ve tedbirlerinize takdim etmek isti
yorum.

Osmanlı İmparatorluğunda Devlet kutsaldır. 
“Devletin âlî menfaati” şeklinde ileri sürülen baha
ne her şeyi ve hatta Padişahların, Şeriat hükümle
rini de çiğneyerek kundaktaki kendi masum öz 
kardeşlerini katletmelerini dahi mubah kılmakta
dır. Bu ise Devletin kutsallığı ardına gizlenerek 
şahsi iktidar hırsına kıhf geçirmekten başka bir şey 
değildir. Tarih, kutsallaştırılan ve kutsallığı tartış
ma dışı bırakılan her müessesenin ve her şahsın 
çoğu kere kişilerin doğal olan haklarını sınırlan
dırmak ve hatta ortadan kaldırmak için uygun ve 
itiraz kabul etmeyen bir bahane teşkil ettiğine dair 
dramatik ve hatta trajik misallerle doludur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparator- 
luğu’ndan tevarüs ettiği vasıflardan en önemlisi 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kutsal olduğuna 
dair inançtır. İdeolojik alanda bu; Devlet’in sorgu- 
lanamayan, terakki edemeyen, vatandaşlarının di
namiğine ayak uyduramayan ve bütün bu olgular
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dan dolayı da vatandaşlarını taciz ve rencide eden 
dar bir kalıp içinde hapsedilmesine yol açmıştır. 
Halbuki Devlet vatandaşlar için vardır. Devlet va
tandaşların babası ya da efendisi değil, ancak ve 
ancak hizmetkârı olmalıdır. Vatandaşları Devlet’e 
kul-köle olarak gören geçmiş çağların zihniyetinin 
ise savunulacak bir yanı artık kalmamıştır.

Devletin yapısı ve hizmet anlayışı cemiyetin 
gelişmesinin gerisinde kalmamah, bu gelişmeye 
köstek de olmamalıdır. Bunun için Devlet’in yapı
sı da hizmet anlayışı da kalıplaşmış ideolojilerle de
ğil fakat halkın maddi ve manevi ihtiyaçlarına ce
vap verecek, insanların temel haklarma saygılı, isa- 
bedi ve esnek stratejilerle belirlenmelidir.

Artık Devlet’in erişilmez bir kudsiyeti olduğu 
vehminden kurtulmak ve daha realist düşünmek 
zamanıdır. Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni şekillen
dirmiş olan ideolojik ilkelerden “Devletçilik İlke- 
si”nin cemiyetin dinamiği karşısında zamanla na
sıl kadük olmuş olduğu bu bağlamda ibretle göz 
ününde tutulması gereken bir olgudur.

Osmanlı İmparatoıiuğu’ndan kabul etmiş ol
duğumuz bir başka miras da “Laiklik îlkesî ne rağ
men ismini “Diyanet İşleri Başkanlığı” olarak tes
cil etmiş olduğumuz Şeyhülislamlık müessesesi ol
muştur. Devlet eğer prensip itibariyle âdil ise her 
çeşit vatandaşına karşı eşit uzaldıkta olması gere
kir. Adil ve laik bir ülkede Müslümanlar, Musevi- 
ler, Hıristiyanlar, Budistler, Mecusiler... vb. arasın
da bir fark olmaması ve bu gruplardan birinin di
ğerine nazaran daha avantajlı bir konumda bu
lunmaması gerekir. Cumhuriyetin ilk döneminde 
kabul edilmiş olan anlamıyla “Laiklik İlkesi” Dev
let ile Din işlerinin ayrımını öngörmektedir. Diya
net İşleri Başkanlığı’nın Devlet’in organigramı 
içinde anayasal bir kurum olarak vaz ve tescil edil-

Cuıııhurbasknnı Olsaydım ÖZEMRE 

miş olması hiçbir te’vili haldi çıkarmayacak bir bi
çimde “Laildik İlkesi” ile apaçık çelişki içindedir.

Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için ya “Laiklik 
llkesi”nden vaz geçmek ya da “Diyanet İşleri Baş- 
kanhğı’nı Devlet’in bünyesinden çıkarmak gerek
mektedir. Laikliği; “Devlet ile Din işlerinin birbirle
rine müdahale etmemeleri ve ifade hürriyeti” olarak 
algılayıp uygulayan Fransa Cumhuriyeti’nde yerel 
Katolik Kilisesi Teşkilatı’nın devlet içinde yer, büt
çeden tahsisat alması ve Bakanlıklara fetva kapısı 
gibi hizmet vermesi düşünülebilir mi?

Eğer “Laiklik îllcesi” Anayasamızda zikredil
meğe devam edecekse bunun açık, seçik ve ütibasa 
yer vermeyecek bir biçimde “Devlet ile Din işleri
nin birbirlerine müdahale etmemeleri ve ifade 
hürriyeti” olarak tanımının da Anayasaya derce- 
dilmesi bu hususta ülkemizde uygulamalarda ya- 
şanagelmiş olan aşırıhkiara son verebilecek olan 
isabetli bir önlem olacaktır.

Devletimiz üniter bir devlettir ve bu vasfını ko
ruması da isabetlidir. Bu balamdan eğitimin ve 
hukukun devletin kontrolünde olması gereklidir.
Tevhid-i Tedrisat Kanunundan sonra muhterem 
Milletvekillerinin ülkenin bir de Tevlid-i Hukuk 
Kanunu na ihtiyacı olduğunu teşhis ve tesbit etme
leri ve bu konuyu cesâretle ele almaları da fevkalâ
de isâbetli olacaktır.

Muhterem MillelYekiileri,
Yeni yasama ydının üllcemiz için verimli ve ha

yırlı olmasını temenni eder, çalışmalarınızda (ifade 
hürriyetimi kullanarak) Cenab-ı Rabbül-Ale- 
miyn’in Üllkemiz’in dirliği, huzuru ve terakkisi 
için en isabetli kararları ahnamzda hepinize yar
dımcı ohnasım niyaz eder, muhterem Meclis’e say
gılarımı takdim ederim. ■

r:: llullolıiııei. Heşfuliijet Cumhuriııer Hoîifolofi
Hazırlayan; Fatma R. Hürmeıı

Pınar Yayınlan
İ.stanbul Kitap Kültür Merkezi Büyük Reşitpaşa Cd. No: 22/16 
Vcznedicr İstanbul tel: (0212) 520 98 90-527 06 77
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KAPAK

Anayasalar Nasıl Yapılır 
Nasıl Değiştirilir?

Ramazan Ersoy

Bu çakıma, Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uznmnhk Programı 
çerçevesinde, Doç. Dr. Gencay Şayian gözetiminde (1995) yapılan bir araştırmadır.

I- Anayasa

1.1. Tanım- Kavram
Anayasa bir üst yasadn'. Bir ülkedeki tüm hu

kuk kurallarmm dayandığı bir üst metin.
Gerek hukuk dilinde ve gerekse siyaset bilimin

de olsun “anayasa” kavramının başhca iki anlamı 
vardır. Geniş anlamı ile anayasa, bir devletin ana 
kuruluşunu ve işleyişini düzenleyen temel kuralla
rın bütünüdür. Dar anlamıyla anayasa ise, sözü ge
çen kuralları resmi bir metin halinde birleştirmiş 
olan bir belgedir. Ülkemizde, günlük Hsanda ana
yasa daha çok ikinci anlamda kullanılmaktadır.

Dar anlamdaki anayasa tanımından, anayasa 
denen bir üst yasanın gerçekten de bir devletin ana 
kuruluşunu düzenleyen bütün kuralları içerdiği 
sonucu çıkarılabilir.

Yukarıda sözü edilen ikili ayrım, devletin ana 
kurallarmm düzenleniş biçimi ile ilgilidir. Bu ikili 
ayrımın yanında anayasaların bir de “ideolojik” 
anlamı vardır. İdeolojik anlamda, biçim değil, 
muhteva önemlidir. Örneğin 1789 tarihH “İnsan ve 
Vatandaş Hakları Beyannamesi” nin 16. maddesin
de, “Haklan sağlama bağlanmamış ve güçler ayrı
mı belirlenmemiş bir toplumun anayasası yoktur.” 
denmektedir. Burada açıkça anayasaların ideolojik

yanı vurgulanmakta, anayasadan insan haklarını 
teminat altına alan ana kurallar kastedilmektedir.

1.2, Anayasa Kavramının Tarihi Evrimi
Anayasa kavramının tarihi evrimi çok uzun

dur. Hatta bunun başlangıcım eski Yunana kadar 
götürmek mümkündür. Ancak, anayasa kavramı
nın konumuz bakımdan önemli gelişmesi esas iti
bariyle 18. yüzyılda başlamıştır. 18. yüzyılda; “ana
yasa” dendiğinde ilk akla gelen şey, devletin ana 
kuruluş ve işleyişine temel teşkil eden kurallar bü
tün olması idi. Yani hakim anlayış, terimin geniş 
anlamı idi. ilk büyük adım, Kuzey Amerika’da atıl
mıştır. İngiltere’ye isyan eden Amerikan sömürge
leri, birleşerek kurdukları devletin temel işleyiş ku
rallarını resmi bir belgede toplamak, bir “toplum 
sözleşmesi” yapmak yoluna gitmişlerdir. Onları, 
1789 ihtilali ile Fransız devrimcileri izlemiştir.

Gerçekte; ilk büyük yazılı anayasa olan “Ameri
kan Anayasası”nda anayasa koyucuları, devletin 
temel hukuk kurallarını tespit etmekle yetinme
mişler, bunların değiştirilmesi için hukuken izlen
mesi gereken yöntemleri de kurala bağlamışlardır. 
Keza, Fransız anayasa koyucuları da Rahip Sieyes’e 
rağmen aynı yolu izlemişler, eserlerinin, yani ana
yasaların gerektiği zaman nasıl değiştirileceğini bc-
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lirtm işlerdir.
Rahip Sieyes ise, anayasa 

yapma iıakkının milletlerin 
mutlak bir haldcı olduğun
dan hareketle, mutlak olan 
bir hakkm kurala bağlan- 
masmm o hakkı kısıtlayaca
ğı tezini savunmuş ve karşı 
çıkmıştır. Fransız anayasa 
koyucuları bu konuda Ro
usseau nun görüşünü be
nimseyip değiştirme usulü
nü anayasalara koymuşlar
dır.

J.J, Rousseau da bu ko
nuda Rahip Sieyes ile a)mı 
düşünmekle beraber “dü
zenli idare” ilkesi uğruna bu 
kadar kısıtlamayı kabul et
mek gerektiğini savunmuştur. Bu dönemlerde; ya
ni 18. ve 19. yüzyıllarda anayasalar birey karşısında 
“siyasal iktidarları sınırlamanm” en etkili yolu ola
rak görülüyordu.

1.3. Anayasa- Normal Yasa Ayrımı
Yazılı anayasa sisteminde, anayasa ve normal 

yasa ayrımı özellikle konumuz açısından özel bir 
önem taşımaktadır. Hukuk hiyerarşisinde anayasa 
kuralı adi kanundan daiına üstündür.

Anayasanın tarihi evrimi içinde 16. ve 17. yüz
yıllarda bilhassa İngiltere’de Paıiementonun etkin
liğinin ve mutlak iktidarının pekiştiği dönemlerde 
anayasa kurallarının da normal yasalarla kabul 
edilmişken sonraki yüzyılda anayasal kanunların 
adi kanunlardan farklı olması gerektiği görüşleri
nin doğal bir sonucu olarak anayasaların normal 
yasalara göre daha zor değişmesi gerektiği kabul 
edilmeye başlanmıştır.

Ayrımın yerleştiği dönem olan 18. yüzyılda dü
şünürler bir toplum sözleşmesi olan anyasanın ya
pılmasında toplumun egemen olması gerektiği ko
nusunda hemfikir olmakla beraber, özellikle am- 
yasayı değiştirmeye yetkili organ ve değiştirmenin 
şartlan konusunda birbirlerinden farklı düşünce
leri savunmuşlardır.

Rahip Sieyes anayasa 
yapma hakkının bir toplu
mun mutlak bir hakkı ol

duğunu, kendisi istese de 
hukuk kuralları ile kendini 
sınırlayamayacağını, ana
yasasını yapmakta olan 

bir toplumun 'tabiat" ha
linde sayılmasını, bu halin 
gereği olan mutlak hürri
yetten yararlanması ge
rektiğini savunuyordu.

____ Sivil Aıumsa Ihtivaa ERSOY

Bu konuda üç görüş bu
lunmaktadır.

1) Bunlardan birincisi 
Vattel’in temsil ettiği görüş
tür. Buna göre; bir toplum 
sözleşmesi olan anayasa, an
cak toplumun bütün üyele
rinin oy birliğiyle yapılabilir 
veya değiştirilebilirdi. Bu te
zin pratik hayatla uyuşmaya
cağını gören Vattel de sonra
dan anayasaların çoğunlu
ğun eseri olabileceği düşün
cesine doğru kayıyor. Ancak 
ilke olarak azınlıkta kalanla
rın bu anayasaya bağlı kala
mayacaklarını, dolayısıyla is
terlerse kendilerinin top
lumdan ayrılabileceklerini

savunuyordu.
2) Rahip Sieyes ise daha farklı bir yaklaşım ser

giliyor ve olaya; “temsilciler yani anayasayı değiş
tirmeye yetkili kişiler anayasa değişildiğini, tam bir 
serbesti içinde mi yoksa önceden belirlenen kural
lara göre mi yapacaklar?” şeldindeki soru ile giri
yor ve anayasa yapma haklonm bir toplumun mut
lak bir halda olduğunu, kendisi istese de hukuk 
kuralları ile kendini smırlayamayacağını, anayasa
sını yapmakta olan bir toplumun “tabiat” halinde 
sayılmasını, bu halin gereği olan mutlak hürriyet
ten yararlanması gerektiğini savunuyordu.

3) Rousseau da Rahip Sieyes gibi düşünmelde 
beraber, bundan faridı bir sonuç çıkarıyordu. O’na 
göre, gerçi millet tamemen hürdü, ama bu hürri
yet kendini sınırlama hürriyetini de içeriyordu. Bir 
toplum, tabii halinden getirdiği mutlak hürriyeti 
kaybetmeden kendi kendine bu kadarlık bir sınır
lama getirmeliydi. Yine Rousseau’ya göre karışıklı
ğı önlemenin tek çaresi de buydu. Yani Rousseau 
ideolojik gerekçenin yanına bir de siyasi uygunluk 
gerekçesi katıyordu.

Anayasayı değiştirmeye yetkili organ ve bu de
ğiştirmede uygulanacak metodlar konusundaki 
bu tartışmalar, esasında hukuk biliminden ziyade 
siyaset bilimini ilgilendiren konulardır. Bu açıdan
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bakıldığında bu konuların hukuk teorisi düzeyin
de cevapları da yoktur.

11- Değiştirme Açısından Anayasalar

2.1, Yazılı AııayavSalar- Teamüli Anayasalar
Tarihi gelişimi

-------------------------------- içinde hukuk, ön-
Teamüli anayasa sisteminde ce sözlü olmuş,

ise, anayasa denebilecel<
yazılı hale gelmiş-

böyle üstün nitelikli bir met- tir. Anayasa huku-
nin bulunmaması, sitemin en

..........  lişme çizgisine uy-başta gelen özelliğidir. Bu bu

sistemde, anayasa hul<uku- gelişmenin istis-
, . , „  . . naları vardır. Yazı-nu oluşturan kuralların bir- ,İl anayasaları ol

mayan ülkeler 
arasında en tanın
mış olanı İngilte
re’dir.

Anayasa hu- 
ku kukurallarının 
belli başlılarının 

içinde toplandığı, üstün nitelikte bir kanunun bu
lunması, yazılı anayasa sistemi için yeterlidir. Bu 
üstün nitelikli kanun, anayasa hukukunun konu
suna giren kuralların çok küçük bir kısmını kapsa
yabileceği gibi, bu hukukun önemli bir bölümünü 
de içerebilir. Üstelik yazüı anayasa, tek bir kanun
dan ibaret de olmayabilir. Yazılı anayasa sisteminin 
varlığı için, anayasa hukuku kurallarının baş daya
nağı ve kaynağı olan resmi bir metnin bulunması 
yeterlidir.

Teamüli anayasa sisteminde ise, anayasa dene
bilecek böyle üstün nitelikli bir metnin bulunma
ması, sitemin en başta gelen özelliğidir. Bu sistem
de, anayasa hukukunu oluşturan kuralların birço
ğu kanunlaştırılmış olabilir. Ancak bu kurallar ara
sında ayrıcalığı olan hiyerarşik bir yapı bulunmaz. 
Kaldı ki, bu sistemde kuralların birçoğu yazılı de
ğil, doğrudan doğruya teamülden oluşur.

Yazılı anyasalarda, anayasa değişikliğinin usu
lü, yine anayasa tarafından yazılı bir kurala bağ-
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çoğu kanunlaştırılmış olabi
lir. Ancak bu kurallar arasın
da ayrıcalığı olan hiyerarşik 

bir yapı bulunmaz.

lanmış iken, teamüli anayasalarda böyle bir durum 
söz konusu değildir. O anki ihtiyacın belirlediği bir 
“usûlle” değişiklik yapılabilir.

2.2. Yumuşak Anayasalar- Sert Anayasalar
Yumuşak anayasa, sert anayasa kavramları 

doğrudan doğruya değiştirme sorununun dayattı
ğı bir ayrımdır. Kaynağını Bryc’ tan alan bu ayrım
da, anayasaların örf ve adetle değişmeleri bir yana 
bırakılmış, sadece kanun yoluyla yapılan değiştir
me ele alınmıştır.

Buna göre adi bir kanunla değiştirilebilen ana
yasalar “yumuşak”, değişmeleri için üstün bir ka
nunu şart koşan anayasalar da “sert” anayasalar 
olarak kabul edilmiştir. Türkçemizde “bükülgen- 
bükülmez” şeklinde de ayrımı yapılan bu sınıfla
mada, teamüli anayasaların hemen hepsi yumu
şaktır. Zira bu sistemde “bir üstün yasa” kavramı
na zaten yer yoktur. Bu itibarla, devletin temel ya
pısını ya da özgürlük düzenini gösteren kuralları 
değiştirmek, başka herhangi bir yasayı değiştir
mekten farklı bir yönteme bağlanmış değildir. Ör
neğin bugün İngiliz Parlementosu, herhangi özel 
bir görüşme yolu ya da çoğunluk aramaksızın, İn
giliz devletinin temel kuruluşu ile temel hak ve öz
gürlüklerde istediği değişildiği yapabilir.

Buna karşılık, yazüı anayasaların hemen hepsi 
ise “katı” yani “bükülmez” anayasalardır. Zira, bu 
anayasalar, değiştirme usûllerini bizzat kendileri 
tespit etmiştir. Bu itibarla, tarihin ilk büyük anaya
saları olan 1787 Amerikan Anayasası ile 1791 
Fransız Anayasası hep katı anayasalardır.

Sonuç olarak, anayasaların yumuşak veya sert 
olması hukuki bir düzenleme iken, bunların han
gisinin tercih edileceği hususu siyasidir.

Ill- Anayasaların Yapılışı

3.1. Kapsadığı Usûller Açısından
3.1.1. Otokratik Usûller
İlke olarak anayasa yapıcıları, belli bir ilke ve 

koşulla sınırlı değildirler. Anayasa yapıcılığının te
mel koşulu budur. Aksi halde, anayasa yapıcıları
nın “kuruculukları “ ortadan kalkar.

Otokratik usûller; monarşik ve otoriter olmak
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Üzere ikiye ayrılır. Her ikisinde de anayasa, halkın 
dışında, genellikle )aıkarıdan aşağıya tek yönlü ya
pılır. Kral ya da Padişah ya da monark tek başına, 
yukarıdan aşağıya kendi isteği ile kendi iktidarını 
düzenleyici bir belge, bir ferman yayınlar. 1839 ta
rihli Tanzimat Fermanı buna bir örnektir. Keza, 
1808 tarihh Sened-i İttifak da bu usûle bir örnek 
teşkil edebilir.

3.1.2. Demokratik Usûller
Anayasaların yapılışında benimsenen demok

ratik usuller de bazı farklılıklar içermektedir.
- Kurucu Plebisit: Bu yöntemde anayasa halkın 

dışında yapılmıştır. Halkın dışında “temsilciler” ta
rafından hazırlanan bir anayasa hakkında halkın 
yalnızca “evet” ya da “hayır” oyu almu'.

Kurucu plebisit’te anayasa iki biçimde hazırla
nır. İlkinde bir anayasa metni hazırlanır. Halktan, 
hazırlanan bu metni kabul edip etmediği sorulur. 
1956 Mısır Anayasası ile 1958 Fransız Anayasası bu 
yolla halk oyuna sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Kurucu plebisit’te ikinci yol ise daha az de
mokratiktir. Bazı anayasal değişikliklerin yapılaca
ğı bildirilip ilkeler açıklanır ve halktan bunları ka
bul edip etmeyeceği sorulur. Fransa’da 185rde 
böyle bir girişimin ilginç bir uygulaması görül
müştür.

- Kurucu Meclis: Anayasa yapımında çok daha 
demokratik bir yoldur. Öncelikle halk, yalnızca 
anayasa hazırlamakla görevli bir “kurucu meclis” 
seçer. Anayasayı bu meclis yapar. Anayasa yapımı 
süresince bu kurucu meclis, devletin yönetimini 
de üstlenir. Bu usûlün doğum yeri vVBD’dir. Kuru
cu mechs, “Convention” adını alarak 1776’da top
lanmış vc 1787 federal anayasayı hazırlamıştır. 
Devrim sonrası Fransa’sında da bu usûl görülür. 
Fransa’nın ilk yazılı anayasası 1791, 1848 ikinci 
cumhuriyet ve 1875 üçüncü cumhuriyet anayasa
ları bu yoldan yapılmıştır. Bu usûlde esas olan hal
kın, anayasa yapımına yalnızca temsilcilerini seç
mek suretiyle katılmış olmasıdır.

- Kurucu Meclis-Halk Onayı: Bu usûlde ise 
halk, yalnızca temsilcilerini seçmekle kalmaz, ku
rucu meclis anayasayı yapıp kendi süreci içinde 
kabul ettikten sonra bir de halkın onamasını su

nar. Burada halk, ikinci kez anayasa yapılışına ka
tılır.

Daha demokratik bir yöntemdir. Halk önce 
anayasa yapmakla görevli temsilcilerini seçer, daha 
sonra onama saflıasında da, yapılan anayasayı, öz
lemlerine uygnu olup olmaması bakımından de
netleme imkanı bulur. 1946 Fransız Anayasası bu 
yolla yapılmış ve halk tarafından onanmıştır.

3.2. Kurma Fonksiyonu
Devlet gücünün maddi temeli bir olmakla be

raber, yerine getirdiği fonksiyonlara bakarak, bu 
gücü üç dala bölüp incelemek Montesquieu’dan 
beri gelenek haline gelmiştir. Montesquieu’ye göre 
devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç 
önemh fonksiyonu vardı. Montesquieu dahil o dö
nem aydınlarının önündeki en önemli sorun, yüz
yıllardan beri var olan ve biçimi zaten belli olan bil' 
devleti, Fransız monarşisini, istibdat tehlikesinden 
kurtarmaktan ibaretti. İstibdadı önlemenin en 
önemli çaresi de devletin bu üç önemli fonksiyo
nunu ayrı ayrı organlara vermek ve böylece birbi
rini dengeleyen üç ayrı iktidar yaratmaktı. Ancak, 
1789 ihtilali ile birlikte, mevcut devleti düzene 
sokma sorununun ötesinde, yepyeni bir biçimde 
devlet kurma sorunu doğdu. Tüm devrimlerde ol
duğu gibi.

Böylece; Montesquieu’nun belirttiği üç temel 
fonksiyonun yanında, kamu gücünün dördüncü
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bir fonksiyonu ortaya çiictı: “Kurma Fonksiyonu”.
Kurma fonksiyonunda iki düzeyden söz etmek 

mümkündür. Birincisi, bir hukuki boşluk ortamı- 
du'. Sömürgeden kurtulmuş yeni bir devletin ku- 
rulmasnıda olabileceği gibi, yıkılan eski bir devle
tin yerine yeni bir devletin kurulmasında da bu 
durum görülür. Örneğin, İngiltere’ye karşı bağım- 
sızlıklarmı ilan eden onüç Kuzey Amerika sömür
gesinde veya eski monarşiyi yıkan 1789 iiıtilalinde 
karşılaşılan başlıca sorun bu olmuştur.

Kurma fonksiyonunda söz konusu olan ikinci 
düzey ise, “kuruculuğun” var olan hukuki yapı 
içinde cereyan etmesidir. Bir başka deyişle, var 
olan hukuki bir çerçevede, siyasi hayatın dayatma
ları sonucu yapılan düzenlemeler ikinci tür kuru
culuğa girmektedir.

İşte birinci tür kuruculuğa “asli kuruculuk” de
nirken ikinci tür kuruculuğa da “ tali” veya “türev 
kuruculuk” denmektedir.

IV- Anayasaların Değiştirilmesi

Bugün dünya üzerinde yürürlükte olan anayasala- 
rm hemen hemen hepsi yazılı anayasa türündan

anayasalardır. Bu 
anayasaların, 
Irak ve Vatikan 
hariç tamamı, 
nasıl değiştirile
ceklerini de biz
zat açıklamışlar
dır. Bunlar da; 
teklif, karar ve 
onay olmak üze
re üç aşamayı 
kapsamaktadır.

Dünya anayasalarının önemli 
bir bölümü, bu safhaya lüzum 
dahi görmemiş, usûlüne göre 

kararlaştırılan değişikliklerin 
herhangi bir onaya ihtiyaç 

göstermeden kesinlik kaza
nacağını kabul etmiştir.

4.1. Teklif Aşaması
Teklif saflıası; anayasa değişikliğinin fiilen ger

çekleştirilmesine kadar uzanan bütün işlemleri 
kapsar. Bunlar incelenirken, cevabı araştırılması 
gereken başlıca iki soru vardır: 1- Teklif yetkisi ki
me aittir? 2- Bunun uyması gereken usûl nedir? 
Anayasalar; bunlara verdikleri cevaplarla teklif iş
lemini az veya çok zorlaştırmak istemişlerdir. Ko

lay çözümler öngörenler teklif açısından yumuşak, 
diğerleri ise katı anayasalardır.

Dünya anayasaları içinde anayasa değişikliği 
teklif etme yetkisini; halka, hem yürütmeye hem 
de yasamaya, sadece yasamaya veya sadece yürüt
meye tanıyanlar; yasamadan gelen teklifleri özel 
şartlara bağlayanlar, teklifleri zaman ve muhteva 
bakımından sınırlayanlar olmak üzere değişik bir 
tablo ortaya çıkmaktadır.

4.2. Karar Aşaması
Karar saflıası; değişiklik metninin kabul veya 

reddine varan bütün işlemleri kapsamaktadır. Bu
rada da cevabı araştırılan başlıca iki soru; karar 
yetkisinin kime ait olduğu ile uyulması gereken 
usulün ne olduğu konusundadır. Dünya anayasa
ları, karar yetkisinin sahibi meselesine genellikle 
iki çözüm getirmektedir. Büyük bir çoğunluk; bu 
fonksiyonu yasama organına vermeyi tercih eder
ken, bir bölümü bu yetkiyi yürütmeye vermekte, 
bir bölümü de özel bir kurucu meclisin toplanma
sını öngörmektedirler. Yetki sahibini tespitteki bu 
sadeliğe karşın, dünya anayasaları karar usûlü ko
nusunda daha çapraşık çözümler getirmektedir.

Bu bağlamda; karar için birden fazla görüşme 
şartı koyanlar, karar için özel bir çoğunluk arayan
lar, karar safhasında özel süreler öngörenler, deği
şiklik konusuna göre usûl değiştirenler, ayrı ayrı 
dünya anayasaları arasında yer almaktadır.

4.3. Onay Aşaması
Onay safhası, anayasa değişikliğinin son saflıa- 

sıdır. Dünya anayasalarının önemli bir bölümü, bu 
saflıaya lüzum dahi görmemiş, usulüne göre ka
rarlaştırılan değişikliklerin herhangi bir onaya ih
tiyaç göstermeden kesinlik kazanacağını kabul et
miştir. Ancak; anayasaların çoğunluğu, değişikliğin 
tamamlanmasından önceki bu düşünme fırsatını 
kullanmayı tercih etmiştir.

Burada üzerinde durulacak mesele, onay yetki
sinin kime ve nc ölçüde olduğu sorusudur. Uygu
lamaya bakıldığında, bu sorunun genellikle iki şe
kilde cevaplandınidığı; onay yetkisinin ya devlet 
başkanma, ya da halka verildiği görülmektedir. ■

Devam edecek
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I ' 1921 Anayasası 
II' 1924 Anayasası

Türkiye’de Anayasa tartışmalarının tarihi biı* hayli eskidk. 1808 Sened-i İttifak ile 

başlayan bu süreç, 1875 Fransız ve 1831 Belçika anayasaları örnek alınarak hazırlanan 

1876 Osmanlı Anayasası (Kanun-u Esasî) ile ilk meyvesini vermiş oldu. Ancak gerek 

Kanun-u Esasi’nin gerekse Cumhuriyet tarihinde sıkça değişikliğe uğrayan anayasala

rın bir “toplumsal sözleşme” niteliğinde olmaktan çok yukarıdan aşağıya vaz’edilen 

fermanlai' biçiminde hazırlanıp sunulduğu bilinmektedir. Bu yönleriyle Türk Anayasa- 

larmm toplumun genel ihtiyacma cevap vermekten uzak olduğu, bu nedenle de çabucak 

eskiyip sık sık değiştiıilme ihtiyacı hissedildiği bir başka gerçektk.
1921 Anayasası, Kurtuluş Savaşı şartlarmda ve Türkiye tai'ihinin en demokrat mec

lisi olan I. Meclis tarafından hazırlanması itibariyle genellikle tartışma dışı tutulmuş ve 

genel bir kabul görmüştür. Muhalefetin tamamen tasfiye edildiği ve tek sesliliğin ege

men olduğu II. M eclis’ce kabul edilen 1924 Anayasası ise ondan hayli farklıdır. Ama 

asıl farklılık sonraki anayasalarda ortaya çıkacak ve toplum olağanüstü şartlaida hazır
lanıp bir dayatma biçiminde sunulan anayasaları, Mustafa Erdoğan’m tabiriyle “Demir

den bil- korse gibi” sırtında taşıyacaktır. Ve şimdi, toplumun bütün kesimlerinin hak ve 

hukukunu, inanç ve düşünce özgürlüğünü güvence altma alan, ideolojik dayatmalara 

yer vermeyen, toplumsal barışı sağlamayı amaçlayan bir anayasa ihtiyacı, gelip Türki

ye’nin gündemine oturmuştur.
Bu bağlamda hem Anayasa tartışmalarmda sık sık atıf yapılan ve hem de önceki say

falarımızda yer verdiğimiz Saym Mustafa Erdoğan ve Sayın Ramazan Ersoy’un yazıla

rında sözü edilen 1921 ve 1924 Anayasalarını belge ölai'ak sunuyoruz.
Umran
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TİŞKİLAII mASiYE iCANUNü (1921 Anaiyasası)

Mevaddı Esasiye

1. Madde- Hakimiyet bilâ kaydü şart milletindir, 
(dare usûlü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil 
idare etmesi esasına müstenittir.

2. Madde- İcra kudreti ve teşri salâhiyeti mille
tin yegane ve hakiki mümesssili olan Büyük Millet 
Meclisinde tecelli ve temerküz eder.

3. Madde- Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi 
tarafından idare olunur ve Hükümeti "Büyük Milet 
Meclisi Hükümeti" ünvanını taşır.

4. Madde- Büyük Millet Meclisi vilayetler halkın
ca müntahap azadan mürekkeptir.

5. Madde- Büyük Millet Meclisinin indhabı iki 
senede bir kere icra olunur. İntihap olunan azanın 
âzalık müddeti iki seneden ibaret olup fakat tekrar 
intihap olunmak caizdir Sabık heyet lâhik heyetin 
içtimaına kadar vazifeye devam eder. Yeni intiha
bat icrasına imkan görülmediği takdirde içtima 
devresinin yalnız bir sene temdidi caizdir. Büyük 
Millet Meclisi âzasının her biri kendini intihap eden 
vilayetin ayrıca vekili olmayıp umum milletin veki
lidir.

6. Madde- Büyük Millet Meclisinin heyed umu- 
miyesi teşrinisani ipddasında davetsiz içtima eder.

7. Madde- Ahkâmı şeriyenin tenfizi, umum ka- 
vaninin vazı, tadili, feshi ve muahede ve sulh akdi 
ve vatan müdafaası ilanı gibi hukuku esasiye Bü
yük Millet Meclisine aittir. Kavanin ve nizamât tan
ziminde muamelâtı nâse erfak ve ihtiyacâtı zama
na evfâk ahkâmı fıkhiye ve hukukiye ile âdap ve 
muamelât esas ittihaz kılınır. Heyed Vekilenin va
zife ve mesuliyeti kanunu mahsus ile tâyin edilir.

8. Madde- Büyük Millet Meclisi, Hükümetinin 
inkisam eylediği devairî kanunu mahsus mucibin
ce intihapgerdesi olan vekiller vasıtasiyle idare 
eder. Meclis icrai hususat için vekillere veçhe tâyin 
ve ledelhâce bunları tebdil eyler.

9. Madde- Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumi- 
yesi tarafından intihap olunan reis bir intihap dev
resi zarfında Büyük Millet Meclisi Reisidir. Bu sıfatla

Meclis namına imza vazına ve Heyed Vekile mu- 
karreratını tasdıka salahiyâttardır. İcra Vekilleri He
yeti içlerinden' birini kendilerine reis indhap eder
ler. Ancak Büyük Millet Meclisi Reisi Vekiller Heye
tinin de reisi tabiisidir.

idare

10. Madde- Türkiye coğrafi vaziyet ve iktisadi 
münasebet noktai nazanndan vilâyedere, vilayet
ler kazalara münkasem olup kazalar da nahiyeler
den terekküp eder.

Vilayet

11. Madde- Vilâyet mahalli umurda mânevi 
şahsiyeti ve muhtariyed haizdir. Haricî ve dahilî si
yaset, şerî, adli ve askeri umur, beynelmilel iktisa
di münasebet ve hükümetin umumi tekâlifi ile me- 
nafili birden ziyade vilayâta şâmil hususât müstes
na olmak üzere Büyük Millet Meclisince vazedile
cek kavanin mucibince evkâf, medâris, maârif, sıh
hiye, iktisat, ziraat, nâfia ve muâveneti içtimaiye iş
lerinin tanzim ve idaresi vilayet şuralarının salâhi
yeti dahilindedir.

12. Madde- Vilayet şûraları vilâyeder halkınca 
müntahap âzadan mürekkepdr. Vilâyet şûralarının 
içtima devresi iki senedir. İçtima müdded senede 
iki aydır.

13. Madde- Vilâyet şûrası, âzası meyanında icra 
âmin olacak bir reis ile muhtelif şuabâtı idareye 
memur âzadan teşekkül etmek üzere bir idare he
yed indhap eder. İcra salâhiyed daimî olan bu he
yete aitdr.

14. Madde- Vilâyette Büyük Millet Meclisinin 
vekili ve mümessili olmak üzere vali bulunur. Vali, 
Büyük Millet Meclisi Hükümed tarafından tâyin 
olunup vazifesi Devledn umumî ve müşterek veza- 
ifini rüyet etmekdr. Vali yalnız Devledn umumi ve- 
zaifi ile mahalli vezaif arasında tearuz vukuunda 
müdahale eder.
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Kaza
15. Madde- Kaza yalnız idari ve inzibati cüzü 

olup mânevi şahsiyeti haiz değildir. İdaresi Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti tarafından mansup ve vali
nin emri altında bir kaymakama mevdudur.

Nahiye

16. Madde- Nahiye, hususi hayatında muhtari
yeti haiz bir mânevi şahsiyettir.

17. Madde- Nahiyenin bir şûrası, bir idare heye
ti ve bir de müdürü vardır.

18. Madde- Nahiye şûrası, nahiye halkınca doğ
rudan doğruya müntahap âzadan terekküp eder.

19. Madde- İdare heyeti ve nahiye müdürü, na
hiye şûrası tarafından intihap olunur.

20. Madde- Nahiye şûrası ve İdare heyeti kazaî, 
iktisadi ve malı salâhiyeti haiz olup bunlann dere- 
catı kavanini mahsusa ile tâyin olunur.

21. Madde- Nahiye bir veya bir kaç köyden mü
rekkep olduğu gibi bir kasaba da bir nahiyedir.

Unnumi Müfettişlik:

sebetleri itibariyle birleştirilerek, umumi müfettiş
lik kıtalan vücude getirilir.

23. Madde- Umumi müfettişlik mıntakalarının 
umumî surette asayişinin temini ve umum devair 
muamelâtının teftişi, umumi müfettişlik mıntaka- 
sındaki vilâyetlerin müşterek işlerinde ahengin 
tanzimi vazifesi umumi müfettişlere mevdudur. 
Umumi müfettişler Devletin umumi vezaifiyle ma
halli idarelere ait vezaif ve mukarreratı daimi su
rette murakebe ederler.

Maddei Münferide

işbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'i olur. 
Ancak elyevm münakit Büyük Millet Meclisi 5 Eylül 
1336 tarihli Nisabı müzakere kanununun birinci 
maddesinde gösterildiği üzere gayesinin husulüne 
kadar müstemirren müçtemi bulunacağı cihetle iş
bu Teşkilatı Esasiye kanunundaki 4., 5., 6. madde
ler gayenin husulüne elyevm mevcut Büyük Millet 
Meclisi adedi mürettebinin sülüsanı ekseriyetiyle 
karar verildiği takdirde ancak yeni intihaptan itiba
ren meriyülicra olacaktır.

22. Madde- Vilâyetler iktisadi ve içtimai müna- 20 Kânunusani 1337 ve 10 Cemoziyelulâ 1339

■BEŞKttATl ESASİYE KANUNU (1924 Anayasası)

Birind Fasıl 
Ahkamı esasiye

' 1. Madde- Türkiye Devleti bir Cumhuriyet'tir.
2. Madde- Türkiye Devletinin dini, dini İslam’dır-, 

resmi dili türkçedir-, makam Ankara şehridir. 
(10.4.1928'de TürkİL/e devletinin dini, dini İslam'dır." 
cümlesi çıkanidı. 3.2.1937'de "Türkiye Devleti cum
huriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılap
çıdır." ifadesi eklendi.)

3. Madde- Hakimiyet bilâ kaydü şart milletindir.
4. Madde- Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin 

yegane ve hakiki mümessili olup millet namına 
hakkı hakimiyeti istimal eder.

5. Madde- Teşri salâhiyeti ve icra kudreti Büyük 
Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder.

6. Madde- Meclis, teşriî salâhiyetini bizzat isti
mal eder.

7. Madde- Meclis, icra salâhiyetini, kendi tara
fından müntahap Reisicumhur ve onun tayin ede
ceği bir İcra Vekilleri Heyeti marifetiyle istimal 
eder. Meclis, Hükümeti her vakit murakabe ve Is
kat edebilir.

8. Madde- Hakkı kaza, millet namına, usûlü ve 
kanunu dairesinde müstakil mehakim tarafından 
istimal olunur.

ikinci Fasıl 
Vazifei teşriiye

9. Madde- Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunu 
mahsusuna tevfikan millet tarafından müntahap
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mebuslardan müteşekkildir.
10. Madde- On sekiz yaşını ikmal eden her er

kek Tür mebusan intihabına iştirak etmek hakkını 
haizdir.

11. Madde- Otuz yaşını ikmal eden her erkek 
Türk, mebus intihap edilmek salahiyetini haizdir.

12. Madde- Ecnebi hizmeti tesmiyesinde bulu
nanlar, mücazatı terhibiye veya sirkat, sahtekarlık, 
dolandırıcılık, ennniyeti suistimal, hileli iflas cürüm
lerinden biriyle mahkum olanlar, mahcurlar, tabi
iyeti ecnebiye iddiasında bulunanlar, hukuku me- 
deniyeden iskat edilmiş olanlar. Türkçe okuyup 
yazmak bilmeyenler mebus intihap olunamazlar.

13. Madde- Büyük Millet Meclisi'nin intihabı 
dört senede bir kere icra olunur. Müddeti biten 
mebusların tekrar intihap edilmesi caizdir. Sabık 
Meclis lahık Meclisin içtimaına kadar devam eder. 
Yeni intihabın icrasına imkan görülmediği takdirde 
içtima devresinin bir sene temdidi caizdir. Her me
bus yalnız kendini intihap eden dairenin değil, 
umumun vekilidir.

14. Madde- Büyük Millet Meclisi, her teşrinisani 
iptidasında davetsiz toplanır. Meclis, azasının mem
leket dahilinde devir, tetkik ve murakabe vazifele
rinin ihzarı ve teneffüs ve istirahatleri için senede 
altı aydan fazla tatili faaliyet edemez.

15. Madde- Kanun teklif etmek hakkı Meclis 
azasına ve İcra Vekilleri Heyeti'ne aittir.

16. Madde- Mebuslar Meclise iltihak ettiklerin
de şu şekilde tahlif olunurlar: "Vatan ve milletin sa
adet ve selametine ve milletin bilâ kaydü şart ha
kimiyetine mugayir bir gaye takip etmeyeceğime 
ve Cumhuriyet esaslanna sadakattan aynlmayaca- 
ğıma, vallahi.” (10.4.1928'de bu yemin şöyle değişti
rildi: "Vatan ve milletin saadet ve selametine ve 
milletin bila kaydü şart hakimiyetine mugayir bir 
gaye takip etmiyeceğime ve cumhuriyet esaslarına 
sadakatten ayrılmayacağıma namusum üzerine 

.söz veriyorum.")
17. Madde- Hiç bir mebus meclis dahilindeki 

rey ve mütalaasından ve beyanatından ve meclis
teki rey ve mütalaasınını ve beyanatının meclis ha
ricinde irad ve izharından dolayı mesul değildir. Ge
rek intihabından evvel ve gerek sonra aleyhine cü
rüm isnat olunan bir mebusun maznunen isticvabı 
veya tevkifi veyahut muhakemesinin icrası Heyeti 
Umumiyeinin kararına memnuttur. Cinai cürmü 
meşhut bundan nnüstesnadır. Ancak bu takdirde 
Makamı aidi Meclisi derhal haberdar etmekle mü

kelleftir. Bir mebusun intihabından evvel veya son
ra aleyhine sadır olmuş cezai bir hükmün infazı 
mebusluk müddetinin hitamına talik olunur. Me
busluk müddeti esnasında müruruzaman cereyan 
etmez.

18. Madde- Mebusların senevi tahsisatları ka
nunu mahsus ile tayin olunur.

19. Madde- Tatil esnasında reisicumhur veya 
Meclis reisi lüzum görürse Meclisi içtimaa davet 
edebileceği gibi azadan beşte biri tarafından talep 
vuku bulursa Meclis reisi dahi Meclisi içtimaa davet 
eder.

20. Madde- Meclis müzakeratı alenidir ve har
fiyen neşrolunur. Fakat Nizamname! dahilide mün- 
deriç şeriaite tevfikan Meclis hafi celseler dahi ak- 
tedebilir ve hafi celseler müzakeratının neşri Mec
lisin karanna mesnuttur.

21. Madde- Meclis müzakeratını kendi Nizam
name! dahilisi mucibince icra eder.

22. Madde- Sual ve istizah ve Meclis tahkikatı 
Meclisin cümlei sahaliyetinden olup şekli tatbiki Ni
zamname! dahili ile tayin olunur.

23. Madde- Mebusluk ile Hükümet memuriyeti 
bir zat uhdesinde içtima edemez.

24. Madde- Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti 
Umumiyesi her teşrinisani iptidasında bir sene için 
kendisine bir reis ve üç reis vekili intihap eder.

25. Madde- İntihap devresinin hitamından evvel 
Meclis adedi mürettebinin ekseriyeti mutlakiyesiy- 
le intihabat tecdit olunursa yeni içtima eden Mec
lisin intihap devresi ilk teşrinisaniden başlar. Teşri- 
nisianiden evvel vaki olan içtima. Fevkalade bir iç
tima adddlunur.

26. Madde- Büyük Millet Meclisi ahkâmı şeriye- 
nin tenfizi, kavaninin vazı, tadili, tefsiri, fesih ve il
gası, devletlerle mukavele, muahede ve sulh akdi, 
harp ilanı, muvazene! umumiye! maliye ve Devle
tin umum hesabı kati kanunlarının tetkik ve tasdi
ki, meskukât darbı, inhisar ve mali taahhüdü mu- 
tazammın mukavelât ve imtiyazâtın tasdik ve fes
hi. umumi ve hususi af ilanı, cezaların tahfif veya 
tahvili, tahkikât Ve mücazâtı kanuniyenin tecili, 
mahkemelerden sadır olup katiyet kesbetmiş olan 
idam hükümlerinin infazı gibi vezaifi bizzat kendi 
ifa eder. (10.4.1928'de bu maddedeki "ahkâmı 
şer'iyenin tenfizi" ibaresi çıkarıldı.)

27. Madde- Bir Mebusun vatana hiyanet ve me
busluğu zamanında irtikâp töhmetlerinden biriyle 
müttehem olduğuna Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Heyeti Umumiyesi âzayı mevcudesinin sülüsanı 
ekseriyeti ârâsiyle karar verilir veyahut on ikinci 
maddede münderiç ceraimden biriyle mahkum 
olur ve mahkûmiyeti kaziyei muhkeme halini alır
sa mebusluk sıfatı zail olur.

28. Madde- İstifa, esbabı meşrua dolayısıyla 
mahcuriyet, bila mezuniyet ve mazeret iki ay Mec
lise ademi devam veyahut memuriyet kabulü ba
lerinde mebusluk sakıt olur.

29. Madde- Yukarıdaki maddeler mucibince 
mebusluk sıfatı zail veya sakıt olan veyahut vefat 
eden mebusun yerine bir diğeri intihap olunur.

30. Madde- Büyük Millet Meclisi, kendi zabıtası
nı reisi marifetiyle tanzim ve idare eder.

Üçüncü Fasıl 
Vazifel icraiye

31. Madde- Türkiye Reisicumhuru Büyük Millet 
Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından ve kendi aza
sı meyanından bir intihap devresi için intihap olu
nur. Vazifei riyaset yeni Reisicumhurun intihabına 
kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak caizdir.

32. Madde- Reisicumhur Devletin reisidir. Bu sı
fatla merasimi mahsusunda Meclise ve lüzum gör
dükçe İcra Vekilleri Heyetine riyaset eder. Reisi
cumhur Riyaseti Cumhur makamında bulundukça 
Meclis münakaşat ve müzakeratına iştirak edemez 
ve rey veremez.

33. Madde- Reisicumhur hastalık ve memleket 
haricinde seyahat gibi bir sebeple vezaifini ifa ede
mez veya vefat, istifa ve sair sebep dolayısıyle 
Cumhuriyet riyaseti inhilal ederse Büyük Millet 
Meclisi Reisi vekaleten Reisicumhur vezaifini ifa 
eder.

34. Madde- Cumhur Riyasetinin inhilalinde Mec
lis müçtemi ise yeni Reisicumhuru derhal intihap 
eder. Meclis müçtemi değilse Reis tarafından he
men içtimaa davet edilerek Reisicumhur intihap 
edilir. Meclisin intihap devresi hitam bulmuş veya 
intihabatın tecdidine karar verilmiş olursa Reisi
cumhuru gelecek Meclis intihap eder.

35. Madde- Reisicumhur Meclis tarafından ka
bul olunan kanunları on gün zarfında ilan eder. 
Teşkilatı Esasiye Kanunu ile bütçe kanunlan müs
tesna olmak üzere ilanım muvafık görmediği ka
nunları bir daha müzakere edilmek üzere esbabı 
mucibesiyle birlikte keza on gün zarfında Meclise 
iade eder. Meclis, mezkur kanunu bu defa da kabul 
edersek, onun ilanı Reisicumhur için mecburidir.

36. Madde- Reisicumhur, her sene teşrinisanide 
Hükümetin geçen seneki faliyetine ve o sene itti
haz edilmesi münasip görülen tedbirlere dair bir 
nutuk irat eder veyahut Başvekile kıraat ettirir.

37. Madde- Reisicumhur, ecnebi devletlerin 
nezdine Türk Cumhuriyetinin siyasi mümessillerini 
tayin ve ecnebi devletlerinin siyasi mümessillerini 
kabul eder.

38. Madde- Reisicumhur intihabı akabinde ve 
Meclis huzurunda şu suretle yemin eden

“Reisicumhur sıfatiyle Cumhuriyetin kanunları
na ve hakimiyeti milliye esaslarına riayet ve bunla- 
n müdafaa. Türk milletinin saadetine sadıkane ve 
bütün kuvvetimle sarfı mesai, Türk Devletine te
veccüh edecek her tehlikeyi kemali şiddetle men. 
Türkiye'nin şan ve şerefini vikaye ve ilaya ve de
ruhte ettiğim vazifenin icabatına hasrı nefs etmek
ten ayrılmayacağıma (vallahi)" ( l0.4.1928’de bu 
ıjeminin sonundaki "vallahi" ibaresi çıkarıldı.)

39. Madde- Reisicumhurun ısdar edeceği bil
cümle mukarrerat Başvekili ile vekili aidi tarafların
dan imza olunur.

40. Madde- Başkumandanlık Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin şahsiyeti maneviyeisinde mündemiç 
olup Reisicumhur tarafından temsil olunur. Kuvayi 
harbiyenin emir ve kumandası hazarda kanunu 
mahsusuna tevfikan Erkanı Harbiyei Umumiye ri
yasetine ve seferde İcra Vekilleri Heyetinin inhası 
üzerine Reisicumhur tarafından nasbedilecek zata 
tevdi olunur.

41. Madde- Reisicumhur hiyaneti vataniye ha
linde Büyük Millet Meclisine karşı mesuldür. Reisi
cumhurun ısdar edeceği bilcümle muKarrerattan 
mütevellit mesuliyet 39. madde mucibince mezkûr 
mukarreratı imza eden Başvekili ile vekili aidine ra- 
cidir. Reisicumhurun hususatı şahsiyesinden dolayı 
mesuliyeti lazım geldikte işbu Teşkilatı Esasiye ka
nununun masuniyeti teşriiyeye taaliük eden 17. 
maddesi mucibince hareket edilir.

42. Madde- Reisicumhur, Hükümetin inhası 
üzerine daimi rTialûliyet veya şeyhûhet gibi şahsi 
sebeplerden dolayı muayyen efradın cezalarını ıs
kat veya tahfif edebilir. Reisicumlur, Büyük Millet 
Meclisi tarafından ittiham edilerek mahkum olan 
vekiller hakkında bu sahaliyeti istimal edemez.

43. Madde- Reisicumhurun tahsisatı kanunu 
mahsus ile tayin olunur.

44. Madde- Başvekil, Reisicumhur canibinden 
ve Meclis azası meyanından tayin olunur. Sair ve
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killer Başvekil tarafından, Meclis azası arasından in
tihap olunarak heyeti umumiyesi Reisicunnhurun 
tasdikiyle Meclise arzolunur. Meclis müçtenni değil
se arz keyfiyeti Meclisin içtimaına talik olunur. Hü
kümet hattı hareket ve siyasi noktai nazannı aza
mi bir hafta zarfında Meclise bildirir ve itimat talep 
eder.

45. Madde- Vekiller Başvekilin riyaseti altında 
(icra Vekilleri Heyeti)ni teşkil ederler.

46. Madde- İcra Vekilleri Heyeti Hükümetin 
umumi siyasetinden müştereken mesuldür.

Vekillerden her biri kendi salâhiyeti dairesin
deki icraattan ve maiyetinin efal ve muamelatın
dan ve siyasetinin umumi istikametinden münferi
den mesuldür.

47. Madde- Vekillerin vazife ve mesuliyeti ka
nunu mahsus ile tayin olunur.

48. Madde- Vekâletlerin adeti kanunla tayin 
olunur,

49. Madde- Mezun veyahut herhangi bir sebep
le mazur olan bir vekile. İcra Vekilleri Heyeti aza
sından bir diğeri muvakkaten niyabet eder. Ancak 
bir vekil bir vekaletten fazlasına niyabet edemez.

50. Madde- Türkiye Büyük Millet Meclisince İcra 
Vekillerinden birinin Divanı âliye şevkine dair veri
len karar vekâletten sükûtunu dahi mutazammın- 
dır.

51. Madde- İdari dava ve ihtilafları rüyet ve hay. 
Hükümetçe ihzar ve tevdi olunacak kanun layiha
ları ve imtiyazı mıukavele ve şartnameleri üzerine 
beyanı mütalaa, gerek kendi kanunu mahsusu ve 
gerek kavanini saire ile muayyen vezaifi'ifa etmek 
üzere bir Şûrayi devlet teşkil edilecektir, şûrayi 
devletin rüesâ ve âzası vezaifi mühimmede bulun
muş. ilim, ihtisas tecrübeleri ile mütemayiz zevat 
meyanından Büyük Millet Meclisince intihap olu
nur.

52. Madde- icra Vekilleri Heyeti, kanunların su- 
veri tatbikıyesini irae veyahut kanunun emrettiği 
hususta tesbit için ahkâmı cedideyi muhtevi olma
mak ve şûrayı devletin nazarı tetkikinden geçiril
mek şartiyle nizamnameler tedvin eder.

Nizamnameler Reisicumhurun imza ve ilaniyle 
mamulünbih olur.

Nizamnamelerin kavanine mugayereti iddia 
olundukta bunun mercii halli Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir.

Dördüncü f^sıl

Kuvvei kazaiye
53. Madde- Mahkemelerin teşkilatı, vazife ve 

salahiyetleri kanunla muayyendir.
54. Madde- Hakimler bilcümle davalann muha

kemesinde ve hükmünde müstakil ve her türlü 
müdahalâttan âzade olup ancak kanunun hükmü
ne tabidirler.

Mahkemelerin mukarrerâtını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve icra Vekilleri Heyeti hiç bir veçhi
le tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı ahkamına mü
manaat edemez.

55. Madde- Hakimler kanunen muayyen olan 
usûl ve ahvâl haricinde azlolunamazlar.

56. Madde- Hâkimlerin evsafı, hukuki.vezaifi 
maaş ve muhassasâtları ve sûreti nasp ve azilleri 
kanunu mahsus ile tayin olunur.

57. Madde- Hakimler kanunen muayyen veza- 
iften başka umumi ve hususi hiç bir vazife deruh
te edemezler.

58. Madde- Mahkemelerde muhakemât aleni
dir.

Yalnız Usûlü muhakemât kanunu mucibince bir 
muhakemenin hafiyyen cereyanına mahkeme ka
rar verebilir.

59. Madde- Herkes, mahkeme huzurunda hu
kukunu müdafaa için lüzum gördüğü meşrû vesa
iti istimalde serbesttir.

60. Madde- Hiçbir mahkeme, vazife ve salahi
yeti dahilinde olan davaları rüyetten imtina ede
mez. Vazife ve salâhiyet haricinde olan davalar an
cak bir karar ile reddolunur.

Divanı Âlî
61. Madde- Vazifelerinden münbais hususâtta 

İcra Vekilleriyle Şûrayi devlet ve Mahkemei temyiz 
rüesâ ve azasım ve Başmüddeiumumiyi muhake
me etmek üzere bir (Divanı Âli) teşkil edilir.

62. Madde- Divanı Âlı azalığı için on biri Mahke
mei temyiz, onu şûrayi devlet rüesâ ve âzası me- 
yanından ve kendi heyeti umumiyeleri tarafından 
ledeliktiza reyi hafi ile yirmi bir zât intihap olunur.

Bu zevat reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile içle
rinden birini reis ve birini reis vekili intihap ederler.

63. Madde- Divânı Âlî bir reis ve on dört âza ile 
teşekkül ve ekseriyeti mutlaka ile karar ittihaz 
eder.

Mütebaki altı zat ledelicap heyetin noksanını 
ikmal için ihtiyat aza vaziyetindedirler, işbu ihtiyat 
âza üçü mahkemei temyiz, üçü Şurayı devletten
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müntehap aza arasından olmak üzere kura ile tef
rik olunurlar.

Reisliğe ve reis vekilliğine intihap olunanlar bu 
kuraya dahil olmazlar.

64. Madde- Divânı Âlfnin Müddeiumumiliği Baş- 
müdeiumumilik tarafından ifa olunur.

65. Madde- Divanı Âlînin kararları katidir.
66. Madde- Divanı Âlî mevzu kanunlara tevfikan 

muhakeme icra ve hüküm ita eder.
67. Madde- Divanı Âlî görülen lüzum üzerine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyle teşkil olunur.

Beşinci Fasıl - 
TürkJerin hukuku âmmesi

68. Madde- Her Türk hür doğar, hür yaşar.
Hürriyet, başkasına muzır olmıyacak bir türlü

tasarrufatta bulunmaktır.
Hukuku tabiiyeden olan hürriyetin herkes için 

hududu başkalarının hududu hürriyetidir. Bu hudut 
ancak kanun marifetiyle tesbit ve tayin edilir.

69. Madde- Türkler kanun nazarında müsavi ve 
bilaistisna kanuna riayetle mükelleftirler. Her türlü 
zümre, sınıf, aile ve fert imtiyazları mülga ve mem
nudur.

70. Madde- Şahsi masuniyet, vicdan, tefekkür, 
kelam neşir, seyahat, akit, sai ve amel, temellük, 
ve tasarruf, içtima, cemiyet, şirket, hak ve hürriyet
leri Türklerin tabii hukukundandır.

71. Madde- Can, mal, ırz, mesken her türlü taar- 
rüzdan masundur.

72. Madde- Kanunen muayyen olan ahval ve 
eşkalden başka bir suretle hiç bir kimse derdest ve 
tevkif edilemez.

73. Madde- İşkence, eziyet, müsadere ve an
garya memnudur.

74. Madde- Menafii umumiye için lüzumu usu
len tahakkuk etmedikçe ve kanunu mahsus muci
bince değer pahası peşin verilmedikçe hiç bir kim
senin malı istimval ve mülkü istimlak olunamaz.

Fevkalade ahvalde kanun mucibince tahmil 
olunacak nakdi, aynî ve sayü amele müteallik mü
kellefiyetler müstesna olmak üzere hiç bir kimse 
hiç bir fedakarlığa icbar edilemez.

75. Madde- Hiç bir kimse mensup olduğu din, 
mezhep, tarikat ve felsefi içtihadından dolayı mu- 
ahaze edilemez. Asayiş, adabı muaşereti umumiye 
ve kavanine mugayir olmamak üzere her türlü 
ayinler serbesttir.

76. Madde- Kanun ile muayyen olan usul ve

ahval haricinden kimsenin meskenine girilemez ve 
üzeri taharri edilemez.

77. Madde- Matbuat, kanun dairesinde serbest
tir ve neşredilmeden evvel teftiş, muayeneye tabi 
değildir.

78. Madde- Seferberlikte idarei örfiye halinde 
veyahut müstevli emrazdan dolayı kanunen müt- 
tehaz tedbir icâbatından olarak vazedilecek takay- 
yüdât müstesna olmak üzere seyahat hiç bir suret
le takyidâta tabi tutulamaz.

79. Madde- Ukudun, sayü amelin, temlik ve ta
sarrufun, içtimaatın,. cemiyetlerin ve şirketlerin hu
dudu hürriyeti kanunlar ile musarrahtır.

80. Madde- Hükümetin nezaret ve murakabesi 
altında ve kanun dairesinde her türlü tedrisat ser
besttir.

81 Madde- Postalara verilen evrak, mektuplar 
ve her nevi emanetler salahiyettar müstantik ve 
mahkeme kararı olmadıkça açılamaz ve telgraf ve 
telefon ile vâki olan muhaberâtın mahremiyeti ih
lal olunamaz.

82. Madde- Türkler, gerek şahıslanna, gerek 
âmmeye müteallik olarak kavanîn ve nizamâta 
muhalif gördükleri hususâtta merciine ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'ne münferiden veya müçtemi- 
an ihbar ve şikayette bulunabilir. Her şahsa ait ola
rak vuku bulan müracaatın neticesi müstediye 
tahriren tebliğ olunmak mecburidir.

83. Madde- Hiç kimse kanunen tabi olduğu 
mahkemeden başka bir mahkemeye celp ve sevk 
olunamaz.

84. Madde- Vergi, Devletin umumi masarifine 
halkın iştiraki demektir.

Bu esasa mugayir olarak hakiki veya hükmi şa
hıslar tarafından veya onlar namına rüsum âşâr ve 
sair tekâlif alınması memnudur.

85. Madde- Vergiler ancak bir kanun ile tarh ve 
cibayet olunabilir. Devlet, vilayet idarei hususiyele- 
ri ve belediyelerce teamülen cibayet edilmekte 
olan rüsum ve tekalifin kanunları tanzim edilince
ye kadar kemakan cibayete devam olunabilir.

86. Madde- Harp halinde veya harbi icap etti
recek bir vaziyet budusunda veya isyan zuhurun
da veyahut vatan ve Cumhuriyet aleyhinde kuv
vetli ve fiilli teşebbüsat vukuunu müeyyit kati 
emarat görüldükte İcra Vekilleri Heyeti müddeti bir 
ayı tecavüz etmemek üzere umumi veya mevzii 
idarei örfiye ilan edebilir ve keyfiyet hemen Mecli
sin tasdikına arzolunur. Meclis idarei örfiye müd
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detini. indeücap tezyît veya tenkis edebilir. Meclis 
müçtemi değilse derhal içtimaa davet olunur.

Idarei örfiye mıntakasiyle bu mıntaka dahilinde 
tatbik olunacak ahkann ve muamelatın sureti icra
sı ve harp halinde dahi masuniyet ve hürriyetlerin 
tarzı takyi't ve taliki kanunla tesbit olunur.

87. Madde- İptidai tahsil bütün Türkler için 
mecburi Devlet mekteplerinde meccanidir.

88. Madde- Türkiye ahalisine din ve ırk farkı ol
maksızın vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlak olunur.

Türkiye’de veya hariçte bir Türk babanın sul
bünden doğan veyahut Türkiye’de mütemekkin 
bir ecnebi babanın sulbünden Türkiye’de doğup da 
memleket dahilinde ikamet ve sinni rüşte vusulün
de resmen Türklüğü ihtiyar eden veyahut Vatan
daşlık kanunu mucibince Türklüğe kabul olunan 
herkes Türktür. Türklük sıfatı kanunen muayyen 
olan ahvalde izaa edilir.

Alüncı fâsıl 
Mevaddı müteferrika 

Vilayet
■ 89. Madde- Türkiye coğrafi vaziyet ve iktisadi 

münasebet noktai nazanndan vilayetlere, vilayet
ler kazalara, kazalar nahiyelere münkasemdir ve 
nahiyeler de kasaba ve köylerden terekküp eder.

90. Madde- Vilayetlerle şehir, kasaba ve köyler 
lıükmi şahsiyeti haizdir.

91. Madde- Vilayetler umuru tevsii mezuniyet 
ve tefriki vezaif esası üzerine idare olunur.

Memurin
92. Madde- Hukuku siyasiyeyi haiz her Türk eh

liyet ve istihkakına göre Devlet memuriyetlerinde 
İstihdam olunmak hakkını haizdir.

93. Madde- Bilumum memurlann evsafı, huku
ku, vezâifi, maaş ve muhassasâtı ve sureti nasıp ve 
azilleri ve terfi ve terakkileri kanunu mahsûs ile 
muayyendir.

94. Madde- Kanuna muhalif olan umurda âmire 
itaat memuru mesuliyetten kurtaramaz.

Umuru maliye
95. Madde- Muvazenei umumiye kanunu mü- 

taallik olduğu seneı mâliyenin dühûlünde mevkii 
icraya konulabilmek için lâyihası ve merbutu büt
çeler ve cetveller nihayet teşrinisaninin iptidasında 
Meclise takdim olunur.

96. Madde- Devlet emvalinden muvazene hari

cinde sarfiyat caiz değildir.
97. Madde- Muvazenei umumiye kanununun 

hükmü bir seneye mahsustur.
98. Madde- Hesabı kati kanunu mütaallik oldu

ğu sene bütçesinin devreyi hesabiyesi zarfında is
tihsal olunan varidât ile yine o sene vukubulan te- 
diyâtın hakiki miktannı mübeyyin kanundur. Bu
nun şekil ve taksimatı Muvazenei umumiye kanu
nuna tamamiyle mütenâzır olacaktır.

99. Madde- Hesabı kati kanununun layihası mü
taallik olduğu senenin sonundan itibaren nihayet 
ikinci senenin teşrinisanisinin ipdidasına kadar Bü
yük Millet Meclisine takdim olunmak mecburidir.

Teşicilati esasiye kanunua ait zevabıt
100. Madde- Büyük Millet Meclisine merbut ve 

Devletin varidât ve masarifâtını kanunu mahsusu
na tevfikan murakabe ile mükellef bir Divan muha
sebat müessestir.

101. Madde- Divanı muhasebat umumi muta
bakat beyannamesini taallûk ettiği Hesabı kati ka
nununun Mâliyece Büyük Millet Meclisine takdimi 
tarihinden itibaren nihayet altı ay zarfında Meclise 
takdim eder.

102. Madde- işbu Teşkilatı Esasiye kanununun 
tadili aşağıdaki şerâite tabidir:

Tadil teklifi Meclis âzayı mürettebesinin lâakal 
bir sülüsü tarafından imza olunmak şarttır.

Tadilat ancak adeti mürettebin sülüsanı ekse
riyeti ârasiyle kabul olunabilir.

(şbu kanunun şekli Devletin Cumhuriyet oldu
ğuna dair olan birinci maddesinin tadil ve tağyiri 
hiç bir suretle teklif dahi edilemez.

103. Madde- Teşkilatı Esasiye kanununun hiç 
bir maddesi, hiç bir sebep ve bahane ile ihmal ve
ya tadil olunamaz. Hiç bir'kanun Teşkilatı Esasiye 
kanununa münafi olamaz.

104. Madde- 1293 tarihli Kanunu Esasi ile me- 
vaddı muaddelesi ve 20 kânunusani 1337 tarihli 
Teşkilatı Esasiye kanunu ve müzeyyelâtı ve tadila
tı mülgadır.

105. Madde- Bu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır.

MUVAKKAT MADDE- Türkiye Büyük Millet Mec
lisine intihap edilen ve edilecek olan bilumum 
mensubini askeriyenin tabi olacaklan şerait hak- 
kındaki 19 kânunuevvel 1339 tarihli kanun ahkâmı 
bakidir.

16 ramazan 1342 ve 20 nisan 1340

8 Umrnn ek NİSAN 2000



DÜŞÜMCE

İnsan Haklarının Müşkil Sorusu:

insan Denilen Ne?
Mesut Karasallan

B atı düşüncesi içinde gelişen insan hakları nosyonunu 
kendi içinde çelişkili hale getiren olgularm başında, 
uzun felsefe geleneğinin insana ilişkin yeterli bir ta

nımlamayı başaramamış olması gelir. “însan nedir?” sorusu
nu her düşünür veya felsetl ekol başka biçimlerde cevaplamış 
ve bu cevaplar doğultusunda ona kainat içinde, yeryüzünde 
faıidı konumlar belirlemiştir. Bugün yaşanan etik problemle
rin, kürtaj, cinsel sapmalar vb. hususlarda olduğu gibi “hak- 
sızlıldara dayanan sözde haklardın kaynağında insanı tanım
lamada karşılaşılan bu aczin büyük bir paya sahip olduğunu 
söylemek abartılı ve kolaycı bir izah biçimi olmayacaktır.

Halbuki bilimde sağlanan gelişmelerle birlilcte 19. yüzyıl
dan itibaren insana ilişkin hayli iddialı teoriler gündeme gel
miş, insanın içini “cebinin içi gibi” bildiğmi öne sürmekten 
çekinmeyen bilim adamları ortaya çıkmıştır. Fakat antropo
loji, psikoloji, biyoloji, sosyoloji vs. bilim dallarının, insan adı 
verilen şaşırtıcı özelliklere sahip bu yaratığa ilişkin karanlık
lara güçlü bir ışık tuttuğunun düşünüldüğü bir sırada, insan 
fizyolojisi dalında Nobel ödülü almış bir bilim adamı ve dü
şünür, Alexis Carrel bütün bu iyimserliğe son veren açıkla
masını yapmıştır: İnsan hâlâ meçhûldür; onun iç dünyasını 
çözebilme yolunda pek de fazla bir mesafe katedilebümiş de
ğildir.’

Modern zamanlarda insanı inceleyen bilim dalları gözlem 
ve deney için gerekli gelişmiş tehıik araç ve gereçlere sahip 
olduğu halde ve insan doğasına ilişkin bilgi kaynaldarı son
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derece çeşitlenmiş olmasına rağmen Max 
Scheler’in kelimeleriyle “düşünce tarihinin 
hiçbir döneminde insan, kendisi için günü
müzdeki kadar sorunsal olmamıştm Birbirle
rine ilişkili hiçbir şey bilmeyen bilimsel, felse
fî ve tanrıbilimsel insanbilimlerimiz (antro
poloji) var. Bu nedenle artık insan hakkında 
açık ve tutarlı bir bilgimiz yok” 2

İnsanı konu edinen bilim dallarının dur
madan çoğalması onu daha iyi tanımayı sağ
layacağına bilakis daha da karmaşık ve belir

siz bir varlık

Batı düşünce geleneğinin

KARASAHAN İnsan Denen Ne?

sergilediği bütün bu kafa 
kanşıklığına rağmen insana 

ilişkin bir konuda tutarlılık (!) 
gösterdiği söylenebilir: İn

sanın düşkünleştirilişi ve en 
iyi ihtimalle bir hayvan ola
rak tanımlanışı konusunda.

 ̂>run- 
mesine yolaç- 
mıştır. Tek tek 
olgulara ilişkin 
bir zenginleşme 
ve biribirinden 
kopuk veriler 
yığınının arttık
ça artması insan 
üzerine düşün
cenin de mutla
ka zenginleşme
siyle sonuçlan

mamıştır. İnsan doğasına ilişkin olarak tespit 
ve teşhis edilen “ itki”lerin sınıflandırılıp sis
temleştir ilmesi gerektiğinde, bunlardan insan 
düşünce ve iradesini harekete geçiren bir itici 
güce ve yapıya ulaşmaya kalkışıldığında sonu 
gelmez tartışma ve ihtilaflar başgöstermiştir. 
“ İnsan doğasının birliğini ve tekbiçimliliğini 
kanıtlamak” yönündeki çabalar boşa çıkmış
tır. Deney konusunda titiz ve kararlı bilim 
adamları, düşünür ve filozoflar insan doğası
na ilişkin biribirinden son derece faridı şeyler 
söylemiş, deneysel bulguların yorumunda is
ter istemez keyfî davranarak kendi insan gö
rüşünü ortaya atmış ve sonuçta “modern in
san kuramının düşünsel odağı”nı yitireceği 
boyutlara varan bir düşünce kargaşası baş
göstermiştir. Cassirer’in dediği gibi “düşünce
ler arasındaki bu karşıtlığın yalnızca ağır bir 
kuramsal sorun olarak kalmayacağı, yakın ge
lecekte tüm ahlaksal ve kültürel yaşamımız

için bir tehlike konusu olacağı kuşkusuzdu.”^

İnsan Denilen Hayvan mı?

Batı düşünce geleneğinin sergilediği bütün 
bu kafa karışıldığına rağmen insana ilişkin bir 
konuda tutarlılık (!) gösterdiği söylenebilir: 
İnsanın düşkünleştirilişi ve en iyi ihtimalle 
bir hayvan olarak tanımlanışı konusunda. Bu 
bakımdan Batı’da insanın semavî dinlerce 
kendisine bahşedilen ayrıcalıklı konumunu 
yitirmesi istikametinde Newton’dan Adam 
Smith’e, Descartes’tan Kari Marx’a kadar 
adeta istikrarlı bir çabanın yürütüldüğü söy
lenebilir.

Newton un geleneksel düşüncede organik 
bir varlık olarak algılanagelmiş olan evren ta
savvurunu bir kenara itip yerine mekanüc bir 
kainat, yani Tanrı’nm vaktiyle kurup öylece 
bıraktığı, kendi kendine işleyen bir kainat an
layışını getirmesi, insana bakışı da doğrudan 
etkileyen bir gelişme olmuştur. İslam gelene
ğinin, “canlı kainatın bir özü” (Zübde-i âlem) 
olarak gördüğü, kainatla doğrudan ilişkili 
saydığı insan, Newton fiziğinin yaldaşımıyla 
kainatın mekanik bir parçası ve nicelikten öte 
bir anlam taşımayan bir varlık durumuna in
dirgenmiştir. Descartes felsefesi insanın dün
yasını matematik işlemlerle sınırlayarak, 
Adam Smith ise onun bütün davranışlarını 
ekonomik çıkar bağlamında izaha kallaşıp 
“homo-economicus” diye tanımlayarak bu 
nicel insan görüşüne kendi katkılarını ger- 
çeldeştirmiştir.'*

İnsan bilimleri veya sosyal bilimler olarak 
adlandırılan dallarıyla Batı’da gelişen genelde 
bütün bilim anlayışları insanın kendisini bir 
hayvan olarak görmesini sağlamış, davranış
larını özgür iradeyle değil, etki-tepki meka
nizmalarıyla izah edilebilen, bu yönüyle kapi
talist ekonominin üretim-tüketim kısır dön
güsüne hapsedilebilecek bir yaratık biçimin
de algılanmasını kolaylaştırmıştır.s

Kuşkusuz bu sürece çok önemli bir katkı 
da Darwinizmden gelmiştir. Darwin in ken-
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disi için dahi pekçok konuda tahminden iba
ret olan görüşleri Darwinistlerce kesin haki
katlermiş gibi savunulup insanm zeka ve alet 
kullanma ayncalıldarı elinden aimn-ken, 
onunla hayvan arasmda temelli bir varlılc far
kı değil, fakat sadece bir derece farkı olduğu 
anlayışı zamanla zilıinlerde kök salacaktır.̂  
İnsan da diğer hayvanlar gibi belli bir evrim 
sonucunda evcilleşen, halta bu süreci diğerle
rine göre daha hızlı tamamlayarak başka tür
lerin de evcilleşmesine olumlu katkılarda bu
lunan bir hayvandı artık! Tanımlar hep bu 
noktaya vurgu yapar: Düşünen hayvan, siya
set yapan hayvan, sosyal hayvan, konuşan 
hayvan, gülen hayvan, hayal eden hayvan, alet 
yapan ve kullanan hay\̂ an, beyni (zeka) çok 
gelişmiş olan hayvan... İnsan adlı bu varlığın 
aldı bu yeni anlayışa göre yüksek psişüc yete
neklerin fazlaca gelişmiş olmasından başka 
birşey değildir. Manevî ve ruhi dünyasını 
oluşturan unsurlar, irade, değer duygusu ve 
sevgi gibi şeyler ya içgüdü ve duygularla açık
lanabilecek ya da insan dışındaki canlı dünya
da da bulunabilecek türden, sonradan ortaya 
çıkmış özelliklerdir.^

Keza Darv/m’den önce, insanın organilc 
hayatın sınırlarını aşmak suretiyle kendi do
ğasını geliştirmiş olmadığını, fakat yozlaştığı
nı söyleyen Rousseau’nun hülanü kesindir: 
Düşünen insan, yozlaşmış bir hayvandır.** İn 
sana 20. yüzyıldan bakanlar içinse galiba bu 
“hayvan” ın sadece alâmet-i fârikası değişmiş
tir. Mesela Cassirer, akıl insanın ortaya koy
duğu kültürel yaşam biçimlerindeki zengmlilc 
ve çeşitlililderi yeterince kavramayı sağlayan 
bir terim olmadığına göre insanı akıl sahibi 
hayvan yerine simgeleştiren hayvan (animal 
symbolicum) olarak tanımlamayı önerir. 
“Kendisini dilsel biçimler, sanatsal imgeler, 
söylence bilimsel simgeler veya dinsel tören
ler içine öylesine kapamış” bir varlıktır ki in
san, onun ayırıcı vasfı ancak simgeleştirebil- 
me yeteneğine vurgu yapılarak ortaya kona- 
bilir.9

İnsanın bir hayvan bağlamında yapılan ta

nımlamalarının en ilginçlerinden bir tanesi 
de onun toplumsal hayatı mümkün lolabil- 
mek için kurallar ve yasalar ihdas edip bunla
ra uyabilme yönüne vurgu yapar: İnsan, ku
rallarla yaşayan bir hayvandır (rule following 
an i mal).'O Ne ilginçtir ki, toplum sözleşmesi
ni izah sadedinde böyle bir tammm öne çıka
rılmasıyla da görüldüğü gibi, Batı’da “ insan” 
haldarı düşüncesine sağlam temeller bulmak 
isteyenler yine bir “hayvan” teşhisinden yola 
çıkmaktadırlar. Hatta insanoğlunun bu şekil
de varlık içindeki ayrıcalıklı konumunu yiti
rişine itiraz eden bir Albert Camus dahi aynı 
handikaptan kurtulamayacak ve insanı “hay
van olmak istemeyen tek hayvan” diye tanım
lamaktan geri duramayacaktı.

Kutsal ile olan bağları koparıldüctan sonra 
maddi dünyaya hapsedilen insana yönelilc bu 
aşağılayıcı yaklaşım, liberal düşüncenin ön
gördüğü bütün bir yeryüzü cenneti projesi
nin uğradığı başarısızlığı belli bir ölçüde izah 
eden bir noktadır. Bu, bilim ve teknolojinin 
temin ettiği imkanlarla yeryüzünde sömürü- 
lebilecek her ne varsa talan etmeye koyulmuş 
bir kapitalizmin tavrıdır aynı zamanda. Sö
mürüden aynı ölçüde nasibini alan insan Do
ğulu veya Batılı, Kuzeyli veya Güneyli olması 
bu noktada birşey değiştirmez- liberal senar
yo icabı “ tek görevi bu cennette otlamak olan 
ekonomik bir hayvan”dan başka birşey değil- 
dir.*2 “ İnsan”m ve insanlığın inkarı üzerine 
kurulmuş bir Batı medeniyetinde, şu halde, 
insan haldarı mücadelesinin başarılarından 
bahsetmek biraz ironik görünebilir.

Homo Homini Deo?

Halbuki, Hümanist ve Aydınlanmacı argü
manları hatırlayacak olursak, özgürlük bu 
dünyada, şu içinde bulunduğu anda hiçbir 
kutsal otoritenin müdahalesine fırsat veril
meksizin, “ içimizdeki efendiyi kovarak”, 
onun meşruluğunu inkar ederek gerçekleşe
c e k t i . B u ,  insanın insan olduğunun en 
önemli işareti sayılacak, İnsanî ve ahlakî ey

_____ KARASAHAN İımıı Denen Ne?
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KARAŞAHAN İnsnıı Denen Ne?

lem özgür ve özerk olmakla açığa çıkacaktı.
Hümanizmin, insanın gözünü açmasını 

sağlamıştı. Onu “keyfi inanç”, vahiy vb. güve
nilmez (!) bilgi kaynaklarından kurtarmış, 
yerine akıl ve bilimin şaşmaz (1) rehberliğini 
sunmuştu. İnsanî değerler artık ahiret hayatı 
gibi uzak ve imkansız (!) görünen bir sürece 
ilişkin değil, bu dünya bağlamında bir anlam 
ve önem kazanacaktı. Bu dünyadaki hayata 
tutkun olmak artık olumsuz bir anlam taşı
mayacaktı.

Öngörülen bu yeni hayat tarzının siyasal 
ve sosyal çerçevesini hazırlamak, bu maksatla 
insan hak ve özgürlüklerini formüle etmek 
görevi liberal filozoflara düştü. Artık insan, 
daha doğrusu “birey”, politilc süreçlere iştirak 
etmesi umulan veya bu hak kendisine verilen, 
öte yandan özel alanda harici müdahaleden 
olabildiğince masun kılınmış bir varlık olarak 
belirecektir. Bu varide, düşüncesini açıkla
makta özgür, hayat tarzını seçmekte özgür, 
geleneksel toplum ve aile bağlarından ve yü- 
kümlülülderinden cizâdc, acı ve ızdıraplar- 
dan, hastalık ve sakatlıklardan gittikçe daha 
fazla kurtulan, gelecek kaygısı ve geçim endi
şesinden uzak ve bu haliyle cenneti yeryüzün
de tecrübe etmesi umulan bir varlıktır. Mo
dern tıbbın olağanüstü buluşlarından devasa 
sosyal güvenlik sistemlerine kadar geniş bir 
imkanlar ağı aynı gayenin hizmetindedir.

Bu uğurda Batılı müreffeh toplunıların 
katettiği mesafe gözönünde bulunduruldu
ğunda Rönesans'tan itibaren bir büyük rüya
nın gerçekleşmek üzere olduğu söylenebilir: 
Kaderini tanrıların keyfi iradesine terketme- 
yen, kendi özgür iradesiyle kendi kaderini be
lirleyen, tanrısal güçlerle donanarak kutsal
dan bağımsızlığını elde etmiş bir varlık. Yani 
“homo hamini deo’\ Kendi kendisinin tanrısı 
olan insan (veya insan insanın tanrısıdır).^'*

Modern insan için kendi kendini yaratan 
bir tanrı olmak kulağa hoş gelen birşey ol
makla birlikte, bunun mantıkî sonuçları ve 
yaşanan tecrübeler üzerine kısa bir düşünme 
ve gözlem dahi bu konudaki iyimserliği alıp

göterıneye yetecektir. Çünkü, belki de en ya
lın ve samimi ifadesini Varoluşçu felsefe 
ürünlerinde bulmuş olan bir çıkmaz kendisi
ni tanrılaştırma çabası içindeki insanı bekle
mektedir: insan kendisini, bu yeni “tanrı-in- 
san” ı hangi ölçülere göre yaratacaktır? Felsefe 
tarihinin ve etik felsefesinin bitip tükenmek 
bilmez tartışmalarına, türlü türlü bilim dalla
rının biribirini tutmaz izah girişimlerine ba
kılırsa ancak kendi arzu ve istelderine göre!

Aslında hadiseye biraz daha yakından ba
kıldığında insanın tanrüar katma çıkmasının 
boş bir kuruntudan ibaret olduğu, tanrılaşan 
şeyin, insanın doyumsuz ve sınır tanımaz is
tek ve arzularından başka birşey olmadığı ko
laylıkla görülecektir, insan her neye tutkuyla 
bağlanmışsa, dünyevî şeyler arasında her neyi 
vazgeçilmez, mutlak önemde ve dokunulmaz 
birşey telakki etmişse, Tanrı’dan boşalttığı ye
re onu geçirmiştir. Tanrılaşmak isterken adi 
ve bayağı şeylerin kulu-kölesi haline gelmiş
tir.

Bilimsel Köle

Hümanizmin insanı özgürleştirme çabasında
o çok güvendiği bilim ise bilakis yaşanan sü
reci hızlandıracak katkılarda bulunmaktan 
geri durmamış, türlü türlü dallarında gelişti
rilen teoriler ve “-izm”leıie onu bir zamanlar 
Kilise’nin dayattığı kaderci/totalist anlayıştan 
daha ağır prangalara mahkum etmiştir. İn 
san, özgür irade ve seçme yeteneğiyle kendi 
eylemleri ve geleneği üzerinde söz sahibi ola
mayan, fakat daima kendi dışındald birtakım 
etkenlerin ürünü sayılması gereken, bu yö
nüyle rüzgar önündeki bir yapraktan farksız, 
edilgen ve çaresiz bir varlık olarak tasvir edil
miştir.

insan, Ali Şeriati’nin eserlerinde sık sık 
vurguladığı üzere, bilimsel kurgularda bazen 
bilinçaltmdaki kimi problemlerin, ruhsal so
runların, içgüdüsel cazibelerin yetişme çağın
daki etkileriyle kişiliğini bulmuş (psikolo
jizm); bazen de varlık ve kimliğini bütünüyle
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topluma borçlu olması 
gereken, her yönüyle 
toplumun ürünü bir 
varlık olarak görülmüş
tür (sosyolojizm). Kimi 
zaman çevresel ve doğal 
şartlarm biçimlendirip 
kişilik bahşettiği (natü- 
ralizm), kimi zaman da 
kendisinden çok öncele
ri olup biten hadiselerin 
ve gelip geçen kimsele
rin eseri, yani tarihin 
ürünü birşey (histori- 
sizm) diye telakki olun
muştur. Bir bakış açısın
dan ülkedeki kültürel 
ortam ve etkinliklerin 
basit bir hasılası (kültü- 
ralizm), birbaşka açıdan 
ise ekonomilc şartların, 
üretim araçlarmdaki değişimin ve tarihteki 
zorunlu diyalektik sürecin insafına terkedil
miş bir kukla (bilünsel marksizm) diye düşü
nülmüştür. İnsanı devre dışı bırakmakta bir
leşen bütün bu tanımlar ve izah biçimleri 
onun öz itibariyle köle oluşundan, kendi dı
şındaki etkenler karşısında elinin kolunun 
bağlı oluşundan dem vurmakta ve insan ola
rak kendini gerçekleştirme çabasından adeta 
vazgeçmeye çağırmaktadırlar.

Bilim  dalları arasında insanın düşkünleş- 
tirilişi sürecine psikolojinin yaptığı katkıları 
özellilde zikretmeye değerdir. Psilcoloji veya 
“ ruhbilim” 19. yüzyılda müstakil bir şube ha
line gelirken Aristo’dan beri eski Grek düşün
cesinde insan ruhuna ilişkin mevcut anlayış 
esas alınmıştır: Ruh, bedenin çeşitli fonksi
yonlarını yerine getiren bir melekedir; ruhsal 
süreçler ise canlı organizmaların birtakmı 
fonksiyonlarından ibarettir. Dolayısıyla in
san davranışlarını izah etmek isteyenler kimi 
metafızü< öğelere veya ruhsal kuvvetlere değil, 
dış dünyanın etkisindeki duyulara bakmalıy
dılar, organizmanın çeşitli durumlara göster-

diği tepkileri inceleme
liydiler. İnsanda anlam
lı ruhsal davranış diye 
birşey kabul etmeyen 
bu bakış tarzıyla birlilc- 
te insan ve hayvan psi
kolojileri biribiıierine 
oldukça yakın ve ben
zer şeyler haline gelmiş, 
ruhsal yönüyle arasın
daki irtibatı kesilen in
san bu dünyaya ait, bu 
dünyadan başka bir 
âlemi tasavvur dahi et
memesi gereken bir 
canlı durumuna düşü
rülmüştür. İnsan ruhu
nun reddedilmesi, 
onun özgürlüğünün de 
elinden alınması anla
mına gelmiştir ki, artık 

sonu gelmez tüketim süreçlerinin, doymak 
bilmez hırs, şehvet ve iştiha güdülerinin mah
kumu haline getirilebilirdi. Zaten psilcoloji, 
bir bilim olarak çok geçmeden kapitalist eko
nominin icapları ve ihtiyaçları doğrultusunda 
onun davranışlarını hesabetmek, evcilleştiri
lebilme imkan ve yollarını göstermek yönün
de önemli ilerlemeler kesbedüip son derece 
fonicsiyonel olabilecek bulgulara ulaşan bir 
uğraşı sahası olup çıkacaktı.

Siyasal ve sosyal hayatta yine onun özgür
lük beldentisini bir seraba dönüştürecek me
kanizmalar devreye girmiştir. Ortaçağ Hıris
tiyan geleneğine bağlanmakla hürriyetini 
kaybettiği düşünülen insan, Kilise’nin yerini 
alan devlet ve toplum gibi kutsalların hü
kümranlığına boyun eğmek zorunda kalmış
tır. Feodal hiyerarşi gitmiş, yerine daha az ka
tı olmayan ekonomik ve bürokratik nitelikli 
hiyerarşi gelmiştir. İnsan artık ep'ef-i mahlu- 
kât olduğu için değil, bu yeni hiyerarşide bir 
statü ve role sahip olduğu için -ve sahip ola
bildiği oranda- bir onur ve değer sahibidir. 
“Bireysel, toplumsal ve siyasal hayatm rasyo-
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ııalizasyonu, ekonomiye dayalı örgütlenme ve 
ahlakm sekülarizasyonu” olarak özetlenebile
cek olan ve hümanist kültür içinde şekillenen 
modernitenin nirengi noktaları insan için 
gerçek özgürlük ve bağımsızlığın birer işareti
olamamıştır. 17

Gerek 20. yüzyılın ilk yarısında revaç bu
lan totaliter rejimler -Nazi, Faşist ve Stalin yö
netimleri- gerekse Batılı demokrasiler, bu ba
kımdan bir mahiyet farkından ziyade derece 
farkı sergilemişlerdir. l\k gruba giren rejim
lerde modern bireyin, daha doğrusu “vatan
daşsın türlü denetim ve tahaklcüm süreçleri
ne ramedilişi son derece kaba ve bariz yön- 
temJerle gerçekleştirilirken, ikinci grupta ga
yet rafine ve sinsice metodların tatbike kon-

Hümanizm kutsal olana karşı inatçı tavrı yü
zünden şu temel gerçeği de görememiş 

veya görmek istememiştir ki, insanı görün
meyene karşı olan eğilimi değil, doğal 

alemde somut olarak varolana karşı zaafı 
alçaltır. Şeriati’nin kelimeleriyle ’tabiatta 

bulunmayan değerlerin peşinden gitmekle 
o, tabiatın üstüne çıkar ve türünün manevf 

ve asirgelişimini güvenlik altına alır.”

duğunu ve bu sayede sistemin ömrünü uzat
manın mümkün kılındığını görüyoruz.

İlerleme, kalkınma, gelişme, uygarlaşma 
adı altında üretim ve tüketim süreçlerinin ka
yıtsız şartsız bağımlısı, “evcil bir hayvan” ol
mak yönünde eğitilen insan, özgürleşeceğini 
umarak geldiği ve öyle de olduğunu sandığı 
bir çağda askeri, siyasal veya güvenlikle ilgili 
kuruluşlarca, ekonomik firmalar, kalkınma 
planları, ciraştırma merkezleri ve üniversiteler 
tarafından, kitie iletişim araçları, uydular, bil
gisayarlar, haberalma teşkilatları ve daha nice 
odak ve mekanizmalar sayesinde denetime

tabi tutulmakta ve üzerinde deneyler yapıl
maktadır.

Diderot’tan Voltaire’e, Feuerbach’tan 
Marx’a ve günümüz temsilcilerine kadar Hü
manistlerin Eski Yunan mitolojüc tanrılarını 
ve özellikle Zeus’u semavî dinlerinin Tanrı sı 
ile bir tutmaları, özgürlüğü böyle bir Tanrı yi 
reddetmekte aramaları, insanın dünyevî ola
na yönelmesiyle sonuçlanmıştır. Halbuki 
müslümanların Allah’ı Eski Yunan tanrıları 
gibi insanı kıskanmak, onu rakip olarak gör
mek ve düşmanlık beslemek şöyle dursun, bi
lakis insanı karanlıklardan, zillet, sefalet ve 
sömürüden kurtaracak ışığın kaynağıdır, va
hiy ışığını insanoğluna gönderen Yüce Var- 
lık’tır.19 Hümanizm kutsal olana karşı inatçı 
tavrı yüzünden şu temel gerçeği de göreme
miş veya görmek istememiştir ki, insanı gö
rünmeyene karşı olan eğilimi değil, doğal 
alemde somut olarak varolana karşı zaalî al
çaltır. Şeriati’nin kelimeleriyle “tabiatta bu
lunmayan değerlerin peşinden gitmekle o, ta
biatın üstüne çıkar ve türünün manevî ve as
lî gelişimini güvenlik altına alır.”2o

Bacon dan beri tabiata hülanetmenin baş
lıca vasıtası olarak görülen bilimin geliştirdi
ği sofistike denetim araçlarıyla bugün insanın 
özel-kamusal alan ayrımı gözetilmeksizin de
netlenebilir hale gelişi de ilginç bir paradoks 
oluşturur. “ İçimizdeki efendi”nin kovulması 
-ki burada bir Aydınlanmacının kastedeceği 
şey kesinlikle İlahî otoritedir- hiçbir şekilde 
özgürlüğü getirmemiş, insan bilakis içte ve 
dışta sayısız yeni efendinin tasallut ve tahak
kümüne boyun eğmek zorunda kalmışlır. 
Max Planck’ın, “ felsefeyi, içinde yolunu kay
bedeceği bir ormana sürüldeyen problem” di
ye tanımladığı özgürlük^' Batı düşüncesinde 
en iyimser bakışla hafife alınan bir husustur 
ve bunun acı sonuçları yüksek suç oranların
dan etik sorunlara, “ tüketim köleliği” nden 
nükleer facia riskine kadar bugün hayatın her 
alanında gözlemlenebilmektcdir.

Modern insan için sınırsız özgürlük sınır
sız boşluktan başka birşey ifade etmemiş, onu
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insan yapan, hayata bağlayan bağların çözül
mesi, ruhsal sarsıntılara düçar olması anlamı
na gelmiştir. İmkanları sınırlı bir dünyada sı
nırsız bir ihtiyaçlar listesmin tatminini ara
mak, yani cenneti yeryüzüne taşımaya çalış
mak, imkansızı talep etmektir. Tanrılaşma ça
bası içindeki insanın irili ufaklı, önemli 
önemsiz, sayısız tanrılarla dolu bir yeryüzüne 
hapsedilmesi demektir. “ İnsan ne yapmışsa 
odur” diyen Bertold Brecht’in tanımını esas 
alacak olursak bugün kendi kaderine hük
metmek bir yana en basit gündelik ihtiyaçla
rının karşılanmasında dahi sofistike sistemle
re muhtaç, âciz, toplumsal bir zerreye/atoma 
dönüştürülmüş, kolayca manipüle edilebilen 
bir “fcwfc/fl”dan sözedilebilir, “insan' değil 
ama “evcilleştirilmiş bir hayvan”dan bahsedi
lebilir.

Bugün Batılı insan modern dönemde yap
tığı hatanın farkına varmaya başlamış görü
nüyor. Artık anlaşılmaktadır ki, dinî inancın 
kaybıyla birlikte pekçok ahlakî davranışın da 
temeli aşınmakta, ahlak ve iyi hayat reçetele
rine yer vermeyen, buna rağmen ve bu haliy
le dinin yerine ikame edilen bilim, alılak ala
nındaki boşluğu pek tabiî olarak doldurama
dığı gibi kötülük vasıtalarını yaygınlaştırmak
ta kötü/gayri alılaki eylemin tahrip gücünü
arttırmaktadır.22

Toplumsal bünyeyi kemiren kaygı, belir
sizlik duygusu ve türlü türlü korkular, cinsel
lik ve kimlik konusunda yaşanan bunalımlar 
“kutsahn dönücü” denilen hadiseyi hazırla
mıştır. Seküler hümanistin pervasızca mey
dan okumaları süredursun, bugün “bir Tan- 
rı’nm varolduğuna, âlemin insandan daha 
büyük olduğuna ve insanın nihaî anlamda 
kendi kaderine hâkim olmadığına duyulan 
inanç”, Avrupa gibi, toplumların en fazla se- 
külerleştiği zannedilen bir coğrafyada bile re
vaç bulma eğilimindedir.23

“Eğer Tanrıyı bu evrenden sürebilirsek, 
insan için her türlü davranış serbesttir” diyen 
Dostoyevski’nin sözlerini tecrübe edercesine 
yaşanan gelişmelerden sonra Varoluşçu felse-

fen İn “Allah’a bağlılık insanı kendine yabancı
laştırır” iddiasının temelsiz olduğu, hakikatte 
bilakis bunun tam tersinin geçerli olduğu an
laşılmıştır; özgürlüğün herşeye ve özellikle 
kutsal olana isyan ve serkeşlik biçiminde yo
rumlanmasının, Yaratıcıya başkaldırmanın 
insan için kemal getireceğinin zannedilmesi
nin büyük bir hata olduğu görühnüştür. Artık 
insan için özgürlüğün değil, mümkün oldu
ğunca yüksek bir kemal seviyesine tırmanma
nın hedef olması gerektiği, özgürlüğün bu 
çerçevede en doğru anlamını kazanacağı, ya
ni insanoğlunun “insan-t kâm ir olmak yo
lunda yürürken, işte bu yol boyunca hür ol
ması gerektiği ve insan haldarı ancak böyle 
bir yaldaşımla ele alınırsa beklenen, arzula
nan sonuçların hasıl edilebileceği gerçeğini 
kabul ve teslim etmenin vakti gelmiştir.24 ■
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in c e le m e

Dünden Bugüne Devlet ve Siyaset -II

Devlet-Siyaset Geleneği ve İslam

:diD Sevine

İ ncelememizin ilk bölümünde Tüdc-İslam si
yasal tarihi sürecinde devlet geleneğinin “sa
hiplenme” olgusu üzerine oturduğunu ifade 

etmiş, devletin onu elinde bulunduran aile veya 
zümre tarafmdan kendi mülkü olarak algılandığı
nı belirtmiştik.

Devlet olgusunun tarihimizdeki değişim süre
cinde ve kurumlanılın, geleneklerinin oluşmasın
da bu temel kabulün derin etkilerinin bulunması, 
hatta günümüzdeki tartışmaların geçmişin deva- 
mmdan ibaret olması da tabiidir.

Ancak, Büyük Selçuklular’dan başlayıp Os- 
manh ile noktalanan, Türkiye Cumhuriyeti ile ye
niden başlayan sürecin içinde bir başka behrleyici 
faktörün yani İslam’ın etkileri göz ardı edilemez. 
Ayrıca İslam’ın bu süreçteki etki ve katkıları anla
şılmadan bugünün temel sorunu olan Devlet - Si
yaset - İslam ilişkileri hakkında doğru tahliller ya
pılamaz. Mevcut tartışmalar ideolojik, siyasal ön 
yargılar ve karşılıkh husumet dışına taşamaz.

Herkesin kafasında “İslam Dünün Neresindey- 
di? ” sorusuna farklı cevaplar olduğu kanaatinde
yiz. Ve yine herkes geçmiş ile İslam’ı kendi önyar
gılarına göre özdeşleştirme ya da yargılama alış
kanlıklarını da sürdürmeye devam etmektedir.

Bugün devam eden ya da ettirilmeye çalışılan 
Laik-lslamcı ayrışması sonucunda resmi çevrele
rin dini hayatı tamamen devletin dışına itme gay

retleri kadar, İslam ile devleti özdeşleştirme çaba
ları da aynı önyargıh zeminde devam etmektedir.

Pratikte doğru tespitlerde bulunabildiğimiz 
oranda, ideolojik ve teorik tartışmalar da doğru ve 
önyargısız zeminlerde devam edebilecektir.

Tevhid ve Otoritenin Meşruiyet Zemini

“Yerde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadı ile 
uçan hiçbir kıı̂  hariç ohnamak üzere hepsi sizin gi
bi ümmetlerdir. Biz o kitapta hiçbir ̂ eyi eksik bırak
madık. Nihayet (hepsi de) ancak Rablerine toplanıp 
getirilirler.” (Enam Suresi - 38)

İslam Dini’nin temel ve tahrif edilmemiş kay
nağı Kuran-ı Kerim’de, kendisinde hiçbir şeyin ek
sik bırakılmadığı buyrulmaktadır. Benzeri pek çok 
ayetin işaretleyip desteklediği temel prensipleri ile 
İslamiyet gerek bireysel gerekse toplumsal hayatın 
her yönü ile ilgili hükümler, düzenlemeler getiren 
bir dindir. 1400 senelik toplumsal şuur bu çerçeve
de olgunlaşmış ve tevhid ilkesi çerçevesinde canh- 
cansız, kişisel-toplumsal, dini-siyasi vb. ayrımlar 
yapılmadan her türlü meşru otorite kaynağını eşi 
ve benzeri bulunmayan Allah’ın (cc) iradesinden 
almışür. Devlet ve kurumlar da bu çerçevenin dı
şında kalmamaktadır.

Üstelik tarihin kabul etüği ilk İslam Devle- 
ti’nin bizzat Hz. Peygamber (SAV) tarafından Me
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dine’de kurulduğu inkarı mümkün olmayan bir 
gerçektir. Mekkeli ve Medineli müslümanlardan 
oluşan müslüman topluluk, henüz müslüman ol
mayan Araplar ve zengin bir yahudi nüfustan 
meydana gelen heterojen yapıdaki bu topluluğun 
devletine bizzat Hz. Peygamber başkanlık etmiştir.

Farklı inanç ve soydan gelenleri barış içinde ya- 
şatabilen bu devlette Hz. Peygamber devlet baş- 
kanhğı, ordu komutanlığı, yargı gibi birçok yetkiyi 
şahsında toplayıp bizzat yönetmiştir.

Peygamberin özel konumu ve Kuran-1 Ke- 
rim’in hem uygulayıcısı, hem de açıklayıcısı olma
sı nedeni ile bu devlet başkanlığının ve bizzat dev
letin yapısının orijinal bir İslam Devleti’ne has ol
duğu tartışmasız bir gerçektir. Bizzat Peygamberin 
(SAV) sağlığında toprakların genişlemesi ve devlet 
hizmetlerinin giriftleşmesi neticesinde ise doğru
dan Hz. Peygamber tarafından bu hizmetlerin )ai- 
rütülmesi için görevliler tayin edilmiş ve bu görev
lilere vazifeleri Hz. Peygamber tarafından öğretil
miştir.

Eğer bir İslam Devleti Anayasa Hukuku’ndan 
söz etmek gerekirse, bunun kaynağının, Hz. Pey
gamberin uygulama ve öğretilerinde aranması ta
biidir. Yine sonrasında Dört Halife döneminde de 
Peygamber’in yoluna uymanın ve toplum yararı
nın daima kişisel hırs ve ihtirasların önünde tutul
ması, devletin İslami prensiplere uygun olarak yö
netilmesini sağlamıştır. Üstelik Hulefa-i Raşidin 
döneminde İslam Hukuku çok geniş bir coğrafi 
alanda uygulanma imkanı da bulabilmiştir.

Ancak Emeviler Dönemi’nden itibaren ideal 
şartlardan sapmalarm başladığı bilinmektedir. 
Muaviye ve Yezid İkilisinin açıkça saltanatı ihdas 
etmiş olmaları ve bunun da sonraları tüm İslam 
tarihinde süreldilik kazanması başlı başına bir ol
gudur. Saltanatla birlikte devlet ve yönetim erkinin 
bir aile ya da zümrenin eline geçmesi yanında, ik
tidarların sürmesi için uygulanan siyasal entrikalar 
ve otoriter rejimler ile Hz. Peygamber ile başlayıp 
Hulefa-i Raşidin ile devam eden dönem arasında 
bir benzerlik kurabilmek mümkün değildir. Halife 
/ Sultanlar döneminde islami uygulamalar yerine 
saltanatın çıkarları ve devletin siyasal menfaatleri
ne yönelik politikalar uygulanmıştır. Özelle Hule-

fa-i Raşidin dönemi sonrasında anayasa ve kamu 
hukuku alanında orijinal anlamda bir İslam Dev- 
leti’nden söz edebilmek mümkün olmaz. Ne var ki 
bu dönemlerde toplumların islami kurallara uy
gun bir yaşayış biçimini de tercih etmesinde bir 
zorluk çıkarılmamış tersine bireysel hukukun hem 
gelişmesine hem de 
uygulanmasına tüm 
saltanat rejimleri 
müsaade ve yardım 
etmiştir.

Hatta kamusal 
alanda pragmatist 
değerleri öne alan 
bu yeni model, sul
tanların dinin ka
musal alandaki emir 
ve yasaklarını pek 
diklcate almayan tu
tumları nedeniyle o 
dönemlerin sivil 
uleması İslam Hu
kuku alanında daha 
da gayrete gelerek 
özellilde hadis ve bi
reysel hukuk dalında yaygın ve kahcı çalışmalar 
yapmışlardır.

Bu nedenle İslam, resmi olmayan çevrelerde 
güç kazanıp kurumlaştıkça sultanlar ve halifeler 
dini otoritelerinin çoğunu yitirmişlerdir. Bir an
lamda tarih içinde İslam, sultanlar / devletler tara
fından kabul görmüş ve teorik olarak benimsen
miş ise de hukuksal gelişimini sivil toplum içinde 
tamamlamıştır denilebilir. Bu durum ilmiye adı 
verilen yeni bir toplumsal gücün ortaya çıkmasına 
neden oldu. Eğitim, adalet hizmetleri, medeni iliş
kilerin düzenlenmesi tamamen ilmiye marifeti ile 
sivil toplumun eline geçti.

Ancak egemenliğin ilahi kaynaklı olduğu tezi 
hiçbir dönemde terk ediknediğinden sultan / hali
fe ya da siyasal otorite kendisiyle dini kurumlar 
arasında resmi bir ayrılığın oluşmasına asla müsa
ade etmemiştir. Tersine yöneticiler hem kendileri
ni dini çevrelere onaylatmayı, hem de politikala- 
rında dini motiflere yer vermeyi ihmal etmemiş

______Devlet-Sivaset Geleneği SEVİNÇ

Sultanlar döneminde İslami 
uygulamalar yerine salta
natın çıkarları ve devletin 
siyasal menfaatlerine yö
nelik politikalar uygulan
mıştır. Özetle Hulefa-i Ra
şidin dönemi sonrasında 
anayasa ve kamu hukuku 
alanında orijinal anlamda 
bir İslam Devleti'nden söz 
edebilmek mümkün olmaz.
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lerdir. Yani Din / İslam, il<tidaıiann dayandığı tek 
meşru zemin olmaya devam etmiştir.

Bu zeminin kamusal ayağının topal olması kar
şısında, bireysel hukuk ve toplumun genel kabulle
ri alanlarında bir aksamanın oluşmaması için dev
letçe verilen her türlü destek iktidarların meşruiyet 
dayanağını oluşturmuştur. Bu dönemi, devlet erki
nin dine dayalı bir ideolojik meşrulaşma temeli 
üzerine oturması olarak tanımlayabiliriz. Ancak 
bu tanım, ne doğrudan İslam’ı ve ne de Hz. Pey
gamber ve Hulefa-i Raşidin döneminde temel bat
larıyla kurumsallaşan İslam Kamu Hukuku pren
siplerini kapsamaz / ipotek altına almaz. Ayrıca 
ulemanın uzun yüzyıllar boyunca ortaya koyduğu 
ve değişen şartlar doğrultusunda müçtehitler tara
fından yenilenen bireysel hukuk / fıkıh alanındaki 
çalışmalar tamamen orijinal olup dünyevi endişe
ler ve yukarıda bahsettiğimiz iktidarlara has meş
ruiyet alanının dışında gelişmiştir. İslam Hukuku 
bu yönüyle tamamen orijinaldir.

Teokrasi ve Laiklik Açısından Durum

Bizzat İslam’ın kendi ilahi prensiplerinde Hz. Pey
gamber ve dört büyük halifenin uygulamaların
dan, ne İslam devletlerinde, ne de İslam Dini dü
şüncesinde din işi - devlet işi diye bir ayrım olma
dığı kolaylıkla anlaşılır. Bu durum tevhid ilkesi ge
reğidir. Anlaşılması da zor değildir. Zira tevhid ge
reği canlı - cansız, kişisel - toplumsal, resmi - si
vil, dini - dünyevi ayrımlar yapılmaksızın Allah’ın 
irade ve ilmi her şeyi kuşatmış olup her türlü oto
rite meşruiyet kaynağını ancak bu iradeye uygun
luğuyla kazanabilir. Bireysel alanda olduğu gibi 
devlet işlerinde de Allah’ın Kitabı’nda belirttiği 
emir ve yasaklara uyulması halinde Allah’ın irade
si ve tevhid gerçeldeşebilir.

“Onlar (O müminkrdir ki), eğer kendilerine 
yeryüzünde bir iktidar mevkii verirsek dosdoğru na
mazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötü
lükten vazgeçirmeye çalıdırlar.!' (Hac - 41).

Bu ilahi ikazda açıkça ifade edildiği gibi her 
türlü mevki ve iktidar sahipleri için meşruiyet ze
mini dini uygulamalar olup, dünyevi iktidara din 
dışı meşruiyet alanı bırakılmamıştır. İktidar sahip

SEVİNÇ Devlel-Sivaset Celenefı_____

leri ve kamu görevlileri bireysel Islami sorumlu- 
luldarı noktasında uyarılmaktadır.

Ancak Türkiye’deki entelektüel az gelişmişlikle 
açıklanabilecek bir tavırla bu gerçek tamamen ba
tılı bir kavram olan ve batının kendi şartlarından 
çıkan teokrasi deyimiyle özdeşleştirilmiştir. Oysa 
Islami siyasal / toplumsal örgütlenme modelini te
okrasi - laiklik gibi kavramlarla izah etmek kolay 
değildir. İlk bakışta dini ile siyasal - toplumsal oto
ritenin birliği ve uyumu karşısında teokratik bir 
devlet modeli varsayımına çakılıp kalınabilir. Hal
buki İslam’da her türlü otoritenin diniliği ilkesi ya
nında, hristiyanhk kendi dini gelişimi ve şartları 
nedeniyle din ve devlet işleri nedeniyle ayrı yapı
lanmalar altında toplamıştır. Devlet siyaset ve ida
reye ait yetkileri, kilise ise inanç ve ibadete ilişkin 
dini otoriteyi kullanır. Ayrı örgütlenen bu iki oto
rite arasında siyasi otoriteyi tümden ele geçirme 
konusunda ciddi çatışmalar olmuştur. Otorite kili
senin eline geçince “teokratik devlet", dini ve siyasi 
otoritenin ayrıştırdığı dönemlerde ise “laik devlet” 
söz konusu olmuştur.

Hulefa-i Raşidin’den bu yana ise İslam Coğraf- 
yası’nda dini otorite hiçbir zaman siyasal otorite
nin alternatifi olmamış / olamamıştır. Bu gerçeğin 
altı çizilmeli ve İslam - Siyaset - Devlet ilişkilerin
de bu tarihi perspektif asla ihmal edilmemehdir.

Öte yandan hem Kuran’da hem de pratikte 
otoritenin meşru ve tek kaynağının ilahi olduğu
nun tanımlanması ve tarih boyunca siyasal otori
tenin kendi meşruiyet zeminini dine dayandırma
sı nedeniyle tüm İslam Devletleri’nin yapısının te
okrasi olduğunu ileri sürenler olmuştur / olmakta
dır. Teokrasiden ilahi hükümlerin toplum hayatın
daki ve devlet yönetimindeki uygulaması algılanı
yorsa, bu düşünce sahipleri mazur görülebilir.

Ancak teokrasi, din adamlarının siyasetteki 
tartışmasız egemenliği ise böyle bir tanını İslam 
Devletieri için geçerli olmaz. Teokrasi; Tanrı, Tan
rının Oğlu, Tanrının Temsilcisi gibi yetkiler gerek
tirir. Bizzat Hz. Peygamberin bir beşer olması ya
nında, İslam’a göre yöneticiler Allah ve Peygam- 
ber’in yolunda yürümeye görevli olup, hem Allah’a 
hem de sıradan insanlara karşı da sorumludurlar. 
Bu nedenle Islami Devlet Yapısının, Hıristiyan Te-
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okrasisinden ayrı olduğu bir gerçektir. Ancak bu 
yapıda, İslamiyet dışındaki diğer dinlerin korun
muş olması ibadet ve ifade özgürlükleri ile bireysel 
hukuk alanının serbest bırakılmış olmasına rağ
men din işleriyle devlet işlerinin birbirinden (te
oride de) ayrılmaması nedeni ile bugünkü anlam
da bir laiklikten söz etmek mümkün değildir.

Devleti Koruyan Din

Tarih içinde din - devlet - toplum üçlüsünün iç 
içe görünmesine ve halkın kendi dini inanç ve ta
lepleri noktasında devletten bir şikayeti bulun
mazken, dinin devlet içindeki ve kamu hukuku 
alanındaki işlevi bu görüntünün dışında kalmıştır. 
Önce Emeviler’den sonra da özellikle Abbasi- 
ler’den itibaren görüntüye özen gösterilmesi, hatta 
idari ve sosyal düzenlemeler konusunda hukukçu
lardan fetva ahnmasına rağmen kamu hukuku, 
devlet yönetimi ve siyaset konularında pratik şart
lar ve saltanat gerçekleri hakim olmuştur.

Bu alanda belirleyiciliğin kaynağı ideoloji yani 
din değil siyasettir. İslam öğretisi Abbasiler döne
minde bir devlet ideolojisi olarak sistemleştirilme- 
sine rağmen, ilişki ters yüz edilerek tersinden 
okunmuştur. Böylelilde din bir öğreti olarak devlet 
hizmetine sunulmuş, egemenhğin mistik meşru
iyet alanı olarak kutsanmış, karşılığında sivil an
lamda din hizmetleri devlet tarafından desteklenip 
teşvik edilirken, din de devleti korumaya adeta 
memur edilmiştii'. Bir anlamda din kimi sultanlar 
elinde dönemin sömürü, basla ve hiyerarşik ilişki
lerini meşrulaştırma işlevi görmüştür.

Yine de özellikle bu dönemde İslam Kamu Hu
kuku, Bizans ve ağırhida Sasani etkisiyle kurumsal- 
laşırken Bağdat Sarayı bir debdebe ve ihtişam mer
kezi oldu. Tüm ithal uygulamaların fetva adı altın
da şeriata uydurulduğu bu anlayış daha sonra da 
tüm İslam Devletleri tarafından da benimsendi.

Saltanatın pratik ve teorik ihtiyaçları, hatta 
keyfi uygulamaları nazari planda şeriata uygun ha
le getirildi. Bu alanda Maverdi’nin Ahkamus-Sul- 
taniye isimli eseri ilginç bir örnektir.

Ancak Kuran’da siyaset ve kamu hukuku konu
larına ait hükümlerin az olması, bu konuların da-

______Devkt-S'mıset Cclenevi SEVİNÇ

ha çok içtihada bırakılmış olması, kamu hukukun
da örf ve maslahatın ön plana çıkmasını kolaylaş
tırmıştır. Tüm sonraki müslüman devletler gibi 
Türkler de (Selçuklular ve Osmanlılar) Abbasi ku- 
rumlarmdan, uygulamalarından etkilendiler. Ayrı
ca Selçuklular ve Osmanlılar’ın doğrudan Bizans 
ile olan etkileşimleri nedeniyle Osmanlı siyasi ku
rumlan farkh şekillerde teşekkül etti.

İncelememizin birinci bölümünde söz ettiği
miz devlet ve siyaset konusundaki eski Türk gele
nekleri tamamen terk edilmedi. Yine özel hukuk 
alanında Islami kurallar en geniş boyutlarıyla uy
gulanırken kamu hukuku alanında gelenekler etki
li oldu. Bu geleneklerin bilinen saltanat usulleri ol
duğunu söylemeye gerek yoktur. Geçmişten gelen, 
hukukçuların yaşadıkları dönem ve şartlara ait fiili 
durumları İslamileştirme geleneği Selçuldu / Os- 
manlı dönemlerinde de aynen devam etmiştir. Bu 
tür uygulamaları, örfün hukukun temel kaynakla
rından biri sayılmasını kolaylaştırmış, kamusal hu
kuk alanına örf egemen olmuştur.

Bu nedenle İs
lam hukukçuları ___________________________________
mevcut uygulama pjp, öğreti olarak devlet
lan sakıncalı gör-
mezken. bu uygula- h'zmetine sunulmuş, ege-
maları devletin ge- menliğin mistik meşruiyet
nişlemesinin ve ya
şanılan dönemin fi
ili şartlarının sis- 
temleştirilmesi ola
rak izah ettiler.

Şüphesiz ki, İs
lam - Devlet - Siya
set ilişkilerinin bu
güne yansımasında 
uzun asırların beşiği
olarak bulunmuş --------------------
Selçuklu / Osmanlı
yapılanmasını din ve kamu ilişkileri açısından ayrı 
bir bölümde incelemek yararh olacaktır. Gelecek 
yazımızda inceleyeceğimiz bu bölümle bugünün 
tartışmalarım ve bugündeki dünün izlerini daha 
objektif olarak görmek imkanını bulabileceğimiz 
kanaatindeyim. (Devam edecek)

alanı olarak kutsanmış, kar
şılığında sivil anlamda din 
hizmetleri devlet tarafın
dan desteklenip teşvik 
edilirken, din de devleti 
korumaya adeta memur 
edilmiştir.
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tZLENİM

"ngiltere Mektubu:

Sağlık, Ötenazi, Avrupa Birliği

(ani Torun

S
evgili Dostlar, bu günlerde İngiltere’nin en 
önemli konusu yeni bütçe. Bütçedeki en 
önemli yenilik sağlığa ayrılan payın artması. 

Hükümet sağlık sistemi yüzünden çok eleştiri alıyor. 
Özellikle Ocak ayında yaşanan grip salgını sırasında. 
Salgın neredeyse hükümeti salladı. Başka şeyler (yük
sek enflasyon, terör, gelir dağıhmındaki aşm bozuk
luk gibi) olmadığı için hükümetler burada Türkiye 
için komik gelccek şeylerle sallanıyor. Hükümet ikti
dara gelirken hastanelerdeki beldeme listelerini azal
tacağına söz vermişti, ancak henüz bir ilerleme yok. 
Grip salgmı yüzünden bütün yataklar dolu olduğu 
için rutin ameliyatlar ertelendi ve hükümet krize gir
di. Blair sağlık sistemine daha çok para akıtma sözü 
vererek krizi yatıştırdı ve bütçede bu sözünü tuttu.

Konu hazır sağlık sisteminden açılmışken İngilte
re’nin sağlık sisteminden kısaca bahsetmek istiyo
rum. İngiltere’de bütün sağlık sistemi Sağlık Bakanlı
ğına bağlı, ama özerk çalışan Ulusal Sağlılc Servisi ta
rafından yönlendiriliyor. Herkes sağlık hizmetlerin
den ücretsiz yararlanma hakkına sahip. Herkes bir 
genel pratisyene kaydolmak zorunda. Hasta olunca 
önce pratisyene gitmek zorundasınız. Pratisyenin 
sevketmediği kişi acil servis dışında hastaneye başvu- 
ramaz. Bu yolu takip ederek hastaneye yattığınız tak
tirde bütün tedavileriniz ücretsiz yapılıyor, hastane
deki ilaçlar da bedava. Ancak doktorların yazdığı ev
de kullanılan ilaçlar için cüzi bir miktar para ödüyor
sunuz. İşçi Partisi’nin 1948’de kurduğu ve oldukça 
sosyalist gözüken sağlık sistemi Thatcher zamanında 
biraz özelleşse de hâlâ temel özelliklerini koruyor.

Kağıt üzerinde mükemmel görülen bu sağlık sistemi 
uygulamada biraz yavaş işliyor. Aslında yavaşlık bi
raz da Ingilizlerin karakterinden ve İngiliz sisteminin 
bürokratik yapısından kaynaklanıyor. Örneğin eğer 
pratisyen hastayı şevke karar verirse önce hastanede
ki uzmana bir mektup yazıyor ve randevu istiyor o da 
hastaya randevu gönderiyor. Bu arada asgari bir ay 
geçiyor. Bazı bölümlerde muayene ve bazı tahliller 
(ultrason gibi) için 3-4 ay sonraya gün veriyorlar. 
Eğer bu süreci beklemek istemiyorsan özel hastaneye 
gidebilirsin (doktorun özel muayenehanesine değil). 
Doktorların özel muayeneleri ancak özel hastaneye 
yatmak için kullanılıyor, devletin hastanesine önce
likli yatmak için değil. Aslında sistem özel sağlık si
gortalan ile biraz desteklenip maddi durumu iyi 
olanlar özel hastanelere yönlendirilirse devletin has
taneleri biraz daha rahatlayabilir, ancak İşçi Partisi 
hükümeti ideolojik nedenlerle bunu açıktan yapamı
yor. Parantez içi söyleyeyim: İngiltere’de sağlıkta 
özelleşme oranı Türkiye’nin çok altında. Tabii parası 
olsa da olmasa da özele gitmeye mecbur bırakılıyor
lar. İngiltere’de hastanede hasta olarak yatmış birisi 
olarak söylüyorum; burada devlet hastanelerindeki 
doktor ve hemşirelerin hastaya yaptıkları muamele 
bizde özellerinkinden daha iyi.

Kusura bakmayın, konu mesleki olunca lafı uza
tıyoruz. Bugünlerde bir diğer gündem konusu 28. 
madde. Şimdi diyeceksiniz ki bu neyin nesi? Bu mad
de Thatcher zamanında konmuş ve okullarda homo
seksüelliğin promosyonunu önlüyor. Şimdi İşçi Par
tisi ayrımcılık olduğu gerekçesiyle bunu kaldırmak
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istiyor. Önce Katolik Kilisesi, ardından biraz mahcup 
şekilde Protestan Kilisesi ve muhafazakar sivil top
lum örgütleri bunu engellemek için kamuoyu oluş
turmaya başladılar. Hükümet şimdilik geri adım attı 
ve milletvekillerini bu konuda serbest bırakacağım 
açıldadı. Bakalım sonuç ne olur.

Buna benzer benim de karıştığım bir başka mese
le var; o da ötenazi meselesi. Şu anda Mcclis’te dü
zeltme komisyonunda bekleyen, hastaları ötenaziye 
karşı koruyacak bir kanun teklifi var. Biz de bunun 
yasalaşması için lobicilik yapıyoruz. Biz derken be
nim de yönetim kurulunda bulunduğum “Medical 
Ethics Alliance‘\ Bu örgüt KatoUlc, Protestan, Müslü
man, Yahudi dindar doktorların ortak oluşturduğu 
bir biıiüc. Bir anlamda sekülarizme karşı dindarların 
ortak dayanışması. Kürtaj, ötenazi, genetik mühen
disliği, klonlama gibi ortak olarak karşı olduğumuz 
konularda dayanışma yapıyoruz. Bir nevi Hılfu’l Fu- 
dûl.

Sadece doktorlardan değil hukukçu, teolog ve fel
sefecilerden üye kabul ediyoruz. Amerika kadar ol
masa da burada da lobiclülc önem taşıdığı için müm
kün olduğu kadar basma ve parlamenterlere yönelik 
çalışma yapıyoruz. Bu konuya ilgi duyup internet 
imkanı olanlar bizim sayfaya bakabilirler.

www.medethics-aiiiance.org
Sevgili dostlar mektuba son vermeden önce Av

rupa Toplıdıığu’na adaylık meselesine biraz değinmek 
istiyorum. Tabii bu tamamen Idşisel tecrübelerime 
dayanacak. Öncelikle bir örnek olay aktarmak istiyo
rum. 1997 yılında İngiltere’de bir bölge sağlık yöne
timinde eğitim amacıyla bir süre çalışan bir Türk 
doktor hanımın, kurumda çalışan ancak vaktinin 
büyük çoğunluğunu Avrupa Topluluğu Sağlık Ko
misyonu nda geçiren ve bilahare de temelli oraya gi
den İngiliz doktorla yaptığı mesleld konuşmanın so
nunda ona Türkiye’nin Avruapa Topluluğu’na giriş 
meselesini soruyor. Doktorun cevabı şu: Ben Türki
ye’nin Avrupa Topluluğu’na girmesini istiyorum, 
diyor ve devamla bunun gerekçesi olarak birisi Yuna
nistan’la olan sorunların çözülmesi için olduğunu 
söylüyor. Çünkü ona göre Türkiye Avrupa Toplulu
ğu’na girmek için taviz verecek ve bu sorun çözüle
cek, böylece doğu Akdeniz’de güvenlik meselesi hal
lolacak. İkinci önemli gerekçe ise, Türkiye dışarda 
kaUrsa “İslamcı aşırıların” eline geçebilir. Tabii bu 
arada batının “Ermeni kadiamını” hiç unutmadığını

______ Saühk, Ötenazi, Avnwn Birliii TORUN

belirterek Türkiye haldondaki gerçek duygularmı be
lirtiyor. Bu sıradan bir doktor değil, İngiliz hüküme
tini orada temsil eden tipik kendini beğenmiş biri.

Şimdi bazısı diyebilir ki; ne olmuş yani, hangi ge
rekçeyle olursa olsun bizi alırlarsa en azından bazı 
konular onlar eliyle çözülmüş olur (başörtüsü gibi)’.
Ben bu konuda da aksini düşünüyorum. Batı 28 Şu- 
bat’tan beri Tüıidye’de neler olduğunu bilmiyor mu?
Bir esld başbakanın partisinin kapatılıp kendisinin 
politikadan menedilmesi, şimdi de hapis cezası alma
sı, Apo kadar demiyorum, Ihsu Barajı kadar büe ha
ber değeri olmuyor. (Bu barajın fınansmanmı İngil
tere sağlayacağı için ve baraj da Hasaniceyf civarında
ki “Kürt” köylerini sular altmda bırakacağından sol
cu gruplar İngiliz hükümetine baskı yapıp finansma
nı engellemek istiyorlar). Geçtiğimiz yıl yapılan ba
şörtüsü eylemi (insan zinciri) haber dahi olmadı. Ba
şörtüsü yasağı ile ilgili haber dahi vermiyorlar. Ama 
Apo ile ilgili her gelişmeden anında haberdarız. Ken
di vatandaşı olan 3-5 başörtülüye bii'takim haklarm 
verilmesi (Kıta Avrupasmda o bile mümkün değil) 
sizi yanıltmasın. Siz başkasısınız. Sİ2İn ülkenizde di
nin önem kazanması, dindarların artması onları ra
hatsız eder. Demokrasi sadece kendileri için (beyaz 
adam) değer taşır. Afrüca’nm ve Ortadoğu’nun haUc- 
larına kan kusturan bütün diktatörleri, bu demokra
si aşığı(!) batüı ülkelerin en iyi silah müşterileridir.
Afrilca ve Ortadoğu’nun mazlumları bu insan hakla
rı şampiyonu batılılarm sattığı silahlarla can verirler.
Tony Blair ve Robin Cook (Dışişleri Balcanı) İkilisi
nin “Ethical” dış politikasının cilası şimdi dökülüyor.
Önce Afrika’daki diktatörlere silah satmış, şimdi de 
Rusya politücası (ildsi de geçenlerde peş peşe Putin’in 
ayağma gittiler) bunların menfaat dışmda birşey ta- 
nmıadıklarım gösterdi.

Bu konuda son birşey daha söyleyeceğim. Türki
ye’nin tam üye olacağını düşünenler hayal görüyor. Bu 
ekonomisiyle ve nüfusuyla Türkiye’yi almak onlar için 
indhar olur. Düşünün ki geçen yıl İngiltere’ye iltica sa
yısı iki katına (70 bine) çıkmış diye muhalefet hükü
meti topa tuttu. Vatandaşının önemli bir kısmmın 
yurt dışına gitmeyi istediği 70 milyonluk bir ülkeyi 
ahp adamlar iııtihar mı edecekler. Onların niyeti sade
ce Türkiye’yi oyalamak ve istedikleri bazı tavizleri al
mak. Anlaşılan bu konu daha çok tartışılacak.

Allah’a emanet olun.
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DENEME

Çoğunluğuyla Bilmezler 
Topluluğu

M. Said Cekmeai/ U

B ugün, 19/2/2000 , Rahman’ın kulunun, 
pâk diliyle kaleme aldığı bir yazısnıı oku- 
duk.ı Diyordu ki: “İnandık dediğimiz dini

mizi ne kadar biliyoruz?” ve “bilmeyi bu'akın, bil
mediğimizi de bilmiyoruz”. Bugün Islâm karşıtı 
pozitivist kesim, bu bilmezliği İslâm öğretilerine 
mal ederek habire vurup durmuyor mu?

Müslüman olduğuyla övünen, fakat kahir ek
seriyetiyle böylesine bir bilmezliğe mahkûm edilen 
bir toplum neden bu hale gelmişti? Pâk dilli kar
deşimiz tarihin derinliğine inerek bu yaraya teşhis 
koymuş muydu acaba?

Cenab-ı Hak, Allah’a iftira edenlerin iflah ol
mayacaklarını biidiriyor.2 Yakın tarihimize bakı
nız: Bir Islâm lideri, şeyhini “bütün eşyaya can ve 
hayat veren” diye mektuplarla övüyor.̂  Islâm ale
minin fetva makamı, Akif’in diliyle “ümmi koğu
şu” olarak tanıtılıyor/' Bugün bile, din gayretiyle 
insanımızın sevgisine talip olan gayyur kardeşleri
miz, kültür tarihimizi mistik esprilerle öven ke
simlerimiz, susamış yüreklere, fıkıhsız birtakım 
esprilerin bağlılarını “kutup yıldızları” olarak tak
dim eden kardeşlerimizin çokluğu gönüllerimizi 
incitmiyor mu?

Ah pâk dilli kardeşim! Dediğiniz gibi bugün 
“Incil’e benzer bir Kur’an, papaza benzer bir 
imam, kiliseye benzer bir cami ve hristiyana ben
zer bir müslüman tipi” düşleniyorsa, olanca fıkıh- 
sız kalabahklarm bilmezliği resmedilmiyor mu?

Eğitimi taklidi, idaresi mistik, (yazılanlar doğ
ruysa) özendikleri evlat katili Yesevi’lerse; mukız- 
leri de bu anlayışsızlıklara sükutlarıyla yol veren

bir bilmezler topluluğuysa onlardan başka ne bek
leyebiliriz?

Elbette dediğiniz gibi “gereken ilk fetih, yürek 
fethidir”. Yürek ki, fikirlerin cevelan ettiği mekân 
olarak kabul edildiği için ona “kalb” denmiştir. 
Oranın hurafe ve bid’at gibi katıntı ve atıntılardan 
âri olması gerek. Orasını vahye eş değerde sunulan 
pagan safsatalarla doldurursanız olacağı işte bu. 
Şikayet edilen çirkin mekân olarak tezahür eder.

Ey Rahmanın kulu kardeşim!.. Bugün de, geç
mişte tarihimizde de sırıtıp duran, büyük çoğun
luğuyla fıkıhsız bir manzarayla karşı karşıyayız. 
Her bilen mümin, gücünce fıkıhsız mistik bir has
talığın tedavisine koşmalıdır. Bunun da baş reçete
si, mütevatiren ulaşılan, muhkem olarak idrak edi
len vahy-i ilahilere yönelmektir. Bunu yapmayan, 
(yapamayan demiyorum) müslümanların bu bil
mezler topluluğundan şikâyeti ne ifade eder? Pâk 
kalemler, önceliği bu içtimai hastalıkların tedavisi
ne verirlerse -inşallah-Allah onlardan razı olacak
tır.

Bırakın kulların rızasına tahp olanları, herkes 
niyetleriyle talip olduklarına kavuşacaktır. Elbette 
“înnemel-a'mâlıı hın-niyyât...”

* 19/2/2000 tarihli Akit Gazetesi.

 ̂Bİcz: 16/116 vb. birçok aytt için: Voliye Göre Büyiilc Zulüm - M. S.
Çekmegil, 1992, 2. Baskı, 1. Bölüm 

Bilginin Giicii - Çekmegil, 2, Baskı, 2. Bölüm, s.81.
Bkz. Kıır’nn’n M uhatap O lm a k -Ç ek m eg il, s.42, Safahat'm çeşitli

sayfelarmdan naklen.
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EKONOMİ CAMI

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDEN 
AVRUPA BİRLİĞİ’NE

1. Giriş

ürkiye, ilk defa 31 Temmuz 1959'da AET (Av
rupa Ekonomik Topluluğu)'na ortaklık için baş
vurmuştu. Şimdi, kırk yıllık AB (Avrupa Birliği) 

macerası, 10 Aralık 1999 tarihli Helsinki kararı ile 
yeni bir döneme girmiş oldu, Bu yeni dönemden ön
ce, Türkiye, 01.01.1996 tarihinde, AB'ne üye olma
yan tek ülke sıfatıyla, GB (Gümrük Birliği)'ne girdi. O 
yıllarda, ülkenin Gümrük Birliği'ne giriş şekli ve 
Gümrük Birliği'nin muhtemel etkileri üzerinde çok 
şey söylendi. Gerçekten, ya gireceğiz, ya gireceğiz 
mantığıyla anlaşma yapmaya gidilince, eldeki pa
zarlık imkânlarından peşinen vaz geçilmiş oldu. Ül
kenin başına çoğu zaman dert olan siyasî tavır, bu
rada da kendini gösterdi; Gümrük Birliği hakkında 
olumsuz bir şey söylemek, çağ dışı olmak, ülkenin 
ilerlemesine engel olmak vb. ile eşanlamlı bir hale 
getirildi. Benzer durum, şimdi de görülüyor. Ancak, 
şimdi durum biraz farklı. Şimdiye kadar AB'ye karşı 
olanlar da, kendilerine göre haklı sebeplerle, AB'ye 
girmenniz gerektiğini söylüyorlar.

Gümrük Birliği'ne girerken ekonomik kaygılar ön 
plandaydı; Avrupa Birliği adaylık sürecinde ise, si
yasî kaygılar, insan hakları ve özgürlüklerin ön pla
na çıktığı görülüyor. Ülke insanları, yönetici elitlerce 
verilmeyen haklarını, AB kanalıyla almayı ümid edi-

Ib ra h im  B e ğ o ğ lu

yorlan
Türkiye'nin AB adaylığı Helsinki kararıyla kabul 

edildikten sonra Borsa hızla yükselmeye başladı. Ta
bii, bunda hükümetin IMF'nin 
direktifleri doğrultusun
da, faizler ve döviz
lerle ilgili olarak 
aldığı kararlar 
da etkili oldu.
Bu malî yatı
rım araçları, 
elindeki para
sını bu yollarla 
değerlendirmek 
isteyen kesim için 
elbette önemli. Ancak, 
parasını reel yatırımda (üre
timde) kullanan insanların durumu ne olacak? Bir yı
lı aşan bir süredir piyasadaki durgunluk, üretimi 
adeta durma noktasına getirdi; ülkedeki stagflasyo- 
nun (enflasyon içinde durgunluk) boyutları tartışılır 
oldu.

Gümrük Birliği'ne girdiğimiz dönemde, ülkenin 
ekonomik durumunun kısa sürede düzeleceğine -ço
ğu- insanlar inandırılmıştı. Ancak, bir süre sonra, 
durumun hiç de söylendiği gibi olmadığı, ülkenin 
birdenbire çağ atlamadığı görüldü; ülke çağ atladıy-

İMF'nin

€
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sa bile, bunun olumlu etkilerinin ne olduğunu insan
lar anlayamadı. Bir işe inanarak başlamak, muvaf
fak olmak için gerek şartitr; /eter değildir. İnsan
lar sürekli olarak bir şeylere inandırılıyor ve sonuç, 
inandırıldıkları şekilde gerçekleşmiyorsa, bu insanlar 
bir müddet sonra söylenen hiçbir şeye inanmaz hale 
gelirler. İnsanımızın durumu böyle değil mi?

2. Gümrük Birliği'nin 
Ülke Ekonomisine Etkileri

Gümrük Birliği'ne (GB) girildiğinde, GB'nin Türkiye 
ekonomisine olumlu/olumsuz etkilerinin olacağı, çe
şitli kişi/kuruluşlar tarafından, çeşitli ortamlarda be
lirtilmişti. Olumlu ef/f/’/er arasında; ithal girdilerin fi
yatlarının ucuzlaması yoluyla maliyetlerin düşmesi ve 
bunun ihracat artışına yol açması, mal kalitesinin 
yükselmesi, bürokrasinin azalması, tekstil sektörün
deki kotaların kalkmasıyla ihracatın artması, üreti
min artması sebebiyle istihdamın artması, yabancı 
yatırımların artması, finansman maliyetinin düşmesi, 
iç pazarda mal fiyatlarının ucuzlaması vb. ilk akla 
gelenlerdi. Buna karşılık, GB'nin; rekabet gücü, itha
latın artması sebebiyle döviz çıktısının artması, işgü

cü maliyetinin
-------------------------------  artması, işyer-
Gümrük Birliği’ne girdikten lerinin kârlılık

larmm azalma
sı, AB dışındaki 
ülkelerden ya-

sonra AB ülkeleriyle olan dış 
ticaretimizde ihracatımızın

azaldığı ve ithalâtımızın arttığı pılacak ithalâ
tın daha paha-

görülmektedir. Ispanya, Por- |,ya gelmesi vb.

tekiz ve Yunanistan’ın AB’ye o/umsuz etkilen
Kpk pnrviPK”

ortak olduktan sonra GB’ne 
uyum için aldıkları/alacakları Türkiye için ya

, . *1 _ı I j. I i. r a r l anndankredi, bize verilenden kat kat
fazladır.

bahsederken, 
Bankası (World 
Bank), Dünya 
Ticaret Teşkilâtı

(WTO) destekli yabancı kaynaklar, temkinli davrana
rak; GB'nin, Türkiye için genel olarak faydalı olaca
ğını, ancak bazı pürüzlerin de olabileceğini, bunla

rın üstesinden gelebilmek için, Türkiye'nin gerekli 
tedbirleri almasının zorunlu olduğunu belirtiyordu. 
Şimdi, ana batlarıyla 1996-1999 döneminde Türki
ye'nin ekonomik göstergelerine bakalım:

i. Refah artışı: Yapılan tahminlerde, GB'ne giril
mesinin GSYİH'da %1.1'lik bir refah artışına yol 
açacağı belirtilirken, sadece gümrük tarife gelirlerin
de GSYIH'nın %1.4'ü oranında bir gelir kaybı olaca
ğı tahmin edilmişti. Bu tahminin ne kadar gerçekleş
tiği tam olarak belirlenememekle beraber, ekonomi
nin toplam üretim gücünü gösteren Gayrı Safi Millî 
Hasıla'dakı değişimin, 1995-1999 döneminde, 
1998'den itibaren azalma gösterdiği ve 1999'un 
Ocak-Eylul döneminde negatif olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.

GSMH (Sabit Fiyatlarla Değişim)
1995 1996 1997 1998 1999
8.0 7.1 8.3 3.8 -6.1

Kaynak: DİE

Tabloda görüldüğü gibi, ülkenin toplam üretim 
hızı 1998'den itibaren azalmağa başlamış ve 
1999'un ilk dokuz ayında negetife geçmiş, daha 
açık bir deyişle, toplam üretim %6.\ oranında azal
mış ve ekonomi küçülmüştür. Hatırlanacağı üzere, ül
ke ekonomisi aynı duruma (negatif GSMH) 1994 yı
lında da düşmüştü.

/'/. Yatırım Teşviklerinin 1995 yılından itibaren re
el olarak küçüldüğü görülmektedir. 1995 yılı baz alı
nırsa, 1998 yılında teşvik belgesine bağlanan yatı
rım tutarı reel olarak %62.6 oranında küçülmüştür.

m. Kamu kesiminin, ekonomi içindeki payı: GB 
sürecinde Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri
si, kamunun ekonomi içindeki payının büyüklüğüdür. 
Kamunun, ekonomideki payının küçülmesi gereği, 
sürekli olarak vurgulanmaktadır. Hâl böyle iken, 
1998 yılındaki özel kesim sabit sermaye yatırım har
camaları %6.7 oranında azalmış, kamu kesimi sabit 
sermaye yatırımları ise %15.1 oranında artmıştır. 
Böylece, kamu yatırımlarının toplam yatırımlar için
deki payı artmış; özel kesim yatırımları azalarak top
lam yatırımlar içindeki payı düşmüştür

iv. Yabancı sermaye izinlerinde 1996 yılından iti
baren önemli azalmalar olmuştur. 1996 yılında
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3,837 milyon dolar olan 
yabancı sernnaye izin tu
tarı, 1997'de 1.678,
1998'de 1,646 ve 1999 
Ocak-Eylül döneminde 
1,266 milyon dolara 
düşmüştür. 1997 yılı, 
yabancı sermaye izinleri 
açısından olumlu bir yıl 
olmamış, bu olumsuzluk 
diğer yıllarda da devam 
etmiştir,

V. Bütçe açığının 
GSMH'ya oranı
1990'da%3 iken, 1996,
1997 ve 1998'de sıra
sıyla GSMH'nın %8.2,
%7.6 ve %7.0'si oranın- ____________________
da gerçekleşmiştir. Bu
durumda bütçe açığı 1996-1998 döneminde ortala
ma olarak GSMH'nın %7.6'sı civarında gerçekleş
miştir. 1990-1995 döneminde bu açık ortalama
7o4.5 oranındaydı. Yani, 1996-1998 döneminde, 
önceki döneme nazaran bütçe açığında ortalama 
%3.rlik artış söz konusudur.

vi. Kirlere yapılan transferler, 1996-1998 döne
minde ortalama olarak GSMH'nın %0.33'ü oranın
da gerçekleşmiştir. Önceki dönemde (1990-1995) 
bu rakam ortalama olarak %0.95 idi. Yani, 1996-
1998 döneminde KIT'lere yapılan transfeHerde 
%0.62 oranında bir azalma olmuştur. Bu azalmanın 
başlıca sebebi, KIT ürünlerine yapılan sürekli zam- 
lardır.

vii. KIT'lerin borç stoku: İşletmeci KIT'lerin iç borç 
stokları 1996'da 870.5 milyar TL.'dan, 1999'da 
2,970 milyar TL.'ya çıkmıştır. Aynı yıllardaki cJış borç 
stoku ise, sırasıyla 753.9 ve 1,995 milyar TL:dır.

Yİii .  İstihdama gelince; atıl işgücü olarak adlan
dırılan eksik istihdam+işsizlik oranı toplamı Nisan
1996 döneminde %12.6 iken, bu rakam Nisan 1999 
döneminde %14.2'ye çıkmıştır. Ancak, 1996-1999 
dönemi içinde işsizlikte büyük dalgalanmalara rast- 
lanmamakta, DİE'nin verilerine göre, fazla bir deği
şiklik gözlen memekted ir.

ix. Dış ticarette ihracatın ithalâtı karşılama oranı

Yönetici-elitler, ekonomideki olunnsuzlu- 

ğun en büyük sorumluluğunun global 

kriz’e ait olduğunu sık sık dile getirdiler. 

Her başansızlığa, doğruluk payı olsa da- 

olmasa da bir mazeret bulmak elbette 

mümkün. Kendinizi halka karşı sorumlu 

hissetmiyorsanız, halkı sizin yönlendirme

niz gerektiğini, bunun bir aydın görevi ol

duğunu, yaptıklarınızın her zaman doğru 

olduğunu ilâh... düşünüyorsanız, sadece 

GB konusunda değil, hiçbir konuda muha

sebe yapmanıza gerek yok demektir.

1990-1995 döneminde 
ortalama %62,9 iken, 
bu oran 1996-1998 dö
neminde ortalama 
%55.3'e gerilemiştir, 
AB ülkelerinin toplam 
ihracat içindeki payı 
1990-1995 döneminde 
%50,2 iken, bu rakam, 
1996-1998 döneminde 
%48.8'e düşmüştür. Ay
nı dönemlerde AB ülke
lerinin toplam ithalât 
içindeki payı sırasıyla 
%48.3 ve 52.2 olarak 
gerçekleşmiştir. Bura
dan, GB'ne girdikten 
sonra AB ülkeleriyle 
olan dış ticaretimizde 

ihracatımızın azaldığı ve ithalâtımızın arttığı görül
mektedir,

X . Â a/ryard/m; Türkiye, 1 Ocak 1996'da GB'ne 
girdikten sonra, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Karan 
çerçevesindeTürkiye'ye yapılacak malî yardımlar
dan, Yenileştirilmiş Akdeniz Politikaları çerçevesinde
339.5 milyon dolar ve Akdeniz Programı (MEDAj 
çerçevesinde 1996-1998 yılları arasında kabul edi
len projelere tahsis edilen 235.9 milyon dolar olmak 
üzere, toplam 575.4 milyon ABD dolan kullanmıştır.
339.5 milyon dolar, Avrupa Yatırım Bankası tarafın
dan kredi olarak, 235.9 milyon dolar ise, AB bütçe
si ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından hibe+kredi 
şeklinde verilmiştir. Bunlar haricinde. Yunan vetosu 
sebebiyle 1997'deki 59 milyon dolarlık ilk dilimi 
dondurulan, AB bütçesinden hibe olarak verilecek 
375 milyon dolarlık yardım ile, 1999-2001 yılları 
arasında verilmesi öngörülen 150 milyon dolarlık 
yardım vardır. Buna karşılık, İspanya, Portekiz ve Yu
nanistan'ın AB'ye ortak olduktan sonra GB'ne uyum 
için aldıkları/alacakları kredi, bize verilenden kat 
kat fazladır.

3. Avrupa Birliği'ne Aday Olurken

Türkiye'nin 10 Aralık 1999'da AB adaylığına kabul
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edilmesiyle AB sürecinde yeni bir dönem başlamış 
oldu. Yukarıda ana Katlarıyla belirtilmeye çalışılan 
rakamlardan, GB'ne giriş tarihi olan 1 Ocak 
1996'dan, 1 Ocak 2000'e kadar geçen sürede göz
le görülür bir iyileşme olmadığı gibi, başta GSMH 
olmak üzere, birçok göstergenin olumsuz olduğu 
açıkça görülmektedir. Şimdi artık GB ile ilgilenilme- 
mekte, gözler yeni bir hedefe, AB'ye çevrilmektedir. 
Başka bir deyişle, GB'nin getirip-götürdükleri, günü

birlik düşünen ve

Tican pazarlıkların, eşit şart- uzunyaşayan
vadeli stratejilere

larda yapılması gerekir. Harp- sıcak bakmayan

te mağlûp olmuş ülke psiko- , f
pek ligılendırme-

lojisiyle yapılan bir ticarf an- mektedir. GB'ne

laşma, sonuçta ekonomik f̂/a-
yacağımızı söyle-

esarete sebep olabilecektir. ye„|enn, başların,

AB adaylık sürecinde, GB’de ellerinin araşma
. . . . . alıp düşünmeleriyapılan hatalar tekrarlanma- 

malıdır. Geçmiş analiz edil- çen dört senede

meli, gelecekle ilgili kararlar- 
da, bu analiz sonuçlarından ulaşıldı mı? ulaşı-

faydalanılmalıdır. •a' âdıysa -ki ula-
________________________________________  şılamadığı açıkça

görülüyor- bunun 
sebepleri neydi? Nerde yanlış yaptım/yaptık sorusu, 
yönetici elitlerin aklına hiç gelmemektedir.

Yönetici-elitler, ekonomideki olumsuzluğun en 
büyük sorumluluğunun global kriz'e ait olduğunu sık 
sık dile getirdiler Her başarısızlığa, doğruluk payı 
olsa da-olmasa da bir mazeret bulmak elbette müm
kün. Kendinizi halka karşı sorumlu hissetmiyorsanız, 
halkı sizin yönlendirmeniz gerektiğini, bunun bir ay
dın görevi olduğunu, yaptıklarınızın her zaman doğ
ru olduğunu ilâh... düşünüyorsanız, sadece GB ko
nusunda değil, hiçbir konuda muhasebe yapmanıza 
gerek yok demektir.

Türkiye'nin İktisadî gibi görünen problemleri, as
lında siyasîdir. Zira, ekonomik kararları alanlar ve 
uygulayanlar, yöneticilerdir. Yani, yöneticiler doğru 
kararlar alıp, uygulamayı yanlış yaparlarsa veya

yanlış kararlar alıp uygulamada da yanlışlığı sürdü
rürlerse, sonuç halkın zararına olacaktır. Daha açık 
bir deyişle, her iki durumda da halk daha fakirleşe
cek ve gelir dağılımı daha da bozulacaktın Meselâ, 
özelleştirme, tarifi üzere, kamu kesiminin (devletin) 
ekonomideki payını azaltarak ekonomik dengeyi 
sağlamayı amaçlar. Ancak özelleştirmeyi yaparken; 
özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşları iyi seç
mezseniz, satışları şeffaf yapmazsanız, satışlardan 
bazı gruplara menfaat sağlamaya çalışırsanız, çalı
şanların hakkını gereği gibi korumazsanız ilâh., so
nuçta -bizde olduğu gibi- bir arpa boyu yol alamaz
sınız. Örnekleri çoğaltmak mümkün; hepsini zaten 
yaşıyoruz. Esas problem, yönetici elitlerin kendilerini 
sorumsuz hissetmelerinden ve neticede sorumsuzca 
hareket etmelerinden kaynaklanmaktadır

GB'nin dört yıllık ekonomik sonuçlarından ders 
almaya gerek duymayan bir yönetim anlayışı, AB 
adaylık sürecinde olayları sağlıklı bir şekilde nasıl 
değerlendirecektir? Ticarî pazarlıkların, eşit şartlar
da yapılması gerekir Harpte mağlûp olmuş ülke psi
kolojisiyle yapılan bir ticarî anlaşma, sonuçta ekono
mik esarete sebep olabilecektir AB adaylık sürecin
de, GB'de yapılan hatalar tekrarlanmamalıdır. Geç
miş analiz edilmeli, gelecekle ilgili kararlarda, bu 
analiz sonuçlarından faydalanılmalıdır

Türkiye'de her alanda demokratik bir yapılaşma
nın oluşturulması, AB ile ilişkilerimizde de rasyonel 
hareket etmemize imkân verecek, AB'nin ekonomik 
ve siyasi yönü açıklıkla tartışılacak ve halk, kendisini 
ilgilendiren her konuda hem bilgilenme, hem de ka
rar verme hakkını kullanabilecektir. ■

Referanslar:
1. Harrison vd., Turkey's Customs Union with the EU: Economic 

Im plications fo r Turkey o f  a Customs Union with the Europe

an Union, 1997, c. 41, ss.861-870.
2. Iso, Türkiye Ekonomisi 1999, İstanbul, 2000.
3. DİE, İstatistik Yıllığı. / 998.Ankara, 1999.
4. İTO, Ayhk Ekonomik Veriler: A ra lık  1999, İstanbul, 2000.
5. DİE, age.

6. Hazine Müsteşarlığı ve TCMB istatistikleri, 1999.
7. DİE, age.

8. Ibid.
9. DTM istatistikleri, 1999.
10. I ABD $ @ 1 Euro olarak kabul edilmiştir.
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AVRUPA PARA BİRLİĞİ:EURO
“Yeniden Şekillenen Dünya’da 
Yülcselen Ekonomil( Güçler”

PARA BÖLGELERİ -II

Çıkarlar Çakışınca

EURO'yu cazip ve uygulanabilir kılan üç etkenden 
söz etmiştik. Bunlar: 1- Anti enflasyonist güvenilirlik 
arayışı. 2- Avrupa bütünleşmesine doğru daha geniş 
bağlantılar kurulması. 3- Güçlü iş çevrelerinden des
tek.

Bu üç öğe, 11 AB üyesini APB (Avrupa Para Bir- 
liği)'ne götürmeye yetecek kadar güçlüydü. Aynı se
bepler EURO 11 -hatta belki daha bir kaç ülkeyi- 
2002 yılında ortak para biriminin tam olarak işleye
ceği noktaya taşıyacak kadar güçlüdür. Ancak şu 
unutulmamalıdır ki bir para politikası üzerinde an
laşmak ve bu anlaşma sürecinin ortaya çıkaracağı 
siyasi çatışmaların üstesinden gelmek, en önemli 
aracın kontrolünü ele geçirmek, çatışan güçlü çıkar
ları birbirine düşürüyor. Bu mücadelelerin Avrupa 
bütünleşmesinin gidişatı üzerinde önemli etkileri ola
cağı söylenebilir.

Görülen o ki AMB (Avrupa Merkez Bankasıj'nın 
Avrupa'daki bu parasal tecrübenin kazananlarına 
ve kaybedenlerine vereceği tepki EURO'nun ve Av
rupa'nın birleşme sürecinin geleceğini belirleyeceğe 
benziyor. Yalnız bu parasal tecrübe, Avrupa birleş
me süreci ve bu birliğin ortak kararlar alıp uygula
maya koyması -uluslararası arenada etkin tavır al
ması- AB'ye yeni dünya düzeni getirmek isteyen 
ABD'de kaşların çatılmasına sebebiyet veriyor. Ame
rika uluslararası olaylarda her ne kadar Avrupa dev
letlerinin pasifliğinden şikayet etse de, bunu olayda

M . N u ri K a yn a r

suçlu -günah keçisi- bulmak için yapıyor. Aslında Av
rupa'nın pasif olması hoşuna gidiyor. Avrupa'nın 
birlik süreci ve bu birliğin önemli bir ayağı olan or
tak para birimi (EURO) uygulamasının başlaması 
önümüzdeki dönemde ABD'yi daha da endişelendi
recektir.

Karşılaşılabilecek Sorunlar

1 - 2002 yılma kadar sürecek olan tam para bir
liğine geçiş dönemi bir takım engelleHe karşılaşabi
lir. Euro'nun 11 üyesinden biri herhangi bir neden
le bu işten vazgeçebilir. Fransa ve Almanya için doğ
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ru olan bir para politikası, Ispanya veya Portekiz için 
ağır bir maliyet taşıyabilir. Bugün Ispanya'nın %19 
olan işsizlik oranı, %40 olan genç nüfus işsizlik ora
nı siyasi olarak dayanılmaz bir düzeye gelebilir ve 
bu oranları düşürmek için alınacak tedbirler Europe
an Central Bank- AMB (Avrupa Merkez Bankcsıj'nm 
sıkı para politikasına ters düşebilir. Avrupa'nın ihraç 
ettiği malların fiyatını yükselten, ithal edilenleri 
de ucuzlatan güçlü bir EURO, Portekizli imalat
çıları zor duruma sokabilir.

Yüksek beklentiler, sınırlayıcı AMB politikası 
ile çeliştiğinde bazı ulusların kamuoyu EURO'ya 
verdiği desteği gözden geçirmek isteyebilir. 
Gene de, APB üyelerinden herhangi birinin EU
RO ile bağını koparması ancak çok şiddetli eko
nomik ve siyasi sorunların devreye girmesi ile 
olabilir. Üyelerin merkezi bir Avrupa Birliği ku
ruluşunun dışında bırakılması, büyük sermaye
nin desteğini kaybetme ve kendilerini Avru
pa'nın para kulübüne dahil eden uzun yılların 
emeğinin heba olması gibi kaygıları, EURO 
kuşağının zayiat vermeden 2002'ye ulaşmasını 
sağlayabilir.

2- EURO kuşağı tek bir ülkeden oluşmasa da ma
li açıdan tek ülkeye dönüşecek ve ulusal para politi
kası oluşturanların karşılaştığı olağan sorunlarla uğ
raşacaktır. Buradaki değiş tokuş, bölgenin düşük enf
lasyon oranını koruma ile ekonomik büyüme ve istih
damı canlandırma arasındaki seçimde yatmaktadır. 
Bu değiş tokuşun tabiatında varolan zorluklar Avru
pa'nın var olan ekonomik şartlar ve çıkarlannda 
gözlenen çeşitlilik yüzünden şiddetleniyor

3- Avrupa Birliği'nin etkin ülke ve gruplarından 
bazılan enflasyon oranının en alt sınırda tutulması
na olağanüstü önem vermektedirler. APB'nin bütün 
potansiyel üyeleri mali disiplinin dünyadaki en katı 
bekçilerinden biri olan Alman Merkez Bankası Bun- 
desbank'ın liderliğini, başka siyasi ve ekonomik be
deller ödemek pahasına yıllarca kabullenmek zorun
da kalmışlardı. AMB'nin bu enflasyon düşmanı ref
leksini değiştirmeye çalışanlar kıta bankalarının ve 
büyük sermayenin büyük bölümünün desteğine sahip 
olan Avrupa Merkez Bankalalarıyla ters düşecekler
dir.

4- 10 senedir iki haneli işsizlik oranının hüküm 
sürdüğü bölgenin bazı ülkelerinde bu oran halen 
%20'leri geçmemektedir. Avrupa'nın birbirine oranla 
-diğerine göre- yüksek olan işsizlik oranının kökleri

bölgenin toplumsal ve siyasi yapısının derinliklerin- 
dedir. Bunun kolay bir çözümü de yoktur. APB'ye ve
rilen desteğin ardındaki nedenlerden biri de Avrupa 
para politikasının kontrolünün "sıkı paracı" Bundes- 
bank'tan daha ılımlı olacağı varsayılan AMB'ye ge
çecek olmasıdır. Küçük işyerleri ve ev kredisi almış 
olanlar düşük faiz oranları talep edeceklerdir.

A V RU P A  B İR LİĞ İ'N D E  O RTAK İŞSİZLİK VE EN FLA S Y O N  O RANLARI

Not; 1997-1998 oranlan lolıminidir. Bolirlilon yıl için verilen Avrupa Birfijji öyesi ölkelerdon olınmışlır.
KnyıiDk; OECO Economic Outlook. (Poris; Organization for Economic Cooperation and Development, June 1998)

ösŶ Pora

5- Avrupa, uluslararası bir para birimi olarak 
dolarla rekabet edebilecek güçlü bir EURO'yla, Av
rupa mallarının rekabet gücünü diğer kıtaların mal
larına karşı artıracak değeri düşük bir EURO arasın
da seçim yapmak zorundadır.

Avrupa finansal basını EURO'nun resmi taviz re
zervleri ile uluslararası ticaret ve yatınmlarda kulla
nılmasının dolan zoHayacağı umudunu taşıyan ke
hanetlerle dolu. Böylesi güçlü bir statü ancak ulusla
rarası güven telkin eden bir para birimi -yani, ani ve 
beklenmedik dalgalanmalara maruz kalmayan, kuv
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vetli bir EURO- sayesinde mümkün olur 
(Frieden, Jeffry 'Foreign Policy, İ.B.Ü 
yayını, Güz 1998).

Avrupa Merkez Bankası

Merkezi Frankfurt'ta olan yeni Avrupa 
Merkez Bankası (AMB) 1 Haziran 
1998'de kuruldu. Avrupa Merkez Ban
kaları sisteminin belkemiği olan AMB,
Avrupa Ekonomi ve Para Birliği'nin 
(APB) tam üyeleri olan ülkelerin -Avus
turya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Al
manya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg,
Hollanda, Portekiz ve İspanya- para 
politikalarının yürütülmesinden sorum
ludur.

Milli merkez bankaları varlıklarını 
sürdürmelerine rağmen AMB'nin para politikasını 
uygulama konusundaki özerklikleri çok sınırlı. Bun
lardan bazıları mali düzenleme gibi milli politikalar
la ilgili sorumluluklarını muhafaza etmekteler.

Avrupa Merkez Bankası, 3 ayrı organ tarafından 
idare edilmekte: İcra Kurulu, Yürütme Konseyi ve Ge
nel Konsey. İcra Kurulu 6 üyeden oluşur ve AMB Baş
kanı ve Başkan Yardımcısı tarafından yönetilir. Bu 6 
kişi Avrupa BiHiği üyeleri hükümetlerinin mutabakatı 
ve Avrupa Parlamentosu'nun da katkısıyla sekiz yıl
lık bir dönem için atanır. Mayıs 1998'de atanan ilk 
altı kişinin aynı zamanda görevi bırakmaması için 
bu görev süreleri karışık düzenlenmiştir.

AMB'nin başkanı, deneyimli bir F̂ ollandalı mer
kez bankacı olan Willem (Wim) Duisenberg'dir. 
Fransız hükümeti Duisenberg'in tayinini kendisinden
4 sene sonı̂ a görevi Fransız Merkez Bankası'nm bu
günkü başkanı Jean Claude Trichet'ye bırakacağı sö
zünü alana kadar onaylamamıştır (ancak Duisen- 
berg bunu kamuoyuna yaptığı açıklama ile yalanla
dı).

Yürütme Konseyi en fazla altı icra kurulu üyesi ve 
APB üyesi ülkelerin (şimdilik 11) merkez bankası 
başkanlarından oluşmaktadır. Bu Konsey büyük ihti
malle AMB' nin temel karar organı olacaktır. Genel 
Konsey APB'ne katılmayan Avrupa Birliği üyelerinin 
merkez bankası başkanlarından (şimdilik 4 üye) 
oluşmaktadır. Ancak bu organ, para politikası ile il
gili kararların alınışında muhtemelen pek önemli bir 
rol oynamayacaktır.

A vru p a  M erke z  Bankası Başkanı W im  Duisenberg ve  bankanın  ilk  yöne tim  kurulu üyeleri 
1 9 9 8  y ılın da  atanmıştı.

Tipik bir ulusal merkez bankası hükümete veya 
parlamentoya belli dönemlerde hesap verir. AMB'nin 
ise böyle bir sorumluluk hiyerarşisi bulunmuyor. An
cak onun da düzenli aralıklarla uygulamalarının ge
rekçelerini AB'nin önemli karar organları olan Avru
pa Komisyonu, Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parla
mentosuna sunmak gerekir. Direkt sorumluluk hiye
rarşisinin olmayışının doğurabileceği sorunları gi
dermek için 11 Para Birliği üyesi bir danışma kurulu 
olan EURO 1 l'i kurdular. Bu kurul ortak ekonomik 
politika sorun ve konularını tartışmaya açacaktır.

Para Birlikleri Ekonomisi

Bir para birliğinin getireceği fayda ve zararların 
ekonomik analizi, bundan 30 yıl kadar önce Ameri
kalı ekonomist Robert Mundell ve arkadaşları tara
fından geliştirilmiş olan Optimal Para Birimi Alanla
rı (Optimal Currency Areas -OCA) kuramına daya
nır.

Bu görüşe göre, ülke paralarını şu iki koşul ger
çekleşiyorsa birleştirmelidir.

Birincisi, bağımsız bir para politikasına ihtiyaç 
olmamasıdır. Eğer ülkeler ekonomik olarak birbirleri
nin benzeriyse, değişik paralar ve para politikaları
na sahip olmalarının onlara kazandıracağı hiçbirşey 
yoktur. Öte yandan, ülkeler farklı şartlarla karşılaşa
caklarsa, kendi tepkilerini belirlemelidirler. Dünya 
petrol fiyatlarında gerçekleşen bir artışın petrol üre
ten ülkelerle petrol tüketen ülkeler üzerinde farklı et-
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Bazı AB Ülkeleri ve Türkiye'ye İlişkin 
Temel Ekonomik Göstergeler

Büyiime(%)

AB
Euro Bölgesi
Almanya
Ffonsa
İtalya
Ingiltere
Ispanyo
Türkiye(2]

İssizlik {%} 
AB
Euro Bölgesi
Almanya
franso
Itolyo
Ingiltere
Isponyo
Türkîye(2)

1997
2.7
2.5 
2.2
2.3
1.5
3.4
3.4
8.3

11.0
12.5
11.5
12.5
12.3
5.5 

20.8 
12.0

EnflasyonfTükefici Fiyatları) (%) 
AB 1.9
Euro Bölgesi 1.7
Almonyo 1.8
Fransü 1.2
Itolyo 1.7
Ingiltere 2.8
Isponyo 2.0
Türkiye{2) 85.7
Büke Dengesi/GSYİH (%)
A B ' -2.4
Almonya
Fronso
İtalya
İngiltere
Ispanya
Türkiye(2)

-2.6
-3.0
-2.7
-1.9
-2.6
7.7

Kamu Bore Stoku/GSYİH (%)
AB ' 77.2
Almonyo
Franso
Itolyo
Ingiltere
Ispanya
Türkiye(2)

65.0
64.6

121.7
60.3
73.5
69.5

1998(1)
2.9
3.0 
2.6
3.1
2.1
2.3 
3.5
3.8

10.3
11.8 
10.9 
11.8 
12.1 
4.8

19.6
12.5

1.7
1.4 
1.0 
1.1
1.8 
2.8 
2.1

84.6

- 2.0
-2.3
-3.0
- 2.6
-0.8
-2.2
8.8

76.1
64.5
65.7

118.5
59.1
72.7

Kaynak: World Economic Outlook, IMF September 1998 
OECO, June 1998, DPT.
{ ] )  Geçici.
12) Türkiye'ye ilişkin bilgiler Dl£ ve DPT 
verilerinden derlenmiştir.

kileri olacaktır; herbiri bu artışa değişik para politikalarıyla yanıt vernnelidir. Ancak 
yine, her iki ülke de benzer, dış etkenler tarafından şekillendirilmiş şartlarla karşıla
şacaklarsa, farklı para birimlerine ihtiyaç duymazlar. Birbirine bağlı dış kaynaklı 
şokların varlığı da ilk OCA kriteri için yeterlidir.

İkincisi, etkili bir bağımsız para politikası uygulama imkanının olmamasıdır 
Eğer Teksas farklı bir para politikası uygulamaya kalkarsa, ABD pazarının geriye 
kalan bölümüyle -özellikle göç ve sermaye akışları aracılığıyla- sıkı bir şekilde bü
tünleşmiş olduğundan bu politika başarısız olmaya mahkumdur. Bu ikinci OCA kri
teri faktör seyyaliyeti (factor mobility), özellikle de işgücünün devingenliğiyle ilintili
dir. Yani, iş gücü iki ülke arasında çok hareketliyse, o zaman farklı para birimleri
ne sahip olmanın pek yararı yoktur. Bu teorik çerçeveyi Evrupa Ekonomi ve Para 
Birliği'ne (APB) uygulayan pek çok ekonomist, Avrupa ile ABD'yi karşılaştırmıştır. 
Varılan sonuç, Avrupa Birliği'ni (AB) oluşturan ülkelerin ABD'yi oluşturan bölgeler- 
den daha fazla farklılık içerdiği ve Avrupa'da işgücünün ABD'de olduğundan çok 
daha az devingen olduğudur. Böylece ekonomistler, AB'nin bir Optimal Para Birimi 
Alanı olmadığı ve APB'nin varlığının standart ekonomik nedenlerle izah edilmeye
ceği sonucuna vardılar.

Bu sonuca karşı iki ana itiraz dile getirilmekte. Birincisi, APB'nin getireceği eko
nomik fayda ve zararlar -büyük ölçüde uzun dönemli "dinamik" etkileri kesin ola
rak saptamak zor olduğundan- yanlış ölçüldü. Para birliği, ticareti ve yatırımı ön
ceden tahmin edilmeyecek şekillerde ve beklenmedik ölçüde yükseltebilir ve böyle
ce Avrupa ekonomilerinin etkinliğini arttırabilir.

İkincisi, iktisatçılar sadece APB'nin genel toplumsal refahı yükseltip yükselteme- 
yeceği üzerinde odaklandılar. Oysa belirsizliğin nasıl azaltılacağı gibi diğer meşru 
ekonomik kaygılar ve ekonomik bütünleşmenin nasıl sürdürüleceği gibi meşru top- 
lumsal ve siyasi kaygılar da dikkate alınabilirdi.

Her iki itirazın da haklı olduğu yönler var. Bununla beraber, birçok iktisatçı bir 
para birliği oluşturmanın çok masraflı olacağı, buna karşın sağlayacağı faydaların 
sınırlı olduğu ya da bilinmediği konusunda fikir birliği içindeler

Para Birliğinden Beklenen Yararlar

Ortak para birimine geçilmesi, döviz bozdurulması maliyetini ortadan kaldıra
caktır. Avrupa Birliği'nin yaptığı bir çalışmada tek paraya tamamen geçilmesi ile iş
letmelerin döviz işlemlerinden kaynaklanan maliyetlerinin 20-25 milyar ECU kadar 
azalacağı tahmin edilmektedir Tek bir para biriminin kullanılması ile Avrupa Para 
Birliği içinde kur dalgalanmaları, kur istikrarsızlığı, döviz kuru riski kavramları or
tadan kalkacaktır. Üye ülkelerde fiyatların tek para cinsinden ifadesi ve döviz boz
durma maliyetinin kalkması sebebiyle Birlik içinde rekabet artacaktır Rekabetin ar
tışı ve malların içerdiği ithal girdilerin de fiyatlarının tek para cinsinden olması fi
yatları düşürecek, iç pazarı genişletecektir. Kur riskinin ortadan kalkışı ile kredi ris
ki önem kazanacak ve Birlik içinde finansal piyasaların entegrasyonu hızlanacak
tır Birlik içinde mali sistemin derinliğinin artması ile uluslararası kur dalgalanmala
rına karşı duyarlılık azalacaktır,

Tek para sayesinde çeşitli üye ülkelerde faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerin 
muhasebe işlemleri kolaylaşacaktır. Kur riskinin ortadan kalkmasının, fiyat istikrarı
nın sağlanmasının, finansal fon piyasalarının genişlemesinin yatırımların, artmasına 
ve büyümenin hızlanmasına yol açması beklenmektedir. (Devam edecek)
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TÜRKİYB’NİN PRANGASI 312

Yaklaşık altı aydır devam 
eden Cumhurbaşkanlığı seçimi 
tartışmalarının kapsamı giderek 
genişliyor. Süleym an Demirel’in 
ikinci kez Cumhurbaşkanı seçil
mesinin yolunu açacak 5+5 for
mülü çerçevesindeki pazarlık ve 
tartışmalar Türk Ceza Kanunun 
312.maddesi üzerinde yoğun
laştı. T C K ’nın 312/2 maddesin
deki “Halkı sınıf, ırk, din mezhep 
ve bölge farkı gözeterek kin ve 
düşmanlığa sevketm e” fiilinin 
çok muğlak bir ifade olması, gü
cü elinde bulunduranların bu 
maddeyi demeklesin kılıcı ola
rak kullanmalarına imkan veri
yor.

Komünizm propagandası 
yapmayı yasaklayan Anayasa
nın 141 ve 142. maddelerinin ve 
şeriatı (bu arada her türlü dini 
propagandayı) suç sayan 163. 
maddenin kaldırılması ile doğan 
boşluğa tahammül edemeyen, 
en ufak bir sivil insiyatifi içine 
sindiremeyen baskıcı anlayış bu 
sefer boşluğu uzun bir süre Te
rörle Mücadele Kanunu’nun 8. 
maddesiyle doldurdu. 8. madde
nin yumuşatılarak değiştirilmesi 
müdahaleci zihniyet açısından 
yeni bir sıkıntı oluşturdu. Adeta 
bunların toplamını hesaplarca- 
sına (141 +163-t-8=312) Türk Ce
za Kanununun 312. maddesi

elastiki yorumlarla 
ve geleneksel itti
hatçı zihniyetle iş
letilerek toplumsal 
muhalefeti sustur
ma yoluna gidildi.

O layın ilginç 
yanlarından birisi 
de 312’den yargı
lanan, mesela 
Recep Tayyip Er
doğan, Haşan 
Celal Güzel, Şük
rü Karatepe gibi 
kimselerin onama kararlarının 
Yargıtay 8. dairesinden çıkması
dır. Bu üzerine durulacak önem
li ipuçlarından birisi olabilir.

Erbakan’a verilen cezanın 
Avrupa Birliği’nin genişlemesin
den sorumlu bakanın Türkiye’de 
olduğu döneme rastlaması bazı 
soru işaretlerini beraberinde ge
tiriyor. Acaba Güneydoğu soru
nu, Kürt meselesi, F P  ve HA- 
D E P ’e karşı Anayasa Mahke- 
mesi’nde açılan davalar, R P  yö
neticileri, Erbakan ve Türban 
meselesi gibi konularda yumu
şamanın yaşanacağı umuduna 
balta mı vurmaktadır? Yoksa bu 
şekilde Avrupa’ya bir mesaj mı 
gönderilmek istenmektedir?

Temel hak ve hürriyetlerin, 
inanç özgürlüğünün sağlanması 
bağlamında 312 tartışmalarına

bakarsak, üç taraf olduğunu 
gözlemekteyiz: a) 312 taraftarla
rı, b) 312 gadrine uğrayıp da 
karşı olanlar, c) bu maddenin 
düşünce özgürlüğüne engel ol
duğunu düşünerek karşı çıkan
lar. Bu maddenin mimarlarından 
Orhan Aldıkaçtı, Yekta Göngör 
Özden, Vural Sa vaş  gibi ne söy
leyeceği tahmin edilen şahıslar 
henüz şartlar oluşmadığı için 
kaldırılmaması gerektiğini söy
lüyorlar. Ama bunun karşısında 
geniş bir kamuoyu kitlesi, insan
ların düşünmeleri ve düşündük
lerini ifade etmeleri önündeki 
engelleri kaldırılmasından yana. 
312 tartışmalarında genel ola
rak kabul edilen bir başka husus 
da TC K ’nin 312. maddesine gö
re verilen kararların hukuki değil 
siyasi olduğudur.
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L.A. Times: “Askerler Mutlak Güç”

Türkiye’de siyasi hayata müdahale edildiği 
yönündeki haberler ülke sınırlarının dışına 
taşıyor. Amerika’nın önde gelen yayın organ
larından Los Angeles Times’te 5 Mart 2000 
tarihli Richard Boudreaux imzasıyla Türk si
yasetini ilgilendiren bir makale yayınlandı.

Makaledeki bazı bölümleri yorumsuz ola
rak aktaralım;

“Anayasadan aldığı geniş yetkilere daya
nan askerler, yönetime müdahale edici bir ta
vır takınmaktadır. ABD  güçlü müttefiki Türki

ye ’nin stratejik açıdan önemini göz önünde 
tutarak bu tür müdahalelerin bir çoğuna göz 
yummaktadır. Ama Avrupa ordunun müda
halesini istememektedir.

“Askerlerin gücünü sürdüren merkezler
den birisi, başkent Ankara’nın hemen dışın
daki altı katlı bir binada bulunan Milli Güven
lik Kurulu’dur. Bir generalin başkanlığındaki 
kurulda 350’si sürekli olmak üzere yaklaşık 
2000 uzman çalışmaktadır. M GK eğitimden 
hidroelektrik enerjisi ve Türkiye’nin komşula
rıyla ilişkilerine kadar hemen her konuda hü
kümetin gündemini belirlemektedir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Avrupa demok
rasisinde akla gelmeyecek şekilde farklı güç
leri, ayrıcalıkları ve bazı kalıplaşmış sabit fi

kirleri bulunmaktadır. Mecliste tek kelimelik 
bir tartışma dahi yapılmaksızın ulusal bütçe
nin önemli bir kısmı silahlı kuvvetlere ayrılır 
ve harcamalar sivil yönetim tarafından ince
lenmez. Ordu pekçoğu kendi sahip olduğu 
veya geniş çaplı iş ilişkilerinde bulunduğu 
Türkiye’deki büyük holdingler aracılığıyla si
lah üretimini kontrol altına tutar. Üst düzey 
askerler ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yasa
nın devamı ve askerlerin görüşlerine karşı 
olanlar hakkında cezai kovuşturma yapılma
sını sağlamak için sessizce lobi faaliyetleri 
yürütmektedir. Üst düzey bir komutanın yap
tığı kısacık bir yorum dahi, mecliste bir oyla
mayı etkileyebilir veya eleştirel sesleri sustu
rabilir.

“Ancak yakın geçmişte ordunun bu imajı
nı zedeleyecek bazı gelişmeler olmuştur. G e 
çen Ağustos ayında meydana gelen deprem
de ordunun yardım faaliyetlerine gecikmeli 
olarak katılması ve sivil girişimi susturucu fa
aliyetleri geniş çapta eleştirilere yol açmıştır.”

Makalede askerlerin Türk siyasi hayatına 
müdahale etmekle kalmayıp A B ’ye giriş süre
cinde de önemli bir dahli olduğu değerlendi
rilmesinde bulunuluyor. Komutanların Türki- 
yi’nin A B ’ye girmesine karşı olduğunu belir
terek şu yorumu yapıyor. “A B  76 yıldan beri 
kendisini Cumhuriyet’in tesis ve idamesinin 
en önemli muhafızı olarak gören ordunun, ar
tık ülke yönetimindeki güçlü rolünü terk etme
sini istemektedir. Bu, ordunun etkin rolünün 
azaltılması anlamına gelmektedir. Komutan
ların böyle bir duruma yanaşmayacakları 
açıktır... Avrupa Birliği’nce askerlerin hakimi
yetine son verilmesi, M G K ’nin lağvedilmesi 
ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savun
ma Bakanlığı’nın emri altında olması isteni
yor.”

Makalede Türk siyasetinin en önemli so
rununun bu şekilde değerlendirilmesi, Türki
ye'nin dünya gözüyle nasıl görüldüğünü an
lamak açısından oldukça manidar.

İhalelerde Türkiye-İsrail Flörtü

1997’de başlayan ve T S K ’nın modernizasyo
nu amacını taşıyan yeni silahların alımı ve 
mevcut silahların modernizasyonu girişimi 
Türkiye’nin ekonomik şartlarına rağmen tüm 
hızıyla sürüyor. Bunlardan sonuncusu olan
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170 adet M. 60 ana muharebe tankının İsra
il tarafından modernizasyonu konusunda 
M SB  ile Israel Military Industries (İMİ) arasın
da ön anlaşma yapıldı. 250 milyon dolarlık bu 
antlaşmanın ardından 160 adet Alman yapı
mı Leopard I tanklarının modernizasyonunun 
da İsrail’e bırakılacağı belirtiliyor. Yaklaşık 4 
milyar dolara malolacak taarruz helikopterleri 
ihalesinde de İsrailin ön plana çıktığı uzman
lar tarafından ifade ediliyor. Bu ihaleler Türki
ye ile İsrail arasındaki gizli flörtün ne boyutla
ra vardığını da gösteriyor. Yakın vadeli sa 
vunma giderleri 51 milyar doları bulan Türki
ye ’nin 30 yıl içinde 150 milyar dolar yatırım 
yapacak olması ekonomi açısından ağır bir 
yük oluşturacak.

POAŞ İhalesi ve Kamu Vicdanı

göre %10 ‘dan fazla olan kısmını paravan şir
ketlere aktarmıştır. Hatta iddia olmaktan öte 
Doğan grubu da bunu kabul etmektedir. Asıl 
önemlisi devletin icraatlarını toplum adına 
denetlemek ve halkı doğru bilgilendirmek 
olan medyanın bu tür ihalelerde boy göster
mesi medya ahlakına uygun mudur? sorusu
nun vicdanları rahatlatacak tarzda cevaplan
dırılmasıdır.

Ücüncü özellik çalışan kesimi ilgilendiri
yor. Özelleştirilen kurumlardan çıkarılan işçi
ler göz önüne alındığında P O A Ş ’ta bir işçi kı
yımının olacağı endişesi taşınmaktadır. Ç a 
lışmayan ve aldığı ücreti haketmeyen insan
ların değiştirilmesi kabul edilecek bir realite, 
ama haksız yere bu denli bir kıyımın gerçek
leşmesinin toplum vicdanında derin yaralar 
açacağı da bir gerçek.

Petrol Ofisi A Ş ’nin 3 Mart 2000 tarihinde 
% 5 1 ’lik hissesi özelleştirildi. Dokuz aylık dö
nemde geliri %  121.2'lik artışla 70 trilyon 157 
milyar liraya ulaşan bir kurumun neden özel
leştirildiği sorusu bir tarafa, nasıl özelleştiril
diği konusu kamu vicdanında önemli soru 
işaretleri uyandırıyor.

İhaleyi, katılan iki büyük kurumdan (Koç 
grubu ve Doğan-İş Bankası grubu) Doğan 
şirketler grubu-iş Bankası konsorsiyumu aldı. 
1.260 milyon dolara %51 Tık hissesini alan bu 
grup aynı zamanda P O A Ş ’ın yönetimine de 
hakim oldu.

ihalenin zihinlerde oluşturduğu soru işa
retlerinden birisi, ihaleden üç gün evvel P O 
A Ş  sermayesinin 20 triiyon’dan 100 trilyo
na çıkarılmasına ilişkin. Bu gelişme acaba 
ihalede dönen dolapların bir göstergesi 
mi? Üç gün önceden Doğan grubunun 
ihaleyi alacağı kesinleşmiş miydi? Yoksa 
sermaye artırımı yapılarak borsa’da dal
galanma oluşturup büyük vurgunlar mı ya
pılmak istenmişti? Bu sorular hala kamu
oyunda netleşmiş değil.

Önemli soru işaretlerden bir diğeri de 
bir medya kuruluşunun P O A Ş  ihalesinde 
yer alması etrafında oluştu ki, bu medya 
ahlakı açısından önemli bir sorun. Bilindi
ği gibi RTÜK kanunu medya kuruluşların
da %  10 hisseye sahip kişi veya kurumla- 
rın bu tür devlet ihalelerine katılmamasını 
öngörmektedir. Doğan grubu, bir iddiaya

Gayrimeşru Eğitim

Suç işleme yaşının giderek düştüğü ülkemiz
de, yapılan araştırmalarda ortaya çıkan gö
rüntüler vahim sonuçların doğduğunu göste
riyor. Bunlar yetmezmişçesine toplumun kül
türüne dinamit koyacak politikalardan da geri 
durulmuyor. Geçtiğimiz dönemde okullarda 
cinsel eğitim dersleri adı aldında toplumda 
yeni sorunlar doğurabilecek bir pi-ogram da
ha yürürlüğe kondu. İlk ve orta öğretim ku- 
rumlarında böyle bir girişimin ne gibi netice 
doğuracağını Yeşilay Cemiyeti genel başkanı 
Selahaddin Kaptanağası bakın nasıl değer
lendiriyor:
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“Gençleri eğiterek Mili kültür ve ahlakı ko
ruması gereken M .E.B . Türk ailesinin temeli
ni yokedecek cinsel eğitim derslerini başlattı. 
Ülkemizde sigaraya başlama yaşı 9-10, alkol 
kullanım yaşı 12-14, uyuşturucu kullanımı 
1 2 ' y e  kadar inmiştir. Çocuklar ve gençler gör
düklerini taklid ederler, öğrendiklerini yapar
lar. Cinsel eğitimin amacı Türk aile yapısını 
bozmaktır. Nitekim Batı’da cinsel eğitimin 
başlam asıyla birlikte cinsel ahlak çökerek fu
huş ve eşcinsellik yaygınlaşmıştır. Aile varlı
ğımızın amansız düşmanı olan bu iki illetin 
başlıca sebepleri cinsel bilgilerin medyada 
yayınlanması, yaşgünü adı altında düzenle
nen alkol ve uyuşturucu partilerdir. Fuhuş tu
zağına düşülen evreler; moda, reklam gibi 
adlar altında erotizmi gündemde tutan etkin
likler ve yayınlar, pornografi yayınları, israf ve 
aşırı eğlencenin normal karşılanmasıdır. Fu
huş ve eşcinselliği gündeme getirmenin am a
cı aile kurumunu yoketmek ve cinsel ahlak
sızlıktır”.

Deri Zulmü

Geçtiğimiz ay bir kurban bayramını daha ge
ride bıraktık. Kurban bayramı dendiğinde ak
lımıza ilk gelen şey deri tartışmaları oluyor. 
Halkın kestiği kurbanların derilerini THK vas ı

tasıyla devlet mi toplasın, yoksa halk kendi 
insiyatifini kullanarak istediği vakfa veya iste
diği camiye mi bağışlasın m ı? tartışması bu 
bayram öncesi pek gündeme geldi. 28 Şubat 
süreci ile gündemi uzun zamanlar işgal eden 
tartışmanın bu denli gündeme gelmemesi bir 
bakıma hayra yorulabilir diye düşünürken yi
ne deri operasyonu haberlerini duydukça 28 
Şubafın  yaptırımlarını düşünmemek imkan
sız hale geliyor.

Deri haberlerinin ilki Bursa ’dan geldi. Bur
sa Merkez Camii’ne bağışlanan 67’si büyük
baş 2B3’ü küçükbaş toplam 350 kurban deri
sine gaspedilerek THK Osmangazi şubesine 
teslim etmişti. İkinci haber Ankara Batı- 
kent’ten geliyordu. Yarım kalan Kardelen C a 
mi inşaatının tamamlanması için vatandaşlar 
kendileri gelerek derileri camiye teslim etmiş
ler. THK yetkililerinin yoğun gayretleri sonu
cunda baskın düzenlenmiş ve derilere el ko
nulmuştu. Bunların dışında Konya’da 179, 
Gemlikte 78, Kayseri’de 162 deriye el konul
muştu.

Ceberrut devlet anlayışının ortaya çıkar
dığı bu tabloya halkın bütün kesimleri tepki 
gösterdi. İnsanların kendi derilerini istedikle
ri yerlere vermelerine dahi dayanamayan bu 
anlayış halk taratman sorgulanıyor.

ANAR ŞUBAT 2000 
TÜRKİYE GÜNDEMİ ARAŞTIRMASI

Ankara Sosyal Araştırmalar 
Merkezi (AN AR) Şubat 2000 
Türkiye gündemi araştırma
sını 16 tablo halinde yayınla
dı.

Araştırmada en dikkat çe 
kici bölümü milletvekili seçimi 
ve partilerin oy oranları tablo
su oluşturuyor. Tabloda D SP  
15.1, M H P 14.7, F P  10.4, 
D YP  8.1, AN AP 7.5 oranına 
sahip. Tabloda üst tarafa ba
kıldığında D S P ’nin 1. sırada 
yer aldığını düşünüyorsunuz. 
Ama alt sırada “hiçbiri” sütu
nundaki orana bakınca şaşır
mamak elde değil. Oranı 
17.9. Kararsızların oranı ise

FP Lideri Recnî Kutan

10.8. Kararsız larla‘hiçbiri’ ce 
vabını verenleri topladığımız
da 28.7 gibi bir sonuç çıkıyor 
ki, bu aynı zamanda Türki
ye ’de halkın siyasete bakışını 
da yansıtıyor.

18 Nisandan bugüne par
tilerdeki oy kaymaları ise ayrı 
bir tablo halinde sunuluyor 
buna göre D YP oylarının 
% 69 .3 ’ünü, F P  % 6 8 ’ini, C H P 
% 6 5 .1 ’ini korurken D S P  
% 57.3 , M H P  %59, A N A P 
% 5 6 .3 ’ünü korumaktadır. Mu
halefet partileri iktidar partile
rine göre oyları büyük ölçüde 
korurken siyasi partilerden 
kopan kitle genelde bütün
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partilere soğuk bakıyor veya 
kararsızlar kervanına katılı
yor.

Siyasetin bu kadar yoz- 
laştırıldığı ve kalitesizleştiril- 
diği, ucuz hesaplar uğruna 
en temel ilkelerden dahi vaz
geçildiği bir ortamda halkın 
önemli bir çoğunluğunun si
yasilere tepki gösterdiği an
laşılmaktadır.

Diğer taraftan bakıldığın
da temel hak ve özgürlükler, 
düşünce ve inanç özgürlüğü
nün sağlanması, ekonomik 
bunalımın çözümlenmesi gi
bi konularda halka teminat 
vererek oy almış ve iktidar 
olmuş partilerin, her ne se 
bepten olursa olsun bunu 
başaramıdıklarının bir gös
tergesi de olabilir. Siyasi par
tilerin bir sonraki seçimlerde 
bu kararsız kitleyi arkalarına 
alabilmek için şimdiye kadar 
uyguladıkları politikaları tek
rar gözden geçirmesi ve 
bundan sonraki dönem de 
halkın temel değerlerine uy
gun politikaların kararlılık ve 
cesaretle takipçisi olmaları 
gerektiği sonucu çıkmakta
dır.

Geçtiğimiz ayların en po
püler gündemi olan cumhur
başkanlığı seçimleriyle ilgili 
yapılm ış araştırma da üç 
tablo halinde sunulmuş. B i
rinci tabloda “cumhurbaşka
nı kim tarafından seçils in?” 
sorusuna “TBM M  tarafından 
seçilsin” diyenlerin oranı %  
21.2 iken “halk tarafından 
seçilsin” diyenlerin oranı %  
75.9’u oluşturuyor.

Araştırmada seçimin ya- 
nısıra toplumsal ve güncel 
olaylara da yer verilmiş. M e
sela Hizbullah’ın devletin ba
zı birimleri veya bazı görevli
leriyle ilişkisi var m ı? sorusu
na evet cevabını verenlerin 
oranı %65.2 ’yi bulmaktadır.

D$P tidçri Bülent Ecevıt

MHP Lideri Devle} Bahçeli

AN|AP lideri Mesut Yılmaz

DYP Lideri Tansu Çiller

Bu sonuç toplumumuzun artık 
belli konularda hassasiyet sa
hibi oldukları ve aynı zaman
da toplumda geniş bir sağdu
yunun egemen olduğunu or
taya koyuyor.

Avrupa Birliği’ne giriş sü
recinde Türkiye’nin müslü- 
man bir ülke olması engel 
oluşturur mu? sorusuna, oluş
turur diyenler %28 .8  iken 
oluşturmadığını düşünenlerin 
oranı %66.8. A B ’ye girme ko
nusunda böyle bir yaklaşım 
tarzının ortaya çıkması çık
ması Batılılaşma süreci içeri
sinde üzerinde düşünülmesi 
gereken bir sonuçtur.

AN AR Araştırmasında or
taya konan son tablo ise tele
vizyonlarla ilgili bir anket içeri
yor. Tek kanallı bir televizyon 
olsa bunun mevcut kanallar
dan hangisi olmasını istersi
niz? sorusuna verilen yanıtlar 
ise dikkate değer. TRT  (bütün 
kanallar) %20.3 birinci sırada 
yer alırken, Kanal D 12.9, 
ATV 12, Kanal 7 11.6 olarak 
sıralanıyor. T R T ’nin bu kadar 
yüksek puan almasının nede
ni istikrarlı bir çizgi içerisinde 
olmasıyla açıklanabilir. Bunda 
rol oynayan başka bir unsur 
olarak 1990 öncesi T R T ’nin 
tek kanal oluşu düşünülebilir. 
Yine özel kanallar içerisinde 
Kanal 7’nin 11.6 ile 4. sırada 
yer alması bu televizyon açı
sından büyük başarı olarak 
değerlendirebilir. Am a asıl ne
tice olarak “her türlü pespaye
liği mübah görerek insanların 
evlerine hatta zihinlerine girip 
ifsad etmek" anlayışına halkın 
tepkisiz kalmadığı da apaçık 
ortaya çıkıyor. Toplumumu
zun artık abartısız, ajitasyon- 
suz, kişilik ve kimliğine sahip, 
doğru ve gerçeği yansıtan bir 
televizyonculuk anlayışını 
görmek istediği ise ortaya çı
kan bir başka sonuç. ■
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O R T A D O Ğ U  
T ü rk iy e ’nin Y en i Rolü ve 
O rta d o ğ u ’daki Su Sorunu

Y asar A ra fa t-S ü le ym a n  Demire!

Bölgesinde merkezi bir güç olan ve bu rolünü oynama
ya aday gösterilen Türkiye’nin gerçek rolünün ne ola
cağı yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Kafkaslar ve orta 
Asya’da Ruslar tarafından Türki Cumhuriyedere karşı, 
Ortadoğu’da ise İsrail eliyle Araplara karşı bir takım 
roller oynamaya zorlanıyor ve ikna edilmek isteniyor. 
Bu nedenle Türkiye Kafkasya’daki çatışmalarda Rus 
yanlısı, Ortadoğu’daki Arap-lsrail çekişmesinde ise İs
rail yanlısı bir görüntü arzediyor.

Önceki aylarda Ürdün sulama bakanı ve İsrail ge
nelkurmay başkan yardımcısı Ankara’da biraraya geldi. 
Gündeme gelen anlaşmanın ilgniç yönü Türkiye’nin 
Ürdün’e İsrail yoluyla önemli miktarda su satışı proje
sidir. Ürdün kralının da Ankara’ya gelişi aynı bağlamda 
değerlendirilmektedir.

Pekçok uzmana göre Türkiye bu anlaşmaları Orta
doğu’da İsrail’e siyasi ve ekonomik yararlar sağlamak 
için yapıyor. Ürdün veya bir başka Arap ülkesi Türki
ye’den su almak isterse İsrail’le mutlaka anlaşması ge

rekiyor. Bu da açıkça İsrail’in bölge suyuna tahakküm 
etmesi anlamına gelmektedir. Su meselesi ve Ortado
ğu’da barış konusundaki en meşhur uzmanlardan biri 
olan Prof. Dr. Abdül Menam Umeyri’nin ifadesiyle:

“Suriye-İsraii arasındaki su meselesine bir çözüm 
olarak; İsrail, Türkiye’den Suriye’ye su basmasını iste
yecek. Karşılığında Suriye, İsrail’in Golan suyunu kul
lanmasına izin verecek.

Suriye Taberiye Gölü’nün doğusundaki Golan 
arazilerine sahip olmak istiyor. Böylece gölü, balık av
lamak ve sandallarla gezinti yapmak için kullanabile
cek. İsrail ise oradaki tatlı suyu kullanma hakkına sa
hip olacak. Aynı zamanda Suriye, Golan Tepesi’ne 
yaklaşık yarım milyon insanı yerleştirmek istediğini 
açıklamıştır.

Golan-Taberiye Gölü’nden elde edilen su İsrail’e
I dolara mal oluyor, ancak bu su içilmez, sadece ev
lerde kullanılır. Bir de çok pahalıya mal oluyor. Şu an
da Türkiye’den içilecek tatlı su ithali İsrail’e 75 sente 
mal oluyor. Yani bedava.

Tabariye Gölü’nden alınan su hiçbir şeye yara
mazken ve I dolara mal oluyorken, Türkiye’den ithal 

edilen kaliteli en güzel su 75 sente mal oluyor. Yani İs
rail’in en büyük problemini Türkiye bedavaya çözüyor.

Suriye ile Türkiye ilişkileri zayıf olduğu için ve Su
riye’nin ekonomik durumu kötüye gittiği için Türki
ye’den su elde etmesi mümkün değil. İki ülke arasında 
su problemi devam edecek.”

Gözüken o ki Türkiye yakın dönemde oynaması 
gereken değil, birileri tarafından dayatılan rolü oynaya
cak gibi bir tavır sergiliyor.

A V R U P A
A lm an O k u lla rında  İslam D ersleri

Alman İdari mahkemesinin İslam Federasyonuna Ber
lin’de dini dersler verme izni tanıması Almanlar’dan 
çok Türkiye’deki bir takım çevreleri kızdırdı. Cumhu
riyet Gazetesi olayı manşetine taşıdı; Milli Eğitim Baka
nı da Dışişleri Bakanı’ndan bu işe müdahale etmesini 
istedi. Laik devlet olarak Türkiye kendi vatandaşlarına
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Islami Federasyon tarafından ders verilmesine müsa
ade edemezmiş.

Siyasal İslam tekrar devlet düşmanı olarak birinci 
sıraya oturtuldu. Bu sebeple hükümet sıkı talimatlarla 
kontrolün elinden çıkmaması endişesini taşıyor.

Fransa da İslam iyeti Resmi D in olarak Tanıd ı

İslam dini ve Fransız devleti arasındaki ilişkileri düzen
leyen bir şart Fransa İçişleri Bakanı’nın da katkılarıyla 
imzalandı (29-30 Ocak 2000). Böylece İslam dini Ka
toliklik, Protestanlık ve Yahudilikten sonra Fransa’da 
devlet tarafından resmen tanınan dördüncü büyük din 
oldu.

Fransa İçişleri Bakanı Jean-Pierre Chevenement’a 
göre bu gelişme ‘‘Islamiyetin Fransız pozitif hukukuna 
girmesine işaret eden tarihi bir dönüm noktasıdır.”

20 Nisan’da toplanacak olan çalışma grubu zekat, 
camilerin inşası, imam ve vaizlerin istihdamı, helal et ti
careti gibi ilanihaye müslümanların menfaatini içeren 
konulan görüşecekler. Elbette ki çok somut teklifleri 
de burada unutmamak şarttır. Bu tekliflerle iki islami 
bayramda kamu yetkilileri tarafından verilecek bayram 
izni gibi imkanlar sağlanacak.

A M E R İK A -İR A N  
A B D ’den İran ’a Jest

İran’daki seçimlerden sonra, iyi ilişkiler için adım atan 
ABD, bu ülkeden yapılacak halı, havyar ve şamfıstığı it
haline izin verdi. Bu ürünlerin ithaline konulan ambar
gonun kaldırıldığını duyuran ABD Dışişleri Bakanı Ma
deleine Albright bir de sürpriz bir açıklama yaparak, 
I953’te Iran Başbakanı Muhammed Musaddık’a darbe 
yapılmasında ClA’nın rolü olduğunu itiraf etti. Darbe
nin, İran’ın siyasi gelişmesi için yapıldığını savunan ve 
sonraki 25 yılda Şah rejiminin de desteklendiğini itiraf 
eden Albirght, Iran-lrak Savaşı’nda ABD dış politikası
nın dar görüşlü olduğunu da vurguladı. Ayrıca Saddam 
Hüseyin rejiminin Iran ve ABD’nin ortak düşmanı ol
duğunu da kaydetti.

Amerikan’ın kararı Iran tarafından olumlu bir geliş
me olarak selamlanırken, ABD’nin de İran’a tahıl ve 
ilaç ihraç edebileceği belirtildi.

VVashington’un İran’la ilişkileri düzeltme yönünde
ki bu ilk somut adımı, daha ziyade yavaş yavaş gelişe
cek bir normalleşme sürecinin başlangıcı olarak görül
melidir.

Iran istikrarlı ve basiretli tutumunun yakın gelecek
te meyvelerini toplayacağa benziyor.

K A F K A S Y A
Çeçenistan’daki Rus Zulm ü Devam  E d iyo r

Çeçenistan’daki Rus zulmü bütün hızıyla devam edi
yor. Edinilen bilgi
lere göre Rus as
kerleri işgal edilen 
köylerden sivil 
halkı toplayıp top
lama kamplarına 
gö t ü rüyo r l a r .
Kamplara götürü
len bu insanlar de
vamlı dövülüyor
lar, işkence görü
yorlar ve tecavüze 
uğruyorlar.

Çeçen halkının 
Rus askerleri eliy
le idam edildikleri
ne dair pekçok 
ciddi iddia sözko- 
nusu. insan hakları

Çeçenıstan 'da Rus A skerle ri

gazetecileri Grozni çevresinde gerçekleşen pekçok 
olayı bizzat yerinde tesbit etmiştir.

Ruslar sivil halka karşı kimyasal silah ve zararı yıl
larca devam edecek gaz bombaları kullanmaktadırlar.

Milliyetleri dolayısıyla Çeçen halkın diğer Rus böl
gelerine geçme hakları reddedilmiştir. Diğer yandan 
NATO komutanları koro halinde Rusya’nın terörizm
le mücadele etmesi haklıdır diyerek bölgenin bütünlü
ğü için Rus propagandacıların işlerini kolaylaştırmakta
dırlar.

Kısacası Çeçenlerin dostu yok. Ne Amerika ne Av
rupa ne de İslam dünyası, Çeçenler için Kremlin Kralı 
Viladimir Rutin ile kötü olmak istemiyor. Çeçenlerin 
yegane etkili müttefiki Rus kamuoyu olabilir. Çünkü 
her geçen gün daha çok 
Rus askeri tabut içinde 
Kafkasya’dan geri dönü
yor. Seçimlerden galip çı
kan Rutin, müzakarelere 
zorlanmalıdır. Aksi halde 
Çeçenler için hayat çok 
daha zorlaşacaktır.

A l Mujtama’a, D ef Tagesspiegel, 
Türkistan N ew sletter, Tim e, 
El Mecelle, Liberation’den 
yararlanılm ıştır.
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Ahmet Mercan

ÎYÎLÎK BURCUNA 
SÜREKLİ "TAŞ(ÎIİ:TİRİ!:\'’

Bu to p lu m , y a ş a rk e n  de  fa rk ın a  va rs ın  c ]e ğ e r le i i lp r  K a d ir  kıy-« 
m e t b ils in . F ırç a m ız  b ira z  d a h a  iy im se r re n k le re  b a tm a y ı seyk*^ 
y o rs a  b u n d a n d ır .  A c ı la r  d e n iz in e  d a lıp  in c ile r  ç ik a rd f f ia r r 'ta ^  
ysizm aliii s e ç k in s b ir  y e re . T a rih ; d e d iğ im iz  de İn sa n ın  ş e h a d e tiy le  
o lu ş u y o r. Ş ü p h e s iz  n a s ırlı a v u ç la n n d g jn ç i l^  p a r la y a n  d g h a  
ce in s a n ım ız  v a r .  A n c a k  h o ş g ö rü lm e Ü d ir ki, bu  tü r  y a z ı la r  be lli 
h u k u k  p a y la ş ım ın ı ve b ir  m ik ta r  b a m  te lin i t i t re te b ilm e  h o ş g ö rü 
nü h is s e tt ik te n  s o n ra  o lu ş a b iliy o r .

Sürçü lisa n  a ffo la .:|p:; |P

S oyadı Kanunu, tevzi işle
minde çok zorlanmışa ben
zer. Kime, nasıl, hangi tera

ziyi kullanarak "soyad" verilmiş
tir diye zaman zaman düşünü
rüm. Bu düşünüşün de "halkı 
mezhep ve din ayrımı gözeterek" 
bölme ve dilimleme işlemine gi
rip girmediğini henüz bilmiyo
rum. Olmayan hafızamızı, "bilmi- 
yorum"un engin denizine saldığı
mız günlerde, hayallerin ve rüya
ların kasetleri de yakında çıkar 
mı diye, reytingler teyakkuzda.

Merakımı mucip olan soyadlar- 
dan biri de Taşgetiren soyadı. 
Hani küçük birer öyküleri vardır 
ya dedelerimizin. Soyadı alırken 
memurun başını kaldırıp karşı
sındakine bakıp; uzun, esmer, in
ce kabilinden şekli tesbitlerini 
anlamak zor gelmiyor bana. An
cak, "taşgetirme” eylemi durup 
dururken zuhur etmez ya. Belki 
ilginç bir öyküsü vardır. Şunu he
men söyleyeyim; Taşgetiren so
yadı Ahmet abiye fazla uymaz. 
Kadife getirme eylemi, gülsuyu-

nun terkibe girmiş herhangi 
bir aşaması, onu daha iyi 
anlatır kanımca.

Belki de, Ahmet abinin 
dedesi -ki, muhtemelen 
onun ismi de Ahmet'tir- so- 
yadlar talan edilirken acele 
etmemiş. İnşaattan soyad al
maya gidenlere sormuş me
mur, "Ahmet usta nerede?" 
Onlar da "İşi var, inşaata taş 

getiriyor" demiş olabilirler. Veya, 
o malum sarı zarflardan biri gel
miş soyadı dağıtan memurun 
önüne. O dönemde nerde her 
masada bir makas. Kimse daireye 
zimmetli olan o ağır, hantal ma
kası bulamıyor. Soyadı kuyruğun
daki Ahmet usta, gidip iki taş ge
tirir ve o malum zarfın ipleri iki 
taş arasında koparılır. Sonra me
mur, kesenin ağzını açıp soyu
muzla ne kadar ilgisi olduğunu 
bilemediğimiz ikinci adımızı ver
diği sırada, Ahmet amcayı karşı-
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sında görünce tereddüt et
meden "Taşgetiren" yazar.

Siz hiç bir insan gördü
ğünüzde bir coğrafya par
çası aklınıza gelir mi? Be
nim gelir. Ahmet Taşgeti- 
ren'i görünce Anadolu ile 
yüzyüze geldiğimi düşünü
rüm. Kucağında Machin- 
tosh'u ile makalesini yazar
ken bile onu bahçede mey
ve ağaçlarını sularken gö
rürüm. Konuşurken, titre
yen sesinde Anadolu'nun 
içli tınısını bulurum.

Abartısız, kesintisiz, ka
rarlı yürüyüşünü kimse 
duymadı. Ne zaman rüzgar 
köpüğü aldı, ne zaman 
'’kahramansız"(!) kaldık; 
ortaya duracağı yeri bilen 
bir kaç adam, bir kaç ku
rum kaldı. Teşgetiren işte 
bu hattın duvarına taş ge
tirdi. Soylu bir varoluşun, 
hassas, berrak ve vazgeçilmez 
duruşun hattını yüklendi.

"Ankara" dedi. Anadolu'nun 
hissiyatını düşüncenin gergefin
de ince ince işleyerek seslendi. 
İçli, rahatsız, ölçülü, dinmeyen 
bir ritimle bıloııadan haykırdı. 
Yetkililerin yüreğinde aradığı 
tek bir beyaz noktayı dikkate 
alarak konuştu, Aslında konuş
madı; "silkeledi". Haksızlığa uğ
ramış insanların acılarını payla
şan adres olarak ortaya çıktı. Bu 
süreçte, bir müddet Anadolu'nun 
tozlu yollarında beraber yürü
dük. Gözlemlerini, dikkatlice 
oluştururken, herkesi ne kadar 
dikkatli dinlediğini gördüm. Tek 
bir ayrıntıyı kaçırmamak için

gözlemlerini not ederken, halkla 
diyalog kurmada hiç sıkıntısı ol
madı. Bence işin sırrı buradaydı. 
"Aydın" tiplemesinin müslüman- 
casının dahi, halkla, şehrin su 
şebekesi dışında, paylaşacağı bir 
şeyi kalmadığını düşündüğümüz
de bu halin önemi daha iyi anla
şılır.

"Savunan Adam" dedi. Savu
nanların yanında yer alırken bir 
kitleyi savunmayı kendisi üstlen
di.

Malum süreçte performansını 
beğenmediğimiz partinin bir mil
letvekili, başörtüsü sorununda 
partisinin aciz kalışını mesned 
gösterip istifa etmişti. Duygulan
dım. Sonra bu milletvekilinin kı

zının aynı soruna mu
hatap olduğunu öğren
dik. Akabinde partinin 
"yetkili organları" ile 
görüşme sonucu istifa 
da geri alındı. Herşey 
"tatir'ya bağlandı, o 
acılı günlerde. Taşgeti
ren beş oğlan babası. 
Galiba, biraz korkuyor 
tesettürlü gelin adayla
rı kalmaz diye,

Haldır haldır akan 
bir nehir gibi yazmak 
kolay olmasa gerek. 
Günlük makale, yazarı 
tüketen bir yazı türü. 
Taşgetiren günlük ma
kaleyi tüketti. Günlük 
makaleye kalıcı tadı 
sindirmede kendine 
has bir tarz ortaya koy
du. Yazılarının oranı 
iki eşit ortaklı bir şir

keti andırıyor. Yüzde elli duygu; 
yüzde elli düşünce. İnsan da bu 
değil mi? İnce bir derviş sezgisi 
yazının içinde kılcal damarları 
ana gövdeye bağlarken, makale
ye zaman zaman şiir koklatmayı 
da ihmal etmiyor. Bu zor tarz, el
bette, güçlü bir beslenmeyle ba
şarılabilir.

Savunmadan kurtulmanın zor 
olduğu bu dönemde, inşa yazıla
rı beklemek mümkün görünmü
yor. Böyle bir dönemde Taşgeti- 
ren'in performansını merak et
miyor değilim. İnşa belki de bir 
yönüyle, savunmadan daha zor
dur. Medine soluklu, bu Anadolu 
çehreli kalemin, hayatı ilahi ta
dında devşireceğine umudum 
var. Hele bir güzelleme yazacağı
mız günlere gelelim. ■
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Z eNCİ SINIFLARININ 

OLUŞTURULMADIĞI YARINLARA

Ayşe Yalçın

G a rip  bir dünya (coğrafya)dayız. İkilemle
rin c irit attığı; zıtlıkların meydanlarda ve 
slogan larda boy gösterdiği; zamansızlı

ğı arayanlann 28 şubat süreciyle zaman girdabı
na sürüklend iğ i; mekansızlığı arayanların kamu
sal alan adını verdikleri sözüm ona geniş çerçe
veden neredeyse kollarından tutu larak atılmaya 
çalışıldığı işte böyle b ir dünya burası.

Evet, sizlere sesleniyorum dışarıdakiler!..
“Anlaşılm am aktan daha kötü yanlış anlaşıl

m aktır” derken  Mevlana Celalettin Rumi binleri
nin inatla her şeyi kendi çıkarlan ve düşünceleri 
doğru ltusunda  eğip bükerek yanlış anlamak ve 
anladıkları g ibi lanse etm ek için ellerinden gele
nin karesin i yapab ileceklerin i hiç düşünmüş 
m üydü acaba?

Yeni b in  yıla girerken 5 mart sabahı belki tüm  
bu yanlış anlaşılmalara!, kasti dolaylı anlatımlara, 
hukuk dışı dönen masum dünyanın garip çarkı
na inat geçen  yıl filizlenen AK-DER’in birinci ge
nel kurul top lantısı düzenlendi. B irçok seçkin is
min katıldığı kurulda Abdurrahm an Dilipak, Ah
met Taşgetiren gibi simalara ve m evcut sistem 
de hukuksal haklarını savunan b irçok mağdur 
öğrenciye teşekkür plaketleri sunuldu. Toplantı
da yaşananlann ve yaşatılanlann özetlendiği 
s layt gösteris in in  akabinde, başta başörtüsü so
runu o lm akla  b irlikte tüm  hak ihlallerinin değer
lendirild iğ i b ir panel düzenlendi. Genel kurulda, 
bir yıldır A k -D e r’in genel başkanlığını üstlenen 
Özlem B esci tekrar başkan seçilirken; Ak-Der ve 
etkinlikleri masaya yatınidı, tartışıldı, eleştirildi.

Sayın B esc i’nin konuşmasında altını çizdiği 
gibi, “ din, e tn ik ve köken gibi doğuştan gelen ;

yurttaşlık, m illiyet, siyasi ve ideolojik kimlik gibi 
arızî farklılıklar ile sosyo-ekonom ik ve mesleki 
s ta tü  farklılıkları kişilerin insan haklarına sahipliği 
bakımından bir fark o luşturmaz. İnsan hakları ay
rımcılığı kabul etm ez.” Evet, haklıydı Özlem Ha
nım, insanoğluna tanınması gereken en doğal 
haklar aynmcılığı kabul etmezdi. Ortada ayrımcı
lık var ise insan haklarından bahsedilemezdi, 
Am a hepim iz çok iyi b iliyoruz ki mevcut sistem 
insan haklan sorunu üretmekte. Son olarak 28 
şubat süreciyle yaşanan ihlaller, bugün maalesef 
doruğa ulaşmış durumdadır. İnanma ve inandığı 
gibi yaşama; düşünm e ve düşündüğünü ifade 
etm e gibi haklar verilen lütuflarmış gibi tek tek 
gasp edilm ekte, tek  tip  top lum  modeline g id il
meye çalışılmaktadır.

Ak-Der, bünyesinde taşıdığı iyi eğitimli, gele
ceğe dair bilinçli planları olan, hür fikirli bayan 
üyeleriyle bu tek tipç iliğe  karşı hukuk mücadele
si verm ekte. “ İstenmeyen haklann gasplarının 
daha kolay o lacağı” düşüncesini savunan der
nek yetkilileri her an ve her yerde insan haklannı 
anlatmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda pa
neller düzenlenm iş, son b irkaç yıldır ayyuka çı
kan başörtüsü sorunu ile ilgili olarak BAŞÜSTÜ- 
NE adlı a lbüm  hazırlanmış, burada fosilleşmeye 
terk edilen genç beyinleri eğitim lerini tamamla- 
malan için yurt dışına gönderm iş, kamu oyunu 
sürekli canlı tu tm aya çalışmıştır. Bu şekilde özgül 
ve kişisel m ücadeleyle de yetinmemiş Kırklare- 
li’ndeki Kosava m ülteci kampı ve deprem bölge
leri onların sık uğradıkları, yüreklerini ve ellerin- 
dekilerini paylaştıkları mekanlar o lm uştur

Ak-Der 12 aralıkta tekrarlanan özgürlük zinci
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ri ve diğer protesto larla  bir kez daha sivil inisiya
tifin sivil top lum  adına gereklilik ve zenginlik o l
duğunu ispatladı. Her protestosunun hiçbir taş 
kınlığa yol açmam ası bilakis bayram havası için
de geçmesi sivil inisiyatiflerin sivil itaatsizlik o l
madığının ayn bir ispatıydı.

Onlar kadındılar ve kadın olmanın ne o lduğu
nu çok iyi biliyorlardı. Genel kurulda hep birlikte 
yoksulluk ve imkansızlıklar içindeki Güneydo- 
ğu ’daki kadını; ucuz emek gücü olarak görülen 
iş hayatındaki kadını; vahşi kapitalizm in ve eko
nomi dünyasının cinsel meta olarak gördüğü ka
dını; taciz, tecavüz ve her türlü psikolo jik baskı 
altında bırakılan ş iddet kurbanı ve savaş m ağdu
ru kadını konuştuk. Paylarına askere uğurladıkla- 
n evlâtlannın soğuk tabutlanna sanlmak düşen 
şehid analannı, çocuklannı meçhule kurban ve
ren ve haklı m ücadelelerin i sabırla sürdüren Cu
martesi annelerini saygıyla andık.

Sonuç olarak devletin  kutsanmaktan çıkıp in
sana hizmet eden bir araca, insan haklarına say
gıya dayalı bir yapıya dönüşmesi ifadeleri belki 
milyonlarcasına bir ekleyerek bir kez daha tek
rarlandı. Ve Türk iye ’nin kimi düzenlemelere de
ğil, deyim yerindeyse bir insan haklan devrimine 
ihtiyacı olduğu ortaya çıktı!.

AK-DER başkanı BESCİ bize Roza Parks’ ı 
ve 1950 lerdeki yaşadığı ırk ayınmına dayalı to p 
lumdaki protestosunu ve mücadelesini anlattı. 
İnanı yorum  ki binlerinin top lum da oluşturmağa 
çalıştığı zenci sınıflanna inat içim izde binlerce 
Roza Parks barındınyoruz.

Finalde sayın Besci’ nin son ifadelerine takı
lıyor, bu şekildeki sivil inisiyatifleri ayakta alkışlı
yorum: “ Varsın hukuk siyasallaşsın, varsın binle
ri iktidarını bu ülke insanlarının acılan üzerine 
kursun. Bizler vazgeçmiyoruz. Bizler belki de eli
ne kalem geçirip duvarlara özgürlük resim ler ç i
zen çocuklara benziyoruz. Bizler duvarlara özgür 
bir ülkeyi çizd ikçe büyüklerim iz silmeye çalışıyor. 
Belki de bizler su üzerine yazı yazıp, karanlıkta 
iğneyle kuyu kazmaya çalışıyoruz, olsun . BİZ- 
LER GENE DE VAZGEÇMEYECEĞİZ!...

“ Nasıl ki hayatın alnındaki kınşıklıklan 
Ben çizm işsem  yorgunluğuyla özgürlüğün 
Yaşamın son nefesi olup 
İkiyüzlülüğe, ahlaksızlığa ve şerefsizliğe 
Nasıl ki ben yazmışsam isyanını bu kaderin 
Söyleyin bana;
Nasıl engelleyeceksiniz hayatın kırışıklıklann- 

daki
Bu son sesim izi?..”

OsmanlI Nereye Geriledi?
Geçtiğim iz ay, “Osmanlı Nere
ye Geriledi?" konulu söyleşide 
M. Arm ağan’ la b irlikteydik. M. 
Armağan, hepim ize ilkokuldan 
itibaren empoze edilen Os
manlI ta rih indek i gerilem e 
devrinin, gerçekten bir gerile
me mi o lduğu ve gerileme 
kavramının m illetler için kulla
nılabilecek bir kavram olup ol
madığı hakkında bizleri aydın
lattı. Osm anlI ta rih in in  bu 
(yükselme, gerileme vs.) dö
nemlerini kimler, neye göre 
ayırmıştı? Acaba OsmanlI’nın

neyi gerilemişti? Söyleşiye bu 
sorulara cevapla başlayan M. 
Armağan, Osmanlı halkı ve 
aydınında, I. Dünya savaşına 
kadar "geriliyoruz ve yok o lu
şa doğru gidiyoruz” diye bir 
düşüncenin bulunm adığını 
belirtti. Yükselmenin hat sa f
haya ulaştığı Kanuni Sultan 
Süleym an zamanında bile, 
Bursa’da rüşvet olaylarının o l
duğunu gösteren tarihi bir bel
geyi sunarak, devletlere izafe 
edilen yükselme dönem lerin
de bile bu tür kanşıklıklann

olabildiğini, buna karşılık Os
manlI devletinin gerileme dev
ri olarak adlandınlan dönem 
de ekonominin gayet iyi bir 
duruma geldiğini söyledi. Bu
radan da tek başına ekonom i
nin, devletlerin gerileme, yük
selme dönemlerini belirleyen 
bir unsur olarak değerlendiri
lemeyeceğini ve tarihteki to p 
lumsal olaylan etkileyen bütün 
faktörlerin birlikte değerlendi
rilip tarih anlayışının oluşması 
gerektiği anlaşılıyor.

(Haz: Ö m e r Yaman, 

Tekin ö ztü rk , A de m  Adıgüze l)

ÜMRAN Nisan 2Ü0Ü 73



İZLENİM

Adım Adım Arınma
“Mikat’tan Kâbe’ye))

Ömer Miraç Yaman

K ulakları sağır edercesine güçlü bir uğultu 
duyuluyor. Yaklaştıkça sesler netleşiyor; 
Lailahe illallah, Allahu Ekber. Kavurucu 

güneşin altında, tüm renklerden sıyrılıp bembeyaz 
ihramlara bürünmüş mahşeri bir kalabalık...

Siyah, sarı, beyaz, esmer her tür renk... Pakis
tan, İran, Endonezya, Keşmir, Hindistan her tür 
millet... Arapça, İngilizce, Farsça, Urduca her tür 
dil... tekliğin eşsizliğine dönüşüyordu kutsal top
raklarda. Hiç tammadıgnnız ve belki bir daha ahi- 
rete kadar göremeyeceğimiz kardeşlerimize karşı 
bu kadar muhabbet beslememizi sağlayan Allah’a 
hamdolsun.

Adım adım mikata yaklaşırken, garip bir ruh 
hali beliriverir insanda. Kolay değildir hani ölme
den ölmek. Öyle ilahi bir emirdir ki bu, Hacc’ı ifa 
etmeden önce öhııek gerekir, lik’c Son la başlanır 
ve abdestini alır insan, sonra kendi elleriyle, kendi 
kefenini giymeye hazırlanır. İhram öldürmektir. 
Neyi mi? Nefsi, yıkılmayan arzuları, bitmeyen is
tekleri, kişiyi sendeleten her türlü fikri. Ama bir 
dakika! Ölüm kelimesi yasak değil miydi bu ayda? 
Bu ay... Hangi ay? Zilhicce... Nedir o? Kılıçların kı
nına geri sokulduğu, mücadelelerin sona erdiril
diği ay. En mülayim ve bir o kadar da anlamlı ay. 
İtikaf ayında öldürerek dirilmenin tadına varmak. 
İlk önce kendi bedenini diri diri toprağa gömmek.

Giydikten sonra cepsiz kefeni, mü’min dur
maz, hızlı adımlarla ölümün şükrünü edaya koşar. 
Şükür namazı mikatta kılınır ve selamı verirken 
bir ürperti sarar benliğini insanın, şöylece bir et
rafına bakar ve öylece dona kalır. Artık her birey 
sıyrılmıştır kendinden. Statü, makam, zenginlik,

rütbe hepsi tek tek silinir ve her birey ölüler ordu
sunda yerini ahr. Hem de makamsız, rütbesiz. Ar
tık büyük savaş başlamıştır Haram Ay’da. Ve 
mü’mini “durma’ ya götüren yine emektar adım
larıdır. Zaman nedir artık? Zaman Vakfe zamanı
dır. Arafat Vakfesi zamanıdır. Vakfe nedir? Vakfe 
kalmaktır, durmaktır, mesken edinmektir. Yol bo
yu Vakfe hakimdir “ hacı” ya ve Vakfe koruyacaktır 
arınmasının meyvelerini. Arafat Vakfesi anlamlı
dır. Mahşer anından önce, mahşerin ufak bir gö
rüntüsüdür Arafat meydanı. Ve mü’min için bir 
ömür muhasebesinin başlangıç ayağıdır. Öğle’den 
Akşam’a kadar tevbe edilir, hiç durmadan istenir 
istenir...

Güneş yüzünü Arafat Dağı’nın ardına düşür
meye başlarken artık yüzler gerginleşmeye başlar. 
Dualar -Şeytan’m şerrinden uzak olmaya- Allah’a 
yönelmeye evrilir. Artık güneş batmıştır ve 
mü’min bu kez kararlı adımlarla mevziye doğru 
harekete geçmiştir. Meş’ar... Mübarek mekan. Şey
tan ın ve yandaşlarının ilk hezimete uğratıldığı 
yer. Ve bu hezimetin mümessilleri taştan mermi
ler. Yetmiş adet taşı toplarken mü’minin zihninde 
fil sahiplerinin akıbeti canlanır. Ve bu misalle du
raksamadan Vakfe’ye durulur. Vakfe anlam yüldü- 
dür. -Ey hacı! Şeytan’a diş bilemenden ötürü ken
dini kaybedip övünme, nefsine gem vur ve Vak
fe’ye dur!- Sabah namazına kadar dua devam 
eder.

“Ya Rabbi, bütün şeytani istek ve arzulardan 
sana sığınırım!.. Amin...”

Güneşin doğuşu insanın gözünü yaşartır. Mi- 
na’ya doğru yola koyulurken mü’min, Allah’ın
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Bvi’ne yaldaşmanın verdiği huzurla, Şeytan’a yak
laşmalım verdiği nefreti aynı anda hisseder. Ve in
sanın iki cephesi Mina’da 7.uhur eder. M ü’minin 
artık içinde öldürdüğü heva ve hevesleri fıziken de 
yok etme vaktidir. İlk günüdür bayramın ve hedef 
Büyük Şeytan dır. Mermiler kılıfından çıkarılır 
lanetler yağdırılarak teker teker Şeytan’a atılır. B i
timinde savaş meydanı hızla terkedilir ve arınma 
için adımlar yola koyulur. Mücadele yormuştur. 
Önce biraz dinlenme, ardından şeytani en ufacık 
bir kırıntı kalmaması için Vakfe! Ve Vakfe şükrün 
en güzeliyle daha da bereketlendirilir. Kurban... 
Kurban taziyedir, anmadır. Elindekilerin en iyisi
ni, en güzelini ve hiçbir şeye değişmeyecek olduğu 
şeyi Allah’ın rızasını kazanmak için sunmaktır. İb
rahim! bir sabu'la, İsmail! bir teslim oluşun temsi
lidir. Kurban’ın ardından şükür namazları kılınır 
ve sürekli tefekkür edilir. İkinci gün öğleden son
raya hazırlık başlar ta sabah ezanından. Bu kez üç 
şe)'tan taşlanacaktır ve dolayısıyla cephe genişle
miştir. Büyük şeytan uluslararası bütün şeytani 
düzenleri, orta şeytan onun her ülkede bulunan 
yardakçılarını ve küçük şeytan da daha yansımala
rı olan şeytani kişilikleri ve nefsin bitmeyen laş- 
kırtmasını tasvir eder. Dolayısıyla savaş sırasında 
sendelememek için sağlam bir ruhi altyapı gerekir. 
Vakfe bunun sahibidir. Üç şeytan da aynı hırsla 
taşlanır ve Vakfe’ye ısrarla devam edilir. Diğer iki 
gün aynı şuurla geçer ve adımlar bayramın son 
günü tüm yüzlerin dönük olduğu Haram’a çevri- 
hr. Heyecan, mutluluk, hüzün, kararlılık... Her 
duygu Mina-Haram 
arasında hissedilir.
Fulkıranların en 
hayırlısının kendi el
leriyle inşa ettiği 
‘'Ev” e, kendi içindeld 
putları kırmış bir va
ziyette yaklaşan 
mü’minin adımları 
gitgide sıklaşır ve ar
tık kalbiyle bir atmaz 
hale gelir. Simsiyah 
gecenin içinde, ka
ranlığa ısrarla hü
rünmüşçesine simsi
yah bir kübik yapı 
çıkar karşımıza. Zifi

ri karanlıkta tüm alemleri nurlandıran tek siyah... 
Kabe!.. Kendine doğru ısrarla insanları çeker. 
Çünkü arınmış bedenler gelir O’na, arınmak iste
yenler... Yavaşça eteğinden tutulur ve istilamla 
başlanır ebedi dönüşe. Selamlama anlamlıdır. Vü
cut Kabe’ye yönelir ve arınma niyeti bildirilir. Tek
bir alınır ve arınma adımları başlar rak.sa. Daha 
birinci şavtta fikri ve kalbi sıkıntı kendini gözler- 
cien boşaltır. O ne muazzam arınmadır. Yaşlar si
cim gibi birikir ve başlar akmaya... Önce gözler 
arınır, tekbirle ve dualarla arınan kulakların ar
dından, Arkasından ağız arınır, sözler doğrultulur 
ve en güzelleri seçilip ikram edilir. Aşağıya doğru 
süzülen yaşlar kalbin üzerinden geçerek bütün be
deni sarar. Ve son kez adımlardan süzülür topra
ğa... Artık yıkanmıştır mü’min, boşaltmıştır kirini 
ve anndırmıştır tüm benliğini şeytani vesveseler
den.

“Ya Rabbi, bizi fikren, kalben ve imanen arı
nanlardan kıl... Amin!”

Sonsuz dönüşten sonsuz yürü)aişe geçilir hiç 
durmadan ve Hacer ismi ilk kez zikredilir. Sa’y sı
kıntıdır, çiledir, umutsuzluktur, bir ananın ferya
dıdır. O sıkıntıyı aynen çekmek için yola koyulur 
ve Safâ ile Merve arasında ısrarlı bir arayışa başla
rız. Arınmış vücut arayışa koyulur. Allah’ın evinde 
arayış... Ne ilginç? Ne arar mü’min? Hacer su ara
mıştı, peki ben ne arıyorum? Kendimi mi? İlk ya
ratılış anındaki saflığımı mı yoksa?..

Sıkıntıyla başlayıp gittikçe kahroluşa dönen 
Sa y’ı mutlak bir tatminkarlık ve suküt içinde biti

rip Allah’ın evinde 
kıyama geçilir. Tavaf
ta yok olan, Sa’y’da 
kendini tekrar bulan 
ruh, yeniden doğuşa 
Miraç’la varır ve son 
darbeyi indirir bütün 
şeytani vesveselere. 
Biraz yorgun fakat 
vakarlı bir halcie Ka
be uzun uzun seyre 
dalınır, dua edilir ve 
sürekli arınılır.

Allah her ınü’mi- 
ne arınma toprakla
rında arınmayı nasip 
etsin? ■
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Nefsini Terbiye Et
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Şimdi başına ne gelirse nefsini terbiye et; hergün biriyle savaşman 
gerekmez. Herşey Allah'tan derlerse, deriz ki nefsini kmamak, alemi 
kurtarmak da Allah'tan. Hani birisi, bir zerdali agacma çıkmıştı. Hem 
zerdali topluyordu, hem yiyordu. Bahçenin sahibi gördü de Tanrı'dan 
korkmuyor musun dedi. Adam, neye korkayım dedi; agaç Tanrı'nm 
ağacı, ben de Tanrı'nın kuluyum; Tanrı kulu. Tanrı malını yiyor. Bahçe 
sahibi, dur dedi, cevabını vereyim. İp getirin, bu adamı şu ağaca bağla- i 
yın, vurun köteği de sözünün cevabını duysun dedi. Adamı bağlayıp 
dövmeye başladılar. Tanrı'dan korkmuyor musun, diye bağırmaya baş- 
ladı. Bahçe sahibi, neden korkayım dedi; sen Tanrı kulusun, bu so]3a da 
Tanrı sopası; Tanrı sopasını Tanrı kuluna vuruyorum.

Sonucu şu: Dünya bir dağa benzer. Hayır olsun, şer olsun, ne deısen 
onu duyarsın dağdan. Bir güzel söz söyledim, dağ çirkin cevap verdi sa
nırsan, imkan yok buna. Bülbül dağa karşı şakısın, çilesin de dağdan 
karga sesi gelsin, yahut insan seslensin de dağ eşek anırışıyla yankılan
sın; mümkün değil. Eşek anırışını duyuyorsan iyice bil ki anırmışsmdır.

Dağa geldin mi güzel sesle seslen;
Dağa karşı ne diye eşek gibi anırırsın?

Kanun Neye Benzer Bilir m isin?
■■xP:

••••

Şehremini Mazhar Paşa bir müfettişi azletti. Müfettiş her • 
tarafa başvurduğu halde derdini anlatmayınca Şurayı 
Devlete müracaatla Mazhar Paşa'yı dava etti, kanunun :i;Ş 
hakim ve hakem olmasını istedi. İş uzayınca o sırada Şu
rayı Devlet Tanzimat Dairesi reisi olan Mahmut Celâled- 

«i;j din Paşa'ya müracaat ederek kanuni muamelenin tesiri- ;|o--
ine delaletini rica etti. Kanundan bahseden ve onun ha- 
kem olmasını isteyen müfettişe Mahmut Celâleddin Paşa 
şu cevabı verdi: "Kanun neye benzer bilir misiniz? Kanun î|\

,v| örümcek ağına benzer. Sinek dokunursa delip geçmez. fV
Üste de örümceğin tuzağına tutulur. Fakat eşek arısı do- 
kunurso deler, geçer. Bu işten sen sinek, kanun ağ. Maz- V  

har Paşa da örümcek yerindedir. Binaenaleyh vazgeç, p' 
Mazhar Paşa ile uğraşamaz, derdini kimseye anlatamaz- 

3  sın. Üstelik başına bela alırsın".

Nefretler, fikirlerin 

değil, mizaçların 

çarpışmasından 

meydana gelir.

Balzac
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TERKİB-İ BEND

Asude olam dersen eğer gelme cihâne, 
Meydâne düşen kurtulamaz seng-i kazadan/

Bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez 
Bârân yerine dürr ü güher yağsa semâdan. :

Erbâb-ı kemali çekemez nâkıs olanlar,
Rencîde olur dîde-i huffâş ziyâdan.

Ziya Paşa.:

C im rilik  denen huya babasını sorsan, 
"A flah 'ın  kaderinden, vergisinden şüp
he etm ektir'^der. Işîn nedir? desen, 
"düşkünlükle a lçaklardan m urad iste- 
mektlr^ karşılığını verir, îştnın sonucun
dan sorarsan "yoksulluklartn ocıfanyfa 
öm rü aza ltm aktır" cevabını alırsın,

B a h a r is ta n

I
î l

J

(Başım dinç olsun dersen şu dünyaya gelme, Dun-- 
yaya gelen kişi sıkıntıdan kurtulamaz.
Gökten yağmur yerine inci ve cevher yağsa, talih-; 
siz olan kimsenin bağına bir damlası düşmez.
Nasıl yarasanın gözü ışıktan rahatsız olursa, nok
san, kurumu, ham kişiler de kamil, olgun kişileri: 
çekemezler)

Küçük insanlann 
büyük gururlan olur

Lıı Edri

I  H !llf İiİİIİİ| i| iiİİİ::İ!il
rhiş plan yeni $ulh devrini Osm^nlı ha- 

taHhinir) ohbeş gün onbef gece süreji eti 
tantanalı sünnet dügühlerfnden biri if6 açtu 
1719 yılj sonbaharınsa paiîlişahın Süleyman, 
Mehmet, Muştafa ve &ayazıt admda ĉ ört şeh- 
za<îfeâi sünnet ediidi. Pügün yeri obrak Okmey*- 
dam e& çM  ve burada onbeş gün içinde şehza
delerle beraber sadrazamın ô iu Mehmet &ey 
ve 6000 fakir çoc-uk sünnet edildi.

5u sünnet düğününün bugün ehemmiyetle 
anlatılması gereken bir hüneri düğünün on üçün
cü günü göstĞHJmişti;

Padişah ile çocukları Aynalıkavak sahilsara^ 
yında idi. deniz yüzü kayıklarla halt gibi kaplah- 
mıştı. &rrden denizin içinden koca bir timsah 
peyda oldu ve kayıklardan heyecanlı bir gulgule 
yükseldi, Canavar Uç çifte bir piyade büyüklü-̂  
günde idi; üst çeneöîni açıp kapayarak Aynalı- 

kavak 6arayr önüne kadar geldi, ora-

/
tam bir saat sonra tekrar su yüzüne 
çıktı, bîr müddet dolaştı ve ağzım açıp durdu; 
açılan ağzından rengarenk esvaplar giymiş ga- 

||| |;||| |||| ||||| j| i|M  
da raksetmeğe başladı. Bu timsahı yapan dev-

I İ İ I İ İ l İ İ I I İ | İ İ | I İ İ İ l l l İ f İ f | ?

su içinde kaldıktan sonra tekrar çıkan bu tim
sah hiç tereddüt etmeyelim, denizaltı gemisinin

mişlerdi. Fakat biz bugün, on altıncı asırda da- 
| iİ| ;İİ|p i| İİ;İ| | İ| i| İ| ;İ̂  
| | iİ| | | | İ| :İI| | | | İiİ| | İe ii

nü söyleyebiliriz. ^
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Abdullah Haaoğiu & Zafer Özdenm

İCADIN ICARŞITI SÖYLEMİN İSLAM GELENEĞİNDEKİ İZDÜŞÜMLERİ

Hidayet Ş. Tuksal 
Kitabiyât Yay., 250 sh.

“Kadın konusu, ka
dın aleyhtarı bir muame
leye tâbi tutularak dinin 
esas kaynaklarına nispel 
edilmesi sonucunda bir 
sorun haline getirilmiş
tir. Müslüman kadın, bi
reysel ve toplumsal alan
da kendi kimliğinin ara
yışında geleneksel öğreti
ler, dayatılan modern ya
şama biçimleri ve birçok 
olumsuz şartların kıska
cında bulunmaktadır. 
Yapılan bu tespitten ha
reketle, müslüman kadın 
kimliğinin arayışının 

ürünü olan bu kitap 
okurla buluşuyor.

Kitap, hadis litera

türünde kadın aleyhtarı bir söylemin oluşmasına malzeme 
teşkil eden rivayetleri ait oldukları ve ilintilendikleri bağlam
lar içinde inceleyerek, ataerkil geleneğin etkilerini araştırmak 
amacında. Bununla birlikte “kadın konusu özelinde” dini an
lama gayreti de sergilenmekte.

Kitabın “Kur’an muhtevasında kadının konumu, mesajın 
kadına hitabı, Vahyin nüzulü sırasında kadına ilişkin top
lumsal uygulamalar” gibi başlılclar altında değerlendirmeleri 
bulunuyor. İkinci bölüm, “Kadının Yaratılışı ile İlgili Rivayet
lerde Ataerkil Geleneğin Tesirleri: Eğrilik Söylemi”

-Vahiy Kaynaklı Metinlerde Kadının Yaratılışı 
- Hadis Rivayetlerine Göre Kadının YiU'atılışı ve Eğrilik 

Söylemi
-Hawa ve İhanet
“Kadınların Akıl ve Din Bakmıından Durumları ile İlgi

li Rivayetlerde Ataerkil Geleneğin lesirleri’ adlı bölümde 
kadına bir uğursuzluk atfedilen rivayetlerde ataerkil gelene
ğin tesirleri, üzerinde duruluyor.

Kitap, geleneksel İslam anlayışının ötesinde bir sona va
rırken daha iyi çalışmalar için bir basamak olma umudunda.

YENİ ORTA ASYA

Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan: 1990’larda ba
ğımsızlık ilan ederek kurulan bu yeni ulus-devletlerin gerçeğini nasıl anlayabiliriz? Or
ta Asya’da ne değişti? Neler değişmeden kaldı? Yiikın bir gelecekte bu ülkeleri, “muz 
cumhuriyeti” benzeri petrol cumhuriyetleri olarak mı göreceğiz?

Bu yeni devletlerin hepsinin dil, toprak ve etnik nüfus yapısı anlamında birer Sov
yet icadı olduldarı tarihsel gerçeği kavranmaksızın bugün çizdilderi manzaranın anla
şılmayacağını düşünüyor, Fransız araştırmacı Olivier Roy. Uzun yıllara ve bölgede yap
tığı gözlem ve araştırmalara dayanan kitabında, Orta Asya’nın 20. yüzyıldaki sosyal, kül
türel ve siyasi tarihini, bölgenin Rusya tarafından fethinden başlayarak katediyor. Rus 
İmparatorluğundaki müslüman reformcu hareketleri, Bolşevik Devrimi sonrasında 
bölgenin sovyetleştirilmesini, SvSCB’nin milliyeder ve etnikleştirme politikasını ve sov- 
yet yönetimi altında eski dayanışma gruplarının yeniden biçimlenmesini anlatıyor; böl
genin İslam ve milliyetçilik açısından bugününü ve ortaya çıkan yeni jeostratejik bağ
lamda yeni devletlerin Rusya, Türkiye, İran ve ABD ile ilişkilerini değerlendiriyor.

Yeni Orta Asya
Yu Ö3 Ulusların İm al Etllhşı o u v ım  f?ûv

Olivier Roy Metis Yay, 268 sh.
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HARİCİLER VE HÎZBULLAH 
İslam Toplumunda Terörün Kökleri

Hiz.bullah ve Haricilik arasında sosyolojik şartlar bakı
mından benzerliklerin incelendiği bir kitap var elimizde. 
Taha Alcyol, “Haricilik ve Şia, İslam’da Devrimciliğin Sos
yolojik Kaynakları” kitabının gözden geçirilmiş ve “Çağı
mızda Kabileleşme ve Hizbullah Örneği” başlıklı bir bö
lüm eklenmiş yeni bir baskısı sayılabilecek çalışmayı 
okurlarına sunuyor.
Haricilerin ortaya çıkışı, tarihi gelişimi ve özelliklerinin 
anlatıldığı bölümlerden sonra sosyolojik kaynaklarına 
inilmeye çalışılmış. "Çağımızda Kabileleşme ve Hizbullah 
Örneği” bölümünde 
modern yaşama biçi
minin eski yaşama şart
larıyla karşılaşması sı
rasında keskinleşen tu
tumları bağlamında,
Hizbullah gerçeği gü
nümüzde başka coğraf
yalardaki benzerleri 
aranarak değerlendiril
mekte.
Taha Akyol 
Doğan Kitap., 203 sh.

ICUR’AN’I ANLAMADA 
TARİHSELLİK SORUNU SEMPOZYUMU

Kur’an Araştırmaları Vakfı, Kur’an merkezli bilim
sel çabalara destek olmak, organize etmek amacında 
bir vakıf. “Kur’an ı Anlamada Tarihsellik Sorunu” üze
rine düzenlediği sempozyumu kitaplaştırdı,

Sempozyumun ilk oturumunda; Mehmet Paça- 
cı’ının “Kur’an ve Tarihsellik Tartışması” tebliği müza
kere ediliyor. Üdnci oturum “Sebep-İllet-Hilcmet Açı
sından Kur’an Hükümlerine Bir Bakış” Yunus Vehbi 
Yavuz tarafından sunulmakta. Üçüncü oturumun teb- 
liğcisi Ali Bulaç,“Kur’an’ı Bir Metin Olarak Antropolo
jik Gözle Okumak” tebliğini takdim ediyor, Sunulan 
son tebliği, “Kur’an’la îlim Kavramı Çerçevesinde Ta- 
rihselliğe Bir Yaklaşım ve Bunun Tefsir Yöntemine Kat
kısı”, Alpaslan Açıkgenç 
tarafmndan müzakereye 
sunuluyor. Son oturum
da Hayreddin Karaman,
Süleyman Ateş, Süley
man Uludağ, Hikmet 
Zeyveli sempozyumu de
ğerlendiriyor,

Kur’an Araştırmaları 
Vakfı 268 sh.

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

1- Oryantalizm Eleştirileri, Edward Said, İlkbahar Yay,, 174 
sh,

2- Kutuz Hoca'nın Hatıraları, İsmail Kara, Dergah Yay., 190 
sh.

3- Uzun Hikaye, Mustafa Kutlu, Dergah Yay.,
4- Ertesi Gün, Davut Dursun, İşaret Yay,, 261 sh.
5- Efendi Dayının Kozalakları, Metin Savaş, Şehir Yay., 239 

sh.
6- Modem Dünyada Müslümanlar, Abdurrahman Arslan, İle

tişim Yay,, 352 sh,
7- Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, Aylan Akdar, ile

tişim Yay., 244 sh.
8- Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği, Mosami Aral, iletişim 

Yay., 222 sh.
9- Sünni Paradigmanın Oluşumunda Şafi’nin Rolü, Hayri Kır- 

başoğlu, Kitabiyat Yay,, 285 sh,
10- Akıl ve Gerçek, Hekimoğlu İsmail, Tımaş Yay, 170 sh,
11- Sibel, Hekimoğlu İsmail, Timaş Yay,, 223 sh,
12- Doğu-Batı Divanı, Goethe, İyi Adam Yay., 370 sh.
13- Hiçkimsenin Cumhuriyeti, Kadir Cagiztay, Ütopya, Yay., 

123 sh.

14- Entellektüel Yolculuğum, Samir Amin, Ütopya Yay., 222 
sh.

15- Alevi-Bektaşi inançlarının İslam öncesi Temelleri, Ahmet 
Yaşar Ocak, İletişim, Yay,, 274 sh,

16- İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Hayri Kırbaşoğ- 
lu, Ankara Okulu Yay,, 373 sh,

17- Siyaset Sosyoloji ve Toplumsal Teori, Anthony Giddens, 
Metis Yay., 276 sh,

18- Ressam Naciye Neyyal’ın, Mutlakiyet, Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet Devri Hatıraları, Haz: Fatma R. Hürmen, Pı
nar Yay,, 550 sh. (Resimli)

19- İslam’ın Yeni Kamusal Yüzleri, Ed. Nilüfer Göle, Metis 
Yay., 260 sh.

20- Yüzyılın Yüz Romanı, Fethi Naci, Adam, 557 sh.
21- Kudüs 17. y.y Bir OsmanlI Sancağında Toplum, Ekono

mi, Dror Zve'evi, Tarih Vakfı Yurt Yay., 237 sh,
22- Modern Çağın Canileri, Nihat Genç, İletişim Yay., 535 sh,
23- Çağdaş İran Öyküleri, Kaknüs Yay,, 206 sh,
24- Türkiye'nin Mafyası, Frank Bovenkerk, İletişim Yay., 344 

sh,
25- Nebevi Direniş Hicret, Doç. Dr. Adnan Demircan, Beyan 

Yay., 197 sh.
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Caner Doğan

BİR PARÇA ŞAİRİZ

H epimiz bir parça şairiz, bir 
parça âşık, bir parça da er- 
bâb-ı dîl. Gençliğimiz, omuz

larımızın altından kalkamayacağına 
inandığımız duygulan taşır. En ağır yük
lerin altında beli iki büklüm hamal mi
sali yılları yazdık alnımızdaki sabır taşı
na. Yorulmayı lügatimize almadık, yenil
mek nedir, bilmezdik. Adımız kadar na
mımız da delikanlıydı. Yollarda dur du
rak yoktu.

Bir yanımız şair olur, çıkınımızda 
şiir kırıntıları bulunurdu günün her sa
atinde. Dizeleri duyarız kalbimizin en 
kesif köşesinde. Bir dize yazdığımız olur, 
ya da bir dizeye diziliriz sıra sıra. Satır 
aralarından görme hevesindeyiz sevgi
mizi. Hep âşık olmak istemez miyiz, gü
le, nergise, uçan kelebeğe, gül benizli gü
zele, nar çiçeğine dokunan ele, bir de bir 
çift deniz mavisi göze. Bir şiiri baştan 
sona okumayanımız, sondan başa yo- 
rumlamayanımız, yorumladıkça sayık- 
lamayanımız var mı? Serabın peşinde 
günlerini geçiren uçsuz bucaksız çölde 
yine yapayalnız kalırız. Bir yanımız tür
kü türkü tüttüğü, bir yanımız ağıt yaktı
ğı an âşığın payına mum olup yanmak 
düşer. Gün olur yerimizde duramaz, ta
rifsiz duyguları tarif edecek kelime bu
lamaz, kalbimizin atışını teşbih taneleri

gibi çeker dururuz.
Güneşin doğuşu ayrı bir melodi fı

sıldar ansızın kulağımıza. O an, en onul
maz yaralarımızın ağızları açılır. Hiçbir 
ilaç merhem olmayacağı gibi, hiçbir ka
lem yazamaz halimizi.

Bir acem şalındadır sevdaların bü
yüsü, nargile tütsüsü süsler dimağımızı. 
En otantik mekanlarda görmek isteriz 
güz çiçeğini, yahut yaban gülünü. İsmi
ni bilmediğimiz bin bir çiçek arasında 
biz kokan bir gül arar dururuz.

Bir yanımız hâlâ şairdir. Birkaç keli
menin esiri olduğumuzu anladığımız 
zaman aşkın bağımsızlığı bağrına basar 
bizi. Üç günlük dünya, satırlara sığmaz, 
saniyelere başkaldırır. Ölümsüz bir di
zenin bizi günde bin bir defa öldürdü
ğünü anlamak kadar hayatı anlamlandı
ran bir nesne bulamayız. Genç hazine
dir. Kurdun pahasını katırdan değil dağı 
sırtlarına alanlardan soran bir yürek 
haznedar, gönlünde masal tadında taht 
kuranlar hanedandır. Uğruna ölünebili- 
necek kadar nâm ü nişan bırakanlar sul
tandır, İşte o zaman şiir duygularımıza 
tercüman, müteşâirliği kavrayan erbâb-ı 
sühândır.

Sevdayı bir dağ gibi omuzunda taşı
yan genç, adı üstünde hazînedir. Naz 
çekecek gücümüz aşkın sayesinde gün

be gün güç kazanır. Ferhat olur taş yon
tarız, Mecnun olur gam çekeriz, Garip 
olur yollara düşeriz. Bunu bir külfet de
ğil nimet görürüz. Hatta biraz daha işi 
ilerletir, aşkta rakip tanımayız.

Yağmur yağar, ıslandıkça bereketle
niriz. Toprak kokusunu gül kokusuna 
tercih edişimizdendir narin, bir o kadar 
da nadir bir gönül taşımamız. Temmuz
da iliklerimize kadar donar, zemheri’de 
yanarız. Yağmur tadında bir sevgiye 
omuz verdiğimiz için saatlerin saniyele
rini bütün hücrelerimizde doyasıya du
yarız.

Yılların ağırlığını hisseden bir yü
rekle zihnimize köprüler kurduğumuz
da yaşadıklarımıza yarım ağız gülümser, 
zamanı geri çevirme yetimiz olsa yine de 
aynı anları yaşamayı erdem sayarız. 
Çünkü biz sazının tellerine en anlamlı 
dizeler yazan âşıktan bir parça taşırız 
ele- âleme karşı.

Geceyi yıldızdan, yeri kestane renkli 
topraktan, kuşların dilini sevda kuşla
rından öğrendik. Her sözü şiir olan bir 
çift göz için neleri göze almadık. Kim 
demiş bir torba kemik, birkaç kilo etten 
müteşelddliz. Biz bir parça sudan, bir 
parça topraktanız. Her dizesi Anadolu 
olan, her hecesi toprak kokan bir parça
cık da bir zamanın şairiyiz. ■
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