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Ümrandan
ilk M üslüm an T ürk  devleti Karahanlılar’ın ünlü siyaset bilgesi Yusuf Has 

Hacip, “K utadgu  B ilig ” (Mutluluk Veren Bilgi) isimli eserinde şöyle der:
“K a m ın  su  g ib id ir ;
Z u lü m  ise a te ş  g ib i .. .”
Sözünün devam ında zulüm ateşinin herşeyi yakıp yıktığını vurgulayan 

siyaset bilgemiz; “sen  berrak su a k ı t t ın  ve ateş sö n d ü ” diye ilave ederek ada
letin, barışın ve m utluluğun sırrını verir.

Yaklaşık bin yıl öncesine ait olan bu tesbit ve tavsiye, Orta-Asya’dan Ana
dolu’ya ve bugüne uzanan tarih çizgimizde anlamını ve güncelliğini koruyor. 
Zulüm ve haksızlık yangınında m utluluğunu kaybeden insanımızın, özellik
le de bu yangından birinci derecede sorum lu olan yönetici/aydın kesimin, 
“Mutluluk Veren Bilgi”lere daha b ir m uhtaç hale geldiği kanaatindeyiz.

“Zulüm ” kavram ının anlam sahasına giren her türlü olumsuzluğun 
(adaletsizlilc, basla, dayatma, vurgun, soygun, talan, yalan...) ayyuka çıktığı ve 
herşeyin alt-üst olduğu bir ortam da, ‘berrak su’ gibi insani/fıtri kanunlarla 
milletimizin öz-benliğine uygun, hakkı ve adaleti ayakta tutan hukuk kural
larının “üstünlüğü”ne olan ihtiyacın kesinliğinden söz ediyoruz. Ve halkının 
mutluluğunu gerçekten arzulayan vicdanlara, Yusuf Has Hacip’ten esinlene
rek şunu tavsiye ediyoruz: Ortalığı adeta bir yangın yerine çeviren dayatma
cı, yasakçı, totaliter yönetim anlayışı, milleti iyiden iyiye daraltıp bunaltmış 
bulunuyor; anketler, araştırmalar insanımızın ‘patlama noktası’na geldiğini 
gösteriyor. Geliniz, bu  ‘zu lü m  a te ş in i  söndürecek, ‘berrak su gibi âdil, fıtrî, 
evrensel hukuk kurallarını, hakkı ve adaleti hep birlikte ikâme edelim.

Ümran/e/c’te tam  metnini yayımladığımız beyanatında, Sayın K âm ran  
in a n  m  ‘çığlığı’na kulak vermenin ve onun “çarpık gidiş” diye isimlendirdiği 
kokuşmuşluğa ‘d u r’ demenin zamanı gelmedi mi? Yazarımız M . E m in G ök
su’n u n  “yeniden yapılanm a” zaruretine vurgu yapan yazısında belirttiği gi
bi, artık bu millete ‘dar gelen, ‘paçaları dizde, kollan dirsekte’ kalan, düğme
leri tutmayan bu ‘elbise’yi değiştirmenin zamanı çoktan geçmedi mi?

Bu sayımızda, kıymetli görüşlerine başvurduğumuz BBP Başkanı Sayın 
M uhsin  Yazıcıoğlu, gazeteci-yazar Sayın F ehm i Koru, ve Erzincan eski valisi 
Sayın Recep Yazıcıoğlu  nun üzerinde ittifak ettikleri konu da “yeniden yapı
lanma” ihtiyacı: Türkiye’nin 1 kend i ürettiğ i sorunlar h\ boğuştuğunu, bu ne
denle içte ve dışta tıkandığını, hatta ‘d ibe vu rm a  noktasına geldiğini hatırla
tan fikir ve siyaset adamlarımız, “insan hakları” ve “hukukun üstünlüğü”nü 
sağlamadan, adalet ve özgürlük temeline dayalı bir sıçrama gerçekleştirme
den bu kaostan kurtulm anın m üm kün olmadığı noktasında birleşiyorlar.

Ümran, ayrıca eğitimci Sayın Sıtkı A bdullahoğlu  ve Sayın Dr. K erim  B u la 
dı nm, mevcut eğitim sistemini sorgulayarak alternatif bir eğitim modeli in
şa etmeye dönük mesajlar sunan yazılarıyla, Sayın Prof. Dr. A h n ıed  Yüksel 
Ö zem re  nin ‘kutsal’, ‘d in ’ ve ‘devlet’ kavramlarını derinlemesine inceleyen de
ğerli araştırmasını sunuyor. Dergimiz, “G ökkubbe” gibi yeni sayfaları, alışık 
olduğunuz bölüm leri ve imzaları ile devam ediyor.

Selam ve sevgilerle.

ÜMRAN: "Tarihi ve insanı bir bütün olarak ifade eden bir kelime. Bir toplumun yaptıklarının ve meydana getirdiklerinin bütünü;
İçtimaî ve dinî düzen, âdetler ve inançlar. Üm ran en geniş manada İçtimaî hayat..." Cemil Meriç
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_____________________________ KAPAK

Yeniden Bir Siyasal Yapılanma 
Kavşağındaki Türkiye

M uzaffer Emin Göksu

D ünya değişiyor, toplumlar bazı sosyal / 
politik benzeşmelere doğru gidiyor, çağ
daşlaşman teorilerin ifadesiyle türdeşle

şiyorlar. Geçtiğimiz yüzyılda dünya, ikisi Birinci ve 
İkinci Dünya savaşları sonunda, diğeri 1990’lı yıl
ların başında olmak üzere en az üç kere yeniden 
şekillendi. Coğrafi sınırların büyük çapta sabitleş
tiği bu arenada değişim kendini sosyal ve özellikle 
siyasal hayatta göstermektedir. Üretim süreci ekse
ninde kurulmuş şu andaki yapılanma genel olarak, 
demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi 
ilkelere dayanıyor; devlet karşısında bireyin deyim 
yerindeyse otonomluğunu elde etmesi, etkinlik 
alanının mümkün olduğunca artırılması uygula
maların özünü teşkil ediyor.

Şüphesiz bu gelişmelerin en önemlilerinden 
birisi, bir zamanların gözde olgusu aşırı merkezi
yetçi, otoriter ve totaliter ulus devlet yapılarının 
değişme zorunluluğuyla karşı karşıya gelmiş olma
larıdır. Çünkü günümüz yükselen değerlerinin 
böyle bir siyaset anlayışı ve devlet yapısıyla gerçek
leştirilmeleri mümkün değildir.

işin gerçeği, Birinci Dünya Savaşı sonrası şart
ları üzerine kurulmuş olan Türkiye’deki ulus dev
let de dünyanın bu konjonktürel değişiminden et
kilenmekte, ciddi sancılar yaşamaktadır. Kısacası 
şartlar onu da değişime zorlamaktadır. Aşağıda söz 
konusu edileceği üzere bir seçkinci yapı, devleti ve 
dayanaklarını, devrini tamamlamış bir aydmlan-

macı programla bazı tarihsel ve toplumsal (özel
likle dini) değer çelişkileri üstüne kurulduğunu 
düşündükleri bir siyasal yapılanmayı nihai bir tab
lo olarak korumaya çalışmaktadır. Bundan dolayı 
da kapsama gücünde olmadığı için ekonomik, sos
yal, eğitimsel, dinsel, toplumdaki bütün gelişmeler 
birer sapma olarak algılanmaktadır. Ciddi bir ar
gümanı bulunmamakla birlikte (mesela) Osmanlı 
saltanatı veya hilafeti, bir krallık ve benzeri başka
ca bir rejim talebine rastlanmazken, mevcut siyasal 
rejimin toplumca alaşağı edileceğini vehmetmek
tedir. İç ve dış şartlar sıkıştırdıkça tabir caizse ak
robatik bir rejim kollamacılığı ortaya çıkmakta, 
dozajı da her geçen gün artmaktadır.

Türkiye’deki siyasi yapı, mevcut gelinen şartlar 
içerisinde, içeriden ve dışarıdan kendinden bekle
nen girişimler ve oluşumlar karşısında ciddi geri
limler yaşamaktadır. Mesela Türkiye AB’ye aday 
bir ülkedir ve toplumca da ondan beklenen (bazı 
sosyal getirilerine rağmen götürüleli olsa bile) Bir
liğin sıtandartlarma uyması ve ona uyum sağlama
sıdır. Ne var ki mevcut yapıyı koruyarak AB stan
dartlarıyla uzlaşma kolay gözükmemektedir. 
Onun için de AB’ye üye olmak istiyor görünmek, 
ama arka planda savsaklamak yolunu izlemektedir. 
Velhasıl yaman bir çelişki yaşanmaktadır: Bir ta
raftan kendi içinde bir siyasal katlanma hareketi 
olan 28 Şubat kalıntısı, hiçbir çağdaş normla bağ- 
daştırılamayacak uygulamalar devam ederken di-
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ger taraftan Kopenhag Kriterleri açısından demok
ratikleşme ve insan haklarına uyma konusunda ça
lışmalar yapılmaktadır. Hükümet AB için hazırlık 
amacıyla insan haklarıyla ilgili toplantı yaparken 
(çarpıcı bir örnek olarak belirtmek gerekirse), 
İmam Hatip okulları önünde minnacık çocuklar, 
çevreye yerleştirilmiş keskin nişancıların ablukası

altında “başörtülü-
: . ^ . . .  . . sünüz” diye okulla-Işın gerçegı 70  yıl öncesinin rma sokulmamak.
yapısı artık top lum a y e tm e - ta; hem eğitim,

m ekted ir. Siyasal e lb ise dar hel" *n,anç, haMan
gasbedılmekte, po-

g elm ekte , kollar d irsekte , lis kuşatması altm-

paçalar d izde kalm akta, da anons9u g a 
linin ifadesiyle “te-

düğm eler ilik len em em ekte- rölist» olarak nite. 
dir. Am a seçkinci yapı bu lendirilebilm ekte-

. . .  . . dir. Başındaki ba-elbiseyi gen iş le tm ek yerm e şörtüsü ;k müca.
çağdışı bir mantıkla ayağı dele edilen ve inan

cının hilafına bu 
mücadeleyi yap-

yontm ak yolunu iz le m e k te - maya (basit bir an 

dir. Bunu yaparken de sis- latımla kendl ma" 
tem in  kutsallarının arkasına

GÖKSU Yeniden Yapılanılın__________

kolu kısaltmak, gövdeyi

bedini taşlamaya) 
mecbur edilen mil-

saklanmayı yeğ lem ekted ir, yonlarca insanın 
-----------------------------------------------------  gerçeği yaşanıp du

rurken, insan hak
ları söylemini ciddi bulmak mümkün değildir. 
Şüphesiz yegane hak başörtüsü değildir ama, Tür
kiye gerçeğinde bu bir turnusol kağıdıdır ve de
mokratikleşme girişimlerindeki samimiyetin pra
tik ölçüsüdür.

Esasen AB doğrultusunda sosyal/ politik dü
zenlemelerle görevli hükümetin fikri karar aşama
sında bile rahat hareket edemediğini görmekteyiz. 
Bir şiş gibi kullanılan 312. maddenin değiştirilme
si, MGK’nm yeniden düzenlenmesi gibi temel ko
nularda bir mesafe katedilmediği gibi toplumu 
sıkboğaz eden problemlerin güncelleştirilmesine 
gidilememektedir. Hatta hükümet ortağı MHP bu 
tür girişimleri kaygı ile karşılamakta, olaya güya 
devlet açısından bakarak yükselen toplumsal tale

bi “şer” olarak nitelendirebilmektedir.
Kısacası nereden bakarsak bakalım, mevcut si

yasal yapı bir yol ayırımında bulunuyor: Yolun bi
risi modern normların da gerçekleştiği, bütün bir 
toplumun insanca yaşadığı, sosyal düzenin bir par
çası olan bir siyasal yapı kazanmak; diğeri ise mev
cut ulus-devlet yapısını daha bir seçkinci hale ge
tirmek, kendi içine katlanarak katılaşmak, iç ve dış 
düşmanlar üreterek kendi kendisiyle partallaşmak 
ve sosyal enerjisinin önemli bir kısmını burada tü
ketmek. Şimdi durumu daha iyi açıklayabilmek 
için ulus devlet yapılarının tarihsel arka planına 
kısaca bir göz gezdirelim.

Ulus Devlet Yapılarının Oluşumu 
ve Tarihsel Gelişimi

Birinci Dünya Savaşı sonrasının en belirgin ve do
layısıyla en önemli olgularından birisi şüphesiz 
modern ulus-devlet olgusuydu. Merkeziyetçi bir 
özellik gösteren ve toplumu yeniden kurgulayan 
ulus-devletler, eski siyasi yapıların, imparatorluk
ların yıkılmasıyla ortaya çıkmıştı. Marksist ya da 
liberalist bu devletlerin hemen hepsi otoriter ve 
totaliter bir yapıya sahiptiler. Batı kültürünün 
amansız abanışı ve geri kalmışlık duygusuyla tez 
elden Batı’nın kazanımlarını elde etme çabasına 
girmişlerdi. Ama programları aydınlanma kalıntısı 
bir düşüncenin, içkin, güce dayalı, merkeziyetçi, 
slogancı, plan(lama)cı, din ve toplumsal gelenekle
re karşı, problemleri basite indirgeyici bir dünya 
görüşüne dayanıyordu. Kısacası bu, bir seçkinler 
yapısıydı. Yönetici elit, basit ve cahil gördüğü halk 
için kendini bir lütuf sayıyordu. Esasen bu kera
meti kendinden menkulluğu hep problem olacak
tı. Çünkü kendini toplumsal değişim dışı sayacak, 
bunu da makul bulacaktı.

Bu yapıların modern dünyada kendi bağlamla
rından koparılarak o halleriyle savunulup sürdü
rülmeleri tutarlı olamazdı. Çünkü bu halleriyle, 
günümüzde geçerli değerler kabul edilen ne de
mokratik, ne laik, ne hukuki ve ne de sosyal değer
leriyle örtüşebiliıier. Bu yapılar ancak bir dönem, 
geçiş aşamasında yaşanabilecek ve belli bir gelişme 
kaydettikten sonra da aşılması gerekli yapılar diye
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..
Yeniden Yapılanma GÖKSU

anlaşılması gerekirdi. Aksi takdirde totaliter, slo
gancı, çağdışı, gerici (güncel ifadesiyle irticai) bir 
siyasal yapının oluşması ve toplumun önünü tıka
ması mukadderdi. Özellikle de Batı dışı ülkelerde 
bu sonuç yaşanagelmektedü'.

Bir dönemlerin söz konusu ettiğimiz ulus-dev- 
let yapılarının değişim geçirip çağa uygun bir bi
çim kazanamayışlarmın önündeki en önemli en
gel, genel siyasal yapının seçkinler yapısıyla özdeş 
hale gelmesidir ki buna siyasal bilim literatüründe 
“seçkincilik” adı verilmektedir. Bir başka anlatım
la, toplumun bir kesitinin sistemi tekelinde gör
mesi, kendi emanetinde veya vesayetinde sayması
dır. Bu da bir toplumda siyasal yapı için esaslı bir 
handikaptır. Çünkü böyle bir yapının sürdürülme
si bütün toplumsal değişim ve dönüşümlerin dur
durulmasına, dış ilişkilerin sınırlandırılmasına, kı
sacası toplumun kısa devre işletilmesine bağlıdır. 
Halbuki modern siyasal anlayışta (Batı dünyasının 
bunu Türk toplu m una layık gördüğü kuşkulu ise 
de) devlet toplumun ortak bir örgütsel yapısıdır ve 
toplumsal değişimle o da değişmekte ve dönüş
mektedir. Bu sosyal yapı hukukun üstünlüğünü 
esas almaktadır. Sonuç olarak da nereden bakılırsa 
bakılsın ortadoğunun devlet ve siyaset geleneğin
den yoksun bir grup ülkesinin dışında dünya bu 
yapıları aşmış bulunmaktadır. Uzunca bir zaman 
demirperdenin arkasında kalmış doğu Avrupa ül
keleri bile bu noktada önemli bir mesafe kaydet
miş bulunmaktadırlar.

Türkiye’de Durum

Çizmeye çalıştığımız genel tablo bize Türkiye’yi 
açıklamada bir hayli argüman vermektedir. Türki
ye de kuruluş aşamasında aynı süreçten geçmişti. 
Pek çokları gibi aydınlanmadan mülhem bir prog
ram, totaliter bir devlet yapısıyla icra edilmeye ça
lışılmıştı; demokratik, sosyal, hukuki ve lâik olma
yan bu yapılanma, bir geçiş dönemi yapılanması 
olarak değerlendirilebilirdi. Her ülkede var olan 
seçkinler yapısı, kendini toplumsal değişimin dı
şında tuttu ve yapı seçkincileşti. Buna göre ülkede 
iki kesit vardı: Aşağıda zır cahil, tembel, güvensiz, 
kamçıyla sevkedilmesi gerekli halle çoğunluğu; yu

karıda ise her şeyi bilen, bildiği kadar da yetkili, 
düzenin kendi vesayetine bırakıldığına manan as
keri ve sivil bir kesim. Böylesi bir yapı için toplum
sal değişim tehlikeler ve rizikolarla doludur, her 
değişim bir sapmadır. Bunun için de mevcut yapı
nın sürekliliği sosyal/ politik değişim ve dönüşü
mün önünün kesilmesine bağlıdır.

Devleti değişim dışı bir yerlerde tutmak isteyen 
bu anlayış her türlü gelişmeyi bir sapma sayınca da 
ülke, içinden rahatça çıkamayacağı sorunlarla bu
run buruna gelir. Fiziki her türlü büyümeyi kendi
si için bir tehdit sayar: Açılan okullar, kalabalıkla
şan üniversiteler, genişleyen bürokrasi ve dolayı- 
siyle artan memurlar, kendi beslemesinin dışında
ki yatırımcılar, gittikçe etkin hale gelme istidadı 
gösteren Anadolu insanı, hatta artan nüfus, hep 
olumsuz gelişmelerdir, önüne geçilip engellenme
leri gerekir.

Toplumsal gelişme kolay önlenebilecek bir iş 
olmadığı için deyim yerindeyse akrobatik tedbirler 
alınır. Hatta bunların bir kısmı paranoyak düzeyde 
gerçekleşir. 28 Şubat diye bilinen süreç içinde yapı
lanların önemli bir kısmı ancak böylesi bir düz
lemde açıklanabilir: Toplumu ikiye bölüp yarısını 
düşman ilan etmek ve bir savaş başlatmak, müslü- 
man olan halkını irtica yaftasının arkasına sakla
nıp hedef tahtasına yerleştirmek, Anadolu insanı
nın eğitim faaliyetleri, ekonomik girişimleri ve 
benzeri çalışmalarına ambargo koymak, devletin 
altından vatandaşı sürüp çıkarmak ve rejimin di
bini oymak, yıllardır hizmet edegelen memurunu 
bir gün sızmış düşman olarak görmek, devletin 
gücünü toplumla partallaşmada harcamak, ancak 
paronaya gibi patolojik kavramlarla açıklanabilir.

Gelinen Noktadaki Sosyal/Politik Tablo

Toplumsal gelişme trendine rağmen siyasal tablo 
elbette olumlu olacak değildi. Bütün bir toplumda 
derin huzursuzluk yaşanmakta, insanımız hiçbir 
milli heyecana sahip bulunmamaktadır. Kısa vade
de önünde bir ışık, bir çıkış yolu da görmemekte
dir. Yurt dışında çalışan, kırsal kesimden giden seç- 
kinci ifadesiyle cahil ve dolayısıyla derin bir analiz 
gücünde olmayan işçilerimiz bile durumu üzün
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tüyle izlemektedir. İhtisas için bir kaç yıldır yurt 
dışında bulunan bir bürokrat arkadaş “fazla değil 
kırk elli yıl önce ilkel toplum kategorisinde olan 
ülkelerin geldiği durumla ülkemi karşılaştırınca 
içimi utanç kaplıyor” diyor.

Gerçekten de her alanda bir sıkıntı yaşanmak
tadır. Ülkenin IMF’ye emanet edilmiş ekonomisi 
dökülmektedir. Reel enflasyon hâla yüzde ellilerin 
üzerindedir. 15 milyon insan açlık sınırının altında 
yaşamaktadır. Eğer bir ülkenin gayri safı milli ha
sıladan kişi başına düşen miktar, benzer şartlarda 
bulunan pek çok ülkede bunun on katma çıkmış
ken 20 yıldır 3 bin dolardan yukarı çıkmıyorsa bu
rada bir anormallik vardır. Bu durum  toplumu da
ha iyi yönetmek için başvurulan tekniklerden biri
si (!) değilse kerameti kendinden menkul seçkinci- 
liğin esaslı bir beceriksizliğidir. îrtica-mirtica da 
bu olumsuz tabloyu örtmek, milleti sindirmek için 
uydurulmuş düzmece yollardır. Çünkü vatandaşın 
yaşadığı dini, başörtüsü, namazı, haccı bu olumsuz 
tablonun sebebi olamaz ve bu olumsuz tablo siste
min (Cumhuriyet, laiklik, Atatürkçülük,vb.) hiçbir 
değeriyle örtülüp kutsanamaz. Çünkü toplum bil
mektedir ki inançlar, düşünceler, ilkeler edilgen
dirler, birilerinin gerçekleştirimine bağlıdırlar. Do
layısıyla bir işin sorumlusu onların gerisindeki be
şeri unsurlardır. Bir başka deyişle sistem koruma
cılığıyla bu noktaya getirenlerdir.

İşin gerçeği 70 yıl öncesinin yapısı artık toplu
ma yetmemektedir. Siyasal elbise dar gelmekte, 
kollar dirsekte, paçalar dizde kalmakta, düğmeler 
iliklenememektedir. Ama seçkinci yapı bu elbiseyi 
genişletmek yerine çağdışı bir mantıkla ayağı, kolu 
kısaltmak, gövdeyi yontmak yolunu izlemektedir. 
Bunu yaparken de sistemin kutsallarının arkasına 
saklanmayı yeğlemektedir. Sistemin kutsalı diyo
ruz çünkü bu değerler bizde, modern kültür bağ
lamında bir işlevi yerine getirmiyor, seçkinci yapı
nın koruyucu zırhı görevini yapıyor.

Yeni Yapılanmanın Eşiğinde

Aslında yapılması gerekli şey, dünyanın benimse
yip bir yerlere geldiği sosyal/ teknik değerlere işler
lik kazandırmaktır. Şimdilik görünen en belirgin

(deyim yerindeyse başat) sosyal/ politik teknik, de
mokratik hukuk devleti anlayışıdır. Bir başka de
yişle (yasal kılıflar bulma değil) gerçekten huku
kun üstünlüğü ile içeriklendirilmiş bir demokratik 
yapı kazanabilmektir.

Artık bu ülke sloganları aşmak zorundadır. İn
sanımız “Cumhuriyetin temel ilkelerini alaşağı et
mek, rejimi değiştirmek isteyenler vardır.” demo- 
gojisini iyice kanıksamıştır. Görmektedir ki söyle
min sahipleri sistemi içeriksiz ve verimsiz hale ge
tirmişlerdir. İşin gerçeği sokaktaki vatandaş devlet 
yıkıp devlet kuramadığı gibi devletin dayandığı hiç 
bir ilkeyi de alaşağı edemez.

İlgi çekicidir ki bu söylemin sahiplerine göre 
devlet, bir iki kişinin kurup yıktığı bir bakkal dük
kanından farklı olmadığı gibi ilkeler de birileri ta
rafından gasbedilebilir. Eğer bu mantık bir şeyleri 
örtmek için başvurulan bir yol değilse devlet ve si
yasete bakışta bir ilkellik var demektir. Devlet bu 
kadar basitleştirilemez. Devletin dayandığı temel 
ilkeler de ancak o işlevleri yerine getiren devletin 
kurum ve kuruluşlarınca ihlal edilebilir. Mesela 
hukuk ilkesi sokaktaki insan tarafından değil, hu
kuk icra etmekle görevli olanlar ve onları yönlen
dirip biçimlendirme gücünde olan çevrelerce ihlâl 
edilebilir. Yine hiç kimsenin başörtüsü sistemi ır
galamaz, mesela sistemi dini ilkelerle işler hale ge
tirmez, ama başörtüsü ekseninde inançlara açılmış 
maskeli bir savaş laikliği anlamsız hale getirir. Top
lumun yaşadığı 28 Şubat süreci bu ihlallerin çarpı
cı örnekleriyle doludur. Sözün kısası toplum slo
ganlarla oyalanamaz, reel ve rasyonal sonuçlar 
beklemektedir.

Ülkemiz, devletin yeniden yapılandırılmasının 
eşiğindedir ve anlaşıldığı kadarıyla içerden bir seç
kinler grubu, seçkinci yapısına karşı bir mücadele 
vermektedir. Sağduyulu toplum olumlu gelişmele
re destek vermelidir. Bunun için de seçkinci yapı
nın icraatları sorgulanmalı, içerik istenmelidir. 
Devlet ve toplum daha fazla ıskalanmadan çağdaş, 
insani, manevi değerlere göre yeniden yapılanma 
talebini seslendirmeli, Meclis gibi sistemin kalbi 
sayılan kuruluşları daha aktif olmaya davet etmeli
dir. Unutulmamalıdır ki nihai beşeri güç belli ör
gütsel yapılar değil, bizzat toplumun kendisidir. ■
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Recep Yazıcıoğlu*:

“Kendi Ürettiğimiz 
İd le rle  Boğuşuyoruz”

Hikmet Erdem: Sayın valim; siz uzun yıllardır dev
letin içerisinde bulunan ve kamu görevi yapan bir ki
şisiniz. Devleti tanıyorsunuz ve devletlülerimizin de 
Türkiye’deki yukarıdan buyurgan, otoriter tavırlarını 
biliyorsunuz. Öbür tarafta ise halk bu tür uygulama
lara karşı cidden sessiz, sakin, herşeyi sineye çeker 
vaziyette yaşamaya devam ediyor. Bunun hikmet-i 
vücudu nedir? Halk niçin bu tür bir anlayışta? Bura
da bir yanlışlık, bir eksiklik mi var, ne dersiniz efen
dim?

Recep Yazıcıoğlu: Bazı sosyologlar özellikle de 
tarih felsefecileri bunu şöyle yorumluyorlar: Doğu 
toplumları ile Batı toplumları arasındaki farklardan 
bahsediyorlar. Diyorlar ki Batı toplumları 2000-3000 
yıl öncesinden kuvvetler ayrılığı hadisesi, daha doğ
rusu iktidarın bölüşümünü sağlamışlardır. 2500 yıl 
öncesinde şehir devletleri mevcut; şehir yönetimi 
kendi kendine oluşuyordu. Ege’deki antik senato bi
naları, anfi tiyatrolar dahi doğrudan demokrasinin 
benzeri uygulamalardır. Belki köleler yönetime katıl
mıyorlardı, ancak Batı’da kadınların dahi yönetime 
katılmaları yenidir. Dolayısıyle 2500 yıl önce otonom 
yönetimler mevcut. Sonra feodalite var ki, o da krala 
karşı egemenliği paylaşan bir faktör. Daha sonra 16- 
17 asırda burjuvazi oluşuyor. O da, egemenlikte tek 
söz sahibi hükümdara yer vermiyor. Dolayısıyla ege
menlik Batı toplumlarında paylaşılmış, bölüşülmüş.

* Recep Yazıcıoğlu, Erzincan eski valisi

Doğu toplumlarına baktığımızda bahsettiğimiz olay
ların hiçbirisi mevcut değil... Yani otonom şehir diye 
bir kavram yok. Feodalite; mülkiyet devletin olduğu 
için bahsi dahi geçmeyen bir kavram, buna imkan 
yok. Toprak mülkiyeti, daha doğrusu sermaye biriki
mi olmadığı için burjuvazi de oluşmamış. Bir de tica
ret Doğu toplumları için pek cazip olmamıştır. Her ne 
kadar Peygamber mesleği olsa da! Netice itibarı ile 
iktidar hükümdarda toplanmış ve mutlak bir idare, 
kutsal bir devlet anlayışı ortaya çıkmıştır. Devlet kut
sallaşınca onun tüm icraatı da kutsallaşmış ve kut
sala itaat bir inanç haline gelmiştir.

İşte böylece deniyor ki, Doğu toplumları cemaat- 
çi bir yapıya sahiptir; Batı toplumları da bahsettiği
miz süreç sonunda şimdiki dengelere ve demokratik 
sistemlere kavuşmuştur. Doğu toplumlarında de
mokratik devlet niçin yok? Çünkü tarihi, mazisi, biri
kimi, deneyimi ve mentalitesi yok. Doğu toplumların- 
da demokratlık diye bir mesele yok. Resmi ideoloji 
mevcut; buyurgan, otoriter bir devlet anlayışı mev
cut.

Bu tahlil bence bugüne ışık tutuyor. Şerif Mar
din’in dediği gibi bizde yöneten-yönetilen anlayışı 
vardır, Batı’daki gibi bir proleterya-burjuvazi gibi sı
nıflı toplum yoktur. Yöneten-yönetilen arasında sivil 
toplum benzeri organizasyonlar mevcut. Bunlar; va
kıf, lonca, cemaat, ilmiye, tarikat gibi irtibatı sağlayı
cı mekanizmalar. Ancak daha sonra bunlar da ara
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dan çıkınca; yöneten-yönetilen arasında bir uçurum 
oluşuyor ve halka rağmen halk’a dayanıyor. Yine, bu 
meseleye ışık tutan önemli bir fikir adamı da Prof. İd- 
ris Küçükömer diyor ki: “Türkiye’de iki görüş çarpış
mıştır: Birisi, devletçi, seçkinci, merkezci, batıcı, laik, 
halka rağmen halk için görüşü ve bunu benimseyen
ler. Bunlar kendilerine ilerici derler ancak bunlar oto- 
riterizm ve totaliterizmi savundukları için aslında ge
ricidirler", ve bunlar tabansızdırlar, yalnızca kendileri 
vardır; çünkü ‘halka rağmen halk için’ derler. İkincisi 
bunun aksi olarak adem-i merkeziyetçi; ferdi, toplu
mu esas alan, devleti kutsal saymayan, muhafaza
kâr, liberal, katılımcı bir görüş. Bunlara gerici derler, 
aslında bunlar ilericidir.”

Netice olarak bütün bu tahliller ve yaklaşımları 
ortaya koyduğumuzda bugünkü devlet anlayışımızı, 
nasıl bir devletle karşı karşıya olduğumuzu rahatlık
la görebiliriz.

H.Erdem: Afedersiniz, burada şunu diyebilir mi
yiz? Doğu toplumlarının geneline itaat, sadakat virü
sü yerleşmiştir ve bu virüs çıkmadığı müddetçe de 
bu gidişatı değiştirmemiz zordur?

R.Yazıcıoğlu: Aşağı yukarı... Cemaat, itaat kül
türü, bir de anane hastalığı vardır. Bizim insanımız 
sisteme de yabancı
dır. Bu tarihten 
gelir. Çünkü 
birileri ülkeyi 
yöne tm ek
tedir. Gerçi 
O s m a n 
lI'da Tan- 
z i m a f 
ön 

cesi vakıflar, cemaatler, loncalar gibi kuruluşlar belir
li bir katılımı sağlamaktaydı, ancak Tanzimat sonra
sında bu kurumlar da aradan kalktı ve bürokratik 
devlet ortaya çıktı. Sonuçta; kaderci, teslimiyetçi bir 
kültür oluştu. Bizim halkımız söylemez, hep söylenir. 
Yüksek sesle konuşmaz ve hep işleri taşerona hava
le eder. Vakıf, dernekler yoktur, vakıf, dernek baş- 
kanları vardır. Aynı şekilde belediyelerde de beledi
ye meclisi yoktur, başkanı vardır. Hatta devletin başı 
vardır; baş’a olan konsantrasyonumuz yüzünden 
Meclis bizim için bir ayakbağı olmaktan öte bir anlam 
taşımıyor.

H.Erdem: Türkiye’de anayasa var; anayasanın 
verdiği birtakım haklar, özgürlük alanları var; siyasi 
partiler, belediyeler, sendikalar, üniversiteler var. 
Toplumun kendisini ifade edebileceği alanlar mev
cut. Ancak buralardan da adeta devletin İstediği tür
den baskıcı, totaliter, buyurgan anlayışlar, sesler çı
kıyor. Bu mekanizmayı nasıl tersine çevirebiliriz?

R.Yazıcıoğlu: İlber Ortaylı Hoca diyor ki: "Apart
man yönetimine katılmayan bir millet demokrasiyi 
yapamaz.” Tek tek insanlar güçsüzdür; organize 
olan insanların gücü olabilir. Böyle bir kültür, böyle 
bir geçmişimiz yok. Bugün de hala bir "mehdi” bek
lentisi içindeyiz. Böyle birşey mümkün olamaz; çün
kü halksız devlet, halksız kalkınma, gelişme, demok
rasi mümkün değildir. Örneğin belediye meclisi top
lantılarına katılmayız. Bunlar sivil kurumlardır. Ancak 
insanların belediye meclisinden bir beklentileri olma
dığı, daha doğrusu bizde yerel kararlar dahi merkez
den alındığı için halkın bu sivil mercilere itibarı yok
tur. Böyle bir geleneği de yoktur. Şöyle bir temel var. 
Tınaz Titiz şöyle diyor: “Bizim halkımız genelde 'her

kes kurallara uysun, ben de uyayım, kimse 
çalmasın ben de çalmayayım' der." Yanlış 

bir anlayış bu; sû-i misâl emsal olmaz 
denir, bizde sû-i misâl emsal oluyor. 

ı i  yanlışlıkta bir ittifak var.
Dikkat ederseniz burada 

devlet yapısını, bürokrasiyi ve 
halkın tavrını eleştirdiğimiz
de ortaya kollektif bir so
rumluluk çıkıyor. Olayları 
bir tek mercie, örneğin si
yasete (siyasetçilere) bıra
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kamayız, hepimiz sorumluyuz. Bir de önemli bir tes
pit; bizim gibi toplumlarda alışılmış çaresizlik psiko
lojisi mevcut.Yani 'ne yaparsan yap; değiştiremez
sin!' anlayışı. Tabii öğrenilmiş bir çaresizlik. Türki
ye'nin diğer Doğu toplumlarından daha özel bir ko
numu var. Çünkü ne tam olarak Doğu toplumu ne de 
batı toplumuna benziyoruz. Teslimiyetçiliği, ananeci- 
liği tarihten gelen bu psikonevroz haliyle yani ne ya
parsan yap değiştiremezsin anlayışıyla bağdaştıra
biliriz.

H. Erde m: Efendim, aslında dünya üzerinde, 
devlet erkinin dışında birtakım organizasyonların ör
nekleri de yok değil. Örneğin Amerika’da Martin Lut- 
■her K'ıng hareketi tamamen sivil bir inisiyatif. Bir 
Gandhi Hindistan'daki İngiliz sömürgeciliğine karşı o 
insanlara pasif direniş ruhunu aşılamış. Yani dünya 
üzerinde bu tür sivil organizasyonların örneği yok 
değil. Acaba Türkiye'de bu anlamda bir sivil İtaatsiz
lik örneği sergilenebilir mi?

R.Yazıcıoğlu: Bu yapıdan bu tür bir hareket çık
mıyor. Yani bu meşhur fil hikayesi. Nasreddin Hoca 
sonunda tek başına kalıyor; arkada kimseyi bulamı
yor. Sivil toplum anlayışı bir yaşam biçimidir, bir ka
rakterdir. Devletin tek belirleyici olduğu, bunun dışın
da tüm oluşumları ve talepleri güvenlik gerekçesiyle 
reddettiği bir anlayış hakim bizde. Ve Türkiye’deki 
egemenler her zaman güvenliği öne sürüyorlar. Tür
kiye'nin birliği ve dirliği adına her türlü demokratik 
açılım ve beklentilerin önü kesiliyor. Aslında bu bu
günün sorunu değil; bundan 150 yıl önce de Tanzi
matçılar, özgürlükler gelirse ülke parçalanmaz diyor
lardı; halbuki bugün tam tersi bir anlayış hakim. Hal
buki ulus-devlet olduk, parçalanacak birşey de kal
madı. Türk-Kürt kavramı telaffuz ediliyor; ancak var
lık bütünleşmiş durumda olduğu için bölünme olmaz. 
Dolayısıyla, Türkiye bir ulus-devlet olmasına rağmen 
bölünme ve parçalanma paranoyası birinci gündem 
haline geliyor. Halbuki Osmanlı 72 milletten ibaret
ken ve bütün dünyada olduğu gibi OsmanlI'da da öz
gürlük, milliyetçilik hareketleri çok hızlıyken, Jöntürk- 
ler ‘biz ancak özgürlüklerle beraber bir bütün olarak 
kalabiliriz' diye düşünüyorlardı.

H.Erdem: Efendim burada şunu sormak istiyo
rum: Mevcut güvenlik öncelikli konsept tanımlaması 
acaba Türkiye’nin kendi iç dinamikleriyle değişebilir

mi? Yoksa AB'ye girerek Batı desteğiyle mİ gerçek
leşecek bu değişim?

R.Yazıcıoğlu: Bunun cevabını Fuat Paşa veri
yor: "Bir toplumda iki kuvvet vardır; birisi yukarıdan, 
birisi aşağıdan..'. Yukarıdaki Padişah, zalimdir ondan 
hayır gelmez. Aşa
ğıda da halk var; o 
da var mı yok mu 
belli değil. O za
man bize papuçcu 
muştası gibi yan
dan bir kuvvet la
zım. O da elçilikler
dir, sefarettir."

Egeme n ler in  
yetkilerini paylaş
ma gibi bir anlayışı 
yok. Halkımızın da 
böyle bir beklentisi 
yok. Üniversiteler 
devlet kurumu gibi.
Belediyeler keza öyle. Sendika ağaları ise en rahat 
para harcayan kesimdir bu ülkede. Dernekler zaten 
polisten izin alıyorlar ve kağıt üzerindeler. Yukarıdan 
hayır yok, aşağıdan ses yok; şimdi yandan bize bir 
papuçcu muştası; Avrupa Birliği gerekli gibi bir bek
lenti içindeyiz. Yani hep dışarıdan bir müdahale ol
masını bekliyoruz. Türk milleti beklemede. Bazıları 
daha önce, "Batı hıristiyan kulübüdür, bizim orada 
yerimiz yok." diyorlardı; şimdi sonuna kadar Batı di
yorlar. Bizim ilericilerimiz (!) bugüne kadar Batı diyor
lardı, şimdi de "bu bizim jeopolitik, jeostratejik konu
mumuza aykırıdır" diyorlar. Yani şimdi gericiler ilerici 
oldu, ilericiler gerici oldu; pozisyonlar değişti.

H.Erdem: Efendim; bu kaostan, bunalımdan 
Türkiye’nin çıkış yollan nelerdir? Geleceği nasıl gö
rüyorsunuz.

R.Yazıcıoğlu: Tabii ki böyle karamsar bir tablo 
insanların ruhunu da karartır ve bu psiko-nevroz ha
disesini daha da kronikleştirir. Ancak şöyle bir sosyo
lojik kural var; yani ‘sil baştan’ olması için sistemin 
dibe vurması lâzım. Türkiye’de henüz sistem tam di
be vurmadığı için, sistemi kurcalıyor ve sistemin de 
bir düzeni olduğuna göre bu sistemi daha da bozuk

Türkiye sürekli yağm a edilen  
ve bir avuç insana kaynak 
aktaran bir konum da. Bunlar 
dibe vurmanın işaretleridir. 
Bir gün gelecek  fıerşey n e t
leşecek; bu böyle  devam  
e tm e z. Bütün faa liye tle r  
kaymak tabakaya bütün  
kaynakları pom palıyor.
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bir hali getiriyoruz. Gerçi bizim nesil hala çıkmamış 
candan umut ediyorlar. Ancak göstergelere bakılırı- 
sa orta sınıf kalmadı; yukarıdakiler ve aşağıdakiler 
kaldı. Yukarıdaki 5 milyon insan milli gelirin % 55’ini, 
aşağıdaki 5 milyon ise milli gelirin % 5’ini alıyor. 
Gelir adaletsizliği sıralamasında Türkiye 21. sıraya 
yükselmiş(l) durumda. Tanza’ya, Uganda gibi ülkeler 
sıralamada 40. yahut 41 .’ler. Ülkenin altyapısı yani 
demiryolları, karayolları, enerji, eğitim, sağlık yapıla
rı 2000 yılında son derece yetersizdir. 30 yıldır de
vam eden "verdimse ben verdim" diyen bir patrimon- 
yal yönetim anlayışı; yani ülke hükümdarın malıdır, 
yaşayanlar reayadır, bürokrasi onun kuludur. Bu zih
niyetin temsilcisi olan Süleyman Demirel, icraat ra
porunda Başbakanla Cumhurbaşkam’mn kaç kere 
görüştüğünü anlatarak adeta halkla alay ediyor ve 
bu alay tepki görmüyor.

Türkiye’deki kara para, kaçakçılık, uyuşturucu ve 
kayıtdışı ekonomi iktidarın belirlenmesinde ağırlıklı 
bir rol oynuyor. Medya da zaten bu çatının altında... 
Türkiye sürekli yağma edilen ve bir avuç insana kay
nak aktaran bir konumda. Bunlar dibe vurmanın işa
retleridir. Bir gün gelecek herşey netleşecek; bu böy
le devam etmez. Bütün faaliyetler kaymak tabakaya 
bütün kaynakları pompalıyor. Solcular eskiden eleş
tirirlerdi mutlu azınlığı; artık onlar da bıraktı. Sağcı, 
muhafazakârların ise böyle bir dertleri hiç olmadı. 
Bunu anlamak çok zor zaten; çünkü adalet olmayan 
yerde hiçbir şey olmaz. Sağ’ın böyle bir söylemi yok, 
sol zaten vazgeçti bu işlerden. Peki kim, ne yapa
cak? Demek ki Türkiye’de bir proje, bir kadro hare
keti başlatmak lazım. Çünkü mevcut siyaset ideolo
jik bazda yürüyor. İnananlar, inanmayanlar, laikler, 
laik olmayanlar, Türkler, Kürtler, milliyetçiler gibi ide
olojik söylemler hakim. Türkiye'de de bir proje, bir 
sistem hareketi başlayacak; bu yüksek sesle haykı
racak; topluma önderlik yapacak ve bu uyuyan, tes
lim olan toplumu sarsacak ve silkeleyecek.

H.Erdem: Böyle bir nüveyi siz hissediyor musu
nuz? Toplum böyle bir nüveyi bünyesinde taşıyor mu 
efendim?

R.Yazıcıoğlu: Bu harakiri dediğimiz hadise bir 
yerde duracak. Tarihte toplumsal olaylar hep vardır. 
Mesela Doğu toplumlarında Gandhi örneğini verdiniz. 
Yani bu toplum tarihte 18 devlet kurmuş ve bir kıy

met-i harbiyesi var. O nedenle böyle bir haykırma, si
vil "başkaldırı” niye yankı bulmasın? Olmaması için 
bir sebep yok. Geleneğimiz her ne kadar buna uygun 
olmasa da artık bu iletişim ve ulaşım çağında insan
lar daha fazla bu geleneği sırtlarında taşıyamazlar. İn
san fıtratının bir sınırı vardır. O nedenle eğer bugün 
Türkiye'de bir karanlık tablo çizildiyse, bu bir aydınlı
ğın da işaretçisidir aynı zamanda; bunun sonunda bir 
aydınlık gelecek. Bizim nesil görür, görmez o ayrı bir 
konu; ancak bu gelecek, Türkiye böyle gitmez.

H.Erdem: Son olarak ilave etmek istediğimiz 
mesajlar varsa, Ümran dergisi okuyucularına, onları 
da alalım efendim.

R.Yazıcıoğlu: Tabii, çok basite indirgediğimizde 
demek ki apartman yönetimimizden başlamamız ge
rekiyor. İnsanlar öncelikle küçük çaplı organizas
yonlarda katılımcı anlayışı hayata geçirecek. Daha 
sonra sendika, devlet gibi yapıların bir parçası oldu
ğumuzu hatırlamalı ve sorgulamalıyız. Önümüze ko
nan, allayıp pullamalarına izin vermeyip, sorgulayan 
bir anlayışı benimsemeliyiz.

Görüyorsunuz ki, sürekli kriz üreten bir toplum 
olduk çıktık. Halbuki dünya krizleri çözen, onlara çö
züm arayan istikamette ilerliyor. Kendi yarattığımız 
öcülerle, problemlerle boğuşmaktan kaybediyoruz. 
İç düşman, dış düşman söylemleri toplumu bir tehdit 
unsuru görerek onu daha da içine kapanık bir hale 
sokuyor. Bu anlayış bu çağın anlayışı asla olamaz. 
Geçmiş çağın anlayışıdır bu. Belki de dünyada ken
di ürettiği problemleri çözmekle uğraşan birinci ülke
yiz. İşte 170 ülke arasında gelişmişlik düzeyi sırala
masında tam orta yerdeyiz. Bence bir proje ve kad
ro hareketi var olması gerekiyor. Bu toplumu ikna 
edecek ve bugüne kadar bizlere ninni söyleyenleri, 
masal anlatanları çöplüğe atacak ve Türkiye’yi stra
tejik hedeflere götürecek bir hakem devlet, teknik bir 
devlet anlayışı ile artık bir dayatma da olmadan ken
di gücümüzle, kararımızla bu hareketi gerçekleştir- 
meliyiz. Ancak bizim nesil bu hususta sınıfta kaldı. 
Kısa vadede pek bir şey değişmez; fakat orta vade
de Türkiye düze çıkacaktır. O potansiyele sahip ol
duğumuza şahsen ben inanıyorum.

H.Erdem: İnşaallah. Vakit ayırdığınız için çok te
şekkür ederiz, sağolun.
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Bir Totaliter Gelenek

îç Düşman Paranoyası 
ve Tasfiyecilik

Salih Baykara

2 8 Şubat 1997’de başlayan, İslamcı kesimlere 
yönelik sindirme ve tasfiye sürecinin son 
halkası olarak gözüken “irticai memurlar 

kararnamesi” vakasının siyasal düşünce tarihinde
ki karşılığını, diğer uygulamalar gibi herhalde yine 
20. yüzyılın totaliter rejimlerinde bulabiliriz. Reji
min kayıtsız şartsız sadakatinden kuşku duyduğu 
memurlarını tasfiye amacına matuf kararnamenin 
-veya şu anki haliyle yasa tasarısı- grev, izinsiz gös
teri ve eyleme kalkışanlardan bahsederek ideolojik 
başka kesimleri de hedef aldığı halde niçin sadece 
İslamcılara yönelik bir hazırlık gibi takdim edildi
ği / algılandığı, ayrı bir tartışma konusu. Totaliter 
rejimler için iç ve dış düşmansız bir dünya tasav
vur olunamayacağından, düşman damgasını yiyen 
kesimlerin tehlike değerleri artıp eksilebilir, hedef 
tahtasındaki öncelikler sürekli ve her an değişebi
lir. Vatandaşlar, bir sabah uyandıklarında komü
nist ve Kürtçü tehdidin artık şiddetini yitirdiği, fa
kat bu sefer “devletimize yönelik dinci tehlike”nin 
çığırından çıkmakta olduğunu TV ve radyo bül
tenlerinden dehşet verici terör eylemleri, çirkin ta
rikat ayinleri, üfürükçü ve muskacı maskaralıkları
na ilişkin akıl almaz, mide kaldırmaz görüntüler 
eşliğinde haberdar ediliverirler.

Toplumsal muhalefetin, aykırı sesler çıkaran 
birey ve grupların bulunmadığı, yürürlükteki poli
tikalara, yönetimdeki yanlış ve sorumsuz davra
nışlara eleştiri seslerinin yükselmediği bir ülke öz
lemi içinde yanıp tutuşmak, dün ve bugün totali
ter efendilerin başlıca özelliklerinden olagelmiştir.

Arzulanan şey kelimenin tam anlamıyla diken
siz bir gül bahçesidir. Toplum mühendisliği deni

len totaliter yöntem bu amaçla yürürlüğe konur. 
Gerçi halkı sürekli bir düşman ve tehdit paranoya
sı içinde tutabilmek için heyecanlı bir savaş hali ve 
dolayısıyla rejim düşmanları her zaman ihtiyaç 
duyulan şeylerdir. Ama bunların çoğunlukla ger
çekten tehdit oluşturmayan toplumsal ve siyasal 
unsurlar olduğunun pek az kişi farkındadır.

Totaliter rejim herşeyden ve herkesten emin ol
mak ister. Halen hayatta olan veya uzun yıllar ön
ce ölmüş bir Yüce Liderin -Orvvellyen dilde ona 
Büyük Birader denir- zevk ve beğenisine uygun bir 
toplum hedefinden, herhangi bir zamanda bir ve
sileyle vazettiği ilkelerden sapma anlamına gelecek 
uygulamalara tahammül edemez. Dünya değişmiş, 
atom çağı, uzay çağı, iletişim, internet ve globalleş
me çağı biribirini takip etmiş de olsa kendisini 
yanlışlayacak şeylere göz yumamaz. İç ve dış düş
manlar, bölünme tehlikesi, “ülkenin bugünlerde 
içinde bulunduğu olağanüstü şartlar” ... tarihi bile 
durduracak bahanelerdir. Tarihin dışında kalmak, 
anokronizme düşmek totaliter rejim için hem ka
çınılmaz hem de ciddiye alınmaya değmez bir va
kadır.

Gerekirse, çoğulculuğun revaçta olduğu post- 
modern bir çağda devlete faşizmin bir zamanlar 
yüklediği işlev tekrarlatılmak istenir, vatandaşların 
kılık-kıyafetine çekidüzen vermekten küçücük ço
cukları Hitlerjugend benzeri okullarda devşirme 
süreçlerine tabi tutmaya kadar köhne yöntem ve 
icraatlar devletin başlıca ilgi ve faaliyet alanı haline 
getirilir, ilkokul sıralarından onbinlerin toplandığı 
futbol stadyumlarına kadar bağlılık yeminleri, coş
kulu marşlara iştirak, yakalara takılan rozet vb. her
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türlü davranış ve sembolle sadakat temin edilmeye 
çalışılır. Faşist İtalya’da devlet memurlarının faşist 
üniforma giyme zorunluluğu veya kelli felli profe
sörlerin faşizme bağlılık yemini etme mecburiyeti 
değişik biçimlerde tevarüs edilir. (İtalya’da üniver
site profesörlerine 1931’de getirilen bu yemin 
mecburiyetine 1200 öğretim üyesinden sadece 12 
tanesi direnmeye çalışmıştır. Yine aynı yıllarda 
devlet radyosunun haber bültenleri arasında bıkıp 
usanmaksızın çalıp durduğu askerî marşları ayak
ta dinleme mecburiyeti konmuştur.)

Devlet memurlarından sorgusuz sualsiz sada
kat bekleyen totaliter rejim, bunun yanında işteki 
verimlilik ve yaratıcılık gibi kriterlere önem ver
mez. Sonu gelmez devlet törenleri, anma ve kutla
ma günleri, protokol vecibeleri öncelikli görevler
dendir. Çöken bir ekonomik sistem, iflas eden hu
kuk veya eğitim sistemi Orvvellyen dildeki karşılı
ğıyla “ayaktakımı”nm problemleri olarak hiç me
sele teşkil etmez, apoletli veya apoletsiz elitler 
tarafından korkunç bir duyarsızlıkla karşılanır.

Bu yüzden totaliter rejim tasfiyeci olmak zo
rundadır. Olan biten herşeyde birtakım olumsuz
lukları farkedecek kadar aklıselim sahibi, kokuş
muş bir sistem ve bireylerarası ilişkilerden, yolsuz
luk ve haksızlıklardan rahatsızlık duyacak ve uzak 
kalmaya çalışacak kadar dürüst ve temiz, çirkinlik
lere sessiz ve tepkisiz kalmayı onur ve şerefiyle telif 
edemeyecek kadar İnsanî hasletlerini muhafaza 
edebilmiş birileri daima bulunacaktır. Kaldı ki to
taliter bir sistemde muhalif damgasını yiyerek he
def tahtasına oturtulmak hiç de zoı ve beklenme
yecek birşey değildir. Bütün bir sözde hukuk siste
mi, sadece eylemi değil, düşünceyi bile cezalandı
racak şekilde tasarlanmış ceza yasaları düşünce, si
yaset, kültür ve sanat hayatını mayın tarlasında yü
rümekten farksız hale getirir. Totaliterizmin hantal 
Sovyet versiyonunu tarif eden Aleksander Soljenit- 
sin’in dediği gibi, “kim ki yasadan söz ediyor, aslın
da suçtan sözetmektedir.” Ama yine de kendisini 
hiçbir hukuki ilke ve kuralla bağlı hissetmeyen to
taliter elit için bu nitelikte ne kadar insan varsa saf-

E S K İ İL L E T
(Not: Bu adamların birbirinin arkasına yazdıkları kelime "Muhalif’dir.) 

Yani günümüz dilinde “iç düşman”

“ZÜMRÜDÜANKA”dan (1922)
(Ressamı: Rıfkı)
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dışı etmeye, mümkünse “buharlaştırmaya” veya 
tecrit edilmiş durumda ve aç bîilaç bırakmaya kal
kışmak işten bile değildir. Evrensel hukuk normla
rı denilen şey onun kendi mafyavari raconları kar
şısında pek birşey ifade etmez.

Hukukun siyasallaşması denilen vakıa, totaliter 
rejimlere özgü birdiğer ortak ve tipik fenomendir. 
Muğlak suç ve ceza tanımları sayesinde sivil eylem 
alanının olabildiğince daraltılmasına ilave olarak 
yargı sistemi düpedüz siyasileştirilir. Bir anayasaya, 
bu anayasada temel hak ve özgürlükleri güvence 
altına alan hükümlere rağmen basit bir illüzyonla 
rejimin siyasal amaçları sözde hukuk normları ha
line getirilir veya bu normlar altında gizlenir. Meş
ruiyet kavramı iğdiş edilir, yasal olanın meşru, ya
ni hak ve hukuk gözeten kural veya uygulamayı 
değil de kitabına uydurulmuş keyfi ve haksız icra
atı ifade etmesi sağlanır.

Böyle bir ortam ve zeminde totaliter efendiler 
için, Nazi Şefi Goering’in bir seçim öncesi muhale
fete açıkça ve pervasızca tehdit anlamında söylen
miş şu sözleri, temel düstur haline gelebilir: “A l
man kardeşlerim! H erhangi bir hukuk î düşünce be
nim aldığım tedbirleri bozamaz... A dalet bana vız 
gelir.” Yine böyle bir ortamda bir zamanlar Sovyet 
vatandaşlarının karşı karşıya kaldığı hukuk mas
karalıklarını ve zulmü pek şaşırtıcı bulmamalı: Ki
mi zaman Sovyet gizli servisinin hazırladığı ve ce
zaları önceden belirlenmiş kimseleri içeren listeler 
Stalin onayından geçirilerek toplu yargılamalara 
gidilir; kimi zaman savcının bile haberdar olmadı
ğı tutuklamalar için olaydan birkaç yıl sonra savcı
lık izni alınır. Hemen hemen bütün mahkumiyet 
kararlarında ise itiraflardan başka bir kanıtın bu
lunmadığı görülür ki, burada artık itiraf ile işken
ce eşanlamlı kelimeler haline gelmiştir. Stalin öl
dükten sonra yapılan tahkikat sonucu, bu şekilde 
vaktiyle cezaya çarptırılmış veya ortadan kaldırıl
mış 7.679 kişi, iddia ve hükümler asılsız isnat ve 
çarpıtmalara dayandığı kararıyla Sovyet Yüksek 
Mahkemesince aklanmıştır. Totaliter rejimde hu
kuk, sadece devlet terörünün birdiğer biçimidir.

Böyle hukukî maskelere bürünmüş bir tedhiş 
heyulasından ancak totaliter rejimin sadık vatan
daşları emniyette olabilir. Onun ideal vatandaşı ya 
zihni melekelerini futbol müsabakaları, at yarışla

rı, toto-loto gibi et
kinliklerin gerektir
diği miktarın dışında 
dum ura uğratmış 
sersem ve sorumsuz 
kalabalıklar ya da en- 
tellektüel veya be
densel gücünü onun 
hizmetine sunmuş 
kimselerdir. Yanısıra 
zorbalığa övgüler 
diizebilen, haksız da 
olsa güçlünün yanın
da olmayı, haklı da 
olsa zayıfı ezmeyi şi
ar edinen, makam, 
paye, para ve türlü 
lütuflar karşılığında 
değişebileceği, elden 
çıkarabileceği, feda 
edebileceği ne varsa 
kaybetmekten çekinmeyen kişilerdir. Bazen etra
fındaki insanları resmi makamlara jurnallemeyi en 
büyük vatanseverlik addeden bir devlet memuru, 
bazen Nazilerin “Her rektör bir Fiihrer!” sloganına 
sahip çıkabilecek tıynette, kaba kuvveti arkasına 
alınca inançlı insanlara karşı aslan kesilen, tesettü
rü, hicabı “bir metrelik kumaş parçası” tahkiriyle 
karşılayan hicaptan yoksun bir rektör, totaliter 
baskı ve terör rejiminin gözde vatandaşıdır. “Me
mur kararnamesi” veya aynı mahiyette Meclis’in 
gündemine getirilecek yasa tasarısı böylesi tipte ki
şiler için elverişli bir ortam oluşturacak, iftira, ka
ralama, ispiyonculuk, güce yaltaklanma, ikiyüzlü
lük... revaç bulacaktır.

Öyleyse totaliter sistem insan çürüterek varlı
ğını devam ettirebilir. Kendi çürümüşlüğünü bir 
süre gizlemekte başarılı olabilir. Ancak 20.yüzyılın 
büyük tecrübelerinden öğrendiğimiz birşey varsa,
o da, böylesi rejimlerin çöküşünün hiç beklenme
dik bir zamanda geliverdiği, herkesten önce bizzat 
ürettiği kişiliksiz, silik, kıytırık... kulları tarafından 
terlcedildiği ve yarınların, bu çürümüşlüğün orta
sında insani haslet ve yeteneklerini bozulmadan 
muhafaza edebilenlerin olacağıdır. m

T o ta lite r bir s istem de m u
halif damgasını y iyerek h e 
d e f tahtasına oturtu lm ak  
hiç de zor ve b ek len m eye
cek birşey değildir. Bütün 
bir sözde hukuk sistem i, 
sadece eylem i değil, dü 
şünceyi bile cezalandıracak  
şekilde tasarlanmış ceza  
yasaları düşünce, siyaset, 
kültür ve  sanat hayatını 
mayın tarlasında yürüm ek
te n  farksız hale getirir.
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Fehmi Koru*:

“Siyaset ve Medya 
Halkla Bütünleşerek 
Yeniden Yapılanmalı”

Hikmet Erdem: Efendim konuşmamıza, isterseniz 
devletin temel unsuru olan Anayasa'dan başlayalım. 
Zira, Türkiye’de inanç özgürlüğü başta olmak üzere 
insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına neden 
olan temel unsurlardan biri mevcut yönetim anlayışı 
ise bir diğeri de askeri ihtilaller sonrasında yapılan 
ve sistemin karakterini belirleyen anayasalardır. Bu 
açıdan Türkiye’deki sistem sorununu nasıl değerlen
diriyorsunuz?

Fehmi Koru: Anayasalar, devletle bireyler ara
sındaki ya da devletle vatandaş arasındaki ilişkiyi 
düzenleyen hukuki metinlerdir. Bu bakımdan önem
lidir. Çünkü enaz ikiyüz yıldan beri, Monteskiyö’den 
beri, bireylerin vatandaşlık bağlarıyla bağlı oldukları 
devletle ilişkilerinin zımni bir mukaveleye göre yürü
düğü varsayılıyor. Hiç kimse bize mukavele imzalat- 
mamıştır. Ya da biz devleti belli konularda kendi iste
diğimiz noktaya çekme konusunda fazla bir hakka 
sahip olduğumuzu düşünecek durumda değilizdir. 
Ama yine de böyle bir zımni mukavele sözkonusu ol
duğu düşünüldüğü için, bireyler devlete sadakat içe
risinde olurlar. Devlet de zımni olarak vaadettiği dav
ranışları sergilediği için sadakat bekler. Şimdi Türki
ye’de bu sadakatin şartlarını belirleyen anayasalar 
konusunda gerçekten sorunlar var. Bu sadece ana
yasaların askerler tarafından yazılmasından kaynak

* Fehmi Koru: Gazeteci-Yazar, Yeni Şafak

lanmıyor. Olabilir ki askerler herkesi mutlu edebile
cek bir anayasa da yazabilirler. Ya da siviller anaya
sayı yaparlar, ama bugünkü anayasadan daha dar 
olarak özgürlük sınırlarını çizebilirlerdi. Bu bakımdan 
müellifin asker yada sivil olması çok fazla önemli de
ğil. Ama anlayış çok önemli.

Türkiye’de anayasalar dünya anayasalarında da 
mevcut olan hak ve özgürlükleri vatandaşa tanır. An
cak hemen ardından bir "ama", bir "fakat' ekiyle ver
diği hak ve özgürlükleri geri alır. Yani hepimiz seya
hat özgürlüğüne sahibizdir, söz gelimi. Ancak bunun 
belirli yasalarla sınırlanabileceği de bir anayasa 
maddesidir. Hak ve özgürlüklerin kullanılmasının 
devletin birlik ve bütünlüğünü bozmayacak tarzda ol
ması gerektiği, yine anayasa şartıdır. Böyle yaklaştı
ğımız zaman anayasadaki sakatlığı hemen görüyo
ruz. O da şudur. Anayasalar aslında devletin hakla
rını değil, bireylerin, güçlü olan devlet karşısında 
güçsüz olan bireylerin hak ve özgürlüklerini teminat 
altına almak için kaleme alınması gereken metinler
dir. Bizde devletin hakkını, hukukunu korumayı ön 
planda tutan bir anayasa anlayışı vardır. Ve bu anla
yış hiç eksilmeksizin devam edip gitmektedir. Dola
yısıyla "anayasa metnini, üniformalılar mı üniforma
sızlar mı yazdı?” sorusundan daha önemli olan, 
"hangi anlayış anayasa metnini hazırladı?" sorusu
dur. Bu anlayış maalesef devletçi bir anlayıştır. Dev
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letin hak ve hukukunu bireyin hak ve hukukunun 
önünde gören bir anlayıştır. O anlayışın hakim oldu
ğu bir ortamda bir takım sorunlarla karşı karşıya ka
lacağımız kesindir.

H.Erdem: Şimdi efendim, sınırlayıcı yasalardan 
biri de Türk Ceza Yasası'nın 312. maddesi. İnsanlar 
haksızlıkları, adaletsizlikleri dile getirdiği zaman he
men bir takım suçlamalara maruz kalıyorlar. Ya irti
cacı olarak suçlanıyorlar, ya Cumhuriyet düşmanı ya 
da bölücü olarak suçlanı
yorlar. Bu madde etrafında 
bugün yeniden bir gündem 
ortaya çıktı. Ve Anayasa 
Mahkemesi de basın-ya- 
yın yoluyla işlenen suçla
rın ertelenmesini gündeme 
getirdi. Zannediyorum 
Meclis’in açılmasıyla birlik
te tartışma alevlenecek.
Sizce bu özgürlükleri sınır
layan yasaların değişmesi 
için neler yapılmalı? Yani
halkın, sivil grupların, sivil ----------------------------
toplum kuruluşlarının bur-
da katkısı ne olmalı, nasıl bir talepte bulunmalı?

F.Koru: Türkiye’de kısıtlı hak ve özgürlükleri an
cak tepeden inme bağış olarak gören bir anayasa 
yaklaşımı olduğu belli. Bu yaklaşım hemen hemen 
her alandaki mevzuat'a da sinmiş durumda. Devleti 
korunmaya muhtaç gören ve kendi vatandaşları içe
risinde düşman diye vasıflandırabileceği bölümler 
olabileceğini düşünen bir anlayış bu ve bu anlayış 
elbette kaleme aldığı yasa maddelerinde de kendisi
ni dışa vuruyor. Çünkü Ceza Yasası’nın 312. madde
si aslında benim bilebildiğim kadarıyla 80 sonrasın
da, yani en azından 20 yıldır var olan bir madde. 95 
yılında bu maddede bir değişiklik yapıldı. Daha da 
özgürlükçü bir hale gelsin diye iyi niyetle yapılan bir 
değişiklikti bu. Ama zaten böyle bir değişikliğe bile 
ihtiyaç duyulmayacak kadar uygulanmayan bir mad
de idi bu. Hiçbirimiz Türk Ceza Yasası’nın 312. mad
desinin özgürlükleri kısıtlama amaçlı kullanıldığı 
olayları bugün zorlasak 5 yıl öncesinden hatırlamı
yoruz. Ancak işte Türk Ceza Yasası’nın ünlü üç mad-

312. m addenin esas 
tartışılm ası gereken yönü  

zaman zaman belli bir 
kesimi, belli bir anlayışı, 
eğilim i cezalandırsa bile 

te m e ld e  fikri cezalandırması 
yani insanların düşüncelerine  
gem  vurmayı amaçlamasıdır.

Şubat süreciyle karşı karşıya kalındığı bir ortamda 
belli fikirlerin cezalandırılması amacıyla Türk Ceza 
Yasası’ndaki bu 312. madde yeniden keşfedildi ve 
sorumsuzca kullanılmaya başlandı. Sorumsuzca de
memin sebebi, Türkiye’nin yüz akı hukukçuları yani 
şu anda Cumhurbaşkanı olan Anayasa Mahkemesi 
eski Başkanı Ahmet Necdet Sezer'in, Yargıtay Baş
kanı Sami Selçuk’un ve onlar gibi özgürlükçü yakla
şımı sergileyen başka hukukçuların ısrarla vurgula

dıkları gibi 312. madde as-
----------------------------  Iında fikir suçu kavramını

akla getiren bir biçimde 
yanlış olarak uygulanmak
tadır. Dolayısıyla da bu 
maddenin varlığı, bizi fikir 
özgürlüğünü bütün dünya
da alışıldığı biçimiyle uy
gulamayan bir ülke haline 
getiriyor.

Şimdi bu durum ortada 
iken, 312. madde ile ilgili 
tartışmalar sadece kişiler
le ilgili olarak yapılıyor. İş
te Necmettin Erbakan bu 

maddeden dolayı mahkum edildi. Tayyip Erdoğan, 
Haşan Celal Güzel ya da bir başka kesimden, Eşber 
Yağmurdereli, Ahmet Altan, Yaşar Kemal gibi isim
ler... Bu maddenin mağdurlarının sağ veya solda ve
ya İslamcı kesimde yer almasıyla ilgili olarak tartışı
lıyor. Oysa bu maddenin esas tartışılması gereken 
yönü zaman zaman belli bir kesimi, belli bir anlayışı, 
eğilimi cezalandırsa bile temelde fikri cezalandırma
sı yani insanların düşüncelerine gem vurmayı amaç- 
lamasıdır. Bu bakımdan da çağdışıdır ve Türkiye'nin 
olması gereken, yürümesi gereken istikametle arası
na büyük mesafe koymaktadır. Bunun ortadan kal
dırılması ya da kimse ortadan kaldırılmasını istemi
yor ise -ki öyle olduğu söyleniyor- değiştirilmesi yö
nünde taleplerin her şeyden önce aydın kesimden 
gelmesi lazım.

Ancak bugün Türkiye'nin realitesi şudur; Türki
ye’de halkın taleplerini dile getirmesi gereken iki ku
rum da bugün malesef sakattır. Bu kurumlardan bir 
tanesi siyasettir. Halkla ilişkileri, halkla kanalları ma-

desi yani 141, 142, 163 kalktığı ve ardından da 28 alesef kapalıdır. Siyaset beş liderin arzuları istikame-
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tinde oluşan ve o beş kişinin son sözü söylediği bir 
dar alanda yapılabilmektedir. İkincisi, halkın taleple
rini yükseltmesi gereken kurum olan medya da ma- 
lesef sermaye etkisindeki tekelci ve kartelci eğilim
lerle paralel tarzda halktan kopuktur. Bu bakımdan 
halkın talepleri ya da fikir özgürlüğüne önem veren 
çevrelerin talepleri tartışma alanına fazlaca yansıya- 
mamaktadır. Bunun getirdiği sıkıntıların aşılması ge
rekir. Bence önümüzdeki dönem Meclis açılır açıl
maz bu yasaların değiştirilmesi, özgürlükleri engel
leyen maddelerin kaldırılması ya da 
değiştirilmesi yönündeki talepler 
daha yüksek sesle gündeme gel
diğinde bu iki kurumun varlık se
bebinin sorgulandığını da göre
ceğiz. Yani bir yandan "siyaset 
acaba halkla yeniden köprülerini 
kurabilecek mi?” sorusuna ce
vap aranacak; diğer bir yandan da 
"halktan kopuk olan medyanın ka
muoyunu etkileme gücünü 
yeniden kazanabilmek 
için bu kopuk olan ilişkile
rini kullanacak tarzda dav
randığı bir ortama geline
cek mi?" sorusu gündeme 
oturacaktır.

Ben bunların her ikisinin de olacağı kanaatinde
yim. Yani geleceğe umutla bakıyorum. Dolayısıyla 
hem siyasette değişiklik ve yenilenmeler görülebilir, 
hem de medyada, Eğer mevcutlar içerisinde yeni 
sesler duyulmazsa yeni bazı çıkışlar herhalde karşı
mıza gelecektir.

H. Erdem: Türkiye'de zaman zaman yukarıdan 
aşağıya halka korku sinyali veriliyor. Var olan özgür
lüklerin de üzerine şal örtüleceği imajı uyanıyor. 
Öbür taraftan da -biraz önce bahsettiğiniz türden- 
özgürlükçü, hak ve hukukun, adaletin üstünlüğünü 
savunan insanlar çıkıyor ve toplumun gönlüne su 
serpen konuşmalar yapıyorlar. Sizce parlamento, 
aydınlar ve medyanın içerisinde bulunduğu sivil top
lum örgütlerinin de irade koyduğu bir serbestlik dö
nemi ufukta gözüküyor mu? Böyle bir rahatlama ola
bilecek mi?

F.Koru: Bir çok şarta bağlı olarak gözüküyor. Bu

şartlardan bir tanesi toplumun kendi taleplerine sa
hip çıkmasıdır. Bu bakımdan toplumun, kendi özgür
lük alanını genişletme yönünde taleplerini seslendir
mesi gerekiyor. Bu da yeterli değil; bu seslerin duyul
ması için siyaset ve medyanın yardımcı olması la
zım; oysa siyaset yanlış yapılanmış Türkiye’de, 
medya ise halka kulaklarını tıkamış görüntüsü veri
yor. Bu bakımdan da bunları izale edebilecek tarzda 
çabaların gösterilmesi şart; yani siyaseti yeniden ya
pılandırma, siyaseti yeniden halkla bütünleştirme yö

nünde halkın çaba göstermesi lazım.
Bu arada medyaya sadece gazete

leri satın almayarak ya da televizyonla
rı seyretmeyerek değil, daha aktif bir 
biçimde kendi arzu ettiği istikamette 
onları yönlendirecek tarzda halkın in- 

teraktif bir vatandaş haline dönüşmesi 
lazım. İnsanlarımız kendisini rencide 
eden haber ve yorumları ya da doğru 

olduğunu bildiği konuları medya
:,w...  organlarına hatırlatarak, eğer

yine de kulaklarını tıkamayı 
tercih ederlerse alternatif med
ya organlarında yoğunlaşarak 
bence kendi seslerini duyur
manın yollarını halkın bulması 
gerekir. Bunları da bulabildiği 

takdirde yani medya, siyaset ve halk arasındaki ke
sinti ortadan kalkar, bu üçü bir demokratik toplumda 
var olması gerektiği biçimde halkın taleplerinin sesi 
durumuna dönüşebilirlerse, bir arada olabilirlerse 
inanıyorum ki önümüzdeki dönemde hak ve özgür
lüklerden yana demokratik alanın genişletilmesini 
savunan insanların sayısı artacak ve Türkiye kendi
sini yeniden elden geçirecektir. Ama bu şartlar çok 
önemli; eğer o şartlara uygun tavırları halk, siyaset 
ve medya geliştiremezse önümüzdeki dönem belki 
bugünleri daha da aratacak kadar karanlık bir dö
nemde olabilir. Ama ben umutla bakıyorum, iyimse
rim bu konuda. Çünkü,halk en başta söylemeye ça
lıştığım gibi neyin ne olması gerektiğini çok iyi biliyor. 
Dünyadaki gelişmelerin farkında ve bunu talep eder 
hale gelmenin yollarını arıyor. İşte halka o arayışın
da yardımcı olmak, o taleplerini hangi kanallardan 
ifade edebileceğini göstermez, yani siyaseti açmak,
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medyayı açmak gerekiyor.
H.Erdem: Belki ilave edilmesi gereken bir başka 

nokta da şu: Avrupa Birliği tartışmaları yoğun bir şe
kilde yine önümüzdeki dönemde gündeme gelecek. 
Avrupa Birliği ile uyum yasaları görüşülecek. Bir ta
raftan insan hakları standartlarını, Avrupa standart
larına uygun hale getirme beklentisi var; bir taraftan- 
da "Avrupa standartları evet, ama Türkiye'nin şartla
rı farklı" diyen bir anlayış var. Bu özgürlükler bağla
mında Avrupa Birliği ve uyum yasalarına nasıl bakı
yorsunuz? Bir çıkış yolu olabilir mi?

F.Koru: Tabii Avrupa Birliği Türkiye için özgürleş
me yolunda bir umut ışığıdır. Şu anlamda yani, ben 
Türkiye’nin Avrupa Birliği alternatifi olmaksızın da 
özgürlüklerine kavuşabileceğini ya da özgürlükçü bir 
yapıya, demokrasiye ulaşabileceğini düşünüyorum. 
Ancak Avrupa Birliği daha kestirme bir yol olarak 
Türkiye’nin karşısına çıkmıştır. Yani zaten demokra
tikleşmesini, özgürlüklerini genişletmesini talep eden 
bir geniş yapı içerisine dahil ediliyor Türkiye. Bu ba
kımdan iyi bir fırsat olduğu kanaatindeyim.

Ancak özgürlükçülük düşüncesinin karşısında 
geleneksel tutucu bir kesim var. Ve bunlar demokra
sinin bütün kurum ve kurallarıyla işler hale gelmesi
nin engellenmesi için elinden gelen herşeyi yapıyor
lar. Bunlar güçlü tabii, Türkiye içerisinde güçlü kişi
ler, kurumlar, örgütler bunlar; bu bakımdan onların 
olayların gelişmesini etkileme gücü de var. Avrupa 
Birliği ile olan işbirliğini baltalama konusunda ellerin
den gelen çabayı gösteren bu kişiler, kurumlan ve 
örgütler aslında sonuç olarak Türkiye'deki bu bozuk 
sistemin devamının sağlanması için bunu yapıyorlar. 
Çünkü, ancak bu bozuk sistem onlara şimdi ellerin
de tuttukları gücü bahşediyor. Eğer Avrupa Birliği ile 
veya Avrupa Birliği olmaksızın Türkiye daha demok
ratik bir ülke olursa, haksız yere elde ettikleri o güç
lerini ve tabii toplum içindeki konumlarını kaybede
ceklerinden endişeliler ve bu endişe de onları Avru
pa Birliği sürecini engelleme yönünde tavır almaya 
sevkediyor.

Ancak ben bunun geri döndürülebilir bir süreç ol
madığı kanaatindeyim. Ne kadar çaba gösterirseler 
göstersinler, Avrupa Birliği’nin içerisinde yer alması
nın oluşmakta olan dünya sistemi için yararının fev
kalade farkında olduğu için, Türkiye’yi diğer üye ül

kelerin de mevcut olan demokratik yapıya kavuştur
ma yönünde bir tavır alacağı kanaatindeyim. Bu ta
vır Türkiye’yi bölmeye, birliğini, bütünlüğünü bozma
ya ya da din-devlet ilişkilerinde farklı bir boyuta gö
türmeye dönük bir tavır değil bu. Yani Türkiye'nin bu
günkü yapısının muhafaza edildiği, laikliğin de ayak
ta kaldığı bir yapıdır. Ancak bu mevcut yanlış uygu
lamaların değiştirildiği bir yapıdır. Bu bakımdan da 
itirazların çok fazla anlam taşımadığını düşünüyo
rum ben. Ve bugün itiraz yapanların yarın kullandık
ları gerekçelerin kimse tarafından kabul edilmediğini 
göreceklerini düşünüyorum. Bu bakımdan geri dön
dürülemez bu süreçte Türkiye’nin önümüzdeki dö
nemde bürüneceği özelliklerin Türk milletinin arzu 
ettiği özellikler olacağını ve bunun da bugün bundan 
şikayetçi olan ve önünü kesmeye çalışanları bile ra
hatlatacağını sanıyorum.

H.Erdem: Efendim son olarak Ümran okuyucu
larına iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

F.Koru: Türkiye, tabii, kritik bir dönemeçte. Bu 
dönemecin sıkıntılarını kendi üzerinde herkes yaşı
yor. Hem bireysel olarak yaşıyoruz, hem içinde yer 
aldığımız kesimler ve bütün bir toplum olarak yaşıyo
ruz. Bunun devlete dönük yüzü de var. Dolayısıyla 
zaman zaman devlet krizi biçimini de alabiliyor. Bu 
tür dönemeçler dünyanın her ülkesinde, her dönem
de büyük fedakarlıkları gerektiriyor. Benim görebildi
ğim kadarıyla benzer dönemeçleri tarihinin değişik 
dönemlerinde yaşamış olan bizim milletimizin bu dö
nemde de üstlenemeyeceği bir fedakarlık yok. An
cak bu fedakarlığın dozunun iyi ayarlanması ve fe
dakarlığın sonuçta bu fedakarlık gösterilmezse ka
zanılabilecek, kazanabileceğimiz değerlerde feda 
etmeye vardırılmaması gerektiğini düşünüyorum 
ben. Yani sabrımızın, hoşgörümüzün, diyalog arayı
şımızın sınırlarını çok akıllıca tespit edilmesi gerekti
ği kanaatindeyim. Bazen sabrımız, olması gereken
den çok fazla olabiliyor. Bazen de sigortalarımız ko
layca atıyor. Her ikisi de olmamalı ve dengeli bir tav
rı bu aşamada benimseyebilmeğiz. Eğer bu ölçüyü 
tutturabilirsek ben şimdi yaşadığımız sıkıntıları belki 
hiç yaşamamış gibi hissedebileceğimiz günlerin faz
la uzakta olmayacağı kanaatindeyim.

H. Erdem: Çok teşekkür ederiz efendim... ■
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Muhsin Yazıcıoğlu*:
“Karanlık Ziyadeleştiğinde 
Şafak Yakındır”

ve hemen arkasından da hürriyeti ve hakkı ge
ri elinden alan bir çelişkiler manzumesidir.

H. Erdem: Burada izin verirseniz araya 
girmek istiyorum. Genellikle bizde anaya
salar askeri ihtilallerden sonra kaleme alın
mışlardır. Acaba askeri dönemlerin etkisin
den dolayı mı böyle kısıtlamalar vardır? Si
viller, parlamento, bunu kaldıramaz mı? 

M.Yazıcıoğlu: Şimdi, ben askerlere ka
bahat bulmuyorum. Çünkü neticede bizim de 

siyasi olarak muhatabımız siyasi iktidarlardır ve 
sivillerdir. Çünkü yönetim hakkı onlarındır. Eğer 

siz iyi yönetemiyorsanız, ahengi sağlıyamıyorsanız 
ve ülke insanının ihtiyaç duyduğu yasaları zamanın
da, usullerine uygun şekilde çıkarma becerisini gös- 
teremiyorsanız, kendi ekonominizden, eğitiminize, 
güvenliğinizden, dış politikanıza, yerel yönetimleri
nizden kültürünüze kadar gerekli ve yeterli düzenle
meleri yapmıyorsanız; -’’yapmıyorsanız” diyorum- 
mazeret üretmek olmaz. Yani mazeretlerim var, şu 
imkansızlıklarım var demek olmaz. Siyaset elbette 
imkan üretme sanatıdır, mazeret üretme sanatı de
ğildir. Size verilmiş yetkiler, imkanlar var. Size veril
miş görevler var. Size millet iktidar veriyor. Siz ge
rekli uzlaşmayı sağlayacaksınız, gerekli kamuoyu 
oluşturma mekanizmalarını işleteceksiniz, toplumu 
yönlendireceksiniz, gerekli beklenti ve ihtiyaçları 
gündeme taşıyacaksınız sonra da toplumsal uzlaş
mayı temin ederek sonuçlandıracaksınız. Sizin göre
viniz bu. Hatta şöyle denir; fikir adamları fikirlerini 
söylerler, halk itirazını ifade eder, şikayetlerini ifade 
eder, siyasetçi çözüm üretir. Bu siyasetçinin şikayet

Hikmet Erdem: Sayın başkanım, bildiğiniz gibi 
son zamanların en önemli gündem maddeleri KHK 
ve 312. Madde. Meclis'in açılmasıyla birlikte Türki
ye'nin de gündemi hareketleneceğe benziyor. Diler
seniz önce, 312’den başlayalım. Ne diyorsunuz; 312 
değişmeli mi? Kalmalı mı? Kalkmalı mı? Bu husus
taki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Muhsin Yazıcıoğlu: Türkiye'nin anayasası ve 
ceza yasalarının, çağımızda ve bireyin özgürlüğünü 
hukukun üstünlüğünü tartışılmaz bir şekilde koruya
cak tarzda yeniden düzenlenmesi lazımdır. 1982 
Anayasası anti-demokratik bir ortamda, toplum ke
simlerinin yeterli tartışmasına imkan vermeden ha
zırlanmış ve millete kabul ettirilmiştir. Anayasalar, 
toplumsal sözleşme metinleridir. Devletle milletin 
arasındaki bir sözleşme metnidir. Kısa, anlaşılabilir, 
hak ve hürriyetleri belirleyen bir anlayış içerisinde 
hazırlanması gerekir. Halbuki bizim anayasamız çok 
detaylı, kapsamlı bir şekilde hürriyetleri ifade eden

* Muhsin Yazıcıoğlu, B.B.P Genel Başkanı
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etme hakkı yoktur. Ne zaman şikayet eder; muhale
fetteyse şikayet eder. İktidara geldikten sonra şika
yet etme hakkı olmaz. Ama Türkiye’de genellikle ik
tidardakiler şikayet ederler. Geçmişe atıfta buluna
rak, geçmişe kabahat yükleyerek, şartların olumsuz
luğundan, zamanı gelmediğinden şikayetçi olmak 
suretiyle idare-i maslahat yaparlar.

Böyle olunca, siyasetçi çözüm üretmiyorsa, siya
set yönetmiyorsa, o zaman siyaset dışı güçler dev
reye girerler. Onlar yönetme iddiasında bulunurlar. 
Çözüm iddiasında bulunurlar ve "bunu biz çözeriz” 
derler. Şimdi, siyaset dışı güçlerin devreye girerek 
yönetime müdahale etmesine, siyaseti düzenleme 
taleplerine karşı da yine meşruiyet hakkı siyasetçi
nindir, siyasi iktidarındır. Siyasi olarak yönetimde bu
lunmuş olanlar, siyaset dışı güçlerin taleplerine ya 
da müdahalelerine karşı o zaman meşruiyet hakkını 
kullanmalıdır. Bunu kullanmamışlar; yani 27 Ma- 
yıs’ta kullanamamalar, 12 Mart'ta, 12 Eylülde, 28 
Şubat’ta kullanamamalar. Onlar da dönüp şikayetçi 
olmuş. Kimden olmuş? Askeri kesimlere dönüp bak
tığınızda, onlar diyor ki; “Siz üretin, MGK’da söyle
yin. itirazlarınızı, sizde varsınız orda.”

Genel Kurmay Başkanı ne diyor; "5-5 dengesini 
bozalım" diyor, "bozabilirler" diyor; yani isterse yüz 
tane sivil olsun diyor. Bu iki anlama geliyor. Yüz tane 
sivil de olsa bizim dediğimiz olur, anlamına gelebilir; 
yüz tane sivil de olsa ben doğru bildiklerimi söylerim, 
eğer onların da doğru bildikleri şeyler varsa buraya 
getirsinler. Yani tartışırız, kendimize güveniyoruz, 
getirdiğimiz hazırlıklara güveniyoruz, biz doğru şey
leri getiriyoruz anlamı da çıkar. Yani 5-5 de olsa, 
doğru şeyler söylüyorlarsa biz onu kabul ederiz za
ten. Doğru getiremiyorsa, biz doğrularımıza inanıyo
ruz, biz doğrularımızı getirir arkasında da dururuz di
yorlar. Yani siviller ister bir tane ister yüz tane olsun.

Biz MGK'yı anayasal bir kurum olmakla beraber, 
anti-demokratik olarak görüyoruz. Çünkü demokratik 
sistemlerde bu olmaz. Hele Türkiye’de, parlamenter 
sistemde çözüm üretecek olan parlamento. Parla- 
mento’ya rağmen başka bir yerde, iktidarda bulu
nanlar karar alacaklar, çünkü MGK iktidarda bulu
nanların kurumu demektir, çünkü orada iktidarda bu
lunan siviller oturuyor, bir de iktidarın emrinde olma
sı gereken askerler oturuyor. Ve bunların almış oldu

ğu karar hükümete tavsiyedir, Meclis’e değil. Anaya- 
sa’da böyle ifade ediyor. Ama kim diyebilir ki, bugün 
bana, MGK’da alınmış kararlar hükümete tavsiye
dir? Meclis'in bütününe dayatmadır. O bakımdan 
anayasal bir kurum olmakla beraber, işleyişi ve orta
ya çıkartmış olduğu sonuçları itibariyle anti-demok
ratik bir kurumdur.

Mesela 28 Şubat kararlarında "yapmazsanız, 
yaptırım uygularız" dendi. Kim bunu uygulayacak? 
Meclis’in uygulaması lazım. Hükümet Meclis’in almış 
olduğu bir kararı uygulaması lazım, uygulamazsa 
Meclis yaptırım uygular, Meclis’in yaptırımı da hükü
meti düşürmektir. Peki, Meclis’e rağmen başka bir 
kurum "yapmazsan yaptırım uygularım” diyorsa, o 
zaman bu hükümeti Meclis eliyle düşürmek değildir; 
başka bir şekilde düşürmektir. Ya da başka bir tarz
da hükümeti cezalandırmaktır. İşte o demokratik de
ğildir. O bakımdan, bu işleyiş var da, Türkiye’de sivil
ler hangi anayasa değişikliği yapma becerisini gös
terebildiler. Sivillerin eliyle bir anayasa hazırlanamaz 
mı? Hazırlanamamıştır.

H.Erdem: Peki, niçin hazırlanamıyor, sebebi ne
dir?

M.Yazıcıoğlu: Bunlar bizim sivillerimizin insiya- 
tifsizliği, beceriksizliği, başarısızlığı ve sivillerin gö
revlerinin bilincinde olmamasından kaynaklandı. Ya 
böyle yaparsa, darbe olursa, şöyle yaparsa, biri mü
dahale ederse... Canım bunların hepsi iddiadır ve 
bunlar olabilir de, olabilmesi muhtemel de, peki o za
man sivilin görevi ne? Biz o zaman onu sorarız. Ya
ni sivil ne yapacak? İktidara geldiği zaman kim veri
yor bunun görevini, millet veriyor. Çoğunlukla iktida
ra getirmiştir; tabi ki, cumhuriyetin, demokrasinin 
kendisini koruma mekanizmaları vardır. Zaten birile- 
ri cumhuriyet ve demokrasjnin dışında bir sultanlık 
kurmaya kalkışırsa, yani çoğunluk diktatoryası kur
mak isterse buna halk yine müsaade etmez.

Bunun anayasada gerekli tedbirleri alınabilir. Bu
nun da yolu yine hür seçimlerden, meclislerden ge
çer. Yani demokrasi ya olacak ya da olmayacak. İki
sinin arasında birşey olmaz.

H.Erdem: Şimdi şunu sormak istiyorum: 312 ile 
ilgili siyasi partilerden birisi hariç diğerlerinin hemen 
hepsi arasında, bazı maddelerin değişmesi hus
usunda bir uzlaşma gözüküyor. Bu acaba partilerin
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bir kadının namu
sunu kirietse birisi 
en fazla beş yıl ce
za alır. Namusuna 
dokunmasa da yüzüğünü zorla alsa, gaspa girer, 
on yedi yıl ceza alır. Namus mu daha kıymetli yoksa 
yüzük mü? Şimdi bizim milli hasletlerimiz açısından 
namus herşeyin üstündedir. Dolayısıyla cezalar, ce
za yasaları düzenlenirken, suç ve ceza eşit olarak 
düzenlenmelidir. Yani suçun ağırlığı nisbetinde ceza 
olmalıdır. Suçtan daha ağır ceza verirseniz, zulmet
miş olursunuz. Suçtan hafif ceza verirseniz, adalet
sizliğe sebep olursunuz. Şimdi bu tür yeniden dü
zenlenmesi gereken şeyler var. Ve ceza kanunları 
içerisinde düşünceyi suç sayan muğlak, yoruma 
açık, esnek, kişilerin takdirine daha çok yer veren, 
keyfiliğe kapı açan ceza kanunlarımız da var. Bun
dan dolayı da toplum olarak sürekli bir tartışma içe
risindeyiz. Bu itibarla çok kapsamlı bir hukuk refor
muna, adli reforma ihtiyaç var. Yani mahkemeleri 
hızlı işletecek ve adaleti gecikmeden sağlayacak bir 
adalet mekanizmasına ihtiyaç var ve hiç şüphesiz ki 
siyasetin, sermayenin, medyanın etkileyemeyeceği

yasamayı hem de 
yargıyı kontrol al
tında tutuyor. Hal
buki bunların ba
ğımsız olması la
zım.

İşte bu bağlam 
içerisinde Türki
ye'de 312 madde 
belki mantığı itiba
riyle doğru, ama 
ikinci fıkrasına ge
çildiği zaman, dü
zenleniş gayesini 
aşan, muğlak ve 
keyfiliğe imkan ve

ren, sonuçları itibariyle de siyaset yasağı gibi çok 
ağır bir müeyyideyi getiren bir maddedir. Bu itibarla 
biz 312. maddenin çağdaş normlara göre yeniden 
düzenlenmesi gereğine inanıyoruz. Tabii bunu söy
lediğimiz zaman bazıları, "ülkenin bölünmez bütün
lüğünden taviz mi vereceğiz?” diyor. Böyle birşey 
yok; kimse Türkiye’ye bölünsün diyemez, hiçbirimiz 
Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü doğrudan hedef 
alan örgütsel ve silahlı, fiili eylemlere, uygulama ve 
oluşumlara müsamaha gösteremeyiz... Ama öyle 
muğlaklıklar var ki, şu anda bu maddenin uygulanışı 
çok keyfi hale gelmiştir. Çok rahat bir şekilde biz ve 
onlar diye tabir ettiğiniz her düşünceniz bölücülük 
olarak tarif edilir. Ve iktidar gücünü elinde tutanlar, 
kendileri için muarız gördükleri herkesi bu madde 
kapsamına sokarak, siyasette devre dışı bırakabilir
ler. Bizim itiraz ettiğimiz şey bu muğlaklıkların orta
dan kaldırılmasıdır. O bakımdan bile 312. maddenin 
değiştirilmesini istiyoruz.

gerçekten ceza yasasındaki engelleri kaldırma girişi
mi? Yoksa başka türlü iç politik hesaplar mı var mi?

M.Yazıcıoğlu: Ben biraz daha devam edeyim; 
yani bir anayasa problemimiz vardır, bugün Türki
ye’de. Tartışılan ve çoğulcu demokrasiye, hukukun 
üstünlüğüne dayanan bir siyasi model için yeterli ol
mayan bir anayasamız var. Ve bu anayasa tartışılı
yor. Buna paralel olarak ceza kanunlarımız var, ek
sikliklerimiz var; 
sadece 312 değil.
Bize ait olan de
ğerleri, bize has 
özelliklerimizi dik
kate almadan ha
zırlanmış ve ço
ğunlukla ithal olan 
bir düşünceyi doğ
rudan bize bir elbi
se gibi giydirme 
anlayışı ile hazır
lanmış ceza yasa
larımız var. Mesela

bağımsız bir hukuka ihtiyacımız var.
H.Erdem: Bu parlamentonun bugünkü aritmetiği 

bunu gerçekleştirebilir mi?
M.Yazıcıoğlu: Tabii ki demokrasinin olmazsa ol

maz ilkelerinden birisi de kuvvetler ayrımı ilkesidir; 
yani yasama, yargı ve yürütmenin bağımsızlığıdır. 
Bugün Türkiye’de Cumhuriyet'ten daha çok monar- 
şizm uygulanmaktadır. Çünkü yargı, hatta yasama

yürütmenin emrin
dedir. Yürütme hem
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H.Erdem: Bu Kanun Hükmündeki Kararname de 
benzer bir durum içeriyor. Kamu personelinin ve 
devlette görev alan insanların iki tane müfettiş rapo
ru ve bir idari aınirln onayıyla atılması sözkonusu 
olacak. Şimdi Meclis’e sevkedilen Kanun Hükmün
deki Kararname konusunda görüşlerinizi alabilir mi
yiz?

IVl.Yazıcıoğlu: KHK ile getirilmek istenen düzen
leme, insan haklarına, kamu hizmetlerinden herke
sin eşit yaralanma ilkelerine aykırı bir düzenlemedir. 
Milleti adeta ispiyonculuğa sevkeder. Karşı olduğu 
ve istemediği insanları bütün haklarından mahrum, 
ve açlığa mahkum edebilmek için muarızların eline 
koz vermektedir. İki tane ispiyoncu ve bir sicil amiri, 
bir adamın ipini çekebiliyor. Ondan sonra da bir da
ha hiçbir kamu hizmetinde görev alamıyor. Bütün 
haklarından mahrum oluyor. Sözde itiraz hakkı var, 
ama işin esasına baktığınız zaman İdari Mahkeme 
ve Danıştay’da önü kesiliyor.

Bu bakımdan, bu KHK’yı sayın Cumhurbaşkanı
nın usûl itibariyle bozmuş olması doğrudur. Çünkü 
Meclis’ten çıkartılmış bir kanun değildi. Bu yanlışlık 
Bağdat’tan dönmüştür. Meclis’e gitmiştir. Şimdi Mec
lis’ten de dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Millet
vekilleri şimdi bir imtihanla karşı karşıyadır. Ya öz
gürlüklerden yana, açık hukuktan yana olacaklar, 
yargısız infazlara, siyasetin hukuk ve kamusal hak
lar üzerindeki baskılarına karşı çıkacaklar, ya da in
san haklarından, hukukun üstünlüğünden yana 
olmayacaklardır. Ben tabii Meclis’teki hükümet or
taklarının kendi aralarındaki dengelerini ayrı tutuyo
rum. 312. madde ile ilgili bir konsensüs sağlanmış 
gibi görünüyor. MHP hariç diyoruz. Bu işte acaba 
maksadı nedir? Benim kendi görüşüm 312. madde
nin yeniden düzenlenmesidir. Temenni ederim ki bu 
istikamette Meclis düzenleme yapsın. Yani artık kor
kularımızı yenerek, böyle öcüler üretip bilinmeyen 
tehditler doğurup, karanlıklardan medet umarak, 
Türkiye’yi idare etme dönemi geride kalsın. Artık kor
kumuzdan sıyrılalım ve aba altından sopayla ülkeyi 
idare etme heveslerinden vazgeçelim. Türkiye glo
balleşen dünyada hürriyetleri öne çıkartarak, dünya 
standartlarında, hukuk kuralları ölçüsünde kendisini 
yeniden düzenlesin.

H.Erdem: Peki özgürlük alanlarının genişletilme

si konusunda sivil toplum örgütlerine, sendikalara ve 
aydınlara düşen görevler nelerdir?

IVl.Yazıcıoğlu: Tabi bu konuda sendikalar daha 
insiyatifli olabilmelidir. Temel haklar ve hürriyetlerle 
ilgili işbirliği yapmalıdırlar. Tepkilerini daha açıkça or
taya koymalıdırlar. Fakat Türkiye’de sendikaların, 
derneklerin, vakıfların çok fazla esamesi okunmu
yor. Çünkü bu noktalarda da siyasi iktidarların, ya da 
ülkedeki hakim güçlerin ellerindeki imkanlar çok faz
la. Mesela memurların tepkilerini hiç ciddiye almıyor 
iktidar. Ama bir bankerin tepkisi, milyonlarca memu
run tepkisinden daha fazla görünüyor. Ve dış ya da 
iç kredi kuruluşlarının bazı temsilcilerinin tehdidi Tür
kiye’de daha geçerli hale gelebiliyor. Ama milyonlar
ca ezilen insanın, milyonlarca hakkı gaspedilen in
sanın “benim haklarım ne olacak?” sorusuna kimse 
cevap vermiyor. Çünkü Türkiye’de sivil insiyatif yete
rince gelişmemiştir ve sivil insiyatif hareketlerinin, 
toplumsal tepkilerin yeterince müeyyideye dönüşme 
imkanı yoktur. Bu bakımdan bütün işçi, memur sen
dikalarının, KHK çerçevesindeki yeniden düzenleme 
arayışlarına zamanında ve yerinde tepki gösterme
leri gerekir.

H.Erdem: Efendim son olarak geleceğimizi nasıl 
görüyorsunuz?

IVl.Yazıcıoğlu: Herşeye rağmen ben Türkiye’nin 
geleceğinden umutluyum. Çünkü bizler umutsuz 
olursak, o zaman Türkiye çaresiz demektir. Biz, ka
ranlıkların ziyadeleştiği noktada şafağın yaklaştığını 
söyleriz. Türkiye dibe vurmuştur. Tam bir fetret yaşa
maktadır. Her yönüyle, siyasi, iktisadi açıdan ve top
lumun beklentileri açısından tam bir dibe vuruş yaşa
maktadır. Savurganlığın, yolsuzluğun, yoksullaşma
nın ve dayatmaların, keyfiliğin, rüşvetin, bölücülüğün 
her yönüyle yaşandığı bir Türkiye’yle karşı karşıya- 
yız. Ama buna karşı herkesin fırsat eşitliğine sahip 
olduğu, hukukun üstün tutulduğu, çoğulcu demokra
sinin tüm kurum ve kurallarının işlediği, herkesin 
“ben bu devletin hür, eşit ve şerefli bir vatandaşıyım 
ve hakkım nisbetinde her türlü nimetine elimi uzata
bilirim. Her türlü külfetine de katlanabilirim” diyebile
ceği bir Türkiye özlemimizi gerçekleştirebileceğimize 
ben inanıyorum.

H.Erdem: Çok teşekkür ediyoruz. m
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Yönetim Tartışmaları

Mustafa Ertekin

KAPAK_____________________________

Y
aza v e d a  edip, s ıradan  bir so nbahar  
h ü z n ü n ü  y a ş a m a y a  başladığımız şu 
g ü n le rd e  30 Ağustos dem eçleri,  6 Eylül 

yeni Adli Yılın açılış törenleri ve  hayatımızı d e 
r inden  e tk ilem eye  devam  e d e n  12 Eylül'ün yıl
d ö n ü m ü  m ünasebe tiy le  m e v cu t  devlet y ap ı
mız, y ö n e t im  düzenimiz, burum larım ız  ve  öz
lemlerimiz y in e  basının tem el gündem in i o lu ş 
turdu.

Aynı konularda son bir ay içinde yazılmış 
bazı köşe yazılarının önem li miktarını, satır 
aralarına sıkışmış küçük yorum ları ve haberle
ri yanyana getirerek yaşadığımız ortam ı kuş
bakışı görm e ve değerlendirm e im kanına ka
vuşm ak istiyoruz.

Bazı Tesbitler 
Nasıl Bir Ülkede Yaşıyoruz?

Ö nce Çetin Altan'ın tabiriyle ham aset edebiya
tını bırakıp dünya ölçeğinde rakam larla boyu
m uzun ölçüsünü görelim:

Biliyorsunuz Ankara egem enleri, 20. Y ıizy ıl’ ı da 
köküne kadar ıska layarak tam b ir fiyaskoyla  b itir
diler.
Bu fiyaskonun som ut gösterge leri ortada: ABD 'de 
adam başına düşen ulusal ge lir 30-40 bin dolar 
arasını koşm aya başladı. AB 'de  ise bu birim, 20- 
30 bin do la r arasını koşuyor.
Bir zam anla r Türkiye  ile eşdüzeyde görünen Ko

re 11 bin dolara çıktı; Yunanistan  12 bin dolara; 
İspanya 16 bin dolara... Tü rk iye  ise 3 bin dolara 
bile çıkm adığı için Y unanistan ’ın 70 basam ak al
tında kaldı ve tüm ü lke ler arası sıralam ada 
93 ’üncü sıraya oturdu.
Ne kadar ham aset edebiyatı yapılırsa yapılsın, 
bu tam  bir fiyaskodur. (20.8.2000, Sabah) 
Sonra hazm edem ediğim iz bazı ekonom ik 

gerçekleri Cüneyd Ülsever’in kalem inden din
leyelim:

Statükodan utanm aya da başladım . Statükonun, 
T S K ’yı dünyanın 6. büyük ordusu yaparken; o or
duya sahip ülkenin İnsanî yaşam a endeksinde 
dünyadaki 174 ülke arasında 86. sırada yer a lm a
sını hazm edem iyorum .
Üretim de bir ülkenin m otoru o lm ası gereken 500 
en büyük sanayi kuruluşunun 1999 kârlarına fa iz
ler % 219 katkı yaparken, ü retim in  katkısının %34 
olm ası m idem i bulandırıyor. İşbirlikçi kapitalizm in 
daniskasını yaşayan bir ü lkenin vatandaşı olm ak 
acıtıyor.
Nüfusunun % 40 ’ı tarım da çalışırken, nüfusunun 
% 1.5 ’i tarım da çalışan AB ü lke lerinden daha az 
tarım sal üretim de bulunm ak da sta tükonun eseri. 
Hele hele, toprak alanı K onya ’dan küçük Hollan
da ’nın tarım sal ihracatının b izim  top lam  ihracatı
m ızdan fazla  olması tra ji-kom ik. (2.9.2000, Hürri
yet)

Yanlış politikalar sonucu (veya birilerini 
daha da zengin etm ek için) ülke bütçesinin %
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55'i (32 milyar dolar) iç borç faiz öd em ele r in e  
ayrılır, gerçek sanayicilerin  elindeki birikimler 
bir tabım zenginlere peşkeş çekilir, üretim  y e 
rine %25-50 reel faizlerle ça lışm adan  yaşam a k  
özendirilirse ve yap a n ın  da yan ına  kâr kalır, 
hesap sorulm azsa, sis tem de yara lar  d ah a  da 
derinleşecektir.

Vurgun ve Soygun Düzeni

ATO Yönetim Kurulu Bşk. Sinan Aygün banka 
soygunları hakkında ilginç ifşaatlarda bu lunu
yor:

Türkiye ’de erken kalkan banka kurduğu için, h ır
sızlar, 3 tür soygun yapabilm e imkânı buldular. 
Devlete yüksek faiz le para satarak resmi tefecilik  
yaptılar. Bu yol kapandığında bu kez tüketic iy i ye 
değe a la rak yüksek oranlı kredi kartı faiz leri ile 
vatandaşın kazanılm am ış parasına göz koydular. 
Yetmedi, bankalarını soydular. Öyle küçük ra
kam lar değil. G ötüren 1.8 m ilyar dolar götürüyor. 
Bu nasıl bir mali s istem ? Bu nasıl bir serbest p i
yasa ekonom isi?  (23.9.2000, Hürriyet)

37 yıl k am u  banka la rında  yöneticilik y a p a n  
ve duayen  bankacı  diye adlandırılan İsmet AI- 
ver  (Ziraat bankası G enel M üdür Yardımcılığı, 
Halk Bankası ve  Vakıflar Bankası Genel M ü
dürlüğü  g ö rev le r in d e  b u lu n d u )  m üth iş  bir 
aç ıklama yapıyor:

Devlet bankaları, 30 gruba esir. Toplasanız 30 ’u 
geçm eyecek g rup lar kam u bankalarının aktif
lerini esir alm ış durum da. Bu gruplara verilen 
devlet bankası kredileri uzun yıllardır geri 
dönm üyor (19.9.2000 Sabah)
Ancak Alver, bu 30 grubun  adını söy le

miyor. Acaba kim bu  gruplar?
Bu bağlam da, G üngör Mengi iç edilen 

milyardolarların hesabını sorarken;
On yıl önce iç borç 100 m ilyondolardı, bugün 
50 m ilyar dolar.. Nereye gitti paralar?
Dün A nkara ’ya gelen Barak ’ın İsrail’i 52 yıld ır 
savaş halinde. Ama bize teknolo ji satıyor. 
Onlar 50 yılda çölü cennete çevirirken biz 
cennet A nado lu ’yu çöle  çevirdik. Bizim yeni 
kanunlardan önce öz e leştiriye ve utanm aya 
ihtiyacım ız var. (29.8.2000, Sabah)

O sm an Ulugay ise bir um utsuz vakadan 
söz ediyor.-

Kimse kendini aldatmasın, boşuna başka suçlu 
aram asın. Devleti soyan bu çarkın d işlile ri k ırıl
m adıkça ve bu işleyiş önlenm edikçe Tü rk iye ’de 
enflasyon yüzde 20’ye bile zor iner, tek haneli 
enflasyon hayal olarak kalır. (9.7.2000, M illiyet)

Ülkenin imkanlarının sorum suzca ve insaf
sızca çarçur edilmesiyle nasıl bir idari yapı 
oluştuğunu Kâmran inan ın  veciz ifadeleriyle 
öğreniyoruz.:

Haine prim veriyor, hırsızı marifetli görüyor, cah i
le koltuk uzatıyoruz; hain yetiş tirm ede rekor, h ır
sız yetiştirm ede şöhret, cehalet tedris inde tecrü 
be sahibiyiz... Bütün kamu kururn ve kuruluşları; 
Anayasa kuruluşları, TBM M  dahil, getto laşm ıştır; 
parçası olduğu toplum dan kopuk yaşar. Kendi 
lojm anları, h izmet ve servis arabaları, özel pazar, 
bazen okulu ile halkın d ışında; içine kapalı çarpık 
b ir manzara.
Türk iye ’de her şey idare edenler için düşünü l
müş, planlanmıştır. İdare edilenlerin  görevi, idare 
edenlerin refahını sağlamak, onları om uzlarında 
taşım aktır; hak ve hizmet talep edem ezler. Eşit
lik leri ise tozlu  kanun say fa la rında  sak lıd ır.” 
(3.3.2000, Sabah)

(Sayın İn a n ın  basın açık lam asın ın  tam  m etn in i 
u m ran /ek 'te  okuyabilirsiniz.)

Uluslararası arenaya çıktığınızda bir ülke
nin yöneticilerinin kaç kıratlık o lduğunu bir iki 
ihale ve ilişkide hem en anlarsınız. Çünkü içe 
yönelik soygun içerde kamufle edilirken dışar-
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da paylaşım  m asasındadır.
Bir haber: AB yolunda T ü rk iye ’de iyi yönetişim  
panelinde Dünya Bankası Türkiye D irektörü A jay 
Chhibber; yolsuzluğun hasta lık belirtisi o lduğunu 
ve kamu yönetim i iyi değ ilse  ortaya çıktığını söy
ledi. T ü rk iye ’nin bu konuda daha katetm esi gere 
ken ö nem li m esafe  o lduğunu  kaydetti. 
(20.9.2000, Star)

m aksızın  ce za la n d ırılm a m a s ın d a n ; mahkem e 
kararıyla suçsuz bulunan bir m em urun işine geri 
dönm esinden ş ikayet ediyor; keyfi cezayı, yargı
sız infazı savunuyor. Yani hukuk devletine inan
mıyor, hukukun üstün lüğünü ayaklar a ltına alıyor. 
(7.9.2000, Sabah)

Çöplük Kokuyor

Bu ince dokundurm a her ne kadar Tüsiad 
yetkililerinin tepkisini çekm işse de 14 Eylül Sa- 
bah’ta yayım lanan bir haber Berlin’deki bir ö r
gütün hazırladığı 2000 yılı rüşvet raporundan 
bahsediyordu. Rüşvet olaylarının en az görül
düğü ülkelerden en çok görüldüğü ülkelere 
doğru yapılan sıralam ada 90 ülkenin yer aldığı 
listede Türkiye SO.sırada bulunuyordu.

Çeteleşmiş Siyaset, Hukuka İnanmayan Adalet! 
İşe Yaramaz Eğitim ve 

Siyasetin Emrindeki Bilim ve Üniversite

Gülay Göktürk, Danıştay eski Başkanı Çırak- 
m an’ın bir sözünü alıntılıyor:

"C eza için m addi delil gerekir. Maddi delil a rarsa
nız dev le t m em urlarını ayık layam azsın ız...” “A da
mı sakıncalı bulup atıyorsunuz ama, adam yarg ı
lanıp geri dönüyor." 

ve şöyle değerlendiriyor:
Kırk yıllık bir hukukçu, b ir insanın maddi delil ol-

Güngör Mengi siyasetin çeteleşm esine ilişkin 
önem li bir anekdot aktarıyor:

Devlet ve siyaset hayatım ız, üst üste yığılm ış kir
li çam aşırların  o luşturduğu bir dağı andırıyor. 
Geçm iş, önüm üzü tıkıyor...
Gazeteci C üneyt A rcayürek “D em irel’e faili m eç
hullerin talim atını vereni sordum . Anlattık larından 
Ç ille r’in tarifi ç ık ıyordu” diyor. Cum hurbaşkanı ay
nen şunu diyor:
"Tansu Ç ille r hüküm et o lduktan (1993) bir süre 
sonra bana geldi. ‘Ben te rö r işini Özel Harekat 
Tim leri ile çözeceğ im ’ dedi. “Bak” dedim  kendisi
ne.. “Özel T im ler gün ge lir başına bela olur. Bun
lara hakim  o lam azsın. (...)”
A rcayürek 1993 ’te başlayan faili m eçhuller zinci
rinin o luşm asına yönelik  ta lim atın  adresini Demi- 
re l’in bu ifadesin in ortaya koyduğunu yazıyor, şu 
yorumu getiriyor: “Ç ille r polisteki Ş a h in le re  yol 
veriyor, beri yandan da ordu ile içli dışlı konuma 
geliyor, tak deyince şak d iye rek  her istediğini ye
rine getirenlerle  Susurluk o layına kadar yürüyüp 
geliyordu.”
Geçen hafta 12 Eylül dönem ine  ait suikast ve kar

şı darbe senaryoları nasıl 
b ir kaç günde kapanıp g it
tiyse  bu da suç ortaklığı 
ge leneğin in  dayanışm asın
da  kaybolacaktır.
Avrupa uygarlığ ına uyumu 
reform  yasaları değil ancak
te m iz lik  sağ layabilecektir. 
Tarihin çöplüğü kokarken 
“m uasır m edeniyet” bizi içi
ne a lm az! (19.9.2000, Sa
bah)

Birinciler Elendi

M e lih  A ş ık  b ir  b aşka  
g e rç e ğ i:  e ğ it im  k e p a z e 
l iğ in i  d ile  g e t ir iy o r :  
Ü lkem izde 5.692 lise var.
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Bu liselerden 1.581'in in  birincileri bu yıl h içbir üni
versiteye girem ediler. İnanılır gibi değil. Ama ger
çek.
Milli Eğitim Bakanlığı, m ilyonlarca gencin önüne 
bir ders programı koyuyor. M ilyonlarca öğrenci bu 
program a göre ders çalışıyor. En başarılılar b irin
ci oluyor. Ancak üniversite sınavında o b irinciler 
dökülüyor. Çünkü giriş sınavında öğrencilere lise
de öğretilenler sorulmuyor. Dersanelerde öğreti
lenler soruluyor. Milli Eğitim, lise bitiren öğrencile
ri yanıltarak vakitlerini çalmış, onları açıkta bırak
mıştır. Milli Eğ itim ’in verdiği eğitim ve bilginin Tür
k iye ’de bile işe yaram adığının ispatıdır bu sonuç. 
İşin daha da tuhafı, bütün bu kepazeliklere rağ
men Türk iye ’nin gündem inde eğitim sorunu diye 
bir sorun yoktur. (30.8.2000, Milliyet)

B ir  diğer gerçek de Yalçın Doğan'dan: 
Önceki gün H ürriyet’te  bazı rektörlere YÖ K ’le ilg i
li düşünceleri soruluyor. Rektörler, Y Ö K ’le ilgili 
açıklam a yapm aktan çekiniyor. Hepsi korkuyor. 
Nerede kalıyor bilim sel özgürlük ve düşünceyi 
özgürce açık lam ak? Bu mu üniversite? Bu mu bi
lim? Bu mu araştırm ak ve toplum a önderlik e t
mek? Eğer bir ü lkede üniversite ler bile böylesine 
sinm işse, o zam an nerede kalıyor dem okratik 
açılım? Bu baskı, bu kaygı, bu korku.
Tıpkı, soğuk savaş dönem leri gibi ABD ’de Mc 
Carthy ya da Nazi A lm anya ’sındaki bilime uygula
nan terör gibi.
H uzurlarınızda YÖK kafası ve devam ında teröri- 
ze edilen bilim !..
Baskının Adı YÖK: YÖK, bilimi yok ediyor. Te
peden inm ecilik kol geziyor. Nedeni var. Üniversi
telerin bütçe ve kadroları YÖ K ’e bağlı. K im se kı- 
pırdayam ıyor. Kıpırdadı mı ya işinden oluyor ya 
başka yere sürülüyor. Bilim siyasete yol göstere 
ceğine, siyasetin  em rine giriyor. Ben üniversitem i 
geri istiyorum. (6.9.2000, M illiyet)

İşte 21. yüzyıla girerken Türkiye m anzara
ları. Ne kadar arzu etm esek te şair Paz'a göre 
biz bir üçüncü dünya ülkesinde yaşıyoruz. No- 
bel ödüllü MeksikalI şair-yazar Octavio paz 
şöyle diyor:

"G üçlü lerin zayıfla ra  sürekli egemen olduğu, s i
yasetin ekonom iye, h iyerarşinin yeteneğe baş 
eğdirdiği, e leştirin in m utlaka ceza gördüğü, dev
let memurları ile s iyaset adamlarının yolsuzluk 
yaptığı b ir yerdeyseniz, hiç düşünm eden 'Ben 
Üçüncü D ünyadayım ’ d iyebilirsin iz.

Millet Devlet Çatışması ve 
İç Düşman Paranoyası

İnsan: Bir insan huzursuza, kendi içinde bir ba
rış sağlayam ıyorsa, durm adan kendi kendin i y i
yorsa ondan ne başarı bekleyebilirs in iz ki!
Öm rü kaygıyla, çatışm ayla, endişeyle, gerg in lik le  
geçecektir değil mi?
(Aile, ş irket ve parti içine de durum  aynı.) 
Devlet: Aynı şey bir devlet için de söz konusu. 
Devletin çeşitli kurum lan uyum içinde çalışm ak 
yerine durm adan birbirinin ayağına basarsa, o ül
kenin sorunları çözülm ez.
Devlet Başkanı, Başbakan, Bakanlar, Parti L ider
leri, m ille tvekilleri b irbirine düşerse, devlet yöne ti
mi sonu gelm ez bir prestij m ücadelesine döner. 
Her kurum ötekine çelm e takm aya çalışır. O rtada 
ülkenin çıkarı diye bir am aç kalmaz.
Ve halk oturup, kendisine hiç bir yararı dokunm a
yan siyasi m ücadeleleri ve yapay krizleri seyre 
der. Bu arada ülke ekonom isi zayıflam akta, u lus
lararası am açlara varılam am akta, işsiz lik  a rtm ak
ta ve iç barış tehlikeye girmektedir. Am a m aksat 
iç mücadeledir, dış değil.
Ulus: Aynı şey b ir ulus için de geçerli. İç barışını 
sağlayam ayan, çeşitli görüşlere taham m ül ede
meyen ve durm adan birbirini tepelem eye çalışan 
bir top lum dan ne hayır gelir?
İşte Türk tra jed isin in  özeti bu! (15.3.2000, Zülfi Li- 
vaneli, Sabah)

Livaneii’ye hak verm em ek eide değil. İnsa
nın iç huzuru, inançla ilgili yanı ayrı bir konu. 
Ancak toplum u ilgilendiren sosyal boyut, dev
let halk ilişkileri ele alınınca, batı ülkelerindeki 
halkıyla barışık, halkın yaşam kalitesini yük
seltmek için uğraşan devletle, O rtadoğu ve 
O rtaasya’daki bir avuç iktidar seçkininin m en 
faatlerini ve iktidarını korum ak için uğraşan, 
bu yüzden de kendi halkıyla savaşan devlet 
kavramları arasında büyük fark var. Bu farklı 
ülkeleri dolaşırken kıyaslamayı çok daha ko
lay yapıyor, kendi ülkenizdeki bu iç çatışm a
larda heba olan enerjiye kahroluyorsunuz.

Bu çatışm a artık değişik platform larda da 
en önemli sorun olarak gözler önüne seriliyor. 
“Türkiye, Bir millet-Devlet Çatışması”, başlığıy
la özel sayı yayınlayan Journal of International 
Affairs dergisinin Sonbahar 2000 sayısında
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“Editörlerin Ö nsözü” başlıklı giriş yazısında şu 
ifadelere yer veriliyor:

“M illet ve dev le t arasındaki m ücadele Türk haya
tının bütün yönlerine sinm iş durum da. Bu m üca
delenin kökleri, seçkin lerin  A tatürk ilkelerine kati 
bağ lılık larıy la  donuklaşan Türk milli kim liği üzerin 
deki kavgada bulunabilir. Gerilim  kendisini C um 
hu riye tin  kuruluşundan bu yana ilk defa bağım sız 
o larak ortaya koyan gelişen sivil toplum İçinde 
gösteriyor. Yine bu gerilim  devlet bürokrasisinde 
ve iş çevre lerinde kronik leşen yozlaşm ada m ev
cut. Aynı şekilde, serm aye ve devlet çıkarlarıyla 
bütün leşm iş basın ifade özgürlüğü ve ob jektiflik
ten uzak. Bütün bunların ötesinde, m ille t-devlet 
gerilim i dini güçler ile C um huriye tin  laik niteliği 
arasındaki çatışm ada belirg in.” (4.9.2000 Y. Şa
fak)

Bu ayrışm a ve çatışm anın basına yansıyan 
tarihi ve güncel değişik boyutlarına bir göz 
atalım.

G ündüz Vassaf vatandaşından gizlenen bir 
devletten şikayet ediyor:

Vatandaşından gizli, vatandaşından gizlenen bir 
devletin kullarıyız adeta. Basın, Balıkçı Koopera
tifi, Jandarm a, D iyanet İşleri, Üniversite, İtfaiye 
Teşkilatı, Okul A ile Birliği, hepsi Devlet’in ideo lo ji
sinin bekçisi. Am a Devlet o kadar g izli; y ılla rd ır o 
kadar g iz lenm iş ki, beylik sloganlar ötesinde pek 
kim se neyin bekçiliğ ini yaptığının farkında değil. 
Cesaret de edem iyoruz, biz neyin bekçiliğ ini ya 
pıyoruz diye sorm aya.
Eğer 75 küsur yılını geride bıraktığım ız C um huri
yet, bir tarihse; biz bu tarihi bilm iyoruz. Ne C um 
hurbaşkanı, ne tarih profesörü, ne sen, ne ben; 
b ilm iyoruz. Çünkü arş ivler kapalı, yasak. En iy im 
ser tahm inle  bugün C um huriyet tarihine ilişkin 
belgelerin  ancak yüzde 30-35 ’ine ulaşm ak m üm 
künmüş.
Kendi tarih in i kendisinden bu denli g izleyen bir 
devle te  az rastlanır. Peki, bu kim in menafaatine? 
(20.8.2000, Radikal)

Çetin Altan ise 15 Eylül 2000 tarihli Sa- 
bah'ta; “Bir NATO ordusu kendiliğinden üç 
darbe yapabilir mi?” diye soruyor ve bir anısı
nı anlatıyor:

1953 yılında Fatin Rüştü Zorlu, Türkiye'nin  NATO 
nezdindeki daim i tem silc isiyd i Paris’te...
P aris ’e g ittiğ im de, kendisiyle  “Palais de Rose-Gül 
S arayı” adlı v illasında başbaşa bir konuşm am ız

olm uştu. Bana:
- Bir devlet sırrı vereceğim  sana, dem işti; ne yaz, 
ne de kim seye söyle... Türk Silahlı Kuvvetle ri’nin 
yüzde 95 ’ini, NATO’ya bağladım . Bütçedeki bü
yük bir ağırlıktan da kurtu lduk böylece.
Tüylerim in nasıl diken d iken olduğunu hâlâ hatır
lıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk iye 'de  kim se
nin ruhu bile duym adan, yüzde 95 oranında ya
bancı bir m erkeze bağlanm ıştı...
Ben hemen sorm uştum :
İsm et Paşa'nın haberi var mı bundan? Zorlu:
- Yok, dem işti.
Y ıllar sonra öğrendim  ki, m eğer varmış.

Ve yakın tarihin analizini yaparak;
Şimdi biraz da bizdeki askeri darbelere değ ine
lim. NATO örgütüne her türlü donanım ı ve s tan
dardıyla bağlı b ir ordu; NATO üyesi devletlerin 
m erkezlerinden, öze llikle  de VVashington’dan ha
bersiz bir darbe yapam az kendi ülkesinde. Bunun 
mümkünü, m üm künatı yoktur... 

d iy o r  v e  W a s h in g to n 'u n  n e d e n  ü ç  d a rb e y e  y e 
ş il ış ık  y a k t ığ ın ın  o  g ü n le rd e k i dış p o l i t ik  n e 
d e n le r in i  s ıra lıy o rd u .

Diğer taraftan Cengiz Çandar aynı darbeler 
için ilan edilen iç politik gerekçeleri gerçekçi 
bulmadığını ifade ediyor:

T ürk iye ’de biçim bakım ından birbirinden farklı 
dört darbenin üçü, aynı dönem e aittir. Soğuk Sa
vaş dönem i... Dış m ihrak, Sovyetle r Birliği o lduğu 
için, "iç düşm an" şartı vardır. (...)
Bu üçünden dönem  bakım ından ve dolayısıyla  b i
çim bakım ından da çarpıcı b iç im de ayrılan 28 Şu
bat 1997’de başlayan süreçtir..
Bu kez, dış düşm an m uğlaklaştığı için ama düş
m andan vazgeçilem eyeceğ i ve dolayısıyla  en 
azından "iç düşm an" ihdas etm ek gerektiğ inden, 
k im senin tan ım ında anlaşam adığı "irtica “bulun
muştur.
“İrtica” kavramı tanım lanm adığı ve sın ırlar be lir
lenm ediği için, her türlü İslami eğilim , hedef hali
ne gelm iştir. Soğuk savaş sonrası koşullarında 
inatla dem okrasiyi savunanlar ve askeri m üdaha
leye ilke o larak karşı o lan lar ise, ya irtica ile saf 
tutm akla suçlanarak veya "num aralı cum huriyet
ç iler türü" M cCarthyist safsata larla  baskı altına 
alınm ak istenm iştir. Bu baskıla r sökm edi ve sök
mez. (12.9.2000, Sabah)

Oysa; Polar tarafından 21 ilde binlerce kişi 
üzerinde yapılan araştırm anın ortaya koyduğu
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rakam lar halkın devleti temsil eden bürokrat
lardan farklı düşündüğünü ortaya koyuyordu.

İşte halka göre Türkiye’nin en  önem li so
runları:

Ekonom i, enflasyon, işsizlik %  39.7 
Mafya ve çete ler: % 18.3 
S iyasi istikrarsızlık: %  12.4 
Trafik: % 11.4
İnsan hakları ve dem okrasi ihla lleri: 9.2 
İrtica: % 3.4 
Terör: % 2.5 
(28.8.2000, Gazeteler)

Devleti temsil eden bürokratlarla, halkın 
olaylara bakışı arasındaki bu inanılmaz çarpık
lık bir çok aydın gibi Cüneyt Ülsever’e de 
“TSK’nm rolünü de tartışalım ’’ dedirtiyordu. 

"Biz bize yeteriz" prensibine inanan lar da farkın
da o lm ak zorunda lar ki, her kurum  gibi TS K ’nın 
da hedeflerin in  ona hayatiyet veren millet ile 
uyum içinde olması gerekir. Son iki gelişm eye 
bakınız:
a- A rkasında TS K ’nın tercih politika larının  da bu
lunduğu m em ur kararnam esine d irenen Cum hur- 
b aşkan ı'n a  m ille t ta ra fınd an  verilen  destek  
% 70 ’lerin üzerinde.
b- Em ekliye ayrılan generallerin  irtica ve bölücü
lüğü en büyük teh like o larak birer kez daha ilan 
ettikleri haftada, Polar adlı kuruluşun Türk iye ’nin 
en büyük sorunu nedir?” başlıklı kam uoyu araş

tırm asında sayılan 8 kalem arasında irtica %  3.4 
ile 6., terör (bölücülük) % 2.5 ile son sırada yer a lı
yor. M ille te göre ekonomi (enflasyon, işsizlik), çe 
teler, istikrarsızlık, trafik, insan hakları ve dem ok
rasi çok daha önemli sorunlar.
TSK, yeni koşullara, d iğer tüm  kurum lanın ız  gibi 
uym ak zorundadır. Hem dünyanın g id işatından, 
hem dayandığı m illetin ta leplerinden soyutlana
cak bir kurumun asli görevini icra etmesi zordur. 
Yeni dönem de YAŞ kararların ın  hukuken sorgu
lanm asını, ekonom ik harcam aların ın  şeffaflaş
masını da sağlam ak zorundayız. TSK, 21. yüzyıl
da yeni ve gerçekçi hedefler üretm ek durum un
da, z ira  o hepim izin kurumu. (31.3.2000, H ürri
yet)
Çünkü:
Ferai T ınç ’ın m akalesinde yer alan ve ABD ’nin en 
büyük siyasi analiz kuruluşlarından olan R AND ’ın 
hazırladığı, Türkiye-Batı ilişkilerin in geleceğin i ir
deleyen rapora göre (“Bir Raporun Satır A ra lan ” 
H ürriyet 28.8.2000) güvenlik  konusunda Batı ile 
bizim aram ızdaki en büyük fark lılık  Türk iye ’nin 
ulusal güvenliğinde iç siyasi konuların ön p lana” 
çıkması.
T ınç ’ın verdiği bilg iye göre raporda aynen den i
yor: "ABD ve Avrupa'nın da, bazıları güvenlik  
açısından önem taşıyan iç siyasi tehditleri bu lu 
nuyor, ancak iç güvenliğe odaklanm ak artık bir 
Batı normu değildir ve bu durum  Türkiye ile Batı
lı m üttefikleri arasında kritik b ir farklılığın bu lun
duğunu gösterm ektedir.”
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Ve çünfcü:
M ütte fik le r açısından artık ortak düşm ana karşı 
"m iliter T ü rk iye ” ihtiyacı yok.
"... Zira Türkiye, Avrupa, O rtadoğu ve Orta A s
ya ’nın kavşak noktasındadır. Türkiye istikrarlı, de 
mokrat, la ik liğe  sadık b ir İslam ülkesi olarak... in
san haklarına saygısını artırırsa... (AvrupalI dost
larımız) Avrupa  ile M üslüm an ülkelerin barış ve 
uyum iç inde b ir araya gelm elerinin  tek yolunun 
Türkye o lduğunu ...” (C lin ton ’un Ouand Konferan
sı- 1999)
İşte Tü rk iye ’nin yeni rolü!
(30.3.2000, Hürriyet)

IRejimin Adı ne? 
Hukuk Devleti ve Demokrasi 

Nereye Düşüyor?

İnsan, doğası gereği her canı yandığında sebep 
olanları, sorum luları arar ya tabii olarak, “bizi 
kim yönetiyor, yöneticilerimiz uyuyor m u?” 
diye sorası geliyor. Evet bizi kim yönetiyor? 
Neşe Düzel Radikal’de (28 Ağustos) TBMM Ana
yasa Komisyonu Başkanı Ertuğrul Yalçınba- 
yır'a soruyor;

- Türk devletinin siyasetini kim yönlendi
riyor? Hükümet mi, parlamento mu, yok
sa MGK mı?
Hepsi işin içinde. Am a biz M GK’ya yasal konu
mundan çok daha fazla önem  veriyoruz. M G K’yı 
ait olduğu yere  çekm em iz, süratle norm alleşm e
miz lazım. M G K yürütm enin  içinde yer alan bir 
anayasal dan ışm a kurulu o larak ne M eclis 'in  ne 
de hüküm e tin  üstünded ir. Am a uygu lam ada  
M G K'nın tavs iye  kararlarına  hep uyulmuştur.
- Niye?
- H üküm etler bu tavsiye kararları doğru ltusunda 
kanun tasarıları hazırlayıp, bunların noktası v ir
gülüne M eclis ’ten geçirilm esi için ısrar e tm iş le r
dir. Ayrıca b izde yasam a ve yürütm e de ayrı de
ğil. M ille tvekille ri siyasi liderlerin iki dudağından 
dökülen isim ler. Eğer siyasi partiler ve seçim ka
nunları değ iştirilm ezse, bu tablodan liderlerin ve 
yakınlarının  is ted iğ i anayasa, kanunlar, kurullar 
ve kurum lar çıkar. Bu ülkede yeni bir anayasadan 
önce siyasi partile r ve seçim  kanunları yapılm alı
dır.
- Sizce Türkiye için bir numaralı tehdit 
nedir?
- Dem okrasi ve hukuk dışı uygulamalardır.

En yetkili ağızdan MGK'nın güçler denge
sindeki konum unu  öğrendikten sonra Tufan 
Türenç'in  sü tu n u n d a  (6 .9 .2 00 0 , Hürriyet) 
emekli bir Paşanın endişelerini okuyoruz; 

Yurtdışında çok önemli görev lerde de bulunmuş 
olan paşa, Batılıların  dem okrasi mantığını çok iyi 
biliyor. Bu açıdan değerlendirm eleri düşündürü
cü:
"Silahlı Kuvvetler m üdahil o lm a görüntüsünden 
kaçınm alı. Onun için bu tip  uyarılar kamuoyu 
önünde yapılm am alı.O lağan görüşm elerde dile 
getirilm eli ve Milli G üvenlik Kurulu platform u kul
lan ılm alı.”
Paşanın ısrarla altını çizdiği cüm le ise şu: 
Askeri otoriten in , sivil o toriten in  önünde olduğu 
mesajı B atı’ya verilm em eli."
Bu emekli paşanın endişelerine aynen katı

lıyoruz; ancak sadece "Askeri otorite, sivil o to
ritenin önünde olmamalı" deseydi daha şık 
olurdu, diye düşünm ekten de kendimizi ala
mıyoruz. Çünkü ordu hepim izin ordusu, bu 
"Kokan Ç öplüğün” sorum luları arasında adde
dilmesi ve yıpranm ası hepimizi üzer.

Tıpkı M ehmet Altan’ı üzdüğü gibi;
Her 30 A ğustos ’ta askeri yetk ililerin , dünyanın 
h içbir dem okratik  ü lkesinde rastlanm ayacak tü r
den konuşm aların ı d in ledikçe insan sonbaharı fa 
lan unutup niye bu kısır döngüden kurtu lam ıyoruz 
diye soruyor kendine.
Bundan 250 yıl önce “kuvvetler ayrılığ ı” p rensib i
ni s istem leştiren M ontesquieu de o lup biteni izle- 
se, sanırım  o da buraların adam  olam ayacağını 
düşünürdü. M evsim ler geç iyor am a Ankara  o ldu
ğu yerde sayıyor.
G enelkurm ay Başkam ’nın yasam aya, yürütm eye 
ve yargıya “haddini b ild irm esi” , m em uru olduğu 
hükümeti sam im iye t testine a ldıklarını söylem esi 
ister inan, is te r inanm a kategoris inden b ir garip 
lik.
Bu sonbahar biz gene “hukukun ve dem okrasi
n in” A nkara ’da lime lime edild iğ ine dair ş ikayet d i
lekçeleri yazm aktayız. Sürekli ırzına geçihen hu
kuk... Yasama, yürütm e ve yargının  yerine konan 
askeri güç.
Kuvvetler ayrılığ ın ın  sadece o to riter ya da to ta li
ter re jim lerde bulunm adığını yazar kitaplar. Çün
kü oralarda “güçler dengesi” yerine "ordu, devlet 
bürokrasis i” gibi fiili güçler vardır.
En keskin muhalif
Sanal irtica postundan kendile rine  haşmetli bir
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kürk çıka rm ak is teyen ler vaktiyle de "kom ünizm  
teh likesin i” kullanıyorlardı bunun için. Bölücülük 
de repertuarın  başka b ir parçasıydı...
Ne var ki, halkın gündem i çok daha başka. Onu 
işsizlik ve pahalılık  ilgilendiriyor. Yapılan araştır
m alar gösteriyo r ki irtica halk yığ ın ların ın  günde
minde yok. A nka ra ’dakiler kendilerin i yasama, 
yürütm e ya da yargı yerine koyarak “anayasal 
suçlar” iş lem ek yerine, Türkiye ’nin sefaletini gös
teren 8. Beş Y ıllık P lan'ın rakam larına baksalar 
çok daha hayırlı b ir iş yapmış olurlar.
Türk iye ’nin en ciddi sorunu irtica filan değil, son 
beş yıllık  p landaki Türkiye rakamlarıdır. O rakam 
lar en sert ve radikal bir m uhalifin işaret ettiğ inden 
bile daha keskin b ir başarısızlığın altını çiziyor. 
Büyüyen teh liken in  kam panalarını çalıyor.
1995 y ılında B irleşm iş M ille tle r’in üç yüz kriter uy
gulayarak o luşturduğu insani G elişm işlik  Endek- 
s i’ne göre Türkiye  69 ’uncu iken, 1999 yılında 
86’ncılığa, 2000 y ılında ise daha da aşağılara yu 
varlandı. D em okrasin in  kuralları pazu kuvveti ile 
çiğnendikçe, hukuk bir kenara atıldıkça, devletçi 
ekonom i soygun ürettikçe daha da beter o lacak 
durum.
Yasama, yürütme, yargı nerede?
Bir askeri yetkilin in , kendi uzm anlık alanının çok 
dışında, tam am en siyasi konular ile ilgili dem eç
ler verm esi, kendi gibi düşünm eyen m ahkem ele
ri bile “irtica ta rafından ele geçirilm iş" addetm esi, 
siyasi partile rin  “g rup kararı” alıp a lm am alarını, 
M eclis ’in nasıl hareket edeceği konularını talim at 
vererek düzen lem eye  kalkması eğer hükümet, 
Meclis ve siyasi partile r tarafından sessiz geçişti- 
rilirse, Türk iye  hukuktan ve dem okrasiden biraz 
daha uzaklaşm ış olacak. Bunu kabul edilem ez 
bulan Ada le t Bakanı numune o larak ya ln ızlaşa
cak. (2 .9.2000, Sabah)

M ehm et Altan b u n d a n  bir hafta önceki y a 
zısında d a  “Hukuk Devleti" kavram ın ın  an la 
mını ve ü lkem izdeki hukuk  dışı rejimi sorgulu- 
yordu.

Hukuk devleti ne demek ki?
Türkiye C um huriye ti’ni bürokrat kadro lar kurdu. 
Bu kadro ların  s iyasal anlayışını ise İttihat ve Te
rakki Partisi o luşturdu. Biraz o günkü şartların 
zorlanm asından biraz da İttihatçı geleneğin aşıla
m am asından o lsa gerek, "hukuk devle ti” C um hu
riyet m efküresi iç inde yer almadı.
Devletin tüm üyle  b ir hukuksal varlık  o lduğu bilin 
ci hiç bir zam an gündem e gelmedi, bunun yerine 
başka “ idea lle r” ikam e edildi. Halbuki, devlet ör

gütü hukuk kuralları dışına çıkınca, toplum  çete- 
leşiyordu. Pazusu kuvvetli o lanın, her şeye ve her 
yere  hakim olduğu bir “orman yasası” o ülkeyi ele 
geçiriyordu.
Rejimin adı ne?
Türk iye 'de  hukuk devleti isteyenler, m evcut rejim 

dem okratik  olm adığı ve hukuka değil de güce da
yandığı için rejim  muhalifi sayılıyor.
28 şubat D arbesi’nden başka sığ ınacak yeri kal
m am ış gibi gözüken Bülent E cevit’in, hukuka 
uyulm asını isteyen C um hurbaşkanı’nı inanılm az 
b ir fütu rsuzlukla  “ rejim düşm anlarını yürek lendir
m ekle" suçlam ası da bu yüzden.
Eğer Meclis de bu kararnam eyi reddederse aca
ba Başbakan M eclis ’i de "rejim  düşm an lığ ı” ile mi 
suçlayacak?
Ayrıca “bölücülük, irtica ya da yıkıcılık" suç lam a
larının tanımı ne? Bunu kim, neye ve hangi kısta
sa göre belirliyor?
Susurluk Çetesi zararsız mı?
Uyuşturucu kaçakçılarının, te lle  adam boğan in
sanların  dev le t tarafından yeşil pasaportla  ödül- 
lendirildiği b ir ülkede, hukukun üstünlüğünden 
söz edilebilir mi?
Hukukun böylesine kenara itilm esi, hukuk dışına 
çıkm anın böylesine yüceltilm esi Tü rk iye ’nin önü-
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nü tıkam az mı?
Belki de hukuk isteyen cum hurbaşkanına yönelik 
asılsız sa ld ırıların  tem elinde Avrupa B irliğ i’ne g ir
m em iz halinde ayrıcalıklı konum larını kaybede
cek olan güçlerin  d irenişi vardır, diye düşünüyor 
insan.
C um hurbaşkam ’yla pençe pençeye gelenlerin 
Susurluk Çetesi konusundaki sessizlikleri, banka
ların içini boşaltıp, devletin  parasıyla  keyif çatan
larla ilg ilenm em eleri, bu insanların “devleti koru
m aktan” başka am açları o lduğunu kaçınılm az 
o la rak akla getiriyor.
Ada le t s istem im izin  çıkm azlarına, eğitim  ve sağ
lık sorunlarına, dev le t görevlilerin in  çetelere katı
lım larına, deprem  tehlike lerine, işsizliğe, on m il
yon insanın açlık sın ırında yaşam asına a ld ırm a
yanların  yaln ızca “irtica”yı teh like o larak göster
m eleri, doğrusu onların sam im iyeti konusunda 
ciddi kuşkula r yaratıyor. (26.8. Sabah)

Ali B ayram  oğlu ise 7 Eylül tarihli Yeni Bin- 
yıl'da, y a ş a n a n  olayları, gelişmeleri ihtiyatlı bir 
iyimserlikle değerlendiriyor, “Devleti D em ok
rasiye D ave t” eden le ri  yü rek lend irm eye  çalışı
yordu:

Devletin iç inde üç makam, hukukçu olan üç adam 
oto riterleşm eye  d iren iyor; baskılara karşı çıkıyor, 
devleti dem okras iye  davet ediyor.
Bunlar sırasıy la  Cum hurbaşkanı Sezer, Yargıtay 
Başkanı Selçuk ve Ada le t Bakanı Türk...
Dün yaptıkları konuşm alar, yolladıkları m esajlar 
ve zam anlam ayla  K ıvrıkoğlu ’nun açıklam alarına 
karşı ağırlık  o luşturdular. Sadece karşı ağırlık 
o luşturm akla  kalm ayıp, G enelkurm ay Başkam ’na 
cevap verdiler, “Türk iye koşulları ve devlet beka
sı id e o lo jis in e  dayanan “ faydacı siyaset anlayı
ş ın ın  karşısında hukuku, hukuk devletin i ve hu
kuk s iyasetin i diktiler.
C um hurbaşkanı S eze r’in, Yargıtay Başkanı Sel- 
çuk ’a gönderd iğ i m esajda ise şu ifadeler yer alı
yordu:
"Türkiye 'de  birey top lum  ve birey devlet ilişkileri 
yen iden  düzen lenm e lid ir. Çağdaş dem okratik  
top lum larda olduğu gibi ü lkem izde de insan hak
ları, devle tin  tem eli sayılmalıdır. Çağdaş dem ok
rasilerde hukuk devleti; evrensel hukukun üstün 
kurallarına, yasaların  üzerinde yasa koyucunun 
da bozam ayacağı tem el hukuk ilkelerine bağlı 
olan devlettir. Yargının yasam a ve yürütm e erk le 
rinden çeşitli nedenlerle  bağım sız olmayışı yargı
ya olan güveni zedeler...”
Bu üç hukukçunun, bu üç kritik m akam ın arkasın

da devasa b ir kam uoyu desteği var. Bu destek de 
başlı başına b ir güç merkezi. (...)
Bu talep siyasileşir, veyaset baskısına yönelik 
tepk ile r köklü ve cesur b ir dönüşüm  isteyen s is
tem li b ir güç haline dönerse, ülke sistem inde gö
rü lm edik b ir devrim  gerçekleşebilir. Devlet-siya- 
set, siyasi fayda-hukuk arasında birinciler lehine 
ayrışm a ve bunun sonucu olan vesayet rejim i gö
rüntüsü, kısaca günüm üz iç güç ler dengesin i ve 
yapısa l durum unu özetleyen hal son bulabilir, en 
azından bu yolda son derece önem li bir başlan
gıç noktası oluşur...
Yeter ki, ilkelerden, tem el değerlerden hareketle 
çık ış lar yapan bu üç hukukçuya dirayet, ilke, er
dem  ve cesaret açısından siyasi m ekanizm a ile 
m edya da eklensin.

Ve Cüneyt Ülsever statükoya isyanını şu iç
ten ve sam im i ifadelerle dile getiriyor:

Bu ülkede herkes açık konuşsun. Kimse Avrupa 
B irliğ i’ne uyum gösterm eye m ecbur değil, isteyen 
sta tükoyu tercih  eder, isteyen değişim den yana 
tavır koyar. Ancak, b ir insanın veya kurum un ay
nı anda birbiri ile çelişen s tandartlar kullanması 
kabullenilem ez.
Ya birisi, ya da ötekisi!
Ben değişim i tercih ediyorum . Zira, hayatımı bazı 
insanların iki dudağı ucunda yaşam aktan bıktım. 
Korkm am ak ve korku tu lm am ak istiyorum . Vata
ndaşları arasında 1. Sınıf. 2. S ınıf ayrım ı yapan 
bir düzeni benim seyem iyorum . Hukuka güven
mek İhtiyacındayım .
Ben ayrıca uluslararası literatürde Türk iye ’nin 
"askeri vesayet a ltında dem okrasi" yaşayan ülke
ler listesinde yer alm asını da kabullenem iyorum . 
AB standartları mı? Herkes önce kendi kapısının 
önünü tem izlesin. (31.8.2000, Hürriyet)

Yeni Yönetim Anlayışı 
“Halka Sadakat Şerefimizdir”

Birçok aile gibi, yeni kurulm uş bir siteye taşın
dığınızı düşünün. Kendi dairenizin dışındaki 
ortak yaşam ı ilgilendiren sorunların  çözüm ü 
için toplandığınızda sizin paranızla sizi temsil 
edecek ve yönetecek bir yönetim  oluşturm ak 
zorunda kalırsınız. Site yeterince büyükse em 
niyet ve korunm a ihtiyacıyla bir de yönetim e 
bağlı güvenlik gücü oluşturursunuz.

Böylece tabii bir hiyerarşik şem a ortaya çı
kar. En üstte siz, site halkı, onun  altında yöne
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tim ve en  altta y ö n e t im d e n  maaşını alan o n u n  
em rinde  olan bir güvenlik  gücü.

Birisi bu  tab loyu  ters çevirir  de iç ve dış t e h 
dit korkutm alarıy la  güvenlik  gücünü  en  te p e 
ye  koyup  yöne t im i o n u n  em rine  vererek  asıl 
site halkını, yan i sizi kendi giyim kuşam ve y a 
şam  anlayışına göre  y ö n e tm e y e  kalkarsa k e n 
di sitenizde esir o lm u şsu n u z  demektir.

Gandhi yukarıdaki ö rn ek te  o lduğu  gibi ç a r 
pıtılmamış y ö n e t im  v e  liderlik anlayışını şu 
veciz ifadeyle ölümsüzleştiriyor:

“Halkım Gidiyor; liderleri oldu
ğum için onları takip etmeliyim.” (İn

san Lider Doğmaz. Kitap Howard Haas)
Aynı m e n ta l i te y i  ve  ifadeyi Toktam ış 

Ateş’in 31 Ağustos’ta Cum huriye t ' te  yazdığına 
g ö re  Mustafa Kemal P aşa’da  da görüyoruz. 
Ateş, tersini d ü şü n e n le re  ayrıca bir uyarıda da 
bu lunuyor.

1 Eylül 1922’de Dum lupınar zaferi kazanıldıktan 
sonra ordu lara yayım ladığı b ild irgede de şu sa 
tırları okuyoruz:
"Büyük ve necip m ille tim izin  fedakarlıklarına layık 
o lduğunuzu ispat ediyorsunuz. Sahibimiz olan 
büyük Türk milleti, istikbalinden em in olm aya 
haklıdır.”
Bu bild irgede d ile  getird iği “sahibimiz olan büyük 
Türk milleti" ifadesi de, son derece anlamlıdır. 
Gerçekten; günüm üzde, kendini Türk milletinin 
sahibi sananlara, çok önemli bir uyarıdır.
Öte yandan C um hurbaşkanı Sezerin Bir

leşmiş Milletler m ilenyum  zirvesi dönüşü h a
vaalanında verdiği dem eç yüreklere su serpi
yor ve geleceğe um utla bakmamızı sağlıyor: 

Halkın iradesine  güvenm eyi, hukuka saygı gös
termeyi önem li değerle r o larak gördüğüm ü ve an
cak bu değerle rin  hukuk devletiyle egem en kılı
nabileceğine işaret ettim ." (11.9.2000, Sabah)

Bütün so run la r ın  kötü  y ö n e t im d e n  kay
naklanm ası,  y ö n e t im  üzer inde d aha  fazla d ü 
şünm eyi gerekli kılıyor. Bu sebeple Tüsiad’ın 
düzenlediği “A vrupa  Birliği Y olunda Türki
ye 'de  iyi Yönetişim K onfe ra n s ın d a n  Necati 
D o ğ ru n u n  (Sabah) yaptığı özetle yazımızı n o k 
talıyoruz.

Gün ışığında yönetim ...
Avrupa ö lçüsünde, rüşvetsiz, soygunsuz, hortum- 
suz, kayırm asız, yozlaşm am ış, çetesiz, mafyasız,

teke lleşm em iş yönetim , insaf yönetim , om urga 
yönetim , sorum lu, verim li, kerim , israfsız, adil, 
saydam, açık yönetim ...
Rekabetçi yönetim ...
Bunların hepsi bir araya ge liyor İngilizlerin "G o
verness...” dediği iyi yönetişim  oluyor.
Yeni ileric ilik bu. Avrupa Birliği yolunda g itm ek is
tiyorsan bu yeni ilericiliği Türk iye ’deki halk k itle le 
rine anlat, benim set. Bunun içinde; daha yüksek 
yaşam  kalitesi... insan odaklı, çevreye uyum lu... 
zengin-yoksul uçurum u olm ayan... b ir kalkınm a 
modeli. Yeni top lum sal program. Yeni ekonom ik 
atılım. Devleti küçültm ek değil, devletin rolü ile 
kapasitesin i uyum lu hale getiren bir yönetim . 
Siyasetçi ahlakını, bürokrat ahlakını, işadam ı ah
lakını yükselten bir yenilenm e. Sürdürü leb ilir bir 
kalkınm a... Adaletin özgürleşm esi...
Yetkilerini ve gücünü eşit o larak ve m utlaka eşit 
olarak, hiç bir ayırım  yapm adan halkın bütünü 
için kullanan bir devlet yönetim i. Kaliteli, u laşılab i
lir, profesyonel, kamu yönetim i...
Piyasa, sivil toplum , devlet arasıdaki ilişki uyum 
unu pürüszüz, sancısız hale getirm iş b ir yönetim . 
Yerel yönetim leri, bölgesel yönetim leri, merkezi 
yönetim leri... b irbiriyle  rakip değil b irb iriyle  uyum 
lu yapan bir yönetim ...
Türk iye ’de devletin  dağıttığı rantlar, sübvansiyon
lar, rekabet etm eden elde edilen zengin leşm eler, 
urlaşm ış bir tarihi m iras o larak duruyor.
Bu tarihi mirası kald ırıp  atacak bir yönetim ... 
Daha az değil, daha çok hesap veren devlet... 
Topladığı vergiyi nereye, ne kadar, hangi verim 
lilikte harcadığının her an hesabını verecek kamu 
yönetim i.
Halkı miskin, pasif, ezik değil; hesap soran bir 
toplum ... Daha yüksek zenginlik: Fakat daha az 
değil; daha çok hesap veren bir devlet. Rekabet 
kültürü olan işadam ı, rekabet kültürü olan s iya 
setçi, rekabet kültürü olan aydın, rekabet kültürü 
olan bürokrasi...
Adalet reform unu yapmış, siyasi partile r kanunu
nu değiştirm iş; parti ağalığını, Padişah liderliğ i b i
tirm iş... M eclis in çalışm asını değiştirm iş, m ille tve 
kilini lidere kul olm aktan kurtarm ış, kaynakların  
nasıl kullanıldığ ının, nasıl paylaşıldığ ın ın her an 
hesabını verecek bir yönetim ...
Devlet ihale lerin i, paylaştıran değil; şeffaflık la  ve 
rekabeti h ızlandıracak şekilde yapabilen, özel ve 
kamu sektörünü hesap verm eye zorlayan, çevre 
ye duyarlı bir yönetim ...
Ve kayırm ayı... Kayırılmayı... Temel değer o lm ak
tan çıkarm ış bir halk... İşte yeni ileric ilik bu... 
H a yali b ile  güzel değil m i?
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an kara  /  tü m  za m a n  kara  /  lisanüstii a n la tılm az  /  yüreğinin yerine güvenirse  
insan nam lu lara  /  taş taşırsa güneş yo lundaU  sü ku t düğm elerin i çözer u çu ru m 

lara Ig ü ven irse  insan nam lulara  /  an lam ın  iç i  baru t Ig ö k y ü zü  çöl /  a tar kend in i 
sa n  su la ra /yü reğ in d en  telaşla kaçıp insan /  sığındığında nam lulara

Küçük kızımın devasa sorusuna cevap bulamıyorum. 

Okula göndermezsem ceza verecekler.

Okula başörtülü gittiği için örtüsünü açacaklar.

Oysa okula böyle başlamıştı. Öyle devam etmişti.

Ne değişti?

Hangi suçu işledim?" diye soruyor şimdi.

Boğazımda düğümleniyor hıncım. Yüzyıllara yayılan bir 

imparatorluk geliyor aklıma. Kırktan fazla etnik yapıyı, 

bir o kadar mezhep ve meşrebi birarada barış içinde ya

şatan engin hoşgörüyü düşünüyorum. O kendine güve

nin başarıdaki payına hayranlık duyuyorum.

Sonra gözümün önüne oğlunun şehitlik madalyasını alan 

annenin törendeki hali geliyor. Ve sonra okulun kapısın

dan çevrilen kızı.

Bu bir trajedi.

Ağlamak gerek belli miktarda. Sonra gülmek... Gülmek 

gerek bu gövdesi kaçak vehime.

Ben, barıştan yana. Ben kötülüğe karşı iyilikten yana. 

Bunlar dinimin bana öğrettiği. Bunlar binlerce hikmetten 

n ir - k r , î;!.,.
Ve ben kavgalı değilim komşumla. Sokakta, caddede, iş

yerinde benim gibi inanmayan ve düşünmeyenlerle bir 

kavgam yok! Tehdit gündemde değil; olsa olsa "tekliftir" 

insandan insana ulaştırılması gereken.

Günle barışık, toprakla birlikteyim. Gökyüzüne bakışım 

herkesten farklı belki.

Herkes sözünü söylesin istiyorum. Herkes düşüncesini, 

inancını bilerek, isteyerek özgür iradesi ile seçsin istiyo

rum.

Kim rahatsız oluyor? Kimdir bu kadar korkak ve güven

siz? Kimdir demiri bu kadar seven?

Kim küçücük kızımın önüne aşılamaz surlar örüyor? 

Yeryüzünü ceberrut tanrılar mı istila etti yoksa!

Ve gülüyor bütün dişlerini parlatarak dünya.

Bu gülüşü nasıl izah edeyim ona?

Oğlum nice zamandır konuşmuyor.

Sürekli ıslık çalıyor. Kimse anlamasa da bir cevap buldu 

demek sorusuna. Bir de tüm kasetlere çektiği "Ne güzel 

baş bağlıyor Söğüt'ün güzelleri" türküsünü dinliyor.

Bu kız ıslık çalmayı da bilmiyor.

Gözlerini dikmiş gözlerime, sorusunu yineliyor habire:

- "Baba suçum ne?"

Bir cevap bulmalı. Gün bilmez, ışık anlamaz... Geceden 

kalma bir parça karanlığa sormalı. Yoksa kıyamet kopa

cak. Yerin iliklerine haber gider, titrer dağlar, dereler; 

"suçsuz ceza" gündemdeyse.

"Böldün memleketi" diyeyim; "suçun bu!". O zaman "na

sıl" diye sorar; nasıl izah edeyim. "Hayali ihracat yaptın, 

çete kurdun, kaçakçılık yaptın" desem. "Yetkini kötüye 

kullandın" diyeyim... Yok yok, hiç birinin izahı yok... "Baş

kalarının kafa konforunu bozuyorsun be kızım böyle de 

olmaz ki..." "Onlar da benimkini bozuyor" der o zaman. 

Yok... yok... Cevabı yok bu sorunun.

Biraz sessizlik, biraz acı tebüssüm. Bir tutam acıma hissi 

yeryüzü zavallıları üzerine.

Sonra başbakanın üslûbuyla üç kelime:

Yanıt yok kızım!

Ve nefret yeryüzünde en yüksek dağdır.
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Karanlıkta Gerçekleşen İhtilâller

Cevdet Said

B ir grup asker, gecenin birinde, bir ülkede, bir ihtilâl tertip edip 
başarılı oldukları zaman o ülkede yürürlükte olan anayasal dü
zeni, parlamentoyu, senatoyu ilga ederler. Güneşin doğuşuyla 

birlikte ihtilâlciler adeta tanrılaşırlar. Ama (ezkaza) başarısız oldukları 
zaman, vatan haini olarak kabul edilir, bu suçtan ötürü idama mahkum 
edilir ve ertesi sabah da hemen idam edilirler. Böylesi bir olayın mey
dana geldiği herhangi bir toplumu ben meşru, makul ya da insani 
bir toplum olarak kabul etmiyorum.

Şu Pakistan’ın hâline bir bakın! Bu ülke geçmişte Islami bir 
devlet kurmak için milyonlarca şehit vermiş, milyonlarca insa
nı bu yüzden sürgün edilmişti. Böyle bir geçmişe sahip olan bu 
ülkede meydana gelen şu hiçbir değer ifade etmeyen askeri 
ihtilâle bakın! Doğrusu Pakistan’ın bu duruma düşmesi, 
müslüman olarak bize utanç veriyor. Onların gerçekleştir
dikleri bu askeri ihtilâl, icad ettikleri o saçma sapan (atom) 
bombalarına benziyor. Şimdi böyle bir durum karşısında 
suskun kalarak hala bu ülkenin bir İslam ülkesi olması şöy
le dursun, insani bir ülke olduğuna şahitlik edebilir miyiz, 
böyle bir şahitlikte bulunmak bize yakışır mı?

Allah Rasûlü’nün Deccâl’den söz ederken şöyle dediği 
nakledilir. “O ben sizin aranızda bulunduğum  sırada çıkarsa, ben 
onun karşısında en giiçlü delilim. Ancak eğer benden sonra çıkarsa, o 
zam an herkes kendi kendisinin delili, kendi kendisinin rehberi olacak- 
• >> tır.

Öyle ise İslâm âleminde ve insanlık aleminde bu tür düzenbazlar 
(deccâllar) ortaya çıktığı zaman, ben kendi kendimin delili, kendi 
kendimin rehberiyim.
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Bu tür ihtilâllerin gerçekleşmesi durumunda, 
onların Islami nitelikte, insani değerlere sahip ol
duklarına şahitlik etmemiz bize dayatıldığı zaman, 
müslüman bir fert olarak senin yapman gereken, 
bu dayatmayı reddederek böyle bir olaya şahitlik 
etme zilletinden onurunu kurtarmaktır. Eğer baş
kaları sözkonusu ihtilâllerin müsbet nitelikte ol
duklarına şahitlik ederlerse, sakın sen onlarla bir
likte şahitlik etme. Sen kendi kişiliğinin, onurunu- 
n koruyucusu, kendi kendinin delili ve rehberi ol. 
Çünkü aleyhim ize olsa dahi, bizim  şahitliği Allah  
için e tm em iz  gerekir. Böyle bir şahitliği gizlediği
miz zaman, bu tutum, yakın gelecekte bütün din
lere, yaşama biçimlerine galip gelecek olan 
(hak)dine has bir tutum  olmayacaktır. Bu yüzden 
O’nun Kitab’ı (Kur’an) da köşeye atılmış (mehcur) 
olarak kalacaktır. Ama şu anda biz, böyle bir or
tamdan, böyle bir tutumdan kurtulabiliyor mu
yuz?

Faslı sosyolog Fâtıma el-Mernisî, Hişâm Cuay- 
yıt’dan naklen şöyle yazıyor: ‘Ufuksuz, vizyonsuz, 
tutkusuz, bilgisiz ve akılsız bir devlete destek olup 
ona ka:''ida bulunmaktan ötürü kendimi alçalmış, 
zelil d u ru la  düşmüş birisi olarak hissediyorum. 
Kültürsüzlüğün, bilgisizliğin önde gelenleri beni 
böyle davranmaya zorluyorlar. Doğrusu bundan 
dolayı büyük bir gerilim yaşıyorum!’

Evren ve onun yapısı için oluşturduğumuz bü
tün hatalı tasavvurlarımızdan tamamen kurtul
mazsak; Allah ve O n u n  kâinatı üzerine yarattığı, 
hiçbir değişime ve dönüşüme uğraması sözkonusu 
olmayan kanunu ile ilgili düşünme biçimlerimizi 
gereği gibi düzeltmezsek, gelecekte de bu zilleti ya
şayacağız. Toplumun tasavvurları, inanma biçimi 
(itikadî anlayışı, ideolojisi, dünya görüşü) ona 
hükmeder, onun hayatım biçimlendirir ve gelece
ğini belirler. Bu yüzden, bu topluluklar kendilerini 
değiştirinceye dek Allah onların durumlarını de
ğiştirmez; ‘bu böyledir, bir toplum  kendisini değiş
tirm edikçe Allah onlara sunduğu n im eti değiştirici 
değildir’.

Değişim ameliyesi bilgiyi ve Allah’ın sünnetle
rini gizlemekle gerçekleşmez. Müstekbirlerin (za
limlerin, zorbaların, diktatörlerin, iktidar avcıları
nın) ve müstaz’afların (ezilen, sömürülen konum

larda olan sessiz yığınların) milletinden kopup 
uzaklaştığımız zaman, ancak bilgiyi yaymamız 
mümkün olacaktır. Zira müstekbirlerin ve müs- 
taz’aflarm birlikte yaşadıkları ortamları, K uranda 
son derece açık bir şekilde nitelendirilmiştir. Yüce 
Allah şöyle buyuruyor.

Sen o zalimleri, Rab’lerinin huzurunda tutuklanm ış, 
birbirine söz atarken bir görsen: M tistaz’aflar, m üstekbir- 
lere şöyle derler: ’Siz olm asaydınız, elbette biz inananlar
dan o lurduk’. B unun üzerine m üstekbirler de, m üstaz’af- 
lara şöyle karşılık verdiler: ‘Size hidayet geldiği zam an, si
zi ondan biz mi engelledik? Hayır, zâten siz kendiniz suç 
işleyen (m ü crim lerd in iz .’ M iistaz’aflar, m üstekbirlere 
‘Hayır, (siz hep) dolap çevirir (kom plolar kurar), kö tülük 
aşılardınız. Allah’a karşı nankörlük  etm em izi, O ’na şirk 
koşm am ızı bize em rederdiniz’ dediler. Azabı gördükle
rinde, içlerinde pişm anlıklarını gizlediler, biz de o nan 
körlerin boyunlarına dem ir halkalar geçirdik. O nlar sade
ce yaptıkları ile cezalandırılm ıyorlar mı?” (34/31-33).

Bu âyette, iki ayrı grup gibi gözükmelerine rağ
men, müstekbir ve müstaz’af grupların aslında tek 
grup olduklarını, Kur’an’m onları aynı grup içeri
sine koyduğunu, onları tek toplum biçimi olarak 
tanımladığını görüyoruz. Çünkü böyle bir top
lumda müstekbir müstekbirliğini yitirmekten kor
kar, müstaz’af ise, müstekbirin yerinde olmayı bü
yük bir ihtirasla arzular. Yani bu milletin her iki 
tarafına da, sonuçta tek bir fikri sistem hükmeder.

Aynı şey sözkonusu ihtilâllerde de meydana ge
lir, mesela gayr-ı meşru olan bir grubun elinde bu
lundurduğu iktidar, bu tür ihtilâller vesilesiyle, yi
ne gayr-ı meşru olan bir başka tarafa geçer. Netice
de her ikisi de gayr-ı meşru’dur. İşte bu şekilde ik
tidar gayr-ı meşru taraflar arasında el değiştirir 
durur.

Gerçekte ihtilâlcilerin en büyük amaçları, ül
kede yaşayan halklarını, bu tür ihtilâlleri gerçekleş
tiren ihtilâlcileri kurtarıcılar olarak kabul etmeleri 
için hazır hale getirmektir. Bütün çabalarını, onla
rı böyle davranmaya hazırlama amacı üzerinde 
yoğunlaştırırlar. Oysa ihtilâlcilerin hepsi de aynı 
yanlışı tekrarlamaktan ve onu derinleştirmekten 
başka bir şey yapmazlar.

Biz bu durumun böyle olduğunu kavrayıp Al
lah katında suçlu konumunda olan müstekbir ve
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müstaz’af milletinden kopup uzaklaştığımız za
man, bu tür ihtilâllerin hilelerinden, tuzaklarından 
kurtulmuş olacağız. Aynı zamanda komplocuların 
komplolarını, tutarsız ve dayanaksız yöntemlerini 
de desteklememiş olacağız. İşte o zaman, karanlık 
gecelerin yarılarında iktidar avına çıkan iktidar av
cılarının, bu tür girişimleri de son bulacaktır.

Acaba niçin benliklerimizde başka bir insanlık 
durumu gözleyerek (dual bir kişilik çelişkisi) yaşı
yoruz. Niçin böyle ikili bir yaşama biçimini tercih 
ediyoruz?

Bizim bu tür ihtilâlleri desteklememiz, müs- 
tekbirlerin ve müstaz’afların milletlerine tabi ol
mamız kesinlikle mümkün değildir. Her iki top
lum ortamından çıkmamız, onlardan uzak dur
mamız gerekir. Çünkü Kıyamet Günü kendisine 
uyulanlar, uyanlarından uzak durmak isteyecek
lerdir:

“İşte uyutanlar (kendilerine) uyanlardan uzak durdular; 
azabı gördüler, aralarındaki bağlar kesildi. Uyanlar şöyle 
dediler: ‘Ah, keşke bir daha dünyaya gitm em iz m üm kün 
olsaydı da şimdi onların bizden uzak durdukları gibi biz 
de onlardan uzak dıırsaydık.’ İşte böylecc Allah onlara iş
ledikleri bü tün  fiilleri hasretler olarak gösterir...” (2/166- 
167)

Bu gibi âyetler, zulüm ile ilişki içinde olma ko
nusunda, Kur’an’ın nasıl farklı yöntemler kullan
dığını bize göstermektedir.

İnsanlar ezilen ve sömürülen durumunda olan 
müstaz’afları temize çıkarmalarına rağmen 
Kur’an’ın birçok yerinde müstaz’aflarla ilgili m üt
hiş eleştiriler vardır. Sözgelişi Kur’an, Kıyamet gü
nü onların öne süreceği ‘Biz efendilerimize itaat 
ettik de bizi yoldan saptırdılar’ şeklindeki bahane
lerinin kabul görmeyeceğini bildirmektedir: 

Kur’an’ın bu metodu, tek (bireysel) insanın so
rumluluğu üzerinde yoğunlaşıyor: “Andolsıın siz 
ilk kez yarattığ ım ız gibi, y ine  tek olarak bize geldi
niz...” (6/94) “O nların hepsi, K ıyam et Günü O ’na 
tek başına gelecektir.” (19/95)

Oysa dünyada Allah’ın hesabı, toplumsal te
mel üzerine kurulmuştur: “İçinizden sadece zu lm e
denlere erişmekle kalm ayacak fitneden  sakının!” 
(8/25) Çünkü dünyada bireyin durumu, içinde ya

Ihtilâller SAİD

şadığı toplum ile doğrudan bağlantılıdır. Fakat uh- 
revi hesap tek tek görülecektir. Her birey kendi he
sabını tek başına verecektir.

“Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü taşımaz.”
( 17/ 15)

Bütün kültürler, insanları derin meselelerin
den söz etmekten engelleme yöntemiyle kalpleri ve 
gözleri körelterek, modern araştırmalar sayesinde 
kendilerini koruyabilmektedirler. Doğrusu ben İs
lam ve insanlık aleminin yaşadığı yalanlara şahitlik 
etmemem hususunda, yüce Allah’ın beni ilmi ve 
evrensel bir güçle desteklediğini hissediyorum. 
Hiçbir elçi gelmedi ki bu insanlar onunla alay et
mesinler.

Ey insanlar! Yalan yere şahitlik etmekten uzak 
durmam, benim için çok mu zordur?

Allah’ım sana, Senin meleklerine, Arş’ını taşı
yanlara ve kullarından salih olanlara şahitlik ede
rim (onlar adına and içerim) ki, zulüm ile bir yere 
gelenlerin meşruiyetine, yalan yere şahitlik etme
yeceğim!

Benim bütün çabam, miistekbirliklerini yitir
mekten korkan müstekbirler ile, müstekbirlerin 
yerine geçmeyi büyük bir ihtirasla temenni eden 
müstaz’afların yollarının ve yönteminin Allah’ın 
yolu ve yöntemi olmadığını bütün açıklığı ile orta
ya koymaktır. Kim bunu tasdik etmezse tarih ve 
insanları ğay ortamından kurtarıp riişcfü önceki
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yerine yeniden yerleştiren kimselerin bulunmadığı 
tarihimizde bizden önce geçenlerin sünnetlerine, 
onlara uygulanan (ilahi ve tarihsel) kanuna baş
vursun.

Müslümanlar karanlık bir gecede rüşd’ü yitir
diler. Ama uzun asırlar boyunca onu bir kez daha,

nasıl geri getirip eski 
yerine yerleştirecek
lerini bir türlü bile
mediler. M üslü
manlar hâlâ rüşd’ün 
nasıl geleceğini ve 
rüşd’ün aydınlatıcı, 
inandırıcı ve meşru 
bir yol ve yöntemle 
gelen m eşruiyet ol-

İs ter beyaz olsun is te r kı
zıl, her ihtilal n e tic e d e  

yanlışlık üretir, yanlışlık t e 
meli üzerine oturur. Çün

kü o, tam am en ikrah gücü
ne dayanan bir yöntem dir.
Bu yüzden bütün ihtilaller duğunu da bilmi-

fe s a ttır, şirktir. O ysa te v -  yorlar maa,esef! Şu‘
nun yanısıra müslü-

hid ikna’ ve  Allah'ın 'köpük manlar, Hz. Pey-

yok olup g idecek, ama in- gambel ın örnekli
ğini de kavrayabil-

sanlara yararlı olan ye ryü - mi? deiiller henu2,
zünde kalacaktır’ kanunu- Bu yüzden onun

.................  , kurduğu sistemi, ta-
nun gucune inanmak ve  rihin kanunlannın

güvenm ektir. ve sünnetlerinin dı-
----------------------------------------------------- şında, ilahi bir lütuf

(olağandışı bir hadi
se) olarak görüyor, öyle değerlendiriyorlar. Kuşku
suz insanları ardarda gelen ve hiç kesintisiz birbini 
izleyen ‘ğcıy karanlıklarından bilginin aydınlığına 
çıkarmak, külfeti az, sonuçlan çok, son derece ko
lay bir çözüm yöntemi, Peygamber’in askeri bir 
ilıtilâle başvurma gereği duymadan kurduğu ve 
yerleştirdiği sistemdir. Çünkü Hz. Peygamber akıl 
ve bilgi ile Güç ün  meydan okumasına karşı diren
mişti; güzel öğütle Allah’a davet ederek, en güzel, 
en tutarlı mücadele yöntemi ile mücadele ederek, 
elini sıcak savaştan çekip namazını doğru ve dü
rüst bir şekilde kılarak Güç’tin bütün meydan 
okumalarına sabretmişti. O’nun bu tutum u, 
Medinelilerin kendisini karşılamalarına kadar sür
müştü. Medinelilerse O’nu ordularla, askerlerle 
değil, Medine’nin genç kızlarının inşad ettiği ünlü

tala’al bedru aleyna (Bize bir ay doğdu) kasidesi 
eşliğinde karşılamışlardı.

Bu deneyim, yakın gelecekte yine gerçekleşe
cektir. Ne yazık ki, bu olayın apaçık bir nûr, parıl 
parıl parıldayan bir kandil olduğunu kavrayacak, 
tahlil ve izhar edecek kudretten yoksunuz. Ancak 
eninde sonunda bize rağmen, bu yoldan başka bü
tün yolların ve yöntemlerin yanlış, kötülüklerinin 
sanal yararlarından çok daha fazla olduğunu, zo
runlu olarak keşfedeceğiz.

Hz. Peygamber’in yaşama biçiminin espiıisini 
kavrayamadığımız gibi, karanlık bir gecede kendi
lerine gelen bir ihtilâli sessizce kabul eden, içine 
sindiren bir milletin yaşadığı bir ülkeye demokra
sinin kesinlikle giremeyeceğini de kavrayamadık.

Fransız sosyolog Bordo, ‘Pratik A kılcılık’ adlı 
kitabında şöyle diyor. ‘Mantıki ve ahlaki bakımdan 
toplumsal memnuniyeti ve minnettarlığı gerçek
leştirmeyi hedefleyen resmi mukavelelerin oluştu
rulmasında asıl sorumlu, evren ve onun yapısını 
idrak etme sistemi üzerinde sağlanan ittifaktır.’ Ya
zar diyor ki; asıl sorumlu kuşkusuz bu ittifaktır ve 
asıl köşe taşı odur.’

Ben müslüman birey olarak O’nun yarattığı 
alemi idrak sistemine göre, alemlerin Rabb’inin 
önünde sorumlu olduğumun bilincindeyim. 
Kur’an’dan anladığım ve orada peygamberlik ku
rumu ile ilgili sunulan anlayış ölçüsünde, ben özel 
bir sorumluluk altında olduğumu hissediyorum. 
Sahtekarlıktan kurtulma hususunda ben kendi 
kendimin deliliyim, rehberiyim.

İster beyaz olsun ister kızıl, her ihtilâl neticede 
yanlışlık üretir, yanlışlık temeli üzerine oturur. 
Çünkü o, tamamen ikrah gücüne dayanan bir yön
temdir. Bu yüzden bütün ihtilâller fesattır, şirktir. 
Oysa tevhid ikna’ ve Allah’ın 'köpük yok olup gide
cek, am a insanlara yararlı olan yeryüzünde kalacak
tır’ kanununun gücüne inanmak ve güvenmektir. 
Ne var ki onlar bunun gerçekleşmesini çok uzak 
görüyorlar. Oysa biz onu çok yakın görüyoruz. 
Kuşkusuz onun vakti saati gelmiştir. Şiddetin ek
siklik ve çirkinlik yaratmanın ötesinde bir işe yara
madığı gerçeği artık zuhur etmeye başlamıştır.

El-Mecelle, 17-23 Eylül 2000 s. 1075 
Çev: A bd i Keskinsoy

36 Ekim 2000 ÜMRAN



Hz. Lokmandan 
Terbiye Prensipleri

_______________________ ARAŞTIRMA

Dr. Kerim Buladı

K
ur’ân ebedi prensipleri ile, bütün insanlı
ğın dünya ve ahiret saadeti için en kısa, en 
kestirme ve en aydınlık yolu gösteren, bu 

konuda eşi ve benzeri olmayan bir kitaptır. Kuran, 
insanoğlunun doğru yolu bulması için ebedi ve ev
rensel ilkeler ortaya koymuştur. İnsanlık için en 
mükemmel hayat, Kur’an’ın ortaya koyduğu ha
yattır.

Kur’an-ı Kerim, bir irşat kitabıdır; onun gaye
si, insanları doğru yola iletmek, iyi ve güzel olanla
rı onlara sevdirmek, yanlış ve kötü olanlardan da 
onları uzaklaştırmaktır. O, muhataplarının bilgi, 
anlayış, kavrayış ve kabiliyetlerine uygun bir me
totla hitap eder. Her seviyedeki insanın kolaylıkla 
anlayabileceği bir dil, herkesin ilgi duyacağı bir 
üslup kullanır.

Kur’an-ı Kerim, hitaplarında, kimi zaman şef
kati, merhameti, rahmeti, bağışlamayı, müjdeyi 
öne çıkarır ve insanların kalbini fethederek irşadı
nı sürdürür; ilahi düsturların ebedi saadeti ile on
ları baş başa bırakır. Kimi zaman, yavrusunu çeşit
li tehlikelerden korumaya çalışan anne-babanın 
sert-tatlı uyarıları gibi, insanları uyarır. Kimi za
man da, korkutur, ürpertir ve titretir bir üslupla 
insanları hidayete, doğru istikamete yöneltmek 
için irşadına devam eder. Hem dünyada, hem de 
ahirette faydalı olacak ilkeleri, durmadan tekrar 
eder durur.

Allah Teâlâ, varlıkların şereflisi olarak yarattığı 
insanın zaafıyetini, aczini, kusurlarını, arzu ve is

teklerini, kabiliyetlerini ve kısaca bütün özellikleri
ni en iyi şekilde bildiği için ona uygun olan en gü
zel, en pratik ve en vasıflı eğitim modelini Kur’aıı- 
ı Keriminde beyan etmiştir. Bu anlamda Lokman 
(as)’ııı oğluna verdiği öğütlerden yola çıkarak bazı 
eğitim kurallarını sunmaya çalışacağız.

lokman (a.s)’ın Oğluna Verdiği Öğütler

Lokman (a.s)’ın oğluna yaptığı öğütler, onun za
tında bütün insanlığa yönelik ilke ve kurallar olup 
sadece onun oğluna yapılmış ve ona teklif edilmiş 
prensipler değildir. Dolayısıyla, her anne-babanın 
ve hatta her eğitim kurumunun oğlunu, yavrusu
nu, gencini yetiştirirken uyması gereken şartlardır. 
O halde, bu metotlar, bütün eğitim ve öğretim ku
rumlanılın temel ilkeleri olmalıdır.

“Lokm an, oğluna, öğüt vererek yavrucuğum ! Allah’a or
tak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulüm dür, demişti.”
(3 1 /1 2 )

Ayette geçen “büneyye” kelimesi, “ibn” kelime
sinden türetilmiştir. Oğul manasına gelen “ibn” ke
limesinin aslı “beııevün’dür, çoğulu “ebna” gelir. 
İbn kelimesinin tasgiri “büneyye” dir ve “oğulcu
ğum” manasına gelir.1

Lokman (a.s)>ın oğluna yaptığı öğüdün deva
mında, namaz kılma emri, iyilikleri emretme, kö
tülüklerden sakındırma ve sabretme gibi prensip
lerden, kibirli davranılmaması ve kimsenin küçük
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görülmemesi gibi kurallardan bahsedilmesi, bu 
“oğulcuğum” tabirine muhatap olan kişinin en 
azmdan erginlik çağma ulaşmış bir delikanlı ve 
genç olduğunu gösterir kanaatindeyiz. Temelde bi
yolojik bir kavram olarak nitelendirilebilecek 
“gençlik” tanımı, günümüz şartlarında ekonomik, 
toplumsal ve kültürel yönlerden geniş boyutlarda 
değerlendirilmektedir. Ortak bir gençlik tanımına 
varılamamış olsa bile, 12-25 yaş gurubu olarak be
lirtildiğini görmekteyiz.2

1- Allah’a O rtak Koşmak Z ulüm dür

Lokman (a.s) oğluna yaptığı ilk öğüt, ilk tavsiye ve 
ilk uyarı “Oğulcuğum ! A llah’a ortak koşma! Doğru
su şirk, büyük bir zu lü m d ü r” şeklinde olmuştur. 
Her peygamber, ümmetini ve son din İslam da bü
tün insanlığı tevhide, şirkten uzak kalmaya çağır
mıştır.

Hz. Lokman öğüdüne çok nazik bir üslupla ve 
sevgi ifade eden bir sözcükle başlamıştır. “Oğulcu
ğum” tabiri, çok sıcak, yumuşak, nazik, sevimli ve 
yaklaştırıcı bir ifadedir. Bu da kanımıza göre, eği
tim ve öğretimin vazgeçilmez bir ilkesidir.

Sevgi eksikliğinin, gencin dini inanç ve değer
lere karşı tutum unu olumsuz yönde etkilediği bi
linmektedir. Gençler sevgi motifine karşı olumlu 
tepkiler vermektedir. Sevginin, sağlıklı bir kişilik 
oluşumunda ve benliğin geliştirilmesinde büyük 
bir rolü vardır.3 Din eğitimi gibi çok önem arz 
eden bir konuda, sevginin, sevdirmenin rolü ol
dukça büyüktür. Şayet verilecek dini öğütler ve 
pensipler sevgi üzerine oturtulursa, başarı oranı 
mutlaka artacak ve istenen neticeye kolaylıkla ula
şılacaktır.

Çocukluk ve gençlik dönemlerinde dini eğiti
min Allah sevgisi esas alınarak yapılması gerekir. 
Ergenlik dönemine girildiğinde, vicdan duygusu 
gelişip ve soyut kavramları anlayabilecek zihin ya
pısına ulaştıktan sonra, yüksek düzeyde olmamak 
şartıyla Allah korkusu ve korku mesajlarının özel
likle vicdan gelişimine olumlu katkıları vardır. Ço
cukluk döneminde Tanrı’ya karşı salt sevgiyle yak
laşan ergenin, kendi iç dünyasında korkuya da yer 
vermesi ve bu tür mesajlara belli oranda da olsa

olumlu tepkiler göstermesi sağlıklı bir dini geliş
menin belirtisi olacaktır.4

Gençler, en güçlü olumlu tepkileri, sevgi moti
finde göstermektedir. Çünkü duygusal bir hayat 
yaşayan gençlerin, dini algılama yaşamasında sev
ginin yeri korkuya göre daha büyüktür. Gençlerin, 
özgüveni gelişmiş, kişiliğini sağlıklı temellere 
oturtmuş, komplekslerden uzak bir insan olmasını 
istiyorsak, onunla olan ilişkilerimizde sevgi ve ilgi
ye yeteri kadar yer vermeliyiz. Gençler, bu özellik
lerle yetiştiğinde dini, fonksiyonel olarak yani, sa
dece korkulan yatıştıran, arzuları yerine getiren 
bir hakikat olarak algılamayacaktır. Aksine onun 
dini anlayışı, müsamaha, saygı, başkalarına karşı 
iyi niyet, dini emir ve yasaklara riayet, ibadetlerde 
devamlılık gibi pratik ve gözlemlenebilir etki ve 
özelliklerle belirlenmiş olacaktır.5

Bu izahların da yardımıyla şunu açıkça ifade 
edebiliriz. Lokman, oğluna verdiği öğüde başlar
ken sevgi ve korku motifini bir arada kullanmıştır. 
Öncelikle sevecen ve şefkatli bir üslupla “oğulcu
ğum” diyerek sevgiyi ön plana çıkarmıştır.

Daha sonra “Allah’a ortak koşma! Doğrusu 
şirk, büyük bir zulümdür” düsturu ile, insan fıtra
tına aykırı olan büyük bir günahtan, zulümden söz 
etmiştir. Günah, insan tabiatının çirkin gördüğü 
ve sevmediği bir eylemdir. İnsanın kalbini ve gönül 
dünyasını kirleten bir hadisedir. Günahların en 
büyüğü olan şirk, büyük bir zulümdür. Zulüm, bir 
haksızlıktır Çünkü zulüm, bir şeyi yerinden başka 
bir yere koymaktır. Allah’ın hakkını, Allah’tan baş
kasına vermektir. Aynı zamanda Allah’ın şerefli 
kıldığı ve şeref verdiği insan nefsini mahluka iba
det ettirerek alçak ve zelil kılmaktır, insanın yalnız 
Allah’a tapması, yaratıcının insan üzerindeki hak
kıdır. Fakat müşrik, başkalarına tapmakla Allah’ın 
bu hakkını çiğnemektedir. Ayrıca insanın kendi 
nefsi üzerinde de hakkı vardır ki, bu kendisini al
çaltmamak ve cezaya müstahak kılmamaktır. Al
lah’a ortak koşan kişi, cezaya müstahak olduğu gi
bi, kendisini de alçaltmaktadır. Bu açıdan şirk, en 
büyük zulümdür..6

Hz. Lokman, şirkin çok büyük bir vebal oldu
ğunu vurgulayarak bir balcıma oğlunu tatlı-sert bir 
üslûpla uyarmış ve korkutmuştur. Bunun da eği

38 Ekim 2000 ÜMRAN



Terbiye Prensipleri BULADI

tim açısından mü
him bir davranış 
modeli olduğu ka
nısındayız.

M ü s lü m a n la 
rın, yeni doğan ço
cuklarının kulakla
rına ezan okumala
rının espirisi bura
da yatmaktadır.
Peygamberimiz, to
runları Haşan ve 
Hüseyin doğdukla
rında, kulaklarına 
aynen namazlar 
için okunan ezan 
gibi ezan okumuş
tur.7 Bütün Müslü- 
manlar bu sünneti, 
bir farz gibi uygula
yarak, bu konuda 
çok titiz davranmışlardır. Ezanın içinde kelimeyi 
tevhid ve kelimeyi şahadet var, şirki ret var, kullu
ğa çağrı var, Allah’tan başkasına ibadet edilmeye
ceğinin ilanı var, namaz ve kurtuluşa davet var. Ye
ni doğan, duyguları, anlayışı ve kavrayışı daha ge
lişmemiş olan bir çocuk bu çağrı ve davetlerden ne 
anlar? gibi düşünce ve sorular ilk bakışta mantıki 
gelebilir. Ancak şu ayetin ortaya koyduğu hakikat, 
bu gibi düşünce ve sorulara cevap vermektedir. 
“Allah Teâlâ, sağlam sözle im an edenleri, hem d ü n 
ya hayatında, hem de ahirette sapasağlam tutar.” 
(14/27) çeşitli müfessirlerin beyanına göre, burada 
ki “sağlam söz”den maksat, kelime-i şahadet ve ke- 
lime-i tevhittir.8 Ayetin verdiği mesaja göre mese
leyi değerlendirdiğimizde, konuyu net bir şekilde 
anlama imkanı bulmaktayız: İslam fıtratı üzere ya
ratılan insanın kalbi, Allah’ı tanımaya müsaittir. 
Değişik bir ifadeyle kelime-i tevhide ve kelime-i 
şahadete hasrettir. Daha henüz, fıtratı çeşitli harici 
ve dahili sebep ve amillerle kirlenmemiş olan ço
cuğun kalbi ve gönül dünyası ezanda belirtilen 
kutsi davetleri kabul etmeye daha layık ve daha ha
zırdır. Çocuğun kalbinde bu mübarek kelimeleri 
sabitleştirecek, yerleştirecek Allah’tır.

Mulıammed lk- 
bal’in dediği gibi, İs
lam milleti tevhid ve 
peygamberlik üzeri
ne kurulmuştur. 
Müslümanm ten ve 
canı “la ilahe illal- 
lah”tır. Bu kelime-i 
tevhid bizim sazımı
zın perdesini değiş
tirir. La ilahe illal
lah, bizim sırlarımı
zın sermayesidir. 
D üşüncelerim izin  
nizam ve şirazesini,* 
onun ipliği temin 
eder.9

Müslüman an 
ne-babanın çocuk
lara ve gençlere ve
receği ilk eğitim, Hz. 

Lokmanın oğluna verdiği eğitim gibi olmalıdır, ilk 
önce kelime-i tevhidin mana ve mahiyeti öğretil
meli, şirkin büyük bir günah ve vebal olduğu aşı
lanmalıdır. Hangi kademe ve seviyede olursa olsun 
bütün eğitim ve öğretim kurumlarının temel 
mefleûresi bu olmalıdır.

2- Allah Herşeyi Bilir ve Herşeyden Haberdardır

Lokman (a.s)’in oğluna ikinci nasihati şu:

“Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal 
tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya 
göklerde yahııt yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Al
lah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince iş
leri görtip bilm ektedir ve herşeyden haberdardır.” (31/16)

Yapılan iyi veya kötü amel, ne kadar küçük ve 
gizli olursa olsun Allah onu bilir. Yerde ve gökte Al
lah’a hiçbir şey gizli kalmaz. “Şüphesiz ki, ne yerde 
ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalm az.” (3/5) 

Allah Teâlâ’nın insanların bütün yaptıklarını 
ve yapacaklarını bilir.

“Ne zam an sen b ir işte bu lunsan , ne zam an 
Kur’an’dan birşey okusan ve siz ne zam an bir iş ya
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parsanız, o işe daldığınız zam an biz m utlaka üstü
nüzde şahidizdir. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca 
bir şey Rabbiııden uzak (ve gizli) kalmaz, Bundan 
daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki, apaçık kitap
ta (levh-i m ahfuzda) bulunm asın  bkz. (10/61; 33/3) 
“O, göklerde ve yerde tek Allah’tır. Gizlinizi, açığınızı 
bilir (hayır ve şerdeıı) ne kazanacağınızı da bilir.” 
(6/3)

Allah, insanın bütün düşünce ve duygularına 
hakimdir. İnsanın tasarladığı ve tasarlayacağı hu
susları ve gönlünden geçirdiği ve geçireceği bütün 
hisleri bilir. Çünkü insan, Allah’ın kudretinin ve 
sanatının eseridir. İnsanı yaratan ve O’dur. İnsanın 
bütün özelliklerini en iyi bilen sadece O’dur. İnsa
nın maddi ve manevi âlemi O’nun denetimi altın
dadır.

“A ndolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine ne fı
sıldadıklarını biliriz ve biz ona şah dam arından daha ya
kınız. İki melek (insanın) sağında ve solunda o turarak  
yaptıklarını yazm aktadır. İnsan hiçbir söz söylemez ki, 
yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bu lunm a
sın.” (15/16-18) “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, de
ğerli yazıcılar vardır, onlar, yapm akta olduklarınızı bilir
ler.” (82/10-12)

Bütün bu ayetler, insanın hal ve hareketlerinin 
Allah tarafından sürekli kontrol altında tutuldu
ğunu ve yaptığı iyiliklerin ve kötülüklerin tespit 
edildiğini bildirmektedirler. Hiçbir şey, Allah’ın il
minin dışında değildir. Bu açıdan küçük, büyük, 
gizli, açık, iyi veya kötü hiçbir şeyi, Allah Teala’dan 
gizlemek mümkün değildir. Bu açıdan Lokman 
(a.s)’in, oğluna yaptığı bu uyarı ve öğüt gençliğin 
eğitiminde son derece önemlidir.

Yaptığı iyilik veya kötülüklerin hesabını, m ut
laka bir gün vereceğine inanan gençlik, erdemli, 
ahlaklı, faziletli, insaflı, merhametli, adaletli olur. 
Böyle bir ruhla yetiştirilen, nesiller ileride sosyal 
hayatın çeşitli kademelerinde değişik görevlerde 
bulundukları takdirde, insanların haklarına teca
vüz etmez, insanlara zulmetmez, insanlardan ken
disini üstün görmez, kimseye haksızlık yapmaz, 
rüşvet almaz, haram ve helal kavramlarım hayatla
rında vazgeçilmez bir düstûr olarak kabul eder ve 
uygularlar. Yaptıkları her uygulamadan ve işten 
dolayı Allah’ın huzurunda sorguya çekileceğine iti

kat eden ve buna göre hayatına, yaşayışına, yeme
sine, içmesine, kazancına, eğitim ve öğretimine 
yön veren kimseler, hiçbir zaman dünyalık için zil
lete düşmeyecekleri gibi, asla adaletten de şaşmaz
lar. Her şeyi ilmiyle kuşatmış olan ve her şeyden 
haberdar olan Allah’a saygılı olan insanlara bütün 
dünyanın ve özellikle toplumumuzun büyük bir 
ihtiyacı vardır. Bu değerlendirmeler ışığında düşü
nürsek, Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğüdün ev
rensel bir karaktere sahip olduğunu ve insanların 
iki cihanda da mutlu olmalarını sağlayacak pren
sipleri ihtiva ettiğini görürüz.

3- Namaz Kılmak

Hz. Lokmanın oğluna yaptığı önemli bir tavsiye 
de namazdır. “Yavrucuğum namaz kıl”... (31/17) 
Bu önemli tavsiye, Allah’a kul olmayı, O’nun hu
zurunda eğilmeyi, O’na teslim olmayı ihtiva et
mektedir. İnsanoğlunun dünyaya geliş gayesi, 
namazla özetlenmektedir.

Allah Teâlâ’nm birliğine ve Hz. Muhammed’in 
O’nun elçisi olduğuna inandıktan sonra, İslam di
ninin en önemli prensibi, namazdır. Namaz, Arap
ça olan “salat” kelimesinin Türkçemizdeki karşılı
ğıdır. “Salat”, dua etmek, tazim etmek, hayır iste
mek gibi anlamlara gelir.10 “Salat” kelimesi, 
Kur’an’da çeşitli türevleri ile birlikte 106 yerde geç
mektedir.11 Namaz kelimesinin Kur’an’da bu kadar 
yoğun olarak geçmesi, İslam dininin bu ibadete 
verdiği önemi ve değeri göstermektedir.

İman ve inanç eğitiminden sonra, manevi eği
timin en başta gelen ibadeti namazdır. Namaz, 
imanın bir alameti, kulluğun bir göstergesidir. İn
san, namazla, merhameti, şefkati, fedakarlığı, ahde 
vefayı, sadakati, feragati, sabrı, metaneti, kötülük
lerden korunmayı öğrenir. İnsan, namaz sayesinde, 
tevazu sahibi olur. Kötü ve çirkin filler ve alışkan
lıklar, namazla törpülenir ve köreltilir.

Namaz kılan kimsenin hayatta en az dört ka
zancı olduğunu belirten Elmalık M uhammed 
Hamdi Yazır, bunları şöyle özetlemektedir: “Birin
cisi, temizlik; İkincisi, kalp kuvveti; üçüncüsü, va
kitlerin intizamı; dördüncüsü, toplumsal düzelme. 
Namazın büyük menfaatlerini hesap etmek müm
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kün değildir. Fakat en ufak ahlaki faydası bilfiil bü- 
ytiklenmeyi kırmak, kardeşliğe hazırlanmak, Allah 
rızası için iş yapmaya alışmaktır.”12

Çocukları, namaza alıştırmak, gençlere namaz 
kılmaları için gereken her türlü eğitimi ve imkanı 
vermek ve onlara namaz sevgisini aşılamak anne- 
babaların, eğitim ve öğretim kuramlarının en 
önemli vazifeleridir.

Hz. Lokman m oğluna namaz kılmayı emret
mesi ve bu hususun Kur’an’da müşahhas olarak 
zikredilmesinin altında yatan espiriyi iyi kavramak 
gerekir. Bunu sadece Hz. Lokman’ın oğluna verdi
ği bir öğüt olarak düşünmemek gerekir. Bütün 
gençlerin ve nesillerin bu tavsiye doğrultusunda 
yetiştirilmesi, devlet ve millet hayatının vazgeçil
mez bir ilkesi olmalıdır.

4- İyiliği Emretmek Kötülükten Sakındırmak

Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerden biri de 
iyiliğin emredilmesi, kötülüğün yasaklanmasıdır.

“ ...Yavrucuğum iyiliği em ret, kö tülükten vazgeçirmeye 
çalış, başına gelenlere sabret. D oğrusu bunlar, azmedil- 
meye değer işlerdir.” (31/17)

Akıl ve din vasıtasıyla güzelliği bilinen her fiile 
marûf (iyilik), akıl ve din vasıtasıyla çirkinliği bili
nen her fiile ise münker (kötülük) denilmiştir.13 
Emr-i bilmaruf (iyiliği emretmek) ve nehy-i ani’l- 
münker (kötülüğü yasaklamak) den maksat, baş
kalarına doğruyu göstermek suretiyle istifade ettir
mektir.14 Buna göre, dinin güzel gördüğü şeyler 
maruf, dinin kötü kabul ettiği şeyler münkerdir. 
Allah Teâlâ’nın razı olduğu ve emrettiği bütün fiil
ler marufun içine girer. Allah’ın razı olmadığı ve 
yasakladığı bütün fiiller de münkerin içine girer.

Hayra davet edip iyiliği emredecek, kötülüğü 
men edecek bir topluluk ve önderler grubu oluş
turmak, müslümanların imandan sonra gelen ilk 
dini farizalarıdır. K uranın  bu konudaki beyanı 
şöyledir:

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği em redip kötülüğü m en 
eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenler
dir.” (3/104)

Hayra çağırmak, iyiliği emredip kötülüğe engel

olmak bütün müslümanlara farz-ı kifâyedir. Bu 
yapılmayınca hiçbir müslüman, kendisini sorum
luluktan kurtaramaz. Müslümanların vazifeleri, 
içlerinden bunu yapacak belli, özel bir topluluk 
meydana getirmek, onlara yardım ederek bu göre
vi yerine getirmektir. Bu oluşturulan topluluk, gö
revlerini yapmazsa, sorumluluk önce bunlara, 
ikinci olarak herkese teveccüh eder. Hayra çağır
mak, dine ve dünyaya ait bir iyiliği içeren herhan
gi bir şeye davettir ki, birliğin ve İslam’ın esasıdır. 
İyiliği emretmek ve kötülüğe engel olmak da bu
nun önemli bir kısmıdır. Ma’ruf (iyilik), İslam’ın 
gereğine uyup Allah’a itaat, münker (kötülük) de 
İslam’ın gereğine uymayıp, Allah’a karşı gelmek 
demektir. İyiliği ve kötülüğü, Allah’ın ipinden baş
ka bir ölçü ile ölçmeye kalkmak, isteklere ve nefse 
ait arzulara uymaktır.15

Bu görev, sadece müslümanların yetkili amirle
rinin veya iyiliği emreden ve kötülükten sakındı
ran bir sosyal müessesenin uhdesinde değildir. Ak
sine, bizzat veya dolaylı olarak iyiliği emretmek ve 
kötülükten sakındırmak bütün m üm inlerin vazi
fesidir. Çünkü Allah Teâlâ, “Siz, insanların iyiliği 
için ortaya çıkarılmış en hayırlı üm m etsiniz; iyiliği 
emreder, kötülükten men eder ve A llah’a inanırsı
nız...” (3/110) buyurarak, ümmet-i Muhammed’in 
bütün fertlerini, bu şerefli ve kutsal vazifenin m u
hatabı kılmış ve herkesi bu ulvî göreve ve hayırlı 
ümmete layık olmaya çağırmıştır.

Böyle şerefli bir görevi yapmaya öncelikle layık 
olanlar gençlerdir. Çünkü gençler, yetişkinlerden 
daha ziyade fıtrata yakındırlar. Onların fıtratı daha 
körelmemiş, günah ve isyan kirleri ile kalp ve gö
nül dünyaları kararmamıştır. Toplumda haksızlık
ların, zulüm ve baskıların, yapılan adaletsizliklerin 
karşısına öncelikle dikilen gençlerdir. İyiliklerin, 
güzelliklerin, hakkın, adaletin yaygınlaşmasında ve 
hakim olmasında gençler öncü rolü oynayabilece
ği gibi, şerrin, zulmün, haksızlığın, her türlü kötü
lüklerin ve nefsâni arzuların da başını gençler çe
kebilir. Bu açıdan, öncelikle gençlere hayrın ve şer
rin neler olduğunu kavratmak, onlara helal ve ha
ram mefhumunu aşılamak ve bu yönde onları ge
rekli bilgilerle donatmak her milletin, her anne- 
babanın en temel vazifesidir.
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Hz. Lokmanın oğluna “Yavrucuğum, iyiliği 
emret, kötiılklerden vazgeçirmeye çalış” şeklinde 
yaptığı öğüt, gençlerin eğitiminde en öncelikli ilke 
ve hedeflerden olmalıdır. Zira, toplumun huzur ve 
sükûnu, toplumda adaletin ve hakkaniyetin hakim 
olması, sosyal adaletin gerçekleşmesi, iyiliklerin ve 
güzelliklerin toplumda hakim olmasına ve kötü
lüklerin ise mağlup olmasına bağlıdır.

Toplumda iyiliğin kötülüğe, hayrın şerre, gü
zelliğin çirkinliğe, helalin harama hakim olması 
için herkesin “iyiliği emretmek, kötülükten sakın
dırmak” vazifesini müdrik olması lazımdır. Bir ce
miyette barışın ve güvenin sağlanması için, iyilik
lerin kötülüklere, iyilerin kötülere, helal severlerin 
haramzedelere galip gelmesi gerekir. Kötülükler
den nefret edip, hayırlı işlerde yarışacak gençlerin 
çoğalması, bir toplumun barış içinde yaşamasını 
kolaylaştırır. Şehevî, süfli ve dünyevi arzularını tat
minden başka hesapları olmayan gençlerin oluş
turduğu bir toplum, istikbale emin adımlarla yü
rüyemez.

Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden gençlerin 
ve doğruları hakim kılmak için enerjisini tüketen 
nesillerin çaba ve gayretiyle toplum ihya olacak, 
hak, adalet hakim olacak, fertler arasında sevgi, 
saygı ve merhamet yerleşecektir. Sağlıklı bir cemi
yetin oluşması için, Allah’ın emrettiği şeylerin top
lum ve millet hayatına hakim olması, Allah’ın razı 
olmadığı hususların da toplumdan tecrit edilmesi 
şarttır. Elmalılı’nın belirttiği gibi, dünyadaki beşe

ri ıstırabın esası, genel ahlakın düşmesinden ve 
hak yerine batılın itibar kazanmasmdandır.16

Bir toplum, uyarı, irşat, tebliğ, iyiliklerin emre- 
dilmesi, kötülüklerden sakındırılması gibi görevle
ri yapmadığı takdirde, o toplum, maddi ve manevi 
değerlerini, inanç ve ideallerini, örf ve adetlerini, 
gelenek ve göreneklerini kaybetmeye mahkumdur. 
Bu değerleri kaybeden bir toplumda ise, öncelikle 

toplumun dini duygularını, ahlaki meziyetlerini, 
namus, haysiyet, onur ve şeref gibi insanı insan ya
pan üstün meziyetleri yok edecek amiller çoğalır. 
Sözgelimi, anarşi, terör, güvensizlik, fuhuş, müs
tehcenlik, intiharlar, cinayetler, alkol ve uyuşturu
cu alışkanlıkları gibi, toplumun inancını, ahlakını, 
öz değerlerini tahrip edecek günahlar, haramlar ve 
çeşitli kötülükler topluma hakim olur. Böyle bir 
toplumun ise ayakta durması mümkün değildir. 
Ahlaken çöken bir toplumun ezilmesi, yıkılması 
her yönden sömürülmesi mukadderdir. Milli Şa
irimizin bu konudaki değerlendirmesi, oldukça 
mühim ve aydınlatıcıdır:

Fakat, ahlakın izmihlali en m üthiş b ir izmihlal;
Ne millet kurtu lur, zîrâ ne milliyet, ne istiklal.
Oyuncak sanmayın! Ahlak-ı millî, rûh-ı millîdir;
O nun iflası en korkunç ölüm dür: m evt-i küllidir.17

İyiliği emredip, kölütüklerden sakındırırken, 
bu çağrıyı yapanların karşısına çeşitli şer güçler çı
kabilir. Hatta çeşitli baskı, zulüm ve haksızlığa ma
ruz kalınabilir. İşte bu noktada gençlerin sabırlı,

42 Ekim 2000 ÜMRAN



Terbiye Prensipleri BULADI

azimli, metanetli ve cesur olmaları gerekir. Çünkü 
şer kuvvetler, olanca güçleri ile, hayrın, doğrunun, 
iyiliğin ve bunları yaymaya çalışanların karşısına 
dikileceklerdir. Bu mücadele, Adem (a.s)’den gü- 
müze kadar böyle olmuş, kıyamete kadar da böyle 
devam edecektir. “O ğulcuğum ! iyiliği emret, kö tü 
lüklerden vazgeçirmeye çalış, Bu hususta başına ge
lenlere sabret." şeklindeki ilahi düstur, iyiliğin yay
gınlaştırılması, kötülüğün önüne geçilmesi esna
sında çekilecek zorluklara ve çilelere işaret etmek
te ve buna katlanmanın sabırla olacağına dikkat 
çekmektedir. İşte bu açıdan gençlere, Allah adına 
hakkı yaymayı, kötülüklere mani olmayı ve bu 
uğurda harcanan emeklerin boşa gitmeyeceğini 
üstelik bunların gayret ve çaba sarf etmeye değer 
işler olduğunu öğretmeliyiz.

5- İnsanları Küçümseme ve 
Onlara Karşı Kibirlenme

Hz. Lokman, oğluna, kibirli olmamasını, insanları 
küçük görmemesini, insanlara karşı böbürlenme
mesini tavsiye etmektedir. Kur’an’ın ifadesine bir 
göz atalım:

“Küçümseyerek insanlardan yiiç çevirm e ve yeryüzünde 
böbürlenerek yürüm e. Zira AJJah, kendini beğenmiş övü
nüp duran kim seleri sevmez.” (31/18)

Ayette geçen “sa r” kelimesi; bir hastalıktır ki, 
develeri yakalar da boyunlarını büker. Buna göre 
“tas’ir”, boyunu dertli deve gibi başını yana bük
mek demek olur İd, kibirli kimselerin adetidir. Di
limizde buna avut etmek veya kasılmak denir. De
yim olarak, kibirli ve büyüklük taslayan, başkaları
nı küçük görerek yüzünü çeviren şahsın tasvirini 
ifade eder.18 Yine âyette geçen “muhtâl” kelimesi 
de, kibirlenen, büyüklenen kimseye denir.19 “Fe- 
hûr”, çok iftihar eden kimse demektir. Övünme, 
böbürlenme ve büyüklenmeye müsait bir yaratılış
ta olan insana denir.20 “Fehûr”, malı, şerefi, kuvve
ti ve buna benzer şeyleriyle insanlara karşı övünen 
kimse demektir.21

Ayette birbirlerine yakın ve eş anlamlı bir çok 
kelime ifade edilmiştir. O halde, bu konudaki uya
rının gayet önemli olduğunu yani, kibir, gurur, bü

yüklenme, böbürlenme ve başkalarını küçük gör
me gibi fiillerden ve ahlaktan uzak durulması ge
rektiğini anlamaktayız. Özellikle, gençlerin ve ço
cukların bu gibi kötü davranışlara karşı eğitimli ve 
donanımlı olması gerekir. Hangi mevki ve ma
kamda olurlarsa olsunlar, hangi mal ve servete na
il olurlarsa olsunlar, kibir ve gurura kapılmamala
rını, kendi anne-babasına, kendi insanına ve yeri 
geldiğinde bütün insanlara karşı tevâzû sahibi ol
malarını gençlere öğretmek, öğütlemek ve tavsiye 
etmek eğitimin ve öğretimin vazgeçilmez bir ilkesi 
olmalıdır.

Kibir, kendini beğenme gibi insana mahsus bir 
haldir. İnsanın kendisini başkasından daha büyük 
görmesidir. Kibir, tepeden bakma ve başkalarını 
küçük görmedtir. İstikbâl-, kendi kendine büyük
lenme, gururlanma, şişinme demek olan KBR kö
künden türetilmiştir.22 Kibir, kişinin kendisini ya
ratıkların en faziletlisi olduğunu sanmasıdır. Hal
buki, herhangi birisi için olmayan fazilet ve kudret 
yalnız Allah içindir. Şüphesiz sadece O, mütekeb- 
bir olma hakkına sahiptir. Tekebbür, kişinin başka
sına karşı büyüklüğünü izhar etmesidir. Tekkeb- 
bür sıfatı, bütün kullarda kötü bir sıfat, Allah hak
kında ise, övgü sıfatıdır. Kendi zatının dışındaki 
kişilere karşı bunu izhar etmesi O’na müstahaktır. 
Çünkü bu, Allah hakkında hak, diğerleri hakkında 
ise batıldır.23 O halde hiçbir kimsenin, kibirlenme
ye, böbürlenmeye, kendini diğer insanlardan üs
tün görmeye hak ve selahiyeti yoktur.

Kendini beğenme kadar insanı her türlü geliş
meden alıkoyan kötü bir alışkanlık yoktur. Kişi, 
herşeyin sonunda çıkarını düşünür. Kendini be
ğenme eğilimi gizli, başka bir kılıkta, yada sapma 
şeklinde görülür. Kendini beğenen kişi, bu eğilimi
ni tatminde gerekli gördüğü bu kadar gösteriş ve 
üstün gelme çabasında başarılı olup olmayacağın
dan en dehşetli bir şekilde endişe eder. Bu tip in
sanlar, durmadan imtiyazlı bir durum gözetirler. 
Daha yakından bakıldığında herkesten üstün ol
mak gayreti akla gelebilecek her türlü biçimde dı
şa yansımaktadır. Bu eğilim ferdin tutumunda, gi
yiminde, konuşma tarzında ve insanlarla olan iliş
kilerde kendini belli eder.24

Kendini beğenen kişi, başkasından üstün ol
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mak istediği için herkesi tenkit etmekten zevk alır. 
Herşeyi tenkit eden, hiçbir şeyi beğenmeyen, kötü
leyen bu kişiler, oldukça yaygın olan bir karakter 
özelliğine, “değersizlik duygusuna” (kompleksine) 
sahiptirler. Bu duygunun tesiri ile, başkalarının de
ğerlerini ve önemlerini küçümserler.

Bugünkü medeniyetimizde, sihirli bir güce sa
hip olduğu kabul edilen şeyin para olduğunu ve 
birçok insanın, para ile istediği herşeyi yapabilece
ğine inandığını belirten Adler, bu gibi insanların 
hırs ve kendini beğenme duygularının para, mal ve 
mülk kazanmaya yönelmiş olduğunu, dünya ni
metlerini elde edebilmek için durmadan çaba gös
terdiklerini belirterek bunun patolojik bir durum 
olduğuna işaret etmektedir.25

Kendini beğenme, kibir, başkalarını küçük gör
me, başkalarına tepeden bakma Adler’in de işaret 
etiği gibi büyük bir hastalıktır. Kibir ve kendini be
ğenme, ahlak ve fazileti yok eden, ruh ve mana ale
mini mahveden, insanın kişilik ve şahsiyetini tah
rip eden bir virüstür. Bu açıdan, çocukları ve genç
leri bu hastalığa karşı korumak, onların bağışıklık 
gücünü artırmak için gerekli tedbirleri almak el
zemdir. Bu konuda en önemli tedbir eğitim ve öğ
retimdir. Kendini beğenmişlik, kibir, gurur ve baş
kalarını küçük görme gibi fiiller, gençliğin maddi 
ve manevi sahalarda gelişmesini, önler.. Bu sebep
le gençleri, Hz. Lokmanın oğluna yaptığı öğüt ve 
tavsiye ilkesi ve öğretisi ile yetiştirmeliyiz. İnsanla
rı seven, sayan ve onlara karşı alçak gönüllü olan 
ve fakat hak ve hukukun korunması ve savunul
masında kararlı davranan insanlar yetiştirmek en 
temel vazifemiz olmalıdır.

6- Mu’tedii Olmak (Orta Yolu Takip Etmek)

Hz. Lokman oğluna yürüyüşünde mu’tedil olması
nı, orta yolu tutmasını, bir şey söylerken bağırıp 
çağırmamasını tavsiye etmektedir. Bu konuda 
Kur’an’ın ifadesi aynen şöyle:

“Y ürüyüşünde tabiî (doğal) ol. Sesini alçalt. Unutm a ki,
seslerin en çirkini m erkeplerin sesidir.”31/19

Ayetin metninde geçen “kasd” kelimesi iktisat 
yapma mastarından alınmış ve israf etmemek ma

nası kastedilmiştir. Böbürlenerek, başkalarına kar
şı üstünlük taslayarak enerjiyi tüketmeme manası
na gelir. Normal hedefi olan yürüyüştür. Sade ve 
tabii olarak eğilip bükülmeden, böbürlenmeden 
harekettir.26 “Yürüyüşünde tabii ol” şeklindeki tav
siyeden, vakarla, sükûnetle, kimseyi küçük görme
den, tepeden bakmadan mu’tedil bir yürüyüş anla
şılmaktadır.

Bazı müfessirlere göre âyetin anlamı şudur: 
“N e hızlı ne yavaş yürü; ikisinin ortası bir yol tut.”27 
Fakat Mevdûdî’nin beyanına göre, ayetin öncesi ve 
sonrası gösteriyor ki, buradaki mesele, ne adım ne 
yürüyüş şeklidir. Hızlı ve yavaş yürümenin kendi
sinde ahlaken hatalı bir şey olmadığı gibi, yürü
mek için konmuş bir kural olamaz. Bir kimsenin 
acelesi varsa hızlı yürümek zorundadır, sadece ge
zinti ve dolaşmaya çıkan bir kimsenin yavaş yürü
mesinde ise her hangi bir salonca yoktur. Mu’tedil 
yürümek için bir ölçü bilinse bile, her şahıs ve her 
zaman bu geçerli bir yol olamaz. Ayette asıl kaste
dilen kibirli kibirli yürüyen kimsenin ruhi duru
munu ıslahtır. Bir kimsenin kibir ve gururu, onun 
yürüyüş biçimine ve adım atışına da yansır. Servet, 
iktidar, güzellik, bilgi, kuvvet ve bu tür şeyler bir 
insanı kibirli ve gururlu hale getirebilir ve bunların 
her biriyle birlikte oluşan bir yürüyüş biçimi var
dır. Buna karşılık aşırı bir tevazu gösterisi içinde 
yürümek de bir başka ruhi hastalığın sonucudur. 
Bazen bir insanın kendini beğenmişliği, gösterişe 
kaçan bir tevazu, takva ve dindarlık şeklini alır ve 
bu durum, yürüyüşüne de yansır. Bazen de insan, 
bu dünyanın sıkıntılarından o kadar bunalır ki, 
dünyaya küser ve hasta kimseler gibi yürümeyi 
adet edinir. Bu sebeple Lokmanın demek istediği 
şudur: “Bu akıl ve ruh durumlarından kaçın; gös
terişsiz, mütevâzî ve asil bir kimse gibi yürü. 
Yürüyüşün ne her hangi bir gurur ve kibir göste
risi olsun, ne acziyet ifadesi ve ne de bir takva ve 
tevazu gösterisi olsun.”28

Ayette sesi alçaltmaktan maksat, bir kimsenin 
daima alçak sesle konuşması ve asla sesini yükselt
memesi anlamına gelmez. Eşeğin anırması zikredi
lerek, konuşurken hangi tür ses ve tondan kaçınıl
ması gerektiğine açıkça işaret edilmektedir. Sesin 
ve tonun alçak ve yüksek, sert ve yumuşak şekli
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vardır ki, duruma göre bunlardan birine ihtiyaç 
duyulur. Meselâ yalcın mesafeden veya küçük bir 
topluluğa konuşan bir insan, alçak bir sesle konu
şur; uzak mesafeden veya kalabalık bir topluluğa 
konuşan insan ise, yüksek sesle konuşmak mecbu
riyetindedir. Aynı şekilde şart ve duruma bağlı ola
rak ses tonu zorunlu olarak farklı olur. Dua eder
ken sesin tonu, bir şeyi telin ederkenki ses tonun
dan; iyi dilekte bulunurkenki ses tonu, öfke anın
daki ses tonundan farklı olmak zorundadır.Lok- 
man (a.s)’ın sesini alçaltmak için oğluna yaptığı 
öğütten, bir kimsenin sesini daima alçak, ses tonu
nu daima yumuşak tutmak zorunda olduğuna da
ir bir anlam çıkmaz. Karşı çıkılması gereken ses, 
bir insanın başkasının gözünü korkutmak, küçük 
düşürmek ve kabadayıca birisini sindirmek için 
eşeğin anırması gibi bir ses çıkarması ve anırır gi
bi bağırmasıdır.29

Gençleri, acizlikten, bilgisizlikten, tembellik
ten, uyuşukluktan, beceriksizlikten, pısırık ve çe
kingenlikten doğan bir tevazû ile değil; ilim, irfan 
ahlak ve faziletten doğan vakar ve izzetli bir tevazu 
ile eğitmek gerekir.

“Yeryüzünde böbürlenerek yürüm e. Ç ünkü sen 
(ağırlık ve azam etinle) ne yeri yarabilir ne de dağ
larla ululuk yarışına girebilirsin.” (17/37) Bu düs
turu gençlerin ruhuna nakşetmek önemli bir eği
tim metodudur. Çünkü, kâinatta hiçbir kimsenin 
kibirlenmeye, büyüklenmeye hakkı yoktur. Güç, 
kuvvet, iktidar, hakimiyet sadece Allah’a mahsus
tur. "... Ç ünkü insan, za y ıf olarak yaratılm ıştır.” ( 
4/28) ilahi mesajını düşünmeli ve buna göre 
kendimize çeki düzen vermeliyiz. Allah’tan başka 
büyük yoktur. En büyük O’dur. Bu açıdan insan 
daima, alçak gönüllü olmalı, kendisini kimseden 
üstün, güçlü, bilgili, maharetli, akıllı, tecrübeli gör
memelidir. Şayet kendisinde bu vasıflardan bir 
nebzecik varsa bunu Allah’ın lütfü ve ihsanı kabul 
etmelidir. Gençleri de bu duygu ve düşüncelerle 
eğitmek, yetiştirmek ve hayata hazırlamak bir an- 
ne-baba, bir toplum, bir millet ve bir ülke için en 
önemli bir vazife ve gaye olmalıdır. Hz. Lokman’ın 
oğluna yaptığı öğüdü, bu açıdan değerlendirdiği
miz takdirde, muazzam bir metot ve ilkenin sergi
lendiğini görürüz.

“Allah bana, birbirinize tevazû göstermenizi, 
hiçbir kim senin hiçbir kimseye karşı böbürlenm em e
sini valıyetti.”30 Hadisinde belirtilen ilkeyi gençli
ğin kalbine yerleştirmek, gençlerden hürmet, sayı 
ve sevgi bekleyen herkesin vazifesidir. ■
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Sistemlerin Devamlılık Sigortası 
Eğitim

Sıtkı Abdullahoğlu

Giriş

K
ısaca ‘eğitim’ kelimesiyle ifade ettiğimiz ve 
fakat gerçekten çok büyük, önemli ve de 
bütün dünyanın ortak dili sayabileceği

miz, ortak çağrışımı sayabileceğimiz bu konu 
muhteva olarak önem sıralamasındaki saltanatını 
sürdürmektedir. Şüphesiz bu saltanata uygun bir 
itibarı ve pratikte önceliği gördüğünü söyleyeme
yiz. Bunun sebeplerini tartışmak yerine sahip ol
duğu ağırlığın hakkını verme gayreti daha mantık
lı gözüküyor. Bizler de böyle yapmaya çalışalım ve 
eğitim meselesinin mümkün olduğunca sağlıklı 
anlaşılmasını, layık olduğu itibara muhatap olma
sını, ona yaklaşırken bütün insanların kendi gele
ceklerine yaklaştıklarının farkına varmalarını ve 
dolayısıyla herkes için kesinlikle birinci öncelikli 
bir konu olduğunun ayırdım hissettirmeye çalışa
lım.

Eğitimle ilgilenmek demek yarınla ilgilenmek 
demektir. Bu politik bir Futurizm anlamına gel
memektedir. Ama yarını yetişkin olarak yaşayacak 
olan çocukların ve gençlerin ‘en olmaları gereken 
yerde o lm alarım ’ sağlayacak bir veriyi onlara sun
manın çabası anlamına gelmektedir. Ondan gere
keni çıkarma ve istifadeyi sağlama tamamen onla
rın meselesidir.

Eğitim meselesi bir ‘Kökten İnsanlık’ meselesi
dir. Tarihsel boyut bunu söylüyor, dinsel boyut bu
nu söylüyor, ideolojik boyut bunu söylüyor, felsefi

boyut bunu söylüyor, hatta siyasal boyut bunu 
söylüyor. Eğer biraz daha meseleyi karıştırır ve de
rinleştirirseniz, sermaye boyutunun da böyle ko
nuştuğuna şahit olacaksınız. Dolayısıyla eğitim, 
insanlık ile birlikte başlayan bir ‘y ö n le n d irm e bir 
‘sahiplenm e’, bir ‘nizam a sokm a  eylemidir. Dolayı
sıyla çok kısa bir zaman içinde siyasetin ve siyaset
çilerin keşfine mazhar olmuştur. Belki de ogün 
bugündür, asli makamını arayıcı dramatik yolcu
luğuna devam etmektedir. Ayrıca ister istemez çok 
önemli mücadelelerin merkezinde olmak mecbu
riyetinde kalmıştır.

‘Onun asli makamının tabiatın ta kendisi’ ol
duğu gerçeği, muhterislerin tam anlamıyla canını 
sıkmış ve bu tür fesat(!) telakkilerin yasak sayılma
sını sağlamışlardır. Çünkü böyle bir özgürlük, sö
mürü ve totaliterizmin tam anlamıyla panzehiri
dir. Böylece eğitim, bir esir kavram ve muhteva 
olarak muhteris siyasilerin gelecek rüyalarını süs
leyici görevine düçar kılınmıştır. Bu zaviyeden ba
kıldığında da Peygamberlerin yaptığı mücadelenin 
bir evrensel özgürlük mücadelesi olmaktan ibaret 
olduğunu teslim etmiş oluruz.

Ebedi Hakimiyet İhtirası

Her dönem kendi özelliğine göre bulmuş olduğu 
formüllerle insanları eğitmek ve onlara kendi is
teklerini ya da sistemin gereklerini kavratıp kuru
lu düzenin devamını sağlamak becerisini göster -
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mektedir. Nasılsa eğitim felsefesi çalışmakta ve Ka
ramsarlardan İyimserlere, oradan İzafıyecilere ka
dar hemen bütün alanlarda insan tanımlaması ve 
nitelemesi yapmakta, ardından da ‘nasıl bir eği
tim ?’ sorusunun cevabını vermeye çalışmaktadır. 
Bu sonuçlan tam bir manivela olarak kullanmak 
isteyen muhteris yönetimler kendilerine hem bir 
çeşit kaynak hem de bir çeşit fetva bulmuş olmak
tadırlar.

Maalesef bu teamül feodal dönemden, dikta- 
toryal döneme, oradan demokrat döneme kadar 
hemen hemen hiç değişmedi. Işiıı özünün, püf 
noktasının bu olduğu kanaatindeyim. Eğitim ken
di gücünü oluşturup bu hegemonyaya karşı ba
ğımsızlığını eline alamaz ise, sırtında taşımış oldu
ğu o muhteşem kutsal misyonunu asla ve asla ge
reği gibi icra edemeyecektir.

Konusu insan olan, onun özgün tabiatının ge
lişimi olan, dolayısıyla onun özgürlüğü olan bir di
siplinin, ihtiyaç sıralamasındaki önceliğin kendisi
ne ait olması mantıklıdır.

Kainattaki her şeyin emrine amade olarak ya
ratıldığı insan, nasıl olur da bir kısım zorba sistem
lerin anlamsız ve rezil taşıyıcısı olabilir? Nasıl olur 
da bir eğitim anlayışı bunu sağlayıcı bir fonksiyon 
icra edebilir? İlk atılması gereken yük budur.

Eğitim böyle bir temel felsefeden hareketle işe 
başlamaya cüret edebilirse, işte o zaman ardından 
gelen meseleleri konuşmaya değer. İşe yarar sonuç
lar çıkarma imkanı da olabilir. Aksi taktirde ‘siste
m e uygun üretim lerin’ nasıl yapılacağı sorusu en

anlamlı sorudur ki bu da kocaman bir fasit daire 
anlamına gelir.

Ulus Deyletler Dönemi ye Eğitim

Bütün sistem insanlar tarafından kontrol edildiği 
sürece, böyle bir şart devrede oldukça, mentalitede 
bir gelişimden bahsetmek mümkün olmamakta
dır. Siyaset ihtirasının bambaşka bir şekil aldığı ve 
adeta dünya yeni bir kavrulmanın etkisiyle yanıp 
tutuşurken Ulus Devlet anlayışı devreye girmiş ol
du. Kendi içerisinde bir sürü çıkmazları, anlamsız
lıkları olan bu felsefe dünyada ciddi ciddi yer edi
nirken geleceği koordine etme ve halkı ikna etme 
görevini geniş anlamda eğitim üstlenmiş oldu.

Bir milli sınır vakıası tabiata ters bir şekilde, 
sosyolojik ve demografik yapıları önemsemeksizin 
silah gücüyle hakim oldu. Artık o sınırlar içerisin
de kalan insanların, siyasi erki yada silah gücünü 
elinde bulunduranların ırkından olma mecburi
yetleri vardı. Üstelik tabi oldukları bu ırkın, ister 
gerçek ırkları olsun, ister sonradan edindirildikle- 
ri ırkları olsun en üstün ırk olduğuna inanmaları 
ve bu üstünlüğün herkes tarafından kabul edilme
si için mücadele vermeleri de bir vazife olarak dev
reye girmiş oldu.

Böyle bir macera ile karşılaşan yetişkinler sos
yal anlamda önemli sıkıntılar yaşayıp belirli müca
deleler vermiş olsalar da çocuklarını örgün eğitim 
kurumlarına göndermek zorundaydılar. Zira bu 
aynı zamanda bir kanuni zorunluluk haline getiril
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mişti. İşte bu noktadan itibaren eğitim’in kut- 
sal(!) görevi devreye giriyordu. Ulus Devlet proje
sine uygun olarak ülkede ileri bir geleceği sağla
mak için derhal harekete geçmeli, eline aldığı bu 
körpe beyinlere, bir ulus mensubiyeti fikrini aşıla- 
malı ve hakim zümrenin faziletlerini, eşsizlikleri
ni, aynı zamanda ırksal üstünlüklerini kabul 
ettirmeliydi.

Fransızlar dışında herkesin barbar olduğu, 
Germen ırkının en üstün ırk olduğu, İtalyanların 
dünya’ya hakim olmak için gönderildiği, bir 
Türk’ün dünya’ya bedel olduğu ve çizilen sınırlar 
içerisinde yaşayan herkesin Türk olduğu, olmak 
zorunda olduğu, eğer değilse daha fazla olmak zo
runda olduğu anlayış eğitimin anlatmak, kavrat
mak, belletmek ve başarmak zorunda olduğu bir 
görev olarak devreye girmiş oldu. Mesele bu hale 
geldiği andan itibaren artık ters dönmüş, amuda 
kalkmış bir sürü kavramın, bir sürü gerçeğin oldu
ğunu, olabileceğini kabullenmek herhalde zor ol
masa gerektir. Böyle bir görev, hem yapılacak hem 
de bilimsel standartlara oturtulacaktır. Vakıa bili
me uymuyorsa o zaman bilim vakıaya uyacaktır, o 
kadar. Buna karşı oluşacak her hangi bir direnç, ya 
çağdışılıkla ya da vatan hainliği ile eş anlama gele
cektir.

Böyle bir durum  her ne kadar eğitimin görevi 
gibi duruyorsa da sadece onun alanıyla sınırlı kal
mıyor, diğer ilmi disiplinleri de üretimlerine duya
cağı ihtiyaç yüzünden kapsama alanına alıyordu. 
Tarih, soyların geçmişte nasıl bir olduğunu ispatla
mak zorunda, Biyoloji kafatası formları çizmek ve 
ulus devletin hakim ırkının sınırlarını belirlemek 
zorunda, bu fikri etkileyecek bazı sonuçlar varsa

Türkiye Cumhuriyeti ve 
Eğitimin Yapılandırılması

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti 
de bir ulus devlettir. Bütün sistem bu felsefe ve 
onun türevleri üzerine bina edilmiştir. Devletin te
mel politikaları böyle oluşturulmuş ve hemen ar
dından, siyaset, ordu, eğitim, medya buna göre di
zayn edilmiştir. 6 milyon km2’lik bir cihan devleti, 
Anadolu’ya ve Türk ırkının yaşadığı iddia edilen 
bir minnacık parçaya sığdırılmıştır. Fiziki olarak 
gerçekleşen bu sığdırma hemen her alanda aynı iş
lemin yapılmasını mecbur kılmıştır. Bu mecburi
yetlerin bütün alanlara bir mihneti olmakla bera
ber, eğitime olan yükü alabildiğine ağır olmuştur.

Biz yine kendi alanımızda kalmaya özen göste
rerek konumuzu incelemeye devam edelim.

Temel Nitelikler 
Sistem İnsanı Yetiştirmek

Eğitim sisteminin temel felsefesinin hareket nok
tası sisteme uygun insan yetiştirme problemidir. 
Bu amaçla Talim Terbiye kurulmuş, bu amaçla 
M illi Eğitim  Temel K anunu  çıkarılmış ve her fırsat
ta değişik zamanlarda düzenlemelere gidilerek te
mel amaç noktası tahkim edilmiştir. En son yapı
lan 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim  değişikliği, aynı 
amacın çok fazla zorlayıcı uygulamalarından bir 
tanesidir. Eğitim meselesi her zaman sistem için en 
temel mesele olma özelliğini şaşılacak bir hassasi
yetle korumuştur. Şaşılacak diyorum zira, devlete 
ait olan her konunun büyük bir laçkalığa, geri kal
mışlığa ve umarsızlığa düçar olmasına rağmen bu 
konunun bu kadar büyük bir hassasiyetle muhafa-

onları da elemek zorunda. Dilbilim aynı görevi dil 
açısından yapmalı, sosyoloji uygun adımlarla aynı 
yolda ilerlemelidir. Bütün bu ve benzeri veriler de 
eğitim aracılığıyla yarının yetişkinlerine büyük bir 
sadakat ve fedakarlıkla aktarılmalıdır. Bu kutsal(!) 
görev de ona yeter.

Rahmetli Necip Fazıl’ın bu konuyu ifade için 
nazmettiği şu beyit ne kadar güzeldir:

“Bülbüllere em ir var, lisan öğren vak vak’dan,
Bahset tarih, balığın tırm andığı kavaktan .”

za edilebilmiş olması fevkalade calibi dikkattir. 
Esasen bu politika her zaman devlet politikası ola
rak hükümetler üstü tutulmuştur. Her zaman şüp
he ile yaklaşılan kesimlerin tasallutundan uzak tu
tulmuştur. Böyle olmakla beraber yine asla bilime 
dayalı bir üretim merkezi haline dönüştürüleme- 
miş, sistemin merkezine dayalı olarak hayatını sür
dürmüştür. Bir örnek olarak söylemek gerekirse, 
sistemin şüphe ile, tedbirle baktığı Milli Görüş ha
reketinin siyasi temsilcileri, ne zaman, hangi ağır
lıkla hükümete girmiş olurlarsa olsunlar asla ve as
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la Milli Eğitim Bakanlığı kendilerine verilmemiş
tir. Bu temel endişe sistemin kurulmasına da ay
nen yansımıştır.

Merkezi Planlama ve ICoratroB

Çağdaşlık söylemini asla elinden bırakmayan sis
tem ve onun sahipleri, 18 ve 19. y.y. projesi olan 
merkeziyetçi yaklaşımı 21. y.y. da bile bırakmamış, 
lam aksine güçlendirerek devam ettirmiştir. Halen 
bunun için elinden geleni yapmaya özen göster
mektedir. Son KHK meselesi böyle bir çabanın hu
kuksuz, çılgın ve tipik bir mücadele örneğidir. Oy
sa çağdaş olarak kabul edilen Dünya bu meseleleri 
çoktan mahalli iradeye havale etmiş ve aklın, bili
min verilerinin en yaygın istifade alanlarını oluş
turmuştur.

Türkiye gibi, gelir dağılımı fevkalade bozuk, 
demografik renkliliği fevkalade ileri, inanç haritası 
zengin ve oldukça geniş bir mirasın sahibi bir ülke 
insanına yapılmaması gereken tek şey onu merke
zi bir darboğaza sığdırmaktır. Maalesef yapılan da 
odur.

Ülkemizde politikalar gibi müfredatlar da mer
kezce belirlenir. Öğretmen meselesi merkezden 
halledilir, hatta bütün okulların bütün problemleri 
merkezden çözülür. Fert başına düşen milli geliri 
1000 doların altında olan Muş, ile 10 000 doların 
üzerinde olan İzmir’in meseleleri aynı merkezden 
görülmeye ve de la yüs’el bir şekilde 
halledilmeye çalışılır. Bir de dillere 
destan teftiş sistemimiz vardır ki, İs
tanbul Erkek Lisesi’ni denetleyen 
ekip, Ankara’dan eline tutuşturulan 
standart formlarla Çemişgezek Lise
si’ni de denetler. Aradaki ilginç fark
lar ve bu tip konularla ilgili hikayeler 
öğretmen odalarının mizah ihtiyacı
nı karşılayacak kadar zengindir.

Zaten bu tür denetim ve kont
rollerin esas amaçları, bir gelişime 
kaynaklık etmek, rehberlik yapmak
tan ziyade sistemin temel felsefesin
den bir sapma olup olmadığını tes
pit ve kontrol etmektir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatı, sistem 
telakkisinin zirveye ulaştığı ilginçliği göstermesi 
açısından her vatandaş tarafından incelenmeye de
ğer bir konudur. Dinin adeta sadece sistemi sağ
lamlaştırma görevi ile görevlendirildiği mantık, 
tüm bilimsel ve dini muhtevadan uzak bir sonu
cun doğmasına sebep olmuştur. Ayrıca ciddi bir 
saptırma ve aldatmaca ile doldurulmuştur. Mesela 
Atatürkçülük konuları öyle ilginç dağıtılmıştır ki, 
dikkatli her okuyucu bu duruma mutlaka hayret 
eder. Allah’ın sıfatlarının işlendiği bölüme Ata
türk’ün kişisel özelliklerinin yani sıfatlarının yer
leştirilmesinin derin bir anlamı olsa gerektir. Bu ya 
gizli bir dualizm inanışı, yada yine gizli bir alterna
tif enjektesidir.

Bu anlayış ve bu çerçeve de oluşturulan sistem
ler, ülke insanı için maalesef ileri anlamda bir ge
lişmişlik sonucu verememiştir. Bu yaygın heder 
politikası yanında bir seçkinci anlayış, adeta siste
min sahiplerine rüçhan oluşturmuş ve çok genel 
hatlarla söylemek gerekirse, iki tip uygulama orta
ya çıkmıştır. Bu temel anlayışlarla problemi olma
yanlara seçkin bazı okullarda daha üst düzey bir 
eğitim uygulaması ve imkanlar oluşturulmuştur. 
Bazı yabancı okullar, askeri okullar, bazı resmi 
okullar bu rüçhaniyete mazhar olarak korunmuş 
ve sistemin çok yönlü garantisi onlarla sağlanmaya 
çalışılmıştır. Geniş halk kitlelerinin çocukları böy
le bir imkandan mahrum olarak halen zor süreçle-
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rini yaşamaya devam ediyorlar.
Bu durum, ülke gelişmişliğini sağlayacak alt ya

pıyı oluşturacak rahatlığı sağlamasa bile, ülke ida
resini, sistemin istekleri doğrultusunda sağlama 
keyfiyetine yetmektedir.

Demokratik Dönem

Adı geçen sistemlere göre demokrasi en insani ola
nıdır. Her ne kadar insan konusunda ve felsefenin 
diğer temel konularında referans olarak sadece be

şer zihni ön planda
__________________________________  olsa da, temel de-

Bazi yabancı okullar, askeri mokrasi teorileri, in
san tabiatına, birey
selliğe ve inançsal de
ğerlere itibar etmek
tedir. Demokrasiler 
oligarşik bir arkaplan 
ekibiyle yönetilme 
tehlikesine düşme
meyi başarırlarsa in
san cevherinin su yü
züne çıkmasına im
kan verecek bir at
mosferin oluşmasına 
katkıda bulunabilir
ler. Bu da asla kü
çümsenmemesi gere
ken bir seviyedir.

Zira insan için en önemli verimlilik kaynağı, 
özgürlüktür. Yani insan doğası özgürlükle özdeştir.

Merkezi planlama ve kontrol, insan yetiştirme, 
sistemlerin yarın endişeleri... gibi kavramlar eği
tim meselesini hadım eden kavramlardır.

Netice İtibariyle

okullar, bazı resm i okullar 
bu rüçhaniyete m azhar 

olarak korunm uş ve  s is te 
min çok yönlü garantisi 

onlarla sağlanmaya çalışıl
mıştır. Geniş halk k itle le ri
nin çocukları böy le  bir im 

kandan mahrum olarak ha
len zor süreçlerini yaşa

maya devam  ediyorlar.

Netice itibariyle bir anlayış ve sistem eleştirisi olma 
özelliği taşıyan bu yazımızda genel bazı yaklaşım
ları ele alarak değerlendirmeye çalıştık. Halen sis
tem endişeleri yüzünden ve genel özgürlükler 
problemleri hesaba katılarak fazla açılamayan öl
çülerde bir değerlendirme yapmaya çalıştık.

Esasen meselenin makro düzeyinin sadece bir 
genel politika belirlemekten ibaret kalması ve tüm

yoğunluğun detaylara yoğunlaştırılması gerekir
ken, maalesef bir türlü böyle olamıyor.

Mesela bir birim olarak; öğretim  meselesinin 
bütün incelikleri ile ele alınması ve her aşama için, 
her psikolojik alan için sonsuz çalışma ortamları 
oluşturulması gerekir. Zira insan buna her zaman 
değer. Bir öğretmen meselesinin ülke için en önem
li mesele olarak algılanıp, bütün yapılanmanın ona 
göre düzenlenmesi gerekir. Genel hatları ile önden 
gitmeye, rehber olmaya, örnek ve lider olmaya, gü
dülemeye ve tatmin vermeye elverişli bir öğretmen 
profilinin, sosyolojik, ekonomik, siyasi ve eğitimsel 
altyapıları hazırlanmalıdır.

Bir eğitim  yönetim i formunun, ülkedeki en ca- 
lib-i dikkat mekanizmalar içerisinde yerini alacak 
makamlara taşınması gerekir. Aynı zamanda bu 
makamların da haklı kişilerce doldurulmasının 
ciddi yordamları oluşturulmalıdır.

Eğitim- öğretim faaliyeti bir gelişimler haritası
dır. Fiziksel gelişim, Ruhsal gelişim, Duygusal geli
şim, Zihinsel gelişim, Akademik gelişim gibi. Bu 
gelişim atmosferinin en büyük motivatörleri; öz
gürlükler, keşifler ve liderliklerdir. Bu formların 
önündeki tüm engeller kaldırılmalı ki, insan doğa
sında ki o müthiş ilahi cevher ortaya çıkabilsin. Ev
de, ailede, okulda, toplumda ve ülke yönetiminde 
var olan patronaj sistemleri esasen tabiatı öldüren, 
onu başkalaştıran ve çok yüzlü hale getiren kaypak 
sonuçlar doğurmaktadır. Böyle bir insanın inanç 
ve ibadet kalitesinin dahi son derece düşük olaca
ğını söylemeye bile gerek yoktur. Adeta engelli bir 
insan olarak hayata atılmıştır. Eğitim mekanizma
sının engellediği bir insan...

Yazılı mevkutenin de aynı şekilde özgürlük en
gelli olmasına fırsat vermemek gerekir. Sınırlayıcı, 
köreltici, ezberletici, basmakalıpçı tüm öğelerden 
azade olmaya çalışmak gerekir. Tıpkı Rab’bimizin
önerdiği gibi. Tahkiki bir inanç ve özgün, katıksız 
bir eylem. Öyle ya, ya öncekiler yanılıyorlarsa...

Bu açıdan her bireyin olağanüstü kıymetli ol
duğunun bilincinde olarak, bir insan diriltilişinin, 
bütün insanlığı diriltmek sayılacağı müjdesini reh
ber saymak gerekir. Çünkü hangi insana bütün in
sanlığı diriltme lütfunun bahşedildiğini kimse bi
lemez, öğretmenler bile... ■
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_________________________ DÜŞÜNCE

Hümanizm ve Aydınlanma nın 
Meş'um Mirası

Murat Şahin/

İnsan Haklarının Temeli ‘İnsanlık Dîni"

H ümanizm modern insan haklarının gelişiminde doğal hu
kuk ve haklar kuramı kadar merkezî bir öneme sahiptir. 
Rönesans’ın temel kültürel akımı olarak vasıflandırılabi- 

lecek olan hümanist felsefe gerçekten de insan haklarının genişleme 
süreç ve istikametinde belirleyici bir konuma sahip olma özelliğini 
her zaman koruyagelmiştir.

Kavramı köken itibariyle inceleyecek olursak Latince humanis- 
mus kelimesi karşımıza çıkar ki, o da insan anlamına gelen homo 
kelimesinin sıfat biçimi olan humanus’a dayanmaktadır. Humanus 
ise insana ait veya insanla ilgili bir duruma yahut özelliğe işaret et
mektedir. Buradan yola çıkarak humanismus, “merkezini insanın 
oluşturduğu bir dünya görüşünün, bir düşünce yöneliminin ifade
si” olmaktadır.1

Gerçi humanismus kelimesinin yazılı metinlerde kullanımı pek 
eskiye gitmemektedir, ilk defa olmak üzere 19. asrın başlarında Al- 
manca’da, Friedrich Immanuel Niethammer adında bir pedagog ta
rafından kaleme alman ve 1808 baskı tarihini taşıyan bir eserde 
(Der Streit des Philanthropinismus und der Humanismus: Insanse- 
vercilik ve İnsancılık Çatışması) geçtiği görülmüştür. Keza 1860’lar- 
da yayınlanan büyük Fransız dili sözlüğünde bu kavrama rastlan- 
mazlcen yüzyılın sonuna doğru kullanımının yaygınlaştığı gözlenir. 
Her halükarda Hümanizm daha önceki dönemlerde, Rönesans’la 
birlikte yaşanan kültürel bir yöneliş hadisesini ifade etmektedir. Rö
nesans döneminde Avrupalı insanın bakışlarım çevirdiği Eski Yu
nan ve Roma dolayısıyla “insancılık” (humanitas) değerlerinin ön 
plana çıkması, bunların izlenmesi ve geliştirilmesi anlamına gel
mektedir.2 Bu bakımdan Rönesans, yani Avrupalı insanın uyanışı, 
yeniden doğuşu; Hümanizm kültürü ile oluşan, hamuru böylece
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yoğrulan bir çağdır.
Avrupa’da hümanist kültürün oluştuğu top

lumsal çerçeveye baktığımızda, Ortaçağ adı verilen 
dönemin son yüzyılları boyunca yaşanan kentleş

me ve canlanan
____________________________________  ticari ilişkiler kar-

Rönesans Hümanizmi, insanı ?ımıza Çlkacaktır
Özellikle 15. yüz-

her türlü değerin  tem eli, ah- y,ım ortalarında,
lakı" ve düşünsel bakımdan bugQn el«>nomik

insan diye adlan-
dünyanın m erkez, ve e v re - dlrabilecegimiz
nin te k  öznesi konum una yeni bir insan tipi

. . . .  „ ı • . • . ~ belirmeye başla-getırırken Hınstıyanlıaı par- \
3  ' mıştır. Aynı za-
çalayacaktır. İnsan artık Tan- manda ilk banka-

rı’nın bir kulu olarak hiyerar- larm kumlmaya
başladığı bir dö-

şide sahip olduğu konum - nem de olan bu
dan dolayı değil, b izzat insan süreçte yem bir

değerler sistemi
olduğu için onur sahibidir. revaç bulur Fİ0.
Hümanizm, "insan için bir din ransa hem Röne-

olan H ıris tiyan lık”! safdışı

Dini" haline gelir.

sans kültürünün 
beşiği hem de ye- 

ederken, kendisi bir ’insanlık ni İktisadî canlan
manın merkezi 

_________________________  olması bakımın
dan hayli ilgi çeki
cidir.3 Ortaçağ’m 

dünyadan uzaklaşarak ruhu yüceltme ideali bu dö
nemde terkedilmeye başlanır, hümanist anlayış 
içinde insanoğlunun dikkati dünyaya, dünya ni
metleri, ekonomik etkinlikler ve ün-şöhret gibi 
unsurlara yöneltilir.

Rönesans sonrası Hümanizm’inin böyle bir zi
hinsel dönüşüme yolaçması, ilhamım eski Yu
nandan aldığı düşünülürse pek tabiî bir gelişme
dir. Zira Yunan Hümanizmi de, tabiat kuvvetleri
nin kaynağı olarak görülen tanrılara itaatin redde
dilerek insan merkezli bir evren anlayışına ulaşma
ya çalışmıştı. İnsan doğrunun ve yanlışın başlıca 
ölçütü yapılmış, onun gücünü ve dünya nimetle
rinden azami faydalanma imkanlarını arttıracak 
vasıtaların önem kazanması sağlanmaya çalışıl

mıştı.4 Rönesans Hümanizmi ise tam da bu nokta
da Hıristiyanlıkla çatışmaya girecek, insanı her 
türlü değerin temeli, ahlakî ve düşünsel bakımdan 
dünyanın merkezi ve evrenin tek öznesi konumu
na getirirken Hıristiyanlığı parçalayacaktır. İnsan 
artık Tanrının bir kulu olarak hiyerarşide sahip 
olduğu konumdan dolayı değil, bizzat insan oldu
ğu için onur sahibi olacaktır. Hümanizm, “insan 
için bir din olan Hıristiyanlık”! safdışı ederken, 
kendisi bir “İnsanlık Dini” haline gelecektir.5

Hıristiyanlığa gösterdiği tepkide, ruhun yücel
tilmesi adına dünya hayatından el etek çekilmesi, 
cinselliğin ve evliliğin tamamen olumsuzlanması 
gibi konularda çıkış noktasının haklı olduğu söyle
nebilecek olan bu “insanlık dini”nde, dünya ni
metleri ve insanın bu dünyadaki varlığı, insan için 
bir tehlike veya engel oluşturmak bir yana, bilakis 
kendini gerçekleştirmesinin vazgeçilmez şartlan 
haline gelirler.

Yaşama zevk ve neşesi Epikür’den asırlarca 
sonra yeniden keşfedilip değerlendirilirken, dünya 
için çalışmak olumlu niteliğe bürünüp ruh-beden 
uyumu adına denge dünyevî olan lehine bozulur
ken insan eyleminin etik açıdan takdirinde de yeni 
bir döneme girilir. Artık ahlaklı eylemin belirlen
mesinde insan doğasım aşmak ve doğa-ötesi kura
la uymak çabası değil, insan doğasını gerçekleştir
mek çabası önemli hale gelir. Erdem ise insanın ye
teneklerinin bir ahenk içinde ve toplum yararına 
olmak üzere geliştirilmesini ifade eder.6

Rönesans ve Hümanizm akımlarının getirdiği 
bir anlayış olan her bir insana kendisini onur ve 
haysiyetine uygun bir tarzda geliştirip varetme ide
ali ve dolayısıyla bu ideale aykırı toplumsal düzen
lere başkaldırma düşüncesi bir sonraki aşamada 
Aydınlanmanın ürünü siyasal kuramlarla birleşe- 
rek insan haklarının formüle edilmesine önemli 
bir katkı yapacaktır. Böylece insanın eşitlik, özgür
lük ve mutluluğunu garanti etmeyi hedefleyen bir 
siyasal anlayışın temelleri atılmış olacaktır.7

Hümanizmin, kökeni Sofistlere kadar uzanan 
“insan herşeyin ölçüsüdür” ilkesini yeniden can
landırması, bireyci düşüncenin gelişmesi bakımın
dan da önemlidir. Tarihsel ve toplumsal olayları 
birey açısından açıklama veya kaynağı ve amacı bi-
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rey olan düşünce sistemleri geliştirme esasına da
yalı olan bireycilik, sonuçta insanı her türlü hak ve 
hukukun kaynağı olarak görürken, insan eliyle 
oluşturulan siyasal kuramların tek amacının insan 
olduğunu vurgulamaktadır. Böylece devlet, kendi
ne özgü varlığı olan, birtakım hak ve yükümlülük
ler hamledilebilecek bir kurum olmaktan çıkmak
ta ve ancak bireylerin menfaatlerini korumak için 
oluşturulmuş bir siyasal örgütlenmeye dönüşmek
tedir.8

Rönesans’la birlikte kendi kaderini kendisi ya
ratan bireyin menfaati artık maddî ve manevî var
lığını özgürce geliştirebilmekte yattığına göre, bu 
aynı zamanda onun haklarının belirlenmesinde 
önemli bir temeli oluşturur. Başkalarıyla eşit hak
lar ve özgürlük içerisinde ve sorumluluğu sadece 
kendisine ait eylemleriyle bireyin bu dünyada po
tansiyel yeteneklerini geliştirmek adına dilediği 
herşeyi yapma hak ve özgürlüğüne sahip olduğu 
düşünülür.

AkflD Tanrılaşınca

Rönesans insan onuru ve değerini yeniden biçim
lendirirken, aklın, kendisi dışındaki bütün kural ve 
yasalardan bağımsızlaşması yönünde önemli 
adımlar atmış, Aydınlanmaya giden yolu açmıştır. 
Doğa bilimlerinde yaşanan büyük değişim ve de
neysel bilim yönteminin geliştirilmesi onun başlı
ca sonuçlarındandır.9

Lâkin 17. yüzyılda akıl henüz İmanın yönetimi 
altındadır. Çağın filozofları yeni düşünme metod 
ve ilkelerinin tesbitiyle uğraşmaktadırlar, ama he
nüz evreni mükemmelleştirmenin kaçınılmaz gö
rünen bir yolu olarak Tanrıya bağlılıklarından

vazgeçmiş de değildirler.10 Kozmolojiyle uğraşan 
bilim adamlarının hemen hepsinin dindar kimse
ler olmaları ve buluşlarının Tanrının yarattığı ev
renin gizli kalmış görkemini ortaya çıkararak O’nu 
yücelteceğine inanıyor olmaları ilginçtir. Galileo, 
Kutsal Kitabın Otoritesi (The Authority of Scriptu
re) adlı eserinde bilim ile vahyi uzlaştırmaya çalış
mış, Newton ise İncil üzerine yaptığı araştırmala
rına yıllarını vermiş bir kişiydi. Bu noktada Gali- 
leo’nun Hıristiyanlık için belki de ikinci bir Aristo
teles olmasını engelleyen şey, Kilise’nin, güneşin 
dünya etrafında döndüğünü ima eden Tevrat’taki 
birkaç pasajın cahil kimselere yönelik bir basitleş
tirme olduğunu kabul etmeyip tavrını yer merkez
li evren kuramından yana koymuş olmasıdır.11

Zaman ilerleyip bilimsel çalışmalar kendi mec
ramda yolalmaya devam ettikçe bilim ile din ve 
Tanrı inancının arası açılmaya başlayacaktı. 18. 
yüzyılda, o güne kadar evreni Tanrı’nın yarattığına 
inanan kuramcıların başlıca tezlerinden biri olan, 
doğanın, işleyişi değişmez evrensel kurallara tâbi 
olduğu düşüncesi terkedilmeye başlanmıştı. Haya
tın devamlı ve değişken bir akış içinde sürdüğü 
fikri, Tanrı’nın yarattığı ve değişmez nitelikte ta
savvur edilen düzenin temellerini sarsarken, jeolo
ji alanında yapılan çalışmalar, Tevrat’talcinden çok 
daha eskilere giden bir tarihsel sürecin varlığına 
işaret ediyordu. Sonuçta bilim, evreni izah edebil
menin bir önşartı olarak Tanrı inancına ihtiyaç 
duymaktan uzaklaşıyordu.12

18. yüzyılın Akılcılık (Rasyonalizm) diye ad
landırılan felsefesi, dünyanın akla dayalı bir düze
ne sahip olduğu ve dolayısıyla akıl tarafından ek
siksiz kavranabileceği iddiasındadır. Akılcılık, bu
yandan insanoğlunun akla bağlı egemenliğini
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Akıl sayesinde bireyin kendi alınyazısını kendisi
nin belirleyebileceği ve Tanrı'ya bağımlılıktan ta 
mamen kurtulabileceği veya siyasal alanda yasa- 
lar ihdas ederken başka hiçbir şeye bağlı olmaya
cağı inancı ve düşüncesi gündeme geldiğinde 
Avrupa tarihinde yeni bir sapmanın tohumları 
atılmış oluyordu. Bu sapma, beraberindeki feci 
toplumsal, siyasal ve felseff sonuçlarıyla birlikte 
belki de Morin’in "aklın Tanrılaşması ve delirmesi” 
adını verdiği hadiseydi.

meşrulaştıran bir Hümanizm ile birleşip öte yan
dan evrenin akla uygun yasalarını keşfeden bir bi
lime yaslanınca, akıl, epistemolojiden ahlak ve 
topluma kadar her alanda tek yol gösterici haline 
gelir. Doğal hukuk kuramlarını incelerken değin
diğimiz sonuca ulaşılır: Toplumsal düzen akla uy
gun biçimde tasarlanıp kurgulanabilir, insan top- 
lumları sadece aklın kılavuzluğuyla yönetilebilir ve 
hatta yönetilmelidir. Ancak bu akıl, Morin’in keli
meleriyle “kendini gerçeğin kendisi sandığı için, 
kendi kendini tanrılaştıracak ve kendi kendini tan
rılaştırdığı için de sonunda delirecekti.” Efsane ve 
dinleri hurafe ve yutturmacadan ibaret şeyler ola
rak gören akıl, bir süre sonra kendi efsanelerini, bu 
arada “akla dayalı düzen” efsanesini üretecekti.13

Hemen herşeyin -ve bu arada insanın da- var
lığını ispat için başvurmak zorunda kaldığı akıl 
yargıcının egemenliğindeki bu Aydınlanma Çağı, 
Kant’ın tanımlamasıyla “insanın, kendi suçuyla 
içine düştüğü bir ergin-olmayış durumundan kur
tulması” ve “aidinin her yanını her yerde açıkça 
kullanma özgürlüğü”nü elde etme sürecidir. Yine 
Kant’a göre kişinin Aydınlanman olabilmesi için 
aklını kullanma konusunda dışarıdan gelecek bü
tün telkin, yönlendirme ve kılavuzluk girişimleri
ne kapıyı kapaması gerekmektedir.14

ö te  yandan bu Aydınlanmacı akıl anlayışının 
Avrupa’da yeni yeni gelişip serpilmekte olan ticari

burjuvazinin eski feodal düzenle olan mücadele
sinde önemli bir yere sahip olduğu da unutulma
malı. Feodalitenin, insanı derebeyleri egemenli
ğindeki sömürü düzenine tâbi kılıp edilgenleştir
mek üzere sunduğu, Tanrısal mutlak akıldan ancak 
belli bir pay almış insan anlayışı, Kilisenin işlediği 
kötülüklerle birlikte düşünüldüğünde, Aydınlan- 
macı filozofların kalkış noktasını haklı gösterir. 
Nitekim Kant’ın ergin olmamaktan kastı, kişinin 
kendi düşünme yeteneğini atıl bırakarak dünyevî 
ve ruhanî lordlarm, yani derebeyleri ve ruhban sı
nıfının kendisi adına karar almasına rıza göster
mek olduğunu belirtir.

Ancak her bireyde bulunduğu öne sürülen bu 
yeni, faal, değiştirici ve etkin akıl sayesinde bireyin 
kendi alınyazısını kendisinin belirleyebileceği ve 
Tanrıya bağımlılıktan tamamen kurtulabileceği 
veya siyasal alanda yasalar ihdas ederken başka 
hiçbir şeye bağlı olmayacağı inancı ve düşüncesi 
gündeme geldiğinde Avrupa tarihinde yeni bir 
sapmanın tohumları atılmış oluyordu. Bu sapma, 
beraberindeki feci toplumsal, siyasal ve felsefî so
nuçlarıyla birlikte belki de Morin’in “akim Tanrı
laşması ve delirmesi” adını verdiği hadiseydi. Yer
yüzü cennetinin tahakkuku için yeni toplum pro
jelerinin ve insan hak ve özgürlüklerinin tasavvu
runda vahiy ve gelenek bir yana bırakılıp akıl ve bi
lime tam yetki tanınırken, başarısızlık adeta peşi
nen mukadder hale geliyordu. ■
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_______________________ ARAŞTIRMA

“Kutsal” “Din” ve “Devlet” 
İlişkileri

Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre

Ispanya’da General Franco, Şili’de Pinochet de 
kutsal idiler. Nazizm’e göre Adolf Hitler, Faşizm’e gö
re Benito Mussolini, Komünizm’e göre Lenin ve Sta- 
lin ile Mao da kutsal idiler. Türkiye’de Atatürk de, 
hükümet darbesi yapmış askerler de bu tanıma göre 
kutsaldırlar. Türkiye’deki cârî mevzuata göre bir siya
sî partinin başkanı da o partinin üyelerine göre kut
saldır. Bu örneklerde söz konusu olan da salt şekiller 
kutsallık’ tır.

B. “DiıTin Mâhiyeti
Etimolojik Açıdan “Din”

Din kelimesi Arapça bir kelimedir. Dil bilginleri bu 
kelimenin Arapça deyn kelimesinden türemiş oldu
ğunu kabûl etmektedirler. Deyn: “Yükümlülük, be
lirli zamanda ödenmesi gerekli borç” anlamındadır. 
Buradan din"in: “Belirli zamanda ödenmesi gerekli 
borcun ödeme biçimini düzenleyen kurallar" olduğu 
anlaşılmaktadır. Bununla beraber din  kelimesi, za
man içinde, bu tanımı pekiştiren semantik anlam 
kaymalarına uğramış ve: örf, âdet, durum , itaat, hii- 
kilm, ferm an, yönetm e-yönetilm e, îtikat, tapınm a  gi
bi anlamlara da çekilmiştir. Deyyân da din"den türe
miş olup “hüküm sahibi” demektir. Ayrıca din keli
mesine, Kur’ân’da 13 yerde geçen yevm ü-d  din  gibi 
özel bir deyimde cezâ ve hesaplaşma anlamları da 
yüklenmiştir.

Din kelimesinin lâtince karşılığı ise religio keli

K utsal”, “Din” ve “Devlet” kavramları tarih 
boyunca iç içe girmişlerdir. Biz bu inceleme
de bu kavramların tarih boyunca yol açmış 

oldukları tezahürlerine değil, daha çok, bu kavramla
rın epistemolojisine ve çağdaş uygulamalarda mâruz 
kaldıkları kavram kargaşasına değineceğiz.

A. “KutsaP’ın Mâhiyeti

Gerek dinî hayatta gerekse din-dışı hayatta “kutsal” 
kavramı sosyolojik bir norm olarak karşımıza çık
maktadır. “K utsa l ' : 1) varlığı tartışma-dışı olan, 2) 
beşere has zaaflardan yoksun,1 3) beşerin gücünü 
aşan, 4) beşerden, başkaldırma değil, uyum bekle
yen,2 5) uyumsuzluk hallerinde cezaî yaptırımlarla 
korunan, kısacası 5) aşkın (müteal), fakat 6) norma
tif bir izafet'tir. Böyle bir izâfetiıı temelinde akıl, 
mantık değil düpedüz bir teslimiyet ve bazen de bir 
inanç yatar.

“K utsal' her zaman dinî içerildi olmaz, şekiller 
kutsallar da vardır. Bununla beraber ileride değine
ceğimiz veçhile seküler kutsallara zamanla dinî bir 
kutsallık izafe edilebildiği de vâkîdir.

Yukarıda verilmiş olan tanıma göre Tanrı kutsal
dır. Tanrı’nm gönderdiği peygamberler de kutsaldır. 
Bu iki hâlde söz konusu olan din î kutsallık'tır. Tekke 
âdâbına göre bir taıîkat lideri de kutsaldır. Katolik 
âlemin Papası da kutsaldır. Bu ild hâlde ise söz konu
su olan din î görünüşlü seküler kutsallık'tu.
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mesidir. Bu kelimenin kökünün, etimolojik açıdan, 
iki kaynaktan geldiği ileri sürülmüştür. Bunlardan 
biri relegere kelimesidir ki “itinâ ile muamele etmek”, 
diğeri ise religare yâni “bir şeye bağlı kılmak” de
mektir. Bazı dil bilginlerine göre din  in otuzu aşkın 
farklı anlamı bulunmaktadır.

Sosyolojik Açıdan “Din”

Otuzu aşkın farklı anlamı bulunan ve tezâhürleri açı
sından da büyük çeşitlilik3 arz eden din olgusunun 
şimdiye kadar herkesi memnûn eden, efradım  câm î 
ve ağyârına m ânî açık-seçik bir tanımı verilebilmiş 
değildir. Yapılabilen, ancak, ne türden tezahürlerin 
d in î tezâhürler olarak tescil edilmeleri gerektiğinin  
asgarî şartlarının tesbitidir.

Meselâ Budizmi, uygulamaları düzeyinde değil 
de, doktrini yâni felsefesi düzeyinde ele alacak olur
sak, Gautama Buddha’nın öğrettiği Budizm’de şahsî 
ya da gayrı şahsî bir ilâh mevcûd değildir. Buddha 
kendisini ilâh ilân etmemiş olduğu gibi herhangi bir 
ilâha tapınmayı da öğütlemiş değildir. Ama Budd- 
ha’dan sonra budistler Gautama Buddha’ya ve onun 
heykellerine karşı izhar ettikleri büyük saygı dolayı
sıyla onu kutsallaştırmışlar ve hattâ ilâhlaştırmışlar- 
dır. Bu heykeller karşısında gerçekleşmesini arzu et
tikleri isteklerini dile getirirken Buddha’nm öğreti
sinde bulunmayan bir takım ritüeller ihdâs etmişler
dir. Bu bakımdan temelindeki doktrine değil de uy
gulamalarına bakıldığında,
Budizmi putperest bir din gi
bi görmemek mümkün de
ğildir.

Dinin soyut kavramı, Ba- 
tı’da, önce Roma İmparator- 
luğu’nda biçimlenmeğe baş
lamıştır. Romalıların bu 
amaçla kullandıkları religio 
kelimesi de sonradan bütün 
hıristiyan batı dünyâsının 
malı olmuştur. Cicero 
(M.Ö. 106-43) religio için:
“Bir kimsenin lâyık olan her 
varlık ve özellikle de kutsal bir 
varlık karşısında kendi de- 
rûnunda duyduğu bağlılık ve

Kişilerin derûnlarm da  
bağlılık ve saygı duydukları 
bu "kutsal”, d inf tezahürün  

tü rün e  g ö re , ya som ut 
olarak m ad df bir nesneyle  

tem sil ed ileb ilm ekte; ya da 
m addf bir şeyle tem sil 

edilm esi müm kün olmayan  
bir tasavvur hâlinde  

bulunm aktadır.

saygı” tanımını veriyor ve bu kişinin bağlılık ve say
gısının da toplumun bu konudaki örf ve âdetine uy
gun âyinlerine {ritiiellerine) katılmasında ortaya koy
duğu özenle ortaya çıktığını ifâde ediyordu.

Bu tanıma göre, otan tik  sayılabilecek bir dinden 
söz edebilmek için, en azından : 1) insanların derûn- 
larında kendisine karşı bağlılık ve saygı duymaları ge
reken bir ya da birkaç “ku tsa ? m  mevcûd olması, ve 
bu bağlılık ve saygının da 2) bir çeşit ritüel aracılığıy
la, ve 3) kalıcı ve sürekli bir biçimde açığa vurulması 
yeterlidir. Bir 4. şart da söz konusu saygıdan ve ritü- 
ellerden sapmaların: A) yasak (harâm , ya da tabu) ol
ması, ve B) cezâlandırılması şartıdır. Bunlar, en ilkel 
din şekli için gerekli olan asgarî şartlara delâlet et
mektedir. Bu şartlara uyan dinlerin ise evrensel değil 
ancak mevzî bir tebliği olduğu müşâhede edilmekte
dir.

Kişilerin derûnlarmda bağlılık ve saygı duydukla
rı bu “ku tsa l’, dinî tezâhürün türüne göre, ya somut 
olarak maddî bir nesneyle temsil edilebilmekte; ya da 
maddî bir şeyle temsil edilmesi mümkün olmayan 
bir tasavvur hâlinde bulunmaktadır. Birinci hâlde bu 
temsil genellikle p u t  adını alır; totem  de bir çeşit put
tur. İkinci hâl söz konusu olduğunda ilkel dinlerde, 
bu: animistlerde anim a, Malinezya’da m ana , Kuzey 
Amerika’da Algonkin yerlilerinde m anitu, lıokuva 
yerlilerinde orenda, Lakota yerlilerinde ise vakan 
adını almaktadır.

Gerek etimolojik anlamı gerekse sosyolojik olgu
su bakımından bir d in î tezâ-

------------------------  h ü r ü n  ortaya çıkabilmesi
için de, en azından: 1) insan
ların kendi derûnlarmda ola
ğandışı bir saygıyla bağlı ol
dukları bir ya da birkaç “kut- 
sa f’ı teşhis ve kabûl etmiş ol
maları (îm ân), 2) bu varlık 
karşısında kendilerini bir ta
kım özel tutum ve davranış 
biçimlerine uymaya zorunlu 
hissetmeleri (ritüeller), ve 3) 
bu özel tutum ve davranışla
rın (ritüellerin) kalıcı bir örf 
ve âdet hâlini kazanmış ol
ması (şerîat), ve 4) bunlar
dan sapmalara (günahlara)
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bir ceza sisteminin uygulan
ması gereklidir (günahların ce
zalandırılması).

Bu şartlar din sosyolojisi 
açısından en ilkel din türünü 
karakteıize eden şartlardır.
Câhiliyye dönemindeki arap- 
ların Lât ve Uzzâ gibi putlara 
karşı tutumları da işte bu an
lamda ilkel bir dinî tezahürdü.
Onlar da bu putlara, kendileri
ne saygıyla bağlı olunması ge
reken “kutsa?’ varlıklar olarak 
îmân ediyorlar; onlara olan 
saygılarını zaman zaman yiye
cekler sunmak, bunların mu- -----------------------
hâfaza edildikleri binâyı (Kâ- 
be’yi) çırılçıplak, el çırparak tavaf etmek ve bu ıitüeli 
yılın belirli zamanlarında daha şatafatlı bir biçimde 
tekrarlamak sûretiyle gösteriyorlardı. Bunlara karşı 
çıkan müslümanlara ise cemiyetten tecrid etme ve 
ambargo cezâsı uygulanmaktaydı. Pasifik adalarında 
ve Kuzey Amerika’daki yerlilerin köylerinin girişine 
yerleştirdikleri kabîle totemlerine karşı saygı dolu tu
tumları da böyle bir ilkel dinî tezâhür kapsamı için
dedir.

Daha gelişmiş dinî tezâhürlerde, söz konusu ilkel 
dinî tezâhür türünden farklı olarak, bir doktrin  ile 
birlikte dinî kurum lar m  da ortaya çıktığını görmek
teyiz. Doktrin, en azından: 1) saygı duyulan yâni ta
pın ılan  varlık ile müminler arasındaki ilişkiyi dü
zenleyen, 2) bir takım yasaklar {haramlar), helâller 
ve uyulması gerekli zorunluluklar (vecîbeler) vaz 
eden, 3) yaptırımlar ve hattâ cezâ ve mükâfatlar da 
içeren “norm koyucu” bir inanç (îmân) sistemi ola
rak ortaya çıkmaktadır. Dinî kurumlar başlığı altında 
ise, başta, söz konusu dinin sâlikleri'ne bu doktrini 
açıklamakla yükümlü olan ruhban sınıfı ile bu dokt
rine bağlı olarak kurulan ve toplantılara, tapınmaya, 
dinin yayılmasına ve korunmasına yardım eden ku
rumlar kastedilmektedir.

Söz konusu ilkel dinlerde bu inanç sisteminin 
emirlerine uymamak bir yana, “kutsal” kavramının 
gerektirdiği biçimde, bunları tahlîl etmek ve eleştir
mek dahi yasaktır ve mutlaka beşerî bir cezâyı gerek
tirmektedir. Bu cezâlar ilkel kavimlerde dayak ya da

Bir top lum da d in i 
tezahürler iyice 

yerleşm eğe ve  din de 

kollektif bir kurum olarak 
algılanmağa başladıktan  

sonra, doğal olarak, 
tem eldeki doktrinden de  

ritüellerden de farklı 
uygulamalar ortaya  

çıkm aktadır.

vücûda başka türlü maddî zarar 
vermekclen tutun da hürriyeti 
kısıtlamaya, cemiyetten atılma
ya, işkenceye ve hattâ ölüm ce
zasına kadar gidebilmektedir.

Bir toplumda dinî tezahür
ler iyice yerleşmeğe ve din dc 
kollektif bir kuı ıım olarak algı
lanmağa başladıktan sonra, do
ğal olarak, temeldeki doktrin
den dc ritüellerden de farklı uy
gulamalar ortaya çıkmaktadır. 
Bu ise dinin temeldeki ilkelerin
den çok farklı sapmalara dahi 
yol açabilmektedir. Bu sapmala-

---------------------- rın yüksek düzeydeki dinlerde
daha çeşitli biçimlerde ortaya 

çıktığı ve hattâ bazen dinin yerine geçtiği dahi görül
mektedir. Yâni din, doktrin açısından sâfiyetini koru
yabilirken, uygulamalar (diyanet) açısından peleçok 
sapmanın zuhur etmesi ve bu sapmaların da avâm 
arasında dinden sayılmaları mümkündür.

Ferdî ve Kollektif Vicdanı 
Açısından “Din”

En gelişmiş dinler, insanların kendi kendilerine bazı 
kişi ya da nesneleri put olarak tapınma aracı kabul 
etmelerinden çok farklı olarak, idrâkin çok ötesinde 
kalan ve maddî emsâli bulunmayan tek bir Kutsal Ya
ratıcı Varlık tarafından insanlara tebliğ etmekle gö
revli kılınan bazı müstesnâ kimselerin {peygamber
lerin) bu Varlık’dan çıkan İlâhî vahyin herkese ale
nen açıklanmasıyla {tebliğedilmesiyle) ortaya çıkmış
tır. Bu Varlığa Allâh, ve vahyin içeriği olan kutsal di
rektiflerin toplu olarak sunulmasına da Sem avî Kitap  
denilmektedir.

Bu kabil dinlerin en belirgin özellikleri: 1) dünyâ 
hayatına bir düzen getiren, 2) mü’minlerin: A. Al
lah’a, B. insanlara, C. diğer varlıklara karşı sorumlu
lukları belirleyen, ve 3) Bu sorumlulukların yerine 
getirilmesi ya da getirilmemesi hâlinde ölümden 
sonra başa gelebilecek olan olayları açıklayan “norm 
koyucu” müstesnâ birer ahlâk sistemi olmalarıdır.

Hiç şüphesiz ki beşer fıtratına en uygun din İs
lâm dinidir. Diğer bütün dinlerin aksine bu dinde
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dayatmacı, dini zorla kabul ettirici hiçbir yaptırım  
yoktur ve dini benim seyip yaşamaları konusunda  
ferd î vicdanlara baskı da yapılamaz. Bu: “Lâ ikrâhe 
fı-d dîn: Dinde zorlama yoktur!” (II/256)4 âyetiyle de 
tahkim edilmiştir. Hattâ dinden dönenlere insanlar 
tarafından uygulanacak bir had5 dahi yoktur;6 onla
rın cezâsı “.. Allâh’ın, meleklerinin, ve insanların lane
tine uğramalarıdır” (111/87), ve “. tövbe edip de yola 
gelenlerin dışında” (111/89) onlar “bu lanette sürekli 
kalacaklardır “ (111/88); “Hiç kuşkusuz, onlar âhirette 
ziyâna uğrayacak olanlardır” (XVI/109).

10 Aralık 1948 târihli “İnsan Hakları Evrensel 
B ildir isiM n in 18. maddesi 1) herkesin vicdân ve din  
hürriyetine sahip olduğunu  ve 2) ana ve babaların da 
çocuklarına kendi vicdânlarına uygun bir biçimde 
din î ve ahlâkî eğitim i sağlama hakkını hükme bağla
mıştır. Bu, Avrupa Konseyi ülkelerinin 4 Kasım 1950

târihinde Roma’da 
~ ~  | ~ imzaladıkları “İnsan

Çeşitli İnanç sistem lerine Haklarını Ve Temel

m ensûb olan İnsanlar ara- Hürriyetleri Koru
maya Dair Avrupa

sındaki çekişm eler çoğu sözleşmenin 9.
kere  fu zû lf ve  anlamsız maddesiyle de te'yid

edilmiştir. “Avrupa
nefsânf çekişm elerden Güvenlik Ve 1?birligi

ib are t kalm aktadır. İnsanlar Konferansının ı
Ağustos 1975 de

biribirlerini bu inanç ve  ka- Helsinki'de imzala-
naatlerini açıklamaya zorla- nan sonuç belgesi de

, . . “İnsan Hakları Ev-
makta, bundan dolayı bırı- rensel Bildirisi”nin 

söz konusu 18. mad
desini yeniden te’yid 
etmiştir.

- Türkiye Cumhu
riyetinin 1982 Ana
yasasının 24. mad
desinde ise: “Bu
maddenin anlamıyla 
din ve vicdân hürri
yeti, kim senin dinî 

âyinlere (yâni ritüellere) ve törenlere katılmaya, dinî 
inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaması; dinî 
inanç ve kanaatlerinden ve dinî inancının gereklerini 
yerine getirip getirmemesinden dolayı kınanamayıp

birlerini kınam akta ve  h a t
tâ  suçlam aktadırlar. Bunla

rı, karşılıklı saygı olmasa 
bile, hiç değilse biribirleri- 
ne taham m ül e tm e  d ü ze 

yinde buluşturm ak gerekir.

suçlanmamasıdır” denilmektedir. Bu madde hem 
Kur’ân’ın 11/256 âyetinin rûhuna ve hem de söz ko
nusu Bildiri’nin 18. ve Sözleşme’nin de 9. maddeleri
nin rûhuna uygundur. Ayrıca “Türk Cezâ Kanu
numun Din H ürriyeti Aleyhinde Cürümler bölümü 
de din ve ibâdet hürriyetine karşı işlenen fiillerin ce- 
zâlarını belirtmektedir.

Ancak bütün bu hukukî metinlerde dinin ne ol
duğunun bir tanımı da, din olarak kabûl edilenlerin 
bir sayımı da yapılmamıştır. Bunun tek istisnâsı, gâ- 
liba, Türkiye’deki sâlikleri ancak birkaç bin civârında 
olan, Yahova Şâhitleri olsa gerektir. Zîrâ T.C. Yüksek 
Yargı Organları, bütün bu ulusal ve uluslararası hu
kukî belgelerin ışığı altında, Yahova Şâhitliği’nin bir 
din olduğunu resmen tescil etmiştir.

Oysa Türkiye’de, yukarıda verilen din tanımına 
uyan, din olarak tescil edilmesi ve gerek T.C. Anaya
sasının gerekse Türkiye’nin imzalamış olduğu ulus
lararası antlaşma ve belgelerin garantisi altında her
kes tarafından da din olarak anlaşılması gereken 
inanç sistemleri vardır. Bunların sâlikleri kendilerine 
özgü dinlerinin: 1) tanıtımını yapmak, 2) ritüellerini 
herkesin gözü önünde ve çekinmeden ifâ edebilmek, 
3) sâliklerinin îmânlarını kuvvetlendirmek için her 
imkândan yararlanmak, yâni dinlerini derin bir vecd 
ve coşku içinde dolu do luyaşam akhusûsunda  büyük 
bir gayret içinde bulunmaktadırlar.

Beğensek de beğenmesek de, bu dinlerin sâlikle
rinin samimî gayretlerini, söz konusu ulusal ve ulus
lararası hukukî belgeler çerçevesi içinde ve Kuranın 
11/256 ve CIX/67 âyetlerinin ışığı altında müsâma- 
hayla karşılamak ve bunları din olarak teşhis ve tescil 
etm ek  toplumsal barış açısından isâbetli olacaktır.

Din Olarak Tescil Edilmesi 
Gerekli İnanç Sistemleri

Türkiye’de kendilerine özgü: ilâh anlayışları, ruhban 
sınıfları, mâbedleıi, ritüelleri, kutsal savaşları (m u
kaddes cihâdları), ahlâk anlayışları, mükâfat ve mü- 
câzat sistemleri, Kâbe yerine koydukları kutsal me
kânları ve hattâ oruçları ile bir sürü orijinal inanç sis
temi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı saldırgan, 
bir kısmı seçici (dolayısıyla demokratik değil!), bir 
kısmı da halkın arasına nifak sokucu ve bölücü bir 
misyonerlik rûhuyle müteharriktir. Ama hangisine
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bakarsanız balcınız hepsi de bir kimlik arayışı içinde 
ve bu İçimliğin te’yid ve tescili peşindedir. Çoğunun 
karamsarlığının kökeninde de, bu eksikliğin yanında 
diğer inanç sistemleriyle verimli ve müsâmahalı bir 
diyalog lcuramamak bulunmaktadır.

Çeşitli inanç sistemlerine mensûb olan insanlar 
arasındaki çekişmeler çoğu kere fuzûlî ve anlamsız 
nefsânî çekişmelerden ibaret kalmaktadır. İnsanlar 
biribirlerini bu inanç ve kanaatlerini açıklamaya zor
lamakta, bundan dolayı biribirlerini kınamakta ve 
hattâ suçlamaktadırlar. Bunları, karşılıklı saygı olma
sa bile, hiç değilse biribirlerine tahammül etme düze
yinde buluşturmak gerekir.

Bu buluşmanın ve aralarında verimli bir diyalo- 
gun başlaması için inanç sistemlerinin de ayıı bir ka
tegori altında toplanması fuzûlî sürtüşmelerin orta
dan kaldırılması için isâbetli olacaktır. Bu gibi inanç 
sistemlerinin otantikliğini din  kategorisi şemsiyesi 
altında tesbit ve tescil etmek kanaatimce hayırlı bir 
adım olurdu. Bu statü sayesinde ve Anayasamızın 24. 
maddesi uyarınca bu kabil dinlerin sâlildeıi yasal bir 
güvenceye kavuşturulmuş olacaktır. Ve artık kimse 
bu kabil inançları ne kınayabilecek ve ne de suçlamak 
yetkisini kendisinde görecektir. Bu tutum ise lâiklik 
adına bir kazanç olacaktır.

Şimdi ülkemizdeki fıkriyât (ideoloji), davranış ve 
uygulamaları açısından yukarıdaki tanıma göre din  
olarak telâkki ve kabûl edilebilecek olan bazı müesse- 
selere bir göz atalım:

1. Meselâ Anadolu Aleviliği’nin bazı veçheleri tü
müyle bağımsız ve otantik bir din görünümü arz et
mektedir. Zâten Alevîlilc’den söz konusu ederken çok 
temkinli davranmak ve hangi A levîlik’den söz edildi
ğini vurgulamak gerekir. Zîrâ Alevîlik, tarih boyunca 
uğradığı istihâleler sebebiyle, bir ucunda Şeriat’a ke
sinkes uyan “Sünnî Alevîlik”den diğer ucunda Hazre- 
ti Ali’yi (hâşâ!) bizzat Allah’ın kendisi bilen Sebeiyye 
Alevîliği’ne ya da insanı Tanrı olarak kabûl eden 
Ali’siz Alevîliğe kadar çok geniş bir anlayış ve uygula
ma yelpâzesine sahip bulunmaktadır. Yukarıdaki kıs
taslar çerçevesi içinde Yahova Şâhitleri’ninlcinin enaz 
birkaç misli bir taraftar kitlesine sâhip olduğu tah
min edilen “Müfrid Alevîlik” de kendine özgü bir 
dindir.8

2. Fanatik nükleer enerji karşıtlarının davranış
ları da, yukarıda verilmiş olan tanım çerçevesi içinde,

din şablonuna tamâmen uymaktadır. Bunların sâlilci 
oldukları din: 1) hayrın timsâli ve “Aydınlıklar Pren
si” olan Güneş ile 2) şerrin timsâli ve “Karanlıklar 
Prensi” olan N ükleer Enerjiden  oluşan iki ilâhlı dii- 
a lis tb ird in  görünümünde ortaya çıkmaktadır. Bu iki 
ilâh ve taraftarları da evrensel bir savaş içinde bulun
maktadırlar. Güneş ta
raftarlarının galebesi 
hayrın galebesi, şerrin 
ortadan kalkması, Yer- 
yüzü’nde de ebedî 
mutluluk ve Cennet’iıı 
tesisi; bunun tersine,
Nükleer Enerji taraf
tarlarının galebesi de 
şerrin galebesi ve Yer- 
ylizü’nde ise ebedî se- 
fâlet ve Cehennem’in 
tesisi olacaktır. Bu hâ
liyle Zerdüşt D in îni 
andıran bu dinde Gü
neş Ahura M azda'ya 
ve Nükleer Enerji de 
Ehrimen'e telcâbül et
mektedir.

Fanatik nükleer enerji karşıtlarının dini, misyo
ner ruhlu ve kendisi gibi düşünmeyene hayat hakkı 
tanımayan bir dindir. Bu dinin telâkkisine göre Gü
neş’in gâlib gelebilmesi için her türlü yalan, dezinfor- 
masyon, iftirâ, komplo ve şantaj mubahtır. Dinin Pa
palık lcurumunu “Greenpeace" denilen örgüt yüklen
miştir. Dinin Türkiye’nin ilk nükleer santralinin ku
rulacağı “Aklcuyu Nükleer Santral Siti” ya da Fran
sa’nın Büyük Okyanus’da su altı nükleer bomba de
neylerini gerçekleştirdiği Muroroa atolü gibi, Hac fâ- 
ıizasını ifâ etmek kabilinden topluca ziyaret ettikleri, 
kutsal ziyâretgâhları ve buralarda icra ettikleri kendi
lerine özgü ı itüelleri vardır. Bu dinin sâlildeıi, zaman 
zaman: kendilerini zincirlerle resmî dairelerin giriş 
kapılarına zincirlemek, iskelet resimli tulumlar giy
mek, ziyâretgâhlarında geceleri ateş yakıp tepinmek 
gibi başka ritüellerle ve nükleer enerjinin ülkeye gir
memesi uğruna tuttukları oruçlarla da dinlerinin 
“Şerîat”ını ifâ etmektedirler.

3. Bir başka otantik dinî teşekkül de Mâbed diye 
isimlendirdiği ve gerçekten de öyle kabûl ettiği Lo-

Bir kısım devlet adamı, po

litikacı, bürokrat, medya 

mensûbu ve aydın (çeşitli 

politik, psikolojik ve sos

yolojik sebeplerden ötürü 

menfaatlerine uygun düş

tüğü için) Kemalizm’e sırt

larını dayayarak bunu ya

vaş yavaş bir dine dö

nüştürmüşlerdir»
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medeniyet telakkisi çerçevesinde açmazlarım İs
met Özel'in yaklaşımıyla açımlamak/aşmak m üm 
kün: “İslamiyet Batı kavramı içerisinde yer alır ve 
İslamiyet denildiği zaman doğrudan doğruya Batı 
medeniyetinden söz edilmesi gerekir. Bu, İslamiye- 
tin Akdeniz havzasında yer alıp, bulunduğu bölge
nin özelliklerini sunmasından kaynaklanır. İslami
yet ve modern kültür, birbirinin karşısında duran 
unsurlar değildir. İslamiyetin modernleşmenin 
karşısında olduğuna dair oluşan önyargıdan kur
tulmamız gerekir” (26.05.2000, Küreselleşme ve 
Modernleşme sürecinde Kültürel Kimlik toplantı
sı, Armada Oteli; Yeni Şafak). İslam medeniyetinin 
modern dünyanın oluşumuna katkıda bulunduğu • 
ve bugün de Batı medeniyetinin içinde yer aldığı 
düşüncesiyle Özel, ‘Batı, bilimi miislümanlardan 
aldı’ yolundaki nakil dönemi tarih yaklaşımlarını 
kırıyor. İslamcı paradigmanın nefes darlığını gide
riyor. Ancak “medeniyet” kavramı dolayımında 
mesele vuzûha kavuşamıyor. Yine de Özel’in dü
şünce mantığını ‘çalıştırırsak’ İslamcı paradigma
nın çıkmazlarını aşabilecek yumuşak bir iniş ger
çekleşebilir. Medeniyet tarihi sürekliliğini koru
maktadır, müslümanlar Batı’lı ve Medeni kültür 
değerlerine sahiptirler, modernleşme İslam’la ça

tışmak değildir, 
m üslüm an larm  
gelişim tarihi bir 
krize değil önyar
gılara yakalan
mıştır, önyargı
dan kurtulm a
mız gerekir. Özel, 
İslamcıların me
deniyet telakkile-

Müslümanların ’m e d e n iy e t1 
vizyonu geliştirm em eleri kul

landıkları (Batı’dan ithal e t 
tik leri) araç-gereçlerin  'ö te -  
ki’leşm eyi icbar kılan id eo lo 

jik tutum lara dönüşm esine

çeveli yaklaşımdan açıklayan model sallayacak 
başka tanımlamalara sahibiz. Öncelikle İslam’ın 
Akdeniz havzasına sıkışarak bütün insanlığa rah
met olarak gönderilmesi mümkün değil. İslam’ın 
seçilmiş bir ırkı ve coğrafyası yok. İkinci olarak gü
nah ve suç, toplumları kuvvet, eser, kültür üstün
lüğüne bakmadan helake sürüklemekte: “Onlar, 
yeryüzünde gezip dolaşmadılar m ı ki, kendilerinden  
önce gelenlerin sonunun nasıl olduğunu görsünler. 
Onlar, kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakım ından  
kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah, onları 
günahları yüzünden  yakaladı. Onları A llah’dan ko
ruyan olm adı” (M ü’min, 21): “Yeryüzünde gezip 
dolaşmadılar m ı ki kendilerinden öncekilerin sonu
n u n  nasıl olduğunu görsünler? O nlar bunlardan  
daha çok, daha kuvvetli, yeryüzündeki eserleri bakı
m ından daha sağlam idiler. Kazandıkları, kendile
rinden hiçbirşey savam adı” (Mümin, 82): “Onlar, 
bunlardan daha güçlü id iler’ (Fatır, 44); “Onlar 
kendilerinden daha güçlü idiler, toprağı alt-üst et
mişler ve onu, bunların im ar ettiklerinden daha çok 
im ar etm işlerdi” (Rum, 9) Kur’an’m maddi zengin
lik ve yüksek estetik kültür sahibi kavimleri helak 
ile tehdit etmesi insanlığın başka bir fıtrî zaafı ile 
açıklanıyor. Kur’an’a göre rızkın artması, toplum- 
larm yeryüzünde azgınlığının sebebi olabilir: “A l
lah kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde azar
lardı” (Şûra, 27). Kur’an’ın bu beyanları üzerinden 
hareket ettiğimizde İslam’ın, müslümanlarm, İs
lamlaşmanın bir kriz yaşadığı söylemi pek tutarlı 
değil. Müslümanlarm kriz söylemini dillendirme
leri, onların daha fazla güç’ istemeleriyle ilintili ol
sa gerekir. Müslümanlar İslam’ın içinde kendili
ğinden siyasal istenç bulunduğunu tasavvur edi
yorlar. Üstelik siyasal istencin, problemlerini ayık-

dayanıyor. A raç -g ereç le r  
ideolojiktir. İthal edilen araç- 
gereçlerin  ideolojik yön leri

nin bulunması; onların hayata  
dair, ta rihe  dair, m utluluğa  
dair... imalar barındırmasın

dan kaynaklanıyor.

rının varacağı 
‘son’u işaret et
mekte ve tesbi- 
tinde isabetli 
(beyin fırtınası 
içeren) vurgular 
yapmıştır.

Her şeye rağ
men medeniyeti 
kültür-sanat çer-

lamış bir medeniyet fenomenini oluşturması bek
lenmektedir. Siyasal istencin medeniyet talebiyle 
birlikteliği yadırganmamalıdır. Çünkü bu Adem 
(as)le birlikte başlayan bir insan zaafıdır. Şeytanın 
cennette Adem’e fısıltısı/vaadi de aynı yönde idi: 
“Ey A dem  sana ebedilik ağacını (m edeniyet) ve yok  
olmayacak bir hüküm ranlığı (M ülk/ik tidar) göste
reyim m i?” (Taha, 120). Dolayısıyla kriz İslam’la il
gili değil, müslümanlarm iktidar olamamaları ve 
iktidarlarını sürdürecek kaynak-donanımlara
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(medeniyet verilerine) el 
koyamamalarıyla ilgili 
görünüyor. Müslüman- 
lar sayısal çokluklarını 
yeryüzünde hakimiyet 
kurmanın gerekçesi gibi 
sunmak istiyorlar. Sayı
sal çolduğa rağmen ha
kimiyetin kurulmaması- 
nı da ‘kriz’ kavramı ile 
açıklıyorlar. Oysa müs- 
liiman çokluğun ortaya 
çıkmasının medeniyeti 
inşa etmek, arzın haki
miyetini elde etmek ba
kımından bir model 
oluşturduğunu söyle
mek pek mümkün değil.
Diğer değişle Kur’anî 
model ekonomik, sosyal, 
siyasi üstünlükleri, sayı
sal çoğunlukları “iktidar” olmanın açıklama biçimi 
şeklinde sunmuyor. Yusuf (as) kıssasında gördü
ğümüz gibi kendini tezkiye etmiş, temiz kalmış, 
ahlaki kemâli saraydaki statüsünden üstün gör
müş, Rabbına bağlanmış... Mu minin hem kendi 
nefsine ve hem de dış dünyadaki zalime (vezir vc 
karısına) direnişini önder/vezir-iktidar olmanın 
gerekçesi gibi göstermiştir. Buna göre, övülmüş- 
meşru iktidar, iktisadi-askeri-ideolojik tabanı ha
zırlanmış karizmaların talepleriyle belirlenmemiş; 
bilakis ahlaki çile çekme mücadelesinde başarılı 
olana ( “Rabbi, bir zam an  İbrahim ’i birtakım  keli
melerle sınamış, o da onları tamamlayınca: ‘Ben se
ni insanlara önder/im am  yapacağım ’ dem işti”-Ba
kara, 124) verilmiş ilahi bağıştır. İktidarı, siyasal is- 
tençe tabi olmayan dinamiklere bağlamakla halen 
iktidarda olanı tanımlamış/ona kimlik belirlemiş 
değiliz. İktidarla Özne arasındaki ilişki, Özne’nin 
iktidarı nitelemesi (hain, zalim, mücrim, fasile, 
emperyalist vs) üzerinde değil, Özne’nin Ben’i işa
retlemesi/kendini tanımlaması yönünde ilerler. 
Özne, iktidarı ahlak anlayışı, hukuk felsefesi, me
todoloji (yönetimin kendi ilkeleri) bakımından 
eleştirmelidir. Böyle bir eleştiri hem eleştiren-

Öz’ün istinad ettiği ah
laki, hukuk/adl, meto
doloji ilkeleri bakımın
dan ne kadar tutarlı ve 
ne denli sebatkâr oldu
ğunu ortaya çıkartacak 
bir süreci fitiller; hem 
de, iktidarın da kimliği
ni kendi tayin etmesi, 
iktidar mantığının 
üçüncü kişiler tarafın
dan anlaşılması bakı
mından özne dışında
kilere eylem mehli ve
rir. Öznenin aksiyoner 
söylemi iktidarın nite
lenmesini hedeflemek 
olmaz. Çünkü Özne ik
tidardan memnuniyet
sizliğini kontriktidar 
gibi teşekkül edemez. 

Bilakis iktidarın kendisi hile kurarak insanlığı al
dattığını ya itiraf etmelidir, ya da üçüncü kişiler 
artık kül haline iktidarın pax düzleminden muta
zarrır olduklarını görmelidir.

Şimdi anlattığımız çerçevede İslamcı Özne, 
Muktedir Batı karşısında ahlâk, hukuk felsefesi, 
metodoloji kriterlerinden hiçbirine yaslanmamış 
bulunduğu gibi, Batı’nın iktidar biçimlenmesinin 
unsurları anlamında gelişen teknoloji, hukuk dev
leti, iş ahlakını kendi bünyesine tatbik etmeye ça
lışmaktadır. Bugün yeryüzünde kimsenin kayıtsız 
kalmadığı bir Batı Barışı: Pax-Ameuro  vardır. Buna 
göre ne özne (İslamcılık) kendi ahlak, hukuk, me
todoloji kriterlerini teorik olgunluğuna kavuştur
muş ve ne de hali hazır Pax düzleminden kitle ru
hu incinmiş değildir. İslamcılar, Osmanlı’nın ku
ruluş yıllarını düşünecek olurlarsa, Pax-Otto- 
man’ın Bizans’ın siyasi, ekonomik bir vaad suna
mamasından beslendiğini göreceklerdir. Bizans 
topraklarında yaşayan halk 14. yüzyıl boyunca Os- 
manlı kurumlaşmasına hiçbir direnç göstermedi
ği gibi Osmanlı’nm ilerleme sürecini destekledi. 
Oysa bugün müslümanlar dahi Pax-Ameuro’nun 
sunduğu teknik, adalet, işletim standartlarıyla ku-
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rulmuş güvenlik alanını’ aktif 
katılımlarıyla beslemekte ya da 
en azından mantalitesini be
nimser görünmektedirler. Bu 
noktada İslamcı özne’nin Muk
tedir Batı’ya yönelik ihtilafını 
“Hakikatle Şuurlanmış Eleştiri” 
(Nurettin Topçu) anlamında 
okumak mümkün görülmeye
cektir. İslamcılık; hakikat’ten 
koptuğu ölçüde Batı paradig
masının içinde (İsmet Özel), is- 
tinad ettiği değerlerle çelişik, 
ilerleme talepleri nedeniyle he
lal/haram, doğruluk gibi akaidi 
ve ahlaki kavram kurbiyetleri 
zaif olan teorik süreçlerden bes
lendi. İslamcılık düşüncesinin 
açmazları Din-Medeniyet kav
ramlarım birbirinden kırılması
nı ve anlamlarının bulanıklaş
masını izler.

İslamcılar medeniyet kavra
mı dolayımında şöyle düşündü
ler: Filibeli Ahmed Hilmi: “Biz 
Avrupa’nın maddi medeniyeti
nin en samimi takdirkârı ve 
hayranlarındamz. Avrupa mil
letlerinin bugün ulaştıkları sınai 
olgunluk her mütefekkiri hay
ran bırakacak bir azamettedir. 
Lâkin manevi medeniyetinin 
düştüğü zilletin en aşağı derece
si tarihte misli görülmeyen bir 
esfeliyettir” (Kara, 1986:20)

Şeyhülislam Musa Kazım: 
“Kamil medeniyet denilen şey 
bir kavmin tabiî ve riyazî ilim
lerde terakki etmesi, sanat türle
ri icat etmesi, vapurlar, trenler 
icat ederek nakliyat için bunca 
kolaylıklar göstermesi, büyük 
şehirler, geniş caddeler, yüksek 
binalar meydana getirmesi vs. 
değil mi? Hayır! Yalnız bunlar

değil. Çünkü medeniyetten asıl maksat bütün hal
kın refah ve saadet üzere yaşamasıdır. Şu halde sa
hih medeniyet insanlara her türlü saadet ve refah 
sebeblerini bahşeden bir medeniyettir ki o da her 
işte istikamet, her hususta adalet, kendi türüne 
yardım, bütün akli ayıplardan sakınmakla hasıl 
olur; bunlar da ancak hak dinle kaimdir” (Kara, 
1986: 59; Çelebi/Yılmazer 1999:61)

Ahmet Midhat: “Bugünkü Avrupa’nın terakki- 
yat-ı maddiyyesi milel-i şarkiyye’nin hiçbir zaman 
hayâlinden bile geçmemiş olduğu derece-i kemal
de bulunduğundan biz şarklılar terakkiyât-ı mad
diyat için Avrupa’yı tetabbua muhtaç ve mecbu
ruz” (Okay, 1989:31) Said-i Nursi: “İlâ-yı kelime- 
tullah’m bu zamanda bir .büyük sebebi, maddeten 
terakki etmiştir” (Divan-ı harb-ı Örfi)

Mehmet Akif:
“Alınız ilmini garbın alınız sanatını,
Veriniz hem de mesainize son süratini.
Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız, 
Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin yalnız.” 
(Süleymaniye Kürsüsünde, Düzdağ, 1991:176) 
Elmalılı Hamdi Yazır: “Avrupa’nın... bizden 

beklediği birşey varsa o da verilen sözlere ve yapı
lan anlaşmalara sadık,... tebaamızın esas haklarını, 
hürriyet ve eşitliğini muhafaza ederek ve üstlene
rek adaleti yaymak, marifeti neşretmek, medeniye
ti takrir etmek, sanayii yaygınlaştırmak, ticareti ge
nişletmek, memleketin işlerini düzene koymak
tır.... Eğer, kendi sermayemiz, kendi çalışma ve 
gayretimizle yaparsak İslam medeniyeti terakkiye 
mani değil.. Avrupalılarm hakikatten yana olduk
larında şüphe etmeyiz” (Kara, 1986: 432)

Ahmed Hamdi Akseki: “İslam Dini Medeniyet- 
i Hakikiyyenin ruhudur. Dini yalnız bir ibadet ve 
itikat meselesi suretinde telkin etmemeli, onun bir 
de medeniyet meselesi olduğunu anlatabilmeli. Iti- 
kad ve ibadetin netice ve semeresi olan ‘İslam ah
lakı, İslam İçtimaiyatı, İslam medeniyeti’ anlaşıl
madıkça, itikat ve ibadet elbette faydasız kalır” 
(Çelebi/Yılmazer, 1999:364)

M. Şemseddin Günaltay: “Asrileşmek bizi hiç
bir şekilde milliyetimizden, dinimizden uzaklaştı
ramaz. Aksine biz hem dindar bir milliyetçi hem de 
asri bir millet olabiliriz. Milli ve ferdi hayatımızı
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kurtarmak, milli vc ferdi tekamül ve terakki etmek 
için asrın teknik ve tenlerinden, usul ve felsefesin
den, sanayi ve sanatlarından istifadeye mecburuz. 
Din ve milliyet mukaddes heyecanların kaynağı, 
teknikler ve fenler de hayati ihtiyaçların mesnedi
dir. Öncekilerin sahası kültür, İkincilerin sahası da 
medeniyettir. Demek ki bizim için kurtuluş ve yük
selme yolu Türk-İslam kültürü dahilinde muasır 
bir medeniyet anayoludur” (Kara, 1987: 420)

Yeni İslamcılığın (1971-1997 aralığında fikir 
veren ideolojik müslümanlığı kastediyorum) “Me
deniyet” kavramı bakımından yukarıda bir kısmı
nın fikirlerini zikrettiğimiz İslamcı münevverler
den farklı bir mecra buldukları söylenemez. İslam
cılar bütün dönemler boyunca müslümanların ‘ye
niden’ arza hakimiyet kurması meselesinde yoğun
laştı. Bilimin, iktisadi zenginliğini, toplumsal refa
hın ‘medeniyet kurgusunun’ elemanları halinde 
algılanması kaçınılmazdı. İslamcıların, “İslam Bili
mi”, “Asketik/riyazi Sermayecilik”, “Tüketim Sevi
yesinin Yaygınlaştırılması” gibi vurgulara dönmesi, 
bir dine mensubiyetin Hegemonya tesis edecek di
namikler taşıdığı inancıyla beslenmelerine istinad 
ediyordu. Modern zamanlar boyunca ‘medeniyet’; 
bilim, sermaye, toplumsal refah kavramlarıyla ta
nımlanmış üç ayakla taşındı. Ancak eski toplumda 
bilim, sermaye, refah kavramlarının ‘medeniyet’e 
yolaçtığı şeklinde bir anlayış bulunduğunu söyle
mek çok zor görünüyor. Gerçekte üç kavramın ar- 
keik toplumsal yapılarda nasıl anlamlandığını ye
niden tanımlamak gerekiyor. Buna göre medeniyet 
eğer bilim/sermaye/refah olgularının tarihin bir 
anında ‘buluşması’ ise Osmanlı-İslam medeniyeti
ni açıklanabilir kılan bir paradigmadan mahrum 
kalıyoruz demektir. Yok eğer ‘medeniyet’ kavramı
nı tarihin tüm fenomenlerini çerçeveleyen, insan
lığın gelmiş-geçmiş gelecek tüm alt/üst oluşlarına 
açıklama getiren anlam kurgusuna kavuşturursak 
bu kez dolayımdaki ‘medeniyet’ kavramını model 
olmaktan çıkarabiliriz. Her iki metodoloji de fizik 
dünya kaynaklı-gayeli açıklama biçimlerinin şüp
he ile karşılanacağı bir eııtellektüel çevrenin doğu
muna neden olacaktır. Şimdi ‘medeniyet’ kavramı
nı alt üst edecek felsefi akıl yürütmeyi mümkün 
kılan fragmanları verebiliriz: bilim her hal-u kârda

inançtır, ruh fiziğe (bedene) üflenmiştir, insan (ru
hi varlık) fiziğe (dünya) arz edilmiştir, yer/ gök/ 
alemler insanın hizmetine sunuludur: servettir, re
fah ruh ile fiziğin (servet) adil birlikteliğindedir, 
m üm inler azizdir (Maide 54, Iiud 91, Miinafıkûn 
8, Fatır 10, Nisa 49)

Kur’an, yüksek yaşam kalitelerinin ‘medeniyet’ 
kavramıyla tanımlanmasını sürekli eleştirir. Bu 
eleştirileri makalemizin üçüncü paragrafında kıs
men zikrettik. Medeniyete ters bir tanımlama da 
m üm inlerin izzet sahibi olduklarının vahyin şa
hitliği ile sabit bulunmasıdır. Kur’anî anlamda iz
zet imanla başlar. Güzel söz, salih amel, Allah yo
lunda cehd, kınayıcıların kınamasından korkusuz
luk ile iman aziz olur. İmanı böyle tanımlamakla, 
onun; yeryüzüne yerleşmek, dünyanın tadını em
mek, doğanın tabii yapısına tehditle çıkmak (Sü
leyman (as), insan/cin/şeytan toplulukları üzerine 
hükümran olduğu halde karıncaları bile ezmekten 
çekiniyordu: Nemi, 18-19)... edimlerinin dışına çe
kildiğini görüyoruz. Bu anlamıyla iman, yaşam ka
litesi ve konformizm arayışı olmaktan çok, hakikat 
taşıyıcısı-bilgi/irfan/hikmet öğreticisidir. Yusuf 
(as), Süleyman (as), Davud (as) kıssalarını temas 
ettiğimiz nazarla tefekkür edersek, mezkur hü
kümranlıkların yaşam kalitesi elde etmek/konfor- 
mizmi eksene almak yolunda ilerlemediği rahat
lıkla söylenebilecektir. Dolayısıyla bilginin yer- 
de/gölctekilere hizmet etmek için insana indiril
mesi, insanın bu misyona binaen yer/ gök üzerin
de halife kılınması, asıl etkinliğin (cihadın) bil
gi/servet/ güç (refah alanları) üzerine bloklaşmala
rı kırarak alemlere teşmili... için, emanet yükleni- 
mi şeklinde sözedilmelidir. Netice itibariyle 
m ü’min birey aidiyetini ve etkinliğinin dinamikle
rini koruduğu sürece toplumsal, ekonomik, teknik 
zayıflığa diiçar kalmış olmasına rağmen zelil ola
rak tanımlanamayacaktır. Nitekim, Şuayb’a kavmi 
şöyle karşılık vermişti: “.. biz seni içim izde za y ıf gö
rüyoruz... Senin bize karşı hiçbir üstünlüğün (bi 
a z iz )  yo k tu r” (Hud, 91). Bu ifadeye karşı verilen 
ilahi cevap şuydu: “izze t A lla h ’a, Resulune ve 
m u mirilere mahsustur. Am a m ünafıklar bunu bil
m ezler” (Münafıkın, 8)

D evam Edecek
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Mimar Koca Sinan
İlknur Özşen

‘Geçti bu demde cihandan, Piri Mimaran Sinan

O /f ^ ln n û ılt  sanatın ın  biiyiik ustası Koca 
Sinan , 1489 yılında K ayserin in  Ağırmış 
kasabasında doğm uş, 1512’de Yavuz Sul
tan Selim d ö nem inde devşirm e olarak İs
tan b u l’a getirilm iştir. Acemi oğlan ocağı
na girerek yeniçeri olan genç Sinan, Yavuz 
Selim’ in İran  (1517), K anuni dönem inde 
yapılan Belgrat (1521) ve R odos(1522) se
ferlerine k a tıla rak  atlı sekban  o ldu .
1526’da M ohaç savaşına gird ik ten  sonra 
A cem ioğlanlar Yayabaşılıgına, daha sonra 
da Kapı Yayabaşılıgına yükseldi. Zem be- 
rekçibaşı rütbesiyle A lm an seferine (1532) 
ve 1534’te Irakeyn seferine katılarak Teb
riz ile Bağdat’ı görm e im kanı bu ldu. Bu 
son seferde, Van kalesinin kuşatılm asında, 
göl üzerinde askeri taşım acılık için kullanılan kalyonların içeri
sine top yerleştirerek h izm et etti. Bu seferden dönüşünde Hase
ki o larak K anuni Sultan S üleym an’ın Pulya(1537) ve Karaboğ- 
dan (1538) seferlerine katıldı. Bu seferinde de P ru t ırm ağı üzeri
ne on üç günde b ir köprü  k u ra rak  Padişah’ın takdirin i kazandı. 
Sinan tüm  bu seferlerde is tih d a m a  olarak büyük hizm etler 
yaptı. O rdunun  geçtiği yollarda köprü , yol, kale, kanal gibi çeşit
li yapı işlerinde gösterdiği başarılardan  dolayı 1536’da Başmimar 
oldu ve bu görevde 35 yıl h izm et etti.

M eriç üzerinde köprü , S ilivri’de Piri M ehm et Paşa Külliyesi 
ve A hm et Çelebi M escitleri bu  tarihe kadar yaptığı eserler a ra 
sındadır,

rü , 20 Kervansaray, 35 Saray, 8 M ahzen, 41 
H am am ... T üm  b un ların  m im arı olan M i
m ar Sinan’ın m üh rü n d e  “EI-fakir-iH hakir 
Sinan” diye yazm aktadır. S inan yollar, k öp
rü ler inşa eder, d onanm ala r kurar, kaleler 
tam ir eder, çeşmeler, su yolları, su kem er
leri, bendler, ham am lar, kervansaraylar, sa
raylar ve gezinti yerleri, konaklar, çarşılar, 
bedestenler, m ektepler, m edreseler, m atba
alar, daruşşifalar ve aşevleri yapar... Kendi 
ifadesiyle “Ayasofya gibi çok güzel bir im a
reti o n arır ve kurtarır.” N ihayet Sinan, 360 
eseri ile Cemil Meriç in dediği gibi bir 
“im an ve am el” m edeniyeti olan Osman
lIn ın  Kostantiniyye’sini İstanbul yaparak, 
Nedim ’in dediği gibi “b ir sengine cüm le 

acem m ü lkünü” haklı o larak feda ettiği bu güzel şehre m üh rü n ü  
basar. M im arbaşı o lduk tan  sonra , inşii edilen üç eseri Sinan’ nın  
m im aride yükseliş basam akları olarak değerlendirilm ektedir. 
Bunlar, çıraklık eseri o larak yaptığı Şehzade Camii ile kalfalık 
eseri olan Si'ıleymaniye Camii ve Sitesi, ustalık eseri olan Edirne’ 
deki Selimiye Camii’dir.

9 Nisan 1588 yılında İs tanbu l’da doksan dokuz yaşında, 
üzerinde yüzlerce eşsiz sanat eseri yaptığı dünyayı b ırakarak fani 
alem den ebediyete intikal etm iştir. Şair Sai k itabesinde O sm an- 
lıca, “Geçti bu dem de cihandan , Piri M im aran  S inan” dem ekte
dir. Tarih olarak ta 996= 1588 geçm ektedir. Allah ondan  razı, 
m ekanı eserlerinden daha güzel olsun.

Istan]Dul elam ilk E»sen lüserien ııın Özellik!en

Mimar Sinan’ın İs tanbu l’daki ilk eseri K anuni’ n in  Başhase- 
ki’si H ü ııem  Sultan için yaptırdığı Haseki klilliyesidir. D önem in  
nakkaşı, §.air Sai M ustafa Çelebi M im ar Sinan’ın eserlerini şöyle 
özetlem ektedir: 84 C am i, 52 M escit, 57 M edrese, 7 K ütüphane, 
22 T ürbe , 17 İm arethane, 3 H astane, 6 Su yolu ve kemer, 8 Köp-

Mimar Sinan, kendi çağı için çok ileri düzeyde bir inşaat b i
çim i uygulam ıştır. M uhteşem  hacim  kom pozisyonları ve bu h a 
cim leri kılıflayan dev kütleler, hem  olgun ve organik biçim ler o r
taya koym akta, hem  de hafif ve zarif görünm ekted irler. M odern 
çağın inşaat usûllerinin  im kan verdiği çelikli be ton  kullanılarak
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yapılan dev kolonlar cam ilerde karşım ıza çıkm aktadır. Gövdeyi 
tam am layan bir baş gibi görkemli kubbe, gergin b ir kabuk halin
de hem  bu sistem in b ir b ü tü n  olarak o luşturduğu ahenk, hem  de 
taşım ak için hepsin in  görev aldığı değerli b ir yük  olm aktadır. 
D uvarlar bir iskeletin çevresindeki deri gibi hacm i kapatm akta, 
yiik iskelet tarafından  taşınm aktadır. Bu sistem le ortaçağın yığ
m a inşaat usulündeki ‘taşıyıcı ağır m asif duvar’ geleneğini o rta 
dan kaldırm ış oldu. Bir başka dahice özellik daha kazandırılm ış
tır, kem erlere bölünerek  yükü hafifletilen bu duvar kitlelerine çe
şitli aralık, genişlik ve şekillerle bol sayıda pencere konularak 
dantel gibi bir g ö rünüm  verilm iştir. Böylece hem  duvarların to n 
larca ağırlığı hafifletilm iş hem  de cam ilerim izin temel özellikle
rinden  olan ferah, iç açıcı b ir aydınlık sağlanm ış olmaktaydı.

Büyük hacim leri ö rten  kubbe ve yarını kubbeler hem kütle
lerin ağırlığı hem  de b irer adale gibi çalışm alarının sonucu m u 
azzam bir baskı m eydana getirm ekteydi. M im ar Sinan eserlerin
de bu baskıyı karşılayıp b irb irine devrederek bölen  ve kadem e 
kadem e yere kadar ind irip  yok eden kule gibi ayakları, bunları 
bağlayan kem erlerden oluşan o koca iskeletleri, sanki hiç bu  ağır 
gövdelerle ilgisi yokm uş da sadece güzel biçim ler o luşturm ak 
için yapılmış gibi gösterebilm iştir. Bu eserlerde, iç süslem eleri, 
çini kaplam a, boyalı nakışlar zengin renk unsurları ile canlı ve iç 
açıcıdır.

S inan’ın eserlerinde ölçüler, mesafeler, o ran tılar öylesine 
ayarlanm ıştır ki, b ü tü n ü  taş'ıyıcı sistem  kubbeden itibaren kat 
kat şelaleler gibi dalga dalga dökülerek yere inen biçim ler top lu 
luğu veya yerden itibaren  b irb irine om uz vere vere yükselen bir 
sonraki kadem eyi hazırlayıp, kubbede sona ulaşan b ir senfoni e t
kisi bırakm aktadır. Senfonik kom pozisyon olan bu ulu yapılar 
aynı zam anda şehrin  sulietine etki eden, m edeniyetin  damgası 
sayabileceğimiz b irer değer ve önem  taşırlar. H ani Goethe: “M i
m ari donm uş b ir m usikidir...” der ya, M im ar Sinan’da eserlerine 
öyle bir ruh  verm iştir ki adeta; taşta, kum da, harçta, çivide, cam 
da sanatını konuştu rm uştu r... Üzerim izdeki G ökkubbe’ye ve ev
rene bakan gözlerin doyum suz bir hazla kâinatın  kusursuzluğu 
karşısında hayranlık duym ası ve bunun  öncesiz ve sonrasız bir 
gücün eseri o lduğunu  kabul etm esi gibi, bu eserler de yüce Yara- 
tan ’ın eşref-i m ah lukat o larak yarattığı insanoğlunun g u ru r tab 
losudur. Bu şaheserler, yüce Yaratıcı’nm  kainattak i ulvilik karşı
sında kulun R abbine secde etm esi gibi bu eserlerdeki ihtişam  ve 
ahenk, insan üzerinde bu  tarz  etki b ırakm akta , kul nurlu  bir ay
dınlığa doğru  yolculuk yapıyorm uş gibi Rabbine yönelm ektedir.

M im ar Sinan her biri b irb irinden  güzel eserlerini yaparken 
Şeyh G alip’ in

“ Hoşça bak zatına kim ziıbde-i alenisin sen
Merdâm-i dide-i ekvâıı olan âdemsin sen "
(Hoşça bak, zâtına âlemin öziisiin sen,
Kainatın göz bebeği olan, ademsin sen.)

beytinde ifadelendirdiği düşünceyi m im arisinde dile getirerek 
sanatında ince b ir ruh  yakalam ıştır. Bu ruh  yüzyıllardır görebi
lenlerin gönüllerine ılgıt ılgıt akm akta, im anları coşturm aktadır.

Tasarım Giicii ve I elmiğin Kaynağı Neydi?

Sinan’ın zam anına gelinceye kadar, Selçuklu Beyliği ve Os- 
m anlı İm parato rluğu  çağlarındaki tip bolluğu denem eleri so
n u nda  m erkezi kubbeli standart ve anıtsal yapıların  plan tipleri 
o luşm uştur. Bu gelişmelerin ana çizgisini, eski Şam Camii tipine 
önem li bir kubbe kaynaştırm aya çalışm ak dem ek olan Silvan, 
D ıınaysir Ulıı camileri ile başlatıp M anisa Ulu Cam ii, M anisa 
Hatuniye, Edirne Üç Şerefeli, eski Fatih Cam ii, İstanbul Beyazıt 
C am ii, Atikali Paşa Cam ileri ile izleyebiliriz.

Tarih boyunca çeşitli ülke ve bölgelerdeki yapılar gözden ge
çirilirse M im ar Sinan’ın tarzına yönelm iş bu lunan  bir eğilim gö
ze çarpm aktadır. Sinan b ir dehadır, evel am a tarih i gelişm elerin 
hazırladığı, büyük bir dünya devletinin ve bu m edeniyetin şa r t
larının o luşturduğu bir m eyvedir bu  deha. B ütün  bir geçm işin 
denem eleri, gelenekleri yerli ve yabancı etkiler Sinan’ın dehasıy
la birleşince ortaya eşsiz güzellikteki eserler çıkmıştır.

Sinan’ı ve eserlerini ne kadar anlatsak az gelir. O gerçekten 
işinin ehli bir şahsiyetti. Bugün, m aalesef Koca S inanlar yetişm i
yor. Ülkem izde yapılan önem li b irçok  eserde yerli im zalara rast
lam ak zor. Bu açıdan M im ar Sinanlar gibi yeni m im ar ve sanat 
erbabların ın  yetişebilmesi için bu şahsiyetlerin ve eserlerinin  ta 
nınm ası gerekm ektedir. İşte o zam an gelenekteki zenginliğin 
üzerine gelecek inşa cdileceklir. Ancak, bugün üzülerek şahit 
o luyoruz ki; h e r biri eşsiz b irer kü ltü r m irası olan şaheserlerim iz 
harap  vaziyettedir, Sinan’ın önem li eserlerinden  b ir çoğu yıkılm a 
aşam asına gelecek kadar pervasızca b ir vefasızlık örneği olarak 
kaderine terkedilm iştir. S iileym aniye’yi bilenler görm üşlerdir. 
Bilm eyenler,Siileym aniye C am iin e  gidip hem  Koca Sinan’ı yad 
ederek hem  de gözleri ve vicdanlarıyla b u  m illi ayıba şahit o lab i
lirler. M im ar Sinan’ın eserleri klasik dönem  m im arim iz açısın
dan çok önem li eserlerdir; bu sebeple b ir m ille tin  geçm işine ver
diği önem , aslında geleceğine yaptığı yatırım dır düşüncesiyle, 
gelecek sayılarda yeri geldikçe bu eserlerden bazılarını özel o la
rak incelemeyi planlıyoruz,
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İh Kap

VAROLUŞ ÜZERİNE

Y eryüzüne atılm ışlığım ız, b ir m uam m anın  
ortasına düşm üşlüğüm üz bizim  en yalın 
hâlim izdir. Bu yalınlığım ıza dünyaya gel

diğim iz anda ne b ir şey eklenm iş ne de b ir şey bu  
yalınlığım ızdan çekip alınm ıştır. D aha sonra g ü n 
ler günler üzerine devrilir, zam an akar, biz de za
m anla beraber akarız. Ö nüm üzde bırakılan  kare 
bu lm acanın  boşluklarına istenilen cevaplan  doğ
ru yerleştirirsek yalınlığım ız ‘zenginlik’e verilir. 
D oğru cevabı verm ek için doğru  soruyu  doğru  
okum ak elzemdir. Aksi vuku  bulursa yani b u lm a
canın boşlukların ı heva ve hevesimize göre do l
duracak  olursak o zam an b ir istihale (başkalaşım ) 
yaşarız yani yalınlığım ız b ir  evrim  yaşayarak, geli
şim ini sağlayamaz, tahrifa ta  uğrayarak, başkalaşa
rak değişim ini m eydana getirir.

Daha açık ifade edecek olursak yaşadığım ız 
başkalaşım a fıtrata ters düşm üş oluruz; yok eğer 
gün gün yeni b ir  gelişm e aşam asını kaydedip ser
pilip gelişiyorsak fıtra tım ız zenginleşiyor dem ek
tir. Yani başkalaşım  ayrıd ır gelişim daha b ir ayrı
dır.

K endisinin değişim ini istihale yoluyla ortaya 
koyan insan bozguncudur. Ç ünkü  kendisin i k en 
di sın ırların ın  d ışına taşırarak  daha “başka” bir 
varlık daha ü stü n  (hatta  en üstün) b ir varlık, o l
ma peşindedir. K endisinin aslını bozarak bozgun
culuk işine başlar. Ne dem iş Sartre “İnsan tanrı 
olm aya çalışan varlıktır.” O  hep kendi kendine ye

tebileceği zannıyla kendi yapıp e tm elerin in  so
nuçların ı belirleyen yegane âm il o lduğu  k u ru n tu 
sunu  içinde barındırır.

D eğişim ini gelişme b içim inde husule getiren 
insan sın ırların ı tanıyarak işe başlar.

Bu da yaratılm ış o lduğunun  farkına varm akla 
olur. İşte tam  da bu  noktada gelişmesi için sağlam 
bir zem in tem in etm iştir. Yani yaratılm ış olm asıy
la insan, belirleyen, b içim  veren ve sonuç ihdas 
eden değildir, o sadece hakikate şehadet eder. Bu 
şahitliği onu  silm ’e esenlik dairesine dahil eder, 

çünkü o hakikate teslim  olm uştur.
V aroluşunu başkalaşm a zem ini üzerine değil 

de gelişme zem ini üzerine b ina eden insan hak i
katle arasında ku rd u ğ u  bağın kudre tine  doğru 

oran tılı o larak gelişir. İç dünyası zenginleşir, özü 

gürleşerek özgür olur.
Ö zgürlüğün tem eli ‘Tevekküldür.’
Tevekkül eden belli b ir güvenlik alan ın ı elinde 

tutar. Tevekkül ise duayı (istem c-hedefleri ve yön- 
semesi doğru  tesbit edilm iş h er gayret duadır) ik
tiza eder. Şim di ebedi b ir hakikati hatırlam anın  
tam  sırası:

İslam  im anı, im an  tevekkülü, tevekkül duayı 

iktiza eder. B unların  cüm lesi tek b ir kavram da 

toplanır.

O kavram  Kulluk’tur. Kulluk ise hayatın yegâ
ne anlam ıdır.
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Avrasya'da Oynanan Zor Oyım-II
DÜNYA NEREYE GİDİYDİ?

M. Şe vk e t A yvazoğ iu

B
ilişim teknolojisinin desteğiyle yeni bir 
dünyan ın  kuru lm aya çalışıld ığ ından kim
senin kuşkusu yok. Teknoloji dünyayı ye n i

den şekillend iriyor; yak ın  bir gelecekte siyasal sı
n ırlar farklı şekiller a la c a ğ a  benziyor. Eskiye ait 
siyasal ve ekonom ik kavram lar ve değerler yeni 
içerikler kazan ıyor. G üm rük duvarların ın  ka lka 
cağ ı, tüm ekonom ik, s iyasal, sosyal ve kültürel d e 
ğerler ve buna bağ lı faaliyetlerin küresel ölçekte 
gerçekleştirilip değer bu lacağ ı yeni b ir dünyadan  
söz ediliyor. Kitleler, teknoloji ve m edyanın  a fyo n 
laması sonucu tüm bu kurgu lam alardan  sonra ku
ru lacağı va rsa y ılan  yeryüzü  cennetini düşlüyor.

Küreselleşm e süreciyle ön p lana çıkan d ü n ya 
nın; bilgi, kalite, serbest girişim, insan hak ve hür
riyetleri çerçevesindek i bu söylem lerin aksine 
dünyada  ya şan ılan  gelişmelerin hiç de öyle o lm a 
dığını gözlem liyoruz.

Tarihin h içb ir dönem inde insanlık böylesine 
ah laki, kültürel ve  ekonom ik an lam da küçülme
miş, sosyal ve  ekonom ik a lan la rda  bu denli uçu
rum lar oluşmamıştır. Dünyanın bir ta rafında in
san lar açlık  ve susuzluktan ölürken, başka b ir y e 
rinde, aşırı tüketim, lüks a lab ild iğ ine  yayg ın lık  
kazanm akta ve  sözde teknolojinin etkisiyle küçü
len dü n yad a  insan lar öteki dünya gerçeğ in i g ö r
mezlikten gelmektedirler.

Küreselleşm eyle birlikte dünyada  büyük sa 
vaşların  y a ş a n m a ya c a ğ ı söyleniyor... A m a  insan 
lık tarihinin b irb irinden  ibretli sayfa ları bu söyle
mi ya la n la ya n  örneklerle dolu. Bugün sömüren

konum unda o lan la r d aha  fazla söm ürm eye bir 
vasıta  gördüklerinden do layı böyle  söylüyorlar. 
Yarın ç ıkarların ın  önüne b ir taş konacak  olursa, 
insan hakları dinlem eksizin, gözüm üzün yaş ına 
bakm adan  ton larca bom bayı herhangi b ir ülke
nin üzerine yağdırıverirler. Kö rfez 'd e  böyle o l
m adı m ı? B ir adam ın  yaptık ları yüzünden yüzbin- 
lerce insan genç, yaşlı, kadın, çocuk dem eden 
bom bard ım ana tutulmadı m ı? Ve o  bilişim tekno
lojisi a rac ılığ ıy la  da  bu vahşet tüm d ü n yaya  nak 
len seyrettirilmedi m i?

Bu söylemler, yeni dünya düzeninin , A m e r i
kan İm paratorluğu 'nun devam ı, öm rünün uzatıl
ması için tezgah lanan  oyunun b irer parçasıd ır.

Dünya, petrol, do ğ a lg az  gibi enerji k ayn ak la 
rı ve d iğer ham m addeler uğruna iki kez kan g ö 
lüne dönm edi m i?

Dünya im paratorluğuna soyunan büyük güç 
ler bu doğa l kaynak lara  sahip olm ak ve ya  kulla
nımını g a ran tiye  a lm ak için, insanlık dışı, ilkel ve 
ac ım asız  yöntem leri uygulam aktan h içb ir zam an  
vazgeçm eyeceklerd ir. Bu uğurda dünyan ın  kan 
gölüne dönm esi, savaş la rda yüzb in lerce  insanın 
ölmesi, sakat kalm ası, doğal çevrenin tahrip  o l
ması, d a rb e  ve ihtilallerle ülkelerin k a rg aşa ya  sü
rüklenmesi hiç um urlarında değildir.

Yeni dünya düzeninin k ü r e s e l le ş m e 'd e n  a n la 
dığı d ah a  faz la kârdır. Bu uğurda m ilyon larca 
insanın, can lın ın  ortak geleceği o lan doğa l çevre 
nin d ah a  faz la  kâr uğruna yok edilm esinin hiçbir 
önemi yoktur.
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Dünya'nın G eleceğinde İki Unsur: 
Su ve Petrol

Su ve  petrol 21 . yü zy ıld a  artan bir şekilde 
O rta d o ğ u 'n u n  ve  d o lay ıs ıy la  Türk iye 'n in  
önem li b ir sorunu o la ca ğ a  benziyor.

A B D  Enerji Bakan lığ ı dünya petrol tüketi
minin 201 5 y ılında günlük 1 04 .6  m ilyon v a 
ril seviyesine ç ıkacağ ın ı tahmin etmektedir.

Batı M edeniyetinin İnsanlığa Hediyesi:
Acı ve Açlık

1 9. Yüzyıl son larında h ız lanan  kâr uğruna 
kıyım, 20. yüzy ıld a  hızını artıra rak  sürdür
müş, 21 . yüzy ıld a  d a  tür ve değişen bir şey 
o lm ayacaktır.

D ünya 'n ın  en büyük serm aye ve katma 
değere sah ip  petrol şirketleri batı kökenlidir. 
Bu şirketler yakın tarihe kadar, bir dam la pet
rol için toplum ların, hükümetlerin ve liderleri
nin kaderleriyle oynam ış kimin iktidarda ka
lacağ ına  ve  g ideceğ ine bu şirketler karar ver
miştir. Ü lkem iz de bu karm aşık ilişkiler z inci
rinden pay ın a  düşeni almıştır ve  almaktadır.

Ülkem izin stratejik konumu itibariyle ye r 
a ld ığ ı A v ra sya  bölgesi her an sıcak gelişm e
lerin o lduğu bir bö lge; bu nedenle Türkiye 
dünyadak i muhtemel gelişm elere her an h a 
zırlıklı o lm ak zorundadır.

A v ra s y a 'd a  uygu lanan  senaryo la ra  karşı 
etkili ve  uyan ık  bir siyasetle yerin i alm alı a s 
la gaflet gösterm emelidir. Unutm am ak gere 
kir ki bugün girm e eğilim inde olduğum uz A v 
rupa Topluluğu ve b irçok batılı ülke d aha  
geçtiğ im iz yüzy ıld a  bizi fiili o la rak  işgal et
miş, a ra la r ın d a  pay laşm ışlard ı.

Küreselleşm e çerçevesinde A v ra sy a 'd a  
oyn an an  büyük oyun d a  ülkemizle birlikte 
O rk ad o ğ u , Balkan lar, Ka fkasya  ve O rta asya  
ülkelerinde çeşitli şekillerde değişik entrika
lar oynatılm aktadır. G ö rünen  o ki Türkiye bu 
büyük oyunda nerede du racağ ın ı dah i net- 
leştirememiş bir şekilde günlük politikalar 
yürüterek  d ışa rd a  d a  k a lam ayacağ ı b ir 
oyunda batılı ülkelerin ve özellikle A BD 'n in  
ekm eğine y a ğ  sürmektedir.

Türkiye 21 . yü zy ıld a  dünya da etkin bir 
y e r  ed inm ek istiyorsa; iç huzuru bozucu uy
g u lam a la ra  son vererek , muhalefeti ve  ikti
d a rıy la , sistemini iyi işler hale getirerek bö l
gesindeki gelişm elerde d ah a  aktif o lm aya 
çalışm alıd ır.

Ç in 'in  petrol ihtiyacın ın 2 01 5  yılında bugün
künün iki katına çıkm ası beklenmektedir. O r 
tadoğu petrolüne bağ ım lı o lan japonya , 
A B D 'n in  petrol ya tak la rın ın  kontrolünü elinde 
tutm asından memnun görünüyor.

A n ca k  Ç in bundan rahatsız. Ç in 'in  açık 
donanm asın ı geliştirmesi de bundan d o lay ı
dır. G e lecek  yüzy ılda  A B D  ile Ç in arasında 
O rtad oğu  yüzünden çatışm a olab ileceğ inden 
sözed iliyor.

Su Meselesi 
H ayat Kaynağı, Ö lüm  mü Getirecek?

1 9 8 0 'Ii y ılların  baş ında  A B D  hükümetinin is
tihbarat uzm anları su m eselesinden dolayı 
çatışm aların  ç ıkab ileceğ inden  bahsetmiş ve 
muhtemel su çatışm ası bölgeleri belirlem işler
di. Bu bölgelerin yoğunlaştığ ı ye r O rta d o 
ğu 'ydu.

A rap-İsrail İlişkileri ve Su Sorunu
İsrail şu and a  c iddi su sıkıntısı içerisindedir. 
Nüfusunun bu h ız la artm ası halinde 2050 'li 
y ılla rd a  d aha  c idd i sıkıntılar y a ş a ya ca ğ a
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benziyor, bu nedenle Türkiye ile önemli su 
kaynak ları üzerinde an laşm a la r ve bu d o ğ 
rultuda ça lışm alar yapm aktad ır.

Küçük bir ülke o lan  Ürdün bile su sıkıntı
sı yaşam aktadır.

Petrol ve haya t k aynağ ı o lan su, ulusların 
b irb iriy le  savaşm ayı bile göze alab ilecekleri 
kaynak lardand ır.

Su , O rtadoğu  bölgesinde Arap-İsrail-Tür- 
kiye barışında an a h ta r konum unda olan bir 
mesele olacaktır. D ah a  şimdiden bölge ülke
leri gelecekteki ih tiyaçların ı karş ılam aya y ö 
nelik politik m an evra la r yap m a ya  baş lad ıla r 
bile.

200 0 'li y ılla rd a  A v ra sya  coğrafyası gü 
venlik sorunları aç ıs ından  dünyanın  d iğer 
bölgelerinden d ah a  sıcak gelişmelere sahne 
olacaktır.

Türkiye ve O rtadoğu  İlişkileri

Türkiye dış po litikada A vrup a  B irliğ i'ne g ir
me, batıy la  entegrasyonu sağ lam a yönünde 
gözü kapalı b ir şekilde tek taraflı o larak  ö y 
le taviz ler verm ekte ve ülke ç ıkarları gözetil- 
m ezken, öylesine, günlük politikalarla o y a la 
nırken başta A B D  o lm ak üzere bütün batılı, 
devletler Türkiye 'yi devre  dışı b ırakarak  tcıbir 
yerinde  ise 'e lim izdeki ekm eği' a lm ışlar ve 
bizi ağz ı aç ık  b ırakm ışlardır. Batılı sözde 
m üttefik lerin in ç ık a r la r ın ı kendi ç ık a r la r ı 
önünde tutan ülke yönetim im iz O rta a sya  po 
litikasındaki başarıs ız lığ ın ı d ah a  önce de 
O rtadoğu lu  ülkelerle o lan ilişkilerinde gös
termiştir. İlişkilerinde sözde dem okrasi h a v a 
riliği yap acağ ım  d iye  batı yanlısı tavır içine 
g irerek  bölge ülkeleri ile tarihi ve dini b a ğ la 
rını zay ıfla tan  Türkiye 1 9 8 0 'Ii y ılla ra  kadar 
O rtad o ğ u  d iye bir bö lgeden habersizm işçe
sine hareket etmiş, tüm A ra p  ve A frikalı ülke
lere gereksiz ve an lam sız  bir şekilde sırtını 
dönmüştü.

1 980 'li y ılla rın  baş ında  dışa açılm a, dış 
p a z a r la r  a ram a  ç a b a la r ıy la  birlikte ekono
mik ilişkilerin can land ırılm ası çaba ları oldu 
isede, tarihi b ir h a tay la  A BD 'n in  bölgedeki 
jan d arm ası o lm am ız  neden iy le  1 990-91 
Körfez krizinde ta ra f olduk ve  halen bunun 
ağ ır  faturaların ı ödüyoruz.

1 9 92 'den  bu y a n a  İsrail ve Filistin a ra s ın 
da  gelişen genel b ir A rap-İsra il, O rtado ğu  
Barış  Süreci, Su riye  ile Türkiye a ras ında  
G A P  nedeni ile devam  eden Su-politik g e ri

lim havası, Türkiye'nin 21 . yüzyılda  O rta d o 
ğu ülkeleri ile d ah a  etkin bir dış politika izle
mesi gerekliliğ ini o rtaya  çıkardı.

Türkiye-İran İlişkileri

O sm an lı'n ın  D oğu 'daki uzun as ırlar boyun
ca  en keskin sınır komşusu ve bölgedeki ra 
kibi o lan İran günüm üzde de bu özelliğini 
sürdürüyor. Türk iye 'ye Ka fkas lar ve Ortaas- 
y a 'd a  siyasal ve ekonom ik konulardaki rak i
bi, a y r ıca , Türkiye'n in yine bu bölgede en 
önem li rakibi Rusya 'n ın  stratejik müttefiki ko
num unda bulunuyor.

Ba tı'd a  m edya o rg an la rında  sık sık çıkan 
Türkiye-İran savaşı senaryo la rına  inat İran 
ile Türkiye birbirlerinin a ya ğ ın a  basm aktan 
özenle kaçınıyor. Türkiye'n in en eski sınırının 
İran 'la  olması bu yüzden. O rta a sy a  Petrolle
ri güzergah ı, Hazcır Deniz i'n in  hukuki statü
sü g ib i konularda karşı ortak ç ıkarla rda  bu
luşan İran ve Rusya'n ın  Ba tı'ya , Türkiye 'ye, 
K a fk a sya 'y a  ve O r ta a s y a 'y a  karşı ittifak 
içinde hareket ettikleri sır değil. Rusya ve 
İran her ne olursa olsun O rta a sy a  petrolle- 
ri'n in  Türkiye üzerinden A kd en iz 'e  u laşm ası
nı engellem ek istiyorlar. Rusya'n ın  Bakü No- 
vorossky güzergahın ı em niyete alm ak için 
Çeçenistan 'ı işgal etmesine İran 'ın  seyirci 
kalm ası ve  H a z a r denizinin statüsünün tar
tışm aya açılm asın ı desteklemesi bu yüzden. 
Rusya 'n ın  içindeki etnik cumhuriyetlerdeki 
aya k lan m a la r ve ülkenin dağ ılm ası tehlikesi 
ile İran 'ın  içindeki 20 m ilyon A zeri Tür- 
kü'nün ayrılıkçı eğilim leri gibi iki benzer so
run da  R usya/ Iran  ortaklığını pekiştiriyor.

Rusya ile o lan ilişkelerini bugüne kadar 
Türkiye ve  B a tı'ya  karşı koz o la rak  başarıy la  
kullanan İrcın hem ekonom ik am bargodan  
kurtulmak hem de bölgesel b ir güç olm ak 
için rad ikal dönüşüm lere haz ır görünüyor. 
Hatem i liderliğindeki liberal kanad ın  m uha
fazak a r la r karşısında kazand ığ ı ezici zaferi 
bir de bu gözle değerlendirm ek gerekiyor. 
İran Batı'y la  ilişkilerini geliştirmek, Batılı fir
m aların  da  İran 'd a  yatırım  yap m ak  istediği 
biliniyor. A B D  ile ilişkilerini geliştiren İran 'ın  
bö lgede daha  serbest hareket etme yeteneğ i
ni kazan acağ ı o rtada. Bu durumun İran 'ın  
dış po litikada Rusya ile ortak hareket etmek 
zorunluluğundan kurtaracağ ı açıktır. Bu nok
tada  bölgede Iran A B D  ilişkisinin gelişmesi
nin Türkiye açısından potansiyel sorunlar b a 
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rınd ırd ığ ı söylenebilir. Ö rneğ in  Bakü-Cey- 
han 'ı destekleyen A B D , petrolün O rta a sy a  
ülkeleri ve özellikle Türkmenistan için önemli 
ö lçüde k ısaltacak olan Iran geçişli a lternatif 
güzergah ları tercih edebilir.

N e  olursa olsun Türkiye ve  Iran nitelik 
o la rak  b irb irine benzer b ir liderlik ortak lığ ı
na gidebilir. İran, bölgenin Hint O kyanu- 
su 'na ve Basra  Kö rfez i'ne  aç ılan  kapısı, Tür
kiye ise hem İran 'ın  hem de Kafkas lar ile O r 
ta A sya 'n ın  B a t ı 'y a  doğru uzanan köprüsü 
durum undadır. Bu özellikleri ile Türkiye ve 
İran 'ın  coğrafi konum lan gözönünde bulun
durulursa ekonom ik işbirliğine zorunlu o l
duk la rı söy leneb ilir . A n c a k  A B 'n in  ve 
A B D 'n in  muhtemel Türkiye-lran işbirliğini se
vinçle k a rş ılam ayacak ların ı da unutm am ak 
gerekiyor.

Türkiye Suriye İlişkileri

Su riye  ile Cum huriyet'in  başından  beri iyi 
ilişkiler kurm akta zorlan ıyoruz. H a tay 'ın  ke
sin o la rak  Türk iye 'ye  geçm esini bir türlü h az 
m edem eyen Su riye  o günden bugüne Türki
ye  ile b ir bak ım a gerilim  politikası uyguluyor. 
Fırat nehri üzerine 22 adet b a ra j, iki adet 
m ega-sulam a-boruların ın inşaasını öngören 
G A P  projesiyle ilişkiler b iraz  d ah a  gerildi.

P ro je  T ü rk iye 'n in  F ıra t 
nehrinden güneye doğru 
akan  suyu kontrol altına 
a lm ak  ve  suyun gerekti
ğ inde siyasal b ir güç a la 
rak ku llanm asına o lanak  
salıyor. Su riye , buna kar
şı Türk iye 'ye 1 980 'lerin  
ortasından beri PK K 'y ı ve 
lideri O c a la n 'ı  kendi 
bünyesinde b arınd ırarak  
cevap  verm eye çalıştı.

Türk iye 'ye karşı d iğer 
ülkelerle stratejik işbirliği 
a ray ış la rın a  g ird i. Suriye 
F ıra t'ın  b ir u luslararası 
nehir o lduğunu savunur
ken, Türkiye de Fırat'ın  
sın ırlar aşan  b ir nehir o l
duğu üzerinde duruyor. 
F ıra t 'tan  y a ra r la n m a y ı 
dört katına  ç ık a ra c a k  
o lan G A P 'ın  Türk iye 'yi ve 
özellikle de G ü n e y  Doğu 

A nad o lu 'yu  güçlendirm esi Su riye  tarafından  
istenmiyor. Su riye  a y r ıc a  800  kilometrelik 
Türkiye sınırına 4 0  bin kişilik bir orduyu da 
yığm ış bulunuyor.

Türkiye-lsrail İlişkileri

İsrail ile yap ılan  bölge em niyeti ile ilgili a n 
laşm a ve görüşm elerin tarihi 1 9 5 0 'le re  ka 
d a r  dayan ıyor. Fakat Türkiye intifada z a 
m an larında İsrail ile ortaklık yap m aktan  çe 
kinmiş, bu konuda, sessiz, sakin b ir politika 
uygulam ıştı. A n ca k  O rtad o ğ u  barış sürecinin 
başlam asından  sonra Türkiye ile İsrail ortak 
gümrük birliği benzeri b ir yap ın ın  oluşturul
ması için görüşm elerin yap ılab ild iğ i yeni bir 
dönem e girildi. Bugün gelinen noktada her 
a ç ıd an  İsrail Türkiye için, Türkiye de İsrail 
için ortak ç ıkarların  bulunduğu dost ülke d u 
rum unda bulunuyor. Ö y le  ki Türkiye ile İsrail 
a ras ında  yap ılan  b ir dizi an laşm an ın  içinde 
bazı askeri kuvvetlerin ortak eğitim ini öngö 
ren an laşm a da  bulunuyor.

İsrail-Türkiye işbirliği bö lgedeki güçler 
dengesini A ra p  dünyası a leyh ine  alt üst et
miş görünüyor. Bu yüzden tüm A ra p  d ü n ya 
sı buna şiddetle karşı çıkıyor, Türkiye'n in İs
lam dünyasındak i etkinliğini y itireceğ i ileri 
sürülüyor. O y sa  ki Türkiye, Güneydoğu'sun-
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da  va ro lan  tehlikelere karşı kendi sın ırlarında 
bir em niyet yastığı oluşturmak istiyor.

Türkiye Rusya Federasyonu İlişkileri

Soğuk savaş dönem inin bitmesiyle bölgenin 
iki önem li gücü Türkiye ve Rusya arasında 
uzun y ılla rdan  biri ilk kez sıcak rüzgarlar es
m eye başlad ı. Türk müteahhitleri, iş ad a m la 
rı R usya 'ya  ve Eski Sovyetler coğra fyasında 
ye r a lan  Türk cum huriyetlerine akın ettiler. 
Rusya p azarı kısa sürede Türk dış ticaretinin 
en öncelikli p azarı durum una geldi.

Bütün bunlar doğru, ancak  Rusya'n ın, 
Sovyetler B irliğ i'n in  dağ ılm asından  itibaren 
kendi büyüklüğünün ve  gücünün çöken im pa
ra torluğa rağm en yaşatılm ası gerektiğ ine 
inanan  b ir ülke gibi hareket ettiği görülüyor. 
M oskova , kendisinden kopan p arça la rı yen i
den siyasi ve ekonom ik o la rak  kendisine 
bağ lam ak  için uğraşıyor. Rusya ile A z e rb a y 
can  a ras ın d a  g iz lenem eyen şiddetli bir çe 
kişme sürerken, Rusya, A z e rb a yca n 'ı etki 
a la n ın d a  tu tab ilm ek için E rm en is tan 'la , 
İran 'la  ve  H aza r petrol m eselelerinde de 
Türkm enistan 'la A z e rb a yca n 'ın  ç ıkarlarına  
ayk ırı oluşumları destekliyor. D iğer yandan  
A z e rb a yca n , Erm enistan ve Gürcistan, Çeçe- 
n istan 'ın  başkenti G ro z n i'y i yerle bir eden 
Rus topçusunun nam luların ı kendilerine dön 
dürm esini bekliyor, bu tendit a ltında, özgür
lüklerini ga ran tiye  a lm ak  için petrol ve doğal 
g a z  rezervlerini B a tı'ya  peşkeş çekme p a h a 
sına politik m anevra la rda  bulunm aya çalışı
yorlar.

N A T O 'n u n  Yugos lavya 'y ı bom balam ası, 
bom ba lam adan  sonra baş layan  süreçte A BD  
ve  A B  ülkelerinin karşı ç ıkm asına karşın Rus 
birliklerinin bir oldu bittiyle Yugos lavya 'da  
konuşland ırılm ası R usya 'n ın  Doğu A v ru 
p a 'd a n  elini kolay çekm eyeceğin in  bir kanıtı. 
N A T O 'n u n  eski V arşova  Paktı üyeleri olan 
M aca ris tan , Çek Cum huriyeti ve Po lonya 'y ı 
bünyesine alm ası ve üç küçük Baltık ülkesi 
Latvia, Litvanya ve Estonya 'ya  da  göz kırp
ması R usya 'y ı faz lasıy la  tedirgin etmektedir. 
Ekonom isi çökmenin eşiğ ine gelmiş ve bölün
me tehlikesi yaşayan  Rusya'n ın  eski Sovyet 
coğ ra fyas ın d a  ve sın ırlarında cereyan  eden 
o lay la rı soğukkanlılıkla karşılam ası kimseyi 
yan ıltm am alıd ır. Rusya bugün ekonom ik b a 
kım ından A B D  ve başta A lm an ya  olm ak üze
re A B  ülkelerine bağ ım lı o lduğunun bilinciyle

soğukkanlı po litikalar izliyor. A n ca k  tüm eko 
nomik sorunlarına karşın Ç eçen istan 'da  sür
dürdüğü savaş, kendisi için tehlikeli o la rak  
a lg ılad ığ ı gelişm eler karşısında ne kadar a c ı
m asız davranab ileceğ in i o rtaya  koymuş bu 
lunmaktadır. Rus/Çeçen savaşı ya ln ız  H az a r 
ve Kazakistan petrollerinin güzergah ın ı ya  
da Ç eçenistan 'dak i zengin iridyum  k ayn ak 
larını kontrol etmek için sürdürülen bir savaş 
değil, ayn ı zam and a Rusya Federasyonu 
içinde ye r a lan  özerk cum huriyetlere verilen 
bir gözdağ ı o la rak  anlaşılm alıd ır. Rusya Ç e 
çen istan 'daki tutumuyla hem Federasyona  
bağ lı cum huriyetlere, hem K a fk asya 'd a  yeni 
bağ ım sızlığ ın ı kazanm ış ülkelere, hem de 
tüm d ü n yaya  bölgedeki siyasal ve  ekonomik 
etkinliğini yitirm eye niyetli o lm ad ığ ın ı aç ıkça  
o rtaya  koymuştur.*

D Ü N Y A  SİLAHLANIYOR

Küreselleşen dünyada  21. yüzyılın  savaşsız, 
barış yüzyılı o lacağ ı söylem lerine, bu sölemi 
o rtaya  a tan lar da inanm ıyorlar. Eğer öyle bir 
şey o lsaydı tüm dünyada  tarihte eşine rastlan
mamış bir silahlanm a faaliyeti alm azd ı. A B D  
başta o lm ak üzere tüm A vrupa  devletleri, Yu 
nanistan, İran, Rusya, İsrail, Irak, Suriye hep 
sinde yoğun bir şekilde silah lanm a gayreti 
var. Türkiye bütçesinin önemli b ir kısmını sa 
vunm aya yatırıyor.. Yakın vadeli savunm a g i
derleri 37  m ilyar doları bulan Türkiye, 30 yıl 
içinde 150 m ilyar dolarlık yatırım  planlıyor.

Bölgede Türkiye'nin Siyasal İlişkileri

Bölgenin köklü tarihi olan ülkesi Türkiye A v 
rasya bölgesinde askeri gücü ve  Jeostratejik 
konumu ile gözde ülkesi o la rak  bu görünü
münün aksine bölgede aktif siyaset serg ileye
memektedir.

Eğer siyasal ve  ekonom ik ilişkilerden k a 
sıt, karşılıklı görüşüp yem e, içm e ve dem eç 
verm e, iyi niyet temennileri o la rak  anlaşmı
yorsa Türkiye'n in Kafkas ve Türk C um huri
yetleriyle ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyle
yeb iliriz . ancak  reel politik a la n d a  yaşan an  
gelişm eler konusunda Türkiye 'n in  nedendir 
b ilinm ez hiç de başarılı bir perform ans serg i
lediği söylenem ez.

Ö y lek i Türkiye milli d avas ı o lan  Kıbrıs ve 
Ege ad a la r ı konusunda bile "k a rd eş" ülkele
rin desteğini a lab ilm iş değil. Hem  de e llerin 

ı
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de tüm batılı ülkeleri an a  dam arından  vu ra 
bilecek kozları o lm asına rağm en.

Bakü-Ceyhan

Tüm batılı ülkeler bizim sırtım ızdan Ortaas- 
y a 'd a  cirit atıyorlar, bizim  ağ z ım ıza  az d a  
olsa bir ba l sürmüş olm ak için o rtaya  ko
nan Bakü-Ceyhan projelerinin gerçekleş
mesi bile tehlikeye girm iş görünüyor. Türki
y e 'y e  kazan d ıra cağ ı yıllık 100 m ilyon d o 
larlık getirinin ycınısıra stratejik önem ini a r 
tıracağ ı öne sürülen Bakü-Ceyhan Boru 
Hattı projesi ya vaş  ya vaş  unutulm aya terke- 
diliyor. Hem  iç bas ında hem de dış basında 
projenin m aliyetin in yüksek olduğu tezleriy
le y ıp ran an  pro jeye A B D 'd e  desteğini çek
miş görünüyor. Rusya Federasyonu Bakü- 
C e yh a n 'a  a lternatif o la rak  Bakü-Novoro- 
ssiky öne çıkarken, İran 'd a  H a z a r geçişli 
bir başka projeyi gündem e getiriyor.

Eğer va rsa  K a fk asya 'ya  yönelik  politi
ka la rda  tam an lam ıy la  çuvallam ış bulu
nuyoruz. bu konuda yap ab ild iğ im iz  tek şey 
Rusya Federasyonu 'nun  Çeçenistan 'ı işgal 
etmesi, Erm enistan parlam entosunun silahlı 
m ilitan larca  basılm ası, G ü rc is tan 'd a  y a ş a 
nan gelişm elerin  a rd ından , 9. C um hurbaş
kanı Sü leym an  Dem irel Türkiye'n in Kafkas 
Paktı'n ı gündem e getirm esiydi. A B D  deste
ğ iyle, Rusya 'n ın  bö lgeye yönelik  artan  bas
kısına karşı öngörülen pakt söylendiğ iyle 
kaldı. A y r ıc a  Türkiye kardeş ülke d iye  nite
lenen, Bakü-Ceylan  projesi için desteğine 
ihtiyaç duyduğu A z e rb a y ca n 'a  ait Dağlık 
K a ra b a ğ 'ın  Erm enistan ta ra fından  işgal 
edilm esine seyirci kalm akla yetindi.

Türkiye 'n in  K a ra b a ğ  konusunda yap tı
ğı h içb irşey yok. Çeçenistan 'ı işgal süreciy
le K a fk asya 'd ak i Rus etkinliği h ız la a r ta r 
ken Türk D ışişlerinin bütün eleştirilere sey ir
ci kaldığı gözleniyor. Resmi söylem de K a f
kas ve Türk cum huriyetleri "dost ve kardeş" 
o la rak  niteleniyor. A n cak  ilişkiler pek dost 
ve kardeşçe değil.

Rusya ve Çin a ras ın d a  dengeli b ir po li
tika götürm eye çalışan  Kazakistan Devlet 
Başkanı N ursu ltan N a z a rb a y e v 'in  aç ıkça  
o lm asa b ile Türk iye 'ye karşı m esafeli du r
duğu biliniyor. Kazak istan 'la  Türkiye'n in 
ilişkileri iyi görünüyor. A n ca k  bunun her iki 
ülkeye de somut b ir yansım ası yok. Türkiye

ile ilişkileri en iyi, en sıcak tutan ülke A z e r 
baycan . Devlet Başkanı A liy e v  ile 9. C um 
hurbaşkanım ız Say ın  Sü leym an Dem irel'in  
dostluğu düşm an çatla tacak  türdendi. N e  
varki bu dostluktan iki ülkenin nasıl y a ra r 
land ığ ın ı kim se b ilm iyor. Türk iye  ulus
la rarası sorunlarında A z e rb a y c a n 'a  y a r 
dımcı o lm adığ ı g ib i, A z e rb a yca n 'ın  da  bir 
yard ım ı dokunmuyor. Sa rılıp  öpüşmeler, ne 
Dağlık  K a ra b a ğ 'ı ne Erm enistan işgalinden 
kurtarabild i, ne Bakü-Ceyhan projesinin 
gerçekleşm esine katkıda bulunabild i.

Karşılıklı iyi niyet, işbirliği aç ık lam aları 
ya p a ra k , kaftan g iy ip , börk takarak  bö lge
sel ve küresel güç o lunm uyor ne yaz ık  ki. 
Küresel güç olm ak dem ek, ayn ı ö lçüde ken
di değerlerin i insan lığa barışa  ve  d ayan ış 
m aya  hizmet etmek için hegem onik hale 
getirebilm ek demektir. Türk iye 'n in  siyasal 
kadro ları bölgesel ve  küresel b ir güç o la 
bilmesi için alternatifleri stratejik o la rak  
harm an layab ilecek  becerinin fersah fersah 
uzağ ında. Tüm dünyan ın  gözünü O rta d o 
ğ u 'ya  diktiği b ir dönem de Türkiye iç kısır 
döngülerden kurtulup, mi İleti ve  devleti ile 
bütünleşerek d ah a  isabetli, istikrarlı, uzun 
vadeli iç ve dış sorunlarına çözüm ler geliş
tirebilmelidir.

D ünyada yen i u luslararası güç dengele 
rinde önemli b ir konuma sahip  o lan Türki
ye 'y e  düşen ülkesinin, m illetinin, ekonomik, 
politik m enfaatlerini korum aya çalışmaktır.

Türkiye tarihi fırsatların önüne ç ıkard ığ ı 
bu nimetleri en akıllı b ir b içim inde değer
lendirm enin yo lların ı m utlaka bulm aktadır.

Türkiye eğer isterse bölgesindeki tüm 
ekonomik ve siyasi gelişmeleri kendi ç ıkar
ları çerçevesinde yönlendireb ilir.

Türk dünyası, Balkan lar, O rtad o ğ u  ve 
K a fkasya 'dak i etkinliklerini artırm ak  için 
daha  fazla çab a  harcam alıd ır.

Yüzyılın  ge leceğ in i be lirleyecek  olan 
A vra sya  bölgesinin en önemli ülkesi olan 
Türkiye bölgesel ve küresel gelişm eleri d a 
ha tutarlı değerlend irm eyi b aşarab ilirse  ve 
buna bağlı o la rak  strateji geliştirebilirse ta 
rihinin önüne ç ıkard ığ ı konjonktürel fırsat
ları değerlendirm iş olacaktır. Yok eğer bu 
fırsatı basiretsizce kaçırırsa tarih  ve yeni 
yetişen gençlik bugünkü yöneticileri hayırla  
anm ayacaktır.

* Ekovizyon, 27  ve 28 sayıları.
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ABDULLAH YAŞAR

MÜRTECİ KİM? MÜTEDEYYİN KİM?

Başbakan Bülent Ecevit Star gazetesinin başyazarı Fatih Çekirge ile 
yaptığı görüşmede ilginç açıklamalar yaptı (8 Eylül 2000 Star). Ecevit 
"iktidar partileri arasındaki gerginlikler bir hükümet krizine dönüşür mü” 
sorusuna "bu hükümetin hiç bir alternatifi yoktur. M eclis aritm etiğ in e  
baktığ ın ızd a  kağıt ü zerin d e  b ir a lterna tifi varm ış  gibi g örü n se  de, 
as lın d a  bu üç partin in  ko a lisyon u nd an  başka a lternatifi y o k ” diye 
cevap verdi.

Ecevit’in irtica ile mücadele hakkın da söyledikleri de oldukça ilginç 
"...bu m ü cade ley i ço k  h assas d en ge le rd e  g ö tü rm ek gerekir. Ö rn e
ğin ü lkedeki d inci kes im leri, ılım lısı ile radikali ile aynı cepheye  
itersen iz , bu b ir kam p laşm a ya ra tır .”

Türkiye tanımsızlıklar ülkesi. Bunlar arasında II. Meşrutiyetten iti
baren kullanılagelen irtica kelimesinin önemli bir yeri var. Ne demek ir
tica? Mustafa İslaınoğlu’nun sorduğu gibi; yoksa "İslam'ın kod adı” mı?
İrticanın tanımı yapılsa da insanlar da ne ile mücadele yapıldığını öğ
renseler. Aynı tanımsızlık "mütedeyyin” kelimesinde de var. Hükümet 
ve basın sürekli olarak yapılanlardan mütedeyyin insanların zarar gör
meyeceğini söylüyorlar. Acaba nedir mütedeyyinlik? Acaba hangi hareketler irticai( I), hangi hareket
ler mütedeyyin sınıfına girecek ve bu sınıflamayı kim yapacak, hangi ölçüler içinde yap ılacak?

312. M adde , Erbak an  y e  Ö zgürlükler

Türkiye 31 2.maddeyi tartışmaya devam ediyor. 
Fazilet Partisi bu tartışmada ön saflarda bulu
nuyor ve bu maddeden en çok zarar gören par
ti olarak bu maddenin değiştirilmesini istiyor.

Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz da bu 
tartışmaya katılanlardan. Mesut Yılmaz çeşitli 
açılışlara katılmak üzete gittiği Kırıkkale de bu 
konuda konuştu. T C K ’nın 312. maddesi ile ko
runmak istenen değerlere Anap'ın fevkalade 
duyarlı olduğunu söyleyen Yılmaz konuşması
nın devamında "en temel özgürlüklerden birisi 
olarak gördüğümüz düşünce ve ifade hürriyeti
nin, çağdaş ölçüler içerisinde gerçekleştirerek 
korunabileceğine inanıyoruz. Bu konuda görüş
lerimizi hem hükümette hem de mecliste dile 
getireceğiz. Türkiye bu değerlerden vazgeçe

mez. Bu değerleri korumaktan vazgeçemez 
ama Türkiye bu günkü hali ile 312 ile de yoluna 
devam edemez." dedi.

Anap Gençlik ve Kadın Kolları Teşkilatları 
Etkinleştirme Programı toplantısına katılan Y ıl
maz burada yaptığı konuşmada ise YÖ K 'ü  
eleştirerek “...YÖK eğitim kalitesini yükseltmek 
yerine şekle odaklanmış görünmektedir." dedi 
Yılmaz bu toplantıda gençlere “bilgisayar ve in
terneti öğrenin. Şiddetten uzak durun. A B ’nin 
önemini herkese anlatın. Tarih  b ilinc in i o lu ş 
tu run . İrtica  ve g eric ilik le  ilg isi o lm ayan  d in i
m ize sahip  çıkın  ve ken d in ize  g ü v e n in ”(16  
Eylül 2000 Star) diye öğütler verdi. İnsan 28 
Şubat sonrasında olanlara bakıp bu sözleri de
ğerlendirdiğinde ne diyeceğini şaşırıyor. Hele 
İHL öğrencilerinin Allah'ın emri olan başörtüleri
ni çıkarmadıkları için derslere alınmadıkları bu 
günlerde.
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Ayın Gündemi/Türkiye

Bülent Ecevit madde konusunda uzlaşmacı 
beyanatlar verdi. Bülent Ecevit "312. Maddenin 
partiler arasında görüşülmediğini, fakat bütün 
partilerin, 312 maddenin 'kaldırılmasından' de
ğil, 'değiştirilmesinden' yana olduklarını söyledi. 
FP'n in bu konuyla ilgili olarak hükümetin yap
mayı düşündüğü diğer anayasa değişikliklerini 
bir pazarlık konusu olarak kullanabileceğine 
ilişkin bir soru üzerine de Ecevit “P azarlık  ka
bul e tm ey iz . 312. M ad d e  ile ilg ili d eğ iş ik liğ i 
sayın  E rb akan  b ağ lam ın d a  p azarlık  konusu  
yapm aları as lın d a  312. M adden in  d eğ iş tir il
m esin i ko lay la ş tırm a z, g ü ç le ş tirir” ifadesini 
kullandı.

Bu konu üzerinde görüş alış-verişinde bu
lunmak üzere F P  lideri Recai Kutan Bülent E c e 
vit ile bir görüşme yaptı. D Y P  de 31 2. Maddenin 
değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

312 Maddede bir değişikliğe karşı çıkan tek 
parti ise MHP. M H P ’li çeşitli yetkililer 31 2. Mad
denin vatanın birliğinin sigortası olduğu ve Tür
kiye'nin özel şartları olduğu tezi üzerinden bu 
madde üzerinde yapılacak bir değişikliğe karşı 
çıkıyorlar.

F P ’liler ise M H P ' yi 312. Maddenin lastik gi
bi her tarafa çekilebileceğini hatırlatarak uyarı
yorlar. “312. Madde sizi de keser”. Recai Kutan 
“Alpaslan Türkeş’in bu maddeden 4 yıl hapis 
yattığ ın ı” hatırlatarak "bugün geçer, yarın 
MHP'Iİ bazı dostlarımızı 312'nin kılıcı kesmeye 
başlar. Türkiye’de elbette irtica ve bölücülük 
olmayacak. Ancak birilerinin keyfi değerlen
dirmeleri ile insanlar ceza alm asın” dedi.

Bu arada 312. Madde ile ilgili bazı ra
kamlar açıklandı. Buna göre 1989’dan bu 
yana 312. Maddeden 5.180 kişi yargılanmış.

312. Maddeyi ihlal ettiği iddiası ile 4 ay 
26 günlük hapis cezası alan Necmeddin Er- 
bakan'ın cezası 4 ay ertelendi. Ancak ertele
meden hemen evvel Edremit Başsavcılığ ı

Necmeddin Erbakan hakkında verilen 10 
aylık hapis cezasının infazı için Emniyet ve 
Jandarm aya talimat verdi ve  bunun üzeri
ne Necmeddin Erbakan’ın Altınoluk’taki 
yazlığında arama yapıldı. Erbakan’ a karşı 
yapılan bu hareket tepki topladı. Abdullah 
Gül, Erbakan hakkında yakalam a müzek
keresinin çıkarılmasının Erbakan’ın imajını 
ve itibarını yıpratmaya yönelik olduğunu 
söyleyerek, Erbakan’ın kaçak durumuna 
düşürülmesini “bir siyasal cinayet” olarak 
nitelendirerek “ihtilal dönemlerinde bile 
mahremiyetleri ihlal edilip, evleri aranm a
mıştı” dedi. Yeni Ş a fak  olayı "Yuh olsun" 
manşeti ile verirken, Sabah "Hocanın mü

zekkere kabusu” , A k it “Erbakan 'a linç girişimi" 
manşetleri ile verdiler.

Ömer Çelik "Erbakan’ın ismini mahkum et
meye çalışm ak” başlıklı yazısında (14 Eylül 
2000) konuya değiniyordu:

"Ayıp. Gerçekten ayıp. Ayıp kelimesini bile 
utandıracak kadar ayıp. Bu ülkeden ayrılmaya 
niyetli olmadığı, böyle bir şeyi aklından bile ge
çirmediği bilinen, eski bir başbakanı köşe, bu
cak kovalamak, evinin kapısına kolluk kuvveti 
göndermek ve artık prosedürü yerine getirmek 
değil, gözdağı vermek maksadına oturan işler 
çevirmek, bu ülkenin yönetim şemasını aynaya  
bakmaktan ömür boyu vazgeçirmesi gereken 
bir ayıp".

Süleym an Demirel "Sayın  Erbakan'ın bu ce 
zasının infazına da karşıyım. T BM M  muhakkak 
bir çare bulmalıdır" derken M HP'nin tavrı da 
312. Maddeye dokunulmadan Erbakan’ın duru
munun özel bir şekilde halledilmesi.

Bu arada Anayasa M ahkem esi’nin basın yo
lu ile işlenen suçların affı ile ilgili yasayı eşitlik il
kesine aykırı olduğu için iptal etmesi ile Erba
kan Hocanın da hapse
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Ayın Gündemi/Tiirkiye

Y a r in a  Su ik a s t

Yeni Ş a fak  16 Eylül tarihli manşetine ilginç bir 
olayı taşıdı. Y arm a S u ikas t manşetli haberde, 
İstanbul Üniversitesinin 24 kız, 2 erkek öğren
cisini okuldan attığını, ancak bu öğrencilerin af- 
tan'yararlanmalarının engellenmesi için af sü
resinin bitiminin beklendiği ve affın ertesi günü 
okuldan atıldıkları bildiriliyor. Atılan öğrenciler
den Edebiyat Fakültesi öğrencisi Nevin Ö ner’in 
anlattıkları ise yapılanları gözler önüne seriyor: 
"Her sorduğumda okuldan atılmadığım söylen
di. Yine de aftan yararlanmak için dilekçe ver
dim, ama atılmadığım gerekçesi ile kabul edil
medi. Af süresi dolduktan sonra okuldan atıldı
ğım bildirildi."

Sorun sadece Üniversitelerde değil. İHL'ler 
de okulların açılm ası ile tekrar gündeme girdi. 
İnsanlar dinlerini daha iyi öğrenebilsin diye ço
cuklarını bu okullara gönderirken, bu okullarda 
başörtüsü yasağı ile karşılaştılar. Bu uygula
malarda İHL mezunları'nın bu yıl %  30'unun (34 
bin kişi) yüksek öğrenim kurumlarına yerleşmiş 
olmasının payı var m ıydı? Zira bu oran geçen 
yıl %  24 idi. İHL’lerde karma eğitim ve başörtü
sü yasağı bu yüzden miydi? Şimdi başörtülerini 
çıkarmak istem eyen kız öğrenciler okullara 
alınmıyor, öğrenciler de başörtülerini çıkarma
mak için okullarını boykot etmişler, derslere an
cak başörtüleri ile gireceklerini söylüyorlar. Bu 
direnişe veliler de destek veriyor. Veliler olayda
ki vahameti şöyle açıklıyorlar: Çocuklarımız 
hem Kuran-ı Kerim ’deki örtü ayetlerini okuyor

İKİ ÖĞRETMENE İHRAÇ

Hükümet K H K ’ yı savunurken katillere bile ücret ödendiğini 
ve bunların memurluktan ahlamadığını iddia etmişti. Buna 
karşılık bir çok kişi özellikle başörtülerinden dolayı bir çok 
memur memuriyetten atılmaya devam ediyor. En son meslek
lerinden ihraç edilenler Mudanya Güzelyalı İHL'de görev ya 
pan Saliha Gündüz ve aynı okuldan Emine Günaydın. Tayin
leri İHL dışındaki okullara çıkarılan öğretmenler 1 yıldır ba
şörtülerinden dolayı derslere de sokulmuyorlardı. M E B  Yük
sek Disiplin Kurulu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
125/E-a’ya istinaden 4041 sayılı ve 2000/963 sayılı dosya 
üzerinden “ görev yerinde başı kapalı bulundukları, bu konu
da ısrarcı oldukları, ideolojik ve siyasi amaçlarla kurumların 
huzur, .sükun ve çalışm a düzenlerini bozdukları” iddiası ile bu 
iki öğretmen hanım hakkında ihraç kararı verdi. Mağdure öğ
retmenlerden Sa liha  Gündüz kesinlikle siyasi, ideolojik vb hiç 
bir faaliyet ve davranışının olmadığını belirterek “ ...tamamı ile 
inancımın gereklerini yerine getirmeye çalıştım..." dedi.

lar, hem de onlara başlarını açmaları dayatılı
yor. Bu saçmalığa son verilsin.” (Akit 18 /9/ 
2000) Olaylar, İstanbul’da Bakırköy, Güngören, 
Kazım Karabekir ve Eyyüp Ankara da ise Tevfik 
İleri İHL'lerde yoğunlaşıyordu.

Geçtiğimiz seneler Üniversitelerde görülen 
ve yarınlara bir ibret belgesi olarak kalacak olan 
ikna odaları bu sefer İmam Hatip Liselerine ka
dar indi. Öğrenciler bu odalarda ikna edilmeye 
çalışılıyor. Öğrencilerin ruh sağlıkları bozuluyor. 
Yeni Ş a fak  olayları 'Öğrenciye taciz ateşi' baş
lıklı haberde ( 22 Eylül 2000) şöyle aktardı: "Ye
ni eğitim yılının onuncu gününde İmam-Hatipli 

öğrenciler üzerinde estirilen 
teröre, kurşun sesleri de ka
rıştı. İstanbul Kazım Karabekir 
İmam Hatip Lisesi’nde hakla
rını aramak için bahçede top
lanan öğrencileri dağıtmak  
için polis havaya ateş açtı. 
Çevrede keskin nişancı polis
ler konuşlandırılarak öğrenci
lere terörist muamelesi yapıl
dı. İki haftadan bu yana ders
lere alınmayan başörtülü öğ
renciler okulda bırakılmakla 
tehdit ediliyor."

Ahmet Taşgetlren "Bir yü
rek arıyorum beyler" (22 Eylül 
2000) başlıklı yazıda olayların 
vahametini aktarırken olayın 
farklı bir boyutuna da dikkat 
çekiyor:

“İÜ  de ikna oda la rı faa liye t
te yen id en  A nka ra  D T C F ’de
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ka p ıla r d u v a r b a şö rtü lü  öğ ren c ile r önünde...
İH L ’le r  ön ün de  de ikna oda la rı ku ru y o r s is 

tem... İkna o lm aya n la rı da po lis  m a rife ti ile s o 
kak o rta la rınd a  kova lıyor.

M an isah  öğ re n c ile ri ha tır la y ın ! N a s ıl ayağa  
ka lkm ış tı d e v rim c i yü rek le rim iz . B irb ir in e  sarılıp  
hıçkıran  ba şö rtü lü  çocuklar, h iç  m i uğ ram ıyo r  
yürek le rim ize .

B iz  in sa n c ılız  i H a d i canım  sen de  Kolu b ü 
kü len  çocu k la rı sey re de rek  n a s ıl in sa n c ıl o lab i
liy o ru z ”

İHL’lilerin karşılaştığı bu ayrımcılık ve karşıt 
fikirlere karşı Hayrettin Karam an şöyle  
söyleniyor:

“T ü rk iy e ’de b ir  kes im  se rm a ye y i rengine, li
se m ezu n la rın ı fark lı d e rs le r okum uş o lm a la rı
na, m em urla rı d in d a r o lup o lm am ala rına , öğ 
ren c ile ri k ılık -k ıya te tle rine ... g ö re  bölüyor, b ir  
bö lüğe  öz  e ^ la t ve im tiyaz lı vatandaş, d iğ e r b ir  
bö lüğe  ü ve y  e v la t ve ik inc i s ın ıf va tandaş m u 
a m e le s i yap ıyorla r. A s ıl ‘b ö lü c ü lü k ’ bu  de ğ il m i
d ir  ? B öy le  b ir  bö lü cü  tu tum  ve ya k la ş ım la  ü lke 
n in  b ir lik  ve bü tün lüğ ü  na s ıl korunacak. B aşka
ların ın  h a k  ve ö zg ü rlü k le rin e  z a ra r  verm e
d ik le ri h a ld e  s ır f  d üşünce leri, inan ç la rı ve 
h ayat ta rz la rı yü zü n d en  fark lı m u am ele  g ö 

ren, hak ları ve ö zg ü rlü k le ri k ıs ıtlan an  m il
yo n la rın  d u yg u  ve d ü ş ü n ce le rin in  n e  yö n de  
g e liş e c e ğ in i h iç  düşün en  y o k  m u ?  "(1 0 Eylül
2000 Yeni Şafak)

Türkiye Sağ lık  İşçileri Send ikası Genel 
Başkanı M ustafa Başoğ lu ’da yapılanların  
geldiği tehlikeli noktayı işaret ediyor:

“B u ge lişm e le re  bak ınca  insan, bu  ü lken in  
b aşı ö rtü lü  ö ğren c ile rin in  ad e ta  d ü şm an  g ib i 
g ö rü ld ü ğ ü n ü  ve e tk is iz  h a le  g e tirm e k  için  
çok  sık ı gü ve n lik  ted b irle ri a lın d ığ ın ı g ö s te r
m ektedir.

Başı ö rtü lü  okum ak oku lu n  d is ip lin  ku ra lla rı
na aykırıysa , o takd irde  bu  g ib ile re  be lirlenen  
k u ra lla r uygulanır. Bu ku ra lla rın  a ra s ın da  o ku 
lun kap ıla rın ı kap a tm ak ve ö ğ ren c ile rin  ö ğ re 
n im  h akk ın ı e lin d en  a lm a k  yok tu r. Yetk ilile r bu  
tavırla rıy la , öğ renc ile rin  öğ ren im  ha k la rın ı ta
m am en ve kan un a  aykırı b ir  şek ilde  ortadan  
ka ld ırm a k ta d ır ve böy lece  b ir  an aya sa  suçu  iş 
lenm ektedir.

K ard eş liğ i, barış ı, a rk a d a ş lığ ı ve g ide rek  
ü lken in  h u zu ru n u  b o za ca k  b ir  n ite lik  ka za 
nan, kan u n a  rağm en  başı a ç tırm a  tu tum u n 
dan m utlaka  vazgeçilm elid ir. B aşı ö rtü lü le r dü ş 
m an g ib i g ö rü lm e m e lid ir."

ENER Jİ SIKINTISI VA R (MI)

Türkiye’nin enerji darboğazın
da olduğu iddiaları tekrar gün
deme girdi. Enerji Bakanı Cum
hur Ersüm er "2001 kışının en 
sıkıntılı kış olacağını, mesai sa 
atlerinin değiştirilmesi dahil ol
mak üzere, bazı önerilerini ba
kanlar kuruluna ilettiklerini” 
söyledi. Öte yandan D PT  ve 
EM O  (Elektrik Mühendisleri 
O dası)’nun enerji ile ilgili verile

rine göre "Termik 
santrallerin %  15-20, 
Hidrolik santrallerin 
da %  30 eksik kapa
site ile çalıştığı vur
gulandı. Sadece  ka
çak oranının 10 pu
an düşürülmesi ha
linde 20 Milyar kwh'- 
lik tasarruf sağlana
cağı” belirtiliyor. M e
se la  D iyarbakır’da 
şebekeye verilen  
elektriğin_%. 71.6’sı 

kaçak olarak kullanılıyor.
Bu arada Bakanlık taşra ve 

merkez personeline %  40’a va 
ran indirimli tarife uygulayan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar B a 
kanlığı abonelerinden güç be
deli/sabit ücret almaya hazırla
nıyor. Güç bedeli olarak ilk a şa 
mada abonelerden konutlarda 
500 bin lira, ticarethanelerden
2 milyon lira, sanayi kuruluşla
rından ise 5 milyon lira alacak. 
Bu da her ay faturalara yakla

şık olarak 21 trilyon sabit ücret 
eklenmesi anlam ına geliyor.

Bu arada Bakanlık sürekli 
olarak tasarruf çağrıları yapıyor 
ve "Tasarruf genelgesine titiz
likle uyulmaması halinde, Ka
sım sonundan itibaren düzenli 
elektrik kesintilerinin başlayabi
leceğine” dikkat çekiyor.

21 Eylül tarihli A k it Gazetesi 
farklı iddiaları gündeme taşıdı. 
“K aran lık ta  s o y g u n ” manşetli 
haberde "Kurt dumanlı havayı 
sever misali kartel medyası da 
'bu kış karanlıkta kalacağız' ha
berleri ile panik rüzgarları estiri
yor... Am aç hükümetin enerji 
peşkeşinden pay kapmak!..Oy
sa mevcut santraller tam kapa
site ile çalışsa, Türkiye'nin 42 
milyar kvvh’lik enerji fazlalığı 
olacak. Botaş eski Genel Mü
dürü Hayrettin Uzun ‘terör ha
vası estirip, bugünkü bakanlar 
kurulundan bu projeleri geçirt
mek istiyorlar’ dedi.” deniliyor
du.
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Halken Gü n d e m i

28 Şubat sonrasında (tam tarifi verilmese de) "irticai tehlike” 
sürekli olarak gündemde tutuldu. 50'li yılların 'komünizm bu kış 
gelecek’ söyleminde olduğu gibi ‘irtica ha geldi, ha gelecek' kor
kusu İle her şeyin ardında irtica parmağı aranmaya başlandı.
Basının ve siyasetin önemli gündemini oluşturan bu gündem 
acaba halkın gündemini ne kadar işgal ediyordu? Kamuoyu şir
keti PO LA R 'ın  Ağustos ayında yaptırdığı araştırma bu konuda 
gerçekleri ortaya çıkardı. Halka göre ülkenin en önemli günde
mi, ekonomi, enflasyon ve işsizlik (%39.7) . Bunu destekleyen 
başka bir veri de en başarılı bakan olarak son aylarda ekono
mik bazı operasyonlara imza atan Sadettin Tantan’ın görülme
si (%  89.4). Bütün yönlendirme, yanıltma, psikolojik baskılara 
rağmen (tanımsız olan) irtica’ı en önemli tehlike olarak gören
lerin oranı oldukça düşük: %  3.4.

Demek ki, hükümetin bu konuda takip ettiği siyaset, halktan 
da, kendi tabanlarından da destek görmüyor.

S E S A R 'ın  55 ilde 4018 denekle yüz yüze görüşerek yaptığı 
ankette ise oldukça ilginç sonuçlar çıktı. Buna göre halkın %
75’i gelecekten umutsuz, %  80’i fakirleşmenin süreceğine ina
nıyor, %  74’ü enflasyonun düşmediğine inanıyor. Bunlar her za
man çıkabilecek sonuçlar. Daha ilginç olan sonuçlar şunlar :

“Araştırmaya göre halkın %  38’i genel durumun sosyal pat
lamaya sebep olabileceğine inanıyor. Katılanların %  40’ı eko
nomik dengenin bozulması halinde yapılabilecek protesto gös
terilerine katılacağını, %  32’si ise ekonomik sıkıntı sonucu şiddete başvurabileceğini ve organize suç 
örgütlerine katılabileceğini söylüyor.”

En Y oksul Ö ğretm enler

Yeni eğitim ve öğretim yılının açılm ası ile öğ
retmenlerin sorunları tekrar gündem e girdi. 
Diğer sorunların yanında aldıkları ücretler de 
her zaman bir eleştiri sebebi. Öğretmenlerin 
aldıkları m aaşlar diğer ülkelerdeki m eslek
taşları ile karşılaştırılınca, öğretmenlerin du
rumları daha iyi anlaşılıyor. Yandaki tablo bu
nun bir göstergesi.

Türkiye Kam u-Sen’in yaptırdığı bir araş
tırma ise Türkiye’nin ekonomik olarak bulun
duğu vahim durumu gözler önüne serdi. Tür
kiye Kam u-Sen Ekonomik ve Sosya l Araştır
malar Merkezi’nden yapılan yazılı açık lam a
ya göre “4 kişilik bir ailenin 1999 ağustos ayı 
sonunda 351 milyon 391 bin lira olan yoksul
luk sınırı ücreti ağustos 2000’de 550 milyon 
884 bin liraya yükseldi. 4 kişilik bir ailenin aç 
lık sınırı ücreti de geçen yılın aynı dönemine 
göre %  56.8 artarak 116 milyon 611 bin lira
dan 177 milyon 732 bin liraya çıktı.”

Öğretmenlerin, dolar bazında 
karşılaştırmalı yıllık geliri şöyle:

Ülke Başlangıç 15 Vllllk En üst

Türkiye 4.968 5.112 6.240
Avustralya 25.725 36.175 36.175

Ingiltere 22.393 34.087 50.665
Yunanistan 19.280 23.694 28.521

İtalya 19.444 23.468 28.465

Meksika 10.036 12.450 19.346

ABD 25.165 33.973 42.185

Japonya 21.889 41.201 52.867

İsviçre 32.391 42.724 50.508

Arjantin 6.769 9.442 11.206

Filipinler 8.210 8.382 12.408

Çek Cum. 7.027 9.342 12.477

Macaristan 5.978 8.603 12.526

Brezilya 4.732 6.451 15.522

Endonezya 2.768 3.992 8.321
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Balina nın rüşvet listesi b
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lon fatura operasyonunda gözaltına 

alınan zanlılardan ilginç açıklamalar geldi. Bu 
açıklamaların ilki balina operasyonunda gözaltına alına

rak D G M ’ye sevk edilen Yeminli Mali Müşavir Resul Yılm az’dan geldi. 
Yılmaz İzmir D G M ’ye çıkarılırken gazetecilere yaptığı açıklam ada “5 + 5  ka 

b u l ed ilse  id i bu  operasyon  o lm a zd ı” d iye rek  herkesi şaşırttı. Aynı operasyonda yakalanan 
işadamı Ahmet Öztürkmen de ilginç iddialarda bulundu. Öztürkmen ifadesinin son bölümünde "bu 
ihracat sistemi yeni değildir. 15 yıldan beri bu sistem işlemektedir. Malın düşük fiyatla alınıp fiyatının 
bir kaç dolar üzerinde yüksek fiyatla ihraç edilmiş gösterildiği aşikardır. Bundan gümrük memurları, 
gümrük m uayene memurlarının komisyon aldıkları herkesçe bilinir. İstanbul’da da alışkanlık haline 
gelmiştir” diyerek (Y en i Ş a fak  16 Eylül 2000) ilginç iddialarda bulunuyor.

M G V ’lere Ka patm a

Geçtiğimiz ayın önemli olay
larından biri de M G V  şubele
rinin birbiri peşi sıra kapatıl
ması idi. A k it  olayı “M G V ’le- 
re yargısız infaz” manşeti ile 
verdi. Haberde “12 Eylül 
darbesi esnasında bile açık 
kalan Milli Gençlik Vakfı şu
beleri birer birer kapatılı
yor...” deniliyordu. Şube  
lerin kapatılma sebebi 
tam olarak anlaşıla- , 
madı. Bilinen “Va 
kıflardan so 
rumlu. Devlet 
Bakan lığ ın ın  
talimatı üze
rine” Vakıf şu
belerinin kapatıl
maya başlandığı idi.
O ysa Mazlum-Der İstan 
bul Şubesi Başkanı Ahmet 
Selam et’in de dediği gibi "si
vil toplum kuruluşları ve der
nekler ancak mahkeme ka
rarı ile kapatılabiliyordu” .
M G V ’nin Onursal Başkanı 
Nevzat Laleli de bu noktaya 
işaret ediyordu “1975 sene
sinde m ahkem e kararıyla  
kurulan bir vakfın mahkeme 
kararı olmaksızın kapatılma
sı keyfiliği göstermektedir." 
O ysa ortada bir mahkeme 
kararı yoktu. Vakfın İstanbul 
il başkanı Bülent Yıldırım

"Vakfın neden kapatıldığını 
sorduğumuzda cevap a la 
madık.” diyerek bu noktaya 
işaret ediyordu.

İşin ilginç olan yönlerin
den biri de Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün M G V Genel 
Merkezi’ne gönderdiği tebli
gat idi. Vakıflar Genel Mü

dürlüğü 15 Eylül'de M G V  
Genel Merkezi’ne bir 

tebligat göndere
rek bazı şube

lerin kapa
tılmasını is- 
ter- O ysa  

bu şubeler 8 
Eylü l’de kapa

tılmıştı.
17 Eylül 2000 

tarihli Milli Gazete ola
yı “ Kapatmalar Hukuk

suz” manşeti ile verdi. H a
berde “Türkiye’nin en büyük 
sivil toplum kuruluşu olan 
M G V şubelerinin kapatılma
sının hukuki hiçbir dayana
ğının olmadığı ortaya çıktı. 
İzinsiz açıldığı gerekçesi ile 
kapatılan M G V  şubelerinin 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’n- 
den izin alınarak açıldığı bel
geleri M G V Genel Başkanı 
İlyas Töngüş tarafından ka
muoyuna gösterildi” deniyor
du.

A r a zî Ta h sİslerine İptal

Anayasa Mahkemesi vakıf üniversi
telerine arazi tahsisine imkan sağla
yan kanun değişikliğini iptal etti. 
YÖ K  yasasında değişiklik yapan 
4498 sayılı yasanın iki maddesini 
iptal eden mahkeme, kanunun yü
rürlüğünü de durdurdu. Mahkeme 
YÖ K  kanununa dayanarak “bu ka
nunun getirdiği şartları yerine geti
ren vakıf üniversitelerine daha ön
ceden yapılan arazi tahsislerinin de 
geçerli olacağını” hükme bağlayan 
geçici birinci maddesini iptal etti, 
böylece kamudan sağladıkları ara
ziler üzerinde kurulu bulunan üni
versitelerin durumu sıkıntıya girdi. 
Anayasa Mahkem esi’ne iptal baş
vurusunu F P  yapmıştı. Konunun 
gündeme gelmesi ise özellikle Koç 
Üniversitesi’ne İstanbul Sarıyer de 
yapılan tahsisden sonra gündeme 
gelmişti.

H ü rriye t olayı “Vakıf üniversitele
ri tehlikede" başlığı ile verdi(14 E y 
lül 2000).

Bu olayın gündemde kalmasın
da büyük payı olan A k it  Gazetesi 
ise olayı “ T a la nc ıla r ya rg ıla n s ın "  
başlığı ile verdi. T M M O B Mimarlar 
Odası Merkez Yönetim Kurulu da 
yayınladığı bildiride tüm kesimleri 
“anayasa mahkemesinin Vakıf Üni
versitelerine arazi tahsisinin iptal 
edilmesi yönündeki kararının gere
ğini yerine getirmekle yükümlü kişi 
ve kurumlar üzerinde kamuoyu bas
kısı oluşturmaya” çağırdı.
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YİNE GAYRETTİK

28 Şubatla birlikte ülkede bir seri özgürlük ve hak 
ihlalleri yaşanırken, binlerce öğrenci İH Lve  Üniver
site kapısında başörtüsünden dolayı bekletilirken, 
bu olaylar gayet normalmiş gibi davranan ve öğren
ciler aleyhine yayın yapan bir kısım basın, Kuşada- 
sı’na gelen bir grup eşcinsel karaya çıkarılmayınca, 
bunu özgürlüğün kısılması, eşcinselliği ise bir öz
gürlük alanı olarak göstererek özgürlük kelimesini 
birden yeniden keşfettiler. Mehmet Barlas bu teza
da "D eprem den sonra, b iz i e şc in se lle r uyand ırıyo r" 
başlıklı yazısında dikkat çekiyordu:

"Ve ş im d i T ü rk iy e ’d e k i dü şün ce  ve inanç  fa rk lı
lık la rına  karşı, 2 8  Ş ub a t dö ne m ind e  derin  dev le t 
pa ra le linde  yay ın  ya p ıp  ka lem le rin den  kan dam la- 
tanlar, eşc inse lle rin  hak la rın ı savu na n  y a z ıla r y a z ı
yorlar... M eğ e r ‘ke n d is i g ib i o lm am ak, he rkes g ib i 
davranm ak, fa rk lı y a ş a m a k ' uyga rlığ ın  gereğ iym iş..

Be adam lar!..
Başı ö rtü lü  g e n ç  k ız la ra  Ü n ivers ite  kap ısında  

dayak atılırken, bu gü n  eşc inse lle rin  fa rk lılığ ına  k a r
şı ses len d ird iğ in iz  sayg ılı hoşgörünün , h iç  o lm azsa  
kırın tıs ın ı se s len d ire m ez  m iyd in iz?

F ark lılık  sa d ece  eşc inse lliğe  dayand ığ ı zam an  
m ı uygarlığ ın  ve hoşgö rünün  kon usu  o lu r?  İs tan
b u l’un B e led iye  Başkanın ı, ş iir  okudu  d iye hapse  
atıp  ö m ü r boyu  s iy a s i yasa k lı yapm ak, 833  A m e ri
kan eşc inse lin i ka raya  ç ıka rtm am aktan  daha mı 
ön em sizd i? "

Y enİ B în y il’d a  Y a z a r  K iy im i/B a sin d a  KHK

28 Şubat sonrasında bazı gazeteciler işlerinden ol
muştu. Hatta bu arada Mehmet Barlas kendisini 
“Gazeteci-Yazamaz" şeklinde tanıtarak olayı veciz 
bir şekilde özetliyordu. Yaşanan baskılara rağmen 
bu gazeteciler çizgilerinden taviz vermediler. G eç
tiğimiz günlerde Yeni Binyıl gazetesini üç yazarı
nın, Kürşat Bumin, Alev Er ve Hrant Dink’in işleri
ne son vermesi yaşanan olayları yeniden hatırlattı. 
Daha önce Yeni Şafak'ta iken Yeni Binyıl’a geçen 
Kürşat Bumin "bana karşı politik bir tavır alındı. An
cak henüz yazılı bir bilgi de ulaşmadı. G ördüğüm  
kadarı ile m em u r kararn am esi köşkten  döndü; 
an cak bazı g aze te c ile r ka ra rn am eyi uyg u lam a
ya başladı b ile” dedi. Basında çıkan bilgilere göre 
Ali Bayramoğlu ile Etyen Mahçupyan ise yazar kı
yımından kıl payı kurtuldular. A G O S  Gazetesi G e 
nel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in yazılarına son 
verilmesinin sebebi olarak da sık sık değindiği 
azınlık hakları noktasındaki görüşlerinin etkili oldu
ğu iddia edildi.

C u M HURİYET-SABANCI ORTAKLIĞI

Cumhuriyet Gazetesi, uzun yıllar önce 
girdiği ve bir türlü atlatamadığı ekonomik 
darboğazı, holdinglerle işbirliği yaparak 
aşm a noktasına geldi. Buna göre Cumhu
riyet bünyesinde kurulan Yeni Gün holdin
ge Şevket Sabancı ve İş Bankası %  40, 
Cumhuriyet Vakfı da %  20 hisse sahibi 
olacak.

Böylelikle birbirleri ile yanyana bile 
gelmeleri zor görünen partilerin hükümet 
bile kurduğu günümüzde yanyana gelme
si zor gözüken gruplar da 
işbirliği yapmaya başla
dılar. Bu insana  
1960’larda çıkan ve  
Sosyalist bir çizgi ta
kip eden önemli bir 
dergiye o dönemde 
büyük bir holdingin 
maddi olarak arka 
çıkışını anımsatı
yor. Aslında Türk 
solunun görünen 
yüzüne bakıldığı 
zaman ideolojik 
iddialarının tersi
ne ezilen sınıflar
dan fazla temsilci 
çıkarmadığı, gö
rünen temsilci
lerin aile ola
rak ya aris
tokrat yada  
burjuva kö
kenli ol
dukları gö
rü lecektir.
Solun halkla buluşamamasının ve halkın 
duyarlı olduğu bir çok konuya soğuk bak
masının ana sebeplerinden biri de budur 
belkide.

Şimdi bir çok insanın aklına gelen ya 
yın politikasının bu ortaklıktan etkilenip 
etkilenmeyeceği. Genel Yayın Yönetmeni 
Orhan Erinç bu soruya "gazetenin yayın 
çizgisinde ve yönetiminde değişiklik ol
mayacağı, gazetenin yayın ilkelerinin be
lirlenmesi ve denetlenmesi işlevinin Cum
huriyet Vakfı tarafından gerçekleştirilece
ği” cevabını veriyor.
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ŞAKİR ALTINTAŞ

BM M İLEN YUM  ZİR VESİ

189 üyeli B M ’nin 21. yüzyıldaki rolünü belirle
mek am ac ıy la  toplanan M ilenyum  Z irvesi Eylü l 
2000’de N ew  York’ta  düzenlendi. 150’yi aşkın 
devlet başkan ın ın  katıldığı zirvenin an a  gün
dem  m addesin i yoksulluk, sa vaş la r ve  fe laket
ler oluşturuyordu. Devlet başkan ların ın  yaptığ ı 
konuşm alardan  önemli gördüğüm üz bazı bö
lümleri Üm ran  okuyucuların ın  dikkatine sunm ak 
istiyoruz.

İlk alın tılarım ızı Fransız  D evlet B aşkan ı J a c 
ques C h irac ’ın konuşm asından  yapıyoruz.

“Z a m a n  ak ış ın ı değ iştird i. S adece  b ir  kuşa k  

sü re s in ce  y e n i b ir  dünya  doğdu. H a len  g e ç m i
şin  y a ra la rın ı taş ıyan  ve ha len k riz le rin  ve ça tış 
m a la rın  s ü rd ü ğ ü  b ir  dünya.. A m a  ş im d iden  g e 
lecek te  y a ş a y a n  b ir  dünya. S ın ırla rın  ya va ş  y a 
vaş kaybo lduğu , ile tiş im  tekno lo jile riy le  y e n i k ü 
rese l b ir  kü ltü re  y ö n e le n  b ir dünya. Ç ok üm it va 
deden ve ne fes  kese n  ile rlem e le re  tan ık o lan

am a, ne y a z ık  ki, y e n i d ış la m a  y ö n te m le ri icad  
eden b ir  dünya. (...)

İnsan lığ ın , insan  on uru nun  ve hak la rın ın  
h izm etine  sun m ak  üzere 21. y ü z y ıl iç in  b ir  ah 
lak dü ze n i o luş tu rm a lıy ız . B u  a h la k i savaşım  
barış  ve de m o k ra s i iç in  b ir  savaşım d ır. (...)

Bu ah la k i savaş ım  he rkes in  görevi. Vakıflar, 
şirketler, basın  ve ken d ile rine  u lus la ra ras ı s a h 
nede  y e r  ed inm eye  ça lışan  y e n i a k tö rle r g ib i 
hüküm e tle rin  de. K ü re se lleşm iş  dünyam ızın , 
be ra b e r ça lış ıp  onu  daha iy i id a re  edecek  ve 
id e a lle r im iz i g e liş tire c e k  to p lu lu k la ra  ih tiyacı 
var. (...)

H a len po litik , eko no m ik  ve fin a n sa l k irz le rle  
iç  içe o lan d ü nya m ız  ku ra l ço k luğ und an  değil, 
u lus la ra rası yasa la rı değ iş im  ve ile rlem e ka rş ı
s ında g ü n ce l tu tab ilm e  de rd in d e n  m uzdarip . 
(...)

K üre se lleşm e in san oğ lun un  m ace ras ınd ak i 
y e n i b ir  dönem e işa re t e tm ekted ir. B iz i dünya  
çap ında  yen i, zekam ız ı, c e sa re tim iz i ve yü re k 

le rim iz i re h b e r e d in e re k  p o lit ik  g ir iş im le r
de bu lu nm aya  itm ekted ir. İnsan la rım ız  
b izden  ço k  şe y  bekliyo r. Ben bu  M ilen 
y um  Z irve s i'n in  daha  ç o k  barış , özg ü r
lük, gü ve n lik  ve ge lişm e ye  d o ğ ru  atılm ış  
b ir  ad ım  o lm asın ı is tiy o ru m ."

Aynı z irvede İran Cum hurbaşkan ı 
H atem i’nin yaptığ ı konuşm asından  da 
bazı bölümlen sunuyoruz:

"...İnsan lığ ın  ç e k tiğ i a c ıla r ve de rtle r 
üzerine  çok  ş e y  söy lend i. K urban  edilen  
in s a n lık , k e n d i s a v u n m a s ın ı ba ha ne  
eden b ir  az ın lığ ın  gücü , re fah ı ve a lda t
m aca la rın ın  fa tu ras ın ı ödem ek zorunda  
kaldı. D ünyan ın  b ir köşes inde , içe rik  ve 
gö rü n tü  a ra s ın d a k i ko p u k lu k  ve ruhsa l 
çökü n tü  ha ya tla rın ı ç e k ilm e z  ha le  g e tir
se de insanlar, düzgün  yaşa m  koşu lla rı

na kavu şm uş  o lab ilirle r. Ç ok daha ka la 
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İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi

ba lık  o lan başka b ir  köşe de  insanlar, fakirlik, c a 

h illik  ve d ış la n ılm ış lık tan  tu tun da, a n tide m okra 
tik ve çoğun luk la  s ü p e r gü ç le re  h izm e t eden y ö 

ne tic ile r g ib i b ir  çok  has ta lık tan  m uzdarip le r.

G eçen y ü z y ıld a k i tec rüb e le r sayes inde, de 
m okras i y e n i y ö n e tim  m od e lle ri o luş tu ru lm as ı
na ön cü lük  eden b ir  d e ğ e r o lm uştur. İnsan la rın  
ve ha lk la rın  uya nd ığ ı b ir  dönem de, g ü ç le r bu  
değerle  ba rış ık  o lm a lı ve insan la rın  b a ğ ım s ız 
lık, özgürlük, in a n ç  ve on u r is tek le rin i g e rç e k 
leş tirm e le rine  iz in  verm eliler.

İnsanın k a d e rin i be lir lem e hakkı, o to riten in , 
öze llik le  de s iy a s i o to riten in  ha lka  yayılm ası, 
po litikan ın  ha lk ın  s ü re k li de ne tim ine  tab i tu tu l

m ası ve bu  de ne tim in  ku ru m sa llaş tırılm a s ı d e 
m okras in in  ö ze llik /e rin den d ir ve bu ö ze llik le r  
dem okras in in  tü rlü  uygu lan ış  şek ille rinden  ayrı 
tutu lm alıdır. D e m okras in in  h içb ir ç e ş id i en d o ğ 
ru ya  da tek ş e k il o la ra k  göste rilem ez. Bu y ü z 
den inanç  ve a h la k  çe rçeves inde  de m okra s iy i 
tan ım lam a ga y re tle ri, d e m o kra tik  h a ya t iç in  
başka b ir m o d e l o luş turab ilir. (...)

B ild iğ im iz  uyg u lam a la rla  de m okra tik  o lm a 
yan  ve ha lk la rın ın  is te k  ve ih tiyaç la rın ı g ö rm e z 
den ge len  h ü kü m e tle r i destek leyen , dünyada  
olan o lay la ra  ve rd ik le ri tepk ide  ç ifte  s ta n d a rt uy 
gu layan  ve g ü cü  e lind e  tu tan b ir  kaç  kuvve tin  
hesap ları, in san lığ ın  ç ıka rla rın ın  ön ün e  g e ç m e 

m  eli. (...)

Tüm dünyanın  özg ü rlüğe  ve he rkes i 
kap saya n  ada le te  ih tiyac ı var. G eçen  
y ılla r  boyunca  dünya  ‘u lus la ra ra s ı s iv il 
b ir  top lu m ' dan m ah rum  bırakıld ı. Bu, 
m üh im  m ese le le rin  an la ş ılıp  çözü m le n 
m e s i sürecinde, kü re se l ka tılım  s a y e 
s inde  yap ıc ı b ir  d iya log  o luş tu ru lm asın ı 
da önledi. K ürese l d ü n ya m ızd a  “gücün  
ko runm ası ve g e n iş le tilm e s i” p o lit ik  e tk i
leş im de baskın  söy lem  o la ra k  g ö rü n - 
m ekted ir. Bu po litik  dü şün ce  ve uyg u la 
m alar, de rin  felsefi, k ü ltü re l ve d in i k o 
nu la rın  ih m a l ed ilm es ine  seb ep  o lm uş
tur. ‘A n laş ılm a z g ü ç ' o lgu su  insan lığ ın  
g ü n c e l so run la rın ı çözü m le yem em e kte - 
dir. (...)

G ene l S ekre terin  de rap o ru nda  a ltı
nı ç izd iğ i g ib i, ’Yokluktan k u rtu lu ş ’, ’k o r
kud an  k u rtu lu ş ’ ve ‘g e le c e ğ im iz i s a ğ la 
m a k ’, y e n i ortaya ç ıkan  kü re s e l ilişk ileri, 
aç ık  ve d e ng e li d iya lo g  çe rçe ves inde  
tan ım laya rak  ge rçek leştirileb ilir.

İlk ad ım  olarak, 53. K u ru l’un 2001  
y ılın ı, B irleşm iş  M ille tle r M e d e n iye tle r A ras ı D i
y a lo g  y ılı o la rak  tayin e tm es in i te k lif ettim . M e 
d e n iye tle r a rası d iya log  y e n i b ir  “ka tılım c ılık  ve  
kü re se l ilişk ile rin  yen ile n m e s i" o lgu sunu  ko la y 
laş tırm aya  ve tek yöne  g ide n  p o lit ik  ve kü ltü re l 
m ono log la rın  yükse liş in i ön le m eye  yöne lik tir.
Zam an, ile riye  dönük b ir ad ım  a tm a k  zam anıd ır.

K ü ltü rle r ve m ed en iye tle r a ra s ı d iya lo g  b ir  
d o ktrind en  ha reke t p lan ına  d ö n ü ş tü rü lm e li ve 
y e n i u lus la ra rası g e lişm e le ri g ö z  önüne  a lm a lı
dır. B u  ge lişm e le rin  en ö n em lis i o lan  K ü re se l
leşm e, g ü ç  ve pa ran ın  teke lle rine  rağm en, in 
san  top lu luk la rı iç in  yen i u fu k la r açm ıştır. (...)

D ünyanın , sonuç  olarak, duya rlı ve ah lak i 
b ir  top lum a ih tiyac ı var. Bu m illi ve u lus la ra ras ı 
g ü ç  ve z o r ku llan ım ın ı ön leyecektir. (...)

B irleşm iş  M ille tlerin, d iyalog, h o şgö rü  ve s i

ne rjiye  dayalı, ka tılım cı k ü re se l b ir  dü zen  kurm a  

çab as ınd a  y e n i so ru m lu luk la r üs tle nm e s in in  z a 

m an ı g e lm e d i m i?  (...)

D ünyan ın  ge leceği, yön e tim in  tüm  dü ze y le 

rinde  dem okrasi, ahlaki, kan un i ve p o lit ik  d e ğ e r

le rin  d iya loğa  daya lı b ir şek ilde  ge lişm es ine , öz 

g ü r  fik ir a lışve riş ine  ve k ü ltü rle r a ras ı ö z g ü r b ir  

m uhaberen in  o lacağı b ir  ge lecektir. B irleşm iş  

M ille tle ri, tüm  m ille tle rin  ve m e d en iye tle rin  kü re 

s e l y ö n e tim e  eş it ka tılım ı iç in  bu  y e n i devreye  

b e ra b e r taşıya lım . ”

Ayııı Giimleıııi/Diinyn

ÜMRAN Ekim 200ü 85



Ayııı Gündemi/Dünya

Zirvede oldukça farklı şeyler söyleyen Küba 
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Dr. Fidel Cast- 
ro'nun konuşmasını ise aynen yayınlıyoruz.

D e ğ e rli D avetlile r,
D ü nyam ızda , hem  ülke s ın ırla rı iç inde  hem  

de d ış ında  kao s  var. B ir takım  kö re lm iş  kan un 
lar, g e ze g e n im iz in  son  de rece  ih tiyac ı o lan  b a 
rışı, düzen i, re fah ı ve g ü ve n liğ i ge tirece k  ku tsa l 
no rm la r g ib i sunu lm akta . B u y ü zd e n  in an m am ı
zı is tiyo rla r.

E konom ik , p o lit ik  ve tekno lo jik  g ü c ü  teke lin 
de tu tan  g e lişm iş  ve zeng in  uluslar, b iz i daha  
fakir, daha  sö m ü rü lm ü ş  ve daha ba ğ ım lı yap an  
aynı re ç e te le r i y a z m a k  üzere  y in e  b iz i bu rada  
bu top lu luk ta  b ir  a raya  getird i.

H e n ü z  çok  az  ba ğ ım s ız  m ille t varken ku ru l
m uş o lan  b u  y a ş lı ku ru m  iç in  kök lü  b ir  re fo rm  b i
le dü şün ü lm e m ekte . N e  dü n ya d a k i tüm  h a lk la 
rın ç ıka rla rı iç in  g e rç e k  an lam da  tem s ilc i b ir ku 
rum  ha lin e  dö n ü ş tü rü lm e s i tartışılıyor, ne  de  
k im sen in  s in ir  b o zu cu  ve an ti-d e m o kra tik  veto  
hakkına  sah ip  o lm ad ığ ı ve G üven lik  K onse- 
y i ’nde g e n iş le m e n in  ve tem silin  ş e ffa f b ir  iş le 
y iş le  g e rç e k le ş e b ile c e ğ i b ir  ku rum  ha line  g e tir il
m esi. G e n e l K u ru l ta ra fından  dene tlenen  b ir 
K onsey; m üd ah a le  ve g ü ç  ku llan ım ı bu  ku ru 
m un iş i o lm alı.

E g e m en lik  p re ns ib in in , b ir  s ü p e r gü cün  k e n 
d i k u d re t ve g ü cü y le  b e ra b e r h e r şeye  ken d is i
nin k a ra r ve rm e s in i sağ la yacak  bo zu lm uş  ve 
haksız b ir  dü zen e  ku rban  ed ile m e ye ce ğ i açık  
b ir şe k ild e  be lirtilm e li. Küba bunu  h iç b ir zam an

ka b u l e tm eyecek.
B ir çok ü lken in  ç e k tiğ i yo ksu llu k  ve az  

ge lişm iş lik , zen g in liğ in  ve b ilg in in  eş it o lm a
y a n  dağ ılım ı tem e l o la ra k  b u gü nkü  ça tışm a
la rın  sebeb id ir. G ün ü m ü zd e k i az  ge lişm iş li
ğ in  ve yo ksu llu ğu n  seb e b in in  gezeg en dek i 
b ir  çok  ü lkede  yaşa na n  işgaller, söm ü rge c i
lik, kö le  tica re ti ve y a ğ m a la m a  o lduğu  göz  
ard ı ed ilem ez. E m pe rya lizm  ve kan lı savaş
la r  sayes inde  dünyayı bö lü şen  bu  söm ürge  
güç le rin in , bugün, y ü z y ılla r  bo yun ca  verd ik
le r i za ra rla rı ka rş ıla m ak  m a n e v i görevlerid ir.

insan lık , bu  gü ne  k a d a r ne o lduğum uz
dan ve ne o lm aya  de vam  ed em e yeceğ im iz 
den h a b e rd a r o lm alı. T ürüm üz şu anda, g e r
çekten  a d il ve in sa n c ıl y e n i b ir  ta rih i dönem e  
g irm e k  iç in  y e te r li b ilg i b irik im ine , ah lak i d e 
ğe rle re  ve b ilim se l kayn ak la ra  sahip.

Var o lan  ekonom ik  ve p o lit ik  düzende in 
san oğ lun a  h izm e t ed eb ile ce k  h içb ir şe y  yok. 

B u yü zd en  devam  edem ez. D eğ iş tirilm e li. D ün
ya  nü fusun un  ş im d ide n  6 m ily a r o lduğu  ve bu  
6 m ilya rın  % 8 0 ’in in  fak irlik  iç inde  o lduğunu  söy
le m ek  y e te rli o lm alı. 3. dü nya  m ille tle rind ek i s ıt
ma, tüb e rkü loz  ve d iğ e r h a s ta lık la r ha la y o k  ed i
leb ilm iş  de ğ il ve A ID S  g ib i y e n i ha s ta lık la r da  
m ille tle rin  nü fus la rın ı tüm den  y o k  e tm e teh like 
s i o luş turm akta . D iğe r y a n d a  zen g in  ü lke le r b ü 
y ü k  aske ri ha rcam a la rd a  bu lunm akta , lüks m a l
la r  iç in  bü yük  p a ra la r h a rcam a k ta  ve bu  arada  
b ir  sü rü  s p e kü la tö r pa ra la rı, tah v ille ri ve d iğe r  
ge rçe k  ya  da ha ya li değerle ri, tr ilyon la rca  do la r 
iç in  he r g ü n  değ iş  tokuş etm ekte .

D oğa m ahved ilm ed ik te . İk lim  gözüm üzün  
önünde  değ işm ek te  ve iç ile b ilir  su  kaynakları 

k ir lenm e k te  ya  da aza lm akta . D e n iz  m ahsu lle ri 
hız la  tükenm ekte  ve çok  ö n e m li yen ile ne m ez  
k a yn a k la r lüks  ve s ırada n  s e b e p le r uğruna ha r

canm akta .
H e rkes  B irleşm iş  M ille t le r ’in  esas ro lünün  

y e n i yüzy ıld a  dünyayı sa d ece  savaş tan  değil, 
az  ge lişm iş lik ten , açlık tan, has ta lık la rdan , fak ir

lik ten  ve insan  hayatı iç in  vazg eç ilm ez  o lan do 
ğ a l kaynak la rın  yo k  e d ilm e s in den  de korum ak  
o lduğunu  b ilm ekte . Ve bu nu  çok  g e ç  olm adan, 

hem en ş im d i y a p m a lı!

İnsanoğ lunun  kad erine  y o l göste recek, g e r

çek  m anada a d il ve m an tık lı ku ra lla ra  sah ip  o l

m a rüyası, p e k  ç o k  insana  im ka ns ız  g ö rün m ek
te. A m a im ka ns ız  iç in  ça b a lam an ın  b iz i bugün  

bu rad a  b ir  a raya  ge tiren  k u ru lu şu n  s loganı o l
m ası g e re k tiğ in i d ü ş ü n m e k te y iz !
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Ayın Gi'tndeiııi/Dünya

DÜNYANIN ÇİVİSİ ÇlKMIŞ

Geçtiğimiz Eylül ayı içinde BM  Nüfus Fonu bir rapor yayım la
dı. Bu rapora göre;

- Dünya nüfusu şu anda 6 milyar 50 milyon. Nüfusun üçte 
biri aşırı yoksulluk içinde.

- Gelişmiş ülkelerin toplam nüfusu 1 milyar 166 milyon ve 
yüzde 20’si ABD , İsviçre, Norveç ve Singapur gibi süper zen
ginlerde yaşıyor. Gelişmemişlerin nüfusu ise 4 milyar 667 mil
yon.

- 2025’te dünya nüfusu (yıllık yüzde 1,3’lük büyüme hızıy
la) 7 milyar 824 milyonu bulacak. Gelişm iş ülkelerin nüfusu sa 
dece 1 milyar 215 milyon olurken gelişmemiş ülkelerin nüfusu 
ise 6 milyar 609 milyona tırmanacak.

- Günümüzde sadece ABD, Kanada, Norveç, Japonya, İs
viçre gibi gelişmiş 17 ülkede kişi başına yıllık gelir 20 bin do
ların üstünde iken; Tanzanya ve Sierra Leone gibi ülkelerde 
ise 500 dolar bile değil. Aynı şekilde çoğunluğu Asya ve Afri
ka’da yer alan 21 ülkede kişi başına yıllık gelir 1 000 doların al
tında.

- Dünya genelinde yılda 500 bin kadın gebelik veya doğum 
sırasında ya da doğumdan sonra ölüyor. Ölümlerin yüzde 
99'u gelişmekte olan ülkelerde meydana geliyor.

Ru sy a  Ü ç  V a k t e K a d a r  Bata ca k !

Rusya’nın 2003 yılında büyük felaketlerle 
karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. Rusya  
parlamentosu Duma tarafından oluşturulan 
ve ülkenin ‘hal ve gidişatını’ mercek altına 
alan bir komisyon çalışmalarını tamamladı. 
Çok sayıda uzmanın görüşlerinden faydala
nılarak hazırlanan rapora göre Rusya 2003 
yılında ‘batacak’. Rapor bu felakete üç geliş
menin yol açacağını belirtiyor: Bunlardan ilki, 
ülkenin tüm altyapısının bu tarihlerde nere
deyse tamamen çökecek olması; uzmanlara 
göre ülkedeki yollar, köprüler, boru hatları, de
miryolları, enerji nakil hatları, konutlar ve as 
keri güvenlik sistemleri tehlikeli boyutlarda 
bakımsız. Uzmanlar, Sovyetler’in çöküşünden 
bu yana altyapı için neredeyse hiç para har
canmadığını hatırlatarak üç yıl içinde devasa" 
bir çöküşün yaşanacağı uyarısını yapıyorlar.

Ayrıca 2003’te Rusya’nın dış borçlarının 
zirveye çıkacağı ve mali kaynaklarının çoğu
nu tüketeceği belirtiliyor. Rusya’yı 2003’te fe
lakete sürükleyecek üçüncü etmen ise, nüfus. 
Buna göre, son on yılda düşen doğum oranı 
ve artan erken ölümler nedeniyle çalışan- 
emekli dengesi bozuldu. Halihazırda her 
emekliye bir çalışan düşüyor.

(Independent)

- 2 milyon kız çocuğu ve 4 milyon kadın her yıl 
fuhşa zorlanıyor.

- Dünyada her üç kadından biri ya dayak, ya  
tecavüz, ya da tacize maruz kalıyor. Her dört ka
dından biri de gebelik sırasında tacize uğruyor.

- Asya'da gebelik sırasında bebeğin cinsiyeti
nin kız olması sonucu yapılan düşükler, kız ço
cukların öldürülmesi ve ihmal sonucu 60 milyon 
kız çocuğu kayboluyor.

- Her yıl çoğu gelişmekte olan ülkelerde 5 bin 
kadın, akrabalarınca namus gerekçesiyle katledi
liyor.

Rapordan yapılan bu alıntılara ve küçük notla
ra bakıldığında dünyamızın çivisi gerçekten çık
mış gözüküyor. Eğer aynı gemide yaşadığım ızın 
bilincine ulaşmazsak acı sonumuzu kendi elleri
mizle hazırlamış olacağız.
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Aynı Giindeıııi/Düııyn

İSLAMCI SAVAŞÇILAR
Ru sy a ’y a  Y a n la r d a n  V u r u y o r

Çarpışmalar daha çok Amu Derya nehrinin üze
rindeki Termez şehrinin kuzeyinde yoğunlaşmış 
bulunuyor. • •

Yüksek zirvelerin ve ıssız vadilerin bulundu
ğu ve üç ülkenin (Özbekistan, Kırgızistan ve Ta
cikistan) sınırlarını oluşturan bölge gerillalar için 
mükemmel bir barınak oluşturuyor. Buradan 
Özbekistan’a saldıran gerillalar yerel seçkinle
rin yazlık evlerinin bulunduğu Taşkent’in 50 mil 
kuzeyinde ortaya çıkarak yönetimi şoke ettiler. 
Fergana vadisindeki 50 bin kişilik Özbek ordu
su gerillalara karşı savaşıyor.

Bir görüşe göre gerillaların toplam sayısı 
1000-1500 civarında ve Özbek rejimi için teh
dit oluşturamazlar. 24 milyon kişinin yaşadığı 
Özbekistan’ı Kerimov demir elle yönetmekte ve 
zalim güvenlik güçleri en ufak bir muhalefeti çok 
şiddetle ezmekte ve çok geniş tutuklamalar 
yapmaktadır. Resm i rakamlara göre 63 bin olan 
tutuklu sayısı insan hakları örgütlerine göre 200 
bine kadar çıkmaktadır. Hatta şüphelilerin bü
tün erkek akrabaları yakalanmakta ve evlerine 
uyuşturucu konarak uzun hapis cezaları ver
ilmektedir.

Çok iyi teçhizatlı 
olan gerillalar 1 0-1 5 
kişiiik gruplar halin
de dolaşmakta ve 
ancak farkedildikle- 
rinde güvenlik güç
leriyle savaşm akta
dırlar. Gerillaların li
deri Cuma Naman-

gani 1 992’de Tacikistan’a gidip orada savaşan  
birisi ve şu anda karargahı da hala merkezi Ta
cikistan'daki hükümet otoritesinin pek olmadığı 
Tavildara şehri.

Kerimov rejimi onu kolayca Taliban rejimi ve 
Usam e bin Ladin ile irtibatlandırmaya çalışmak
tadır. Özbekistan islami Hareketinin ruhani li
deri Tahir Yueldaşev sık sık Afganistan’a git
mekte ve oradan parasal destek aldığı iddia 
edilmektedir. Taşkent'teki bazı kaynaklar bunu 
reddetmekte ve Ö İH ’in geçen yıl Japon  coğraf
yacılar için 3 ile 5 milyon dolar civarında fidye 
aldığını söylemektedirler.

Bir gözlemciye göre harekete katılanların 
sadece % 2 0 ’si dindar, % 5 0 ’si rejimin haksız uy
gulamalarından kaçanlar, % 3 0 ’u da kaçak suç
lular, fakat hepsi savaşm ak için iyi silahlara sa
hipler.

Şu ana kadar gerillalar ciddi bir askeri ba
şarı gösterememelerine rağmen Kerim ov’u en
dişeye sevketmektedirler. Bunun sebebi halkta
ki derin hoşnutsuzluk; özellikle Sovyetlerin çö
küşünden sonra hayat standardındaki ani dü
şüş ve yüksek işsizlik oranı. Nüfusun neredey
se yarısı işsiz ve iyi yetişmiş bir mühendisin ay
lığı 15 dolar, hatta birçok fabrika işçisi 6 aydır

ÖZBEKİSTAN
Kerİm oV a  Ö zel T im  D esteği

Özbekistan İslami Hareketi ile savaşacak Özbek özel timleri Türkiye tara
fından eğitilecek. Özbekistan İçişleri Bakanı Zahir Alm atov’un davetlisi ola
rak Eylül ayı içinde Taşkent’e giden İçişleri Bakanı Saadettin Tantan’ın 
başkanlığındaki heyetle Almatov başkanlığındaki Özbek heyeti arasında 
resmi görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde Jandarm a ve Özel Hareket Daire 

Başkanı da Tantan’la birlikte yer aldı.
Türkiye ile soğuk ilişkilerde uzun süre ısrar eden Özbe

kistan Devlet Başkanı İslam Kerimov kendisini hedef alan 
Özbekistan İslami Hareketi’ne karşı başarı sağlayam ayınca  
Ankara’ya yaklaştı ve Türkiye’den destek istedi. Ne de olsa 
Türkiye bu konuda tecrübeli idi.

Özbekistan ordusunun Kerimov yönetimini devirmeye ça
lışan silahlı İslami muhalefete karşı direnememesi üzerine 
Kerimov, Çin, Rusya ve Türkiye’den destek istedi. Tantan’ın 
ziyareti ile de bu güçlerle savaşacak özel timlerin Türkiye ta
rafından eğitilmesi kararlaştırıldı. Türkiye ayrıca İslami mu
halefete karşı Kerimov’a parasal destek de sağlayacak. Tan- 
tan toplantıyı şöyle değerlendiriyor:

“Türkiye’nin uzun senelerden beri elde ettiği eğitim, tec
rübe, teknik ve lojistik birikimini Özbekistan’a aktarma konu
sunda anlaşmış bulunuyoruz.”
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maaş alamamakta. Rusya Özbekistan’ı İslam
cılardan korumak, buradaki etkisini artırmak 
istemektedir. Kerimov Rusya basınında geril
laların haberlerine geniş yer verildiğini söyle
yerek burada temel amacın, Rus birliklerinin 
Özbekistan'a gelmeleri ve yerleşmelerine ikna 
olduğunu söyledi. Gerilllann rejimi devirmeleri 
şu anda mümkün değil, Özbek toplumu hala 
çok seküler. Gerillalar ancak sivil kıyafetle şe 
hirlere inip mücadele edebilir, aynı şekilde Öz
bek ordusunun da şu anda gerillaları yoketme 
gücü yok. Anlaşılan Özbekistan’ı uzun bir sa 
vaş bekliyor.

Patrick Cockburn-Taşkent 
2 6  Eylül 2000-lndependent

A fg a n ist a n ’d a  Y o lu n  So n u  
ŞAH MESUD TACİKİSTAN'A Kaçti

Ahmet Şah Musud

Afganistan’ın kuzeyinde muhalif lider Ahmet Şah  
Mesud’a son darbeyi indiren Taliban, Mesud’un son 
kalesi olan Kunduz’u da ele geçirdi.

Deşt-i Arçi, İmam Sahib ve Şerham bandar’ı ele 
geçirerek Kunduz’a hakim olan Taliban böylece Afga
nistan’ın tümüne sahip oldu. Taliban yönetiminin Eformasyon Bakanı Mevlevi Kudrettullah Cemal, 
Şah Mesud hariç, teslim olan herkesi affedeceklerini açıkladı.

Ahmet Şah  M esud’un ise Tacikistan’a kaçtığı bildirildi. Bağım sız Devletler Topluluğu (BD T ) sınır 
birliklerine bağlı askerler, topların artık Tacikistan sınırında patladığını haber verdi. Söz konusu kay
naklar, Taliban ile muhalif güçler arasındaki çatışmaların Afganistan-Tacikistan sınırının kuzeydoğu 
kesimlerinde sürdüğünü ve şiddetli topçu atışının olduğunu belirttiler. Bölgede zırhlı araç, tank ve 
ağır topçu bataryalarının yoğunlaştığı haber veriliyor. Taliban’ın Afganistan’ı tamamen ole geçirişin
den sonra, hem Rusya, hem de Orta Asya Devletleri tarafından bölge yakın takibe alındı.

Tacikistan-Afganistan sınırı, Rusya askerleri tarafından korunurken, Rusya’nın Tacikistan’daki as
keri üssünde 25 bin asker bulunuyor.
Özbekistan Devlet Başkanı İslam Keri
mov, Afganistan’daki gelişmelere tekrar 
dikkat çekerken, Afganistan’ın devrik 
Devlet Başkanı Burhaneddin Rabbani 
de tüm dünyaya, Taliban’a karşı müca
dele için yardım çağrısında bulundu.

Her ne olursa olsun bizim temenni
miz Afgan topraklarında akan kardeş 
kanının bir an önce durmasıdır. Rusla- 
ra karşı verilen onurlu özgürlük m üca
delesi bu hallere düşürülmemeli ve 
oyuna gelinerek kardeş kardeşi vurma- 
malıydı. Umalım ki gelecek günlerde 
“Afgan dağlarında kar kucak kucak’’ı 
gururla söyleyebilelim.

Y e n i S oğ u k  S a v a ş’in  H e d e f İ:
İs l a m  H il a f e t i

Çeçenistan'du aylardır müslüman Çeçen halkını acımasızca 
katleden Rusya'nın yeni Devlet Başkanı Viladimir Putin geçti
ğimiz günlerde bu savaşın arkasında yatan gerçek niyetleri
ni şu sözleriyle ortaya koydu:

"Batı, Rusya'ya teşekkür etmelidir. Çünkü tek başımıza 
Afganistan'da Üsume bin Ladinle ve Filipinler'de Ebu Seyyaf 
grubuyla savaştık. Onlar İslam hilafetini ihya etmek istiyor
lar. Bundan dolayı bütün Hristiyan ve Yahudi dünyasını prob
lemi keşfedip, bu konuda bize yardımcı çağırıyorum" dedi.

Y. Şafak 12.7.2000

Ayııı GHııdcmi/Di'nıyn
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TEVAZU
«  i
V Ey insan! Cenab-ı Hak seni topraktan ya- 
, |  ratmıştır. Toprak gibi gönülsüz, mütevazi 

ol. Madem ki topraktan yaratıldın, ateş gibi l |  
haris, cihanı yakıcı, inatçı olma. 

f"  Korkunç ateş baş çekti, yükseldi, sivrildi.
%  Toprak ise acz ile alçak gönüllülük gösterdi. |  

Ateş yükseldiği için ondan şeytan yaratıldı. 
Toprak tevazu gösterdiği için, ondan Adem 

f  yaratıldı. |
jt? Bir buluttan deniz üzerine bir damla dam- j 
t  ladı. Denizin genişliğini görünce utandı.
Jf Kendi kendine “Deniz bulunan yerde ben |  

'M  kim oluyorum. Eğer o var ise, doğrusu, ben 
■% yok sayılırım” dedi. Damla kendini hakir
1 gördüğü için, sedef onu bağrına bastı, naz 

_|| ile besledi.
■J, Felek o damlayı öyle yükseltti ki, padişahla- 
J  rm taçlarına layık inci oldu.

%  Yücelik istersen, tevazu ihtiyar et. Çünkü;
■V yücelik damına çıkmak için, tevazudan baş- 

: j |  ka merdiven yoktur. Meyvalı dal başını 
aşağı tuttuğu gibi, akıllı insan da mütevazi i

4  olur. Bostan ve G ülistandan-
j | P  % i» w * İ^ İ  ^

KANTO
M e m le k e ti  id a re  e d e n , h a k im  (b ilge) n e  der, 

d in le ;  h a k im le r in  s ö z ü n ü  b u lu n c a ,  n e f is  b ir 

y e m e k  g ib i y e m e lid ir .

M e m le k e ti  a la n  o n u  k ılıç  i le  a lm ış tır . M e m le 

k e ti  t u t a n  o n u  k a le m  ile tu tm u ş tu r .

Bir m e m le k e ti  k ılıç  ile  d e r h a l  e le  g e ç irm e k  

m ü m k ü n d ü r ;  fa k a t k a le m  o lm a y ın c a , in s a n  

o n u  e l in d e  tu ta m a z .
'

H e rh a n g i  b ir  m e m le k e t  k ıl ıç  v e  k u v v e t  ile a lı

n a b i l i r ;  fa k a t b u  h a k im iy e t  ş id d e t  ve in t ik a m

ile  u z u n  y ı l la r  d e v a m  e t t i r i le m e z ...
H e rh a n g i  b i r  ş e h ir  v e  e y a le t  k a le m  ile id a re  

e d ilirse , o r a d a  h e rk e s  a rzu  v e  n a s ib in i  bu lu r.

K a n u n  su  g ib id ir ;  z u lü m  is e ;  a te ş  g ib i h e r  ş e 

yi m a h v e d e r ;  se n  b e r ra k  su  a k ı t t ın  v e  a te ş  

s ö n d ü .

K a n u n u  d o ğ ru  ta tb ik  e t t in ,  d ü n y a  d ü z e n e  

İm i  i K u ta d g ıı B ilig 'd e n  i

Ertugrul
Bayramoğlu

AFETLER

Abdullah ibn-i Abbas (r.a)
“Her şeyin bir afeti vardır:

&  İlimin afeti, unutmaktır.
Â  İbadetin afeti, tembelliktir.
&  Aklın, zekânın afeti ucb, yani kendi 

yaptıklarını beğenmektir.
&> İçinde bulunulan halin afeti, semere

siz ve faydasız olmasıdır.
Ticaretin afeti, yalan konuşmaktır.

Â  Cömertliğin afeti, israftır.
.£) Güzelliğin afeti, kendini büyük gör

mektir.
A  Dinin afeti, riyâdır.

İslam’ın afeti, hevâya uymaktır. 
Resulullah (s) şöyle buyurdu:
‘Ümmetimin afeti, dînâr ve dirhemdir.”

(El)iı Talib-i Mekki Kııtıı’l-Kulûb)

S A A D ET İN .

H ersek-zâde A r if H ikm et
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NABİ İLE
Rivayete göre, güya vaktin padişahı, 

Nabi'ye kızmış ve onu  hapse attırm ış. 
Şair, bu felâket içinde dahi şiirle uğraş
m aktan geri kalm ıyorm uş. Ancak şiir
lerini zindan  arkadaşı olan zavallı cahil 
bir köylüden başkasına okuyam ıyor- 
muş. Köylü, her seferinde onu d in li
yor, ancak anlam adığı bu sözlerden 
dolayı da hayli sıkılıyormuş.

Ancak, günlerden birinde köylü, Na- 
b i'n in  yeni yazdığı bir şiiri dinlerken 
ağlamaya başlamış. Nabi, bu işten son 
derece m em n u n  olm uş ve şiirlerinin

KOYLU
bu cahil köylüye bile etki ettiğini düşü
nerek kendisine pay çıkarm aya başla
mış: Demiş ki "Hayrola hem şehri! b i
zim gazel sana bu kadar m ı dokundu?" 
Adamcağız bütün  saflığıyla cevap ver
miş:

"Sen gazelini okurken, uzam ış sakal
ların sallanıyor. Bu bana, köyde bırak
tığım  köse keçimi hatırlattı. Ağladı
ğım, keçimi özlediğim dendir..."

Şunu unutm ayalım  ki:
"insan ın  ilm i ancak karşıs ındakin in  

anladığı kadardır."

TARİH
Tarih, fânide bekâ arama cehd ve gayre

tinin adıdır. O, ilk insanı son insana ıab- 
teden bir vuslat bağıdır.

Zaten bir m illetin ömrü de tarih hafıza
sının kuvvetiyle doğru orantılıdır. Ona 
göre uzar ve kısalır.

Tarih, m azinin karanlık dehlizlerine gö
mülmüş eski zaman fosillerini hortlatıp 
konuşturmak değildir. O, maziyi hal, hat
ta istikbal yaparak geleceğin huzur dolu 
nağmesini henüz terennüm  edilmeden 
dinleyebilmektir.

Kuvvetli istikbal maziyi hatırlamakla 
olur. Ancak m azinin altın rüyası bize haki
ki bir dünya istikbali vadetmekten uzaktır.
Öyleyse maziyi hatırda tutm ak sadece is
tikbali kazanmaya bir vesile ve vasıta ol
malıdır. Tarih bu usûle dayandırılırsa bir 
ilim olur. Aksi takdirde yaşanmışın lüzum 
suz tekrarından ibaret kalır.

Şemseddin Nuri

Hikmetli Sözler, 
taşa işlenen nakış gibidirler

Atasözü

___________________________________
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—  Ah alçaklar, ah mürtndler, namufisuzkr, hamiyet-

H âlem e netten beyit* fena sözler söylüyorsun?
— Şeni« aklın ermez, başkaları»» böyle demesem, iten- 

ilimin hamiyetli olduğumu herke» »asıl bilecek?

(İM İ)

(Bassam*: Cem)
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Z a fe r  Ö zd e m ir  &  Ö m e r  M ira ç  Y am an

EKSEN ÜLKELER
Gelişen Dünyada ABD Politikasının Yeni Hatları 

Emily Hill, Paul Kennedy, Robert Chase S ab a h  K ita p la rı., 4 / 2  s.

Dtinya’nın  tek süper gücü olarak bakılan ABD’nin, son dö
nem  karm aşık uluslararası ilişkiler ağında, dış politikasının 
kıırgıısıı ve hedefleri yeni bir değerlendirm e ve şekil verme 
uğraşm a tabi tu tulm akta.

ABD’nin Avrupa, Rusya, Japonya ve Çin gibi güçlerle olan 
ilişkisi ya da İsrail, Sııudi Arabistan, Kuvveyt, Güney Kore gi
bi “özel m iişteriklcri ve bunları tehdit eden birkaç “haydut” 
Kuzey Kore, Irak, İran , Libya gibi devletlerle olan özel bağları 
d ışında geri kalan 140 kadar ülkeye yönelik nasıl bir stratejiyi 
izleyeceği bu projenin  konusu. “Am erikan hüküm etlerinin  üç 
tü rlü  dış politika sorunuyla uğraşacağı düşünülebilir. Dostla
rı idare etm ek düşm anları idare etm ek ve geri kalanları idare 
etm ek. Bu bağlam da Amerika’n ın  gelişmekte olan ülkelere yö
nelik tu tarlı politikalar üretm esi çağrısı yapılıyor kitapta.

Eksen ülkelerin belirlenm esinde bazı özellikleri dikkate 
alınm ış. Ülkelerin jeostratejik önem i, gelecekleri konusunda
ki belirsizlik, kendi bölgeleri üzerinde önem li etkileri ve çevre 
sorunları, insan hakları, nüfus gibi geniş ortak kesite sahip ko
nulardaki küresel tem aslarda kilit rol oynayabilmeleri. Bu k ri
terlere göre şu ülkeler eksen olarak belirlenm iş. Meksika, Bre
zilya, Cezayir, Mısır, Güney Afrika, Türkiye, H indistan, Pakis
tan, Endonezya Eksen ülkelerle ilgili önde gelen uzm anların
dan, ilgili oldukları devletin karşısına çıkabilecek ana zorluk
ları belirlem eleri, o ülkenin gerçekten eksen olup olmadıkları 
konusunda değerlendirm eler istenm iş. Birinci bölüm de bu 
değerlendirm eleri içeren vakıa çalışmaları yer alıyor.

üzerine çalışan Alan O. Makousky, ABD Dışişleri

rev almış .“tsrail-Tiirkiye ilişkileri”, “Türkiye’nin O rtado
ğu’daki Rolü”, “Erbakaıı konusunda ne yapm alı” gibi çalışma
ları olan bir araştırm acı.

Türkiye, ABD’nin güvenlik çıkarları açısından birincil ön
celiğe sahip birkaç ülkeden biri olarak, Osm anlı sonrasında İs
lam’ın bir siyasal hareket olarak tekrar ortaya çıkması Türki
ye’nin batı ile entegrasyonu yolundaki çabaları boşa çıkarma 
imajını gözler önüne serdi deniliyor. İdeolojik eksenlere böyle- 
sine duyarlı ülkenin yeni jeopolitik konum u onun ekseııliğini 
kuvvetlendiriyor. Gelişmekte olan dünyanın en büyük on devi 
arasında gösterilen Türkiye, NATO’ııun güney kanadanın tem 
silcisi, Rus em peryalizminin önündeki en büyük engel, O rtado
ğu’da M üslüm an dünyasının İsrail’le ilişkilerinin normalleşti
rilmesinde tem po koyucu rolu üstlenm iş, Körfez savaşında 
ABD’nin önemli bir müttefiki ve üssü, O rta Asya, Kafkaslar ve 
Balkanlar da etkili bir ülke. Bununla birlikte bölgede diğer ül
kelerin ondan liderlik beklemesi, dem okratik uygulamalarının 
etkisizliği, İslam komşuları arasında pek sıcak duyguları uyan
dırmaması, kültürler arası bir köprü olarak da eksen olmaması 
gibi özelliklere sahip olarak değerlendiriliyor.

A raştırm anın sonunda ABD’nin Türkiye’ye hak ettiğin
den daha az dikkat yöneltm esinin nedenleri üzerinde durulup 
yeni politikalar için öneriler sunulm uş.

Kitabın ikinci kısm ında eksen ülkeler için ortak  kanunlar 
tartışılıyor nüfus, uluslararası güç, insan haklan, etnik çatış
m alar gibi.

Son bölüm , öğrenilen dersler. K itabın hazırlanm asında
Bakanlığında Türkiye ve O rtadoğu uzm anı olarak birçok gö- süreç, m etodoloji ve elde edilen tecrübeler aktarılıyor.

Balkanlardan Batı Çin'e Türkiye'nin Yeni Jeopolitik Konumu
Graham Fuller

“T ürk iye s ın ırlarındak i dünya köklü  bir şekilde değişm ektedir. Bu yeni o rtam d a  T ürk iye’nin  ye
ni b ir bakış açısıyla incelenm esine şiddetle ihtiyaç bulunm aktad ır.” F ikrinden hareketi yazılan ki
tab ın  b irinci b ö lü m ü n d e  Paul H enze siyasal, sosyal ve ekonom ik  eğilim leri değerlendirm ekte,
T ü rk  to p lu m u n d a  İslam ’ın artan  önem ine  v u rg u n  yapm aktadır. G raham  Fuller, T ürk iye’n in  bö l
gedeki ro lünü  değerlendiriyor. Ü çüncü  bö lüm  T ürkiye’nin  Batı ile ilişkilerine ayrılm ış. D ö rd ü n 
cü b ö lüm de O sm anlı m irası çerçevesinde Türkiye’n in  B alkanlar’da m evcudiyetin in  tek ra rdan  ye
nilenm esi o lasılığını incelem ektedir. Son olarak G raham  Fuller, önceki bö lüm leri değerlendiriyor. V°Vv 236 S.
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Türkiye'de Modernleşme Açısından
Din Kültür Siyaset

Mazini A v c ı

“ Kağan ku tsa llığ ı m u tla k  hak im iy et sah ib i ilahi b ir  
şahsiyet o lm a s ın d a n  değ il, d ev le tin  k u tsa llığ ın d a n  d o la 
y ıd ır”

N azm ı A vcı’n m  bu  y o ru m u  O ıh u n  k i ta b e le r in d e n  
son  dönem  yazılı be lge le rine  k ad a r geçen sü reç te  T ü rk  
top lum  yap ısın ın  re sm in i su n u y o r bizlere.

Yazar, öncelik le İslam  öncesi T ü rk  to p lu lu k la rın ın  ya
şan tıla rın ı b izlere kısa k av ram  tah lilleri ve kesitlerle s u n u 
yor. “ il”in belirleyici o ld u ğ u  to p lu m  yaşantısı, d in i in an ış 
lar ve kü ltü re l bağlarla b irlik te  b ü tü n lü k  arzediyor.

G ü n ü m ü z d e  ta rtış ılan  b ir  konu  o lm ası hasebiy le 
“T ö re” kav ram ın ı b u ra d a  b ira z  açm alıyız. “Belirli b ir to p 
lum  için yapılm ası gerekli d av ran ış  tip i” o la rak  ta n ım la 
nan  T ö re n in ;  çevre ve im k a n la ra  uygun yaşanab ilm esi 
aç ısından  zo ru n lu  o la ra k  değişken  yani iç tihad i özelliği 
de vurguluyor. İn san  hak la rı ve dü şü n ce  h ü rr iy e ti k o n u 
su n d a  "D ev letin  B ekası” sö y lem in in  a rkas ına  s ığ ın an ların  
ve k ılıf o larak  da “T ö r e y i  k u llan an la r ın  tek ra r bu  kav ra
m ı incelem eleri gerekiyor.

“S elçuk lu la ı”m  İslam  a lem inde  yeni b ir top lum sa l 
n izam  yaratan  devle tç ilik  siyasetid ir ki; m enşein i, eski 
T ü rk  devlet te lâkk isinden  ve za m an ın  b u n a  lü zu m  g ö ste
ren  şa r tla rın d an  a lm ış tır” tesp iti o ldukça önem lid ir. Şöy
le ki; İslam alem i T ü rk le r’in  İslam  o lu şu n d an  so n ra  siya
set, d in  ve k ü ltü r  an la m ın d a  önem li değişik lik lere u ğ ra 
m ış ve k ü ltü rle r  arası d e r in  b ir etkileşim  gerçekleşm iştir. 
B urada şu n a  değinm eliy iz; İs lam  öncesi T ü rk  yaşayışıyla

ilgili geniş b ir bak ış sah ip  
o lm am ız , b izim ; O sm a n - 
lı’yı; B atılılaşm a h a rek e t
lerin i ve T ürk iye C u m h u 
riy e tin i a n la m la n d ırm a 
m ızda  o ldukça önem lid ir.
L akiıı Avcı, k ita b ın  asli 
k o nusu  o lm ad ığ ı için  bu  
b ö lü m ü  kısa d eğ in ile r  
geçm iş.

O sm an lı d e v le tin in  
k u ru lu şu n d a n  T an z im a t’a 
k a d a r  o lan  d ö n e m  de, 
ö nem li sayılabilecek tes
pitlerle analize k av u ştu ru lm u ş. Bu b ö lü m d e  belki hem  
yerli hem  de yabancı kaynak ların  O sm an lı siyasi, d in i ve 
kü ltü re l yap ısına ilişkin  ince lem eleri veya eleştirile rine  
değin ilerek  konu  b iraz  daha  ta rtışm aya açılab ilird i. S o 
m u t ö rnek le rle  O sm an lı devlet işleyişi d eğ e rlen d irileb ilir
di. Ç ü n k ü  T an z im a t’ı ve son ra s ın ı an lam lı k ılm ak  büy ü k  
o ra n d a  O sm an lı’n ın  m aslaha tın ı iyi a n la m a k ta n  geçer.

“ Kim  R a h m a n ’m  z ik rin d e n  (K ur’a ıı’da) y ü z  ç e v irir
se, b iz ona  şey tan ı m u sa lla t ederiz , a r tık  o, o n u n  a rk a d a 
şı olur.” (43 /36)

O sm an lı to p lu n u n u m  her a landa  tıkan ık lığa sap lan ı
şı b e rab e r in d e  yeni (B atılı) arayışları getird i. Bu an lay ışta 
devam  eden yenileşm e, O sm aıılı’yı “ fe rm an la r” d ö n e m i-

Yeni Çıkan K itaplar
1- Ayetlerin Işığında İm an, İbadet ve Ahlak Üzeri

ne Sohbetler, Prof. Dr. Bayraklı, İşaret yay., 
160 sh.

2- Stratejik İttifak: Türkiye, İsrail İlişkilerinin Öy
küsü, Alptekin Dursunoğlu, Anka yay., 4 5 0  
sh.

3- H azar Çevresinde Bin yıl, L.N. Gumilöv, Birle
şik yay., 4 0 5  sh.

4- Copların Askerleri, Rıza Müftüoğlu, Ocak 
yay., 148  sh.

5- Tarih Boyunca İhlilâller ve Darbeler, H akan Yıl
maz, Tim aş, 4 7 5  sh.

6- Türk İnkılabı, Celâl Nuri İleri, Kaknüs yay., 
334  sh.

7- Siyonizm Dosyası, R oger Garaudy, Pınar yay.,
184 sh.

8- Yaşayanlara Çağrı, R oger Garaudy, P ınar yay.,
4 9 6  sh.

9- Yaşayan İslam. Roger Garaudy, Pınar yay., 
152 sh.

10- Bulgaristan Mektupları, A hm et Hamdi Akse
ki, Rağbet yay.. 119  sh.

11- Osmanlı ile Dünya, Hazırlayan Kemal K arpat, 
Ufuk kitapları, 183  sh.

12- Bekleyen Adamın Gerçekleşen Düşü, Cüneyt 
Arcayürek, Bilgi yay., 47 3  sh.

13- Kitle ve İktidar, Elias Canetti, Ayrıntı, 4 9 6  sh.
14- O rtadoğu’nun Çoklu Kimliği, B ernard Lewis, 

Sabah Kitapları, 109  sh.
15- O sm anh’da Gayrı Müslimlerin Askerlik S erü 

veni, Ufuk Gülsoy, Simurg, 227  sh.
16- Coğrafi Keşifler Tarihi, David Arnold, Y öne

liş, 75  sh.
17- O rtaçağ Avrupasında İslam Algısı, Richard W. 

Southern, Yöneliş, 112 sh.
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ne s ü rü k lü y o rd u . T anz im at ve Islahat fe rm an la rı derken  O sm an lı devlet yap ısında ö nem li 
değişik lik ler başlıyo rdu . Z aten  D in ’in k u ru lu şu n d a n  beri devle t bün y esin d e  ancak  an lam  
b u ld u ğ u n u  göreb ilirsek ; yavaş yavaş d ah a  da gerileyen ve yaşayış itiba riy le  “h o rla n a n ” bil
d in  te lâk k is in in  yerleşm eye b aşlad ığ ın  fark  edebiliriz.

K ü ltü re l a lan d a  tam  b ir  P ara n o y ay ı b e rab er in d e  getiren  b u  h az in  gelişm eler, I. ve II. 
M eşru tiy e t’in ilan ı ile ha t safhaya ulaşıyor. Siyasi a renada  çaresiz d u ru m , D in  k u ru m u n  g i
d erek  an lam sız la şm ası ve k ü ltü re l “y o b az”lığm  yekünii O sm an lı’n ın  çöküşüydü . Avcı; b u  
n o k ta d a , Jön  T iirk le r  ya da  “Yeni O sm an lıla r” harek etin i inceliyor. Bu hareketin  devam ı 
o lan  I.T.’in  ik tid a rı ve to p lu m u  d izayn  e tm e po litika la rı sürece d ah a  vah im  b ir  hal k az an 
dırıyo r.

U n u tm a d a n ; Avcı’n ın  T anz im at d önem iy le  ilgili ö n em li b ir n o tu n u  da pay laşalım . Şöy
le ki; B a t ın ın  ev rensel h u k u k  ve in san  h ak la n  day a tm asın a  b o y u n  eğen O sm an lı, ü lkesin 
de yaşayan b ü tü n  halk ları tek b ir  h u k u k  düzenlem esiy le idare e tm ek  gibi b ir  yan lışın  içine 
düşüyo r. H a lb u k i O sm an lı dev le t geleneğinde; h e r halk  kend i “h u k u k su z lu ğ u n u ” y ine k e n 
d i “ h u k u k ”u iç inde  çözüm e k a v u ş tu ru rd u . Bu da bize devle t eliyle başlayan  “ B atılılaş- 
m a ’n ın  ge tiri ve g ö tü rü le ıin in  ö n em li b ir  m uhasebeci...

“ İslam iy e t b ir  k ızd ır, b ekç isi T ü rk  b ir  aslan
E lin d e  dalk ılıc ı belder o n u  h e r  za m an ”
Z iya G öka lp

T ü rk lü ğ ü , İslam lığı ve asrileşm eyi aynı p o tad a  eritm eye çalışan(!) G öka lp ’iıı b u  sa tır
la rı C u m h u riy e tç i k a d ro n u n  N e’liğ ini b ize açıklıyor. Bu m ihvalde  belki Avcı, G öka lp  ve 
P rens S ab ah a ttin ’in  fik riya tın ı daha  açıklayıcı b ir  şekilde b izlere sunab ilird i. Evet, K oskoca 
b ir d ev le tin  a rd ın d a n  belki d e  tek  geriye kalan  y ık ılm az ve de esk im ez "Yüce D ev le t” a n la 
yışıydı. O sm an lı so n  dö n em i y ö n e tic i k a d ro su n u n  C u m h u riy e t T ü rk iye’s in in  k u ru c u la rı 
o ld u k la rın ı g özden  k aç ırm azsak , Yeni T ü rk iye’yi daha iyi tan ım larız .

B u rad an  h arek e tle  K em alizm ’i sadece T ürk iye aç ısın d an  d eğ e rlen d irm ek  yerine , 
20.yy. b a ş ın d a  koskoca b ir dev le tin  to p ra k la n  içindeki T ü m  İslam  to p lu m la rın ı e tkileyen 
ve is tisnasız  tü m ü n ü  şek illend irm ey i am aç ed in en  b ir harek e t o la rak  g ö rm ek  sanki daha  
d o ğ ru  o lacaktır.

P ad işah ’ın  k u lu  nasıl v a ta n  k u lu  o ldu?
T ürk iye  C u m h u r iy e ti’n in  tem elleri d inam itle riy le  b irlik te  a tılırken  t.T.’in yerin i C .H .P., 

P ad işah ’ın yerin i R e is icu m h u r alm ıştı adeta. C H P  1940’lı y ıllara k a d a r  tek b aş ın a  ik tid a rd ı 
ve tü m  m u h a le fe t su s tu ru la ra k  b ir tek p a r ti d ik ta to ryası k u ru lm u ş tu . B u rad a  Avcı, C H P  ile 
ilgili d e r in le m e s in e  tah lille r yap ıyo r ve C H P ’n in  po litika sın ın  nasıl devlet po litik a sın a  d ö 
n ü ş tü ğ ü n ü  ça rp ıcı kan ıtla rıy la  gözle r ö n ü n e  seriyor. T ü rk  k ü ltü rü  ta m a m e n  İnçe sayılm ış 
ve yepyeni “ ica tla r” ile yeni k ü l tü r  itha li h ızlıca s ü rd ü rü lm ü ş tü r. D in in  ise dev le tin  iç inde 
“fetva k u ru m u ” şek linde  k u llan ış ın ın  haz in  sonucu ;

“ 1928 y ılında D iyane t İşleri Reisi: M ü slü m a n la rın  sadakayı fıtri ve k u rb a n  d e rile rin i 
Teyyare C em iy e tin e  verm eleri ş e r ’an  caiz”.

işte b u  sa tır la rd a  g izlilenm işti.
E bedi Şef d ö n e m i b itip  M illi Şef d ö n e m in e  geçilirken , değişen sadece oyuncu la rd ı, d e 

k o r ise h e p  aynıydı. Avcı; 1945’lere d o ğ ru  gelind iğ inde to p lu m u n  o ld u k ça  gerg in  b ir  b e k 
leyiş içe ris in d e  o ld u ğ u n a  d eğ in irken , tü m  in k ılap ların  ters tepm iş o ld u ğ u n u  ve to p lu m  
b ü n y es in d e  k ab u l g ö rem ed iğ in i ib retli kesitlerle anlatıyor.

D ü n y a  k o n jö k tü ıü n ü n  II. D ünya Savaşı’n ın  a rd ın d a n  b ird en  değişm esi, Jakoben leri de 
dize g e tirm iş  ve k en d i elleriyle ö lüm  fe rm an la r ın  resm i o lan  çok  partili h ay a ta  geçiş kabu l 
ed ilm iştir . Avcı, k itab ın  s o n u n d a  dev rilen  C H P  ik tid a rın ın  y erin i alan A P’ye kısaca d eğ in e
rek  söz le rin i nok talıyo r.

K itab, T ü rk  m o d e rn le şm e s i ve C H P  d ö n em in i inceleyecekler için başlang ıç  d ü zey inde  
o lm as ın a  ra ğ m en , k u llan ılan  k ay n ak la rın  çeşitliliği bize fark lı aç ılım lar sağlıyor.

L âkin  T ü rk  m o d e rn le şm e s i üze rin e  kalem e a lınan  pek  çok  eserdeki eksiklik gözden  
k aç m ıy o r değil, O ’da sadece ta rih i verile ri a k ta rm a n ın  ö tesinde , o k u y u c u n u n  g ü n ü m ü z le  
b ağ lan tı k u rm a s ı a ç ısın d an  y o ru m la r ın  sun u lm ası zo ru n lu lu ğ u .

Seçtiklerimiz...

Kitap'ta; iman ve Amel'in 
gerek yakın anlamlı, gerekse 

karşıt anlamlı kavramlarla 
ilişkisi tahlil edilerek özgün 

tespitler ortaya konuyor.
Ekin Yay. 455 sh.

Henri See, modem kapita
lizmin kaynağını sorgula

makta, ticari, mali ve sınai 
kapitalizmin seyirlerini faddı 
Batılı siyasi merkezler öze

linde ele almaktadır. 
Yöneliş 202 sh.

■jVî'to-.ÎBI

"Siyasi Siyonizm temeli üze
rinde kurulmuş bir devletin iç 

mantığı incelemeye kalkış
mak derhal nazilikle suçlan

manın ve neticede ölümle 
tehdit edilmenin en emin 

yoludur" R. Garaudy 
Pınar Yay. 182 sh.
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Fatih Deniz

SÜRÜLEŞMEK
Biran olup biten birşey istem iyorum  ki ben. A m a oluş seni yıkayacaktır.
Ve sen, zam anla m ekanın dansında, ezilen, çözülen kum  taneciklerinden farksızsın.

S
ü rü le ş ti ıd i  h e p im iz i m o d e rn  çağın g e rek leri... F a rk ın 
da o lm a d a n  en  d e r in  u y k u la ra  çek tile r bizi. B irer ro b o t 
o lu v erd ik . B irer so ğ u k  m ak in e , k u ru lu p  da o r ta  yere 

b ıra k ıla n  ta ş tan , d e m ird e n  ve in san  o lm a n ın  b il in c in d e n  ve 
ru h u n d a n  ve g e re ğ in d e n  u za k  so ğ u k  b ire r  m a k in e  o lu v erd ik .

D u y g u la r ım ıza  ( “ay ırım "  o lab ilm ek  için  e lde  k a lan  tek 
h ak ik a tin ize ) s ığ ın m a y ın  h em e n . O n la r  b ile bu  m a k in e le ş 
m eye h izm e t e d e n  b ire r  u şak  o lu p  çıktılar.

Y aptığ ım ız şey lere , b i rb ir in d e n  farksız  geçen  o n c a  g ü n le 
re, hayatı k o lay la ş tırm ak  ad ın a , b izi, b ilin ç ten , e m e k te n , ha- 
y a t’tan  k o p a ran  o  lan e t k o lay lam a la rın  b izi sü rü k led iğ i ç u k u 
ra , d ü ğ m ele re  b a sa ra k  y ö n e ttiğ im iz  ve y ö n e tile n  b a s it  y a ş a m 
la rım ıza , u n u tu la n  y ü ce  d eğ e rle re  ve yüce ltilen  fare u lu m a la 
rın a , kısaca h e r g ü n  g id ip  g e ld iğ im iz  y o lu n  ve y ap ıp  e tt ik le 
rim iz in  ç ü rü k  g e rçek liğ in i ve b o ş lu ğ u n u  -yan i a s lın d a  h iç b ir  
şey  y ap m a d ığ ım ız ı, o lm as ı g e rek en d en  h e rg ü n , h e r  san iye 
u zak laş tığ ım ız ı- d ü ş ü n ü rs e k , ve eğer g erçek ten  g ö rm e  g erek 
liğ ine sah ip sek , n e  de rece  m ak in e leş tiğ im iz , o rta lığ a  k u ru lu p  
da  ö y lesine y ü r ü d ü ğ ü m ü z  anlaşılıyo r. P a rlak  k a fa la r  öyle is
te r le r  çü n k ü . M u tla k a  u ğ ra şaca ğ ım ız  ya da u y u tu la c a ğ ım ız  
bo ş  şey ler is te rle r o n la r. Bizi oyalayacak  şekeri ağ z ım ızd a n  
ek sik  e tm ezler. Bu h e g a m o n y a la r ın ın  dev am ı, b e n im  ve sen in  
ve zavallı h a lk ım ın  k a fas ın ı g ö m m ey e  yarar. Ç ü n k ü  aç ık  göz 
k ısa z a m a n d a  ö lü  g ö zü  o lm alıd ır . Ve tü k e n iş  ve h e rşey d e  o l 
d u ğ u  gibi tik s in iş in  b ü y ü k  k u sm as ı, b o şlu k , h iç lik , an a rş i, d e 
rin  b ir  ağ lam a h issi. T ü m  y o lla r b u  kapıya çıkar, tem el b o 
z u k tu r  ç ü n k ü , d u v a r la r  ç a tla k  ve fik irler ve ilişk iler ve hayat...

T a h a m m ü lü n , k a ra m sa rlığ ın , h ay a tta n  k o p u şu n , in s a n 
la rd a n  en çok  d a  k e n d is in d e n  tik sin iş in , o lu p  b iten e  d u y u la n  
ve d a m a rla r ım ız ın  h e r  b i r  k ıv r ım ın a  yayılan  ö fk e n in , en  çok , 
e n  ç o k  d a  h a y k ırm a k , b a ğ ırm a k , h içe  g ö m ü lm e k  ve d u y u lm a 

m ak , h is se tm e m e k  ve h içb irşey i d u y m a m a k  ve tü m  b u n la ra  
ra ğ m e n , tü m  b u n la ra  in a t d u y u lm a k  is te m em ek ... R u h u n  k a 
ra n lık  su la rd a  tü k en iş i, d ip s iz  u ç u ru m la rd a  b u lu n m a s ı b ir  
g ü n ... G özyaşla ııy la  a r ın m a k , y ık a n m a k  tü m  k irli g ü n ah la rı, 
sadece  h ü n g ü r  h ü n g ü r  ağ lam ak  ve b ir  b ıça k  darb esiy le  boşa l- 
tıv e rm e k  tü m  b ed e n in e  y ap ışm ış  ir in i , is tem ek , a ra m a k  ve 
y ü rü m e k  asla b u la m a d a n .

T uhaf, h erşey in  gerçek liğ in i tü m  çıp lak lığ ıy la  yakalay ı- 
v e rm e k  en se s in d e n  ve b o y d a n  boya iğ ren m iş lik , ü rk ü n tü  
k ap la m a s ı ru h u .

»Ne diye, yaşad ığ ım ızı, yaşam  d e d iğ im iz  o k u m p a s ın  a r 
d ın d a k i m u a m m a y ı an la m a y a  ça lışm a, k u rc a la m a  sü rek li en  
d o k u n u lm a y a n ı.. .  S o rg u lam a b a sm a  k a lıp  d eğ e rle ri ve a rd ın 
d an  y ü rü m e k  ö n sez ile rin , sez g ile rin in , k e n d i g erçek liğ in i, 
k en d i y o lu n u , kend i y asan ı ç izm ek , tü m  d u v a r la ra , eng e lle re  
a ld ırm a d a n , ne  için? K um a g ö m ü lm ü ş  b ir  k a fa d a n  d ah a  
m u tlu  yaşam  sü re n  b iri v a r  m ıd ır  y e ry ü z ü n d e ?  Y oktur... N e 
acı, n e  tasa, n e  de gerçeği a ram ak la  geçen  b i r  ö m r ü n  ru h ta  b ı 
ra k tığ ı to r tu la r . Ve k a ra m sa rlık , yan i h a y a tın  ö zü . F akat tik - 
s in m iş lik  ve iğ ren m işlik  b e n im  su ç u m  değil. T ik sinç liğ i ve iğ
rençliğ i, b an a , so ğ u k  ve iğ renç  şey lerle tık a -b a sa  d o ld u rd u ğ u 
m u z  d ü n y a  hed iye  e tti. G a rk o ld u ğ u  n im e tin  v a r lığ ın d a n  bile 
h a b e rs iz  k ay m a k  ta b a k a d a n  b ek ley in  siz h ü m a n is t  ayak ların ı, 
sü s lü  p ü s lü  e lb ise ler g iyd irilm iş  gerçek lik leri.

İn sa n lık , y e ry ü zü n e  fırla tılm ış  se fa le t1 “ve y a ln ız lık  s igara 
k ü lü  k a d a r  yaln ızlık .”2

B azen  g ecekaran lığ ı g ib i ç ö k ü y o r  ü s tü n e  b em b e y az  say
fa la rın , so n ra ... h iç... h içb irşey .

1- S c h o p en h a u e r.
2- Sezai K arakoç.
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Derginiz Ümran, tarihe kayıt düşen "eklerine, farklı bir belgesel açıklama ile devam 
ediyor.

Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran İnan'ın “basın açıklaması", sıradan bir siyasi beyanat 
olmanın çok ötesinde bir "gğlılc” adeta... Türkiye’de yukardan aşağıya giderek yaygınla
şan, kronikleşen çarpıklıklara, hastalıklara dikkat çeken bir çıplak uyarı, bir feryat, bir 
isyan!

Sayın İnan’ın çok sayıda belge, bilgi, rakam ve istatistiklere yer vererek eleştirdiği şey, 
aslında “çarpık gidişin ötesinde "çarpık sistem ’in ta kendisi. Yıllardır omuzlarımızda ta
şıdığımız, ensemizde boza pişiren, kaynaklarımızı insafsızca tüketen, bir avuç mutlu azın
lığa sınırsız ayrıcalıklar tanıyan, bizi uluslararası uygarlık yarışında rezil ve rüsvay biçim
de yaya bırakan ilkel ve çarpık sistem-, her alanda tıkanmış, dibe vurmuş bozuk düzen...

Umran'ın kapak konusu olarak önceki sayfalarda yazılarına ve görüşlerine yer verdi
ğimiz değerli siyasetçi, yazar, yönetici ve bilim-fikir adamlarımızın ortaya koydukları ger
çeklerle bir arada düşünüldüğünde, Sayın İnan’ın basın açıklaması, sistemin köklü bir 
eleştiriye tabi tutulması ve "yeniden yapılandırılması” bağlamında gerçekten ayrı bir de
ğer ifade ediyor.

Bu açıdan Kâmran inan’ın açıklamasının tam metnini, "belge" olarak bugünün ve ya
rının düşünen beyinlerine sunmayı görev bildik.

Ümran
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Türkiye'de çarpıklık, toplum hayatının bir par
çası haline geldi, yadırganmıyor. Değer hü
kümleri, büyük ölçüde değişti, değer kaybol
maya başladı; dürüstlük meziyet olarak görü
lüyor; asıl olması gereken istisna haline gel
meye başladı. Bu olumsuz ve tehlikeli geliş
mede, başta ekonomi, eğitim ve teknoloji ol
mak üzere, değişik faktörlerin tesiri var. Bu 
eğilimi durduracak, mümkünse, tersine çevi
recek bir hareketin yokluğu düşündürücü olu
yor. Gidişten kimse rahatsız olmuyor, rahatsız 
olanlar yadırganıyor, rahatsız ediliyor. Tehlike 
çanları ulaşacak kulak arıyor. Genel akıntının 
peşinden gitmek, akıntıya karşı durmaktan 
kolay geliyor, insanın tabiatı kolay olana, ço
ğunluğun yanında, bulunmaya yatkındır.

Dünyadaki Yerimiz

Sağlık değil, hastalık bulaşıcıdır. Teknolojinin 
birleşik kaplar haline getirdiği dünyada bulaşı
cı kötülükler süratle yayılıyor, toplum bünye
sini kemiriyor. İçinden sarsılan, tahribata uğra
yan bünyemiz dayanıksız çıktı-, kendimizi ta
nıyamaz olduk. Nobel coğrafyasında yokuz, 
buna mukabil Türk mafyası dünyada söz sahi
bi oldu. Toplumu temizleyecek güçte çamaşır t
makinası yapamadık, ancak her türlü kara pa
rayı aklayan makine imalinde ön saftayız. Mil
letlerarası uyuşturucu pazarında iddialıyız. Çe
telerimiz içerde olduğu gibi dışarda da at koş
turmaya başladı. Olimpiyatlarda yokuz, ancak 
"köşeyi dönme" maratonunda rekorlara doy
muyoruz. Kanunlarımız ile kapılarımız para 
gücüne dayanamıyor. Haine prim veriyor, hır
sızı marifetli görüyor, cahile koltuk uzatıyoruz; 
hain yetiştirmede rekor, hırsız üretmede şöh
ret, cehalet tedrisinde tecrübe sahibiyiz. Dün

ya istatistikleri olumlu başlıklarında alt sıralar
da, olumsuzlarda ön sıralardayız. Tarih sayfa
larının başında, günün sayfalarının sonunda 
yer alıyoruz. 10.000.000’luk basılmış parası 
bulunan tek memleketiz; Almanlar, İsviçreliler 
1.000'de kalmış, 100 dolarları ile Amerikalılar 
en sonda geliyor. Düşünün bir defa on milyon 
mu büyük, güçlü, yoksa yüz mü? Bütçesi kat
rilyonlarla ifade edilen, hiçbir hesap makinası- 
na, bilgisayara sığmayan bir memleketiz-, ra
kamlar önümüzde aciz kalıyor, sıfırlar yetişe
mez oldu; bunun bir rekor olduğunu kimse in
kâr edebilir mi? Milyarlık maaş alanlar yalnız 
Türkiye’de. 1950’lerde "her mahallede bir mil
yoner" sözüne tepki gösterenler ne buyurur? 
Milyarder olunca keyifleri yerinde.

“Herşey İdare Edenler İçin...”

insan haklarının çok revaçta olduğu, ticareti
nin yapıldığı bir dönemde kimse insanın Gü
neş’teki yerinden, payından söz etmiyor-, asıl 
hak budur; 65 milyonun her birinin Güneş’te
ki eşit payını alması-, gerçek, maalesef başka 
türlü; zenginler ile yönetenler Güneş’i kapat
mış, vatandaşın Güneş'te yeri yok; hak iddia 
edemiyor. Gerçek demokrasilerde, insan var
lık ve değerinin kabul edildiği toplumlarda 
fertler Güneş’ten payını alıyor, insan olmanın 
onuru ile yaşıyor-, haklarından statüsünden, 
yarınından emin. Bizim insanlarımızın önemli 
bir kısmı kendi haklarının şuur ve kültüründen 
yoksun. İşsiz, aç insanın hürriyeti olmaz.

Türkiye'de her şey idare edenler için düşü
nülmüş, plânlanmıştır, (dare edilenlerin görevi, 
idare edenlerin refahını sağlamak, omuzların
da taşımaktır; hak ve hizmet talep edemez; 
eşitliği tozlu kanun sayfalarında saklıdır. Bü
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tün kaynak ve imkanlar yönetenler için kulla
nılır; 350 bin resmî lojman var, okul sayısından 
fazla-, övünemeyeceğimiz diğer bir rekor-, bü
tün kamu kurum ve kuruluşları, Anayasa ku
ruluşları, TBMM dahil, gettolaşmıştır, parçası 
olduğu toplumdan kopuk yaşar-, kendi loj
manları, hizmet ve servis arabaları, özel pazar, 
bazen okuiu ile halkın dışında, içine kapalı çar
pık bir manzara-, bu sistem, memleket sathına 
yayılmış, hiçbir ihtiyaç ve hizmetin icabı olma
yan "Bölge Müdürlükleri" ile birlikte mütalâa 
edildiğinde, koloniyal bir yapı ortaya çıkmak
tadır. Bölge müdürlükleri, lojmanları, lüks sos
yal tesisleri, binek arabaları ile bulundukları 
yöre hayat seviyesinin çok üstünde yaşamak
ta, halk ile ilişkilerinde koloniyal bir zihniyeti 
yansıtmaktadır. İdare edenlerin idare ettikleri 
insanların gözünde yabancılaşması düşündü
rücü ve üzücü bir manzaradır-, ancak ne düşü
nen var, ne de üzülen. Türk bürokrasisi 125 
bin makam arabası, 162 bin resmî telefonu ile 
başka bir rekoru elinde tutmaktadır. Bürokra
simiz rekorlara doymuyor-, senede 152 gün 
çalışmıyor, yılda ortalama 15 bin memur, söz
de görev ile yurt dışı seyahate çıkarak 70 mil
yon dolar harcıyor-, değişik kuruluşlara men
sup 3 bini aşkın memur, hiçbir ihtiyaç ve hiz
met gereği olmadan, yabancı dil bilmeden, 
yabancı memleketlerde maaşlı turist olarak 
bulunmakta, su bekleyen köylerin kaynakları
nı tüketmektedir. Teknoloji dünyada insan 
unsurunu azaltırken, Türkiye arttırmaya de
vam ediyor. Nüfusa oranla sayısı çok yüksek 
olan bürokrasimiz çalışma süresi ve verimlilik 
bakımından en düşük düzeyde bulunmakta
dır. Milletvekillerinden daha güçlü dokunul
mazlıkları var-, Memurin Muhakemat Kanunu 
zırhı ile korunuyorlar-, bunun yetmediği yerde 
Danıştay var, memur hamisi, memura dokun- 
durtmaz; memur hesap sorar, hesap vermez-, 
yetkilerini kullanır, sorumluluk kabul etmez. 
Bir kere 657 şemsiyesi altına girdi mi, ailesi ile 
birlikte, ortalama 77 yıl milletin sırtında yaşar.

Gerçek demokrasilerde, bu gariplikler, im
tiyazlar yoktur-, personel sözleşmelidir; sözleş
menin yenilenmesi, şahsın göstereceği çalış
ma ve başarıya bağlıdır. Cleveland’ta otorite 
olarak kabul edilen Türk doktor, her sene mu
kavelesinin yenilenmesi için çok çalışması ge
rektiğini söyledi. Başkan Clinton, 5 yıl içinde, 
memur sayısında 250 bin azaltmaya giderek 
108 milyar dolar tasarruf sağladı-, Devlet, her 
tarafta, fert hayatından çekilmeye doğru gi
derken Türkiye’de bunun tam aksi yapılmak
tadır. Hükümetler “Devleti küçültmekken -ga
rip bir ifade- söz ederken uygulama tam ter
sine olmaktadır. Siyasî iktidarların gücü, bü
rokrasi diktatörlüğünü kontrola yetmiyor. 
Türk bürokrasisi henüz seçilmişlerin üstünlü
ğünü kabul etmiş değildir.

“Bürokrasimiz Rekorlara(ü) 
Doymuyor”

Bürokrasinin çarpık uygulamaları, dışarda en 
büyük müşavirler ordusuna sahip olmak gibi 
garip rekorları bunlardan ibaret değil-, imtiyaz 
içinde imtiyaz sistemi geliştirilmiş. TBMM ve 
Başbakanlık personeli özel ayrıcalıklardan fay
dalanmakta, ek tazminat almaktadır. Bunun 
mantığını -varsa- anlamak zor-, ya bu iki kuru
luş mahrumiyet bölgesi -Olağanüstü Hal Böl
gesinde olduğu gibi- olarak değerlendirilmek
te veya Padişahlık döneminde İstanbul’da (Da- 
rü’l Saadet) oturanlara tanınan imtiyazlar bu 
şekilde yaşatılmaktadır. Bize, çocukken, “sınıf- 
sız-imtiyazsız bir millet" olduğumuz öğretilirdi. 
1980 öncesi, iki meclisli dönemde, TBMM'de 
650 kişi çalışırdı; bugün tek Meclis'te 5.500 ki
şi çalışıyor; hizmetler daha mı iyi? Hayır, çok 
kötü-, maliyeti ise çok yüksek. Meclis’teki bir 
hademe, diğer kurumlardaki genel müdürden 
fazla maaş alır. Meclis bütçesi dünya parla
mentoları arasında önde gelir-, günde -2000 
bütçesi itibariyle- tam 200 milyar lira-, Meclis’in 
haftada üç gün, günde dört saat çalıştığı dik
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kate alınırsa saati 50 milyar, yani 80 bin dola
rı geçmektedir. Lojmanlarımız, müşavirlerimiz, 
sekreterler ordusu, 120 makam otosu, 60 ser
vis arabası ve Türkiye gerçekleri. Bu israfın 
kimseyi rahatsız etmemesi, tepki yokluğu 
üzücü olmaktadır. Her üyenin seçim bölgesin
de, suyu, yolu, okulu bulunmayan en az bir 
düzine köyün mevcudiyeti, seçim sözleri ça
buk unutuluyor. Aksine her milletvekili için bir 
otomobil ve şoför talepleri dile getirilmekte
dir. Mecliste açık bırakılan musluklarla lamba
lar bir mahalleyi besler. Milyarlar ödenerek 
getirilen günlük yabancı yayınların, çok defa, 
sayfalan bile açılmamaktadır. Denetim görevi
mizi Mecliste bile yapamıyoruz.

Başbakanlık bir başka imtiyazlı cazibe 
merkezi; bin güvenlik görevlisi akşama kadar 
tükettikleri sigara ile Tekel’e büyük katkı sağ
lamaktadır. Akşam çıkış saatinde lüks mini
büslerin Devlet'in finanse ettiği kreşlerden ge
tirdiği çocuklarla birleşen ailelerin yüzde yet
mişi makam arabası, diğer yüzde otuzu mer
cedes servis arabaları ile lojmanlarına gitmek
te; ya ikiyüz metre ötedeki Bakanlıklar otobüs 
durağında halk otobüsü bekleyen -çok defa 
yağmur ve kar altında- vatandaş.... sonra Ana
yasada “sosyal devlet" hükmü, demokrasi, 
idare edenlerin omuzlarda, lüks mercedesler- 
de taşınması. Bu tabloyu Bakanlar Kurulu’nda, 
aynı ifadelerle dile getirmiştim. O zamandan 
bu yana tablo daha da bozuldu.

Resmî araçları amacı dışında kullanmak 
Türkiye’de çok yaygındır-, ilgili kanun, her gün, 
kanun temsilcileri tarafından defalarca çiğ
nenmektedir; bu sakat uygulama kimseyi ra
hatsız etmiyor. Ben Hükümet üyesi iken sa
bahları Çankaya llkokulu’na bir çocuk bırakan 
vasıta, benim makam arabamdan büyüktü; 
2040 yılı genel müdür adayı yetiştiriliyordu. 
Okulların dağılış saatinde resmî arabalar kuy
ruktadır; eskiden siyah plâkadan anlaşılırdı, 
şimdi anlaşılması zorlaştı, zira plâkalar sivil ol
du-, evet, Devlet kendisini atlatmak için dahi

yane bir usûl geliştirdi, sivil plâka kullanılıyor 
ve dolayısıyle pervasızlık dozu da arttı-, otur
duğum evin önünde, oda büyüklüğünde Mer- 
cedes’e on yaşındaki çocuk bindiğinde, şo
förün bagajdan çıkardığı sivil plâkayı takması 
görülecek bir manzara-, "biz zekâmızla kanunu 
uyuturuz" der gibi bir hali var; kendisi Devlet
ten maaş alan bir personel. Devlet’in kendisi
ni atlatması için bulduğu metot, aynı zaman
da, kendisinin inkârı oluyor. Senelerce kom
şumuz bir genel müdürün hafta sonu, cebin
den para verip iki gazete almamak için Devle
t’in Mercedes’i ile daireden gazete getirtmesi
nin şahidi oldum, üzüldüm. Resmi vasıtalar, 
çarşıda, pazarda, şehirlerarası yollarda, tatil 
beldelerinde, pervasızca dolaşmakta, kanunu 
çiğnemekte beis görmemektedir.

Bu uygulamayı başka bir hukuk devletinde 
görmek mümkün değildir. NATO Savunma Ko- 
leji’nde bir konferans vermek üzere Roma’ya 
davet edilmiştim; hareketimden iki gün önce 
gelen bir mesajda, beni havaalanında askeri 
bir vasıtanın karşılayacağı, eşimin bu vasıta
ya binemeyeceği, dolayısıyla, eşim için, özel 
tedbir almam gerektiği bildiriliyordu; evet bu 
mesaj İtalya’dan geliyordu. Alman Ulaştırma 
Bakanı, ev taşımada Bakanlık vasıtalarını kul
lanıyor; bir müddet sonra borcunu bildiren fa
turayı alıyor. Alman Başbakanı Kohl, Güney 
Fransa’da trafik kazası geçiren oğlunun yanına 
gitmek için sivil uçak bulamayınca askerî bir 
uçak kullanıyor-, kendi talebi ile ücretini ödü
yor.

Adaletsiz Çarpık Eğitim

Eğitim alanındaki çarpıklıklar çok daha çarpıcı 
oluyor. Yapılan bir araştırmada, Ankara, İstan
bul, İzmir’de yaşayan her üç çocukdan birinin 
yüksek öğretim görmesi şansı bulunduğunu 
göstermiştir; Anadolu içerlerine gittikçe bu 
oran büyümekte, kalkınmada öncelikli yöre
lerde 38-40 çocuktan biri ancak bu şansı ya
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kalayabilmektedir. Bu dengesiz ve adaletsiz 
tablo kimseyi rahatsız etmişe benzemiyor.

Anadolu'da 40-50 bin öğretmen açığı bu
lunmasına mukabil, Ankara, İstanbul, İzmir’de 
60 bin ihtiyaç fazlası öğretmen bulunmakta
dır. ihtiyaç fazlası öğretmenler siyasi tayin 
ürünüdür. Bu dengesizliği düzeltme cesaretini 
gösterecek siyasî bir güç çıkmadı. 1999-2000 
ders yılında Van ilinde 705 öğretmen açığı bu
lunmakta idi. Derslerinin yarısı boş geçen öğ
renciler, öğrenci seçme imtihanında, büyük il
lerde mezun olan gençlerle yarışıyor-, sonra 
bunun adı eşit yarış, seçme oluyor. Bu tablo 
da kimseyi rahatsız etmiyor.

2000 yılı Öğrenci Seçme Sınavı sonuçlan 
açıklandı-, birinci gelen malûm büyük iller sa
yıldıktan sonra, iki defa, şımak’ın sonuncu ol
duğu belirtildi, insan, ister istemez, acaba Şır- 
nak’taki çocuklar geri zekâlı, tembel mi, yok
sa öğretmenleri mi yetersiz diye düşünüyor. 
Oysa acı gerçek Şırnak’taki çocukların öğret
mensiz eğitim gördüğüdür. Daha acısı, hiçbir 
resmi ağız, bu haksız neticeden Devlet'in so
rumlu olduğunu, Şırnak’taki öğrencilere de 
eşit imkanların götürüleceğini söylemedi. En 
büyük adaletsizlik eğitimdeki eşitsizliktir, zira 
insanı ömür boyu takip eder, yolunu keser. Bu 
çok önemli konuda yönetenlerin en ufak bir 
hassasiyeti yok. İtalya’da görevli iken öğren
miştim; bir tek öğrencisinin bulunduğu dağ 
köyüne Devlet öğretmen göndermişti. Alas
ka’nın ücra köşelerine yerleşmiş Amerikan ai
lelerine, uçak veya helikopterle, değişimli ola
rak, öğretmen gönderilir. Bizim köy okullarının 
haline bakın. 1980’lerde yapılan okul projele
rinde tuvalet yoktu.

Devlet Plânlama Teşkilâtı, uzun seneler, ve
rimli yatırım değildir diye okul inşaatına mü
saade etmedi. Oysa yatırımların en önemlisi 
eğitimdir. Türkiye eğitim haritası son derece 
çarpıktır-, bu ayıbın giderilmesi yolunda bir ha
reket, hattâ irade yok. Değil Ankara görüş sa
hası dışında kalan ücra yerlerde, bir ara Deniz

li il merkezinde 400 öğretmen fazlası bulun
masına mukabil, köylerde 400 öğretmen açığı 
yaşanıyordu; bir kere daha siyasi baskı devre
ye girmişti.

Eğitim alanında başarılı olduğumuz, maale
sef, söylenemez; ciddi bir eğitim reformu ve 
seferberliğine ihtiyaç vardır. Eğitim kuruluşla
rımız diploma endüstrisi olmaktan çıkarılmalı, 
çağdaş eğitim vermelidir.

Bir başka vahim çarpıklık yüksek öğretim
de. Ankara, İstanbul, İzmir üniversitelerinde 
ihtiyaç fazlası 2.000 öğretim görevlisi bulun
masına mukabil Anadolu üniversiteleri yeter
siz kadrolarla çalışıyor. Birkaç sene önce ziya
ret ettiğim Dicle Üniversitesi Hukuk Fakülte- 
si'nde 4.000 öğrenci için sadece bir doçent 
vardı; bir tek doçentle yetişen gençler ilerde 
adalet dağıtacak. YÖK, Hükümet, büyük şehir
lerdeki atıl kapasiteyi, norm kadro sistemi uy
gulayarak, yeni üniversitelere yönlendireceği
ne, 150 milyon dolarlık bir yolu seçtiler-, yeni 
üniversitelerde görevlendirilmek üzere 3.000 
eleman Amerika ve İngiltere'ye gönderildi; bu 
uygulama da, her zamanki gibi, kayırma ile ol
du-, Ankara'da oturup her ay Amerika’daki he
sabına, burs olarak, 1.800 dolar yatıranlar ol
du. İstanbul Boğazı kenarında oturup çoğu 
özel firmalara müşavirlik yapan kürsüsüz ho
calarımızdan bazıları gazete sütunlarında akıl 
verir, tenkitler yapar. Amerikan barış gönüllü
sü, kendi memleketi menfaat ve hedefleri için 
dünyanın en ücra köşesine giderken bizimki
lerin vatanseverliği Boğaz manzarası ile sınırlı 
kalıyor.

Seneler önce katıldığım bir MGK brifingin
de, Pervari okur-yazar oranı yüzde dosan iki 
olarak verilince dayanamayıp araya girdim, 
Pervari’de Türkçe bilenlerin yüzde kırkın altın
da olduğunu, verilen bilginin yanlış olduğunu 
belirttim. Başta milli eğitim olmak üzere Dev
let istatistiklerinin büyük kısmı yanlış ve ya
nıltıcıdır. Devlet bilerek kendisini yanıltıyor, 
avutuyor. Yapılan resmî beyanların aksine,
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bugün Türkiye’de bir milyona yakın çocuk, 
okul, öğretmen ve sınıf yokluğundan, ilkokula 
gidememektedir. Lüks ve israf içinde yüzen 
Devlet'in okutmadığı bu çocuklar ömürleri bo
yunca toplumun alt tabakasında kalmaya 
mahkûm ediliyor-, bundan daha büyük ve acı 
adaletsizlik olamaz.

“Çarpıklıklarımız Karikatür 
Şampiyonluğuna Aday”

Çarpıklıklar toplum hayatının bütün sahaları
na girmiş. Anayasa ve dünyaca kabul edilen 
bir kaideye göre, denizler insanlara açıktır; 
herkes istediği noktada denize ulaşabilmelidir. 
Bu tabii hak demokratik memleketlerde ka
bul edilmekte, fert hakkına sahip çıkmaktadır; 
ya bizde-, Devlet kuruluşlarının hepsi sahillerin 
geniş bir kısmına el koymuş, tel örgü çekmiş, 
yazlık dinlenme tesisleri-milletin parası ile in
şa etmiş; vatandaş bu sahalara giremiyor, hür
riyeti sınırlanıyor, Anayasa çiğneniyor; bunu 
Anayasal kuruluşlar yapıyor. Bu sakat, maliye
ti yüksek çarpık uygulama, az sayıda kalmış 
komünist memleketlerde dahi yok. Türki
ye’de var ve var olmaya da devam edeceğe 
benziyor. Her şey yönetenler için değil mi? Gü
neşi kapatanlar, denizlere de el koymuş-, deniz 
görmeyen Anadolu.

Türkiye kalkınma coğrafyası, bölgelerarası 
farklılık son derece çarpık; farklılığı azaltmak, 
dengeleri, bir ölçüde sağlamak üzere kurulan 
Devlet Plânlama Teşkilatı, çarpıklığı büsbütün 
arttırdı; plânlamanın 30. yılı dolayısıyle yapılan 
bir yayında, bölgelerarası kalkınmışlık uçuru
munun büyüdüğünü gösteren rakamlar vardı-, 
yani hedeflerinin tam tersini gerçekleştirmiş
ler. Ankara’da oturup Anadolu için reçete ke
senler Türkiye’yi bu hale getirdi-, görevlerinin, 
hattâ Teşkilatın bittiğini kabul etmiyorlar. Yö
netenlerin imtiyazları üzerinde oturmaya de
vam ediyorlar. Onlar sayesinde, inşaasına 
1938’de başlanan 96 km’lik Kurtalan-Bitlis ka

rayolu hâlâ bitmedi; 1958’de programa alınan 
Küçüksu-Hizan-Pervari yolu 2000 yılında da 
tamamlanmış değil.

Türkiye’nin çarpıcı ve çarpık iki tablosu, 
dünya karikatür şampiyonluğunu kazanabilir.

Birinci tablo: İçinden, senede ortalama 22 
milyar metreküp su taşıyan Dicle Nehri’nin 
geçtiği Diyarbakır’ın bazı mahalleleri yazın su
suzluktan kırılıyor. Bu tablo benzerini dünya
nın hiçbir memleketi ve müzesinde bulmak 
mümkün değildir-, ve galiba bu tabloyu daha 
uzun seneler dokunmadan muhafaza edece
ğiz.

İkinci tablo: "Park etmek yasaktır" levhası, 
hemen altına, meydan okurcasına konmuş 
otomobil ve yanlarında duran trafik memuru-, 
birbirini ifna eden üç unsur birarada-, bunun 
benzeri hiçbir hukuk devletinde bulunamaz. 
Bunun cevabı ve olması gereken, önce araba
nın oradan gitmesi; Devlet, maalesef, bu gücü 
gösteremiyor, kanunun arkasında durmuyor; 
bu durumda -ayıp olmasın diye- levha kaldırı
labilir-, kanunu uygulamaktan aciz bir trafik 
polisine de kanun uygulanır. Bu tabloyu Türki
ye'nin her sokağında, kent ve kasabasında 
bulmak mümkündür.

Bir gün İstanbul Taksim’de yürürken zorluk 
çektim; kaldırımları otomobiller işgal etmiş; 
orada duran trafik polisine neden görevini 
yapmadığını sordum, cevap; "Beyefendi bun
lar zenginlerin arabaları, ceza yazamayız" ol
du-, bu acı cevapta, Türkiye’nin bütün çarpıklık 
ve adaletsizliklerinin cevabı var-, paranın gücü, 
fakirliğin güçsüzlüğü.

Dünyanın her tarafında kaldırımlar yayalar 
için yapılır, ismi "yaya kaldırımı"; Türkiye yine 
farklı, kaldırımlar otomobiller için yapılıyor. 
Ankara’nın bütün kaldırımları işgal altında, yü
rümek mümkün değil; Devlet, kanun işgalcile
re teslim olmuş-, Ankara bu ve benzeri yönle
ri ile Afrika başkentlerinin gerisine düştü. Tra
fik polisi kanunu uygulamaktan ziyade uyut
mayı tercih ediyor. Başkentte uygulanmayan
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trafik kanun ve kaideleri, dikkate alınmayan 
kırmızı ışık, şehirlerarası yollarda nasıl uygula
nacak? Otoritenin bulunmadığı yerde kanun
da yoktur.

İki Türkiye

İdare içindeki akıl almaz çarpıklıklardan iki ör
nek daha vereyim:

Etibank'ın İzmir yakınındaki bir işletmesi 
senede iki milyar lira zarar ediyordu-, ilgilen
dim, işletmede 92 işçiye mukabil 52 mühendis 
ve idareci vardı; mühendislerin bir kısmı özel 
bürolar açmış, bir kısmı da özel sektöre danış
manlık ediyordu; hepsi de lüks lojmanlarda 
kalıyordu. 0 sırada yeni açılan Mazıdağı Fos
fat Tesisleri ile Elazığ Krom Tesislerinin eleman 
ihtiyacı vardı-, İzmir'deki atıl kapasiteden bura
lara tayinler yaptık, kıyamet koptu-, bunlardan 
biri, zamanın Sayın Cumhurbaşkanına sundu
ğu bir yazıda, mealen, "25 yıldır İzmir’de otur
duğumuz güzelim lojmandan çıkarılıp Elazığ'a 
sürülmek bir zulümdür" diyordu-, Devletin loj
manını babasının malı, Anadolu'nun bir köşe
sinde hizmet vermeyi zulüm gören bir zihni
yet; bu zihniyet, maalesef, yayılmaktadır.

Hükümet üyesi iken İzmir'de oturan bir va
tandaştan mektup geldi; plâka numarasını 
verdiği resmi aracın her hafta sonu mahallele
rine geldiğini, ailece gezilere çıkıldığını bildiri
yordu; medeni vatandaşlık görevini yapmıştı. 
Araştırdık, araç, İzmir’in 200 km. güneyindeki 
Etibank müessese müdürü makam arabası idi. 
Müdür, İzmir’de ele geçirdiği ikinci bir lojmana 
ailesini yerleştirmiş; her hafta sonu Devletin 
vasıtası ile İzmir'e gidip gelmekte; müdürü gö
revden almam yadırgandı. Günümüzde ben
zeri uygulamalar ahval-i-adiyeden oldu.

Bir kamu kuruluşu, hem de Devlet harca
malarını kontrol etmekle görevli, yeni hizmet 
binasında, her çalışana 75 metre kare alan 
düşmektedir; bu da bir rekor.

Bir başka muazzam çarpıklık Eskişehir yolu

üzerinde yükseliyor. Yüzbinlerce evinde tuva
let, içme suyu bulunmayan, 11 milyon insanı 
açlık sınırında yaşayan, esnafı perişan durum
da bulunan halkımızın bankası, Halk Bankası 
Genel Müdürlük binası için tam 60 milyon do
lar harcanmıştır-, 6 o milyon dolarla neler yapıl
maz. İşin acı tarafı bu çarpıklık hiç kimseyi ra
hatsız etmemiştir-, bir kere daha, her şey yö
netenler için...

1945’lerde tam bir harabe olan Almanya, 
bugün, 2.5 trilyon dolarlık milli geliri ile üçün
cü ekonomik güç durumdadır. Mercedesler Al
manya'da imal edilir, Türkiye’de kullanılır. Tür
kiye’de resmi makam arabası Mercedes sayısı 
Almanya’dakinden fazladır. Valiler, emniyet 
müdürleri, müsteşarlar, büyükelçiler, başkon
soloslar ve bakanlar, Türkiye acı gerçekleri 
karşısında, hiç rahatsız olmadan, Mercedes 
saltanatı yaşarken, Türkiye yollarında merkep 
cirit atmakta, insanlarımızın önemli bir kısmı 
tezekle ısınmaktadır. Bu çarpıklık, bir bakıma 
diğerlerinin izahı olmaktadır-, çarpıklıklar diya
rı Türkiyem...

Yerimizde Saydık

Hayatın iki temel unsuru emek ve zamandır; 
bütün mesele emeğin zaman içinde sermaye
ye dönüştürülmesidir; kalkınmanın, ilerleme
nin sırrı budur. Zaman-emek bağı Türkiye'de 
maalesef, anlaşılmış değil-, zaman, barajsız ne
hir gibi akmakta, emek atıl tutulmaktadır. 
Üretmeden tüketen, borçla yaşayan bir toplu
muz. Üretim rakamlarımızı cılız. En az çalışı
lan, tatili en bol memleketiz-, senede beş ay 
boş geçiyor-, Hükümet, zaman zaman bakkal 
dükkanı idare eder gibi, 2-3 günlük ek tatil ve
riyor. Kamu sektörü sabah saat 10—10.30'da 
ancak ısınır-, saat 17.00’ye kalmadan daireler 
boşalır-, Almanya’da sabah saat 05.30’da işe 
başlayan Türk, kendi memleketinde ancak 
08.30-09.00 da işbaşı yapıyor. Almanya'da, 
Türkiye’de ürettiğinin yedi misli üretiyor, ora
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da kontrol, sorumluluk var. Cleveland’ta kaldı
ğım otelin arkasındaki iki büyük parking, sa
bah saat 06.00'tan itibaren doluyordu; Türki
ye o saatte uyuyor. Amerikan Kongresi sabah 
saat 07.00’de, İsviçre Meclisi 08.00’de iş başın
dadır; bizde üçte bir çoğunlukla bile komis
yonları saat 10.30'da toplamak kolay olmuyor. 
1950’lerde milli geliri bizimkinin gerisinde olan 
Japonya; bugün, üç trilyon dolar milli geliri ile 
ikinci ekonomik güç durumundadır; izahı ça
lışma; Japonya’da izninin tamamını kullanmış 
işçi-memur bulunmuyor-, Türkiye'de senelik 
izne mazeret veya rapor izni eklemeyeni bul
mak zor. Medeniyetin en geçerli kriteri çalış
ma disiplinidir; Türkiye bu disiplinden yoksun
dur. Sabah saat 10.30’dan önce bir yetkiliyi 
makamında bulmak mümkün değildir ve hiç 
kimse bu durumdan rahatsız olmuyor. Taşra 
teşkilatında durum daha da vahim-, sorumlu
luk yok, müeyyide yok, otorite yok. Herhalde 
iyi idare edildiğimiz söylenemez; emek ve za
manı, kaynakları israf eden, lüks ve gösterişe 
öncelik veren, üretmeden tüketen bir idare.

2000’de Ortaçağ

Sene 1071, Anadolu’ya geliyoruz-, 1453, İstan
bul’u fethediyoruz; 39 yıl sonra Amerika keş
fediliyor-, 600 yıl süren muhteşem bir impara
torluk; sene 2000, Anadolu Orta Çağ manzara
ları, borçla yaşamayı marifet bilen, Ameri
ka’dan 50 yıl yardım almaktan rahatsız olma
yan -sonunda Amerikalılar mahçup olup kes
ti- iddiası, mefkuresi bulunmayan, tarihin 
2000 olduğunu henüz farkedemeyen, tarihin
den kaçan, teknoloji yarışında kulvar bulama
yan Türkiye... artık yetmedi mi? Silkinme, aya
ğa kalkma, yarışta ben de varım demek za
manı gelmedi mi? Yoksa zengin hazineler üze
rinde fakir bekçiler olarak oturmaya, dünya 
ilerlerken yerimizde saymaya devam mı ede
ceğiz?

Toplum hayatına yerleşmiş, kanıksanmış,

sindirilmiş çarpıklıklar bunlardan ibaret değil. 
Her gün, her yerde değişik çarpıklıklar görül
mekte, yaşanmaktadır. Başta TRT olmak üze
re, bir çok kamu kuruluşu personelinin 
önemli bir kısmının kuruluşları ile ilgisi ay ba
şında maaş almaktan ibarettir. Bu da bize 
mahsus bir uygulamadır. Dünyanın en genç 
emeklileri de bizdedir.

Türkiye, 52 yıl önce Güneyimizde doğmuş, 
doğuşundan itibaren savaş hali yaşayan bir 
memleketten, İsrail’den teknoloji almayı dü
şündürücü bulmuyor-, onlar çölde harikalar 
yarattı, biz Anadolu’yu çöle çevirdik. 1950'ler- 
de, ekonomik bakımdan gerimizde bulunan 
Güney Kore, bugün, dünya ekonomisinde, 
teknolojik alanda söz sahibi-, bu çarpıcı örnek 
de kimseyi rahatsız etmiyor. İki atom bomba
sı ile kül olan Japonya’nın ikinci ekonomik 
güç, savaş sonrası harabeye dönen Alman
ya’nın üçüncü ekonomik güç olması da kim
seyi rahatsız etmiyor, düşündürmüyor. Aksine 
bu memleketlerden yardım istiyor, alıyoruz. 
Duyarlılığımızı tümüyle kaybettik; iddiamız, 
kendimizle yarışma azim ve cesaretimiz yok. 
Borçla, geleceği ipotek altına alarak yaşamak 
kolayımıza geliyor.

Türkiye'nin bu çarpıklıklardan kurtulması, 
temizlenmesi lazım. Emeği mobilize etmek, 
zamanı iyi kullanmak mecburiyetindeyiz. İn
sanlarımıza güveni, mutluluğu geri getirmeli
yiz. Metafizik münakaşa alanından süratle çık
malıyız. Köklü reformlara ihtiyacımız var. Dev
lette, yeniden yapılanmaya gitmek, disiplini 
hakim kılmak, lüks ve israfı kontrol altına al
mak gerekiyor. Türkiye, bugünkü hali ile 21. 
yüzyılda yol alamaz, söz ve iddia sahibi ola
maz. Grafiğimiz dibe vurdu, daha aşağı ine
mez, çıkış, yükseliş yapmaya mecburuz.

Rus şair diyor ki, "Bazen bir çığlık bir çığ 
başlatır"; yukarıdaki satırlar da bir çığlıktır, 
umarım bir çığ başlatmaya vesile olur. Gelin, 
hep birlikte, 65 milyon olarak, Türkiyemiz için 
çığlık atalım.
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