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Ümrandan
Tarldye son yıllannda bir “korkular ve kaygılar ülkesi” haline geldi. 28 

Şubat süreci, sistem açısından “korkuları”, halk açısından da "kaygıları” do- 
rult noktasma çıkardı. Kur'an’daki ifadeyle (9/56) adeta “korkunun yönlen
dirdiği bir toplum ” (M. Esed, Kur’an Mesajı, 1/365) olup çıktık.

Esasen bu topraklarda yöneticilerin halkından “korkması", halkın ise sü
rekli bir tedirginlik içinde “kaygılı” yaşaması yeni bir durum  degüdir. Sistem 
sürekli “korku” ve “tehdit” üretmekte, adeta sanal korkularla ayakta durma
yı temel politika haline getirmiş gözükmektedir. Toplumu mevhum ve mü- 
rettep korkularla yönlendirmeye ve yönetmeye çahşmak şeklinde özetlenebi
lecek bu politika, bumerang gibi sahiplerinin helakma yol açacak bir süreci 
de beraberinde getirmektedir. İdeolojik ve fikri hiçbir iddiaları kalmayanla
rın, kaba kuvvetlerinin ezici üstünlüğüne güvenerek despotlaştıkça despotla- 
şanların, korku ve kaygıları daha da tırmandnarak ayakta kalmaları müm
kün değildir.

Son yıllarda üretilen “irticâ um aası” üe, sistemin pisliklerini örtmeye ça
lışanlar; “kirli eller”in ortaya çıkmasını engelleyemediler; ama korku ve kay
gı bskacında dengesini kaybeden hastalıkh bir toplum inşa etme yolunda 
hayh mesafe katettiler İnançlarının gereğini yerine getirmekten başka hiçbir 
dünyevi çıkar hesabı yapmayan insanları “kendi iç dünyalarında dehşetU bir 
korku” (59/13) haline getirenlerin, ülkeyi her alanda felakete sürükledikleri
nin farkına vararak nedamet duymaları ve akJIarmi başlarma toplamaları 
gerekmiyor mu? Onlara karşı bizim görevimiz “hakkı tavsiye” etmek.

Dirileri tarafından “korku” ve “tehdit” olarak algılanan ve hedef tahtası
nın  tam orta yerine yerleştirilen dindar çoğunluğa gelince; siz zulme karşı 
adaleti, fahşâ ve münkere karşı ma'rüfu, kötülüğe karşı iyiliği, yalana karşı 
gerçeği, talana karşı dürüstlüğü, çirkefliğe karşı güzel ahlâkı... savunup yaşa
maya çalıştığınız sürece, geçici sıkmtılara, eza ve cefalara uğraşanız da sonun
da kazanacak olan sizlersiniz. Size karşı görevimiz ise “sabrı tavsiye” etmek.

Ümran yazarları “hakkı ve sabrı” tavsiye görevlerini sürdürüyorlar. .Bu 
sayıdaki yazılarında AbduUah Yıldız, Yıldırun Canoğlu, M. Emin Göksu, M. 
Akif Ak, Ekrem Özkaya, Tarık Tufan, "korku” ve “kaygdar” a ra S H id a  sıkışıp 
kalan ülke ve toplumumuz için çıkış yoUarı arıyorlar

Dr. Süleyman Gündüz’ün, Ümran adına gazeteci Cengiz Çandar’la yap
tığı röportaj, “korkusuzluğun” destanını yazan bir halkın, Filistinlilerm inti- 
fadasını okuyucularımızın gönüllerine taşıyor.

Umran’ın bir başka dosyctöi Türkiye’nin bitmeyen sancısı “çarpık eği
tim.” Eğitim sorununu bizzat yaşayan sendikacılarla yapılan röportaj, eğitim 
keşmekeşine ilişkin haber-yorum yazıları ve Ümran Ek’te yer alan belge ile. 
Türkiye’nin en ciddi sorunlarından biri irdelenmeye çalışılıyor.

Ümran, tamdık imzalar, tiryakisi olduğunuz sayfalar ve bölümlerle süfü-

yor.
Selam ve dua ile.

UMRANı-Tarihi ve insanı bir bütün olarak-ifadg eden bir kelime Bir toplumun yaptıklarının ve meydana getirdiklerinin birtünü;
İçtimaî ve dinî düzen, âdetler ve inançlar. Ümran en geniş manada İçtimaî hayat..." C e m il M e n ç
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KAPAK

Kur’an la 
Korkuları Aşmak

Abdullah Yıld ız

Temel Dinamik; 
Hak-Batıl Kavgası

K ur’an’ın bize öğrettiği İnsanlığın ilk atası 
Hz. Adem’le İblis arasında başlayan Hak- 
Batıl mücadelesi, Habil ile Kabil, mümin 

ile kafir, Hizbullah’la Hizbüşşeytan, Allah yolunda 
savaşanlarla Tağut yolunda savaşanlar... arasında 
sürüp gitmektedir. Yeryüzünde fitne, zulüm, hak
sızlık, bozgunculuk kalmayıncaya, “din” de yalnız 
Allah’ın oluncaya dek (2/193) bu mücadele devam 
edecektir. Bir başka ifadeyle; zulmün yerini adalet, 
şiddetin yerini barış, batılın yerini hakkın egemen
liği alıncaya kadar sözkonusu kavga sona ermeye
cektir.

Kuşku yok ki, bu dünya bir “imtihan dünya- 
sı”dır; dolayısıyla “Rabbim Allah’tır” diyerek kutlu 
bir tercilıte bulunan her mü’min, nefsiyle, şeytan 
ve taraftarlarıyla çetin bir mücadeleyi de göze al
mış demektir. Bu, gerçekten zorlu bir sınavdır; zi
ra nefsin arzuları sınırsız, şeytan ve hizbinin tuzak
ları, planları sayısızdır. Atlıları ve yayaları (17/64), 
can yoldaşları (43/36) ve dostlan 4/76), kardeşleri 
(17/27) ve emirleri (26/221-223) ile Şeytanın Par
tisi (58/19) gerçekten de güçlüdür. İns ve cin şey
tanları (116/6), Allah’ın mümin kulları için “apa
çık bir düşman” (7/22; 36/60) ve “apaçık bir saptı
rıcı” (28/15) olup yeryüzünde fahşa ve münkeri 
yaygınlaştıran (2/169), insanlar ve toplumlar ara

sına kin ve düşmanhk tohumlan saçan (5/90-91) 
korkunç propaganda mekanizması (17/64) ile on
lara olumsuz düşünce ve davranış kalıplanm em
poze eden (114/5) etkin bir güç merkezidir. Daha
sı, şeytan ve taraftarlarının, müminleri asli kimlik 
ve gayelerinden, Islami ve insani ilkelerinden sap
tırmak için hazırladıkları gizli plan ve projeleri ol
dukça sinsi ve hainânedir:

“Şeytan ve avanesi, sizin onları göremediğiniz yönden si
zi gözetiemektedir.” (7/27)
“Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için ken
di dostlarma gizli çağrılarda bulunurlar,” (6/121)

Unutulmamalıdır ki. Şeytan ve taraftarlarının 
batıl yoldaki mücadeleleri kıyamete kadar devam 
edecektir; zira Allah Şeytan’a, insanların tekrar di
rileceği güne kadar “mühlet” vermiştir. (7/14-17)

Batıl Taraftarları Şiddet; 
Hak Taraftarları Barış Yanlısıdır

Tarih boyunca, batıl taraftarları, hep yanlış, fıtrata 
ters olanı savunduklarından şiddet yanlısı olmuş; 
bu haksızlıklarını zulüm, baskı, saldırganlık ve da
yatma ile perdelemeye çalışmışlardır. Hak taraftar- 
lan ise, hep barış yanlısı ohnuş; haklılıklarının 
kendilerine kazandırdığı güven duygusu (emn) ve 
iç barışın (itminan) etkisiyle adalet, hilm, rüşd, va
kar, af, hoşgörü, kötülüğe iyilikle karşılık verme gi
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YILDIZ Korkuları Aşmak

bi davranış ilkelerini şiar edinmişlerdir.
Hz. Adem’in iman, ihlas ve takva sahibi oğlu 

(Habil), kendisini öl
dürmek üzere harekete 
geçen zalim kardeşi 
(Kabil) karşısmda elini 
dahi kaldırmamıştı. 
(5/27)

Hz. İbrahim, “işit
meyen, görmeyen ve 
hiçbir işe yaramayan 
şeylere/putlara” (9/42) 
tapan babasına, bu 
yaptığı işin yanhş oldu
ğunu, yumuşak bir üs
lupla ve her cümlesin
de “yâ ebeti” (ey baba
cığım!) diyerek hatırla
tınca, kavminin önde 
gelenlerinden biri olan 
batıl taraftarı babası 
(Âzer) ona çok sert 
tepki göstermişti:

Firavun'un "Bizim onların 
üzerinde ezici bir gücümüz 
vardır.” sözü, kaba kuvvetin 
mantığını özetlemeye yet
mektedir. Kendi fikirlerine 

güvenmeyen, inançlarından 
emin olmayan, ideolojik ve 

teorik hiçbir iddiaları bulun
mayan zümrelerin kaba gü
ce başvurmaktan başka al
ternatifleri yoktur. Bu yüz
den de yasakçı, dayatmacı, 
otoriter ve totaliter olmak 

zorundadırlar.

“İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çevirmekte
sin?! Eğer bu tutumuna bir son vermeyecek olursan, an- 
dolsun seni linç ederim! Benden uzak dur/defol git!” 
(19/46)

Saltanatlarını batıl putperest ideoloji sayesinde 
sürdüren Âzer ve şürekasmm endişe ve telaşa kapı
larak tehditler savurmasına karşı Hz. İbrahim’in 
cevabı ise şöyle olmuştu:

“Sana selam olsun (sana barış ve esenlik dilerim)! Rab- 
binden seni bağışlamasnn dileyeceğim; çünkü o, bana 
karşı hep lütufkar olmuştur. Sizden ve sizin Allah’tan baş
ka taptıklarınızdan uzak duracak ve yalnızca Rabbime ya
karacağım. Umulur ki. yakarışım. Rabbim tarafından ce
vapsız bırakılmayacaktır.” (19/47-48)

Haksız ve batıl inançları savunanların, hakk ve 
hakikat karşısında söyleyecek sözleri, ileri sürecek 
fikirleri kalmaymca, paniğe kapılıp şiddet ve kaba 
kuvvete başvurmaları kaçınılmaz olur. Bu yüzden
dir ki ilahi gerçekleri insanlara duyurmakla görev
li bulunan davetçiler hep aynı türden tepkilerle 
(41/43) karşılaşmışlardır:

“Dediler ki: Ey Nuh, davandan vazgeçmezsen, seni öldü
resiye taşlarız!” (26/116)
“Kavmin inkarcı elebaşları dediler ki: Eğer Şuayb’a tabi 
olursanız, o takdirde siz kaybedenlerden olacaksınız!” 
(7/90)”
(Ashab-ı Kehf) ‘Onlar sizi ele geçirirlerse, ya taşlayarak 
öldürürler yalıut da kendi dinlerine geri döndürürler’...” 
(18/20)
“ (Firavun;) ‘Onların (Musa’ya inananlarm) çocuklarm- 
dan çoğunu öldürecek ve yalnız kadınlarını serbest bıra
kacağız. Şüphesiz bizim onların üzerinde ezici bir gücü
müz vardır.’ (7/127)

Hak davetin temsilcilerine yönelik tehdit, şid
det, baskı, zulüm ve işkencenin tipik örnekleri ço
ğaltılabilir. Ancak, Firavun’un ''Bizim onların üze
rinde ezici bir gücümüz vardır.” sözü, kaba kuvvetin 
mantığını özetlemeye yetmektedir. Kendi fikirleri
ne güvenmeyen, inançlarından emin olmayan, 
ideolojik ve teorik hiçbir iddiaları bulunmayan 
zümrelerin kaba güce başvurmaktan başka alter
natifleri yoktur. Bu yüzden de yasakçı, dayatmacı, 
otoriter ve totaliter olmak zorundadırlar.

Ahlâken tefessüh etmiş, ideolojik olarak tıkan
mış, ayakta durmak için hiçbir haklı gerekçesi kal
mamış bir sistemin önde gelenlerinin. Peygamber 
Lût’u engellemek için “konuşma yasağı” koymala
rı, fikri acziyetlerinin çarpıcı bir ifadesi değil mi
dir?

“Biz sana insanlarla görüşmeyi (ve onlara kol-kanat ger
meyi) yasaklamamış mıydık?” (15/70)

Ancak, tarihin kaydettiği hakikat şudur ki; zu
lüm, baskı, haksızlık, adaletsizlik, yasakçıhk, dayat
macılık temeline dayalı beşeri düzenler insanlara 
mutsuzluktan başka birşey verememiş ve bu ne
denle de uzun ömürlü olamamışlardır. Bu tür ba
tıl sistemler tarihin çöplüğünü doldururken; in
sanlara iç huzuru, barış ve saadet bahşeden ilahi 
temele dayalı hak ve adalet sistemi “Din” itibarını 
ve sürekliliğini korumaktadır.

Köpük Yasası: 
Hak Kalıcı, Batıl Gidicidir

“O, gökten su indirdiğinde... akıntı yüzeydeki çerçöpü, 
tortuyu alır götürür... Allah, hak ile batılı işte böyle bir
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benzetmeyle göz önüne koyııyor: Çünkü, gerçekten 
de, tortuysa, çerçöpse sözkonusu olan, bu (bütün) 
köpüksü şeyler gibi akar gider; ama insanlara ya
rarlı olan şeye gelince, o her (zaman, olduğu) yer
de, sapasağlam ayakta kalır...” (13/17)

İşte burada, çağdaş İslam mütefekkiri 
Cevdet Said’in yukarıdaki ayetten hareketle 
çerçevesini çizdiği ''Köpük Yasası'm  ̂gelmek
teyiz.

Kuşku yok ki, değişmez doğru ve gerçeğe 
(hak) dayalı düşünce sistemi apaçık ortaya 
konulunca batıl, yalan ve yanlış olanın tutar
sızlığı, saçmalığı da ayan-beyan görülecek ve 
anlaşılacaktır. (7/18; 17/81). Rüşd ile ğayy, ya
ni doğru ile yanlış birbirinden ayırdedilebilir 
hale geldiğinde, din konusunda herhangi bir 
ikraha/zorlamaya ihtiyaç kalmadan (2/256) 
batılın/yanhşın egemenliği kendiliğinden sarsıla
cak ve kısa zamanda geçerliliğini yitirecektir. Zira, 
ilahi değişmez gerçekliğin öğrenilip kavranılması
na paralel olarak bir yanılsama ve illüzyondan iba
ret olduğu anlaşılacak olan “batıl”, kendisini yeni
den üretemeyecek, yenilemeyecek, kaybetmeye 
başladığı saltanatını da yeniden inşa edemeyecek
tir. (34/49) Yalan-dolan üzerine kurulu bir düze
nin kesinlikle ayakta kalamayacağının bilincinde 
olan ve hak nizamı da -çıkarları ve gururları nede
niyle- kabule yanaşmayan batıhn elebaşları, asılsız 
iddialar ve tezgahlarla hakk’ı mahkum etmeye, gü
ya onu çürütmeye (18/56; 40/5) ilahi mesajı ve ona 
katıksız inananları psikolojik ve fiili baskıya maruz 
bırakarak kendi yıkılışlarını geciktirmeye uğraşsa
lar da sonuç değişmeyecektir.

Batılın egemenliğmi umutsuzca sürdürmeye 
çalışanlar, gerçeğin ortaya çıkmasından hep tedir
gin olurlar. Haksız ve temelsiz olduldarının farkın
da olduklarından bir güven bunalımı; sürekli bir 
telaş ve panik hali yaşarlar. İnançlarına ve sistem
lerine olan güvensizlikleri, davranışlarına ve ilişki 
biçimlerine yansır, Hakk’ın ve hakikatin karşısına 
koyabilecekleri tutarlı ve mantıklı bir düşünce sis
temleri olmadığından saldırganlaşır, hırçınlaşır, 
baskıya yönelirler. Tarih boyunca hakkı temsil ve 
tebliğ edenlerin, yanhşta ısrar eden mütref ve müs- 
tekbirler tarafindan alaya alınmalarının (43/7,47;

15/10-12, 94-95; 83/30-32), hakarete uğramaları- 
nm (43/52; 38/4; 40/24; 10/2; 11/27, 54; 54/9,25; 
51/52; 34/8; 7/60), tehdit edilmelerinin (26/166; 
15/70, 14/13; 7/90), sürgün edilmelerinin (22/40), 
katliam ve işkenceye tabi tutulmalarının (7/125
128; 85/8; 14/12; 6/34)... nedeni de budur.

Batıl taraftarlarının, kaygan zemin üzerine ku
rulu saltanatlarını devam ettirme endişe ve telaşıy
la sürekli “korku” ve “tehlike” üretmeleri de bun
dandır. Onlar açısından zulme karşı adaleti, yalana 
karşı gerçeği, fahşâ ve münkere karşı ahlâkı, inkara 
karşı imanı, sahtekarlığa karşı dürüstlüğü... savun
mak en büyük “tehlike” ve “tehdit”tir.

“Siz onlarm iç dünyalarmda, Allah (korkusun)dan daha 
şiddetli dehşet verici bir tehdit/korkusunuz. Bu böyledir; 
çünkü onlar gerçeği derinlemesine kavramaktan aciz bir 
topluluktur.” (59/13)

“Rabbim Allah’tır” Demenin Bedeli 
ve Geçici Korkular

“Rabbim Allah’tır” diyerek mutlak gerçeği kabul 
etmek; yegane ilah ve rab olan Allah’ın insanlar 
için vaz’ettiği ilkeler doğrultusunda bir hayat yaşa
maya karar vermek yani “mü’min” olmak, sanıldı
ğı gibi basit bir tercih değildir. Eğer bu tercihiniz
de samimimi iseniz, yani “gerçek mü’min” (8/2-4) 
iseniz ve inancınızın gereklerini yerine getirmeye
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YILDIZ Korkulan Aşmak

çalışıyorsanız; batıl cephesi
ni, şeytan ve taraftarlarını 
karşınıza almışsınız demek
tir.

Mü’minler topluluğu ola
rak cahili toplum düzeninin 
temellerini sorguluyor; köklü 
eleştirileriniz ve alternatif ya
şam biçiminizle sistemi sars
maya başlıyorsanız, artık “5/z 
onların gönüllerinde dehşetli 
bir korkusunuz' (59/13) de
mektir. Bundan sonra mev
cut düzenin elebaşları tara
fından taciz edilmeniz, şiddet 
ve baskıya maruz bırakılma
nız, horlanıp alaya alınma
nız, haklarınızın gasbedilme- 
si... hiç de sürpriz olmamalı
dır.

Elbette, böylesi bir psikolojik ve fiili baskı orta
mı, çok yönlü gerilim, korku ve endişe üretir: Ca
hili düzen savunucuları için muhalif (güncel dilde 
“iç düşman”) korkusu, değişim/devrim korkusu, 
çıkarlarını kaybetme korkusu... Muhalifler için ta
kip ve taciz korkusu, baskın, hapis, sürgün korku
su, haklarının elinden alınması, işkence ve ölüm 
korkusu... Herkes için, gelecek korkusu, yarın en
dişesi, kaygı ve belirsizlik...

Haksızlık, zulüm, adaletsizlik ve batıl temeli 
üzerine kurulu bir toplumsal düzenin bekçileri 
için “korku] “tehdit'] “tehlike", “düşman" her za
man vardır ve onların korkularından kurtulup iç 
huzura kavuşmaları mümkün değildir. Hakka ve 
fıtrata karşı inatla ve inkarla direnenlerin “her gü
rültüyü kendi aleyhlerine sanmaları” (63/4), her 
an endişe ve telaş içinde olmaları, “korkunun yön
lendirdiği bir topluluk" (9/56) haline gelmeleri do
ğaldır; ta ki, hakkı/mutlak gerçeği kabulleninceye 
kadar.

Hakka teslim olanlara gelince; “ insan” olmak 
itibariyle dünyevi tehlike ve endişeler onları kor
kutabilir;

İnsanların şerrinden korkabilirler:

“Onlardan korkuyor mıısıınıız?” 
(9/13)
“Eğer Allah onları sana çok göster
seydi, elbette korkacaktnıız...” (8/43)

Hz. Musa gibi yılan/büyü
den ya da öldürülmekten kor
kabilirler;

“Musa, asayı yılan gibi deprenir gö
rünce, dönüp arkasına bakmadan 
kaçtı.” (28/31) “Musa dedi ki: Rab- 
bim!... Beni öldürmelerinden korku
yorum.” (28/33)

Hz. Davud gibi, ani bir 
karşılaşmadan korkabilirler:

“ (Dâvâlılar) Mabedin duvarına tır
manıp Davud’un yanına girmişlerdi 
de, Davud onlardan ürkmüş/kork
muştu.” (38/22)

Bazıları savaşmaktan kor
kabilir (4/77); dünyevi imkanlarını, mal ve mülkü
nü, ticaretini evladü- iyalini kaybetmekten korka
bilir. Ve bunlar insani korkulardır. Ancak “geçici” 
olan bu dünya hayatına ait korkulardır.

Gerçek Korkuyu Tanıyarak 
Geçici Korkuları Aşmak

Mü’min için “korku” kavramı, iman!.la ters orantı
lı olarak içerik ve anlam değiştirir. Mü’min, 
korhı'yu kalbine yerleştirdiği orandâTdünyevi ve 
geçici korkulardan sıyrılır. Kur’an, inananlara ıs
rarla “gerçek korku"y\ı tanıtır:

Öncelikle bilinmesi gereken husus şudur ki; bu 
dünya bir “ imtihan dünyasfdır ve bu dünyada ge- 
lip-geçici korkular, sıkıntılar, kayıplar yaşanacak
tır; mümin de bunlara sabredecektir:

“Muhakkak ki, sizi biraz korku ve açlıkla, biraz da mallar, 
canlar ve ürünlerin kaybı ile sınayacağız; zorluklara karşı 
sabırh olanları müjdele!” (2/155)

Evet, işte bunlar geçici korku ve sıkıntılardır; 
oysa asıl korkulması gereken Allah’tır, yani Allah’ın 
rızasını kazanamama ve cehennem azabına uğra
ma tehlikesidir. Kıyamet Günü’nün dehşetidir.
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ebedi azaba vesile olacak gü
nahlarda, haramlardır, kötü
lüklerdir.

Bu nedenle Kur’an, sık sık 
asıl korkulması gerekenlere dik
kat çeker ve inananları bu ko
nuda uyanık olmaya çağırır.
Kur’an, muhataplarının “gerçek 
korku’yu bütün nüansları ve 
boyutlarıyla tanımaları için,
Aıapça’da "korku” anlammı içeren veya hatırlatan 
yaldaşık bir düzine kavramı (haşyet, işfak, huşû,’ 
havf, vecil, ittikâ, hazer, rehbet, fezâ’, ru’b...) müt
hiş bir semantik ilişki içinde tekrarlayarak etkili bir 
üslûp kullanır:

“Ey insiiniar! Rabbinizden sabnıp/korkıın (itteğû) ve ba
banın çocuğuna, çocuğun da babasına bir fayda sağlaya
mayacağı günden çekinip/korkun {ahşcv)!' (31/33) 
“Onlar, algı ve tasavvurlarının ötesinde (gayb) olsa da 
Rablerine saygı duyarak/korkarlar {yahşevııe) ve kıyamet 
saati’nden korkarak/titrerler {}nüşfıg,fın)!' (21/49)
“Onlar.. Rablerinden saygıyla/korkarlar {yahşevne) ve o 
pek kötü hesaptan endişe duyarak/korkarlar {yehâfııııe}.” 
(13/21)
“Onlar, bakışları korkudan/perişan (hıiffn’nıı), dağılmış 
çekirge sürüleri gibi mezarlarından kallcacaklar. O esnada 
inkarcılar;‘bu ne felaket bir gündür!’ diye haykıracaklar.” 
(54/7-8)
“O gün amel defter/sicilleri önlerine konulduğunda, suç
luların orada yazılı olanlardan korkup/irklldiklcrini 
{nıiişfı^m) görürsün. 'Vay bize! Nasıl bir sicilmiş bu! Kü
çük büyük hiç birşey bırakmamış, herşeyi hesaba geçir
miş.’ derler. Ve yapıp-ettikleri herşeyi önlerinde bulurlar 
ve Rabbinin hiç kimseye haksızlık yapmadığını (anlar
lar).” (18/49)
“Rablerine karşı saygı dolu bk korku {haşyet) duymaları 
nedeniyle (günahlardan) lirperek/sakınanlar (ııııiffiğiııı), 
Rabblerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanıma
yanlar ve Rablerinin huzuruna çıkacaklaıı düşüncesiyle 
kalpleri titreyerek {vedktiiıı) vermeleri gerekeni verenler; 
işte hayırlarda yanşan ve (bu konuda) herkesi geçecek 
olanlar bunlardır” (23/57-60)
“Şeytan sizi kendi dostlarıyla korkutur {yulmvvifıı). On
lardan korbnayın (M tehdfûhiim). Benden korkun (hn- 
fîmi)!' (3/175)
“... Zalimleri mutlaka helak edeceğiz; onlardan sonra sizi 
mutlaka o yere yerleştireceğiz; işte bu, makamımdan kor
kan {höfe) ve tehdidimden korkan {hnfc) kimseler için
dir.” (14/14)

Batıl taraftarları, kaygan zemin üzerine kurulu saltanatla
rını devam ettirme endişe ve telaşıyla sürekli "korku” ve 
"tehlike” üretirler. Onlar açısından zulme karşı adaleti, ya
lana karşı gerçeği, fahşâ ve münkere karşı ahlâkı, inkara 
karşı imanı, sahtekarlığa karşı dürüstlüğü... savunmak, en 
büyük tehlike ve "tehdit’tir.

“...Onlar Rablerinin yakınlığını kazanmaya çalışırlar; hem 
de O’nun rahmetini umup azabından korkarlar {yehâfû- 
m)\ çünkü O’nun azabı cidden korkulup/sakınılması ge
reken (nınlmırâ) bir şeydir.” (17/56-57)
“ (Allah’ın azabından) korkup/sakınanlar (ittegcıv); ken
dilerine şeytandan bir vesvese dokunduğunda (Allah’ın 
emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gerçeği görürler.” 
(7/201)
“ İçlerinden bir topluluk: ‘Allah’ın helak edeceği yahut şid
detli bir şekilde azab edeceği kavme artık ne diye öğüt ve
riyorsunuz?’ dedi. Dediler ki; ‘Rabbinize mazeret beyanı 
için! Bir de belki korkup/ sabnırlar (yettegûıı)” (2/164) 
“Allah buyurdu ki: İki tanrı edmmeyin! O ancak bir Tan- 
n’dır. O halde yalnızca Ben’den şiddetle korkup/çekuıin 
{f’erhebCmi). Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur; Din 
de yalnız O’nundur. Yoksa Allah’tan başkasından mı kor
kup/ sakınıyorsunuz {tette^ûn)V' (16/51-52)
“Sûr’a üfürüldüğü gün, -Allah’ın diledikleri nıüstesna- 
göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır {fezi'n). 
Hepsi boyunları bükük olarak O’na gelirler.” (27/87) 

Allah, kendisine kaşı gelmekten sizi sakındırıyor {yii- 
hazziı uki'nıı).” (3/28-30)
“Allah’tan başka varlıklara -O’nun hiçbir zaman yetki ta
nımadığı şeylere ilahhk yakıştırdıklarından dolayı haki
kati inkara şartlanmış olanların kalplerine korku (nı’b) 
salacağız; onların .son durağı ateştir; ne kötüdür zalimle
rin meskeni!” (3/151)

Kur’an’da yer alan bu konuyla ilgili yüzlerce 
ayetten seçtiğimiz bir-kaç ayet bile, “hakiki kor- 
ku”nım boyutlarım kavramamıza ve gecici korku
ların esiri olmaktan kurtulup özgürlüğe kavuşma
mıza yetecektedir. Tıpkı Allah’a gerçekten iman 
edip özgüvene kavuşan Hz. Musa gibi:

Ey Musa! \̂ ıldaş ve korkma {lâ-tahaf)\ Çünkü sen, gerçek 
bir iman sayesinde özgüvene salıip olanlardansın. (...) Ve 
bütün korkularından (rehb) sıyrılmış olarak artılc kolunu 
kanadım indir (kendini toparla)!” (28/31-32) ■

1- Bkz. C. Said, Adem’in Oğlu Habil Gibi 01. Piiil\i' y., İst./ 2000, 
s. m . 1«5, 221-223
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KAPAK

“Korku” ve “Kaygı” Arasına 
Sıkışıp Kalmış Bir Toplum

M uzaffer Emin Göksu

G eçen sayıdaki yazımızda bir dönemlerin 
siyasal oluşumunun artık topluma dar 
geldiğini, ülkemizde yeniden bir siyasal 

yapılanma zorunluluğuyla karşı karşıya bulundu
ğumuzu dile getirmiştik. Ne var ki vesayetçi 
seçkinci yapı bu gerçeği göz ardı ediyor ve mevcut 
olanı mutlaklaştırmanın çabası içinde bulunuyor. 
Ancak toplumsal gerçekliğin gözardı edilmesi top- 
yekün toplumda yöneteniyle yönetileniyle çelişki
ler, problemler doğuruyor.

Türkiye’nin sosyal politik gerçeğini bize göre 
iki kavram gayet iyi özetliyor. Korku ve Kaygı. Yö
netende korku, yönetilende kaygı var. Esasen başın
dan beri, seçkinlerce ortaya konan bir devlet- halk 
ikilemi bir potansiyeli oluşturuyordu. Seçkinler 
yapısının seçkincileşip vesayetçiliği had seviyeye 
çıkardığı, medeni dünya ile yarış imkanlarının 
kaybolduğu bir noktada totaliterleşmesi, bunun da 
bir korku ve kaygı ortamı doğurması kaçınılmaz
dı.

Türkiye toplumu, sosyal/politik müdahaleler
le, kendine özgü haliyle dünya sisteminde yer ala
bilmenin imkanlarını kaybetmiştir. Ekonomik, 
sosyal ve politik, hemen hiç birisinde Türkiye ol
mazsa olmaz ülke konumunda değildir. Oturma
yan bir kimlik, gittikçe gerileyen bir ekonomik ha

yat, bunalımh ve kaygılı bir sosyal yapı bu tablo
nun ana çizgileridir.

“ îç tehdit” üzerine projeler geliştirilip geniş bir 
toplum kesimine karşı yürütülen savaş sürecine 
bakıldığında seçkinci yapının bize göre ciddi hiç 
bir gerekçesi bulunmasa da ne denli bir korku ya
şadığını ve bunun uzantısı olarak da totaliter bir 
yapı oluşturulduğunu görmekteyiz. Seçkincimiz, 
korkusunu gidermek için mezarlıkta şarkı söyle
yen adama benziyor. Bu durum toplum katlarında 
ise korkudan da öte geleceğine hiç bir biçimde 
umutla bakmayan bir kaygı ortamı yaratacaktı ve 
öyle de oldu.

Son dört yıldır gelişen olaylara bakınca toplu
mun uzunca bir zamandır, terörize bir ortama ha
zırlandığını, güvenlik sorunları üretilip, buna mu
kabil bir güvenlik sisteminin oluşturulduğunu an
lıyoruz. PKK’dan Hizbullah’a kadar pek çok illegal 
örgütün, söz konusu sistemin doğrudan olmasa 
bile dolaylı yoldan bir parçası olduğunu anlıyoruz. 
Artık bir zorunluluk olarak gözüken anti terör ya
salarıyla donatılan ülkemizde ekonomik, sosyal ve 
kültürel pek çok oluşum ve değişimi bu kapsamda 
değerlendirmek zor olmayacaktır. Uzun zaman 
PKK üzerinden sürdürülen harekete bir de halk 
çoğunluğunun hiçbir zaman inanmadığı irtica
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tehdidi elclenecelc- 
ti. Kısacası toplu
mun basla altına 
alınması, üstte du
yulan korkunun 
aşağıda halk katla
rında kaygıya dö
nüşmesini getiri
yordu.

Bilindiği gibi 
bölücülüğe ve yı
kıcılığa karşı savaş 
açtığı iddia edilen 
28 Şubat sürecinde
toplum ikiye bölünmüş, iş çevrelerinden memur 
kesimine, bakkal ve marketlere kadar iki kampa 
ayınimış, listeler ilan edilmişti. Vatandaş önce bu 
durumu bir hayli komik bulup kayıtsız kalmayı 
düşünmüştü. Kayıtsız kalmasının en önemli ne
denlerinden birisi, bu hareketin, bir parti ve yan
daşı kurumlarla partallaşıyor olduğunu sanmasıy- 
dı. Ama sonra gördü ki hedef bir parti ve onun po
tansiyel gücü değil, topyekün toplumun dini, de
ğerleriydi. Üstelik bu, kimi ve ne zaman vuracağı 
belli olmayan bir hareketti. Esasen geniş bir halk 
lj:esimi en ücra köşelere kadar sokulan müdahale
yi, toplumsal çözme ve çözülmeyi gördüğü zaman, 
olayın boyutlarını anladı, gülüp geçmenin yerini 
derin bir kaygı kapladı.

Genelde Refah Partisi’ne hiçbir zaman sıcak 
bakmamış olan ve 28 Şubatçıhğı “onu terbiye et
mek” için ortaya çıkmış bir hareket sayan ve bir 
kaç dönem milletvekilliği yapmış olan bir eski par
lamenter, daha sonra, yüzyiize geldiği gerçeği şöy
le anlatıyordu; “Üç yıl önce çocuğumu başarılı bir 
özel liseye kayıt yaptırmıştım. Çocuk kısa bir de
vam süresinden sonra patladı: “Baba beni buradan 
al, her Allah’ın günü askeri ve sivil ekiplerce göze
tim ve baskı altında tutulan başarılı bir özel okul 
yerine beni, başarısız da olsa rahat edebileceğim 
bir devlet okuluna ver. Ben bu psikolojik baskıya 
üç yıl dayanacak durumda değilim.” Çocuğu ora
dan alıp bir genel liseye verdim, orta öğretimini 
orada tamamladı, üniversite sınavlarına girdi. Ter- 
cilılerimiz arasında bir özel üniversite de vardı.

Üniversitenin da
ha özerk ve özgür 

. bir ortamda eğitim 
yapacağını, bir 

- -grup yetkilinin 
oraya oturup bir 
baskı ortamı yarat
mayacağını dü
şünmüştüm. Ama 
bu arada durumu 
bilen birileri bana 
özel üniversite öğ
rencilerinin nasıl 
özel fişlendiğini 

anlattı. Yine içime bir kaygı düştü. Hele şükür so
nunda yine bir devlet üniversitesine kayıt yaptıra
rak şimdilik zevahiri kurtardım. Tabii mezuniyet
ten sonra onu hangi sorunlar bekliyor bilemiyo
rum....”

Burada dikkat çekmek istediğimiz önemli 
noktalardan birisi, bir babanın değil, lise bilinci sı
nıfa ayak basmış bir çocuğun, söz konusu baskı ve 
kaygıyı hissedip yaşamış olmasıdır.

Kaygı Yaygınlaşıyor

Korku ve özellikle de nerede, kimden ve nasılhğına 
korkulduğu bilinmeyen bir duygu olan kaŷ ı, top
lumun en ücra köşelerine kadar yayılmış bulunu
yor. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında her
kes birbirleriyle görüşüp konuşmada güçlük çeki
yor. Komünist ve faşist sistemlerde gördüğümüz 
kimin kiminle görüşebileceği, kimin kiminle gö
rünmemesi gerektiğine ilişkin garip hesaplar ya
pılmaktadır. Aleniyette ve kapalı yerlerde görüş
meler farklılık arzeder hale gelmiştir. Cami cema
atı namaz sonrası hal hatır sormayı bile bırakmış, 
birileri takip ediyorcasına sessizce evlerini bul
maktadırlar. Fikri ve kültürel ilişkiler büyük çapta 
bitirilmiş gözüküyor, pek çok sivil gönüllü kurulu
şun bu etkinlikleri yok artık. Hangi yayınların 
alınması gerektiği, hangi gazete ve dergi okuyucu
su olmanın rizikosuz olduğu hesabı yapılıyor. Zi
yaretler azalmış, insanlar, sosyal -politik olduğunu 
düşündükleri konuları konuşurken sesini alçaltıp
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elini ağzının yanına dayama ihtiyacını duyar hale 
gelmiştir. Çünkü bir ispiyonculuk dönemi kapıda 
beklemektedir.

İşin gerçeği bu ortam tekin olmayan bir or
tamdır. Kendisine pirim verilen mantık insani de
ğildir. Basit duygulara, çıkar ve kaprislere, mesnet
siz aferinlere, daha da ötede istismarlara açıktır. 
Genel geçer bir mantığa, orada durmakta olan bir 
etiğe dayanmamaktadır. Boru gibi dümdüz bir 
mantık, üzerine basılmış bir ahlak, onun mümey
yiz vasfıdır. Bu ortam aynı zamanda basit ruh ya
pılarını ortaya çıkaran faşizan eğilimleri alabildi
ğince güçlendiren bir ortamdır. Sözkonusu nokta
yı açıklayabilmek için birkaç anekdot vermek isti
yorum:

Bir kaç yıl önce bir Anadolu üniversitesinde 
başörtüsünün yasaklanıp kız öğrencilerin içeriye 
alınmadığı bir gündü. İçeriye alınmayan 200 civa
rında öğrenci kapının önünde durumu protesto 
ediyordu. Yanımda bulunan bir öğretim üyesi ola
yı heyecanla seyrediyordu. Bir ara parladı: “Bakın, 
dedi, bu bir PKK hareketidir.” Bir grup mazlumun 
en doğal tepkisinin 
nasıllığına bir PKK 
eylemi olduğunu 
hayretle sordum.
“Bakın, dedi, şu 
kırmızı bluzlu kız 
C ihanbeyli’den
dir...” Anlatmak is
tediğim mantık 
herhalde anlaşıl- j', 
mıştır: Cihanbeylili 
olan Kürt’tür, Kürt 
olan PKK’hdır,
içinde PKK tarafta
rı olan hareket de 
bir PKK hareketi
dir”. Bu boru gibi 
dümdüz mantık sa
hibine üniversite 
kürsüsü teslim edil
miş olmasının
utancını yaşadım.
Daha sonra anla

dım ki bu tavır, vurmada kullanılabilecek suç tipi
ni üretmeye yönelik bir faaliyettir.

28 Şubat sürecinde bir hayh etkili olan ve top
lumu fişleme ve ihbar görevini yerine getiren res
mi görünümlü illegal bir örgütün görevlisi oldu
ğunu ima eden bir emekli vatandaş şöyle konuşu
yordu:

“Tahtasakal Ahmet’i Hizbullahçı diye ihbar et
tim, orada gözleri açıldı ve sahtekar arkadaşa bor
cunu tıkır tıkır ödedi”. Söze karıştım; “beyefendi, 
bu tahtasakal, borcunu ödemeyen sıradan bir sah
tekar mı, yoksa yasa dışı sayılan bir ideolojinin 
mensubu, bir illegal örgütün üyesi mi, bu adam 
orada hangi suçtan hesap verdi?” “Sahtekarhktan, 
böylelerini bu yollarla terbiye etmek lazım” dedi. 
Yani ticari kusuru bulunan ve açık bir mahkemede 
yargılanması gereken kişi, bir etiketleme ile, rejimi 
kollamak için oluşturulan bir mekanizmada hesap 
veriyordu. Tabii iddia sahibi doğru söylüyor ve 
blöf yapmıyorsa.

Bir üniversite kampüsünün kapısında içeri 
alınmayan ve bir köşede kırgın ve üzgün bekle

mekte olan bir 
grup başörtülü öğ- 

 ̂ renciye bir polis şe
finin (buraya oku
yucudan özür dile
yerek kaydediyo- 

; rum) “erkek öğren
ciler sizin başörtü
nüzle değil, kıç ör
tünüzle ilgilenir” 
dediği anlatıldı. Bu 
olay faşizan bir 
ortamında basit 
ruhlu insanları na
sıl ortaya çıkarıp 
geliştirdiğinin çar
pıcı bir örneğidir.

Yine henüz ka
muoyunun hafıza
larından siHnme- 
miş bir olayı hatır
latalım, Eğitimden 
sorumlu Bakan bir
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okulun açılış töreninde bulunmaktadır. Yakındaki 
apartmanlardan birisinin penceresinden başörtü
sü mağduru iki genç kız kardeş, protesto etmek 
için pankart açmışlardır. Demokratik bir ortamda 
her vatandaşın başvurabileceği, hukuld bir pürüz 
varsa insanca bir soruşturmanın açılabileceği bir 
olay için ağzını bir karış açan Bakan ilginç cümle
ler sarfediyor: “Bunlar vatan hainidir, rejimi alaşa
ğı etmek için çalışıyorlar. Ama onları adım adım 
takip edeceğim ve rejimi yıktırmayacağım.” Sanki 
bu embesil görünümlü insanın biryerlerine basıl
mış ve patlatılmış. Tabi ülkenin bir numaralı soru
nunun hangi kapasitedeki insanlara tevdi edildiği
ni görüyor ve kahroluyorsunuz.

Nihayet bu ortam, görev yapıp gelen memuru
nu bir gün, sızmış ajan olarak gören ve onu temiz
lemek için çıkarılacak olan skandal bir kararname 
için “önemli olan yasa, kararname değil, ne paha
sına olursa olsun bir memur temizliği yapmak ve 
sonuç almaktır...” diyebilen bürokrat ve yazarlar; 
“bu konuda normal bir hukuk yolu izlenmemeli- 
dir” görüşünü dillendiren ve en yüksek bir yargı 
organının başına kadar yükselebilmiş hukukçular 
üretmiştir.

Korku Ortamı ve Bölünmüş Kişilikler

Bütün bunların bileşkesinde mevcut sosyal/politik 
yapı iki boyutlu bir insan tipi ortaya çıkarmıştır. 
Bu güvensizlik ortamı kaygı ve korku getirmiş, bu 
da sağlıklı bir toplumun ihtiyaç duyduğu kişilikli 
insan tipini ortadan kaldırmış, olduğu hal ile ken
dine dikte edilen arasmda derin çelişkiler yaşayan 
bir insan tipi ortaya çıkarmıştır.

Buradaki iki boyutluluk, iki yüzlülükten daha 
farklı bir şeydir. Her türlü toplumda iki yüzlülere 
rastlanır. Bunlar farklı yerlerde farklı tavırlar sergi
lerler. Çıkarının gerektirdiği şekilde hareket eder, 
orada sabit duran bir kimlik ve kişiliğe sahip değil
dir. Bilindiği gibi dinimiz de bunu münafıklık ola
rak nitelendirir ve reddeder. Ancak iki yüzlülük ki
şinin kendi doğal ortamında, bir baskı görmeden, 
iradesiyle hayatı kendi çıkarları doğrultusunda 
kurma sürecinde ortaya çıkar. Halbuki şu anda 
toplumumuzdaki kişilik sorunu iki yüzlülük değil.

iki boyutluluk ile açıklanabilir.
İld boyutlu kişilik ile anlatmak istediğimiz şey, 

baskı ortamında, zorlanarak bölünmüş bir kişilik
tir. Görünürde sergilediği davranışlar anormaldir, 
ama ruhunun ve bilincinin derinliklerinde onu 
onaylamayan bir duygu yatmaktadn'. Basitleştiril
miş anekdot bir anlatımla, hem namaz kılmakta ve 
hem de (birilerinin zorlamasıyla) camisini taşla
maktadır.

Şimdilik ar-

İlke olarak denebilir kî  Al-

ka plandaki kişi- Böylesi Ortamlarda daha bir

İlk [̂0- öne çıkan korku ve kaygı as-
rumakta, riziko-
suz bir kanaat Imda beşeri bir olgudur ve
belirtme imkanı- potansiyel Olarak her ortam -
m bulduğu yer
lerde bütün asli- «*a bulunur. Onu hayatın yön-
yetiyle ortaya çı- le n d İ N C i  faktörü haline getir-
kmaktadır. Skan- , ... , . . . .
dal kararname mek Veya dünyasından surup
konusunda gös- çıkarmak müminin elindedir.
terilen o büyük 
tepki bunun ti
pik bir örneğidir, lah'tan korkmayan, her şey-
Yine irtica konu- korkar.
sunda tepedeki ____________________________________
bir yapının üç
yıldır çabalamasına rağmen toplumun böyle bir 
tehlikeye inanmamış olması, konunun en güncel 
tutulduğu dönemlerde bu oranın yüzde yirmiyi 
geçmemiş olması bir başka örnektir.

Ancak burada önemli sorun, bu arka plandaki 
ikinci boyut kişiliğin sürekli olup olmayacağıdır.
Toplum mühendislerinin hesaplarını, bunun eroz
yona uğrayacağı varsayımına dayandırdıkları dü
şünülebilir. Gerçekten de bir kesim insanın, özel
likle icra makamındaki görevlilerin başından 
inanmadığı bazı şeyleri içselleştirerek zamanla sa
vunur duruma geldikleri gözlenmektedir. Çünkü 
inanılanın yaşanmadığı durumlarda yaşanılanla
rın kendine özgü inamlar ve kanaatler oluşturdu
ğunda şüphe yoktur. Ancak benim kanaatımca 
baskıya dayalı toplumsal projelerin beklenen biçi
miyle tutmadığı, eskisi gibi kalmasa bile tepkisel 
olarak daha başka mecralarda geliştiği noktasında-
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dır. Çünkü baskı ve korku ortamı, bir şeyi içselleş- 
tirmeye imkan vermez ve dolayısıyla yapılmak is
tenenler kalıcı olamaz.

Totaliterizm Korku Üretir

Ünlü hukuk ve siyaset filozofu Montesquieu, dört 
siyasal sistemin olduğunu söyler: Demokrasi, aris
tokrasi, monarşi ve istibdat. Bunların her birinde 
belli bir karakterin taşıyıcı öge-olarak bulunması

gerekir: Demok
rasi, bütünün

didişmede hoyratça harcıyor. Bazı

Cumhuriyetin başlangıçlarında he- iyiliğini kollayan 

def olarak seçtiği "vicdanı lıür, ir-
sızın yaşayamaz.

fanı lıür" neslin yerine vicdanı da yöneten sınıfın
irfanı da köreltilmiş bir nesil ikame görüşlü bir

ölçülüğü olma-
edilmeye çalışılıyor. Halkıyla ve

değerleriyle partallaşan siyaset olamaz. Monar-
. . . . .  ■ .... • şinin başlıca da-bızzat sistemin dibini oyuyor, ^

yanağı olan şeref
toplumsal gücü anlamsız bir d u y g u s u n u

uyandırıp başla
ması gerekir. Ni-

gözlemcilere göre 12 Eylül Ata- istibdat

türkçülüğü bitirmişti, 28 Şubat (Çağdaş adıyla
totelitarizm) .için

Cumhuriyeti erozyona uğratıyor.
başka bir temel 
yoktur. Sözün kı

sası anormal bulsak da baskı ve korku bir yönetim 
biçiminin gereğidir.

Böylesi ortamlarda daha bir öne çıkan korku 
ve kaygı aslında beşeri bir olgudur ve potansiyel 
olarak her ortamda bulunur. Onu hayatın yönlen
dirici faktörü haline getirmek veya dünyasından 
sürüp çıkarmak müminin elindedir. Bu da tabiat, 
toplum ve siyaset üstü bir varhğa, nihai hesabın 
ona verileceğine iman, bu mekanizmanın alt yapı
sını oluşturur, ilke olarak denebilir ki, Allah’tan 
korkmayan, her şeyden korkar. Yani korku ve kay
gılar, nesnel güç birikimlerine, fani otoritelere in
dirgenirse insan için korku ve kaygı verecek pek 
çok şey ortaya çıkar. Ama sakınmanın kaynağı ve

hedefi müteal hale geldikçe bir yığın sahte korku 
kaynağı kaybolur, çekinilmesi gerekenin Allah ol
duğu anlaşılır. Adalet ve hakkaniyet de ancak bura
da temellendirilebilir. Mesela genel olarak içinde 
bulundukları siyasal yapıdan ekstra bir beklentisi 
olmayanlar doğal olarak daha nesnel bir görüş ve 
tavır sergileyebilirler.

Sistemin doğrudan rantına konmuş, ya da bir 
yerlerde bulunan ve bir yerlere mesaj sunarak yük
selme ve parsa toplama çabasında olan sınırlı bir 
kesimin dışındaki toplum çoğunluğu geleceğe 
umutla bakmıyor, en azından kısa vadede olumlu 
bir gelişme beklemiyor. Konuşan sıradan insan, 
problemi yakalayabiliyor, yaşatılan gerilimin sebe
bini sorguluyor, sonuçları noktasında kaygılanıyor.

Sonuç

Gerçekten ülke insanı, işleyen bir düzen görüntü
süne rağmen kaygılarla korkularla dolu bir ortam
da yaşıyor. Bir açıdan bazılarının, Ortadoğu’da en 
iyi konumda olduğumuzu söylemelerine rağmen 
bu, coğrafi tarihsel birikime, mevcut sosyal ekono
mik potansiyele tekabül etmiyor. Hatta yeryer bir 
sömürge toplumu özelliği bile gösteriyor. Cumhu
riyetin başlangıçlarında hedef olarak seçtiği “vic
danı hür, irfanı hür” neslin yerine vicdanı da irfa
nı da köreltilmiş bir nesil ikame edilmeye çalışılı
yor. Hatta işleyen süreç sistemce ortaya konan de

I ğerleri izole ediyor. Halkıyla ve değerleriyle partal
laşan siyaset bizzat sistemin dibini oyuyor, top
lumsal gücü anlamsız bir didişmede hoyratça har
cıyor. Bazı gözlemcilere göre 12 Eylül Atatürkçülü
ğü bitirmişti, 28 Şubat Cumhuriyeti erozyona uğ
ratıyor. Son zamanlarda sosyal bilimcilerin kav- 
ramlaştırması bir deyimle ifade etmek gerekirse 
bir toplum için ekonomik sermayeden daha 
önemli olan “toplumsal sermaye” heba ediliyor. 
Sosyal bir gerçekliktir ki toplum gerilip aşağılana
rak bir sistem yüceltilemez.

Böylesi ortam ve zamanlarda müminin yapa
cağı şey sakınmasını ve arınmasını Allah’a has kıl
mak, hayatın gayesini bir kere daha yeterince sor
gulamak, yukarıda belirtmeye çalıştığımız ortamın 
böldüğü kişiliğinin derinlikte olanını korumak ve 
geliştirmektir. ■
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Kaygılı Ulke

ikrem Özkaya

K orku; tanımlanmış, belirlenmiş bir şeye 
karşı duyulan psikolojik durumdur. Kay
gıda ise tanımlama ve belirleme yok, 

aksine belirsizlik hakimdir. Bu belirsizlik berabe
rinde sürekli endişe ve bir paranoya halini de geti
rir. Bu durum kişinin hem atılım gücünü kesmek
te hem de içten içe onu kemirip bitirmektedir. Be
lirlenmiş bir hedefte, kendisini o hedefe göre ayar
lama durumunuz vardır. Ama paranoyak bir du
rumda “her an her şey olabilir” psikolojisi hakim
dir; ön-arka, sağ-sol, yukarı-aşağı her taraf size 
karşı cephe almış, sinsi bir tuzakla zayıf anınızı 
kollamakta ve sizi faka bastırmaya çalışmaktadır. 
Bu düşünce beyninizi işgal ettiğinde artık mefluç
sunuz demektir ve asla iflah olamazsınız. Ta ki ta
nımlamalarınızı yeniden yapıp özbenliğinize olan 
güveninizi yeniden koyana kadar. Yani sizi kaygı
ya sevkeden düşünceleri, bu düşüncelerin değer
lerini gerçek boyutuna oturtana kadar. Bir an
lamda Weber’in söylediği “zihinsel tranformasyo- 
nu” sağlama olayıdır bu. İnsan önce zihninde 
kendine olan güveni sağlamalı, tanımlamalarını 
yerli yerine oturtmahdır; eylem doğal uzantı ola
rak gelecektir arkadan.

Bireysel alanın bu gerçeği toplumsal açıdan da 
aynıyla geçerlidir. Hiçbir toplum belirsizlilder için

de atılım yapamaz. Hiçbir toplum tanım boşlukla
rı içinde yürürken bütünlüğünü sağlayamaz ve yö
netimle yönetilen arasındaki bağı sağlıldı işletemez.

“Korku dağlan bekliyor' diyen 9. Cumhurbaş
kanı devletle halk arasındaki durumu en açık şek
liyle ortaya koyuyordu. Ama yanıldığı şey dağları 
beldeyenin korku olduğu yargısıydı. Eğer bu açı
dan bakarsanız, devletle halk ilişkileri çok farklı bir 
tanımlama alanına kayar. Onun için, aslında dağ
ları beldeyen korku değil kaygıdır. Çünkü insanlar 
ülkemizde ne zaman nere
den, nasıl bir tokat 
yiyeceği 
sunda emin 
değiller. “Her 
an her êyin
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olabileceği’' endişesi herkesi bir belirsizlik kıskacın-: 
da tutmakta, bu ise hem bireysel hem de toplum
sal dinamizmi öldürüp silikleştirmektedir. Ülke 
sorunları üzerine farklı tezler ileri sürenler dönem 
dönem bu kaygıyı iliklerinde hissetmekte ve hangi 
gece, hangi yerde, hangi nedenle birileri tarafından 
nasıl derdest edilebilecekleri endişesini sürekli yü
reklerinde hissetmektedirler. Bir başka açıdan ba
kıldığında, belki de bu durumun nedeni olan güç 
sahiplerinin tam da yapmak istedikleri, yaşatmak 
istedikleri psikoloji budur: “Şeytan azapta gerek') 
çünkü siz kendi belirsizlik labirentinizde kıvranır
ken bu kıvranışın müsebbipleri ellerini ovuşturup 
kendi gemilerini yüzdürmektedirler.

Ancak sorun da burada ortakça çıkmaktadır. 
Aynı ülkenin insanlarından bazıları ellerini ovuş
tururken, kıvrananlar artık ''öteki Türkiye"' olarak 
nitelenmektedir. Bu tanımlama ve ayrışma nokta
sına dikkat etmek gerekir, Eğer bu içselleşirse o za
man ülke kaygı paranoyasından çıkar ve korku 
psikolojisine girer. Bu ise gardlarm alınması de
mektir. Şu an belki çok az insanın bilincinde yer 
ettiği sanılan bu durum, kanırta kanırta hakları 
gaspedilen insanların zorunlu olarak sığmacakları 
durumdur. Ve ne gariptir ki ülke yönetmeyi aşiret

yönetmekle karıştıran ve 
kendi becerisizliklerini 
dışta veya içte birilerine 
plase etmeyi marifet sa
yanlar, bu durumu kendi 
elleriyle yaratmakta, her 
gün biraz daha kaygıdan 
korkuya doğru ülkeyi it
mektedirler. Bu itiliş belki 
bireysel psikolojilerin ra- 
hatlamasmı sağlayacak, 
flûluk ortadan kalkacak, 
herkes muhatabına göre 
kendisini belirleyebilecek
tir. Ancak kamplara bölü
nen ülkenin yaşayacağı ka
osun faturası çok ağır ola- 
çaktır. Siz eğer siyasetin 
S’sini bilmeyen çocukları 
“senin başın örtülü” diye 

okula almaz, son sınıfa gelmiş bir öğrencinin elin
den okuma hakkını (en önemlisi hayallerini) ahr, 
görevlerini yeterlilikle yerine getirdiği halde sadece 
bazı konularda sizinle örtüşmüyor diye kişilerin 
özlük haklarını gaspederek rüzgar ekerseniz, hangi 
toplum olursa olsun buna karşılığı er veya geç fır
tına olacaktır.

Unutulmamahdır ki her baskı aynı zamanda 
bir bihnçlenme, bilinçlendirme sürecidir. Siz fark
lılığı vurgular veya farklılığı mahkum ederseniz; o 
farklılık, kendini koruma içgüdüsüyle davranacak 
ve korumanın, yaşamanın yollarını arayıp bula
caktır. Hem de eskisinden daha güçlü bir şekilde 
bastırılmış duygular daha büyük enerjilerle dışa 
vururlar.

Hem unutulmamalıdır ki, asıl güçsüz olan zul
me uğrayanlar değil, zulmedenlerdir. Çünkü güç 
tolerans ve güven demektir. Eleştiriye tahammülü 
olmayan fert veya yönetim, kendine güveni tam 
olmayan yönetimdir. Çünkü her baskı güvensizlik 
eseridir. Türkiye’nin sorunu aykırı görüş ileri sü
renler değil ya da dışarıda değil ülkeyi yönetenle
rin kendilerine olan güvensizlilderinde ve yetersiz
likleri ndedir. ■
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Allah Korkusuyla Yaşayıp 
Korkulardan Arınmak

Yıldırım  Canoğlu

Giriş

I
* nsanoğlunun yaratılışından günümüze değin 

insana refakat eden korku, nedir? Tüm insan
larda var olan bir duygu mudur, yoksa yalnız

ca bazı fertlere özgü bir davranış, bir ruh hali ve bir 
zihni fenomen midir? İnsanın yanı sıra tüm canlı
larda varolan bir özellik midir?

Bilimsel araştırmalar, bunun tüm canlılara ait 
bir olgu olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm canlı 
türlerinde, tüm zamanlarda ve tüm coğrafyada ve 
de tüm sistemlerde vardır korku. Dünyaya gelişle 
başlar, öldükten sonra da varolmaya devam eder.

Niçin vardır? Faydalı mıdır, yoksa zararlı 
mıdır? Hangi durumlarda faydalı, hangi durum
larda zararlıdır? Ondan kurtulabilir miyiz? Ya da 
hangi şartlarda onu gerek fert gerekse toplum için 
daha fonksiyonel hale getirebiliriz? ‘Korku korku
yu kovalar’ deyişi doğruysa, hangi korkularımızı 
hangi korku veya korkularla kovabiliriz?

Konunun karmaşıldığı, bütün canlıları, tüm 
zaman ve mekanları kuşatmasından gelmektedir. 
Canhlarm maddî ve zihni yapılarını aynı anda ve 
bir bütün olarak etkilemesi konuyu daha da girift 
hale getirmektedir. Bireylerin korkulan, dar an
lamdaki çevre olarak aileyi, geniş anlamdaki çevre 
olarak toplumu ve daha da geniş çevre olarak da

gelecek nesilleri etkiler. Bu, karmaşıklığı daha da 
artırır. Bir de buna, toplumun korkuları ile siste
min korkularını eklersek konu bir kördüğüm olur. 
Tam bir korku imparatorluğu oluşur. Korku impa
ratorluğu, kime ne yarar sağlar? Korku üUcelerinin 
sonu, tarihi süreçte ne olmuştur? Diktatörler, rah
metle mi, yoksa lanetle mi anılmaktadır? Bunlar 
da, ister istemez tartışmanın birer parçası olmak
tadır.

Ölüm nedir? Ölüm ve ölümlülük gerçeğinin 
korkunun anlam alanında (semantik) ne tür bir 
rolü vardır? Daha da önemlisi, korku ölüm sonra
sında da devam edecek mi? Korku orada da var 
olacak mı? Var olacaksa korku, algımızın dışındaki 
bir alemde ne tür bir şekilde var olacak ve de her
kese şamil mi olacaktır?wj

İşte bu çalışmada, korkuya ilişkin bütün bu so
ruların cevaplarını aramaya çalışacağız. Korkunun 
gerek nedenlerinin, gerekse tezahür şekillerinin çe
şitli oluşu; ayrıca hem bu dünyayı hem de öteki 
dünyayı ilgilendirmesi açısından sorunu bu çahş- 
ma çerçevesinde bütün boyutları ile açıklamak 
mümkün olmayabilir. Bir fareden duyulan korku
dan cehennem ateşi karşısında duyulan korkuya 
kadar geniş bir spektrumla karşı karşıyayız. Bu ol
gu, yol boyu gözden kaçırılmamalıdır.

Konunun bu karmaşıklığını göz önüne alarak
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CANOĞLU Korkttlardnn Anıuıtak

ve konunun ölüm sonrasını kuşatması açısından 
Alemlerin Rabbi ve yaratıcısı olan Allah’ın insanlı
ğa gönderdiği kaynağa başvuracağız. Böylelikle 
kendi duygularımızın anaforuna yakalanmadan 
gerçeğe ulaşmaya çalışacağız.

Korkunun Anlam Alanı Nedir?

Korku; sevinç, keder, öfke, acı, tiksinti ve aşk gibi 
heyecan dünyamıza ait bir olgudur. Gerek zihinsel, 
gerekse biyolojik yapıyı etkileyen duygusal bir kar
maşa ve fizyolojik bir altüst oluştur. Canlının var
lığına yönelen bir tehlikeye karşı canlının, refleks 
olarak gösterdiği zihinsel ve fizyolojik bir karşı ko- 
yuş, bir tepkidir. Bu açıdan bakıldığında korkuda, 
canlı için tehlikenin kaynağı olan nesne bellidir. 
Korku, belli bir şeye, bir nesneye yöneltilen özel bir 
tepki olmaktadır.' Nitekiıîı Gazali,

“Korku, kalbm acıması ve yanmasından ibarettir. Bu acı
ma müstakbelde beklenilen bir mekrııhun(istenilmeyen 
bir hadisenin) vukuu sebebiyle meydana gelir”^

şeklindeki tanımlaması ile korkuda nesnenin var
lığına işaret etmektedir.

Korku ile aynı se
mantik alan içinde 
bulunan ve birbirini 
etkileyen başka kav
ramlar da vardır. 
Kaygı kavramı ise 
bunlardan birisidir. 
Kaygıda belirsizlik 
vardır. Nesnesi belli 
değildir. İki kavram 
arasındaki temel ayı
rım nesnenin var 
olup olmamasıdır. 
J.Favez-Boutonier, 
bu iki kavram ara
sındaki ilişkiyi:

Ey biz de Müslümanız di
yenler; gelin yalnızca Al
lah’tan korkarak yalnızca 

ondan ümit ederek ve yal
nızca ona kulluk ve ibadet 

ederek bütün korkuları
mızdan arınalım. Böylelikle 
imanımıza zulüm katmaya
rak güvenlik içinde olalım.

çek boyutuyla ruh dünyasında tanımlanamaz ve 
de ona hükmedilemez. Bir behrsizlik söz konusu
dur, kaygıda. Tehlike nedeni olan nesne, zamanın
da tespit edilemezse insan veya canlı için tehlikeli 
durumlar ortaya çıkabilir. Mevcut durum, hastalı
ğa dönüşebilir. Tehlikenin nesnesi ortaya çıktığın
da ise kaygı, korkuya dönüşür. Bu balamdan kaygı 
bozucu, korku adaptasyoncudur.' Belirsizlik orta
dan kalktıği-'̂ ^M^^teMîkey.eilferşı tavır alabil
mekte, ona"£^|ş_f-;y^.^^^bJmektedir. Kavga

“Korku, tehlikenin varlığını ve tanınmasını gerektirirken, 
kaygı, bizzat ve özellikle bilinmeyen tehlikenin olasılığın
dan ve beklentisinden doğar.”^

şeklinde kurmaktadır. Kaygıda, tehdit unsuru ger-

tan sonrald"İs|’;k~şĵ u;d̂ 4f̂  ̂ önceki belirsiz
ortam ortadâÇ k'̂ mı^^^^ tavır alacağına, 
kavga içinde-
Karşılaştığı tfelM^hTıf büyüklüğüne bağlı olarak ya 
kendini savunacak ya saldırıya geçecek ya da kaça
caktır.

Endişe, dehşet, ürküntü ve panik de, korku ve 
kaygının oluşturduğu semantik alanla ilgili kav
ramlardır. Kaygı ve korkunun değişik şiddette te
zahür şekilleridirler.‘>3 Burada korkunun fizyolojik 
ve de psikolojik tezahür şekilleri üzerinde durma
yacağız. Bunların muhataba ve tehlikenin duru
muna bağlı olarak çok çeşitlilik gösterdiğini ifade 
etmekle yetineceğiz.

Kur’an-ı Kerim’de korkunun bu geniş alanına 
ilişkin bir çok kelime vardır: Ru’b, Feza’, Vecil, Vecf, 
Hazer, Şeflcat, Feşel, Rehbet, Havf, Haşyet, Huşu ve 
Takva. Bu kavramları ayrı ayrı ele alıp inceleyecek 
değiliz. Hepsini korku-kaygı kelimelerinin oluş
turduğu semantik alanda değerlendirecek, anlam
lar arasındaki farkı ayırt etmeyi, ayet meallerine 
bakarak okuyucuya bırakacağız. Bu kadar farklı 
kavramın var oluşu, korkunun örttüğü alanın ge- 
nişhği ile karmaşıklığından olmuş olabilir. Eğer 
öyle ise karşı karşıya olduğumuz sorun, gerçekten 
büyüktür.

Korku Fıtri Bir Özelliktir

Korkunun yukarıdaki tanımından insan veya can
lı için zararlı bir vasıf olduğu anlamı da çıkarılabi
lir. Bu nedenle de korkunun olmadığı bir dünya 
hayal edilebilir. Böyle düşünmekle de kendimizi 
hakh da görebiliriz. Bu noktada dikkat edilmesi
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gereken nokta, arzu etmiş olmamız insan yapısmı 
görmezlikten gelme gibi bir hataya bizi düşürme
melidir. Eğer korku, insan yapısına yaratılıştan 
konulmuş bir özellik ise onu tamamen ortadan 
kaldırmaya hakkımız olup olmadığını ve buna gü
cümüzün yetip yetmeyeceğini düşünmeliyiz. Cam 
fanus içinde hayal kurmamamız için öncelilde in
san yapısına dönüp bakmalıyız. Sorunun cevabı, 
insan yapısında gizlidir. Ve insan yapısı gerçekten 
de çok girifttir. Zıtlıkların akıllara durgunluk vere
cek birlikteliğini bünyesinde barındırmaktadır:

“Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağı
ların aşağısına çevirdik.”(95 Tin 1-5) “Sonra ona fücû- 
runıı (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sa
kınmayı ilhaın edene anadolsım. Onu arındırıp temizle
yen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu (isyanla, günahla, 
bozulmalarla) örtüp saran da elbette yıkıma uğramış- 
tır."(91 Şems 9-10).

Belki de korku kavramının gizemi, birbirine zıt 
bu iki farklı yapının aynı bedende bulunmasında 
yatmaktadır.

Bu yapı içerisinde korku kavramı, yalnız değil
dir. Bu ikili yapıya uygun olarak korkuya ümit kav
ramı eşlik etmektedir. Ümit ve korku, ekmek ve su 
gibidir. Bunlar şartlara bağlı olarak biri diğerine 
tercih edilebilir. Her halükârda ümit ve korku bir
likte insanı dengede tutmaktadır. Bu, kendisi ile 
barışık, arzu edilen dengeli insandır. Nitekim Allah 
bu insanı şöyle tanımlar;

“Onlar, Rablerinin azabından korkarak ve rahmetinden 
ümitvar olarak dua ederler.” (32 Secde 16) “Bütün bu 
peygamberler hayırlara koşarlar. Umarak ve korkarak bi
ze dua ederler”. (21 Enbiya 90)

Hz. Ömer, ümit ile korku arasında var olması 
gereken dengeyi veciz bir şekilde dile getirmekte
dir:

“Eğer bütün insanlar -bir kişi müstesna- ateşe girsinler 
diye Allah tarafından çağrılırsa o kişinin ben olmasından 
ümidimi kesmem. Ve yine bütün insanlar, bir kişi müstes
na, cennete girsin diye çağrılırsa, muhakkak ki o kişi ol
maktan korkarım!..”"*

Ümit ve korku arasmda olması gereken denge
den dolayı alimler, “Eğer müminin korkusu ile

ümidi tartılırsa muhakkak eşit çıkacaklardır” de
mişlerdir. Bu nedenledir ki tarihin en karanlık, en 
korkunç ve en korkulu dönemlerinde müminler, 
ümitlerini muhafaza ederek dimdiic ayakta dur
muş, zulme boyun eğmemiş ve etraflarını ışık ya
yarak aydınlatmışlardır. Bugün kararan dünyayı 
aydınlatacak olanlar da onlar olacaktır.

Demek ki korku, insanın yaratılışı ile insan 
bünyesine yerleştirilen önemli bir özelliktir. İnsan 
için elzemdir. İnsanın doğal bir arkadaşı olarak 
onu korur. Tabii bir savuma mekanizmasıdır. Kor
ku, ümitle birlikte var olduğu sürece kontrol edile
bilir ve insanı iyiye, güzele doğru sevk edebilir. 
Ümit yok olur ve insan, aşırı bir korku baskısı altı
na girerse hastalanır. Bundan dolayı korku altında 
olup da ümidini kaybetmiş toplumlar, hastadır.

Korku insanda yaratıhşla birlikte var kılındığı 
için Allah ona;

“Ondan korkup sakının diye emrolunduk”. (6 Enam 72) 
“Biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz.” (17 İsra 
59)
“ Onlara korkup‘sakınmayacak mısınız?’ deyin” (23 Mü- 
min-un 87)
"Size ve sizden önce kitap verilenlere: ‘Allah’tan korkup- 
sakmuı’ diye tavsiye ettik.’”4 Nisa 131)
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diye hitap etmektedir. Eğer insan yapısında korku
yu algılayıp değerlendirecek mekanizmalar bulun- 
masaydı, kendisine korkup sakınmanın sorumlu
luğu yüklenemezdi.

Yapılan araştırmalar, ‘tetikte olma ve doğuştan 
uyanıklılık’, güvenlik ihtiyacı’, ‘tehdit etme’, ‘tanın
mayan düşman-tehlikeli, tanınan dost-tehlikesiz’ 
gibi mekanizmaların; insanda yaratılışla beraber 
var olduğunu göstermektedir. Bu mekanizmalar 
sayesinde insan, kendisi için tehlikesiz ortamları 
arayarak veya oluşturarak varlığını ve de neslini 
devam ettirebilmektedir. Gerek insan gerekse hay
van topluluklarında bu dört temel mekanizmanın 
birlikte nasıl çalıştığını müşahede edebilmekteyiz. 
Çita karşısında antilopun kaçışı, yakalandığı anda 
da mücadeleye karar verip karşı saldırıya geçişi ve
ya kaçış yolları kesilen bir kedinin insana saldır
ması bu mekanizmaların, hem nasıl devreye girdi
ğini, hem de ne kadar karmaşık bir ilişki ağı oluş
turduklarını göstermektedir. Kendini tehlikede 
hisseden canlı varlık, ya tehlikeli bölgeden uzaklaş
makta, buna fırsat bulabilirse, ya da tehlikeli varlı
ğa karşı saldırıya geçerek onu bertaraf etmeye uğ
raşmaktadır.

İnsanlarda da benzer mekanizmalar var oldu
ğu için benzer tavırları, daha karmaşık ve daha sis
tematik bir şekilde sergilerler. Göçler veya ayaklan
malar bu mekanizmaların harekete geçmesinin 
doğal sonuçlarıdır. Devletlerin iç ve dış tehdit kav
ramlarını öne sürmesi, ya gerçekten tehlike vardır 
ve de tedbir almak istemektedirler; ya da etrafa 
korku salarak toplumu baskı ile kontrol altında 
tutmayı hedeflemektedirler.

Ülkemizde 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 
Şubat (postmodern) darbe sürecinde olan nedir? 
Bir ülkenin halkı, içteki bazı güçler için veya ulus
lararası arenada bazı süper güçler için tehlike ola
rak görülmüştür. Ve bu ülkenin halkı bu darbelerin 
bedelini; daha yoğun baskı ortamında ve sürekli 
korku içinde yaşamaya mahkum edilerek, gençleri 
kıyıma uğratılarak ve de seçtikleri insanlar idam, 
mahkum veya iktidardan uzaklaştırılarak ödemiş
tir. Suyun yolunu bulması gibi bu ülkenin halkı da, 
kendi yolunu bulacak; ayçiçeklerinin güneş ışığını 
arayıp bulması gibi o da güneşi yakalayacaktır.

Korku Kaynakları

Korku psikolojisinin genel yapısı nedir? Çok çeşit
lilik arz eden korku kaynaklarında dominant olan 
hangisi veya hangileridir? İnsanı tehdit eden tehli
ke kaynakları nelerdir ve kendini tehdit altında 
hisseden insanın tepkileri nelerdir?

Bir çok korku aynı anda vuku bulduğunda 
hangisi için öncelikli olarak tedbir ahr? Tehdit kay
naklarının çeşitliliği ile insanın sergilediği korun
ma tarzları arasındaki ilişkiyi, gepel ânlamda tek 
bir unsura indirgeyebilir miyiz?

Bu soruların cevaplarını bulabilmek için muh
temel korku kaynaklarını smıflandırmalıyız. Bu sı
nıflandırmayı yaparken başlangıçta ifade ettiğimiz 
korku, kaygı, tasa, endişe, panik, dehşet, ürküntü 
vb. kavramların oluşturduğu semantik alanı yal
nızca korku kelimesini kullanarak ifade edeceğiz. 
Bazı ortak özelliğe sahip korku kaynaklarını tek bir 
ortak başlık altında toplayacağız. Bu aşamada yeni 
korku kaynaklarının her an ortaya çıkabileceğini 
de daima düşünmemiz gerektiğini belirtmeliyiz.

Korkunun temel nedeni, kendi varlığın; veya 
neslini tehlikede hissetme duygusudur. Çok çeşitli
lik arzeden korku kaynaklarının her biri, şu veya 
bu şeldide, doğrudan veya dolaylı olarak bu duygu 
ile alakalıdır. Korkuların sürekliliğine bağh olarak 
kaynakları tasnif edebiliriz. Kaynakların meydana 
getirdiği korkunun şiddetine, fizik veya metafizik 
oluşuna, bilinebilme, tekrarlanabilme, aklın kavra- 
yabilme derecesine bağlı olarak tasnif yapabilme
miz sözkonusudur. Ancak burada böyle bir ayrın
tılı şema sunmayacağız. Korku kaynaklarından ba
zılarını ele ahp inceleyeceğiz.

İnsan Yapısının Anlaşılmazlığı 
Korkunun Kaynağıdır

Bilim ve teknolojinin gelişimine paralel olarak in
san yapısının pek çok özelliği keşfedilmektedir, İn
san yapısının gizemlerini keşfetme, fert veya top- 
lumların değer sistemlerine göre korku veya ümi
de sebebiyet vermektedir. İnsanda keşfedilen özel- 
lilderin, gelecek için nasıl değerlendirilip kullanıla
cağı konusunda ciddi kaygılar bulunmaktadır. Ge

18 Kasım 2000 ÜMRAN



K orkııla rda ıı A m t ım k  CANOGLU

netik mühendisliği insan ya- 
pısınm bilinmezliğini çözme 
konusunda çok ciddi imkan
lar sunmaktadır. Bununla 
beraber bulgularm, silaha 
dönüşüp dönüşmeyeceği ve
ya sonucu önceden kestirile
meyen uygulamalar yapılıp 
yapılmayacağı belli değildir.
İnsan veya diğer canlıların 
genetik yapılarında yapılabi
lecek değişiklik girişimleri
nin neler getireceği biline
mediğinden bu alan ciddi bir 
korku kaynağı olarak her ge
çen gün varlığını daha yoğun 
bir şekilde hissettirecektir.

Yukarıda da ifade ettiği
miz gibi insanda birbirinin 
karşıtı özelliklere sahip iki 
farklı yapı ve bunlara ilişkin 
iki ayrı karar mekanizması mevcuttur. İnsanın iyi
lik ve kötülük cephesi olarak isimlendirilen bu ya
pılar aynı çatı altında birlilcte varlar. Zıtlarm birlik
teliğini oluşturan böylesi bir yapının kötülük yanı 
baskın olursa, insan canavarlaşacak, vahşileşecek- 
tir. Çünkü bu yapının temel özelliklerini, insanı 
var eden ve onu şekillendiren Allah; zalim,** kıs
kanç,? azgın,» nifakçı,̂  inkarcı, gaflet içinde,*» fücur 
sahibi,*! aceleci,'̂  şüpheci, vesveseci,*̂  tartışmacı,*"* 
zan ile karar verici,*5 şükürsüz, nankör, şımarık, 
böbürlenen,'*̂  cimri, bencil*? ve mala aşırı tutku
lu*** olarak belirtmektedir. Dolayısıyla bu vasıflara 
sahip bir varlık, insan, başkaları için tehhkeli olur
ken kendisi de tehlikededir. Bunu tüm canlılar için 
genelleştirebiliriz: Canlı varlıklar başkaları için 
telılike oluştururken, kendileri de tehlikede bulu
nurlar. Bu nedenle her canlı varlık, hem korkan 
hemen de korkutandır. Bu nedenle Allah,

“De ki: Sabahın Rabbine sığınırım, yarattığı şeylerin şer
rinden, karanlığı çöktüğü zaman, gecenin şerrinden, dü
ğümlere üfleyen kadınların şerrinden ve haset ettiği za
man, hasetçinin şerrinden.”(113 Felâk 1-5)
“De ki; İnsanların Rabbine sığınırım, insanların malikine, 
insanların gerçek ilâhına; sinsice kalplere vesvese ve kuş-

Korkutma, vadetme, aldat
ma, vesvese verme, kışkırt
ma şeytan ve şeytanın yo
lunda gidenlerin temel mü
cadele vasıtalarıdır. Yargı
sız infaz yapan, gerçeği 
tersyüz eden, karalayarak, 
tehdit ederek, hakaret 
ederek insanların üzerine 
giden bir medya veya or
ganizasyonlar şeytanın se
si, şeytanın atlıları, şeytanın 
yayaları değil midir?

ku düşürüp duran vesvesecinin 
şerrinden. Ki o, insanların göğüsle
rine vesvese verir; gerek cinlerden, 
gerekse insanlardan olan her han- 
nas’tan Allah’a sığınırım” (114 
Nahi 1-6)
diyerek insanları uyarmakta
dır.

Yukarıdaki ayetlerde ya
ratılmışlar, karanlık, gece, 
büyücüler, hasetçiler, vesve- 
seciler ayrı ayrı korku kayna
ğı olarak zikredilmektedir. 
Tarihin her aşamasında, her 
coğrafyada bunlar korku 
kaynağı olarak var olmuşlar
dır. Bugün de büyücüler, si
hirbazlar, hasetçiler, vesvese- 
ciler yeni teknik imkanlarla 
donanarak daha tehlikeli ve 
daha kaygı verici hale gel
mişlerdir. Medya bunların 

elinde tam bir vesvese, şüphe ve korku kaynağıdır.
Kimi ne zaman, nasıl, nerede itham ederek ka

ralayacakları, yargısız infazda bulunacakları belli 
değildir. Allah, bu korku kaynaklarına karşı alına
cak tedbirin öncelilde kendisine sığınmak olduğu
nu söyleyerek bizlere yol göstermektedir.

Fakirlik Korkusu

İnsanın olumsuzluk cephesinin en dikkat çekici 
yanı, mal, mülk ve makama olan aşın tutkudur. 
Hz. Adem ve eşinin cennetten çıkmasına neden, 
şeytanın vadettiği daha üst makam ve imkanlar
dır.»'» Karşı cins, çocuk, para , hayvanlar, toprak in
sanlar için çekici kılmmıştır.20 İnsan, bunlara şeh
vet tutkusuyla bağlıhk götermektedır. Mal ve mülk 
konusunda karşı son derece katıdır;

“Malı da bir yığma tutkusu ve hırsıyla seviyorsunuz”(89 
Fecr 20).
“Muhakkak o, maJ sevgisinden dolayı da çok katıdır”( 100 
Adiyat 8).
“Mal mülk ve sevetle, çoklukla övünme, sizi tutkuyla oya
layıp kendinizden geçirdi” (102 Tekasür I).”
“Malı yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçek
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ten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır”(104 
Hiimeze 1-3).
“Eğer Allah, kulları için rızkı sınırsızca geniş tutup yay- 
saydı, gerçekte yeryüzünde azarlardı” (42 Şura 27).

Eğer insanın kötülük cephesi bu tür olumsuz
luklarla sürekli beslenip geliştirilirse, bunun doğal 
sonucu olarak insan azacaktır. Duyguları, arzuları 
kontrol altına alınmayan ve fakat güçle donatılmış 
bir insan mutlaka azacak, canavarlaşacak kendisi 
ve çevresi için gerçek bir korku ve kaygı kaynağı 
olacaktır:

“Gerçekten insan mutlaka azar. Kendini müstağni gördü
ğünden” (96 Alak 6,7).

Türkiye’nin yalnızca son on yılını incelediği
mizde işlenen birçok cinayetin arkasında Türki
ye’nin yağmalanmasının kavgası yok mudur? İkti
dar erkini ele geçirenlerin bu gücü nasıl ve kimin 
yararına kullandıkları içi boşaltılan bankalardan, 
işgal edilen sahillerden ve yapılan hayali ihracatlar
dan belli değil midir? Bunun nedeni, az kâr korku- 
sudur’.2i

Bazılarının ‘az kâr korkusu; bu ülke halkının,

tüyü bitmemiş yetimlerin, yoksulların hakkını 
gasp ederek geleceğimizi karartıp bu ülke halkı 
için bir tehdit, dolayısıyla bir korku kaynağı oluş
turmuyor mu? Belki de bu nedenle ‘insan insanın 
kurdudur’ denmiştir.

Böylesi müstağnileşmiş insanlarda ellerindeki 
imkanları kaybetme korkusu vardır;

Eğer siz Rabbimin rahmet hâzinelerine malik olsaydınız, 
bu durumda biter endişesiyle gerçekten cimrilik edip tu- 
tardımz”(17 İsra 100).

însan varlığını ve neslini devam ettirebilmek 
için ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. İhti
yaçları karşılamadaki ölçüsüzlük veya zorluklar, 
yoksulluk korkusu dediğimiz bir başka korkuyu 
ortaya çıkarır. O nedenle Allah, insanı bu korku
nun yanlış uygulamalarına karşı uyarmakta ve de 
yol göstermektedir:

“Yoksulluk endi.şesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de 
onların da rızkını biz vermekteyiz” (6 Enam 151).
“Eğer ihtiyaç içinde kalmaktan korkarsanız, Allah dilerse 
sizi kendi fazlından zengin kılar” (9 Tevbe 28).

Doğadaki Büyük Olaylar

Korkunun önemli kaynaklarından biri de doğal 
afet denilen sel, deprem, yanardağ patlaması, ka
sırga, gök gürlemesi, şimşek ve meteor düşmesi gi
bi olaylardır(l,3). Doğadaki bu olaylar tahribatla
rının fazla olması ve kendilerine müdahale yapıla
maması bakımından insanı acizlik içerisine soka
rak büyük korkulara neden olmaktadır. Gerek ola
yın oluş şekilleri, gerekse tahribatın büyüklüğün
den dolayı insan, panik dediğimiz bir ruh hali içi
ne girmektedir. Gerçekte buradaki asıl korku, insa
nın ölümü ensesinde, çok ama çok yabn hissetmiş 
olmasıdır:

“Bunların örneği karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşekler
le yüklü, gökten şiddetli yağmur fırtınasına tutulmuş bir 
adamın örneği gibidir ki, yıldırımların saldığı dehşetle 
ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkar”(2 
Bakara 19).

Burada sıralanan olaylar, doğanın ihtiyacı 
olanlardır. Korkutucu oluşları vuku bulma ve tah
rip etme şiddetlerinin yüksek olduğu anlardır. İn
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sanın, yerin ve diğer canlıların bunlara, belli ölçü
ler içerisinde kalmak şartıyla, yaşamak için ihtiyaç
ları vardır. Onun için bunlar hem korku hem de 
ümit kaynağıdırlar:

“Size bir korku ve ümit olarak şimşeği göstermesi iJe gök
ten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla 
diriltmesi de, onun ayetlerindendir” (30 Rum 24).

Kainatta süper bir dengenin insan için, insanın 
yararlanması için var olduğunu kabul ettiğimizde 
bu doğa olaylarını insanlar için birer mesaj olarak 
da yorumlayabiliriz, insana tehlikelere karşı veri
len bir uyarı mesajı; acizliğini ve de ölümlü oluşu
nu hatırlatma mesajı. Mütevazı oluşa çağıran bir 
uyarı. İnsan olmaya, insanlığını unutmamaya bir 
çağrı, işte bunun için bunlar, bir ümit ve bir korku 
kaynağıdırlar tüm canhlar için.

Şeytan Korku Kaynağıdır

Şeytan, tarih boyu hep karanlığı ve karanlık güçle
ri temsil etmiştir. Hep vahşî, dehşete düşürücü şe
kil ve sembollerle temsil edilmiştir. Her türlü tuza
ğın hazırlayıcısı veya teşvilc edicisi O olmuştur. 
Görünmez oluşu, mahiyetinin bilinmemesi, esra
rengizliği ondan korkulmasının ana nedenlerin
den biridir. Ancak şeytana karşı duyulan korku ve 
nefretin şiddeti; insanların dünya görüşlerine, de
ğerlerine, inançlarına bağlı olarak değişmektedir. 
Üç dinin müntesipleri şeytanı, Hz. Adem’le eşini 
cennetten çılcardığı, kıyamete kadar yaşama izni 
alıp insana şavaş açtığı için düşman olarak benim
semişlerdir:

“Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onları saptırmak 
için mutlaka senin dosdoğru yolunda pusu kurup otura
cağım. Sonra da muhakkak onlara önlerinden, arkaların
dan, sağlarından ve sollarından sokulacağmı. Onların ço
ğunu şükrediciler bulmayacaksın” (7 Ai’af 16-17).

Insanhk; göremediği ve mahiyetini bilemediği 
bir düşmana karşı olmanın korkusunu her zaman 
bilinç altında hissetmiştir. Ama her zaman zafer 
kazandığını, bir bütün olarak, söylemek mümkün 
olmamıştır. Nitekim şeytan da yemininde “hepsi
ni” dememiş, “çoğunu” demiştir. Acaba şeytan, in

san üzerinde niçin etkili olabilmektedir? Şeytanın 
etidli oluşunun nedeni, insanın nefsine sürekli ola
rak hitabetmiş olması ve kullandığı vasıtaların çe
şitliliği olabilir:

“Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat, atlı
ların ve yayalarınla onların üstüne yaygarayı kopar, mal
larda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara vaizlerde 
bulun. Şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey vazetmez, 
Benim kullarım; senin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gü
cün yoktur. Vekil olarak Rabbm yeter.” (17 isra 64-65)

Korkutma, vadetme, aldatma, vesvese verme, 
kışkırtma şeytan ve şeytanın yolunda gidenlerin 
temel mücadele vasıtalarıdır. Yargısız infaz yapan, 
gerçeği tersyüz eden, karalayarak, tehdit ederek, 
hakaret ederek insanların üzerine giden bir medya 
veya organizasyonlar şeytanın sesi, şeytanın atlıla
rı, şeytanın yayaları değil midir?

Asıl tehlilce insan nefsinin aşırı bir şekilde tah
rik edilerek insanın azgınlaşması, nefsinin hoş gör
düğü her şeyi ne pahasına olursa olsun elde etme
ye kalkmasıdır, işte insanın insanlıktan çıktığı an 
bu andır. Toplumun değişik kesimleri arasındaki 
dayanışmanın bozulması, zengin ve fakirler ara
sında uçurumun oluşması ile çatışmanın kaçmıla- 
maz olarak vuku bulması şeytanın hedefidir. 
Onun için yandaşlarını fakirlikle korkutur:

“Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin hayasız- 
hğı emrediyor. Allah ise, size kendisinden bağışlama ve 
bol ilısaıı vadediyor” (2 Bakara 268)

insanın kötülük cephesini sürekli baskı altında 
tutarak onu yönlendiren şeytana karşı korkuları
mızı nasıl yenebiliriz? Şeytanın yolundan gidenle
ri, şeytanın verdiği korkulardan kurtararak kurtu
luşa hangi yolla kavuşturabiliriz. Evet şeytanın yo
lundan gidenleri bile kurtaracak, herkesi korkula
rından arındıracak bir yol,

“İşte bu şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Siz on
lardan korkmayın, eğer müminlerseniz, Ben’den kor- 
kun” (3 Al-i İmran 175).

âyetinin işaret ettiği Allah’tan korkup müminler
den olmaktır. Şeytanın verdiği korkulardan azade 
olanlar, yalnız ve yalnızca müminlerdir.
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Ölüm Korkusu

Buraya kadar incelediğimiz korkuların bir kısmı 
geçici, bir kısmı ise kalıcı özelliktedir. Vahşi bir 
hayvanla karşılaştığımız zamanki korkumuz, kav
gada, savaşta, mal ve makamı kaybetmede karşı 
karşıya kaldığımız zamanki korkularımız hep geçi
ci, süreli korkulardır. Ancak bu korkuların teme
linde saklı olan ve de kor
kularımızı sürekli kılan, 
her zaman bizimle olan ve 
bir gün gerçekleşeceği için 
kaçınılmaz olarak var 
olan bir korku ölüm kor
kusu. Bütün buraya kadar 
zikredilen korkularımızın 
temelinde; ya acı, ızdırap- 
tan kurtulma ya da varh- 
ğımızın devamını sağla
ma, yani ölmeme duygusu 
yatar. Tehlike geçtiğinde 
rahata kavuşma dediğimiz 
normal yaşam başlar. Bu
nunla beraber, açıktan iti
raf etsek de etmesek de in
san, ölümü hep düşünür 
ve de ondan korkar. Özel
likle insan, gençliği geride 
bıraktıkça, yaşlıhğa doğru adım adım ilerledikçe, 
güç ve kuvvetinden kaybetikçe, zayıfladığını kavra
dıkça ölümü hep hatırlar ve düşünür.

Ölümlü oluş insanı hep korkutmuştur. Ancak 
ölüm insanın doğal, kaçınılmaz bir arkadaşıdır. 
Ölüme bakış, insanın değer sistemine göre değişir 
ve insanlar bu bakış açısına göre ölüme hazırlanır
lar. Kimisi içld ile kendini avuturken, kimisi ibade
te başlar, kimisi de ibadetine ibadet katar. Kimisi 
de baştan beri ölüme hazırdır. Kimileri de ona ka
şı kendini aldatmakla meşguldür:

“Sanayi toplumlarmda ölüm isimsiz bir şey ha
line geldi. Konfordan sarhoş olan bir toplumun 
tavrı. Geçmişte hiçbir dönemde insan bu kadar 
çok teknik olanaktan yararlanamamış ve bu kadar 
çok tüketim mahna sahip olamamıştı. Yine insan 
ölüm karşısında hiçbir zaman bu kadar donanım

sız olmamış ve çağdaş Batı toplumlarmda gözlem
lendiği gibi ona karşı hile yapmakiçin hiçbir za
man bu kadar uğraşmamıştır.., Gözlemciler ara
nan hedef üzerinde hem fikirler; ölümü gizlemek, 
acı ve gizem üstünde ısrar etmemek, törenleri or
tadan kaldırmak, her şeye masum ve sevimli bir 
nitelik vermek, kısacası ölüme rağmen, kayıplara 
rağmen hayattakilerin mutlu kalmasına yardımcı 

olmak.
“Fakat ölüm karşısın

da davranışların çeşitlili
ğinin ötesinde, gözle gö
rülür değişikliğinin ar
dında değişmeyen bir şey 
vardır: her zaman aranan 
fakat hiçbir zaman ulaşı
lamayan bir yatışma iste
ği. Sonuçta, hiç kimse 
ölüm korkusundan bağı
şık değildir, en üstün ka
falar bile.”22

tlahi programda;

“Her nefis ölümü tadıcıdır” (3 
AJi İmran 185).
“Senden önce de hiçbir beşere 
ölümsüzlüğü vermedik; şimdi 
sen ölürsen onlar ölümsüz mü 
kalacaklar? “Hiç kimse de hangi 
yerde öleceğini bilmez”(31

Lokman 34).
“Her nerede olursanız ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde 
tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile” (4 Nisa 78).

yazılmış, her yerde ve her zaman ölüm insanı yaka
lamış olmasına rağmen insan, gene de ölümden 
sürekli kaçar:

“O ölüm sarhoşluğu, bir gerçek olarak gelip de insana, iş
te bu, senin yan çizip-kaçmakta olduğun şeydir denildiği 
zaman da.”(50 Kaf 19).

işte bunun için insan kendisinin ölümlü, Al
lah’ın ise ölümsüz olduğunun bilinç ve teslimiyeti 
şuuruna varması gerekir.

Ölümü korkutucu kılan faktörlerden biri, her 
an vuku bulabilmiş olması ve de bilinemezliğidir.

“Dediler ki: Bütün olup biten bu dünya hayatımızdan
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başkası değildir, ölürüz ve diriliriz; bizi kesintisi olmayan 
zamandan başkası yıknna uğratmıyor. Oysa onların bu
nunla ilgili hiçbir bilgileri yoktur; onlar yalnızca zannedi
yorlar,
De ki: Allah sizi diriltiyor, sonra sizi öldürüyor, sonra da 
kendisinde hiçbir kuşku olmayan kıyamet günü o sizi bir 
araya getirip topluyor. Ancak insanların çoğu bilmezler.” 
(45 Casiye 24,26)

Bütün güçlülerin aciz kaldığı bir alan olmuş ol
masına karşılık, şeytan faktöründen dolayı insan
ların çoğu, ölümün işaret ettiği gerçeği maalesef 
idrak edemiyorlar. O nedenle insanların dünya gö
rüşlerine bağlı olarak ölüm karşısında aldıkları ta
vır değişmektedir, ölümü görmezlikten gelmenin 
batı toplumlarım uyuşturucu ve sefahatin girdabı
na nasıl soktuğu ve de insanı nasıl canavarlaştırdı
ğı ortadadır. Hiçbir zaman ulaşılamayacak olan bir 
yatışma isteği; alkol, kumar, uyuşturucu, seks ve 
şiddetle gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

Gerçekte yapılması gereken, ölüme, ölümün 
amacına uygun ve ölüm sonrasını düşünerek dün
yadaki yaşam tarzımızla hazırlanmaktır:

“O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin da
ha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı ya
rattı.” (67 Mülk 2)

İşte insanın yapması gereken, bu amaca uygun 
yaşayıp hesap vermeye hazır olmaktır.

Bu yaratılış amacına uygun yaşamayanlar, he
sap verememe korkusuyla ölümden sürekli olarak 
kaçacaklardır:

“Oysa onlar, önceden ellerinin takdim ettiklerinden do
layı ölümü hiçbir zaman kesin olarak dilemeyeceklerdir. 
Allah zalimleri bilir” (2 Bakara 95).

Ölümü korkutucu kılan, ölümün mahiyetinin 
bilinmemesi olduğu gibi ölüm ötesi hayatın ne ol
duğunun tam olarak bilinememesidir de. îki dün
ya arasındaki ilişki nedir, sorusu belki de sorunun 
can damarıdır.

“Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de hayırla da de
neyerek imtihan etmekteyiz ve siz bize döndürüleceksi
niz.” (21 Enbiya 34-35)

İki dünya arasında ölümle kurulan irtibat; bu 
dünyanm, öteki dünyanın tarlası olarak kabul edil

mesi, ölüm korkusuna ümidin eklenmesi ile in
san- da daha üst bir korku başlar: Kaçınılmaz ola
rak gelecek olan ölümle gidilecek alemde dirilip 
hesap verilecekse buna hazır olmama, dolayısıyla 
azaba uğrama korkusu.

Azap Korkusu

Allah’a iman etmiş bir insanda ölüm korkusu da 
dahil yukarıda zilaedilen tüm korkulardan belli 
bir boyutta arınmış olarak bir tek korku ve düşün
ce hakim olur: Öldükten sonra dirilmek ve bu 
dünyada yaptıklarından dolayı hesap verebilmek; 
acaba bu hesap, gereğince verilebilecek midir? 
Böyle bir şuura ulaşabilme asıl sorundur. Şeytanın 
tuzaldarı ile dolu bir dünyada bu düzeyde bir dü
şünce uflcuna ulaşmak, üstelik de bir geçim kavga
sının kıran kırana geçtiği bir ortamda herkese na
sip bir olgu olarak görülmüyor. Onun için Allah, 
hesap vermekten gerçek anlamıyla korkanların 
akıl sahipleri ile muttakiler olduğunu beyan et
mektedir:

“Ancak temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünebilirler. On
lar Allah’ın ahdini yerine getirirler ve verdilderi kesin sö
zü bozmazlar. Ve onlar Allah’ın ulaştırılmasını emrettiği 
şeyi ulaştırırlar, Rablerinden içleri saygı ile titrer ve sorgu
lamanın kötü olanından korkarlar.” (13 Ra’d 19-21)

Ayette aklın temizliğine önemli bir vurgu ya
pılmaktadır. İnsanın böyle bir seviyeye gelebilme
si, kendi gayretinin yanısıra içinde yaşadığı orta
mın da ona yardımcı olacak bir özelliğe sahip ol
masıdır. Eğer ortam her türlü kirliliği besliyor ve 
destekliyorsa öncelikle yapılması gereken ortamın 
ıslah edilmesidir. Demek ki hesaptan kurtulmanın 
yolu, ortamın ıslahından geçmektedir.

Allah Korkusu

Bu aşamada ıslah edicilerde bir tek korku vardır: 
Allah’ın rızasını kazanamama korkusu, kısaca Al
lah korkusu:

“Onlar, Rablerine karşı gayb ile (O’nu görmedikleri hal
de) bir haşyet içindedirler ve onlar, byamet saatinden iç
leri titremekte olanlardır” (21 Enbiya 49).
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Allah korkusu, şeytanın veya vahşî bir hayva
nın karşısında duyulan korku gibi değildir. Bu, ha
ta yapan bir çocuğun anne ve babasından korkma
sı gibidir. İçinde sevgi, saygı mahcubiyet, pişman
lıkla beraber sığınma ve affedilme isteği vardır. Üs
tün, yüce, adil, affeden, bağışlayan bir otoriteyi ka- 
bulleniş vardır. Ümitle karışık bir korkudur karşı
laşılan, Annesi tarafından cezalandırılan, dolayı
sıyla ondan korkan bir çocuğun, annesine sığın
masındaki korku neyi içeriyorsa, bundan çok daha 
şiddetli bir af ve merhamet isteği içeren, ümidi, sı
ğınmayı içinde barındıran bir korkudur bu. Bu
nun anlatılması zordur, ancak yaşanarak duyulur, 
anlaşıhr ve tadına varılır. Öncelikle, bunu idrak 
edip yaşayabilecek olanlar inanan akıl sahipleri, 
alimler, müminler ve muttakilerdir;

“Ey iman etmekte olan temiz akıl sahipleri, Allah’tan kor
kup sakmnı”. (65 TalaklO)
“Ey temiz akıl sahipleri, Allah’tan korkup sakının. Umu
lur ki kurtuluşa erersiniz.”(5 Maide 100)
“Kulları içinde ise, Allah’tan ancak alim olanlar içleri tit- 
reyerek-korkar.”(35 Fatır 28)
“Eğer müminlerseniz Allah’tan korkup sakının, aranızı 
düzeltin.”(8 Enfal 1)

Yalnızca Allah’tan Korkmak

Allah korkusunun lezzetine varanlar, imanlarını o 
görkemli seviyeye vardıranlar, bütün sevgileri Al
lah sevgisi ve korkusu içinde harmanlayanlar, di
ğer tüm korkulardan arınmış olarak hayata bakar 
ve hayatı yaşarlar.

İşte onlar yalnızca Allah’tan korkar, başkaların
dan korkmazlar:

“Öyleyse benden, yalnızca benden korkun. Göklerde ve 
yerde ne varsa O’nundur, itaat-kulluk da O’nundur. Bey
leyken Allah’tan başkasından mı korkup-sakınıyorsu- 
nuz?” ( 16 Nah! 51,52)
“Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayet
lerimi az bir değere karşılık satmayın”. (5 Maide 44)
“ İşte onlar, Şeytan ve onun yolundan gidenlerden kork
mazlar: “İşte bu şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. 
Siz onlardan korkmayın, eğer müminlerseniz, Ben’den 
korkun.” (83 Al-i İmran 175).
“İşte önlar, kafirlerden korkmazlar:
“Bugün küfre sapanlar, sizin dininizden umut kesmişlerdir. 
Altık onlardan korkmaym, Ben’den korkun”. (5 Maide 3)

İşte onlar, kınayıcının kınamasından korkmaz
lar;

“Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri dönerse, 
Allah da yerine, kendisinin onları sevdiği, onların da ken
disini sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere 
karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda cüıad eden ve kı- 
nayıcmm kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. 
Bu, Allah’ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah rahme
ti geniş olandır, bilendir.” (5 Maide 54)

Ve İşte onlar, müşriklerin ilahlarından korkma
yanlardır:

“Hem siz, ö ’nun kendileri hakkında hiçbir ispatlayıcı de
lil indirmediği şeyleri Allah’a ortak koşmaktan korkmu- 
yorken, ben nasıl sizin şirk koştuklarınızdan korkarmı? 
Şu halde güvenlilc içinde olmak bakımından iki taraftan 
hangisi daha hak sahibidir? Eğer bilebilirseniz.
“İman edenler ve imanlarına zulüm katmayanlar, işte gü
venlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir.” (6 
Enam 81,82)

Ey biz de Müslümanız diyenler; gelin yalnızca 
Allah’tan korkarak yalnızca ondan ümit ederek ve 
yalnızca ona kulluk ve ibadet ederek bütün korku
larımızdan arınalım. Böylelikle imanımıza zulüm 
katmayarak güvenlik içinde olalım. ■
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KAPAK

Korkunun İktidarı

arık utan

O ldukça uzun bir süredir korku üzerine 
yazma uğraşısmdayım ve konuyu zih
nimde açmaya çalıştıkça yeni zorluklar 

ve çıkmazlarla karşı karşıya geldiğimi farkediyo- 
rum. Öncelikle kendi korkularımla yüzleşmeyi de
nedim. Açıkçası idealize edilmiş ve insani korku
ların sınırlarını zorlayan bir vurdumduymazlık 
içinde yazmak istemiyorum ve ne yazık ki tüm ide
olojik argümanlı yazılar bu tarz bir vurdumduy
mazlık içinde. Her ne pahasına olursa olsun kor
kuyu yok saymak ve aşağılamak (çiğ ifadelerle) 
ideolojilerin en ürkütücü yüzlerinden biridir bana 
kalırsa. Bu yüzen önce kendi korkularımı sınıyo
rum ve bayağılaşmadan, ahkam kesmeden korku
yu yazmaya çalışıyorum.

Bu esnada televizyonda Kudüs’ten akan kanın 
görüntüleri doluyor odama ve sadece ellerindeki 
taşlarla ve haykırışlarıyla meydanı cesur bir inatla 
dolaşan Filistinlileri izliyorum. İsrail yapımı ölüm
ler kol geziyor ortalıkta ve tntifada’nın generalleri 
dirençli vücutlarını Kudüs’e ve tüm İslam alemine 
siper ediyorlar. Çeçenlerle birlikte korkularımızı 
gizliyorlar sanki. Bu koşullarda korkmak kavramı 
her zamankinden daha zavallı geliyor. Sanırım ya
zının seyrini değiştirebilecek kadar güçlü duygular 
içindeyim.

Korku)aı psiko-sosyal bir olgu olarak ele almak

düşüncesindeyim. Bunun için başka kavramlara 
ihtiyacım olacak ve bazı önermelerden hareket 
edeceğim. Bunlardan ilki ve sanırım en temeli “in
san korkar!” Fizyolojik bir güdü olarak korku insa
ni bir duygu ve üzerimizde taşıyoruz. Yemek, iç
mek, uyumak gibi. Ancak sorun şu ki, tüm fizyolo
jik güdüler belli oranda kontrol edilmeli ve koşul
lara oranla yaşanmalı, tatmin edilmeli. Dolayısıyla 
bireysel olarak her fizyolojik güdünün bitimsiz 
tatmini mümkün olmayacağı gibi doğru da değil
dir. Örneğin çadayacak kadar yemek, günlerce 
uyumak ya da kuralsız cinsellik yanlış, ayıp, günah 
(hangisini seçerseniz olur) sayılacaktır. Öyleyse 
korkunun da yersiz kullanımı ve yaşanması duru
mu aynı tanımlamaya girebilir. Öyleyse korkunun 
da yetersiz kullanımı ve yaşanması durumu aynı 
tanımlamaya girebilir, “Her koşulda korkarım ar
kadaş!” ifadesi çok masumane değil. Canınızı sık
madan bir vurguya daha değinmek isterim. En 
önemli güdü yaşamak güdüsüdür, ki kimi sosyal 
güdüler bunun da üzerine çıkabilir. İntihar eylem
leri ya da ölüm oruçları gibi. Bu da sözkonusu sos
yal güdünün, inancın birey üzerindeki etkisiyle il
gilidir. Bunu burada keselim ve biraz daha sosyal 
düzleme geçelim.

Korkuyu anlamlandırmaya çalışırken iktidar 
ve otorite kavramlarının üzerinde durmak gerekir.
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Zira otorite ontolojik olaraic 
içinde korku payesi barındı
rır. Otorite kurma çabasın
da olanlar bunun boyutları, 
şiddeti ne olursa olsun, kor
kuyu bir araç olarak kulla
nırlar. Burada insan-Tanrı 
ilişkisinin korku ve ümit 
arasında olduğunu belirte
lim ve bu ilişkinin dünyevi 
otoritelere oranla farklı bir 
yerde olduğunu ifade ede
lim. Aileler ve eğitimciler 
çocuk üzerinde otorite kur
maya çalışırken hayaletler
den, iğnecilerden, filan am
cadan, sopadan, müdürden, 
disiplin cezasından ve daha 
benzeri birçok şeyden olu
şan geniş bir yelpazeyle kor
kuyu pekiştirip denetimi sağlarlar. Bu toplumun 
genel karakteri ikna ile değil tehdit ile öğretme ça
basında olmasıdır bence. Bu iknaya göre daha kı
sa ve kesin bir yöntemdir. Ancak bu yöntem genel 
bir karakter olarak tüm sosyal kurumlarda kendi
ni göstererek bireye geri dönmektedir. Herkes sa
hip olduğu otorite gücü kadar diğerlerini korkuy
la eğitmektedir. Bu toplumda devlet, din, aile, eği
tim, ekonomi ve tüm kurumlar korkular manzu
mesiyle varlığmı hissettirir. Korkutan Tanrı, kor
kutan baba, korkutan amir, korkutan devlet, kor
kutan eğitmen...

Bu kurumlar bir takım kurallarının yanıbaşına 
uygun bir korku iliştirerek bireyin önüne sunarlar. 
Cehennem süreldi yambaşımızdadır. Bazen bu sü
reç bazı reel uygulamalarla desteklenir, işkence, 
darp vb. şiddet olayları gibi. Ve bu uygulamalar 
gerçekten de korkuyu meşru kılabilecek nitelikte
dir. Otoriter devlet yapılanmalarında devlet meşru 
şiddet kullanım hakkına sahip olduğundan bu du
rumu iktidarını pekiştirmek ve yaygınlaştırmak 
amacıyla kullanır.

Korkuyu tanımlamak için kullanabileceğimiz 
diğer bir kavram mülkiyet. Daha açık bir biçimde 
şöyle söylenebilir, bireyin sahip oldukları arttıkça

Mehmet Altan’ın bir röpor
tajında kullandığı bir ifadeyi 
hiç unutmuyorum; "korku
larımız sömürülüyor!” Kor
kularımız sömürüldükçe bi
raz daha ehlileşiyor, edil
genleşiyor ve kullanıma 
açık hale geliyoruz. Korku
larımız sömürüldükçe yaşa
mımızı adadığımız onurlu 
söylemlere ve özbenliğimi- 
ze yabancılaşıyoruz.

yeni korkulara da sahip ola
caktır. Mülkiyet kaybetme 
korkusunu da beraberinde 
getiren bir olgudur. Bu yüz
den salt sahip olunan onca 
varlığı bir çırpıda yok etme
mek için sürekli taviz verme 
duygusu buradan gehr. Söz- 
gehmi bir toplumun muha- 
lijfleri şirketlere, holdingle
re, güçlü sermayelere sahip 
oluyorsa, buradaki muhalif 
söylem devrimci karakteri
ni zamanla ıslahatçı bir çiz
giye çekecek ve daha sonra 
küçük düzenlemelerle yeti
nebilecektir. Bu tip korku 
fizyolojik olmakla birlikte 
biraz da sosyal karakterlidir. 
Devrimlerin altına atılan 

imzalarda bir nitelik dikkat çeker, zincirlerinden 
başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayanların hareket
leri. Sermaye yapılan kurumlann geleceği adına 
bir çok onursuz işleyişe ve insanların yaşamlarının 
tüketilişine kirli bir uzlaşmayla sessiz kalacaldar- 
dır.

Mehmet Altan’ın bir röportajında kullandığı 
bir ifadeyi hiç unutmuyorum; ''korkularımız sö- 
mürüUiyorr Korkularımız sömürüldükçe biraz 
daha ehlileşiyor, edilgenleşiyor ve kullanıma açık 
hale geliyoruz. Korkularımız sömürüldükçe yaşa
mımızı adadığımız onurlu söylemlere ve özbenli- 
ğimize yabancılaşıyoruz. Paranoyak bir yaşamın 
tedirginliğine saplanıyoruz ve gözlerimiz arkaya 
bakmaktan yorgun düşüyor. Bir doğuma şahit ol
mayalı ve bir çiçeğin açışını görmeyeli çok uzun 
zaman oldu. Zor günlerin sıkıntı veren ve geçmek 
bilmez zamanlarına takıldı yüreğimiz. Bir pey
gamber duasının huzur veren serinliğine uzanma
yalı çok zaman oldu.

Haydi Baylar!
Hayalet hikayelerine inanmayacak kadar büyü

dünüz hepiniz.
Bırakın bu korkuyu.
Bütün bunlar yalan.... ■
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“Korku ve Titreme”

Mehm et A kif Ak

Mü’min Bir Filozof: Kierkegaard

S ören A. Kierkegaard ( 1813 - 1855 )... "Kor
ku ve Titreme'adlı ünlü eserinde kullandığı 
müstearıyla Johannes DE SILENTO... Jo

hannes Sessiz... Ama o ne muhteşem sessizlik!.. 
Çağında ve zamanımıza gelene kadar, felsefe ve ila
hiyat alanlarında yapılmış tüm konuşmalara bas
kın çıkan ve haykırış dalgalarıyla yüklü bir sessiz
lik... Hazreti İbrahim’e adanan “Korku ve Titreme” 
adlı destansı metinden hareketle Kierkegaard’ı an
latmak isterdim. Fakat bu büyük filozof-ilahiyatçı
nın, rahminden bütün bir varoluşçu felsefeyi çı
karmış eserlerinin ne doğru dürüst bir Türkçe ter
cümesi mevcut, ne de O’nun hakkında yayınlan
mış herhangi bir inceleme bulunmakta. Türk ay
dınları, bu kitabında kendine “Sessiz”liği (DE SI
LENTO) müstear soyad olarak almış Kierkega- 
ard’a karşı bir ölüm sessizliğine bürünmüş vazi
yette.

Martin Heidegger’in, J.P. Sartre’m, Kari ]as- 
pers’in ülkemizdeki tanınmışhğına ve ciddi etkile
rine bakıp da, bunların ve benzeri pek çok ünlü
nün üstadı olmuş Kierkegaard’ın neden bir kenara 
itilmiş bulunduğunu anlamak kolay bir şey değil. 
Oysa Varoluşçu felsefenin kurucusunun kim oldu
ğu sorusunun Kierkegaard’dan başka cevabı yok
tur. Sartre’ı, Heidegger’i izleyen ya da bir şekilde 
20. yüzyılın diğer varoluşçularının etkisinde kalan
lar, varoluşçuluğun ilk ilhamlarının O’ndan alın
dığını çok iyi bilirler, ama sonu Nietzsche’de nok

talanan bir başka yolda yürümeyi de ihmal etmez
ler.

Peki Kierkegaard’ın ne cürmü vardı ki, kuru
cusu olduğu felsefi okulun sonraki öğrencileri, 
O’ndan çok uzak noktalara savruldular? Galiba O, 
pek çok filozof ve düşünür tarafından açık ya da 
gizli biçimde, felsefe ve ilahiyata yepyeni ufuklar 
açan bir üstad olarak okunurken, işaret ettiği yol
ların dönüp dolaşıp “ iman’a çıktığı anlaşıldığı an
da derhal terk edilmekte ya da hiç değilse etkileri 
gizlenmektedir. Öyle ya 19. ve 20. yüzyıl ideoloji- 
fılozofîleri için “imana çağrı”dan daha büyük bir 
cürüm mü olabilirdi?

Bireysel ve evrensel varoluş, promlematiğini 
ilahi eksende ele almak ve “imatf’i 'düşüncesine te
mel yapmak, çok önemli fel̂ efı-dİni''ı''t̂  ̂
arasında ikide bir “iman” diye 'tutturmak, kilise dı
şına itilmiş biri olmakla birlikte kutsal metinlere 
ve bu arada peygamberlere özel atıflarda bulun
mak türünden “idamlık” suçlar... Bütün bu cü
rümler, Kierkegaard’ın kendi zamanında ve daha 
sonra uğradığı fıkri-felsefı aforozun en önde gelen 
sebepleri olmuştur.

O’nun yaşadığı çağda pozitivizm ve scientism 
(bilimcilik) ideoloji-felsefeleri, tam bir salgın ha
linde etrafa yayılıyordu. Salgın, Batının güç mer
kezlerince evrensel ölçekte yaygınlaştırılıypr, hatja 
eğitim sistemleri aracılığıyla bütün dünyayâ;“çaĝ̂^̂̂^̂̂ 
daşlaştırma” adı altında dayatılıyordu. Öl(dĵ ,K|tîçü*v 
bir kampanya eşliğinde bilim, felsefe ve tekr 
alanları, “ ilahi olan”dan süratle ve tamamen arm-
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dinliyordu, Marksizm, Darvinizm,
Freudizm gibi felsefe-bilim kılıklı 
ideolojiler, hakim siyasi-iktisadi 
güçlerin vandalca yöntemleri 
desteğinde dünyayı ele geçiri
yordu. g

19. yüzyıl bilim-felsefeleri- ; 
nin tanrıtanımazlık yüldü serpin
tilerinin ciddi etkileri altında geçi
rilen 20. yüzyılda da Kierkegaard, la
yık olduğu biçimde izlenmedi, kabul 
görmedi. Yaşadığımız bu son iki 
asrın hükümferma olmuş sahte « 
ilahları, bu “iman adamı” ga
rip DanimarkalIyı, örttükçe “ - 
örttüler. O’ndan hem yarar
landılar, sofrasında yediler, iç
tiler, hem de gerçekleştirdiği 
büyük tefekkür sıçramasını ustaca gizlediler. Gele
cek, neleri gösterir bilinmez. Ama öyle görünüyor 
ki, ilerleyen zamanlarda Kierkegaard’ın geniş çevre
lerce yeniden hüsn ü kabul görmesi pek ala müm
kündür. Tabii olarak bu kabul görüş ölçüsünde ma- 
teryalist-ateist varoluşçu felsefi çizgi ve onun incel
tilmiş bir versiyonundan başka bir şey olmayan 
postmodernizm de, ters orantılı olarak gerileyecek
tir. Bizce doğru bir modernlik eleştirisi, ancak Kier- 
kegaard’a dayandırılarak yapılabilirdi. Hegel ve Ni- 
etzche’ye yaslanıldığmda ise bütün yapılanlar, in
sanlığa ve dünyaya ağır bedellere mal olmuş bir sis
temin rehabilite edilmesinden ya da restorasyonun
dan öteye geçmemektedir, geçmeyecektir.

Kierkegaard’ın resmi Danimarka kilisesi nez- 
dinde saygı görmediği de biliniyor. Hayatının son
larına doğru kiliseye ve piskoposlara savaş açmıştı. 
Besbelli ki, Kierkegaard’m “ imanı” ve “dini”, kilise
nin din ve imanından bütünüyle değilse de bir 
hayli farklıydı. “Korku” meselesi ile “Korku ve Tit
reme” bağlantısına gelecek olursak...“Korku” olgu
su ve kavramını, Üstad’m

“Korku ve Titreme”siyle doğrudan ilişkilendi- 
rerek ele almak mümkün değil. Çünkü Kierkega-. 
ard, kitabında yukarıda da ifade ettiğimiz üzere 
Hz. İbrahim’in, oğlu İshak’ı ( Tevrat’a göre ) Al
lah’a kurban sunma teşebbüsünün metafizik, fel

sefi, daha öznelde psikolojik ve varoluşsal 
anlamlarını araştırır. Der ki;

“îman, bir insandaki en yüce 
tutkudur. îman, bir paradokstur 
aym zamanda... Müthiş bir pa
radoks. Öyle bir paradoks ki bir 

cinayeti, Tann'yt memnun eden 
kutsal bir eyleme dönüştürebiliyor. 

Öyle bir paradoks ki, îshak't İbra
him'e geri veriyor. Öyle bir paradoks ki, 
hiçbir düşünce onu alt edemiyor. Bu, 
kaçınılmaz olarak böyledir. Çünkü 

imanın başladığı yer, düşünmenin 
bıraktığı yerdir." 

wşm “Korku ve Titreme”de “Kor- 
ku’nun iman bağlamını somut 

Kierkegaard İfadeler halinde bulamayabili
riz. Ama yukarıdaki müthiş pasaj 

gibi pek çok ifade, “korku” gibi metafizik boyutta 
ortaya çıkan psikolojik bir durumun diğer pek çok 
bireysel durum gibi doğrudan imanla ilişkili bu
lunduğunu anlatır. Kierkegaard’ın temel düşünce
sinde iman, bireysel varoluşun özüdür. Bu durum
da şunları söyleyebiliriz:

“İman ve Korku”

Basit bir sözlük taraması, karşımıza ilginç bir du
rum çıkardı. Çinceden İngilizce başta olmak üzere 
bütün Batı dillerine kadar “ iman”ı karşılayan tüm 
kelimeler, “inanma” ile birlikte “emniyet, güvenlik” 
anlamını da birlikte ihtiva etmektedir. Daha doğru
su, sözlükte “güvenme, güvenlik içinde bulunma” 
gibi karşılıkları olan “ iman” ıstılahta ya da dini ifa
delendirmede “inanma” olarak anlaşılıyor. Arapça, 
bu durumun en açık ortaya çıktığı lisandır. Türk
çe’ye de geçmiş bulunan, “emin”, “emniyet”, “eman” 
gibi kelimeler, “iman” kökünden türemiş ve “gü
venlik” anlamı da yüklenmiş kelimelerdir.

Buna göre kelimenin -imanın- sözlük ve ıstılah 
anlamlarının bir arada kullanılması ve idrak edil
mesinin zaruri olduğu açıktır,

İman; hem inanmayı, hem de güvenmeyi, gü
venlik içinde olmayı anlatır. İman ile birlikte evre
nin mutlak yönetimini elinde bulunduran Yüce
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Kudret, inanan bireye “eman” verir. Ve mü’minin 
bu “iman” ve “eman”dan sonra Tanrı’dan gayrı 
hiçbir şeyden teorik olarak korlonaması icap eder.

Güvenmek ve güven içinde bulunmak, korku
yu siler.

O halde “korku” imanm zıddıdn'. İmanm bu
lunduğu yürekte, korkunun kendine yer edineme- 
mesi gerekir, teorik olarak... Ancak.

Korku’nun Anası “Masiva” Sevgisi

İnsan türünün yeryüzündeki hayatmı, nefsine olan 
sevgisi kadar, yine bu sevgiden kaynaklanan “kor
kular”! da belirler. “Masiva”ya -Allah’tan gayrısı- 
na- meyil ve mahabbetin şiddeti, korkularımızm 
şiddeti ile aynıdır. Nefsimize ve dünyaya bağlandı- 
ğnnız kadar korkulamnız vardır. Ne kadar bağlılık 
ve sevgi, o kadar korku; ne kadar bağımsızlık, istiğ
na ve fakr, o kadar da korkusuzluk ve emniyet. Ve 
bu bağımsızlığı, korkusuzluğu ve istiğnayı bireye 
sadece ve yalnızca “ iman” sağlar.

Kabil, elinde geçici olduğu
nu bilmediği malının, birlimâı̂ ^̂  olarak
iyisini seçip kurban o l a r a k ' t a k 
dirde, fakirleşeceği, güvensiz kalacağı korkusuna 
kapılmıştı. Eşyanın ve malın daha kavi, iyi, güzel ve 
sağlam olanını, kendine sevgili gelenini kurban et
mekten sakınarak, bunları kendine bir zırh, biı- 
emniyet sistemi, sigorta olarak nezdinde, mülkiye
tinde ahkoymak istemişti. Bir başka deyişle “iman” 
ve “eman”ın kaynağını, doğru adresini kaybetmiş
ti Kabil, işte bu atamız Kabil’den beri bu emniyet 
ve korunma ihtiyacı, dünyaya sımsıkı sarılmanın 
başhca sebebidir ve tabii İd sonucudur da. Dünya 
meyli ve muhabbetinin kışkırttığı korkularımızı 
servet birikimi ve iktidarla yenip nefsimizi emniyet

.........almak isteriz. Çünkü iktidara sahip olmanın
 ̂ f32:la mülkü mülkiyetimize geçirmenin, 

ve nefsimizi korumakta olduğuna
I ' inanmışızdır. Ancak “el mülkü lillah” (Mülk Alla- 
|ı,ı', I''/',', '',|lî 'ndır) virdini dilimizden düşürmemeye de itina

Sahibi olduğumuz nesnelerin, servet ve iktida
rın, nefsimizi koruduğuna olan bu inancımız,

bunların kaybedilme ihtimalini bitmeyen kabusu
muz ve korkumuz haline getirir. Bu kaybetme kor
kusu, aslında nesnelere olan sevgimiz ve bağlılığı
mızdan değil, hakikatte nefsimize olan aşkımızdan 
ileri gelir.

Sonunda korkularımız, bizi saldırganlaşlırır. 
Malın daha fazlasını ele geçirmek, daha geniş alan
lara hükmetmek üzere saldırırız. Beklenmedik bir 
anda aslan kesilen, “uysal” bir ev kedisi gibiyizdir. 
Fakat bir an gelir ki, hiçbir şeyin daha fazlasının 
bize yeterli emniyeti 
sağlamadığını derin bir 
üzüntü ve ümitsizlikle 
fark ederiz. Bel bağladı
ğımız “sigorta şirketle- 
ri” inden de şüphe et
meye başlamışızdır. Si
gorta şirketleri, korku
larımıza şifa olabilecek 
“güven”i bize vermez; 
kesemizi, kasamızı, ma
samızı, çelikten güven
lik sistemleri ile tahki
me devam ederiz. An
cak ne kadar çok sahip 
olursak, korkularımızın 
da o kadar artmakta ol
duğunu çaresizlik için
de idrak ederiz. Acı bir 
şekilde, azadı imkânsız
laşmış bir köle haline geldiğimizin farkına varırız. 
Her köle gibi, en ufak bir gürültüden ödümüz pat
lar. Daha “çok”un daha fazla emniyet anlamına 
gelmediğini anlama şansımız ya olur ya olmaz. 
Ama bizden sonrakiler, bunu apaçık görür, bir bir
lerine anlatır, bir ders çıkarmak gerektiğini itiraf 
eder, fakat az zaman sonra bizim bıraktığımız yer
den bir hayal alemindeki aldanışlarla dolu yolculu
ğa devam ederler.

Sözün özü, Kierkegaard’ın da tanıklığı ile diye
biliriz ki, korkulardan kurtulmanın, tam bir 
“eman” içinde bulunmanın, gerçek anlamda ba
ğımsızlığın “iman” etmekten başka ilacı ve çaresi 
yoktur. ■

Nefsimize ve dünyaya 
bağlandığımız kadar kor
kularımız vardır. Ne ka
dar bağlılık ve sevgî  o 
kadar korku; ne kadar 
bağımsızlık  ̂istiğna ve 
fakr̂  o kadar da korku
suzluk ve emniyet. Ve 
bu bağımsızlığı̂  korku
suzluğu ve istiğnayı bi
reye sadece ve yalnızca 
"iman” sağlar.

m .
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nane Sıçraması/ /

Metin Münir
Türkiye’nin bir inanç sıçramasına ihtiyacı 

var. Anglo Saksonların "a kap ofjaich" de
diği inanç sıçraması, korkularm üzerinden 
yapılan bir sıçramadır. Korkuların üzerinden 
aşıp onları geride bırakan bir sıçrama. Korku
ların olmadığı bir ortamda yaşama devam et
mek için yapılan bir sıçrama.

Milli gelirleri bizimkinden dört-beş misli 
yüksek olan Portekiz, İspanya, İrlanda gibi 
ülkeler bu inanç sıçramasını yaptıktan sonra 
ilerleme lokomotifleri harekete geçti. Rejimle
rini ve mantaliteierini değiştirdiler, geçmişi 
değil geleceği düşünmeye başladılar. Şimdi 
Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya gibi ül
kelerin yaptığı sıçramalardan sonra onların 
tozlarını yutma devrini yaşıyoruz.

Türkiye bir korkular ülkesidir.
Askerlerin 1980 darbesinden sonra hazır

lattığı Anayasa bir korkular kaCaloğudur. 
Kürt korkusu. Alevi korkusu, Sevr korkusu. 
Ermeni korkusu, Yunan korkusu, yobaz kor
kusu, düşünceden korma korkusu.

Türkiye’nin ekonomik politikalarında da 
başıbozuk korku orduları dolaşmaktadır. Özel 
sektör korkusu. Yabancı sermaye korkusu. 
Madenlerimizi sömürürler korkusu. Stratejik 
endüstrilerimizi ele geçirirler korkusu.

Türkiye bir inanç sıçraması yapamazsa 
marjinal bir ülke olarak kalmaya devam 
edecek. "Türkiye büyük devlettir tamtamları
nı çalanlar hem kendilerini hem de Türkiye’yi 
gülünç duruma düşürmekten başka birşey 
yapmıyorlar. Türkiye’nin özelliklerinin bir 
listesini yaparsanız karşınıza ileri bir ülke 
çıkmaz, bir üçüncü dünya ülkesi çıkar. Türki

ye büyük devlet olabilir ama değildir; bir 
üçüncü dünya devletidir. Türkiye’yi yöneten
ler önce bu gerçeği kabul etmelidir. Çünkü 
yola çıkış noktası, sıçramanın başladığı nok
ta budur.

Türkiye bir inanç sıçraması yapmazsa  
uyguladığı ekonomik program başarıya 
ulaşmayacak. Ekonomik program sadece bir 
enflasyonu indirme ve bütçeyi denkleştirme 
egzersizi değildir. Bu programın, sayıların dı
şında, ama onun kadar önemli olan bir de fel
sefi boyutu vardır. Türkiye’yi izleyen yaban
cılar (onlardan da çok korkuyoruz) bu felsefi 
boyutta bir gelişme görmek istiyorlar ama 
göremiyorlar.

TürkTelekom’un satılmaması veya devlet 
bankalarmın özerkleştirilmemesi için yapılan 
ayak oyunları Türkiye’nin bir inanç sıçrama
sı yapmaktan çok uzak olduğunu kanıtlıyor. 
Kıbrıs’ın çözümsüzlüğe tutsak edilmesi. Er
meni soykırımı tasarısı konusunda yükselti
len acıklı sesler korkuların tutsağı olmaya de
vam ettiğimizi gösteriyor.

Bizi bizden daha iyi izleyen yabancılar 
hiçbir şeyin değişmediğinin farkındadırlar. 
Hiç kimse kendini kandırmasın: yabancı ser
maye gelmezse ve yabancı banka kredileri 
artmazsa Türkiye kalkınamaz.

Ne yazık ki Cumhurbaşkanı’nın ve huku
kun üstünlüğünü savunan bir avuç yargıcın 
dışında devlet hayatının -sivil asker- hiçbir 
sahasında bir pırıltı gözlenmiyor. Ankara'da 
mediokrite hüküm sürüyor. Mediokrite ve 
Osmanlılık. Mediokrite, Osmanlılık ve talan.

(K Binyıl 28.9.2000)
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Tâğûta Karşı 
Barışçı Kıyamlar

Cevdet Saic

B u yazıyı, Yugoslavya devlet başkanının aile
si ile birlikte Moskova’ya kaçtığı haberini 
dinledikten sonra yazıyorum. Yugoslavya 

halkı diktatör Slobodan Miloşeviç’i, seçim sonuç
larım kendi çıkarına değiştirme girişiminde bu
lunmasından sonra, barışçı bir devrim hareketi so
nucunda devirdi. Muhalefetin lideri (Kostunitza) 
halkı sivil isyana çağırdı. Bu çağrı üzerine öncelik
le maden işçileri greve giderek direniş hareketini 
başlattılar. Ardından ülkede yaşayan diğer halk kit
leleri de onlara katıldı. İşyerleri kapatıldı kapıları
na ‘hırsızlık nedeniyle kapalıdır’ levhaları asıldı. 
Halk bu levhalarla seçimlerde, oylarının çalındığı
nı anlatmak istiyordu.

Ben burada Belgrat sokakları ile İran ve Ceza
yir sokaklarını karşılaştırmak istiyorum. Böylelikle 
bu sokakların, caddelerin hepsini harekete geçiren 
evren kanununu keşfedelim. Biz bu olaylara sanki 
onları birtakım kanunlar düzenlememiş gibi bakı
yor, öylece değerlendiriyoruz. Sanki onları koyu 
karanlıklar kuşatmış, gündüzleri bile koyu karan
lık gece gibidir. Doğrusu asla değişmeyen ve dönü
şüme uğramayan Allah’ın sünnetini (yasalarını) 
anlayacak kudretimiz yoktur. Zira Allah’ın gece ve 
gündüzle ilgili asla değişmeyen bir uygulaması 
(sünneti) ve bir kanunu vardır. Bunun gibi insan- 
larm bilinçlerinin, vicdanlarının ve nefislerinde

olanın değiştirilmesinin de değişmez bir sünneti 
ve bir kanunu vardır.

Daha önce(ki birkaç yazıda) örnek kişililder 
olarak Hz. Bilal, Hz. Ebuzer el-Gıfâri ve Hz. Ali bin 
Ebû Talib isimleri üzerinde birtakım duygu ve dü
şünceleri terennüm etmiştim. Bütün bunları ya
parken hedefim uzay aleminin birtakım değişmez 
kanunlara boyun eğdiği gibi, toplumsal düzenleri 
de birtakım değişmez kanunlara boyun eğdiren bu 
tür kanunları ortaya koymaktı.

Mıknatıs demir talaşları üzerinde dolaştırıldı- 
ğı zaman, bu talaşları muntazam bir biçimde bir 
araya getirip düzenler. Mesela pusulanın mıknatıs
lı iğnesinin kuzeye doğru yönelmesi de bunun gi
bidir. Mıknatıs kanununun bu derece açık seçik ol
duğu gibi, ben de nebevi kavramlarla ilgili ilkele
rin, o derecede açık seçik olduğunu algılayabiliyo
rum. Bu son derece açık olan ilkeleri, afâki ve en- 
füsi ayetler bu şekilde aydınlık hale getirirler.

Öyle inanıyorum ki, bütün olayları, bütün pey
gamberleri, beraberlerinde getirdikleri kanunlar 
ışığında görebiliyorum ve duyabiliyorum. Sözgeh- 
şi Yugoslavya örneğini ele alalım. Yugoslavya’da se
çimlere hile karıştırıldığına dair muhalefetin orta
ya koyduğu deliller, halkın bu olayı peygamberle
rin getirdikleri kanunun, eşitlik ilkesinin, Allah’ın 
kelimesinin, takva kavramının ve ‘birbirlerinizi

K i l i
V,/
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rabler edinmeyin” ilicesinin temeli üzerine anla- 
malarmı mümicün icılmıştu'; çünkü toplumlarm ve 
icavimlerin icanunu, tamamen icâinatta egemen 
olan doğal kanunlar gibidir, asla değişmezler. Oysa 
kimbilir uzay cisimlerinin seyir biçimleri başlan
gıçta insanları ne kadar aldatmıştı; örneğin güne
şin hareketi onlara ne kadar belirsiz, ne kadar kar
maşık gelmişti.

Sözgelişi şimdi insanlarca keşfedildiği gibi, gü
neş bizim çevremizde dönmemektedir. Zira ben 
kâinatın, uzayın kanunu toplumlarm kanunu gibi
dir, derken Allah’ın şu temel kanuna dayanıyorum: 
‘Bir toplum kendilerinde olam değiştirmedikçe Allah 
onlan kesinlikle değiştirmez' (13/11) Buna göre dü
zeni değişen kâinat, uzay değildir; o, ancak insanlı
ğın nefislerinde olanın değişmesi sonucunda deği
şir. Doğrusu ben Hz. İbrahim ile Nemrud ve Hz. 
İbrahim ile babası arasındaki diyaloğu, başlangıçta 
anlamamıştım. Mesela Hz. İbrahim Allah’ın ken
disine iktidar (mülk) verdiği kimse (Nemrud) ile 
konuşurken ona şöyle demişti: 'Benim Rabb'im ya
şatır (diriltir) ve öldürür.' Nemrud da: ‘Ben de ya
şatır (diriltir) ve öldürürüm' karşılığını vermişti. 
Bunun üzerine İbrahim: 'Allah güneşi doğudan ge
tirir; sen de onu batıdan getir deyince, küfreden o 
adam şaşırıp kalmış ve susmak zorunda kalmıştı.

(2/258)
Bu diyaloğu okuyunca şunu kesin olarak kav

radım ki, biz ister kabul edelim, ister etmeyelim, 
uzaydaki cisimlerin hareketi ile ilgili, mesela güneş 
ve yerin hareketi konusunda Allah’ın koyduğu ta
bii kanun ile toplumsal düzenlerde egemen olan 
kânun aynıdır, aralarında hiçbir fark yoktur. Şimdi 
ey insan, eğer sen uzay alemine egemen olan kanu
nu kabul etmiyorsan, gücün yetiyorsa var güneşi 
batıdan getir. Bunun gibi eğer, toplumsal düzen
lerde egemen olan kanunu kabul etmiyorsan, beşe
ri vakı’ayı (insanlığın içinde yaşadığı gerçeklik or
tamını, gerçeklik şartlarını) insanlığın nefislerinde 
olan tasavvurları, inanma ve düşünme biçimlerini 
değiştirmeden, değiştir. Uzayı anlama konusunda 
içine düşülen karmaşıklık, toplumsal düzenleri 
anlama konusunda çağdaş dünyanın içine düştüğü 
karmaşıklıklara ve belirsizliklere benzer.

Sözgelişi Miloseviç kendi gönül rızasıyla ikti
dardan vazgeçmediği gibi, Amerika da hiçbir za
man kendi rızası ile (BM Güvenlik Konseyi’ndeki) 
veto hakkından vazgeçmeyecektir. Nitekim CUn- 
ton Kudüs İntifadasından dolayı BM Güvenlik 
Konseyi’nin işi sona erdirmek için bu konuda bir 
karar almamasını emretmiş, (Yani Clinton şunu 
demek istiyor: ‘Benim onayım olmadan, sizin hiç-
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bir şeye karar vermemeniz gerekir. Böyle benim 
onaylamadığım olur olmaz türden kararlar alıp da, 
dünya kamuoyunun görüşünü ilga etme konusun
da yetkimi kullanmaya beni zorlamayın. Şu za
manda Clinton, geçmişte Bruno ve Galilei’nin yol
dan çılcmışlığma hükmederek onları idama mah
kum eden kilisenin konumundadır.

Müoseviç, Yugoslavya sokakları değişmedikçe, 
kendi başına, kendi isteğiyle değişmemiştir. Bunun 
gibi yerkürenin bütün sokakları değişinceye kadar, 
kesinlikle Clinton da değişmeyecektir. İnsanlar 
nefislerinde olan düşünceleri, duyguları değişti- 
rinceye kadar veto hakkı tüm insanlığın bir utancı 
olmayı sürdürecektir. Nitekim (bir süre öncesine 
kadar) Miloseviç de bütün Yugoslavya’nın utancı, 
)oizkarası idi. Bunun gibi îran sokakları kendi şart
larını değiştirinceye dek, İran Şahı da İran milleti
nin ayıbı, yüzkarası idi.

1978 yılının birinci ayında İran Şahı bir beya
nat yayımladı. O beyanatta özellikle İslam uleması 
küçümseniyor, alçak görülüyordu Sözkonusu be
yanatın başlığı şöyle konmuştu: îran. Kızıl ve Kara 
Emperyalizm. Bu deyimlerle Şah komünizmi ve 
İslam’ı anlatmak istemişti.

Bu beyanatın yayımlandğı gün, İran’ın Kum 
kentinde büyük bir gösteri düzenlendi. Bu gösteri 
sırasında 2000 kişi öldürüldü. Bu tarihten kırk gün 
sonra, Kum şehitlerinin şehadetinin kırkıncı gü
nünü anma törenleri nedeniyle, İran’ın diğer şe

hirlerinde de gösteriler düzenlendi. Mesela bu 
gösteriler sırasında sırf Tebriz’de 500 kişi öldü
rüldü. Ancak alman bütün sert önlemlere rağ
men gösteriler bir türlü durdurulamadı; gün geç
tikçe katılımcıların sayısı arttı ve gösteriler aynı 
minval üzere devam etti. Mesela 8.9.1978 günü 
Tahran’da büyük bir gösteri düzenlendi. Orada 
4000’den fazla insan öldürüldü. Ramazan sonra
sı bu olayın meydana geldiği toplanma alanına. 
Şehitler Alanı’ adı verildi. Ramazan ayından son
ra Muharrem ayı gelinceye kadar Tahran sokakla
rı ve ülkenin diğer şehirlerinin sokakları şehadeti 
bütün içtenlikleriyle isteyen, yüzbinlerle ifade 
edilen halk yığınlarıyla dolup taştı. Çünkü onlar 
Hak uğruna şehil oluyorlardı. Şehadelin gerekle
rini yerine getirirken kınamacılarm kınamaların

dan asla korkmuyorlardı. Bu gösteri sırasmda in
sanlar kefenlere bürünmüş olarak sokaklara çık
mıştı; çünkü her birisi hak ile, hak uğruna şehit ol
ma yolunda ölüme hazırdı. İnsanlar kadın ve er
keklerden oluşan binlerce metre uzunluğunda saf
lar oluşturmuş, kendilerine çevrilen ağn‘ makineli 
tüfeklerin karşısında göğüslerini siper etmiş vazi
yette ilerliyorlardı. Bundan dolayı orası tam bir 
mezbahaya dönmüştü.

Kum’da gerçeldeştirilen gösterilerin üzerinden 
tam bir yıl geçmişti. Şah 1979 yılının birinci ayının 
yarısında, şimdi Miloseviç’in kaçmak zorunda kal
dığı gibi, üllceden kaçmak zorunda 
kalmıştı. Tağuta karşı gerçekleş
tirilen bu kıyamlar, Fir’avn’a 
başkaldıran büyücülerin hika
yesini hatırlatıyor. Fir’avn, iz
ni olmadan Hak’ka iman et
meye karar vermelerinden 
ötürü, sözkonusu büyücüle
rin ellerini ve ayaklarını çap
raz bir şekilde kesip hurma 
dallarına asmakla onları 
tehdit etmişti. “Ben si
ze izin vermeden mi 
ona iman ettiniz?' On
lar: 'zararı yok dediler, 
biz zaten Rabh'imize 
döndürüleceğiz. Biz ilk
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İnananlar olduğumuz için, Rabh'imizin, hatalan- 
mızı bağıtlayacağım umanz!' (26/49-51)

Bir süre önce Yugoslavya’da meydana gelen 
olaylar Allah’ın afâki ve enfüsi ayetlerinden bir ayet 
olduğu gibi, ayrıca antişiddetçi mücadelenin, şid
dete karşı zafere ulaşmasında, Allah’ın ayetlerin
den bir ayettir. Nitekim Yugoslavya muhalefet lide
ri Kostunitza, halkı Miloseviç yönetimine karşı di
renişe çağırırken, şiddete başvurmadan, uygarca, 
tamamen meşru yöntemlerle demokratik bir dev
rimi gerçekleştirebileceğini, Yugoslavya halkına 
söylüyordu.

Tek taraflı olsa bile, sisteme yöneltilen barışçı 
bir başkaldırı, bütün işlerin altını üstüne getirir. 
Böyle bir hareket çok geçmeden, bütün dünyanın 
saygısını kazanır. Mesela NATO ülkeleri, şu anda, 
Yugoslavya’ya destek ve yardım sözü vermektedir. 
Oysa bu ülkeler, iki yıldan beri bu ülke başkentini 
tam bir ekonomik abluka altına almış, ona ekono
mik ambargo uygulamışlardır. Öte yandan Ameri
ka, millet iradesine dayalı idare ile ilişkiye girmek 
zorunda olduğuna kesin kanaat getirdikten sonra, 
Şah’ı desteklediği için, yirmi yıl sonra Iran halkın
dan özür dilemek zorunda kalmıştı.

Ben burada, bu olaylar ile, her iki taraftan yüz- 
binin üzerinde insanın öldüğü, hala kanayan yara 
olma durumunu sürdüren Cezayir örneğini karşı
laştırmak istiyorum. Cezayir’in bu bunalımdan 
kurtulacağına dair hâlâ ufukta bir alamet belirmiş 
değildir. Oysa İran’da yirmi yıllık mücadele bo
yunca, 60 bin insan şiddete şiddetle karşılık verme 
yöntemine başvurmadan, Hak uğruna şehit ol
muştu. Yugoslavya’da meydana gelen bu son dev
rim hareketi ise, bundan çok çok az sayıda insanın 
ölmesi ile başarıya ulaşmıştır.

Zorbalığa kulluk etme zilletinden vazgeçip 
kurtuluşa erme hususunda barışçı kıyamın en baş
ta gelen dinamiği, şiddete, antişiddetçilikle başkal
dırmak, meydan okumaktır. Mücadele eden iki ta
raftan birisi, kitleler arasında sürekli değiş tokuş 
edilen şiddet oyunundan vazgeçip o oyunun dışı
na çıkmasıyla, yönetimde, rejimde meşruiyetin 
doğuşunu hazırlar. Meşru bir yönetim, tarafların 
hepsinin şiddete başvurmayı kabul etmeleri ve in
sanları ikrah etmekle değil ancak ikna yöntemini

benimsemeleri ile yerleşir, kökleşir. Zira yüce Al
lah, şiddet karşılığında vermediğini, yumuşaldık 
karşılığında verir, insani hayatta birinci dereceden 
evrensel kanun şudur: İnsanlık ikrah esası üzere 
insanlığa veremediğini, ikna üzere verir. Bunu anla
mayan kimsenin insan istihdamına ve insan yetiş
tiriciliğine soyunması, soyunsa bile olumlu sonuç 
alması mümkün değildir.

Ey Arap alemi! Dünyada meydana gelen olay
ları dildate alın. Örneğin savaşsız olarak özgürlü
ğünü elde eden Japonya örneğine dikkat edin, an
lamaya çahşm! Nitekim Japonya savaşsız ve silahlı 
bir mücadele vermeden, işgalci emperyalistleri ko
vup bağımsızhğım elde etmeyi başarmış, böylelik
le gözlerimizin ve kulaldarımızm önünde, tüm 
dünyada en büyük ekonomik güç haline gelmiştir. 
Benim kuşağımdan olan herkes Japonya’nın, işgal
ci güçler tarafından teslim ahndığmı, ama daha 
sonra onun, dünyanın süper güçlerinden birisi ha
line geldiğini çok iyi hatırlar. Kuşkusuz bu başarı
lar ikrah gücü ile değildir.

Öte yandan Avrupa Birliği hadisesinden de ah- 
nacak büyük ibretler vardır ey Araplar! Tarihsel 
sürecin, (insani müdahalelerle) kısaltılması müm
kündür. Sözgelişi Avrupa ülkeleri, hiç kimse, hiçbir 
ziyana uğramadan, aksine herkesin kârh çıktığı bir 
birliği gerçekleştirdiler. Bizim de (Arap ülkeleri 
olarak) bunu yapmamız mümkündür. İnsanlar
dan kurbanlar vermemizin ve malları, mülkleri zi
yan etmemizin zorunlu olmadığını kavradığmız; 
bunun mümkün olduğunu ve aynı hadisenin göz
lerimizin önünde, üzerinde yaşadığmız şu yeryü
zünde, barışçı yöntemlerle bireysel ve toplumsal 
değişimlerin mümkün olduğunu kavradığımız za
man ancak bunu gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca o 
zaman Arap milletini güç, iki'ah ve sindirme yo
luyla birleştirmek isteyen kimselerle de övünmeye
ceğiz, sevinmeyeceğiz. Nitekim Miloseviç de tüm 
Balkan ülkelerini, şiddetle ve beşeri kurbanlar ve
rerek birleştirmek istiyordu.

Kesin olan şudur: Çözüm beyindedir; kaslarda 
değil m

El-Mecelle, 29 Ekim, 4 Kasım 2000 s. 1081 
Çev: Abdi Keskinsoy
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Cengiz Çandar:
“Ortadoğu Vadesi ve 
Süresi Belli Olmayan Bir 
Çıkmaz İklimine Girdi”

Filistin’de yalanan son olayları ve tarihi arkaplamnı gazeteci-yazar Cengiz Çandar la 
Ümran adına Dr. Süleyman Gündüz konuştu.

Süleyman Gündüz: 28 Eylül 2000’de Ariel Şaron’un 1000 
kişilik bir askeri birlik eşliğinde Mescid-i Aksa’yı ziyareti, 
bize 2 Nisan'daki bir başka provakasyonu hatırlatıyor. Bu 
bunalımda Filistinliler; Nablus, El-Halil ve diğer kentlerden 
olmak üzere 25 bin civarında bir kalabalık oluşturarak. Ha
remi Şerifte bir gösteri yapıyorlar. Bu sıra terör ve şiddet 
ekolünün teşvikçisi olan yahudi lider Vilademir Cabutens- 
ki'nin beraberindeki ekip Filistinlilere ateş açıyor. Ve ilk 
kanlı gösteri de bu tarihtir. Şimdi bu kıyasla salt barış sü
recini bitiren olay Şaron’un ziyareti midir sizce?

Cengiz Çandar: Bir kere ben bu tarihi anolojilerin çok 
önemli olduğu kanısında değilim. Malum Cabutenski siyo
nist hareketin iki kanadından birinin lideridir. Bu Likut par
tisine yol açan bir akımdır diyor ve Şaron'la bir bağlantı 
kuruyor. İlk önce Cabutenski ile arasında bir bağ kurmanın 
pek gereği yok. Çünkü, bu ihtilafın tarihinde illa bir anolo- 
ji yapılacaksa daha anlamlı bir çok olay bulunabilir. Bence 
bu gelinen noktayı daha kısa bir zaman dilimi içerisinde 
anlamakta yarar var. Şimdi 20'lerin, 30'ların şartları ile 
2000 çok farklı. Aşılmış çok mesafe var. Buradan hareket
le 28 Eylül 2000 ile ilgili söylenmesi gereken şey, barış sü- 
reci'nin kurdelası Madrit'te kesilmişti. Ama Filistin-israil 
boyutu, ki Ortadoğu’nun mihenk taşı odur, Oslo’da hare
ketlendi ve ûç unsurlu devam etti: Filistin, İsrail ve ABD. 
Bu barış süreci Oslo ilkelerinin esas olarak İsrailliler tara
fından yerine getirilmesi gerektiği sebebiyle, 90’lı yılların

ortalarında yeni barış treninin, yola çıkmasından kısa bir 
süre sonra raydan çıkmaya başlamış bir tren gibidir. Bu 
zaman diliminde ise Filistin halkında müthiş bir öfke biriki
mi belirmeye başladı. Bu bir yerde infilak edecekti. Camp 
David bir anlamda fünyesini çekti bu işin. Nihai antlaşma
ya çok yakın olunan bir noktada koptu. Burada önemli 
olan Camp David'te Arrafat’ın masadan kalkmasıdır. O 
zaman barış süreci fiilen yürüyemez hale gelmişti ve bir 
kibrit çakmasına bakıyordu herşey, sonunda Şaron’un Ha
remi Şerife gitmesi kibriti çaktı.

S. Gündüz: Şimdi Temmuz ayında yapılan Camp Da
vid barış görüşmelerinde, Arafat’ın masadan kalkması ile 
ilgili bir kısım Fi
listinli entelektü
eller ve halk ta
rafından, Ara
fat'ın bu sorunu 
ç ö z e m e y e c e k  
kadar ileri yaşa 
gelmesi, ve hat
ta kurduğu hü
kümette bir ta
kım tüccarları ve 
işbirlikçileri etra
fına alması gibi 
birtakım eleştiri
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Yaser Arafat

ler yöneltiliyor. Peki Arafat sert tavrını bir anlamda onlara 
bir karşılık olarak mı vermiş oluyor?

C. Çandar: Hayır, bence her toplumun iç politikasın
da karşılıklı ithamlar ve itirazlar sayısızdır. Fakat Arafat'ın 
Camp David'te masadan kalkmasının bence asıl nedeni 
bunlar değil. Çok karmaşık da değil. Sürekli; Arafat'ın Fi
listin Kurtuluş Hareketi’nin lideri olduğunu gözardı eden 
bir yaklaşım tarzı mevcut, ki unutulan şu; Arafat aynı za
manda bir diplomattır, esnektir, kıvraktır, kabul; fakat Ara
fat'a tarihi meşruiyet kazandırıp onu Arafat yapan Filistin 
bağımsızlık davasının bayraktarı olmasıdır. Mücadele 
adamıdır ve hedefi de geri dönemeyeceği sınır olan Doğu 
Kudüs'ün Haremi Şerif dahil olmak üzere İsrail işgalinden

kurtarılması, orada 
bir Filistin devleti 
kurulmasıdır. Şimdi 
bu olamayacaktı. 
Arafat'ı bir yere gö
türemezsiniz. Eğer 
siz Doğu Kudüs ve 
Haremi Şerif üze
rinde işgal statüsü
nün devamı şartıyla 
Arafat’ ı uzlaşmaya 
oturup imza attıra
cağınızı sanıyorsa
nız hayal kurarsı
nız. Arafat'ın asla 
aşmayacağı bir sı
nır varsa işte o da 

Ehud Barak - ’  bu Sinirdir.

Bundan 40 yıl öncesinde yola çıktığı ilk günden itiba
ren hedefi Kudüs'ün başkent olacağı Filistin devletidir. İlk 
başta Filistin mücadelesi, İngiliz mandası altındaki Filistin 
topraklarının tümünden İsrail devletini sökmek hedefliydi. 
1967 savaşı sonrasında 90'lı yıllara gelindiği zaman, hat
ta seksenli yılların sonuna gelindiğinde Filistinliler en bü
yük tarihi tavizi verdiler ve Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'ün 
doğu kesimindeki İsrail işgalinin ortadan kalkması halinde 
boşalacak topraklar üzerinde bir devlet oluşturdular. Yani 
İsrail devletinin ortadan kaldırılması ve tüm Filistin toprak
ları üzerinde bir Filistin devleti kurulması hedefini terkettil- 
er, 1967'de başlayan süreçten Filistin'in bu noktaya gel
mesi 1988 yılına rastlar. Yani bu tarihten itibaren 
Filistinliler resmen değilse de fiilen işgal edilen topraklar
da Filistin devletini kurmaya yöneldi. Barış süreci toprağa 
karşı harekete geçmiş bir süreçtir. Bunun ilkesi İsrail 
1967'de işgal ettiği yerleri boşaltacak, onun karşısında ba
rış elde edecek. Filistinler onu tanıyacak ve boşalttığı yer
lerde de Filistin devleti kurulacak. Şimdi bu Doğu Kudüs'ü 
ve Haremi Şerifi de kapsayan birşey. Buradan taviz ver
mek demek Arafat için intihar demektir.

Nitekim Camp David’te Clinton'a söylediği söz "benim 
cenazeme mi gelmek istiyorsunuz?” olmuştur. Kendisiyle 
Gazze'de görüşen Türk heyetine de “sizin bu dediğiniz 
şeyleri ben yaparsam, halkım beni asar" olmuştu. Camp 
David'te masadan kalkarken söylediği bir söz var; “Bu be
nim yükümlülüğüm değildir. Haremi Şerif kutsal mekandır; 
benle çözemezsiniz bu meseleyi, salt bana ait bir mesele 
değildir, ki ben versem bile olmaz.” olmuştur. Çünkü bu bir 
Arap meselesidir, bu bir İslam meselesidir ve hatta bu bir 
Hıristiyan meselesidir.

S. Gündüz: Camp David'te yapılan görüşmede Ehud 
Barak'ın Doğu Kudüs'ü Filistinlilere vermesi ama bunun 
karşılığında Haremi Şerifin temellerinin İsrail'e bırakılma
sı ve Batı yakasınında Jerusalem diye nitelendirilmesiyle 
ilgili bir kısım esnek ve politik şeylerin ortaya konması ne 
anlama gelir?

C. Çandar: Ehud Barak’ın burada verdiği taviz Doğu 
Kudüs'ün birtakım banliyölerine kadar olan alanı, yani va
roşlarını Filistin tarafına vermek. Ve onlara da ‘siz buraya 
Kudüs deyin' demiştir. Yani İstanbul nasıl sur içinden mü
teşekkil ise ve de Beylikdüzü, Avcılar İstanbul sayılmaya
caksa; böyle bir durumda birisi 'al kardeşim Beylikdüzü vs. 
senin, sen burayı başkent yap, zaten burası İstanbul sayı
lır' derse ve bununla yetinmesini isterse, bu ne kadar an
lamlı? Arafafa da Barak'ın sunduğu teklif 'Doğu Kudüs'ün 
bir takım varoşlarına Kudüs adı vererek, burayı başkent 
yapabilirsin' demesidir. Yalnız bir nokta daha var ki, ‘eski
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şehrin içinde kalan Kudüs’ün içinde bir binayı sana tahsis 
edelim, orası Filistin Cumhurbaşkanlığı makamı olsun, 
hatta bir de üstüne Filistin bayrağı çekelim'. Peki bu eski 
şehir kimin olacak? Tabii ki İsrail’in. Şimdi bu bir İsrail lide
ri için muazzam bir taviz, Düne kadar Kudüs; İsrail'in, ya- 
hudilerin birleşik, ebedi başkentidir ve bu tartışılamaz, ko
nuşulamazdır, Barak şimdiye kadar hiçbir İsrail yöneticisi
nin gitmediği bir noktaya vardı ki; bir kere İsrail'i tartışma
ya açtı. İkincisi, Kudüs'ün varoşlarına Filistin Devleti Baş
kenti kurduracak kadar taviz verdi. Üçüncüsü, eski şehirin 
içinde Filistin bayrağının dalgalanmasını dahi kabul etti. 
Arafat bunu kabul etmiyor. Çünkü 67'de işgal oluyor, eski 
şehrin tümünü kapsıyor. Bütün bunlarda müslüman semt
leri var ve Haremi Şerif bunların içinde. Şimdi deniyor ki, 
kim yaptı bugüne kadar bu tavizleri. Doğru, kimse yapma
dı, ama yetmiyor. İşte yine son durumda iş yine Haremi 
Şerifte hakimiyet statüsü üzerinde takıldı kaldı.

Yani Arafat da eski şehrin içinde kalan bir kısım İsrail 
yerleşim yerini koz olarak tutuyordu ve hatta vermeyi de 
kabullenebiliyordu. Yani 67 işgalindeki Kudüs’ün bir bölü
münü, İsrail’e vermeye razıydı. Ve hatta Yahudi yerleşim
cilerin meşruiyetini kabul edecek bir anlaşmaya bile yak
laşmıştı. O anlamda da Arafat da muazzam tavizler verdi.

S. Gündüz: Cengiz Bey, burda şöyle birşey sorabilir 
miyiz acaba? Eğer Arafat Barak’ın ileri sürmüş olduğu tek
lifi kabul etseydi, Hıristiyan dünyanın buna tepkisi ne olur
du? Çünkü o zaman Kudüs’te Hıristiyan dünyanın da bir 
sözü olmayacaktı. Yahudilerin ve İsrail’in yönetiminde bir 
Kudüs olmuş olacaktı.

0. Çandar; Yani, Hıristiyan dünyası bundan mutlu ol
mazdı. Ama bu durumu değiştirecek gücü de elinde bulun- 
duramazdı. Hıristiyan Filistinlilerin gücü 
Arafat’ ın vereceği kararı bozacak kadar 
değil. Belki de istemeyerek ve kalbine 
taş basarak kabullenecekti Hıristiyan 
dünyası. Hıristiyan dünyasından ziyade 
Müslüman dünya bunu kabul edemezdi.
Ama bu muhal bir soru; şöyle ki, Arafat 
bunu asla kabul edemezdi, etmezdi,
Çünkü Arafat öyle salonlardan yetişmiş, 
parti kongrelerinden çıkmış bir lider de
ğil. Arafat savaş meydanlarından geldi 
buralara: mülteci bir halkın lideri olarak 
zilletten geldi. Ürdün’de, Lübnan’da sa
vaştı, Tunus’a sürüldü, o bombardıman, 
bu suikast teşebbüsü, Arap rejimiyle di
diş, bununla itiş... yani Arafat bir savaş
çıdır anlayacağınız. Dolayısıyla imzala

mazdı, Beğenilmeyen yanları, eksik tarafları olabilir, ama 
Arafat'ı Arafat kılan, O'na tarihi kimliğini veren özellikleri 
var ve bu onun Harem-i Şerifi terketmesini meneder. Ay
rıca Hıristiyan Filistinliler de direnişin bizzat içerisindedir. 
Mesela; Kudüs’ün Latin patriği Micheal Sabah kalktı de
meç verdi ve dedi ki: “İsrail sadece güçten anlar". Bu bir 
anlamda "güç kullanın" şeklindeki bir Katolik fetvasıdır. Fi
listinli Hıristiyanlar mücadelenin içinde. Mesela Filistin 
Halk Cephesi lideri. Demokratik Cephesi lideri hep bunlar 
Hıristiyan. Dolayısıyla Hıristiyanlar da işin içinde.

S. Gündüz: Şimdi özellikle bu Aksa intifadasından 
sonra İslam dünyasının Filistin-İsrail yakınlaşması ve Ba- 
tı'ya yönelik olan tavrında ciddi bir değişiklik var. Mesela 
Suudi Arabistan bu olaylardan sorumlu olarak ABD'yi tut
tu. Bu atmosferde Kudus'ün bölünmezliği, Arafat'ın Ku
düs'e sahip çıkışı İslam dünyasında da bir yeni bütünleş
me sürecine girildiğine mi bir işaret?

C. Çandar: Kitlesel düzeyde evet, fakat rejimler düze
yinde ise yok. Bu dönem çok enteresan. Küreselleşmenin 
belki en önemli özelliği iletişim televizyon, internet... Bun
dan önce 1987'de patlak veren Filistin intifadası bu etkiyi 
yapmamıştı. Bugün Ramallah’da, Gazze’de, El-Halil'de ve 
Nablus’taki her görüntü milyonlarca Arap'ın evine giriyor. 
Ve müthiş bir öfke ve hınç birikiyor İsrail'e karşı. Birden bi
re kendi rejimlerine dönüyorlar ve soruyorlar “ne yapıyor
sunuz siz?" Filistin halkının yüklendiği bu miyon şu anda 
bütün Arap rejimlerinin meşruiyet temellerini sarsan bir iv
me kazanmaya başladı. Şimdi Arap rejimleri, kendi halkla
rını yalayıp geçmekte olan bu rüzgar karşısında, İsrail’le 
yakınlaşma politikası isteseler de güdemezlerdi, ki içerde
ki hareketi dindirebilsinler. Ve bu minvalde Batı'ya karşı, 
mesela petrol fiyatları tehdidiyle bir takım diplomatik koz-
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lan kullanarak İsrail'i yalnız bırakma yoluna gidiyorlar. Şu 
an İsrail’e karşı ortak bir üst siyasal yapı tepkisi gözükse 
de asıl tabanda toplumların ruhi-manevi bütünleşmesi söz 
konusudur.

S. Gündüz: Peki bunun üzerinde Fas, Ürdün ve Suri
ye’deki yeni genç liderlerin etkisi var mı sizce?

C. Çandar: Dolaylı olarak şöyle bir etkisi var ki, yeni 
liderler yeni bir politik açılımı ifade ettikleri, babalarından 
farklı davrandıkları için değil de, toplum için, bu dümensu- 
yunda strateji belirliyorlar. Çünkü henüz kendilerini ispat 
edemeden böyle karmaşık bir durumla karşı karşıya kaldı
lar. Dolayısıyla alttan gelen bu dalgaya uygun mesaj ver
mek durumunda kaldılar. Belki babaları olsaydı daha fark
lı bir tablo ortaya çıkabilirdi.

S. Gündüz: Barak’ın Camp David sırasında iç politi
kadaki desteği %20'lerde iken şimdi % 50'lere varmış du
rumda. Bunu nasıl değerlendirebiliriz?

C. Çandar: Şimdi Ehud Barak Camp David’e gider
ken uçakta azınlık hükümetine düştü zaten. Ona rağmen 
fotoğrafı doğru okumak gerekirse, inanılmaz bir mesafe 
katetti Barak. Yani bir İsrailliden beklenmeyecek tavizler 
verdi; fakat gene de yetmiyor. Ve barışı getireceği mesa
feye gidemedi, çünkü o kadarına izin yok, Burası İsrail, ka
bul edecek hiç kimse yok.

S. Gündüz: Bu İntifada’dan sonra görülen birşey da
ha var. Avrupa’nın İsrail’e olan destek politikalarında kıs
men de olsa bir azalmanın olduğu ve daha çok Filistinlile
ri ön plana çıkartan yayınların yapıldığını gözlemliyoruz.

Yoksa Avrupa-İsrail ekseninde bir 
uzaklaşma mı mevcut?

C. Çandar: Avrupa ile İsrail iliş
kileri hep iyidir. Çünkü Avrupa’nın II. 
Dünya Savaşı’ndaki Yahudi soykırı
mı ile ilgili utancı vardır. İkincisi bü
tün Avrupa ülkelerinde güçlü Yahudi 
kesimleri var. Ama 67’den beri Avru
pa herzaman İsrail-Filistin ve İsrail- 
Arap dünyasına karşı denge politi
kası gütmüştür. Filistin üzerinde Hı
ristiyanlık’tan gelen bir takım tarihi, 
kültürel bağları ve geleceğe yönelik 
hedefleri vardır. Yani Kudüs’ün bir 
Yahudi devletinin işgali ve kontrolü 
altında kalmasını benimseyememiş
tir. Dolayısıyla ABD-İsrail ilişkisin
den farklı bir formata sahiptir Avru- 
pa-tsrail ilişkileri. Barış süreci üçlü 
yürüyen bir süreçtir. ABD, İsrail ve 

Filistin. Fakat barış süreci tıkandı şu anda, gitmiyor artık. 
Bizzat Filistinliler bu durum karşısında Avrupa da girsin 
işin içine artık diyorlar. Mesela soruşturma komisyonların
da BM ve AvrupalIların da olmasını istiyor. Filistin konusu 
Avrupa’ya. Ortadoğu için bir kapı açıyor, tabi Avrupa da 
girmek istiyor içeriye. Dolayısıyla münhasıran ABD’li bir 
Ortadoğu denklemine meydanı bırakmak da istemiyorlar.

Avrupa Birliği’nin bir de Akdeniz boyutu var. Dolayısıy
la Batı da bunları kollayan bir politika gütmeyi yeğliyor.

S. Gündüz: Camp David’ten önceye kadarki süreçte 
Amerika’nın hem İsrail, hem de Filistin üzerinde belirleyici 
bir rolü vardı. Fakat Camp David’te bir çok baskıya rağ
men ABD istediğine ulaşamıyor. Bu da bize acaba İsrail- 
Filistin üzerindeki ABD gücünün kırılmaya başladığının bir 
göstergesi mi?’ sorusunu sorduruyor. Ayrıca ABD’nin İs
lam dünyasıyla ilişkilerinde de İsrail lobisinin güçlü bir etk
isi sözkonusu. Peki bu ABD İsrail-Filistin üçlüsünün ilişki
lerini sizce nasıl etkiliyor?

0. Çandar: Bir kere Clinton’ı bir özelliğiyle kaydetmek 
lazım ki, Gazze’ye ayak basıp Filistin parlamentosunda 
konuşma yapan tek Amerikan lideri. Ve bugüne kadar Fi- 
listin-israil arasında en dengeli siyaseti güden ABD lideriy
di. Şimdi artık eskiden Filistin’in adını bile duymak isteme
yen Amerikan politikasının yerine, daha dengeli ve hakem 
rolü oynamaya müsait bir politika var. Bu rol şu anda her 
iki taraf tarafından da benimsenmiş gözüküyor. Fakat yine 
de Amerika 2+2 =4 şeklinde İsrail’in tek güvencesidir. Ta
bi olaylar başladığı zaman Amerikan’ın esas politikaları Fi

r: Avrup
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listin'in reflekslerini kontrol etmek üzerine oluşuyor. Fakat 
herşeye rağmen kamuoyu yoklamalarında on sene önce
ki sonuçlarla şimdiki sonuçlar arasmda ciddi farklılıklar 
gözleniyor. Gene İsrail çok çıkıyor; yani İsrail haklı, Filis
tinliler haksızdır’ şeklinde. Fakat verilen oy yüzdeleri her 
geçen gün birbirine daha çok yaklaşıyor. İkincisi 'Amerika 
bu işte bir taraf olmalı mıdır’ sorusuna çoğunluk, ABD bir 
taraf olmaktan ziyade hakem olarak ilişkisini sürdürmelidir, 
gibi bir cevap veriyor. Şimdi hele seçimlerin olduğu bir dö
nemde -buraya dikkat edin- beklenileceği ölçüde bir İsrail 
yanlısı politika gütmüyor.

S. Gündüz: Son İSEDAK toplantısından önce sayın 
Ahmet Necdet Sezer’in Filistin’e destek mesajları gönder
mesi, 500.000 dolar ve buna bağlı olarak bir de sağlık yar
dımının Filistin'e yapılmış olması, Türkiye-İsrail politikala
rında bir değişikliğin sinyalleri midir acaba? Yani daha çok 
İslam dünyasına yönelik bir siyaset mi izlenmeye çalışılı
yor?

C. Çandar: 28 Şubat’ın o “altın günleri"nde olduğu ka
dar kaba ve açık İsrail yanlısı ve Araplara karşı hasmane 
sinyaller veren bir politikayı gütmüyoruz, bu doğru. Şimdi 
politikayı daha dengeli hale getirdik. Filistinlileri dikkate al
mak, Arap dünyasının duyarlılıklarını da hesaba katmak, 
Türkiye’yi kayıtsız şartsız İsrail’in müttefiki konumunda 
göstermemek -mesela BM oylamasında alınan tavır- gibi 
yöntemlerle dengelediler politikayı. Ama tabi Türkiye, İsra
il ilişkilerinin bozulmasını istemiyor, çünkü İsrail yüksek 
teknoloji üreten bir devlet olduğu için ve özellikle güvenlik 
alanında, ister askeri olsun ister emniyet olsun. Amerika
lılardan sağlanmayan araç-gereç bilgisi İsrail’den sağlan
dığı için ve Türkiye’de de bu kurumlar ve mekanizmalar si
yasette çok ağırlıklı olduklarından İsrail,
Resmi Türkiye için değerini koruyor. So
nuç olarak Türkiye bu ihtilafın çatışma 
boyutuna bürünmesini hiç istemiyor.
Çünkü İhtilaf büyür ve yayılırsa, o zaman 
Türkiye bir kavşakta yol seçimine zorla
nacak gibi hissedecek kendini ki bunu da 
istemiyor. O yüzden her türlü barış çaba
sına son derece teşne, Mısırlılarla yakın 
bir temas halindeler, keza İsrail'le de öy
le ve Arafat’la da Filistin tarafında görüş- 
mekteler. Ama Türkiye bence hâlâ şunu 
anlamış değil, bu olay çok kuvvetli bir dip 
dalgayla Filistin halkının içinden geliyor.
Dolayısıyla basit bir mesele değil.

S. Gündüz: Artık Arafat’ın ABD’nin 
istediği gibi zayıf bir liderden ziyade İnti

fada’yla birlikte Filistin halkından aldığı destekle güçlendi
ğini görüyoruz ve Doğu Kudüs’ün de bu güçle alınabilece
ğinin tartışıldığı bir durumu izliyoruz. Artık bu İntifada’nın 
çok daha farklı olduğunu başında belirtmiştiniz. Peki bu
nun böyle oluşunda Lübnan’da kazanılan zaferle İsrail'in 
yenilmezlik sembolünün yıkılışının bir etkisi mi sözkonu- 
su? Bu şekilde İslam dünyasının kazandığı bu morali na
sıl değerlendirebiliriz? Yani İsrail yenilmeye mi başladı?

C. Çandar: En başta ben Ortadoğu’da ak-kara kav
ramlarıyla konuşmaktan uzak durmayı yeğliyorum. Ben 
birkaç şey söyleyerek bu soruya cevap vermiş olayım. 
Öncelikle ABD ve İsrail’in ben zayıf bir Arafat istediklerin
den emin değilim. Tam tersine güçlü bir Arafat istiyorlar, 
çünkü Arafat’tan başka barış sürecinde partner olarak bu
labilecekleri kimse yok. Güçlü olabilsin ki taahhütlerini ye
rine getirebilsin. Tabi kendileri de Arafat’tan daha güçlü ol
mak koşuluyla. Sonuçta o da kendi toplumu üzerinde güç
lü bir lider olarak dikte edilen şartları onaylatabilsin. Fakat 
güçlü bir Arafat da aslında onların istediğini verecek bir 
Arafat değil. Güçsüz Arafat hiç değil, çünkü o zaman hiç
bir şeyi kontrol edemiyor demektir. Aşağı tükürsen sakal, 
yukarı tükürsen bıyık hadisesi gibi derin bir hadise ki, ide
olojik boyutu, dini, kültürel, ekonomik, beşeri, askeri, je 
opolitik ve stratejik boyutu olan bir girift hadise sözkonu- 
su. İntifada Arafat’ın güçlendiğini mi gösterdi? Bence ha
yır. Arafat’ın tam tersine kendi halkı üzerinde güçsüzleşti
ğini gösterdi. Fakat Ortadoğu dinamiklerini iyi anlamak la
zım, Arafat lider kalmak ve halkının önünde yürüyebilmek 
için bu yürüyüşün içinde yer almak zorunda. Yani Arafat 
İsrail’in Jandarması değil. Arafat Filistin özgürlük hareketi
nin lideri. Dolayısıyla bu hareket kendisinin kontrolünden
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çıkan bir enerjiyle patlak verdiği zaman bastıracaktır, çün
kü bastırsın istiyorlar. Benim jandarmam ol diyor İsrail. 
Yoksa kendisini güçlü kılabilmek için onun önüne mi geçe
cek? Arafat elbette ikinci yolu seçiyor. Çünkü Şarm el- 
Şeyh’de yazılı anlaşma yapmadılar. Sözlü olarak tamam, 
peki, dendi. Daha Arafat geriye dönmeden Ramallah’ta 
gösteriler patlak verdi ve en önde Arafat’ın Batı Şeria'daki 
temsilcisi Marvan Bergutti yürüdü. Ve bağıra çağıra yürü
yordu. CNN'e demeç veriyordu: "Bu Şarm el-Şeyh'te top
lananlar halkın ne istediğinin farkında değiller.” Şimdi Ara
fat hangisi? ikisi de Arafat. Hem uluslararası diplomatik 
arenada, ABD bastıracak, hem Kofi Annan bastırarak, 
hem Solana AB adına bastıracak... Gazze havaalanı ka
palı, dışarı giriş-çıkış herşey abluka altında, hem Hüsnü 
Mübarek bastıracak, hem de Arap hinterlandı bastıracak, 
e mecbur Şarm el-Şeyh’e gidiyor. Peki diyor, falan. Aynı 
anda ordaki adamı “ne pekisi, biz bildiğimizi okuruz," di
yor. El altından, o da biliyor olacakları ve bildiğinizi yapın, 
yürüyün diyor. Şimdi Arafat birkaç oyunu bir arada oynu
yor. Dolayısıyla Arafat kendini güçlü kılmak için halkının 
içinden gelen gücün üstüne oturmak zorunda.

İntifada Arafat’ın güçsüz olduğunu ortaya çıkardı, ama 
İntifada'yla Arafat güçlü olabilir aslında. Ve bu İntifada’nın 
önünde o yürümezse, HAMAS yürüyecek, İslami Cihad 
yürüyecek bu hareketin önünde. Lübnan olayı ise bütün 
Filistin halkı üzerinde bir moral oldu. Banş sürecinin gide
ceği bir yer yok. İsrail'e güç kulanırsan kazanırsın, gibi bir 
durum ortaya çıktı.

Şimdi İsrail’in yenilmezliği konusuna gelince, burada 
da net konuşmamak lazım. İsrail modern ve çok güçlü bir 
devlet. Askeri mekanizmasıyla, yönetim usûlleriyle, mo
dern ve yüksek teknoloji devleti İsrail, bunlar şaka falan 
değil. Üçüncüsü Rusyahudiler aktı buraya ve Sovyetlerin

bütün birikimlerini 
taşıdılar İsrail'e. 
Fakat İsrail klasik 
bir savaşta 67 ve 
73'e de benze
mez, bütün Arap 
dünyasını iki gün
de darmadağın 
eder. Fakat şu an
daki mücadele İs
ra il’in kazanması 
mümkün olmayan 
bir mücadele. 
Çünkü bu klasik 
bir savaş değil. İç

içe, yanyana yaşadığı halk, hergün çoluk çocuk sokakta, 
ekonomi allak bullak oluyor, ulaşım duruyor, diplomasisi 
kilitleniyor. Ve sevimsiz görüntüler ortaya çıkıyor ki, çoluk 
çocuğa ateş açan zalim bir devlet görüntüsü. Bu İsrail’in 
alışmadığı ve sevmediği bir savaş tarzı. Şimdi bu nasıl ka
zanılır, bunu İsrail de bilmiyor. O yüzden İsrail’in yenilmez
liğinin ortadan kalktığına dair çıkarımlarda daha ihtiyatlı 
olmalıyız.

S. Gündüz: Barak bu savaşın kazanılmayacığı ile il
gili olarak İsraillileri ikna edebilir mi ve 1967’deki işgal edi
len sınırlann gerisine çekilme kararı alabilir mi? Bağlantılı 
olarak Ortadoğu’da bir çıkmaz sokak sahnesi mi var yok
sa işler çözülmeye mi başlıyor?

C. Çandan Şimdi birinci kesime karşılık şunu söyle
yeyim, bu dediğinizin olabilmesi için maalesef çok kan dö
külmesi ve çok yol gidilmesi lazım. Oraya varmadan yapı
lacak şeyler var. Yani İsrail’in bu iş böyle gitmiyor, en iyisi 
67’deki sınırların gerisine çekilelim gibi bir tutum sergile
mesi çok yakın ve kolay bir nokta değil. Bir de unutmama
lıyız ki İsrail’de muazzam ideolojik bir yön var. Muazzam 
bir fanatiklik var ve Harem-i Şerif müslümanlar için ne an
lam taşıyorsa, onlar için de aynı anlama geliyor. Buraya 
kadar öncelikle İsrail’in yapacağı şeyler var. Örneğin; Ba
tı Yaka ve Gazze’deki kuvvetlerini çekebilir ve 'kur devle
tini’ diyebilir. Fakat Kudüs'ü bırakmadan. Bu dediğinizin 
gerçekleşmesi için İsrail’in içindeki dengelerin çok ciddi 
değişikliklere uğraması lazım. Şu anda maalesef İsrail’de 
Filistinlilerle barış yanlısı güçlerin bile önemli bir kısmı Fi
listinlilere karşı mesafeli duruyorlar. O yüzden bu uzak gö
züküyor. Buradan sorunun ikinci bölümüne geçersek, evet 
Ortadoğu’da vadesi ve süresi belli olmayan bir çıkmaz ik
limine girmiş bulunmaktayız.

S. Gündüz: Çok teşekkür ediyoruz. ■
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Filistin’de 
Yine Kan ve Gözyaşı

Kani Torun

H er şey 28 Eylül’de İsrail’in muhalefetteki 
Lilcud Partisi Lideri ve 1982’deki Sabra ve 
Şatilla katliamlarının sorumlusu “Beyrut 

kasabı” Ai'iel Sharon’un Mescidi Alcsa’yı ziyaretiyle 
başladı. Bu ziyareti fanatik Yahudilerin Mescidi Alc- 
sa’yı yıkma planlarının bir parçası olarak gören müs- 
lümanlar Sharon’un etrafındaki askerlere taş atmaya 
başladılar ve böylece Filistin’de son elli yıldan beri 
belirli aralıklarla tekrarlanan olaylar dizisinden biri 
başladı ve bunun sonucu bir kısmı çocuk lOO’den 
fazla insan öldü. Son olayları anlatmadan önce olay
ların arka planını bilmekte yarar var.

Bilindiği üzere 1993’te Oslo’da İsrail’le Filistinli
ler arasında imzalanan anlaşmayla başlayan barış sü
reci ne Filistinlileri memnun etmiş ne de fanatik Ya- 
hudileri. Özellikle İsrail’in yeni Yahudi yerleşim yer
leri açmaya devam etmesi, sürecin başarıya ulaşması
nı sürekli engelledi. Son olarak İsrail’deki yeni yöne
timin barış getirme vaadi ve Clinton’ın da dönemi 
bitmeden bu anlaşmazlığı sona erdirerek tarihe geç
me isteği tarafları Camp David’de buluşturdu. Bura
da yapılan görüşmelerde anlaşmazlık Kudüs’ün sta
tüsü üzerinde yoğunlaştı. Filistinliler İsrail’in Ku
düs’ü ebedi başkent yapma isteğini, İsrail de Filistin
lilerin Doğu Kudüs üzerindeki egemenlik hakkını 
kabul etmediler. Amerika’nın bütün baskılarına rağ
men bunu halkına kabul ettiremeyeceğini bilen Ara
fat “Kudüs’ü verecck Arap lider daha anasından doğ
madı” dedi. Taraflar buradan anlaşamadan döndüler. 
Ancak Amerika’nın İsrail’e baskıları sonucu Doğu 
Kudüs’ün statüsü üzerinde tavize zorlanacaklarını

anlayan Yahudiler sonuçlarını önceden kestirdilderi 
bir provokasyona kalkıştılar. Sharon’un Mescidi Alc- 
sa’ya Ehud Barak’ın bilgisi dahilinde ve devletin ko
rumasında gitmesi bu ihtimali güçlendirmektedir.

Tekrar son olaylara dönersek Sharon’un ziyare
tinden bir gün sonra 29 Eylül cuma günü Kudüs’te 
çıkan olaylarda 6 kişi 
can verdi. Türkiye İs
rail’i kınayan bir bildi
ri yayımladı. 30 Ey- 
lül’de çıkan olaylarda 
ise 9 Idşi can verdi. Bu 
ölümlerden biri özel
likle kamuoyunda bü
yük infial uyandırdı.
Gazze’de 12 yaşındaki 
Muhammed El-Durah 
babasının arkasına 
saklanıp kurşunlardan 
korunmaya çahşırken 
İsrail askerlerinin açtı- . 
ğı ateş sonucu can ver
di. Onu almaya gelen 
ambulans şoförü de 
kurşunlardan kaçama
dı ve can verdi. Bu ola
yın kamera tarafından 
görüntülenmesi infiali 
artırdı. Bu olay Filis
tin’de mücadeleyi da
ha da ateşledi. Hamas
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lideri Ahmet Yasin bütüıı Filistinlileri İsrail’e karşı si
lahlı mücadeleye çağırdı. 1 Eldm’de ateşkes yapıldığı 
söylense de bu uzun sürmedi olaylar devam etti. 12 
Filistinli daha can verdi. 2 ve 3 Eldm’de en az 26 Fi
listinli öldürüldü. 4 Eldm’de Paris’te İsrail ve Filistinli 
liderler ABD Dışişleri Bakanı Aibrihgt ve Fransa 
Cumhurbaşkanı Chirac’ia ayrı ayrı görüştüler. Ancak 
bir netice çılcmadı. Filistin’de kan akmaya devam et
ti. 7 Ekim’de Nablus’ta Hz. Yusuf türbesinin etrafın
daki binalar Filistinliler tarafından yakıldı. Barak 48 
saat içinde şiddet durmazsa barış süreci çöker diye 
tehdit etti. Bu arada Türkiye’ye bir ziyaret yapacak 
olan İsrail Genelkurmay Başkanı ziyaretini iptal etti. 
Nişantaşı’nda İsrail havayolları bürosu önünde pro
testo gösterisi yapmak isteyen yaklaşık 15 kişi gözal
tına alındı.

8 Eldm’de Birleşmiş Milletler Filistinlilere karşı 
aşırı güç kullanılmasını kınayan bir tasarıyı 14 oyla 
kabul etti. ABD çekimser kaldı. Hayli sulandırıhnası- 
na rağmen Amerikan yönetimi İsrail’i lanayan bir 
karara katılmayı göze alamadı. Barak’ın 48 saat süre 
vermesi ve Suriye ve Lübnan’ı tehdit etmesi bölgede

tansiyonu gitgide artırdı. Bu son olayların bir önem
li tarafı da ilk kez Filistin polisinin de hallda birlilcte 
İsrail askerlerine saldırmasıydı. Bu da olası bir îsrail- 
Filistin savaşını tetikleyebilirdi.

10 Ekim’de Barak süreyi uzattı. Ancak bu arada 
İsrail ayrım gözetmeden bütün Araplara saldırıyor
du. İsrail’in vatandaşı olan ve pasaportunu taşıyan 
Araplar da düşman muamelesi görüyorlardı. Fanatik 
yahudiler Arap işyerlerini tahrip ediyor ve tek yaka- 
ladıldarı Araplara intilcam saldırısı yapıyorlardı. İs- 
hak ve İsmail’in torunları birbirini boğazlıyorlardı. 
Uzatma süresi içinde meydana gelen bir olay bir an
da tansiyonu artırdı. 12 Ekim’de Ramallah’da sivil gi
yimli iki İsrail askeri Filistinli polisler tarafından ka
rakola götürüldü. Bunu öğrenen kalabalık karakolu 
bastı ve iki İsrail askerini linç etti. Bu olayın hemen 
ardından İsrail helikopterleri Ramallah’a karakolun 
olduğu bölgeye füze saldırısında bulundular. Saldırı 
ile karakol ve çevresi yerle bir oldu. Yine aynı saatler
de Gazze’de CIA başkanı ile görüşen Ai‘afat’m oldu
ğu bölgeye füzelerle saldırdılar. Olayda Arafat’a bir- 
şey olmadı, ancak gerilim çok arttı. Filistin yönetimi

Hüsnü Mahlim
Intifadayı Anlatıyor

Ankara Pınar Kitap ve Kültür 
Merkezi’nde haftalık olarak yapılan 
kültür etkinliklerine konuşmacı 
olarak katılan BBC Ortadoğu tem
silcisi Hüsnü Mahli, Ortadoğu’daki 
son gelişmeleri değerlendirdi.

Mahli barış görüşmelerinin 
çıkmaza girdiğini, Arafat’ın da artık 
bu kadar taviz vermeye dayanacak 
gücünün kalmadığını belirterek gö
rüşmelerden çekildiğini belirtti.

Oslo anlaşmasına da değinen 
Hüsnü Mahli konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Oslo’da yapılan anlaş
maya göre İsrail işgal ettiği toprak
ların bir kısmından 4 Mart I999’da

çekileceğini belirtmesine rağmen 
ancak % 33’ünden çekildi. Bunun 
üzeri ABD devreye girerek bir yıl 
daha ertelemesini istedi. Bu arada 
ABD tarafından Arafat’a baskılar 
yapıldı ve 13 Eylül 2000’e gelindi. 
Batılılar merak ediyor acaba Arafat 
bağımsız Filistin devleti ilan edecek 
mi, etmeyecek mi?”

13 Eylül’den sonra Ameri
ka’nın baskısıyla “Arafat’ın yine 
masaya oturduğunu belirten Mahli 
sözlerine şöyle devam etti: “Ara
fat’tan çok tavizler istendi; Ku
düs’ün şu sokağını, dağın yarısını, 
vs. ver... diyerek baskılar yapıldı.

Batılı ülkelerin o kadar baskısına 
rağmen kabul etmedi, çünkü Filis
tin halkının canına tak etmişti ar
tık. 67’de doğan çocuk 33 yaşına 
geldi. İşkencenin artık bu kadarına 
dayanamazdı ve patlamak üzerey
di.”

Mahli, tarafsız olması gereken 
Amerika’nın açık ve net olarak 
tavrını İsrail’den tarafa koyduğunu 
ve Arafat’ı barış görüşmelerinden 
çekilmekle suçladığını söyledi.

Bu cesareti gören İsrail’in daha 
da sertleştiğini belirterek “ Bu sert
leşme en dorukta Şaron’un Hare
mi Şerifi gezmesiyle patlak verdi.
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tutuklu bulunan Hamas ve İslami Cihad mensupları
nı serbest bıraktı. Daha önce çoculdarı öldüren İs
rail askerlerini kınayan Clinton iki askerin linç edil
mesini de kınadı. Çocuk katillerinin görüntülerini 
yayınlamayan Amerikan televizyonları linç görüntü
lerini yayınlayarak İsrail’in davranışını meşrulaştır
maya çalıştılar, Gerçekten de bu tür olaylar batı bası
nının çifte standardını ortaya çıJ<armada turnusol 
kağıdı işlevi görmektedir. Olaylar boyunca Amerika 
ve İngiltere’nin önde gelen gazetelerini taldp ettil<; 
özellikle Amerikan basınında İsrail aleyhtarı olma
sından vazgeçtik, Filistinlileri birazcık haklı göstere
cek bir yaym yoktu. Sadece İngiliz The Guardian ga
zetesi Edward Said’in bir makalesini yayımladı ve yi
ne İngiliz The Independent gazetesinin Ordadoğu 
muhabiri Robert Fisk gerçekten namuslu yorumlar
da bulundu. (Her iki yazının çevirisini sonraki son
raki sayfalarımızda okuyabilirsiniz)

Olayların bu derece tırmanması Amerika’yı hare
kete geçirdi ve Birleşmiş Milletler’le beraber bir barış 
konferansı hazırladı. 16 Ekim’de Mısır’ın Şarm el 
Şeyh kentinde toplanan taraflar görüşme masasın

dayken bile Filistin’de kan akmaya devam ediyordu. 
Nihayet 17 Eldm’de Amerika’nın baslosı ile bir ateş
kes imzalandı. Ancak antlaşma kağıt üzerinde kaldı 
ve olaylar bütün hızıyla sürdü. İsrail, sivil Filistinlileri 
katletmeye devam ederken intifada giderek yükseliy
or ve genişliyor.

Son olaylar Ortadoğu’daki barış sürecinin ne ka
dar kırılgan olduğunu göstermektedir. Yine Filis
tin’de asıl sorunun Kudüs olduğunu da göstermiştir. 
Masa başında yapılan anlaşmalar hallon istelderini 
yansıtmazsa uzun ömürlü olmayacaktır. Nitekim da
ha şimdiden Hamas İsrail hedeflerine saldıracağını 
açıldamıştır. Son olaylar yine bu bölgeyi 400 yıl barış 
içinde idare etmiş olan Osmanh’yı hatırlatmıştır. 
Maalesef Osmanlı’nın boşalttığı alan ne Türkiye ne 
de bir başka İslam ülkesi tarafından doldurulmadığı 
için, bu güç boşluğu bölge dışı güçlerin müdahalesi
ni davet etmektedir. Son zamanlarda basında çokça 
sözü edilen Osmanh modeli arayışları bile Türki
ye’nin tarihsel misyonunun önemini ve İsrail’in 
kuyruğuna takılmış bir Türkiye’nin etkisizliğini göz
ler önüne sermiştir. ■

Çünkü 33 yıllık işgale rağmen hiç
bir yahudi oraya girememiştir. Şa- 
ron 300 asker ile geldi ve kutsal 
toprakları kirletti ve bundan sonra 
28 Eylül’de intifada başladı" dedi.

Türkiye’nin İsrail için önemli 
bir ülke olduğunu belirten Hüsnü 
Mahli, bir Israilli gazetecinin kendi
sine, “ Biz devlet olduktan bu yana 
en büyük zaferi Enver Sedat’ın Tel 
Aviv’e gelmesiyle elde ettik. On
dan daha önemli bir zaferi 1996- 
97’de Türkiye ile yaptığımız anlaş
malarla elde ettik." dediğini aktar
dı. Mahli İsrail devletini tanıyan ilk 
ve tek İslam ülkesinin Türkiye ol
duğunu, aşağı yukarı İsrail devleti 
kurduktan 6-7 ay sonra tanıdığını 
belirtti. “ Gerçekten bizce ciddi bir 
ilişki var Türkiye ve İsrail arasında. 
En önemli şey de 1957 veya 1955 
(tam tarih, gizli olduğu için bilinmi

yor) İsrail Başbakanı Begin Anka
ra’ya geliyor, burada zamanın baş
bakanı Menderes’le gizli bir top
lantı yapılıyor. Orada Türkiye, 
Amerika, İsrail, İngiltere, İran gibi 
ülkelerin Ortadoğu’da dengeleri 
nasıl kendilerinden yana geliştire
cekleri konuşuluyor,

Mahli diğer bir gelişme olarak 
da 1991’in sonlarında kurulan 500. 
Yıl Vakfı’nı değerlendirdi. Bu geliş
meden sonra ilk defa bir Türk 
başbakanı’nm gittiğini İsrail’e gidi
yor ve sürecin bundan sonra daha 
hızlı bir şeldide geliştiğini belirtti. 
Halkının çoğunun Filistinlilerden 
yana olmasına rağmen İsrail’e l<arşı 
bir tavır anladığını söyledi.

Araplar açısından Türkiye’nin 
şu anki konumunu değerlendiren 
Mahli şunları söyledi: “Araplar ve 
Türkler asında malesef soğuk rüz

garlar esiyor. Özellikle 96’dan bu 
yana İsrail’den dolayı çok ciddi so
ğukluk var. Biliyorsunuz önceki se
nelerde yapılan İslam ülkeleri zir
vesinde sayın Cumhurbaşkanı De- 
mirel çel<ilmek zorunda kaldı kon
feranstan. Çünkü çok ciddi baskı 
vardı. “ Siz ne yapıyorsunuz hem İs
rail’le işbirliği yapıyorsunuz, İsrail 
uçakları Ankara’nın semalarında 
eğitim uçuşu yapıyor, öbür taraf
tan İsrailliler gelip Filistinlileri kesi
yor... Siz buna nasıl göz yumarsı
nız" eleştirisi yapılınca dayanamadı 
ve konferanstan bir gün önce çeki
lip geldi. Türkiye’nin Arap ülkele
riyle homojen bir ilişkisi yok. Arap 
ülkelerine gittiğimizde bize sorulan 
ilk soru Türkiye neden İsrail’le iş
birliği yapıyor?’ olmaktadır."

Yayma Hazırlayan:

Musa Çağlar
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ALINTI

BARIŞ Sü r e c i  ç if t e  
STANDARTTAN İBARET

Edward Said

Baştan beri yanlış aktarılan, defolu Oslo barış süreci 
son aşamasına girdi; şiddetli çatışmalar, İsrail'in oran
tısız yıkımı, geniş çaplı Filistin ayaklanması ve büyük 
bölümü Filistinli olmak üzere önemli can kayıpları... 
Ariel Şaron'un 28 Eylül'de Harem-üş ŞeriPe yaptığı zi
yaret Ehud Barak'ın onayı dışında gerçekleşemez. Baş
ka türlü göbekli, yaşlı savaş suçlusu binlerce asker eşli
ğinde oraya nasıl gidebilir? Ziyaretin ardından Barak'a 
destek yüzde 20lerden 50'lere fırlarken, sahne daha 
sert davranacak ulusal birlik hükümeti kurmak için ha
zır hale geldi.

Bu karışıklığın belirtileri 1993'deki başlangıçtan 
beri mevcuttu. İşçi ve Likud partili liderler Oslo'nun, Fi
listinlileri, İsrail tarafından çevrelenen, birbiriyle temas- 
sız bölgelere ayırma amacında olduğunu açıkça dile 
getirdi. Rabin, Peres, Netanyahu, Barak hükümetleri 
döneminde istimlaklar, yıkımlar sürerken, Yahudi yerle
şimlerinin sayısı katlandı. (Batı Şeria ve Gazze'ye 200 
bin Yahudi geldi. Kudüs'se bu rakama tek başına ulaş
tı). İşgal sürerken, Filistin egemenliğine dair en küçük 
adımlar İsrail'in istekleri doğrultusunda ertelendi, iptal 
edildi. İşgal altındaki Doğu Kudüs saldırgan bir İsrail 
kampanyasına hedef oldu. Filistinliler görmezden geli
nerek şehrin İsrail'in ebedi ve bölünmez başkenti oldu
ğu iddia ediliyor 4 Milyon Filistinli mülteciye dünyanın 
en eski ve en kalabalık sürgün kitlesi geri dönüşü ve 
tazminatı unutmaları söylendi.

İsrail fıâlâ kurban rolü oynuyor

Mossad ve CIA tarafından desteklenen yolsuz ve bas
kıcı bir rejimin tepesindeki Yaser Arafat, ABD barış 
ekibi İsrail lobisinin eski çalışanlarıyla doluyken, Was
hington yönetiminin arabuluculuğuna dayanmaya de
vam etti. Uysal, fakat halk tarafından sevilmeyen, yalı
tılmış Arap şefler (özellikle Mısır lideri Mübarek) aşa
ğılayıcı bir şekilde Amerikan çizgisinde yer almaya 
zorlandı; böylece ülkelerinde, kalan inandırıcılıklarını 
da yitirdi. İsrail'in temelsiz güvenlik sorunu, abes istek
leri ve öncelikleri hep ilk sırada yer aldı. Barış süreci
nin ardında gerçeğin yanlış anlaşılmasından kaynak
lanan iki İsrail/Amerikan öngörüsü bulunuyor.

İlk olarak 1948'den beri yeterince ceza ve kavga 
olduğu ve Filistinlilerin pes edip, Arafat'ın yapmış ol-

YALANLAR NEFRET VE

Bu bir yalan, nefret ve ölüm hikayesi. Bizim Ortadoğu’daki 50 yi 
İlk adaletsizliği anlayamamamızm hikayesi. Dünyanm bir köşesii 
deki, hemen her gün 11-12 yaşmda başmdan vurulup öldürülmi 
çocuklannm cenazesini kaldıran bir grup insanın, kılık değiştirm 
iki İsrail ajanını linç etmesini anlayıp anlayamamakla ilgili bir h 
kaye bu. Düzeni sağlamak için silahsız sivillerin evlerini bombal< 
yan İsrail’in ve yüze yakın Filistinli öldükten sonra, ild askerin ö 
mesiyle İsrail’den yana net tavır koyan ABD’nin de hikayesi ayı 
zamanda.

Dün Gazze’de gezerken, 7’den 70’e Filistinlilerin yüzünde gülü 
cülder gördüm. Televizyondan ABD’nin Gole gemisine düzenlene 
intihar saldırısını izliyorlar ve gülüyorlardı. Bir çocuk, “Duydumu 
mu ABD gemisini batırmışlar? Ölen Amerikalılar varmış” diye ha 
beri veriyordu arkadaşlarına.

Bundan yedi yıl önce Arafat’la Rabin’in, Glinton’un önünde (. 
sıkışmalarını izlemiştik televizyonlarda. Şimdi İsrail helikopterle! 
Arafat’ın karargahını bombalıyor. Televizyonlarda Filistinlilerin il< 
askeri nasıl öldürdüğünü uzun uzun görüntüler eşliğinde izliyor 
sunuz. Kim öldürdü, kimi öldürdü, nasıl öldürdü? Sonra ABD ge 
misi Gole’ü kimin batırmış olabileceği, nasıl battığı, ne şekilde in 
tihar saldırısı düzenlendiği...

Evet, terörizm. Ama niye?

Pentagon yetkilileriyle yapılan röportajlarda sürekli terörizm kına 
nıyor. Ama bir kelime olsun, ‘niye’ yok. Filistinliler niye linç etti 
Bir Arap niye lastik bir bota bombaları doldurup ABD gemisin< 
çarptı? Arap siyasi eliti ve işin içinde örgütlü bir saldırının, Usam< 
bin Ladinin, şunun bunun olup olmadığı bir yana dursun, gençle
rin öfkesine hakim olunamaması gibi bir gerçek duruyor. Yedi yı 
önce Arafat Rabin’le Oslo barışını imzalarken, bunun sonunur 
şiddet olacağını söyleyen pek az insan vardı. Amerika, Filistin’., 
devletsiz, başkentsiz ve Yahudi yerleşimlerinin olduğu gibi durdu
ğu bir anlaşmaya zorluyordu çünkü. Arafat’ın nasıl ‘süper terörist
ten’ süper devlet adamına dönüştüğünü yazarken, bir kez daha te
röriste dönüşmesinin o kadar da zor olmadığını söylemiştim. İşte 
şimdi Arafat bir kez daha terörist. En azından yedi yıldır Arafat’la 
defalarca el sıkışmış Israilli politikacılar öyle diyor artık. Yaşanan
lar sürpriz falan değil.

Bir Pentagon yetkilisi, Yemen saldırısının Ortadoğu’da parlayan 
şiddetle ilgisi olup olmadığını araştırdıklarını söylüyor. İlgisi mi?
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KABA KUVVETİN DİLİ
Robert Fisk

Şiddet mİ? Coie’a intihar saldırısının, yüze yalcın Fiiistinii’nin ölü
müyle ilgisi olup olmadığını sormak mı? Madeleine Albright iste
diği kadar dürüst arabuluculukla övünsün. ABD’nin İsrail’in 
müttefiki olduğu gün gibi ortada. Ne iki askerin linç edilmesi, ne 
de Hazreti Yusuf’un mezarının yerle bir edilmesi temize çıkarıla
bilir olaylar. Fakat Filistinlilerin vahşeti de, ancak İsraillilerin vah
şetiyle açıklanabilir. Şu ana kadarki ölü sayısı 1996’da İsrail’in Ka- 
na’da bombalayıp öldürdüğü 106 Lübnanlı sivilin sayısına yakın. 
Biz ona katliam, İsrail yanlışlık demişti. İsrail Sabra ve Şatila’da 2 
bin Filistinli sivili öldürdüğünde biz yine katliam demiştik. İsrail 
yine yanlışlık. Şimdi yüzden fazla Filistinli ve Israilli Arap öldü. 
Biz artık katliam demiyoruz, ama İsrail için bu yine yanlışlık. Öl
dürülen 25 Filistinli çocuğun her biri, kameralar önünde öldürü
len 12 yaşındaki Muhammed Durra da, okulundan dönerken ba
şından vurulup ölen 11 yaşındaki Sami Ebu Cezir de yanlışlık. Ve 
dün İsrailli yetkililer Gazze’de, sadece sivil nüfusa boşaltılması 
söylenen askeri hedeflerin vurulduğu yönünde olağanüstü bir 
açıldama yaptı.

İsrail yaptığında a(iı yanlışlık oluyor
I  ,  I

1982’de Lübnan’daki askeri hedeflerin' bombalanması sonucu 17 
bin sivilin öldüğünü hatırlar mısınız? 1996’da boşaltılması söyle
nen bölgelerde füze atılan (tabii ki ABD’nin Boeing firması tara
fından üretilmiş bir füze) bir ambulansın arkasındaki dört çocu
ğun ve üç kadının öldüğünü hatırlar mısınız? İsrail için onlar da 
birer yanlışlık. Peki ya Pentagonun ‘terörist’ dediği Filistin polis
lerini CIA eğitmemiş miydi? Pelci ya AJBD Oslo barışının garantö
rü ve arabulucusu değil miydi? Peki, şimdi Filistinlilerin ve diğer 
Arapların ABD’yi lanetlemesinde şaşılacak bir şey görebilir misi
niz? İşte bakın ABD Başkanlık seçimlerinin iki adayı Gore ve 
Bush, İsrail’e bağlılık bildirme yarışı içinde. ABD olan bitenle il
gisiz sayılabilir mi?

Bütün bu yaşananların aynı eski hikaye olduğunu düşünüyo
rum. Barış isteyen İsrailliler bir yanda ve ele avuca gelmez, isyan
cı, cani Filistinliler, yüzden fazla ölülerinden sorumlu olan, olsa 
olsa kaba kuvvetten anlayan Filistinliler öbür yanda, işte bir Isra
illi askeri sözcüsünün geçen akşam söyledikleri: “Onların anlaya
cakları dilden konuşacağız.” Yani kaba kuvvetin dilinden. Buna is
terseniz bir savaş ilanı da diyebilirsiniz.

The Independent, 13 Ekim 2000 
(Radikah 15.10.2000)

duğu gibi tavizin tavizine razı olacağı yolunda. Böyle: 
ce Filistinliler davaları bırakacak ve İsrail affedilecek. 
Bu yüzdendir ki 'barış süreci' Filistinlilerin geçmişteki 
kayıplarına, sürülmelerine ve devletsizliklerine önem 
vermezken, en gelişmiş ordulardan birine sahip nükle
er güç İsrail hâlâ kurban rolü oynuyor ABD, Irak ve 
Kosova'da mülteciler yüzünden savaşa tutuşurken, 
1948 trajedisi hakkında hâlâ resmi bir tanımlama yok. 
Ancak Araplar için gerçek, temeldeki adaletsizliğin 
yansıması görüldüğü sürece kimse halkın unutmasını 
bekleyemez.

İkinci olarak yedi yıl boyunca Filistinlilerin ekono
mik ve sosyal durumu kötüleşirken İsrailli ve ABD'li si
yasetçiler borazan çalarak başarılarını ilan etti. BM'yi 
ve diğer kurumlan dışlayarak, yanlarına taraflı med
yayı alarak gerçeği değiştirip 'barışın' zaferlerinden 
dem vurdular. Şimdi İsrail'in helikopterlerine karşı 
Arap dünyası ayağa kalkarken, İsrailli Araplar üçüncü 
sınıf vatandaş muamelesine karşı başkaldırırken statü
ko yıkılıyor. BM'de yalıtılan, İsrail'in hamisi olduğu için 
Arap dünyasında sevilmeyen ABD'nin artık yapacak 
katkısı kalmadı. Bundan sonra geçiş anlaşması ola
maz. En ilginciyse ABD, Avrupa ve İsrail'deki barış 
aşıklarının insanlar boğazlanırken ya şiddeti destekle
mesi ya da Filistinlilere yönelik hayal kırıklıklarını be
lirtmesi. En kötüsü de İsrail lobisinin etkisindeki Ameri
kan medyasının olayları çarpıtarak vermesi İsrail'in 
kuşatıldığından bahsetmesi. ABD yönetimi Sırbistan'da 
halkın adaletsizliğe karşı ayaklanmasına alkış tutar
ken, Filistinlilerin aynı gerekçeyle sokaklara döküldü
ğünü görmezden geliyor.

Bence yeni intifada bir ölçüde Arafat'a da yönelik. 
Yıllarca halka vaatler dağıtan Arafat yolsuz bir rejim 
kurdu. Bütçenin yüzde 60'ı bürokrasi ve güvenliğe ak
tarılırken, altyapının payı yüzde 2 oldu. Kendi muha
sebecisi bile 400 milyon doların kayıp olduğunu ka
bullendi. Uluslararası patronları bunu 'barış süreci' 
adına kabullenebilir, ancak bu kelime artık Filistinlile 
rin en nefret ettiği sözcük haline geldi. Artık kutsal top 
raklarda alternatif bir barış planı beliriyor. Oslo süre 
cine geri dönmeyen, BM kararlarından ödün verme 
yeti, İsrail işgalinin tamamiyle bitmesini öngören, Isra 
'il,mâlları ve hizmetlerinin boykotunu içeren... Ayrıca 
İsrail-Filistin barışı artık ancak işgal bittiğinde eşitler 
arasında olabilir. Arafat dahil hiçbir Filistinli daha 
aşağısını kabul edemez.

The Guardian 12 Ekim 2000  

(Radikal, U .  10.2000
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A h m e f  M e r c a n

TIS  MI

;Dünyanın başkenti Kudüs'tür Vahyin atqf da
man oradadir. Ebabiller orda MSti^nirv.\^e”î$ra- 

üfliöecek anı ordo-fe’̂ kl&fneiitedir.C'i îj-
Îdrdff, yuzyiilordî ĥtlın̂ Fiirzonfıofiılr.-- Vö
uzun birzdftiOfttifr) çocuklar taş, yontmada
dır. ¥eryüzunü/ı > qynptdrHon $^R®ığı 
’"p tpk  suratı ordadfe- , ^

Filistin'i yerden’hava|anrfli| lifi taş 
simgeler. Filistinli (Tiârşlarlet üüyüyen 
çoGuklan̂  evlere şeÜid dönen l^ocalara 
tekbirler getiren kadınlar şiniğeler. Filistin sü
rekliliktir. ^Gida, coşkuda ve direnişin bayrak olu
şunda süırekliliktîr, IHzaktan Filistin'e bakmak kolay
dır, Uzaktan Filistin ê bakarajisiünyayı anlamak 
kolay değildir. Dünryo, en kıleatedamarına ka
dar, imbikte düğümlü niyetine kodor, Ku
düs'ten bakınca anlaşılır.

Kan yürür, petrol okar, taş havalanır; bu
rası Ortadoğu. Burdo alev namlulardan çık
maz; yüreklerden kabzalara okor.

Kudüs pırıl pırıl. Ve suya ses katarak uzu
yor. Endülüs'e. Kudüs ve Endülüs alabildiğine 
tezat, alabildiğine benzerlik. Bir imtihan hari
tasıdır tarih; Ortadoğu tarihin kalbi...

Endülüs'e Kudüs'ten geçilerek varılır. De
nize yayılan ay ışığı Cebeli Tarık'tan Gırnata'ya 
uzanır. Kolları en geniş açılan müslümanlardır. Kilise ezgi
lerini, Havra dualarını caminin yanı başında, hilalli bayra
ğın serinliğinde okudu. Konukluk uzun yıllar devam etti. 
Yüzyıllar ve üç kıta şehadet eder buna.

Ve tarih, kara sayfalarına Gırnatayı da kayıtladı. Kufi 
bir hat'ın kazınışına, hüzünle şahit oldu yeryüzü. Hoş gö
rülmedi gökkuşağı.

Demiri kavradığında ve zırhı kuşandığında konuk, cel
lada dönüştü. Oysa metinler ne kadar parıltılı ve gerçek 
ne kadar ürkütücü. Diğer konuk, Siyon tepesine tırman
mak için VVashington'dan geçerek geldi. Kararlı, silahlı ve 
gözü dönmüş. Dosdarvardı birde akrabalar... Ayaklarını 
kırmızı halıdan başka yere basmayan... Petrol vanalarını 
uzak diyarlara akıtarak, "serinlik" elde eden, riyalin ve do
ların dostları vardı. Onlar Filistin'e sırtı dönük yaşarlar.

YANIN ŞENİM

bu yüzden-Huznunü saklarnpk i|
dır Kudüs'ds. ^

Bıır peul'kurşuna kQpi'. Bir eİaBil taş ptiıtirir.
. Bir anne ibadet g r ^ e r  gür̂  çığlığımı İ i l a  iü  tular. 

Gazze'dİR İi ıa s ı Ramallah'tır, il-ialil'İir. i l im iz 
dir. Resraimîzİlr, Deırn3adai(rifâ<3ÜraÜEİn, 

lüğe dönüşüdür çocup kopn l(urşan. İ  kutsan i ,  
dönüp dönüp içimizde devinmediHp^ İlim şele)- 

det edebilir yaşadığımıza. Kim inandıralâiliniji- 
zi, yaldız baskılı insan hakbtsi tîîelinleiiitter 

Seyre duran bir dünya taşlg tîfyaslanmgn- 
cak, taşlaşmamak ipn Havalanırffiböiîll|r. 
İşgalci çeliği ince işlemiş, tHedefi seçmeden 
yok ediyor, canlanan ne yarsa. FomnöUier 
elde etmiş öldürmek için, l^ai^oratüvarlafia 
terkipler denemiş,yok';:etmek için, dönüm 

dönüm araziyi insan ve tüm canlısıyla.
Ancak, erişememiş hiçbiri; taşlamanın 

ibadete dönüşen bilincine. Kalmışlar taşla
manın, lanetlenmenin zelil uçurumunda. 

Ellerinde en gelişmiş bombaları, yıllar
, dır taş yağıyor üzerlerine. Minik, sıkı 

avuçlardan üzerlerine yağan taşlar 
konuşuyor.

Attıkça büyüyor çocuklar At
tıkça hakir görünüyor karanlık. At

tıkça daha mavi gökyüzü.
Mahşer günü soruların yambaşmda kocaman bir so

ru bulacak bizi; Attığın kaç taşın var? Niçin, nereye ve 
ne zamana kadar?

Bombadan uzağız. Taşla bitişiktir bizim yazgımız. Ya 
sırtı dönük yaşayıp taşlaşacağız. Ya kötülüğü taşlayıp ha
yat bulacağız.

Kanıksamak taşınmaz bir mirastır. Kanıksanmak nefe
si yanlış almak, ekmeği israf etmektir.

Biz konuşmayı Tih çölünden, eylemi Kızıldeniz'den öğ
rendik.

Neden açılan ve ne zaman kapanacağını bilen Kızıl- 
deniz'dir öğretmenimiz. Tur dağına kenetli gözlerimiz. 
Musa önümüzde, Isa önderimiz, Davut'u bilir, Süleyman'ı 
anlarız. Haksızlığa sessiz kalmayan İbrahim'in; Muham- 
med'in ümmeti... Orda kurşuna koşuyor çocuklar Taşlar 
rüyalarımıza da girmiyorsa...
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DÜŞÜNCE

İlkel, Ahlakî, Medeni -II

İGİuk Burhan

Tf  I   ̂ oynbee, "Uygarlık manevi düzeydeki gelişmeler sonucunda doğdu. Uygarlığm doğuşu, kendi başı
na ele alındığında, teknolojik olmayan bir düzeyde yer alan bir olaydı” (Toynbee, 1975, c: 1/54) der
ken bilimtekniği bir inanç olarak disipline etmeye çalışıyor. O’nun örneklemesi Sümer-Mısır uygar

lıklarının ihtiyacı olan besin fazlasını üretip, denetlenmesi, depolanması işleminde hem dehşetli yetenekli 
ve hem de dehşetli otoriter bir azınlığın mevcut işgücünü imanla ve zorla çalıştırdığı kanaatine dayanıyor: 
“Gerek Sümer, gerekse Mısır uygarlıklarında top
rakların bir tanrıya ait olarak düşünülmesi anlam
lıda; bu tanrı da, egemen azınlığın yönettiği etkili 
iktisadi ve politik kurumlarca temsil edilirdi”
(age). Bu cümleleriyle Toynbee, medeniyet sistem
lerinin inanç sistemleri olduğunu kabul eder. Böy- 
lece bilginin/bilimin medeniyet kurucu etkisini ıs
kat edecek düşünme ameliyesi içine girilebilir. Ku
ral olarak bilgi eski toplumlarda ‘hakikat’ düzle
minde değil, doküman ya da işlevsel değeri itiba
riyle önemli idi. Örneğin Mısır krallarının Tanrı- 
insan olarak Tanrı Ra’nın oğulları ve inkarnasyon- 
ları şeklinde düşünülmeleri, bilimin (ki Mısır bil
gisi çok gelişmiş, dünyayı fizik anlamda çerçevele- 
mişti) 'hakikat’le irtibatının zayıflığına delil olarak 
çıkarılabilir. Aslında buradan bilginin ilahi/kutsal 
nüzullerle insana verili olduğu inancına destek ve
recek pekçok çıkarım yapmak mümkün olabilir.
Biz bu konuya başka bir makalede (Kutsal Bilginin 
Kavramsallaştırılması, Ümran, s.: 67) ele aldığımız 
için kısaca şunu kaydedebiliriz: Bilgi beşeri nitelik-
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te değil ilahi/kutsal verilidir. Bu hem ontolojik ola
rak böyledir, çünkü Adem (as)’e isimler öğretilmiş
ti; hem de tarihsel olarak böyledir, çünkü Kabil Ha- 
bil’i öldürdüğünde cesedi ne yapacağı baklanda Al
lah O’na karganm öldürdüğü kargayı toprağa 
gömmesi örneğini gönderdi. Dolayısıyla bilgi, kul
lanıcının imanî seçmesi-tercihi bahis konusu edil
meksizin kutsal/ilahi verilidir. Ancak bilginin para- 
digmatik yapı kazanması, bilim haline gelmesi, eş
ya dizimi kurması,... işte bu husus artık bir inanç 
sistemidir. Bu çerçevede ilkel kültür-uygar kültür 
ayrımına girmek tutarlı bir analiz enstrüman ol
mayabilir. Bütün toplulukların dünyayı-kozmosu 
açıklayan bir bilgisi mutlaka bulunmaktadır. Ancak 
Mısır, Aztek-Maya, Sümer, Çin, Roma gibi sistem
leri ‘uygar’ kavramı altında inceleyen tarih, antro
poloji gibi ilimler ilkel toplumlar ile gelişmiş top
lumlar arasındaki farkı tanımlarken yanılmakta
dırlar. Gelişmiş toplumların ilkel topluluklardan 
farkı büyük bilgi/teknik donanımlara sahip bulun
maları değil bu toplulukların çevreyi (ulaşabildik
leri kozmosu) ve insanı elegeçirme’ saiki ile hare
ket etmeleridir. Aksi halde Çinliler gemileri için 
mekanikle yaygın sulama kanalları için hidrostikle, 
madenleri için pompalarla, akapunktur için kan ve 
vücut sıvıları dolaşımı teorileriyle ilgili iken, üstelik 
barutu Avrupa’dan en az üç yüzyıl önce kullan
maktayken niçin emperyalist endüstri medeniyeti
ne geçmemişlerdi? (Needham, 1983) Aynı soru Kı
zılderililerin altın madenlerinin üstünde otururken 
niçin capital’i sanayi-bilgi transferi için kullanma
dıkları dolayımmda yenilenebilir. Dolayısıyla soru
lar bilimin tarihsel süreç içinde gelişerek ilerlediği
ne değil, bilginin her kültür sisteminde bir para
digma içinde kullanıldığına dair şüpheleri büyütür 
görünüyor. Bilgi Çin’de tarımsal-bürokratik bir sis
temin işlevselleşmesi adına üretilirken, Avrupa’ya 
geçerken endüstriyel-emperyal bir zihniyetin ens
trümanına dönüşmüştür. Her iki sistemin kozmo
su, takvimi, imanî seçmesi farklıydı. Bu, medeni
yetleri inanç sistemleri olarak gören az sayıda aydı
nı haklı çıkarmaktadır. Prof Dr. Yılmaz Özakpınar, 
‘Medeniyet inanç ve ahlâk nizamıdır’ diyen az sayı
da aydından biridir. O’nun görüşleri yer yer eleşti
rel ikazlara ve tashihe muhtaç olsa bile 19. yüzyıl 
aydınlarının duruşundan farklı, nev-i şahsına

münhasır özellilder taşır. Akpınar, medeniyet teori
sini şöyle tanımlar: “Teori, Ziya Gökalp’in kültür ve 
medeniyet ayrımındaki nitelemeleri ya geçersizleş- 
tirir ya da kayıtlandırır” (Özakpınar, 1999:55). Gö
kalp’in yaklaşımlarının İslamcı aydınlar tarafından 
benimsenmiş olduğunu gözönüne alırsak Özakpı- 
nar’ın eleştirel tavrının 19. yüzyıl aydınlarının bü
tününü konu edinmesi kaçınılmaz olmıştır. Özak- 
pınar’ın teorisini ve teoriye yöneltilebilecek eleşti
rileri şöyle sunabiliriz:

Teori: Kültür ve medeniyet, doğada kendiliğin
den yoktur; insan ürünüdür, insan bu ürünleri, bir 
imkanlar alanı içinde kendi tercihleriyle oluşturur. 
İster ‘medeni’ diye nitelensin, ister ‘ilkel’ diye nite
lensin, bütün insan toplumlarının kültürü vardır; 
kültürsüz insan topluluğu olamaz. İnsan her yerde 
ve her şartta, sırf biyolojik ihtiyaçlarını karşılama 
düzeyinde bile, kültür meydana getirir (1999:42). 
inanç ve ahlak nizamı ‘medeniyet’tir. insan ürünü 
her türlü oluşum, doğa ve toplum hayatı içinde 
meydana getirilen her türlü eser, maddi yapısı olan 
oluşumlar, örf ve adetler, alışkanlıklar, kanaatler, fi
kir ve tutumlar, ideolojiler, yemek tarifleri, bilimsel 
teoriler, şiir ve destanlar gibi nisbeten soyut olu
şumlar da ‘kültür’dür (1999:51-52). Teorideki kav- 
ramlaştırmaya göre kültür ve medeniyet, aynı 
mantıksal konumdaki olaylar değildir. Kültür, eser
ler ve ürünlerdir; medeniyet, onların arkasındaki 
inanç ve ahlak nizamıdır (1999: 51). İlkel denilen 
toplumlar, biyolojik ihtiyaçlar düzeyinde kalan ve 
inançlarını rasyonelleştiremediği için onu bilinçli 
bir kültür kaynağı haline getiremeyen insan toplu
luklarıdır. Biyolojik ihtiyaçlardan bağımsız kendi 
başına ilgi odağı olan zihni alanlarda faaliyet göste
remez (s: 49). İlkel toplumun inancı, rasyonel bir 
tasarım değil, bir reaksiyondur, onlar sınırlı basit 
kültür ürünleri meydana getirirler. Çünkü inançla
rı, biyolojik düzeyden bağımsız, rasyonel düzeyde 
kendi başına kültür doğurucu bir kaynak haline 
gelmemiştir. Oysa medeniyet, fertlerin benimsediği 
rasyonel bir inanç ve ahlak nizamı olarak kendi ge
reklerine göre kültür ürünleri doğurtur. Medeni
yetlerin temelinde soyut ve rasyonel bir inanç var
dır; o inanç kendi başına bir zihni tasarımdır. Fiil
ler reaksiyon olarak yapılmaz; inancın rasyonel 
mantığına göre yapılır (s.50). İlkel kültürlerin çö
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zülmesi, direnci sağlayacak bilinçli ve rasyonel bir 
medeniyet çerçevesinin olmamasına bağlıdu'. Me
deniyetlerin sarsılması ise, kendi medeniyetinin 
değeri hususunda şüpheye düşen toplumun, seçici
lik kabiliyetini ve yabancı kültür öğelerini reddet
me gücünü kaybetmesine bağlıdır (s.54). Bilinçli ve 
kendinden emin bir medeniyetin kültür bütünü, 
kendi inanç ve ahlak 
nizamına aykırı olma
yan her kültür öğesini, 
ihtiyaç duyuluyor ya 
da hoşa gidiyorsa alır 
ve kendi bütünlüğüne 
kaynaştırır. Mensup 
olduğu medeniyetin 
bilincinde olan ve bü
tünlüğünü, o medeni
yeti var eden inanç ve 
ahlak nizamına borçlu 
olan kültür, seçicidir 
(s. 56). Medeniyetler 
iktisadi yapının gelişe
ceği coğrafyalarda ku
rulmuştur. İslam me
deniyetinin siyasi üstünlüğünü ve büyük kültür 
eserleri meydana getirmedeki parlaklığını kaybet
mesinde, kara ve deniz ticaret yollarının, medeni
yetin kurulu olduğu coğrafya dışına kaymasının 
büyük rolü olmuştur (s. 59). Medeniyet kurama
yan bir inancm, kültürü ilkel bırakmasının nedeni, 
biyolojik ihtiyaçlar düzeyinde doğaya direkt duy
gusal reaksiyon tarzında tatmin aramaktır. Kültürü 
kalıplaştıran bu inancın aksine bilinçli ve rasyonel 
inanç, meydana getirdiği bilinçli teşkilat ve toplum 
yapısı içinde ilhamım verdiği kültür eserlerinin bü- 
yüldüğü ile, kendi yüceliğinin kanıtlarını elde eder 
ve başka inanç ve ahlak nizamlarından ayrı kimli
ğini kuvvedendirir (s. 58). Kültür değişmesi top- 
lumlarm tarihinde kaçınılmaz olgulardır. Var olan 
öğeler ile yeni alınanlar arasındaki ahengi kendi 
inanç ve ahlak nizamına göre sağlayamayan top- 
lumlarda uyuşmazlıklar, aksaklıklar, sürtüşmeler 
başgösterir. Bu süreç devam ettikçe medeniyet çö
ker (s. 57).

Teorinin eleştirisi: Özakpınar’ın teorisini iki 
noktada tashih etmesini bekleyebiliriz. Bunlardan

ilki kültür kavramını her tür eser, insan ürünü olu
şum, örf-adet, kanaat, somut ve/veya soyut insan 
faaliyederi şeklinde anlamlandırmasıyla ilgilidir. 
Bizce Özakpınar’m kültür tarifinin içeriği vahyi 
bilgilerle uyuşmamaktadır. Şöyle bir soru sorulabi
lir. Din bizatihi kültür de getirebilir mi? Bu soruyu 
sormaktan maksadımız insanlığın kültür ürünleri

ni kutsal/ilahi verili 
olarak aldıkları yo
lunda kanaatimizdir: 
Adem örtünmeyi (Ta- 
ha, 121), Nuh gemi 
yapmayı (Hud, 36), 
İbrahim bina inşaatı
nı (Bakara, 127), Zu’l- 
Karneyn çelik üreti
mini (Kehf, 96), Da- 
vud zırh örmesini 
(Sebe,ll), Isa tebabet 
ilmini {Al-i Imran, 
49), Yusuf rüya tabiri
ni (Yusuf, 37) insanh- 
ğa öğretmiştir. Kültü
rün vahyi temeli ol

duğu düşüncesinin doğruluk ihtimali kabul edilir
se o zaman kültür inancın değil dinin ürünü/varisi 
haline gelir ki; bu bilginin keşfedilmediği ama in
sanlık ihtiyaç duydukça indirildiğine, ilahi olanın 
beşeri olana sürekli müdahil bulunduğuna, nurdan 
istifade etmedikçe beşeriyetin karanlıkta çakılıp 
kaldığına (Bakara, 20) delil olur.

ikinci tashih, hiçbir topluluğun parlak kültür 
ürünleri meydana getirmeye yükümlü olmaması
dır. ilkel toplumların basit kültür ürünleri meyda
na getirdiği söylemi bir kategorizasyondur. inanç 
temel yapısı itibariyle rasyonel değil irrasyonel bir 
tavır olarak da kabul edilebilir. “Onlar ki gaybe 
inanırlar.” (Bakara, 3) diyor. Bilmediği şeye iman 
etmek, iman edilen şeyi deneyden geçirememek ir
rasyonel bir tavırdır. Yine “Sevdiğiniz şeylerden in- 
fak etmedikçe asla iyiliğe eremezsiniz.” (Al-i Imran, 

92) emri gereğince davranmak akılcı tutum sayıla
maz. Bu imanın akılla değil kalp ile olmasından 
kaynaklanmaktadır: “TVııcak Allah’ı anmakla kalp
ler yatışır” (Ra’d, 28). Böylece iUcel toplumlardan 
medeni toplumlara geçildiği görüşünün temeli kal
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maz. İlkel kültür irrasyonel inancın ürünü olmaya
bilir. Adem (as) ağacm meyvesini tadmca çii'kin 
yerleri kendisine göründü. “Cennet yapraklarını 
üst üste yamayıp üzerlerine örtmeye başladılar” 
(A’raf, 22). Daha sonraki ayet şöyledir: “Ey Adem 
oğullan, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süsle
necek elbise indirdilc. Takva elbisesi daha hayırlı
dır” (A’raf, 26). Ayetlerdeki vurgu kültüre değil tak
vaya doğru olduğu gibi, kültür ürünlerinin de ila
hi/kutsal verili olduğu yönündedir. Kültür ile takva 
arasında bir kırılma yaşanabileceği de söylenebilir. 
Ömer (ra), Kudüs’ün fethi için hareket ettiğinde 
yanında bir çadır bile götürmez, kendisini muhacir 
ve ensardan birkaç kişi uğurlar. Şehir teslim alındı
ğında, ahalinin halifeyi görmek isteyeceği mülaha
zasıyla yeni elbiseler ve yeni bir at ile süslenmesi 
teklif edildiğinde, hem süslü-sırmah -"Ibiseler giyen 
kumandanlarım eleştirir ve hem de “Allah, müslü
manlıkla bize şeref bahşetmiştir. Bu şeref bize yeter. 
Kendi şahsımız içinse, sadeliği seçtilc” (Algül, c: 
2/298) der. Özakpınar’ın yüksek kültür ürünlerine 
verdiği önem ilkel toplum yapısından ileri toplum 
yapısına geçişi tarih felsefesi haline getiren ilerleme 
mitinin, teorisinden temizlenmesiyle ilgili olabilir. 
Ömer’in vurgusu insanlığın emek-servet-bilgi biri
kiminin yansıması olan ürünlerin/nimetlerin talan 
edilmesi, onların tecessümüne son verilmesi anla
mını taşımıyordu. Ancak kültür ürünü denilen şey
lerin bir kısmmm insanlığın ortak menfaatine kul
lanılmaz olması, belli zümrelerin nefsinin tatmini
ne yaraması itici etki oluşturuyor olmalıydı. Basit, 
sade, israfın minimize edildiği toplum yapıları; ih
tiyaçları komplike eşya-dizimi içinde karşılayan 
toplum yapılarınca ‘ilkel’ olarak tanımlanmaktan 
kurtulamamıştır. Nitekim İslam ordularının ‘bede
vi’ olarak tanımlanmasının ardında da benzeri 
mantık yürütmeleri bulunuyordu.

Müslümanlar, Batılı toplumların (önce Avrupa, 
sonra ABD) dünya üzerinde kurdukları hegemon
ya nedeniyle fetret/buhrana girdiklerini düşündü
ler. Keza 19. yüzyıl ümmetçiliği, 20. yüzyıl İslamcı
lığı “müslümanlarm toplumsal kurtuluşu” ya da 
“medeniyet atılımı” için fonksiyonel bir enstrüman 
gibi tasarlandı. Her iki saptama da Batılı toplumla- 
rın karşısına “teknolojiyi denetleyen” ya da “tekno- 
sisteme fişlerini takarak eklemlenmiş” hegemonya

kutsayıcı kitlenin inşasına hizmet ediyor. Müslü
man düşünce, ahlaki tevarüslerinin, insanlığın or
tak mirası olan tekno-medeniyeti Batı’da ortaya 
çıkmış ifsadi görüngülerinden kurtaracağını umu- 
dediyor. Sürdürülebilir Medeniyet Durumu için 
müslümanlardan katkı beklemek, aletin nötr/kul- 
lanıcımn kusurlu olduğu teorisini entellektüel 
temellere kavuşturmakla mümkün. Ancak müslü
man düşünce medeniyet verileri ile teknolojiyi kul
lanan toplum ve akılsallıklardan ne derece farklı 
yönelimler geliştireceğinin emarelerini sunmuş de
ğil. Örneğin üretim teknilderini doğanın verimleri
ni toplamak, stoklamak, çürümek/bozulmaktan 
korumak, işleyerek yüksek katma değerli mamüle 
çevirmek, suni ortamlarda yeniden üretmek, in
sanlığın ihtiyaçlarını tabii olarak değil endüstriyel 
zincirlerden karşılamasını sağlayacak toplum sis
temleri kurmak... yöpünde geliştiren akılsallıklara 
karşı; müslüman aklının insanlığın acil ihtiyaçları 
için (açlık-fakirlik-toplumsal dengesizlik-sağlık 
problemleri-evsizlik..) üretim işletimini problema- 
tik kıldığını söylemek henüz pek güç görünüyor. 
Oysa İslam’ın tarihsel pratiği üretimin bu anlamda 
denetlendiği örneklemelere haiz zenginlikte. Yusuf 
(as) yedi bolluk yılında üretimi denetleyerek stok- 
lamış, ama sonraki yedi kıtlık yılında stoldarını in- 
sanhğın acil besin ihtiyacına adil/hilcemî bir yar
dım olarak sunmuştu. Yusuf (as)’un üretim-stok 
işletmesi insanlığın hegemonya kutsayıcı kitlelere 
dönüşmesi ya da kapitalist birikimin sağlanması 
amacına hizmet etmemişti. Bugün müslüman dü
şüncenin medeniyet atılımı fikrinin altında böylesi 
bir ahlaki niyetin çırpındığına şehadet edecek söy
lemler gelişmemiştir. Dolayısıyla müslüman dü
şüncenin Nebevi-hilcemî yol/sünnetten kırıldığını 
söylemek yanlışlanmayabilecektir. Gerçekte üm
metçilik (yeryüzünün bütün müslümanlannın 
birliği) ve İslamcılık (İslam Devletçiliği) bu kırılı
şın doktrini olarak bir kaos teorisi şeklinde geldi. 
Osmanldar ümmetçi ya da İslamcı değillerdi; İs
lam’a hayatlarında yer verdikleri oranda, din o'-'la- 
ra hayat (medeniyet) verdi. Ancak zikrettiğimiz 
husus müslümanlarm tek kırılmanın tehdidi altın
da olduklarını göstermez. Müslümanlar ikinci ve 
önemli bir kırılmanın daha etkisi altında davranı
yorlar. Müslümanların ‘medeniyet’ konusunda tu-
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tumlan Hıristiyanların Kilise (devletdin) siz, Ya- 
hudilerin Millet (ulusdin) siz varolamamalarının 
benzeri bir etkiye sahip durumda. Günümüz me
deniyetinin Yahudi-Hıristiyan karakteri gözönün- 
de bulundurulursa ‘medeniyet’ isteminin nasıl kı
rılganlık taşıdığı anlaşılabilir. Müslüman olmak ve 
inandığını yaşamak için İslam, yeryüzündeki tüm 
diğer dinlerin hilafına hiçbir şart ileri sürmüyor. 
Müslümanlar, teknolojiye/medeniyet/modernizme 
gerçekten eleştirel yaldaşıldığında ortaya çıkacak 
politilc süreçlerden korkuyorlar. Hem hikemî/vahyî 
bilginin ağırlığını üstlenmek ve hem de tekbaşına- 
lık (İbrahim), mahrumiyet (Yusuf), zalime merha
metle karşılılc verme (Habil), medeniyetten kaçma 
(Musa), göç-kovgun (Muhammed) ile gözgöze gel
mek halihazırda yaşanılan uygarlaşma sürecinden 
‘düşmeyi’ ve ilkelleşmeyi temsil ediyor. Nuh (as)da 
tekniği yeni bir toplum ve yaşama alanı kurmak 
için kullanmıştı. Nuh’un gemi inşaatı bilgisinin ka
raya ulaştıktan sonra işlevsizleştiği düşünülebilir. 
Çünkü o gemide az sayıda bir topluluk vardı ve ha
yat ev kurmak, yerleşmek, rızık peşinde koşmak 
anlamında yeniden (ilkel olarak) başlamıştı. Pey
gamberlerin kalabalıklara/medeniyetlere gönderil
diğini, şehirlerin/karyelerin yerle bir edildiğini te
fekkür ettiğimizde medeniyetlerin sürdürülebilir
lik problemlerinin enbaşta gelen meselelerden biri 
olduğunu teslim etmek kaçınılmaz görünüyor. Çö
ken bir topluluk din-insan-doğa dengesinin yıkıl
dığının işareti gibi algılanmalı. Diklcat edilirse Batı 
düşüncesinde de denge zinciri aynı sıralama ve 
aynı kavram örgüsüyle kullanılmakta. Ancak o fel
sefede insan, Prometheus yani Homo Faber (ima
latçı insan)dır. Bu insanın özelliği “ ışığı” çalarak 
insanlığa sunan ve doğaya iktisadi düzeyde egemen 
olmayı başaran bir güdüyü yansıtıyor. Toynbee, uy
garlıkların çökmesiyle ilgili bir “kader”i kabul et
mez ve uygarlığın başarısızlığını, Prometheuscu 
atılımın sönmesini “kendini belirleme yeteneğinin 
kaybedilmesi” ile ilgili görür (Toynbee, 1975, c:l, s. 
182). O’na göre yaratıcı bir kişinin başarıdan son
ra içine düşeceği edilgin sapma, bir zamanlar ken
dini sıkıntıya soktuğu için şimdi ‘ebediyen mutlu 
yaşamak hakkı’nı elde ettiğini sanmaktır. Kendi 
eserlerinin büyüsünden kurtulmayan yaratıcı bi
rey/toplum, edilginliğine geçerek çevrenin efendisi

olacak yerde kölesi olur. Çevre değişmeden durdu
ğu sürece, durdurulmuş toplum aynı durumunu 
sürdürse bile, çevre değişmeye başlar başlamaz 
toplum çöker. Toynbee’ye göre ikinci bir çökme 
edimi, toplumların bu sefer eserlerine değil ama 
yaratıcılarına tapmalarıdır. Uygarlıldarm çöküşün
de, bir toplumsal andaki başarılı yaratıcıların başka 
bir toplumsal anda da yaratıcı rolü oynamalarının 
yaratıcılığı kısırlaştıracağı; çünkü eski başarıların 
eski yaratıcıları kilit yerlere koymasıyla, kısır yarat
ma ilctidarsızlıklarmın başgöstereceği, yeni meydan 
okumalara karşı manevi dirilişten geçen yaratıcı 
azınlıkların yeni yeni meydan okumaları ele alma 
hakkını kazanması gerektiği savunulur (age). 
Toynbee’nin yaklaşımları için diyecek bir şey yok. 
Ancak İslam düşüncesinde Toynbee’nin yaklaşım
larının tersine insan; tarihi yaparak, toplumsal ge
lişmeyi sürdürerek, çaldığı bilgiyle ilerleyerek... 
kendini varkılamaz. Prometheuscu bilgi, kayıp 
cennet’in arz üzerinde teşekkül edilebileceğini 
ararken müslümanlar iman-salih amel pratiğinde 
sebatın cennete taşıyıcılığını biliyorlar. Müslüman
ların medeniyet telakkilerinin Batı düşüncesi ile 
senkronize edilmesi halinde hem uygarlaşma süre
ci yeni bir meydan okumadan kurtulmuş olacak; 
hem de Batı’da ahlaki temeli zayıf, isyankar, suçlu 
olan Prometheuscu insanın yeni bir insanla aşılan
ması, böylece yeni bil' yaratıcı azınlığın ‘yaratılma
sı’ müslümanların bu işlem için kullanılacak aktör
ler/denekler haline getirilmesi mümkün olacak. 
Müslümanların medeniyet dışında yaşayamaz hale 
getirilmeleri ile artılc Kıyametten başka toplumsal 
helak görmeyecek olan insanlığın uygarlığına yö
nelik tehdit bastırılmış olacak, insanlığın, ilk insan- 
ların/ademîlerin/ilkellerin ahlakıyla ilintileri kal
mayacak. Adem (as)’in oğulları Kabil’in suçu orta
ya çıkıncaya dek ilkelliğin, ahlakiliğin, medeniliğin 
çağrışımlarını yansıtıyorlardı. ■
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ARAŞTIRMA

“Kutsal”, “Din” ve “Devlet” 
İlişkileri -II

rof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre

C. “Devlef’in Temelindeki İlkeler
1. Hukukun Üstünlüğü İlkesi

B ilindiği gibi sosyal alanda ileri sürülen il
keler, herkes tarafından benimsenmeleri 
ya da reddedilmeleri için zorunlu sebebler 

bulunmasa dahi, toplumu belirli yönlere ya da 
davranış biçimlerine yönlendiren kılavuzlar gibi
dir. Bunların toplum ya da toplumun belirli bir ke
simi üzerinde '‘Temel İnsan Haklarım  kısıtlayıcı, 
ve söz konusu toplum kesimi ile diğer kesimler 
arasında bir nifâk ya da en azından bir zıtlık ihdâs 
edici etkileri yoksa yâni açıkçası bu ilkeler toplu
mun zahirî ve bâtmî huzurunu bozmuyorlarsa, kâ- 
nûnlarda zikredilmemiş olsalar bile, bunlara uy
makta bir mahzur olmayabilir.

Bununla beraber kendilerine kânûnlann dışm- 
da ve hattâ üstünde bir önem ve görev atfedilen bu 
kabil ilkelerin ifâde ettikleri anlamları, kapsamları
nı ve sınırlarını sıkı bir eleştiriden geçirmek her 
zaman isabetlidir. Çünkü bu insan-îcâdt-ilkelerin 
dahi sonlu bir ömürleri vardır. Buna belki de en 
güzel misâl Cumhuriyet Halk Partisinin altı okun
dan biri olarak 1950 başına kadar Türkiye Cum
huriyeti Devleti’nde baş tâcı edilen ve devletin 
ekonomisini yönlendiren “Devletçilik İlkesi”nin

miyâdmı doldurmuş, toplumun çok gerisinde kal
mış, artık lâfı bile edilmeyen kavramsal bir fosile 
dönüşmüş olmasıdır.

“Hukukun Üstünlüğü İUcesi” hukuk sistemini 
ve dolayısıyla yürürlükteki kânûnları ve diğer kâ- 
nûnî mevzuatı Devlet’in temeli olarak gören bir 
felsefenin savunmakta olduğu bu kabil bir ilkedir.

“Hukukun Üstünlüğü İlkesi” ashnda kendi 
yaptığını her şeyden üstün tutan insan beyninin 
bir ürünüdür. Adâletise her insanda çocukluğun- 
danberi ve hukuk kavramından bağımsız olarak 
yeşeren kuvvetli bir sezgi ve histir. Ayrıca, helirlihn 
“Hukuk Sistemi” de: 1) ya “ Îlâhî Vahiy” yoluyla, 2) 
ya belirli bir zümrenin kaba kuvveti zoruyla, 2) ya 
da seçilmiş bazı kimselerin oylarıyla ihdâs edilen 
bir sistemin adıdır. Bundan dolayıdır ki her ülke
nin hukuku aynı değildir. Eğer bir hukuk sistemi 
“İlâhî Vahiy” yoluyla teessüs etmişse, o zâten tanı
mı gereği {ipso facto) âdildir. Ancak İlâhî Hik- 
met’in insan aldı tarafından ihata ve nüfûz edile
memesi özelliğinden ötürü bu İlâhî hukuk sistemi
nin her bir umdesi rasyonel gözükmeyebilir.

İnsanların vaz ettikleri hukuk sistemlerinin 
Adâleti kemâliyle yansıtması arzu edilirse de bunun 
her zaman böyle olmadığının günümüzde dahi sa
yısız örneği bulunmaktadır. Bu bakımdan “Huku
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kun Üstünlüğü İlkesi” de, teoride de uygulamalar
da da Adalet kawrammi kapsamayabilmektedir.

Nazi Almanyası bir hukuk devleti idi; bununla 
beraber kendi vatandaşları olan yahudîleri aynı 
hukuk sistemi içinde dışlamış ve hattâ kütle hâlin
de jenoside tâbî tutmuştur. İngiltere bir hukuk 
devletidir ama Anglikan, Katolik, Protestan Mez- 
hebleri’ne ve Yahudî Dini’ne karşı yapılan sövgüle
ri İngiliz kânunları cezâlandırırken aynı hukuk sis
temi İslâm Dini’ne karşı yapılan alenî sövgüler için 
mahkeme açılmasına dahi müsaade etmemektedir. 
A.B.D.nin her bir eyâleti kendi başına bir hukuk 
devletidir de pekçoğunda hâlâ zencilerle kızıl deri
liler kânun önünde beyazlarla aynı haklara sâhip 
değildirler. Güney Afrika Cumhuriyeti de kanûn- 
larla idâre edilen bir hukuk devletiydi ama Apart- 
heid’ı da kanûnlaştu'an gene onun kendine özgü 
hukuk sistemiydi.

2. Lâildik îlkesi

Eski Roma’daki laicus (lâik) kavramı tarih boyun
ca çeşidi anlam kaymalarına uğramıştır. “Lâik”in 
lügat mânâsı “ruhban sınıfının dışında kalan halle 
demektir”. Büyük Fransız Ihtilâl’inden sonra bu 
kelime “din ile devlet işlevini hiribirinden ayn tutan 
kimseya da davramf anlamını yüklenmiştir. Daha 
sonra da “kişilere vicdân hürriyeti tanıyan, kimse
nin dinî itikadına kanpnaytp dinini istediği gibi ya
şamasına imkân tanıyan kişi ya da davranış biçimî ' 
anlamını yüklenmiştir. Zamanımız Türkiye’sinde 
ise bu hususta tam bir kavram kargaşası yaşan
maktadır. Bugün bâzı mahfeller ve medyanın bâzı 
kesimleri tarafından. Anayasada pekçok kere zik
redilmesine rağmen Anayasa içinde bir tanımı ve
rilmemiş olan “ lâik” kelimesine: “İnsanların İslâm 
dinine ve îtikadma uygun yaşamalarına engel olan 
kişt \ ve “ lâiklik” kelimesine de: “ İnsanların Islâm 
dinine vc îtikadma uygun yaşamalarına engel olun
ması gerekliliği” anlamları yüklenilmiş bulunmak
tadır, Bundan birkaç yüzyıl sonra Türkiye târihine 
eğilecek bir kimse “ lâik” ve “lâiklik” kavramlarının 
Cumhûriyet’in kuruluşundan sonra 1923-1937, 
1937-1950, 1950-1960, 1960-1980, 1980-1996 ve 
1996 sonrası dönemleri için semantik değerlerini

tesbit edemezse Türkiye’nin siyâsî ve sosyal târihi 
haldanda isâbetli tahliller yapamıyacaktır.

“Lâiklik İlkesi” de toplumu yönlendiren bu ka
bil ilkelerden birisidir ve Türkiye için, bugün, bel
ki de en önemli ilke konumundadır. Devletin lâik 
olduğunu ilân eden iki Anayasa’dan birisi Fran
sa’nın diğeri ise Türkiye Cumhuriyeti’nin Anaya- 
sa’landır. Ama ne gariptir ki her iki Anayasada da 
“Lâiklik Ilkesi”nin 1) açtk> 2) seçik, ve 3) bilimsel 
tanımı verilmemektedir. Bundan dolayı da bunun 
bir kavram kargaşasına yol açmasının önüne geç
mek her ild ülkede de mümkün olmamaktadır.

Batıda “Lâiklik İlkesi” Katolik Kilisesi’nin ve 
onun emrindeki “Ruhban Smıfı”nın halk üzerin
deki otoritesinin kırılabilmesi için, ve uzun bir 
mücâdele sonucu oluşmuştur. Türkiye’de ise: A) 
ne: 1. merkezî, 2. güçlü, 3. otonom, 4. bağımsız w  5. 
kendi vergisini Devlefe hesap vermeden kendisi top
layan Katolik Kilisesi’nin benzeri bir örgüt vardır; 
ve B) ne de İslâm’da bir ruhban stmfı vardır. Şu 
hâlde Türkiye’de lâikliğin tesis ve ilânı için ileri sü
rülmüş olan sebeblerin, Fransa’da yüzyıllar boyu 
dramatik bir biçimde yaşanmış olan gerçek sebeb- 
lerinkı gibi bir realitesi aslâ olamaz.

Bundan dolayı Lâiklik îlkesi, tıpkı Kemalizm 
Dini gibi zaman zaman, seküler güçlerin kendi irâ
delerini dayatabilmelerine ve ele geçirmiş oldukla
rı statülerini muhafaza edebilmelerine imkân ve
ren politik bir baskı unsuru olarak tecellî etmekte
dir. İlkenin Anayasada tezekkür edilmesine ve do
layısıyla da hukuk sistemimizin bir parçası olması
na rağmen açık, seçik ve de bilimsel bir tanımının 
verilmemiş olmasının ilkenin etrâfında hâsıl ettiği 
muğlâldık hâlesi de bu ilkeye, çoğu da biribiriyle ve 
bâzen de temel insan haklarıyla çelişen, pekçok 
farklı yorum atfedilmesine sebeb olmuştur.

Aslında Türkiye’de uygulanmakta olduğu şek
liyle “Lâiklik İlkesi”, İlâhî Vahy’in özünü reddetme
se bile en azından, buradan hareket ederek Dev- 
let’in şekillendirilmesinin kalkışılmasına müsaade 
etmeyen, hukukî olma ve hukukî bir şey vaz etme 
ve ahlâk normları üretme yetkilerini, dinden ba
ğımsız bir şekilde, yalnızca ve yalnızca Devlet’e 
münhasır kılan bir ilke konumundadır. İşte “Lâik
lik İlkesi”ne gönül verenlerin, açıkça dile getireme-
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seler bile aslında, bu ilkeden anladıkları ve hedefle
ri budur.

Bununla beraber, Türkiye söz konusu oldu
ğunda, Devlet’in hukukî düzenlemelerinin büyük 
bir bölümünün dinî akidelerle çelişik olduğunu 
iddia etmek de insafsızlık olur. Ayrıca Türkiye’de 
uygulanmakta olan “Lâiklik İlkesi” kendine özgü, 
ve Diyânet İşleri Başkanlığı’nı Devlet örgütünün 
içine alıp onunla birlikte belirli bir âhenk içinde 
idâme-i hayat etmesi {cohabitation) bakımından 
da bir yönden, Fransa’dakinden daha az radikal ve 
biraz daha mûtedil bir ilke görünümündedir.

Buna karşılık Fransa’da uygulanmakta olan 
“Lâiklik ilkesi”, Türkiye’deki uygulamalara bakıla
cak olursa, vicdan özgürlüğü açısından ferdin ken
disini temel hakları zedelenmeksizin rahat bir bi
çimde ifâde etmesine daha müsait, daha özgür bir 
zemin temin etmektedir.

Aslına bahlacak olursa vahye dayanan üç bü
yük dinin hiç birisinde de vahiy yoluyla bir devlet 
biçimi empoze edilmiş değildir. Yahudîler kıralhk- 
la idâre edilmişlerdir. He. İsa “Sezaftn hakhmn Se- 
zara iade edilmesini tavsiye etmiştir. Kur’ân ise 
Allah’a, Peygamber’e ve mü’minlerin arasından

ulü’l-emr’e {emir 
--------------------  sâhibine) itaat et-

Devlet şekli olarak "Cum- meyi emretmekte-

huriyet’V ihdâs ettiği hukuk Muham
sistemi ve uygulamada mâ- med’in kurduğu

ruz kaldığı aksaklıklar yö- Şehır-Dedetı’ne ge
lince, bu: 1) “Medî-

nünden değil de, sınırlı da „e Anlaşması» diye

kalsa, istişare ve icmâ-i oî n
„ .  ̂  ̂ yazılı bir belgeyleummefe (consensus'a) ^

verdiği değer bakımından kayda geçmiş olan.

Peygamberin Sünnet’ine fî'  ^ ilkli anlaşmaya da-
yaklaşan bir idâre biçimi ol- yanan bir hukuk

mak özelliğine sahiptir.
___________________________________  yol açmıştır. Bu hu

kuk sisteminde bu
günkü hukukî düzenlemelerde görülmesi müm
kün olmayan bir vicdan özgürlüğü ve birlikte

âhenk içinde yaşamak ve “La ikrâhe fi'd-dîn” 
(“Dinde zorlama yoktur”: 11/256) umdesini hü
kümrân kılmak irâdesi vardı, Gerek müslüman, 
gerek hıristiyan, gerekse yahudî cemaati bu anlaş
ma çerçevesi içinde hukukî ve vicdânî özgürlükle
rini muhafaza ediyorlardı ve ancak hukukî prob
lemlerinin çözümsüz kaldığı zamanlarda nihaî 
temyîz makamı olarak Hz. Muhammed’in hük
müne baş vuruyorlardı. Ayrıca her cemaat de di
ğerlerinin düşmanlarıyla dostluk etmemeye söz 
vermişti. Bu açılardan bakıldığında, temelinde şa
hısların aslî haklarına saygı ve Adâlet bulunan bu 
devletin târihte gerçek ''Lâiklik İlkesem dayanan 
ilk devlet olduğunu söyleyebiliriz.

Ne yazıktır ki bu devlet modeli İslâm Âle- 
mi’nde muhafaza edilememiştir. İlk bozulma iş 
başına getirilenlerin tâyinlerinde liyâkatlerinin de
ğil de ailevî yakmiıklarmm ağır basmasıyla Hz. Os
man döneminde başlamış; Emevî ve Abbâsî dö- 
nem-lerinde devlet yönetiminin babadan oğula 
intikal eden hânedanların keyfine terkedilmesiyle 
Peygamber’in Sünneti’nden uzaklaşılmış, hilâfet 
de devlet sistemi de iyice dejenere olmuş, Sün- 
net’in yerini onunla ilgisi olmayan yeni örf ve 
âdetler almış ve bunlar bigayrıhaklcm dinî vecîbe
ler düzeyinde tutulmuş, ve zaman içinde de ger
çekten de terkedilmemesi gereken dinî vecîbeler
miş gibi kabûl görmüş ve öyle algılanmışlardır.

Devlet şekli olarak “Cumhuriyet”, ihdâs ettiği 
hukuk sistemi ve uygulamada mâruz kaldığı ak
saklıklar yönünden değil de, sınırlı da kalsa, istişâ- 
re ve icmâ-i ümmet’e {consensus'a) verdiği değer 
bakımından Peygamber’in Sünnet’ine yaklaşan bir 
idâre biçimi olmak özelliğine sâhiptir. Ancak, 
Cumhuriyet bu idâre biçimine tâbî olan halkın re- 
fâht için olmalıdır; asla, hasbelkader idâreci olmuş 
olanların rahatı için olmamalıdır. Seküler güde
rin, toplumu yönlendirici ilkeleri: 1) halkı farklı 
ve giderek biribirlerinden soğutan kamplara ayı
ran, 2) nifak ihdâs edici ve 3) dayatmacı bir tavır 
takınarak değil de, halkın zâhirî ve bâtmî huzûru- 
nu temin edecek bir itidâl ile uygulamaları gerekir. 
“Lâiklik İlkesi” de böyle bir temkin ve itidâl ile uy
gulanmalı, bir takım vatandaşları canlarından bez
direcek bir katüığa vesiyle kıhnmamahdır.
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3. Devlet’in Kutsallığı İlkesi

Devletin seküler bir müessese olmasma rağmen 
Târih, yönetim gücünü kutsalhlr ya da birkaç kay
naktan aldıldarını savunan yöneticiler tarafından 
yönetilen devlet misâlleriyle doludur. Emevî ve 
Abbasî hânedanları güderini IV/59. âyetten aldık
larını iddia etmekteydiler ama çoğu kere Kur’ân’ın 
XXXIII/1 ve LXVIII/13 âyetlerinin varlığından ha
berdar değilmiş gibi hareket etmişlerdir. Vatikan 
Devleti gücünü Teslis’in üçüncü şahsı olan Rûhul- 
kuds ile Papa’dan almaktadır. Mukaddes Roma- 
Germen İmparatorluğu gücünü Papa’dan almak
taydı. Tibet devleti ise, son Dalai Lama ülkeyi ter- 
kedinceye kadar, gücünü Buddha’nın tenâsüh et
miş çağdaş cismânî şekli {reenkarnasyonu) olan 
Dalai Lama dan almaktaydı. Bu izâfetler devlete bir 
kutsallık bahşetmekteydi.

Günümüzün lâik dünyâsında. Büyük Fransız 
İhtilâli’ndenberi, her ne kadar din ile lâik devlet 
biribirlerine müdâhele etmeyecek bir biçimde bir
likte yaşamaya kendilerini adapte etmiş iseler de 
lâik devletin çoğu kere dinin kutsallığına özendiği 
ve kendisine seküler bir kutsallık izâfe ettiği göz
lenmektedir.

Günümüzde farklı iki devlet kavramı vardır: 1) 
''Kutsal Devlet”, ve 2) seküler devlet. Devletin kut
sal olduğu fikrini egemen kılmaya çalışanlar ikti
darda iken kendilerini bu kabil bir kalkanın ardına 
gizleyerek en olmayacak suçları işleyebilmişlerdir. 
Bazı Osmanh pâdişahları da mümkün bir taht 
kavgasının çıkarması muhtemel nifâkın devletin 
bekâsına ve kutsallığına halel getirmemesi için 
kardeşlerini boğdurtmamışlar mıdır?

Kutsal Devlet’te:
1) Devlet vatandaşların vasisidir.
2) Vatandaşlar devlet için vardır; devletin hiz

metkârı ve kuludurlar. Devlet vatandaşlarının öz
gürlüklerini ve hattâ Temel İnsan Haklarını kendi 
kutsallığının bekası için kısıtlamak, onlara hayatı 
zındani etmek hakkına sâhiptir.

3)'Devletin bekâsı için çalışanlar da, sırf bun
dan ötürî , Kutsardnhr. İfâde edilmiş olsa da ol
masa da dokunulmazlıkları vardır. Davranışlarını

vatandaşlar onaylamasa da ve hattâ bu davranışlar 
genel ahlâka ve kanunlara aykırı olsa da bu kimse
ler korunur ve aldanırlar.

4) Devletin dayandığı sistem, çoğunlukla, 
‘‘Kutsallar" zümresinin 
keyfî yorumuna bağlı.

lizm Dini gibi zaman za-
çifte standartlı, kamu- Lâiklik İlk6Sİ  ̂tipki K©ma-
nun vicdânında mâkes 
bulan adâleti yansıta- 
mıyan bir ya da birkaç rnan, SekÜİ6r gÜÇİBrİn
farklı hukukdan olu- kendi İrâdelerini dayata-
şan bir hukuk sistemi-

bilmelerine ve ele geçir-
5) Devletin bekâsı miş oldukları Statülerini

için yapılan her şey .  ̂ j  ı_*ı ı •, muhafaza edebilmelerinemubahtır. Kutsallar
devletin âlî menfaaderi İmkân veren politik bir
için Anayasayı da Kâ- ^ ask ı u n su ru  O larak  te -
nun’ları da çiğneyebi-  ̂ ^
lirler. “Kutsallar” va- Celll e tm ekted ir, 
tandaşlara karşı hesap 
vermeğe mecbur tutu
lamaz.

6) Devlet “Baba”dır. Bu bakımdan, vatandaşla
ra verdiği her hak onun bir lûtfudur.

7) Devletin zümresinin bir ferdi ol
mak en yüce fazilettir. Bu fazilet kişiyi diğer vatan
daşların üstünde “kendisinden vaz geçilmez” bir 
mevkie oturtur. Her türlü ayrıcalık ve iılıtiyaz 
onun hakladır.

Seküler devlette ise:
1) Devletin vasisi vatandaşların vicdânıdır.
2) Devlet vatandaşların maddî ve mânevi refa

hı, ve Temel İnsan Hakları mn ihlâl edilmemesi 
için vardır.

3) Devlet de vatandaşların maddî ve mânevî 
refahı için çalışanlar da “kutsal” değildir. Devlet de 
vatandaşların maddî ve mânevî refahını arttırmak 
için hizmet edenler de sorgulanabilir, tenkid edile
bilirler. Herkes kendi hatâsından sorumludur.
Kimseye herhangi bir dokunulmazlık ya da bir im
tiyaz bahşedilemez.

4) Devletin temelinde vatandaşların maddî ve 
mânevî refahını temin ve garanti eden âdil bir hu
kuk sistemi vardır.
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5) Devletin bekası ve kutsallığı bahane edilerek 
adâlete aykırı hiçbir işleme müsaade edilmez. Hiç
bir kimseye ve ve hiçbir kuruma adâleti bozan bir 
ayrıcalık tanınmaz. îstisnâsız herkes üniter bir 
adalet sistemine karşı sorumludur.

6) Devlet “Baba” değil, vatandaşların hizmet
kârıdır.

7) Fazilet âmir olmakta değil, hasbelkader âmir 
iken vatandaşların hizmetkârı olabilmektedir.

Dünyâ’da devlet kavramı ve devletin yapılan
ması konularında sürmekte olan değişime bir göz 
atıldığında insanların Temel însan Haklan na da
yanan seküler devlet kavramını egemen kılabilmek 
için vermekte oldukları mücâdelenin büyüklüğü 
kolayca görülür. XXI. yüzyılın tümünün bu mücâ
deleye sahne olacağını öngörmek hiç de olağanüs
tü bir kehânet değildir.

Ç. Sonuç

Kutsal, Din ve Devlet kavramları tarih boyunca iç 
içe girmişler ve uygulamalarında da büyük ölçüde 
kavram kargaşasına ve iltibâşa sebeb olmuşlardır. 
Kutsal, insanların: 1).varlığı tartışma-dışı olan, 2) 
beşere has zaaflardan ypksun, 3) beşerin gücünü 
aşan, 4) beşerden, başkâldn̂ Tiâ.değiİjçiÛ  bekle
yen, 5) uyumsuzluk haîlbrjhdê -Gezaî.yâ.pü 
korunan, kısacası 5) •aşkın 't̂ tt̂ fgflOi nor
matif bir izâfeftır.

Din kelimesinin ise bazı dil bilginlerine göre 
arapçada otuzu aşkın farkh anlamı bulunmakta
dır. Bu bile din kavramının ne kadar muğlâk bir 
kavram olduğunu anlamak için yeterlidir. Bir 
inanç müessesesi olarak dinin çeşitli tezâhürleri 
vardır. Ancak ne türden tezâhürlerin otantik bir 
dinin göstergesi olacağı hususunda genel kurallar 
vaz etmek mümkün görünmemektedir. Bu konu
da yapılabilecek olan tek şey bir inanç müessesesi- 
nin din sayılabilmesinin asgarî şartlarını tesbit et- 
mekden ibarettir.

Gerek etimolojik anlamı gerekse sosyolojik ol
gusu bakımından otantik sayılabilecek bir dinden 
söz edebilmek için, en azından: 1) insanların de- 
rûnlarında kendisine karşı bağlılık ve saygı duy
maları gereken bir ya da birkaç “kııtsarm mevcûd

olması, ve bu bağhlık ve saygının da 2) bir çeşit n- 
tüel aracılığıyla, ve 3) kahcı ve sürekli bir biçimde 
açığa vurulması ve 4) bunlardan sapmalara bir ce- 
zâ sisteminin uygulanması gereklidir {günahların 
cezâlandırılmast) yeterlidir.

Bu açıdan bakıldığında Anadolu Alevîliğinin 
müfrid uçları da, Fanatik Nükleer Enerji Karşıtları 
da. Masonluk da, Sabataycılık da ve Kemalizm de 
dine has tezahürler arz etmektedirler.

Bugün din ile devletin belirli bir zahirî ahenk 
içinde idâme-i hayat ettikleri {cohabitation) söyle
nebilir. Aslına bakılacak olursa vahye dayanan üç 
büyük dinin hiçbirisinde de vahiy yoluyla bir dev
let biçimi empoze edilmiş değildir. Yahudîler kıral- 
lıkla idare edilmişlerdir. Hz. Isa “Sezar'ın hakkımn 
Sezar'a iade edilmesini” tavsiye etmiştir. Kur’ân ise 
Allah’a, Peygamber’e ve mü'minlerin arasından 
ulul-emr’e {emir sâhibine) \taat etmeyi emret
mektedir.

Cemiyetlerin çağdaş sorunu ise kendisine se
küler bir kutsallık izâfe edilen ve bu niteliğiyle, va
tandaşlara karşı bir kalkan ve bir zulüm vâsıtası 
olarak kulanılan bir devlet ile devleti vatandaşın 
hizmetkârı kılan seküler bir devlet arasındaki bü
yük mâhiyet farkının idrâki ve seküler devletin 
gerçekleştirilmesi yolunda insanların vermekte ol
dukları mücâdeledir. ■

d ip n o t l a r

13 1) Beh(;ct Kemâl Çağhıı’ın Yeni Mevlîd’inin sonu şöyle biter: 
“...Meclisc lûzırdı rîıh-i Mustafâ/BÎ luırûf-i lafe ü .savt etti ni- 
dâ/Türkte cevher işledim yıllarca ben/Bilinii;: her biriniz bir par
ça ben/ Kalbolıındum hep size hiç kalmadım/Öimedim ben öl
medim, ben ülmedim/Her birin rûhu gün gûş eyledi/Şevk u şâ- 
dîye erip cûş eyledi/Başka fâniler farkı gördüler/İnönü’de Ata
türk’ü gördüler..,/Ger dileriz hula.sız şevk u necât/ Atatürk’e Ata
türk’e L'sselât”. 2)"... Atatürk öldükten .sonra Tanrı, Şeytana uy
mayarak millete hizmet edecek insanlarm başa geldiğini görün
ce, Atatürk’ün rûlnına emretti: güvendiğin in.sanlarnı ruhuna 
gir! 27 Mayıs’da Atatürk rûhu, ordu ileri gelenlerine girdi...” Av- 
ni Altıner’den alıntı. Bk. a.g.c., s. 38J. 3) Bununla ilgili olarak 
Harb Okulu’uda, yoklamada, Mustafiı Kemâl’in okul numarası 
okunduğunda bütün öğrencilerin koro hâlinde: “Burada” diye 
cevap vermesi de bu Kemalizm’e özgü reenkarnasyon ve şahsî 
kütle.sel panteizm anlayışının efsaneleşmiş tezahürünü yansıt
maktadır.
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Ahmet Gündoğdu 
ve Şevket Sezcr’le*
Eğitim, Eğitimin Sorunları ve 
Çözüm Yolları Üzerine...

Üm ran: Sayın Gündoğdu, Eğitimciler Birliği Sendikası 
ve amaçları hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

A hm et G ü n do ğd u : Meslek mensuplarının ekono
mik, sosyal haklarını geliştirmek, yardımlaşmayı, sos
yal dayanışmayı sağlamak, eğitimin kangren olmuş 
problemlerine çareler aramak, ülkemiz politikalarını 
olumlu yönde etkilem ek amacı ile 14.02.1992’de kuru
lan Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir) kamu ala
nında kurulan ilk sendikalardan biridir. Başlangıçta ka
mu sendikacılığının önüne çıkanlan bir çok idari ve ad
li engelleri kararlılığı ve azmi ile aşmasını bilmiş ve bu
gün yurt genelinde teşkilatlanmasını büyük ölçüde ta
mamlamıştır. İstabul il şubesine bağlı olarak 30 ilçede 
ilçe başkanlığı seviyesinde çalışmalarını sürdürmekte
dir.

Eğitim Bir'e göre; bugün Türkiye’nin en önemli iki 
problemi demokratikleşme ve eğitimdir. Demokratik ül
kelerde bizdeki gibi dayatmalar yoktur. Halka rağmen 
halk için hiçbir şey yapılmaz, yapılamaz. Hukukun üs
tünlüğü esastır. Bu sebeple Eğitim Bir'in öncelikli konu
larının başında demokratikleşme ge\mek\e6\f.

Eğitim Bir; ülkemizde bugüne kadar uygulanan 
eğitim politikalarının temelden yanlış olduğuna inan
maktadır. Sosyal bunalım lann, yaşanmakta olan vahim 
olayların, ahlaki çöküntünün, eğitim politikalarından 
kaynaklandığı günümüzde Türkiye’nin en hayati prob

* Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen Dış İlişkiler Sekreteri.
* Şevket Sezer, Eğitim-Bir-Sen Marmara Bölge Başkanı

lemi eğitimdir. Bu problem halledildiğinde diğer bütün 
problemler çözüm yoluna girecektir.

Eğitim Bir; ideoloji sendikacılığı ve ücret sendika
cılığının boyutlarını aşmış bir sendikadır. Tüm eğitim 
çalışanlarını kardeş olarak gören ve onlann tamamını 
çatısı altında toplamayı şiar edinen, ilkeli ve sorumlu bir 
sendikadır. Bu anlayış içerisinde sorunlara alternatif 
çözümler üreten, mesleki bir kuruluştur.

Eğitimciler Birliği Sendikası toplum barışının bozul
mamasını, insan hak ve özgürlürlerinin eksiksiz yaşan
masını istemektedir. Mücadelesinin sonunda öğret
menlik mesleğinin itibarının kurtarılacağına, insanca 
yaşama şartlarına ulaşılacağına inanmaktadır.

Ü m ran: isterseniz eğitimin sorunları, öğretmen ve 
öğrenci sorunları üzerinde konuşalım biraz da:

A hm et G ü n do ğd u : Avrupa ülkeleri ile m eslektaş
larımızı kıyasladığımız zaman; bizde öğretmenlerin 
maaşı ortalama 330 $ ’, yani, 207 milyon ile 270 milyon 
arasındadır. Şimdi eğitimin-öğretim in kalitesi, öğretm e
nin saygınlığıyla eş orantılıdır. Ne demek istiyorum? 
Öğretmen ne kadar sosyal statüsünü geliştirip sağlıklı 
ortama kavuşursa, vereceği eğitim-öğretim de o kadar 
sağlıklı olur. Okuldan çıktığı zaman ikinci, üçüncü iş 
aramak zorunda kalan bir eğitimcinin verim li olmasını 
düşünmek biraz zor diye düşünüyorum. Örneklerini gö- 
rüyoruz.Mesela, bordroyu inceleyin, kira yardımı 400 
bin ile 600 bin arasındadır. Nerede yaşıyoruz, diye sor
mak lazım. Bugün İstanbul'da kenar yerlerde bile 100
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milyon’dan aşağı kira yoktur. Daha iyi bir semtte otura
yım derse, bir öğretmen, aldığı maaşın tamamını kira
ya vermesi gerekir. Ders ücretleri halen 1,500.000 lira

ya bile u laşm am ıştır. 
Herhangi birine, gel şura-

limsel ve katılımcı bir
Milli Eğitim sistemi bi- da 45 dakika bekle, dense

herhalde orada beklemeyi 
hakaret sayarlar. Bu ders 

Özelliğe kavuşturulmalı- ücreti ile-ders veriyor öğ-'

dtr. Sistem halkın de- '« tm sn. amekteri ge-
nışletmek mümkün. Istan-

ğerleriyle çelişmemelî  bul, Ankara, İzmir gibi ha-

halkin istek ve ihtiyaç- şartlarının zor olduğu
yerlerde öğretm ene özel 

lan doğrultusunda yapı- statü kazandırılmalıdır. En

landinimalldir. öğretmen açığı olan 
------------------------------------------------------------  yerlerim iz buralardır; ne

den? Çünkü geçim zor, öğ
retmen gelmek istemiyor. Kira, ulaşım... Anadolu’da gö
rev yapan bir öğretmen, görev yerine yürüyerek gidip 
gelirken, İstanbul’da iki üç araba değiştirmesi gereki
yor. Bu da artı masrafları getiriyor,

Ü m ran: Tüm eğitim camiasını konuşmamız gereki
yor. Öğretmenler, memurlar, öğrenciler, hepsi. Ama öğ
retmen işin merkezinde gibi. Eskiden tüm sorunlara 
karşı bir idealizm vardı. Şimdilerde sanki bu idaalizm 
de yok oluyor gibi.

A. G ü n do ğd u : Bunun sebebini şöyle izah edeyim. 
1963 yılında ortalama bir memur maaşı 300$ civarın
da idi. Bu da bir milletvekili maaşının % 33’üne tekabül 
ediyordu. Saygınlık diyoruz Saygınılk ekonomiyle di
rekt ilgili. Bugün % 8’ine tekabül ediyor. Bir milletvekili 
ile öğretmen maaşının farkı. 1954 yılında bir aylık ma
aşıyla 150 kg. koyun eti alabilen bir memur, bugün 45 
kg. et alabiliyor. Bu ister istemez eğitime yansıyor. Bir 
takım elbiseyi 4-5 sene aynı öğrencinin karşısında gi
yiyorsa, bu ister istemez saygınlığı etkiliyor. Bugün 
gelinen bu durumdan öğretmen değil onu bu hale geti
renler sorumludur.

Ü m ran: Toplumda eğitimin hayati önemi, toplumun 
kültürel gelişiminde, ve ülkenin kalkınmasındaki yeri 
her fırsatta söyleniyor, ama bu statünün yıpranmasıyla, 
kutsal bir meslek olan öğretmenlik, toplumda iş bula
mayan, yapacak başka işi olmayanların tercih ettiği bir 
meslek haline geldi. Bunun sebebleri ne olabilir?

A. G ündoğdu : Bu meslek ayağa düşecek bir mes
lek değil, ama bilinçli olarak düşürülüyor. Türkiye’de 
yetkililerin eğitim diye bir sıkmtıian yok. Kaliteli eleman 
yetiştirme diye bir sorunları yok. Türkiye’nin tüm mese
lelerinin sebebi eğitimdir. Çözümü de eğitimdir. Bir so
run varsa, onun kaynağında eğitimsizlik var demektir. 
Bankaların, halkın parasını boşaltanların ahlaki yapı
sından tutun da, meclisteki milletvekillerinin tavırlarına 
varıncaya kadar hepsi bir eğitim sorunu.

Şimdi bakıyorsunuz X hükümetinin bakanı geliyor; 
“kredili sistem” diyor. Sistemin alt yapısını araştırma
dan, Türkiye’ye ne kazandırır, ne kaybettirir diye sor
madan sistemi uyguluyorlar. Başka biri gelip bu sistem 
bize uygun değil, deyip kaldırıyor. Dolayısıyla bakanlık 
sorun çözm e değil, sorun üretm e bakanlığına 
dönüşüyor. Son yıllarda alınan ve “çağdaş” diye takdim 
edilen kararlara bakın. Bugün 70-80 kişilik sınıflarda 
eğitim yapıyoruz. 40 dakikalık ders yoklama ve sorunla 
geçiyor. Bizim savunduğumuz bir şey var. Bir eğitim, iki 
sağlık, hükümetler kendi içinde tutarlı olsunlar. Eğitim 
ve sağlığı siyasetin, politikanın dışında tutsunlar. Yani 
eğitim probleminin hallolması için konuya ciddi bir 
önem verilmesi lazım.

Eğitime ayrılan ödeneğe bakıyorsunuz %7; %7’nin 
7o90’ı personel giderleri, geriye kalanla hangi çağdaş 
eğitimden bahsedebiliriz. Hangi kaliteden, hangi ve
rimden bahsedebiliriz. Bugün İstanbul’un birçok yerin
de ücretli öğretmen, yani emekli olmuş, pedagojik for
masyonu olm ayan insanlar derse giriyor. Kasap 
ameliyat edecek olursa, mühendis reçete yazacak olur
sa, dokdor da inşaat planı çizer mi? Kalitesizliği katkı
da bulunulmuş oluyor. Bu işin çözümünü,merkezde alı
nan eğitim hakkındaki kararlarda aramak lazım.

Ş evket Sezer: Bu meseleye ben de değinmek isti
yorum; vekil veya ücretli öğretmen, yani mesleğin dı
şındakilerin öğretmen olması konusuna. Eski bakanlar
dan Uluğbay "ben branşlaşmayı lüks olarak görüyo
rum” diyordu. Pratisyen doktor gibi. Bu çağımız felse
fesine aykırı. Çağımız branşlaşmayı gerektiriyor. Hatta 
bir branşın bile üç-beş dala ayrıldığı b ir zamanda, bun- 
lann branşlaşmayı reddeden "Asprin öğretmen” öneri
leri tepkimizi çekmektedir. Milli Eğitim uzun zamandır 
öyle ihmal edilmiş ki, bilhassa öğretmen açığı korkunç 
boyutlara ulaşmıştır. Mesela ,200 bin öğretmen açığın
dan bahsediliyor. Normal bir öğretime geçmek ve 35-
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40 kişilik sınıflar olmalı. Üç se
ne içinde bu lıedefe ulaşıla
caktı. 25-30 kişilik bilgisayarlı 
sınıflara ulaşılacaktı. Ama ba
kıyorsunuz, üç senedir atanan 
öğretmen sayısı 106 bin. Bu 
sene, içinde emekli öğretmen 
de var, yaklaşık aynı sayıda; 
demekki şu andaki öğretmen 
açığı nüfus artışını da göz 
önünde bulundurursanız ka
panmamış, artmış. Devlet sa
dece öğretmen açığını kapat
manın yollarını arıyor. S ınıflar
da dersler boş geçmesin, sınıf
ların başında biri olsun, bekçi
lik görevi yapsın, diye düşünü
lüyor. Öğretmenliğin vekilliğ i 
olmaz. Mesleklerin en önemli-  ̂ _
si öğretmenlik m esleğid ir.
Çünkü öğretmenin işi insanı ye tiş tirm ekti^ /Q ökİo ;M jş i 
hastalığı tedavidir. Öğretmenlik kadar ön lm li'dünyada  
başka bir iş yoktur.

Bu sorunlar milli eğitim denen kurumun acziyetidir. 
Öğretmen yetiştiremiyor, ihtiyaç da hızla büyüyor. Bu 
ihtiyaca cevap verem ediğinden, öğretmen yetiştirip 
atayamadığından, sınıflar boş kalmasın diye yapılan iş
ler çok üzücüdür.

A . G ündoğdu: Burada yeri gelmişken eklemekte 
fayda var. Öğretmenlik en saygın meslek olursa, 18 
üniversite tercihinden son tercih olarak öğretmenliği 
tercih eden değil de 1. sırada tercih eden öğretmen ola
caktır. Branş öğretmenleri sınıf öğretmeni olarak atanı
yor. Şimdi branş öğretmenlerinin yetiştiği alan ile sınıf 
öğretmenlerinin alanı başkadır. Bu bir acziyettir. Öğret
menliği I. tercih yapanların öğretmen olduğu bir za
manda eğitimin kalitesi de artacaktır. Bunun için de öğ
retmen yetiştirmek için bir politikaya sahip olmak gere
kir.

Üm ran: Bir eğitimci olaral< öğretmenin kendini 
geliştirmesi, sosyal etl<iniil<lere !<atılması gibi bir şey 
çol< lüks oluyor herhalde:

A. G ündoğdu: Biraz açalım: 1936 yılında Refet 
Angın öğretmenlik yapıyor. 59 lira maaş alıyor. 10 lira
sını kiraya veriyor, bir kaç lirası ile de evde bir hizmetçi

çalıştırıyor. 2000 yılına geldiğimizde manzaraya bakın, 
en son yapılan araştırmalara göre asgari geçim stan
dardı 530 milyon lira, ki bunlar hayatta kalmak için ge
rekli olan ihtiyaçlar, sosyal anlamda bir şey yok. Biz öğ
retmenler bu rakamın yarısını bile alamıyoruz. Öğret
men için kitap okumak, sinema, tiyatro gibi etkinlikler 
çok lüks harcamalar, öğretmen bunu düşünem ez bile. 
Kendini geliştirmek, yenilemek için kitap, dergi, gazete 
alamıyor.

Ü m ran: Söylediklerinizden şöyle bir soru geliyor 
aklıma. Kısa vadede çözüm görünmüyor Bi gidişin top
lumsal yansımaları neler olabilir? Son günlerde yaşa
nan uygulamalar sonrasında öğrenci, veli, devlet karşı 
karşıya gelmiştir 15-16 yaşındaki kız çocuklarının üze
rine panzerlerle gidiliyor Havaya ateş açılıyor Polisiye 
bastırmalarla nereye kadar gidilebilir?

A. G ü n do ğd u : Bu uygulamalar bizce tek tip insan 
yetiştirme zihniyetinden kaynaklanıyor. Türkiye’de ken
di vatandaşından korkan, yannına güvenle, ümitle bak
mayan insanlar, kendilerini bu şekilde davranm ak zo
runda hissediyorlar. Tek tip insan yetiştirmek insanların 
geleceğiyle oynamak demektir. Anayasada eğitimde 
fırsat eşitliği hakkı olm asına rağmen, bu eşit olmayan 
uygulamalar yetkililer tarafından uygulanm aya çalışıl
maktadır. Son yıllarda okulda tekli sisteme geçilecek
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deniliyordUrölmadı.-Derslik_açığı kapatılacaktı, olmadı. 
Okul yaptıran insanların hayır duyguları ile oynandı, 
Eğitime katkı payı olarak çoğu zorunlu 2.9 katrilyon lira 
toplayacaksın, hala nereye harcandığı, harcanmadıysa 
niye harcanmadığı açıklanmadı. Anayasal hak olarak il
köğretim bir haktır. Ama eğitim neredeyse ücretli eğiti
me doğru gitmektedir. Bu olayda da tavşana kaç, tazı
ya tut mantığı uygulanmaktadır. Okul müdürüne, sana 
para veremiyorum, başının çaresine bak diyorsunuz, 
velilere de para ödemek zorunda değilsiniz, diyorsu
nuz.

Norm Kadro uygulamasına gelelim: Öğretmen açı
ğı var; şimdi bunu İstanbul için düşünelim: Hükümetin 
bir vaadi var; sınıflar 30 kişiye indirilecek. İstanbul’da 
sanıflar 30 kişiye indirilecek olursa öğretmen açığı 12 
bin değil bu rakam 60 bin olacaktır. Dolayısıyla İstan
bul’da norm kadro fazlası diye bir tane öğretmen olm a
yacaktır. İşin garip tarafı, bunun hedefi meslek liseleri 
içindir. Yani İmam Hatip, Meslek, Ticaret Meslek, En
düstri Meslek, Kız Meslek., niye bu okullar üç sene ön
cesine kadar üniversite sınavında hem kendi bölüm le
rine hem de diğer bölümlere karşı eşit şartlarda yarışan 
okullarken, bir anda bir şeyler oldu? Üniversite sınavı 
teke indirildi. Bir rüzgar esti. Meslek liseleri mezunları 
bir-kaç okulun haricinde tercih yaptıkları takdirde, en az 
24 puan geriden başlıyorlar. Örnek verelim: Endüstri 
Meslek Lisesinin Elektrik bölümünden mezun olan bir 
öğrenci Elektrik öğretmenliğine giderse, ek 0.5 ile çar
pılıyor. Eletrkik mühendisliğine gitmek isterse 0.2 ile

çarpılıyor. Düz liseden elektrik diye bir ders görmemiş 
bir öğrenci Elektrik Mühendisliğine gidebiliyor. Bu Mes
lek liselerinin yok edilmesi değil de nedir?

Üm ran: Neler yapılabilir?
A. G ü n do ğdu : Eğitim Türkiye ’nin birinci meselesi. 

Hükümetlerin buna sam im iyetle inanması lazım. Bilim
sel sonuçlara dayanarak işler yapılması lazım; sivil top
lum grup larının, toplum u o luşturan bu insanların 
görüşlerinin alınıp uygulamaya sokulması lazım. Eği
timde üç ana unsur vardır: Öğretmen, öğrenci, veli; bu 
üçüne bu işi sevdireceksiniz.

Ü m ran: Öğrenci açısından eğitimin sorunları nel- 
derdir?

A. G ü n do ğdu : Okula gelmeden sorun başlıyor. 
Vatandaşın evinin önünde bir okul var. O okula gönde
rmiyor. Servis masrafını göze alarak birkaç semt uzak
lıktaki okula gönderiyor. Şimdi, Adalara bakıyorsunuz 
öğrenci mevcudu 20-25 kişi. Bağcılar, K. Çekmece, 
Güngören 80-90 kişi, öğrenci okula geldi. Fen laboratu- 
varı var mı? Yabancı dil laboratuvarı var mı? Öğrenci 
sınıfa girdi. Yazmayı, çarpmayı, çıkarmayı, bölmeyi bil
meden liseye gelmişse, bu öğrencinin sınıftaki durum u
nu düşünün. Hiç yabancı dil almamış, ilköğretimde öğ
retmen yokluğundan ders yapmam ış bir öğrenciye na
sıl lise müfredatı vereceksiniz? Bu politakaların yanlış
lığının öğretmene olduğu kadar öğrencilere de zararı 
oluyor. Biz öğretmeni öne alıyoruz, neden? Çünkü öğ
retmenin sıkıntılan azaldıkça fedakarlığı artar. Bizim 
öğretmenlerim iz halen çok fazla idealist; en basitinden 
bu ücrete rağmen halen çalışıyorlar. Bunun başka isba- 
tı var mı?

Öğretmen sınıfta yaptığı ek işin yorgunluğunu üze
rinde taşıyorsa, bu olumsuzluk öğrenciye yansıyor. Ya
ni öğretmene verilen cezayla öğrenciyi cezalandınyor- 
sunuz. Veliyi cezalandırıyorsunuz. Dolayısıyla ülkeyi 
cezalandırıyorsunuz.

Ş evket Sezer: Eğitimde amaç nedir? Öğrenciyi e
ğitmektir. Öğretmen, okul bunlar araçtır. Bu araçlar ye
terli o lmayınca, amaca yeterince hizmet edemiyor, 
amaç gerçekleşmiyor. Öğrenci eğitilemiyor. Öğrenci 
yetiştirilemiyor. Esas can alıcı nokta bu; eğitim iflas et
miş. Düşülecek nokta öğrencinin buradaki durumu, öğ
renci bu kadar olumsuzluklar içinde psikolojik olarak 
eğitime hazır mı? 90 kişilik sınıfta öğrenci kendini nasıl 
derse versin. Öğretmenin dersi verebilmesi kadar, öğ
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rencinin de bunu alabilecek durumda olması lazım. Ne 
öğretmen konsantre olabiliyor, ne öğrenci; ne çıkıyor 
karşımıza: Kalite. Şimdi kalitenin ölçüsü olarak geçen 
yılki üniversite sınavlarına bakın; geçen yıl sıfır alanla
rın sayısı 7 bin, bu yıl 9 bin beşyüze ulaşmış, devamlı 
kalite düşüyor. Kalitenin düşmesi nedir? Bu ülkenin ge
leceği bu gençlerle paralellik arzediyorsa, geleceğin 
pek parlak olduğunu nasıl söyleyeceğiz?

A. G ündoğdu: Biz eğitimciyiz. Şu anda eğitimin 
göstergesi olarak hükümete bir karne verecek olsak, 
bugün bakıyorsunuz iki ay olmuş, halen yeter sayıda 
öğretmen atanmamış, bu işler böyle yürümez. Yaz tati
linde bu iş bitirilecek, 70 şartı arıyor musunuz, aramı
yor musunuz, ne yapacaksan yap ta vaktinde yap. Ha
len okullar öğretmen bekliyor:

Şimdi hükümete bir ara karne verelim.
Ekonomide büyüme zayıf, İM F’ye uyum pekiyi, ih

racat zayıf, hayali ihracat pekiyi, Amerika'ya uyum pe
kiyi, Avrupa Birliği’ne uyum zayıf, töreye uyum pekiyi, 
insan haklanna uyum zayıf, halkla ilişkiler zayıf, mutlu 
azınlıkla ilişkiler pekiyi, (bankaları boşaltanları görüyor
sunuz, kameralarla çekiliyor. Verilecek ceza çok az. 
Toplumda hukuka saygı yok oluyor. Çalıp-çırpma, nasıl 
gasp edebiliriz anlayışı toplum a yansıyor. Bu da top
lumsal facialann davetiyesini oluşturuyor), sosyal gü
venlik zayıf, (dünyanın ileri ülkerinde sivil toplum örgüt
leri ön plana çıkarılırken, bizde yok edilmeye çalışılı
yor), demokratikleşme zayıf, dayatmacılık pekiyi, yol
suzluklarla mücadele zayıf, aklanma paklanma yerin
de, eğitimde çağı yakalam a çağdışı, zayıf... Yani bugün 
bir karne verecek olsak, durum bu. Yetkililere diyoruz 
ki, hukuku siyasallaştırmadan, herkes için hukukun el
zem olduğuna inanarak, hiç değilse uluslararası anlaş
malara, İLO sözleşmelerine saygı duyarak herkes için, 
eşit olarak hukukun uygulanması gerekliliği kanaatin
deyiz.

Bu durumlar devam ederse güven duygusu azala
cak, güven duygusu azaldıkça da toplumsal facialann, 
intihar olaylannın artması kaçınılmaz olacaktır.

Üm ran: Eğitimin özelleştirilmesi ve paralı eğitim 
konusunda sizin ve sendikanızın tavrını öğrenebilir mi
yiz?

A. G ündoğdu: Anayasada devletin ilk öğretimi üc
retsiz vereceği mevcut. Son yılların eğitim-öğretim poli
tikalarında çelişkiler görüyoruz. Bir taraftan özel okulla

ra, dershanelere karşı bir tavır seziyorsunuz. Diğer ta
raftan dershaneleri, özel okullan devreden çıkarabile
cek kalitede bir eğitim ortaya konamıyor. Biz sendika 
olarak eğitimin yerelleşmesinden yanayız. İstanbul'da
ki eğitimi İstanbul'da yaşayanlarla yerel yönetimler, 
okul örgütleri, halkla, sivil toplum örgütleri ile palaşmak 
lazım. Kaliteli, eşit şartlarla eğitim alınmış olur. Bakıyor
sunuz, Anadolu'dan yetişen gençler üniversite sınavın
da başarısız oluyor, neden? Büyük şehirlerde dersha
ne imkanı var, özel öğretmen imkanı var. Anadolu’da 
gariban halkın eksik- gedik neyse okuldaki eğitim dı
şında şansı yok. Aynı sınava giriyorlar. Burada eşitlik
ten bahsedilebilir mi?

Eğitimde fırsat eşitliği diyoruz: % 70 ’i dar gelirli, 15 
milyon insanın açlık sınınnda yaşadığını dikkate alır
sak, özelleştirmeye karşı değiliz, ama bunun adı konul
malı. Yerinde çözüm aranmalıdır.

Şevket Sezer: Sendika olarak biz, kurulduğumuz 
günden beri yerelleşmeyi savunuyoruz. Yerelleşme
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derken, yerel yönetimlere, belediyelere değil, belediye
nin de içinde olduğu bir konsorsiyumla yönetilmesi, 
özel idare ve vakıflann çalışmalan ile ihtiyaçların gide
rilmesi. Ankara ve bakanlık çok hantallaşmış durumda. 
Bu meselelere müdahaleden çok uzak görüyoruz. Bu 
sorumluluğun özel konsorsiyum tarafından paylaşılma
sını savunuyoruz. Bu bahsedilen birçok soruna çözüm 
olacaktır. Ankara, merkezi yönetim gözetim yapan, ge
lişmeleri takip eden, koordinasyon görevi yapan bir 
merkez olmalı. Biz eğitim in özelleşmesini değil, yani 
mevcut okulların özelleşmesini değil, bunun yerelleş
mesini istiyoruz. Özel eğitim, özel okulların önü açılsın, 
teşvik edilsin, çünkü açılan her özel okul eğitim açısın
dan bir yükü azaltacaktır. Şu andaki mevcut okullar ye
relleşmeli, okul açmak isteyenler de teşvik edilmeli d iy
oruz.

Ü m ran: Eğitime ayrılan bütçe, toplanılan vergiler, 
eğitime l<atkı payları, bu paraların nasıl l<ullanıldığı, ve
rimli bir şekilde kullanılıp kullanıldığı konusunda neler 
söyleyebilirsiniz?

A. G ü n do ğd u : Verimli bir şekilde kullanıldığını 
söylem ek mümkün değil. Niye değil; sadece deprem 
bölgesi için toplanan vergilere bakıyoruz; bu paraların 
acilen orada eğitim ve öğretim in hizmetine verilmesi 
gerekiyordu. Depremden bu yana bir yıl geçti. Şimdiye 
kadar toplanan paralarla orada eğitim-öğretim in nor
male dönmesi gerekiyordu. Biz onbeş gün kadar önce 
deprem bölgesini yeniden gezdik. Malesef toplanan pa
ralarla orantılı bir çalışma göremedik. 2.9 katrilyondan 
bahsediliyor, bu büyük rakam ve bakanlık da bu para
ların tamamının hesabını veremiyor. Şimdi soruyoruz: 
Sayın bakan, sayın yetkililer, harcamadıysanız neden 
harcamadınız? Şu kadarını harcadık, diyorsanız, nere
ye harcadınız? Niçin bekletiyorsunuz? Bundan daha 
olumsuz bir dönem mi bekliyorsunuz?

Ü m ran: Genel olarak toparlayacak olursak, tüm bu 
sorunlar nasıl aşılabilir?

A. G ü n do ğd u : Biz Eğitimciler Birliği Sendikası ola
rak bir reformdan yanayız. Reformdan kastımız, bu felç 
olmuş yapıyı tedavi edecek reformlardır. Bu konuştuğu
muz olumsuzluklann lam amı, Türkiye’de eğitim sistem
inin felç olduğunu gösteriyor. Sistemimiz merkeziyetçi 
ve hanital, katılımcı değil, ezberci ölçme ve değerlen
dirme, yönlendirme yok, halktan kopuk, bilim çağının 
gerisinde. İşte açılış konuşmasındaki ilkelliğe bakın;

üniversitelerin bilim yuvası olması lazım. Avrupa dev
letleriyle demokratikleşmede yarışmalı. Bilimde yanş- 
malı. Öğretim üyesi, bilim dışında herşeyle uğraşıyor.

Altyapı, finans, eğitim sorunlan, kalite ve öğretmen 
sorunlan, tüm bunlann çözümsüzlüğü içerisinde siste
mimiz. Pansuman tedbir yerine gerçek, köklü değişik
liklere ihtiyacımız var. Eğitim yerelleşmeli, devletçe kar- 
şılanmaycak finansman yüküne yerel yönetim ler dahil 
edilmeli. Katılımı sağlanmalı, yerel bir konsorsiyum 
oluşturulmalı.

Milli Eğitim’e bütçeden %7 aynlıyor, bunun da 
%90'ı personel harcamalarına gidiyor. Neyle vaadleri- 
mizi yerine getireceğiz? Olumsuzlukları nasıl g iderece
ğiz? Otuz kişilik sınıflar, bilgisayarlı sınıflar hayal olu
yor. Çünkü bütçe yok. Parasız olur mu bu işler.

Öğretmen yetiştirmeye önem verilmeli. Hiç değilse 
bir öğretmen olayım değil, ah bir öğretmen olabilsem 
dedirtmeli. Öğretmenlik en saygın, en çok kazandıran 
bir meslek olmalı. Branşlaşmaya önem verilmeli.

İlköğretim kademeli hale getirilmelidir. Biz sekiz yı
la karşı değiliz; sekiz değil on yıl olsun, 11 yıl olsun ama 
dayatma olmasın, öğrencinin isteğine, becerisine göre 
beşinci yıldan sonra yönlendirme yapılmalı. Milli Eğitim 
sistemi bilimsel ve katılımcı bir özelliğe kavuşturulm alı
dır. Sistem halkın değerleriyle çelişmemeli, halkın istek 
ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmalıdır.

Eğitimin herhangi bir kademesinde bir değişiklik 
yapılacağı zaman sendikaların görüşü alınmalı, b ilim 
sel araştırmalar yapılmalı ve kamouyona sunulmalıdır.

Milli Eğitime bir teklif sunuyoruz. Biz buna "3 F 'fo r- 
mülü diyoruz: Tesbit, Tenkit, Teklif.

Tesbit belli, bunu bakanlık dahil herkes yapıyor. 
Tenkiti de farklı kesimlerden herkes yapıyor. Ama biz 
Eğitimciler Birliği Sendikası olarak Teklif noktasında 
farklı olduğumuzu düşünüyoruz. Eğitim ve sağlığın po
litikalar üstü olmasını istiyoruz. Bir bakan göreve geld i
ğinde şu milli eğitim  müdürü benim görüşümden, şu 
değil gibi bir ayrım yapması eğitimde liyakati yok edi
yor. Beceriksiz olsun benden olsun, değil, becerikli ol
sun farklı olsun, bana lazım olan işini yapması, iyi yap
ması, diye düşünülmelidir.

Ü m ran: Sayın Ahmet Gündoğdu Bey Sayın Şev
ket Sezer Bey teşekkür ediyor, çalışmalannızda başa
rılar diliyoruz. m
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Memleketimden 
Eğitim Manzaraları

M. Ali K a y n a k

E ̂ ğitim sistemi günlük siyasi politiicalarla bir 
türlü dikiş tutmuyor. Her gelen hükümet 

J  hatta aynı hükümetin farklı bakanları bile 
yaptıkları değişikliklerle eğitim sistemimizi yaz- 
boz tahtasına çevirdiler. İlköğretim 11-12 yıl olsun 
tartışmalarının başladığı şu günlerde, ülke gerçek
leri göz ardı ediliyor. Beş yıllık temel zorunlu il
köğretimin bile verilemediği özellikle doğu ve gü
neydoğuda halen binlerce okulun kapalı olduğu, 
ülkenin açık olan sınıflarında ya öğretmensizlikten 
yada bakımsızlıktan eğitim-öğretim hizmeti veril
mediği düşünülürse tüm bu uygulamaların ardın
da siyasi bir takım amaçların olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır.

Eğitimin özellikle ilköğretimin her Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşının anayasal hakla olduğu 
düşünülürse, devlet vatandaşına bu hizmeti vere
memekte, verdiği yerde de yeterince sağlıklı bu 
hizmeti sürdürememektedir.

Eğitim, öylesine bir çıkmaza girmiştir ki artık 
devletin resmi ağızlarından bile bu gerçeği duyabi
liyorsunuz.

Örneğin YÖK başkanı Kemal Gürüz’ün ağzın
dan “Üniversite iflas Etti” sözünü duymak olayın 
mahiyetini gözler önüne sermektedir.

2001 yılı bütçesinden eğitime ve üniversitelere 
ayrılan pay ancak personel maaşı masraflarını kar
şılamaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, çağ
daş araç-gereçlerle eğitim sadece nutuldarı süsle
yen birer objeden öteye gitmiyor.

Yeterli, çağın ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim 
ve öğretimi alamayan yeni nesil hızla bir boşluğa 
sürüklenmektedir.

Bu gerçeği Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Şan Özalp şöyle ifade ediyor: “Üllcenin gelece
ği tehlike altında.”

Bolu Abant İ. Baysal Üniversitesi Rektörü Prof 
Dr. Nihat Bilgen ise; “Türkiye’de gelirin çoğunu 
küçük bir insan topluluğu elde ediyor. İnsanları
mızın büyük çoğunluğu bu gelirden eşit pay ala
mıyorlar. Nüfusumuzun %10’u açlık sınırının al
tında yaşıyor. Böyle bir ülkede bu insanların kur
tuluşu eğitimdir. Bu yüzden bu eğitimi kısıtlayacak 
herhangi bir olayı doğru bulmuyorum. Üniversite
leri (eğitimi) paralı hale getirmek yoksul gençlerin 
önünü kesmektir” diyor. (Y. Binyıl 14.10.2000)

Şu anda üniversitelerde öğrencilerin harç pro
testosu, dini tercihinden dolayı başını örten öğren
cilerin türban, bere ve şapkalarından dolayı bıra
kın eğitim-öğretim haklanı içeriye bile alınmama-
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lan, saçı uzun, sakallı öğrencilerin okula alınma
maları vs. yaşanıyor.

Liselerde, imam-hatip öğrencileri yine başör
tüsü yüzünden okullara alınmıyorlar. Tarihe geçe
cek komedi gibi inanılması güç olaylar yaşanıyor 
15-16 yaşındaki kız öğrencilerin üzerine panzer
lerle gidiliyor. Robokoplar, çevik kuvvet gibi poli
siye güçlerin yanı sıra tarihte eşine az rastlanılan 
cinsten bir uygulama ile ‘ikna odaları' genç beyin
leri özgür tercihlerinden vazgeçirmeye zorluyor.

İmam-hatip liselerinin önünü kesmek için gö
zü dönmüşcesine körü körüne bir uygulamayla 
tüm meslek liselerinin önünü tıkayan ÖSS uygula
masıyla yüzbinlerce gençle birlikte milyonlarca ai
le mağdur ediliyor. Puanı geçtiği halde istediği üni
versitede okuyamayan bir genç için ideal diye bir 
şeyden söz etmek ne kadar doğru olur?! Anayasa
da ifadesini bulan eşitlik ilkesinden ne kadar söz 
edilebilir?!

işte basından bir haber:
“Okulların açılmasıyla birlikte başlayan başör

tüsü yasağı, Bakırköy, Küçükköy Kazım Karabekir, 
Güngören, Eyüp, İmamhatip liselerinden sonra 
ibresini Tuzlaya çevirdi.

Veliler Rahatsız

“Çocuklarımızın başörtülerinden dolayı rahatsız 
edilmesini istemiyoruz. Kimse huzurumuzu boz
masın” (28.09.2000 Akit)

Kim bu huzuru bozanlar. Şimdiye kadar sorun 
olmayan bu olayları bu hale getiren hangi güçler? 
Toplumun huzurunu bozmaya çahşanlar bunu ne
den yapıyorlar? Bu kargaşadan, insanların bu pa
nik halinden medet umanlar kim ve ne yapmak is
tiyorlar? Hangi soygun ve talanı gizlemek istiyor
lar?

Yüzlerce Öğretmen İhraç Edildi

Devlet Krizine rağmen KHK’da ısrar eden 28 Şu
bat hükümeti aslında toplumsal huzuru kaçırıcı 
uygulamalarım daha çabuklaştırmak için bu ka
rarnamede bu kadar ısrar ediyor. Oysa yapılan uy
gulamalara bakılırsa zaten KHK’nm uygulandığı

görülecektir.
Bugüne kadar yüzlerce öğretmen, aldıkları üç 

kuruş maaşa bile razı olan, vatanı ve üU<enin gele
ceği için mücadele veren fedakar öğretmenlerimiz 
bu şartlarda çalışmayı kabul etmesine karşıhk bir
de siyasallaşmadan kaynaklanan hukuksuzluklara 
maruz kalmaktadır. İşte örnelder:

“Başörtülü oldukları gerekçesiyle iki öğretmen 
MEB Yüksek Disiplin Kurulu tarafından hem mes
lekten hem de memuriyetten ihraç edildi.

“MEB Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 657 
sayılı Devlet Memuriyet Kanununun 125/E -a'ya 
istinaden 4041 sayılı ve 2000/163 sayılı dosya üze
rinden “görev yerinde başı kapah bulundukları, bu 
konuda ısrarcı oldukları, ideolojik veya.-siyasi 
amaçlarla kurumun huzur, sükun ve çalışj-na dü
zenlerini bozdukları” iddiasıyla ihraç kararı yeril
di. Mağdur öğretmen Saliha Gündüz 'yıllaıımı 
verdiğim bu meslekten zorla el çektirildiğimden 
dolayı çok üzgünüm. Öğrencilerimi'çok seviyor
dum. Sevgiye dahi tahammül edilmedi. KHKYı çı
karmalarına gerek yok. Zaten hergün yüzlerce öğ
retmen soruşturma geçirip atılıyor. Bu psikolojik 
baskılar hem öğrencileri hem de velileri çok ciddi 
olarak olumsuz etkilemektedir. “ (Akit, 10.9.2000)

ÖSS Komedisi

ÖSS’de ilk 200’e giren bir öğrencinin puanı istedi
ği okula yetmesine rağmen, istediği okula giremi
yor. Böylesine bir olay herhalde bizden başka bir 
yerde yaşanmamıştır.

“Öğrenci Seçme Smavı’nda (ÖSS) eşit ağırlık
tan 209 puan alarak Türkiye 114’üncüsü olan Pı
nar Pakçe ile 207 puan alarak Türkiye 118. incisi 
olan Ayşegül Cengiz’in sevinçleri kısa sürdü. 2 yıl
dır yoğun tempoda çahştığmı ve haklı bir başarı el
de ettiğini ifade eden Ayşegül Cengiz, elde ettiği 
başarının sadece meslek lisesi mezunu olduğu için 
elinden alındığım, 35 puanının kaybolduğunu be
lirtti. 207 yerine 171 puanla tercih yapmak duru
munda bırakıldığını kaydetti. Ayşegül Cengiz’in 
babası Mustafa Cengiz de “kızımı Maliye Meslek 
Lisesi’ne kaydederken böyle bir sistem yoktu. Eğer 
sistem değişmeseydi kızım ODTÜ, Bilkent, Boğa
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Eğitim Manzaraları KAYNAK

ziçi gibi Üniversitelerde okuyabilecekti. Bu adalet
sizliğin düzeltilmesi için gereken mücadeleyi vere
ceğiz.”

Memlekette bu tarjikomik olaylar yaşatılırken 
28 Şubat süreciyle hukukun ve her alandaki uygu- 
lamalarm siyasasallaştığı bir döneme girildi. Bu 
dönem 28 Şubat Hükümetinin uygulamalarıyla 
adeta bii' kaosa dönüştü. Her ne kadar sözde ‘istik
rar ve uyum hükümeti’ olduklarını söyleseler de 
bu süreç aslında topyekün bir toplumsal çöküş sü
recidir. Bu sürecin en fazla mağdur ettiği eğitim 
sistemimiz üç yıl gibi kısa bir sürede Cumhuriyet 
döneminin en karanlık dönemi olarak tarih sayfa
larında yerini alacaktır.

Eğitimde En Karanlık Dönem

Sırf din eğitimini katletmek uğruna halka dayatı
lan 8 yıllık kesintisiz eğitim 4 yaşına girerken, eği
tim artık içinden çıkılmaz bir bataklığa döndü. 
Mustafa N. Yılmaz, “Bir inat uğruna hem meslek 
lisesi, hem imam-hatip okulu öğrencileri mağdur 
edilmiş, okullar kapanma noktasına getirilmiştir, 
öğretmen açığı, derslik açığı devam etmektedir; 
eğitim araçları yüzyıllar öncesindeki gibi ilkel özel
liklerini koruyor. Gelişmiş ülkeler hızlı bir değişim

yaşarken, biz halen derslik ve öğretmen açığı ve ka
labalık sınıflarla boğuşuyoruz. Yıllardır bir aldat
macadır gidiyor.” dedi. (Akit, 11.9. 2000)

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu söy
levlerine devam ede dursun, bu utanç tablosu 2000 
yılında Türkiye’ye aittir. İthaf olunur.

Taşımalı Komedisi

8 yıllık kesintisiz eğitim dolayısıyla yeterli sayıda 
okul ve öğretmen olmadığı için ‘taşımalı eğitim’ 
adı verilen merkezi bölgelerle civar köylerin birleş
tirilmesi projesinde ilginç olaylar oluyor. Bunun 
örneklerini basında görüyorsunuzdur, ama ‘Üllce- 
mizin Eğitim Manzarası’nı yazıp da bir-iki örnek 
vermemek olmaz.

Kars’tan bir örnek: Okul var, öğretmen var 
ama eğitim-öğretim yapılamıyor. Nasıl olur?

“Kars’ın Selim ilçesine bağlı Tuzluca köyünde, 
öğrenci ve öğretmen bulunmasına rağmen okul 
binasının harabe olması nedeniyle eğitim ve öğre
time başlanamıyor. 4 yıldır kapalı olan okulda sıra 
ve masa yok. Okulun bakımsızlığı nedeniyle eğiti
me başlanılamadı. Köyün muhtarı yaptığı tüm 
müracatlara rağmen gerekli malzemelerin gönde
rilmediğini ifade ediyor.” (Akit, 3.10.2000)
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KAYNAK Eğitim Mnıızaminn

Bir Örnek de Diyarbakır’dan:
“Diyarbalar merkeze bağlı Kırkınçjk köyünde okul 
bulunmaması nedeniyle çocuklai' hergün yaya ola
rak 2 kilometre uzaklıktaki Develi köyüne gidip 
geliyorlar. 8 yıllık zorunlu eğitime geçişle birlikte

geliştirilen “taşımalı eğitim uygulaması”na rağ
men, 12 çocuk Develi köyüne yaya olarak gidip ge
liyorlar. Köyde okul bulunmaması nedeniyle, sayı
ları 15’i bulan kız çocuklarını ise komşu köye gön
dermiyorlar. Veliler okulun uzak olması nedeniyle 
kız çocuklarımızı gönderemiyoruz. Okula giden 
çocuklarımız da yolda büyük zorluklar yaşıyorlar. 
Yazın yine idare ediyorlar; ancak, kışın çok zorluk 
çekiyorlar. Kar yağınca bu bölgede yabani hayvan
lara da çok rastlanıyor, şeklinde konuşuyorlar.” (Y. 
Şafak, 12.10.2000)

İşte Çöküş Tablosu

• Türkiye’de 9 milyon 588 bin kişi okuma-yazma
bilmiyor.

■ 200 bin öğretmen açığı bulunuyor.
• 17 bin okul hala kapalı.
• 13 milyon öğrenciden sadece yüzde 2’si bilgisa

yarla tanıştı.

• Yurt genelindeki derslik açığı 90-100 bin. Sadece
İstanbul’daki açık 15 bin.

• 8 yıllık kesintisiz eğitim, okula gitme oranında
yüzde 20 civarında fire verdirdi.

• Taşımalı eğitim çökme noktasına geldi. Yüzlerce
çocuk canmdan 
oldu.
• Meslek eğitimi 
büyük darbe aldı. 
Gelişmiş ülkelerde 
yüzde 65 düzeyin
de olan meslek 
eğitimi alan öğren
ci oranı Türkiye’de 
yüzde 20’lere geri
ledi.
• Kesintisiz eğitim, 
ahlaki çöküşü or
taya çıkardı. Çocuk 
suçları arttı. Alkol 
ve sigara kullanma 
yaşı düştü.

Ülkemizin bu
günü ve geleceği 
açısından son de

rece hayati bir öneme sahip olan eğitim sisteminde 
ülke insanının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 
halkın geniş katılımının sağlanacağı geniş bir kon
sensüsle şekillenmesi gereken eğitim sistemimi- 
miz, politik dayatmalara tercih ediliyor. Ülkenin 
geleceği tehlilceye atılma pahasına bu yanlışlıktan 
dönülmüyor. Devlet İstatistik Enstitüsü, Adalet 
Bakanlığı ve Eğitim-Bir-Sen gibi kurumlann yap
tığı araştırmalar, eğitimin içerisinde bulunduğu 
batağı gözler önüne seriyor.

Araştırmalar, çağdaş eğitim adı altında yapılan 
değişikliklerin ülkenin doğal, ekonomik ve sosyal 
şartları gözönünde bulundurulamadığı için bu 
şartlarda başarıh olunması olanaksız görülüyor. 
Eğitim sistemini daha yararlı, etkili yapmanın yo
lu geniş katılımlı bir yapıdır. Ancak bu halkıyla bü
tünleşmiş hükümetlerin işidir. “Halka rağmen” 
mantığı ile başan sağlamak mümkün değildir. 
Onun için önce bu temel şartın oluşması gerekir. ■
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DENEME

O K U  O K U  A D A M  O L

Son zamanlarda kafannı kurcalayan ve içinden çık
makta zorlandığım bazı sorunlarıma cevap arama 
meylindeyim. Muhatabı tarafından cevaplandırılması 
dileğiyle sorularımı sıralıyor, cevaplarını sabırsızlıkla 
beldiyorum.

Babama;
Babacığım sınıfta biraz düşünsem, ima ile, öğret

menim hindi, biraz konuşsam papağan olduğumu söy
lüyor. Hem düşünüp hem konuşacağım bir okul yok 
mu?

Televizyonlarda kılık kıyafetle ilgili bir sürü arbede 
yaşanıyor. Bütün öğrencilere aynı tip elbise giydirseler 
giyim kuşamda birlik olmaz mı?

Edebiyatçımız Emine Hanım’a,
Bize gazel okutuyorsunuz; ama bir türlü başaramı

yoruz. Siz isterseniz bizden hariçten gazel okumamızı 
isteyin. Bak o zaman beş üzerinden tam not alıyor mu
yum, almıyor muyum? Ne dersiniz?

Bana bakıp bakıp çok zekisin çocuğum, diyorsu
nuz. Çocukluğum kesin; fakat zeki derken herhangi bir 
edebi sanat yapıyor musunuz; yapmıyor musunuz?

Coğraf)̂ acımız Temel Beye,
“Dünya yuvarlak, portakal gibidir.” Diyorsunuz. 1. 

Portakal’m tadı var da niçin dünyanın tadı ve tuzu yok
tur? 2. Hadi diyelim yuvarlak, peki o zaman okyanus
lar, denizler, ırmaklar her tarafa niçin saçılmıyor?

Uçakla uzak ülkelere ya da Türkiye’ye gelen insan
lar ne biliyorlar geldikleri yerleri, üzerinde Türkiye, 
Danimarka, Fransa... yazıyor mu?

Matematikçimize,
iki noktadan bir doğru mu geçer yoksa sınırsız doğ

ru mu? Bunu anlamaya çalışıyorum; ancak doğru ne
dir, kime denir, bunu anlamada zorlanıyorum; hangi 
öğretmene sorsam bunu bana izah eder?

Bir de “çarp, böl, parçala” gibi teknik terimlerden 
rahatsızhk duyduğumu bilmenizi isterim. Ara ara ders
te daha yumuşak sözleri söylememiz mümkün mü?

Biyoloji öğretmenimiz İlhan ya da Külhan Beye,
Normal şartlar altında her mayoz bölünmeyi bir 

mitoz bölünme izler, diyorsunuz. Ama ben dünyada 
bütün bölünmelerin anormal şartlarda olduğunu gö
rüyorum. Sizce ben bilimle çatışıyor muyum?

Kommansalizm, (tek taraflı faydalanma) çok hoşu
ma gidiyor. Mutalizmi (karşılıklı faydalanma) hiç be
ğenmedim. Çok mu egoistim, sizce bir psikologa mı 
yoksa medyum ya da guruya mı görünmem lazım?

Dinci ne demekse ona.
Ezbere bir eğitimden geçtiğimi düşünürseniz, her 

şeyi ezberlemem ve ezber yapmadan da sınıfı geçmem 
mümkün gözükmemektedir. Bu durumda kopya çek
mem haram mı yoksa kopyanın haramlığı yakalandık
tan sonra mı başlıyor?

“Hocanın söylediğini yap; yaptığını yapma.” Bizim 
mi güçsüz olduğumuz yoksa hocaların mı irade fakiri 
olduğunu gösterir?

Bütün eğitim neferlerine.
Sınıf içinde hiçbir zaman şahsiyet aşılamayan ve 

öğrenciyi küçümsemeyi büyüklük kabul eden bütün 
öğretmenlerim. Derslerimiz için yıllık plan yaptığınızı 
bilmekteyim. Peki bizi pasifıze etmek için de özel kıllık 
planı hazırlıyor musunuz?
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bpkapı Saray:
İlknur Özşen

- ... takların dili olsa da konu^salan'

^ n l i h  Su ltan  M e h m e t’ten  başlayarak Su ltan  A bd ü lm ecid ’ e k a

dar yaWa^ik 4ÜÜ yıl O sm an lı İm p aratorlu ğ u  tarih in in  en ilginç 

-o lay ların ı b ağ m ıd a  taşıyan b ir yapı... Topkapı Sarayı.

. B ak an lar K urulu K a ra n  ile 3 N isan  1 9 2 4 ’te m üze haline 

getirilm iştir.

Tek ve bü y ü k b ir  b in a  şeldinde değil de devir devir, bö lü m  

b ö lü m  eklenerek zam an  içinde m eydana gelm iş b ir  “külliye” 

dir. Sarayda M im a r S in an  gibi, Beşir Ağa gibi ünlü m im a rla rı

m ızın  yapıtları o lan  b ö lü m ler de vardır.

Dimya Bıu'aclaıı İdare Ĵ clilircli

Z am an la F a tih ’ten so m a k i h ü k ü m d arlar bu saraya ilaveler 

yaptılar. Y ü zlerce d ö n ü m lü k  Saraybu rnu  yalnız pad işahların  

ikam etgahı değil, devletin  yö n etim  m erk ezi haline de geldi. 

D evlet işlerin in  görüldü ğü ku bbe a ltın d a, tavana asılı duran  

küre b içim in d ek i avize, dünyayı sem b o lize  ediyor ve oradan 

dünyaya h ü km ed iliy ord u .

İm p ara to rlu k  bü y ü d ü kçe Topkapı sarayları da genişledi, 

sarayda b u lu n an ların  sayısı arttı. Fatih  devrinde saray m evcu 

du 7 5 0  kişi iken, K an u n i d evrin d e saray lılar sayısı 5 0 0 0 ’i geçti. 

Bugün m üze h alin d e b u lu n an  T opkapı saray ve köşld erinde 

yüzlerce yıllık şan lı, ih tişam lı geçm işin  belgeleri m uhafaza ed il

m ektedir.

Otumlacaliz Y er Burasıdır

Fatih  Su ltan  M eh m et 1 4 5 3 ’de İs ta n b u l’u fethettiği zam an bir 

süre, Beyazıt’ta b u g ü n kü  İstan bu l Ü n iversitesi’n in  bulunduğu 

yerdeki sarayda kald ı. Fakat İs ta n b u l’u gezip d olaştıkça, bugün 

Sarayburnu ad ın ı taşıyan ve zeytin  ağaçlarıyla kaplı yarım  ada

yı görüyor, ‘o tu ru la ca k  yer işte b u rasıd ır’ diyordu. B u rn u n  

ön ü n d e kıv rm ı k ıv rım  Boğaz, sağında m avi M arm ara , solunda

altın  b ir boynuz gibi H aliç  vardı. K ap anm ayacak mavi ve ye 

b ir  ufuk çevreliyord u bu yarım adayı. Fatih , yeni sarayı işte b 

raya yaptırdı.

B u gü n kü  üniversite m erkez b in asın ın  bulunduğu yere 'S 

ray -ı A tik’ (E ski Saray) adıyla ilk O sm an lı s a ra y ın ı; daha son 

‘Ç in ili K asir’ ile Saraybu rn u ’ndaki 'Saray -ı C ed id-i A m ire’ 

yaptırdı. ‘Saray-ı C ed id -i A m ire’ n in  yapılm asına 1465 (8 7 0 )  f  

lında başlan d ı; yapı, 1478 (8 8 3 ) de son a  erdi. O sm an lı Padişa 

la n , 3. M urad zam anın a kad ar Eski Saray ’da yaşadılar. Da! 

so n raları ‘Saray-ı C ed id-i A m ire ’ye T opkapı Sarayı adı verili 

O sm an lı Padişahları, D o lm a b a h çe  Sarayı’n ın  yapılm asına k 

dar Topkapı Sarayı’nda yaşadılar (1 8 5 3 ) .

P adişahlar; çocu kları ve ailesiyle Eski Saray’da yaşıyorlan 

D evlet işlerini ve divan to p lan tıların ı T opkapı Sarayı’nda yür 

tüyorlardı. K anuni zam anında Eski Saray yandı; H ü rrem  S ı 

tan ’ın ricası üzerine h arem  Topkapı ya götürü ldü( 1550). 3. M' 

rad, 1578 yılında Topkapı Sarayı’nda ilk harem  dairesini M im  

Sin an ’a yaptırdı. Kadıları Eski Saray’dan buraya getirtti.

Topkapı Sarayı h arem  kısm ı, daha sonra padişahların  ya] 

tırd ıldarı yeni dairelerle ç o k  genişledi. Ö zellikle, Avcı M eh m e 

E d irn e Saray ı’na olduğu gibi buraya da yeni ilaveler yap 

Çünl<ü h arem in  b irço k  yerleri yan m ıştı. Bugün, harem in  aya! 

ta kalan  d airelerin in  ö n em li k ısm ı. Avcı M eh m ed ’ in yaptırdı 

yapılardır.

F a tih ’ten son ra gelen padişahlar, H as B ah çe’ye Sarayburr 

k ıyıların a da b irç o k  kasırlar ve köşk ler yaptırdılar, bu raları 

yazlık o tu rm a yerleri veya m ab ey n  o larak  kullandılar. 3. Mı 

rad, h arem i Topkapı Saray ı’na g e tirtin ce . Eski Saray ön em i 

kay betti. Burası ö len  veya ta th tan  ind irilen  pad işahların , k 

d ın larm m , k ızların ın  ve cariy elerin in  sürgü n ve hapsed ild i 

b ir  yer oldu. Eski Saray, 1550  ve 1715 y ıllarında iki defa y an  

ve yeniden yaptırıld ı. 1 8 2 6 ’da yen içeri ocağı kald ırılınca b u r  

daki kad ın lar Topkapı ve Ç iftesaray lar’ a götürüldüler. Böyleı 

Eski Saray, sürgün yeri o lm ak tan  k u rtu lm u ş oldu.
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Neden 1 opkapı

Eski adı “Snrny-ı Cedid” (Yeni Saray), Saray’ın sahilde b u lu 

nan ve şim di olm ayan b ö lü m ü n ü n  ön ü n d e top lar b u lu n u r

m uş bu nedenle oraya Topkapı derlerm iş daha son ra  bu ad 

sarayın tü m ün e d en ir o lm u ş .

Topkapı Sarayı; bah çeler, köşkler, kem erler, odalar ve so 

falarla b irb irin e geçilen , ço k  sayıda yapılardan kurulu bu 

kend in e has m im ari top lu luğu , kim i ö m rü n ü  at sırtınd a ge

ç irm iş  saraya az uğram ış, k im i h iç  ç ıkm am ış p ad işahların  ka- 

rekterine, zevk ve d ü şü n celerin e göre şek illenm iş her b ir ya

nı tarihe şahitlik  etm iş sayısız h atıralarla  doludur. O  taşların 

dili olsa da konuşsalar k im  b ilir neler anlatırlard ı.

“Topkapı Sarayı ve B e n ” yazısında Sam i G ü n er duygula

rını şöyle anlatıyor; ‘iç in d e yaşan ılm ası büyük b ir dert, ü zü n 

tü, ızdırap olan  İsta n b u l’un h er nasılsa b ir köşeciğin d e k al

m ış, gürültüden uzak, gü zelim  saraya ayak bassam , iç im i b ü 

yük b ir  huzur ve sükun  kaplar. Yaşadığım ı h issederim . B u ra 

sı ban a, sıcak çö llerd e su sam ış insanlara sunu lan  soğuk bir 

k ızılcık  şerbeti g ib i rah atlık  verir. Dünyayla bağlarım  kesilir. 

A lacak verecek ne varsa, renk leri so lm u ş bu taş duvarların  a r

dında kalır. Yüzyılları dile getiren  süslü kapılar, geniş avlular, 

gül ve lale bah çe leri, asırlık  çınarlar, b irb iri ard ınca s ıra lan 

m ış selviler, ku bbeler, kem erler, bacalar... ben i tarih in  d e rin 

lik lerin e sürükleyip  götürü rler. Sessizce odalardan, sofalara, 

avlu lara geçerken ; Y üksek, sırm alı kavuldarı, renk renk kaf

tan ları ile ağalar, paşalar, vezirler, kazaskerler, im p ara to rlu 

ğun h er kad em esinde yıllarca vazife yapm ış insan lar g özleri

m in  ön ün den  geçerde geçer... O rd u lar buradan sefere çıkm ış.

fe rm an lar burada oku nm u ş, ünvanlar burad a dağıtılm ış, pa

d işahlar burada saltanat eylem iş, burada tahta çıkm ış, b u ra 

da d ü şürülm üştür.’

Topkapı Sarayı için  çok şeyler yazıldı, ço k  şeyler söy len 

di. D aha kim  b ilir yüzyıllarca neler söylenecek? O  gözleri k a

m aştıran , değer biçilem eyen hâzin elerin , m ukad d es em an et

lerin  olduğu salonlar, valide su ltanların , cariyelerin  hâlâ ta r

tışılan esrarengiz, b iraz da efsanevi H arem  D airesi, sad ra

zam ların  tören  yeri olan  Bâbüssaâde’sı; T op kap ı Saray ı’nın 

m üze bö lü m ü  ik in ci kapısından son ra  başlıyor. İk in ci avluya 

geçince de sağda “M atb ah lar” yani saray m u tfak ları vardır. 

B u rad a çini ve porselen ler teşhir ed ilm ekted ir. Ü çü n cü  avlu

da “Arz od ası”ndan başka padişahların  elb iselerin in  b u lu n 

duğu "S e fe ıii  koğuşu” ve dünyada b ir eşi daha bulu nm ayan  

“H azine D airesi”, m ukaddes em an etlerin  bu lu nd u ğu  "h ırk a -i 

saad et”de buradadır. K ü tü phaneler, yazm a eserler, silah sek

siyonu, çini san atım ızın  şaheserleri de bu rad ad ır. B irer m i

m arlık  incisi olan Bağdat ve Revan k ö şk leri... A ltın  yolu, 

ocaklı sofası, h ü n k ar odaları, şehzadegân ve kadın efendilere 

ayrılm ış daireler ve eşsiz çini dekorasyonuyla Hareni...

Topkapı da saray değil saraylar var. Topkapı Sarayları bir 

bü tü n  o larak  ele alındığı zam an, yeryü zünde ond an  daha 

m uhteşem , daha zengin, daha ince ve güzel eser az görülür. 

H eybetli olan, aynı zam and a sade, z a rif ve tabiata uygun o l

m alıdır. Aksi hald e o heybet kusurludur. O n u n  için d ir ki S u l

tan ah m et, Selim iye, Süleym aniye cam ilcri hem  dağ kadar 

heybetli, hem  sülün kadar zarif ve hafiftir. İçlerin d eki ç in iler 

tab iatın  yeşilini, suyun ve göğün m avisin i, ç içek lerin  rengini 

yansıtır. O n u n  için ‘D ünya bizim  çad ırım ız, gökyüzü de bu 

çadırın  ku b b esid ir’ derler.
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Kriz Dönemlerinde 
Bürokrasi Siyaset İlişkileri

H aşan Celal G üze

Araştırma ve KiiJtiir Vakfı tarafından ayJık olarak organize edilen 
"Istanbnl Toplantıları̂ ’unı geçen ayki konuğu Haşan Celal Giizel’di.

H aşan C elal G üzel, k on u şm asına Sidney o lim - 

p iy a tla ıın d a n  h a rek etle  şöyle b ir  T ü rk iy e  

m an zarası çizerek başladı.

"D ü şü n d ü m  eğer 2 0 0 0  olim p iyatları T ü rk iye’de ya

pılsaydı. B ir in c is i büyük ih tim al yetişm ezdi. B ir ta ra f

tan  y arışm alar yapılırken , çek iç  sesleri gelirdi, diğer ta 

raftan  aslan m ü teah h itlerim iz  sayesinde trü bü ıılerin  b ir 

kısm ı çö k eb ilird i. D iğer ta ra fta n  en erji tasarru fu dolayı

sıyla tam  başlark en  elek trik ler kesilebilird i. D aha sonra 

içeriye g irm ek  isteyen b aşö rtü lü  öğren cilere m üsade 

ed ilm ez, ö ğ ren ciler de b ir  yerler bulu p  içeriye girm ek

KVnOMVtcdLtW VAKFI

İ î o h a n t i i a h i

!N

A

w

teıtmaveKiiitüf 
ifakf)

İsterlerdi. A rkasınd an N uh M ete Yüksel ve Vural Savaş 

ve ark alarınd an  polis ve ja n d a rm a  ordusu gelirdi. A rk a

dan maf)^a şirk etlerim iz  ortaya çıkar başta Alaaddin Ç a 

kıcı, N uriş, K aragüm rük çetesiy le gelirdi. Son ra Yahya 

ve M u rat D em ireller kolkola  sahaya girerlerdi. A rd ın 

dan Ö zel Ç iller’le, T u rg u t Y ılm az kolkola gelirlerdi. 

Son ra  ban ka soyguncuları filan , bu arada da tribünlerde 

gür b ir  sesle on u n cu  yıl m arşı söyleniyor olurdu. M aa

lesef 2 0 0 0 ’li yıllara geld iğim iz şu günlerde m illete ve 

dünyaya verebileceğim iz bud ur.”

Bu kendi tabiri ile “m u zip ” m anzaradan  son ra k o 

nusu na giriş yaparak, “K riz d ö n em lerin d e bü rok rasi- 

siyaset arasındaki ilişkiyi iyi d ü zenlem ek lazım dır. 

T ü rk iye’de b ü rokrasi, kalem  efend ileri grubu yani alla- 

m e grubu, ilmiyye sın ıfı, h er zam an seyfıyye’nin 

em rin d e olm uştu r. G eçm işte n  gelen b ir  alışkanlıktır 

bu. ilm iyye, seyfıyyeye h iz m e t etm iştir. Ç ünkü seyfiy- 

yenin  seyfind en hep  k orkm u şlard ır...” dedi.

D aha son ra  T ü rk iy e’deki dem okrasiye vurulan 

darbeleri özetleyerek b ir m anzara daha çizdi. Kriz d ö 

nem leri o larak  tanım lad ığı bu  d ön em lere; 1 9 6 0 ,1 9 7 1 , 

1980 a n tid em o k ra tik  d arbeler, askeri ihtilaller tüm  

bu n lara  aydın, en te llek tü el dediğim iz, toplum a ö n 

derlik  yapm a du ru m u nd a o lan ların  bun lara hep k o r

karak yaklaştığını an lattı.

T ü rk iye’de b ü rokrasi-siy aset ilişkisinde ince d en 

gelerden bahseden H aşan C elal G ü zel, kriz d ö n em le

rin d e halkı örgütleyecek, (in cü lü k  edecek aydınlardan 

yakındı ve soru n u n  tem elin e  tepkisizliği aldı.

“T ü rk iye’deki bu  krizlerd en, bu  gid işattan, halka
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yapılan  baskılardan, a n tid e

m o k ra tik  gid işattan , devle

tin  ku dretin i bu şekild e is

tism ar eden bu tavırlardan 

bu ülkenin aydınları so 

ru m lu du r. A ydınların iç in 

de de siyaset ad am ları so 

ru m lu du r.”

Ö rn e k  o la ra k  T u rizm  

B ak an ı Erkan M u m cu ’nun 

k o n u şm a sın a  d eğ in e rek  

T ü rk iy e ’de b ilim in  ve b ir b i

lim  m üessesem izin  geldiği 

n oktaya vurgu yaparak;

“Turizm  bakanı y ak ın 

dan tanıd ığım , sevdiğim  bir 

d o stu m . Ç ok  k ib a r  siyasi

nezakete uygun b ir  üslupla aslınd a silalılı kuvvetleride 

h e d e f alm adan İstan bu l Ü n iversite rektörünü tenkid 

eden b ir  konuşm a yaptı. O n u n  konuşm asına G enel 

K urm ay tepki göstererek  b ir b ild iri yayınladı. Böyle bir 

ülkede d em okrasiden  söz etm ek  m ü m kü n  m ü?” dedi.

'Fürkiye’nin bu görü n tü sü yle Avrupa B irliğ i’ne g i

re m e y eceğ in i, a d a m la rın  a lm ay acağ ın ı vu rgu layan  

G ü zel,

“B ir taraftan başb ak an ların ız ı, bakan ların ızı, dü şü

n en , yazan adam ların ızı içeri alacasın ız . B ir yaygara ile 

yargınu ı başkan ü y elerin i, başkan  vekillerini, h akim leri, 

b ilim  adam larım  getirip  b rifin g  vereceksiniz ve alk ışla

tacaksın ız. H ukuku böyle siyasallaştıracaksm ız. Son ra 

b en im  davam  o n ların  ö n ü n e  gittiği zam an ben  o adam a 

in an ır m ıyım , gü venir m iyim ?

Size b ir örn ek  vereyim . Bana b ir  kokteyde Batı Ç a 

lışm a G rubu ile ilgili b ir G en eral dedi ki: “Haşan Celal 

Bey, b iz  boş yere bu  tankları falan yü rütm üşüz. İk i-ü ç  

ta n e  savcı bulduk işi b itird ik .” dedi. İşte bu kadar, işte 

bu d u r siyaset-bü rokrasi m ü n asebeti, işte tüm  bu n lar 

T ü rk iy e ’de aydın g eçinen  in san ların  haysiyetsizliğinden 

dolayıdır.” diyerek k on u şm asın a devam  etti.

28 Şu bat’ın o lu şu m  şek lin i kendi üslubuyla ö zetle 

dik ten  sonra Kriz Y ö n e tm eh ğ in e  değindi.

Kriz yön etm eliğ in i b ilm eyen  kişin in  o koltuğa o tu r

m am asın ı bilm iyorsa sorm ası gerekliliğini anlattı.

“Eğer Tuğgeneral size kü frediyorsa. Tuğgeneral o r 

du d an  ayrılm adan sizinde o işin  peşin i b ırakm am an ız 

lazım . Ç ünkü o işin  d ö n ü m  noktasıd ır. O n u n  üzerin e 

dü şm ezsen  arkası ge lir” şek linde yaşadığı olaylardan 

an ekd otlar anlatan  H aşan C elal G üzel burada eleştirile

rini yoğunlaştırdığı askeriyeyi 

neden eleştirdiğini ve e leştiri

lerinde dildcat ettiği bazı in 

ce lik lere  d eğ in erek . “B iz im  

askerim iz gerçekten  A m eri

kan askerinden de, O rLado- 

ğu’nun aşiret cu m h u riy e tle - 

rindeld askerlerden de farklı 

ve kalitelidir. H ukuka saygı 

gösterir. Bu konud a duyarlı, 

hassasiyetleri o lan , iyi eğ itim  

alm ış b ir askerdir. Ben katiy- 

yen askerim i h o rla m a m , o r 

duyu severim . N orm al işleri

ni yapsınlar başım ın  üzerinde 

yerleri vardır. B izim  d ü şm a

n ım ız değildirler. B izim  iç i

m izden çıkan, sizlerin  evlatları, d ostlarım ızd ırlar. Bu 

mües.seseye h o r bakm ayız, büyük kısm ın ı başım ızın  

üzerinde taşırız.”

D aha so n ra  neler yapılabilineceğine değinen H aşan 

Celal G üzel şöyle devam  etti:

“Kendi h uku kun u , selaliiyetlerini aşan m ü d ah aleler

de açıkça karşı ç ıkm ak lazım dır. Cesur b ir şekilde, h o rla 

m adan, üzm eden, kovalam adan, m üm kü n  m ertebe ka- 

m uo)aına intikal ettirm ed en , asla haysiyetlerini zedele

m eden. Ç ü nkü haysiyetsiz b ir  silahlı kuvvetler bizi m ü 

dafaa edem ezler. Kesin b ir lisanla, bir tavırla, arkadaş bu 

b()yle olm az dem ek lazım dır. D ersek, söyled iklerin i yap

m azsak ne olur? H iç birşey olm az. Bundan k ötü sü  ne 

olabilir?

M G K ’da alm an h er karar uygulanacak diye birşey 

yok. İlgili kan u n  ve yönetm elik lerle sab ittir ki iade yet

k in iz vardır.

Anayasa’nın 118. m add esine göre M G K  k ararları

n ın  h ükü m et tarafınd an  kabul m ecburiyeti yoktur. Peki 

efend im  sen  öyle diyorsunda. bu adam lar darbe yap ar

lar. Yapsınlar. Ne olurdu yön etim e el koysalardı. Bizi de 

garnizon lara  dold u ru rlard ı. Sıkı yönetim  ilan ederlerdi. 

Sılcıyönetim  m ahkem esi kurulurdu. D G M ’ye ç ık a rtır 

lardı. N e olurdu? En kötü  d arbe 27  M ayıs darbesid ir. 27  

M ayıs k o n jö n k tü r b ir  dü şünün  1980 ’i dü şün ün  2 0 0 0 ’i 

düşünün h ang isi darbelere daha m üsaittir? 19 9 7  m ü sa 

it m idir? Peki d arbe yapılsa ne olurdu? İn an ın  d arb e  ya

p ılm ış olsa idi ço k tan  bu  iş b itirilm işti. N itek im  Şim d i 

28 Şu bat filan o lm ayacaktı. Sistem  n orm alleşecekti. 

O n u n  için  öyle b ir darbe kolay kolay olm az.

12 Eylül’ü düşünün hepsi b ir araya geldi. K rizler
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çıktı. P arlam ento  kapan d ı. Siyasi p artiler kapandı, h er

kes top lan ıp  götürü ld ü. A skeri b ir yön etim  kuruldu. Ne 

kad ar sürdü tam  3 sen e 2 ay devam  etti. 28 Ş u b at’tan bu  

yana 3 sen e 8 ay geçti. O  zam an 1 9 9 7 ’de beni ekrana ç ı

karıp  k orkm ad an  ko n u ştu ran  Kanal 7 şim di adım ı a n 

maya korkuyor. 9 7 ’de b aşö rtü lü lerin  ço k  az b ir  kısm ı 

üniversitede p rob lem  yaşıyordu. Ş im d i h içb iri ün iversi

teye girem iyor. D em ire l’in dediği gibi ‘28  Şu bat m üesse- 

seleşti’ Ş im d i daha zor değişebilir. Ü stü  kapalı b ir d arbe 

oldu.

D em ek  istediğim  bu n d an  sonrası için , m ücadeleyi 

iyi seçm ek lazım ..

T S K ’n m  35 . m add esind eki T C ’ni koru m a ve ko lm a- 

m a görevi dış d ü şm anlara  karşıdır. T S K ’nın b ü tü n  d e

m okrasilerd e olduğu g ib i T ü rk iy e ’de de iç güvenlikle il

gili vazifesi yoktur. Sad ece A n ay asan ın  119. m ad d esin 

deki sıkı y ö n etim le  ilgili bazı yetkilere sahiptirler, o n la r

da sivil idareciler tarafın d an  verilir. İlgili m addelerde 

T S K ’n m  h içb ir  kad em esin d ek i m ensu bu nu n siyasi b e 

yan at verem eyeceği b e lirtilm iştir . B u nları h atırla tm ak 

lazım dır.

D aha so n ra  herşey yoluna girecektir. H alktan  yana 

olanlar, sivil, d em o k ratik  yön etim d en  yana o lanlar h er 

zam an  kazanacaklard ır. B izim  en büyük eksikliğ im iz 

ceh alettir, cesaretsizliktir, haysiyetsizliktir. Eğer b u n la r

dan ku rtu lab ilirsek  kriz d ön em lerin i ço k  rah at aşarız. 

İdareyi kaybetm eyiz.”

İn san ların  rah atları k açm ad an , hakların ı b irilerin in  

getirip  verm esin i bek ler g ibi b ir  tem bellik  ve korkald ık- 

la bek led iğ in i, b ir  im za dahi a tm ak tan  çekindiğin i ve 

üşend iğini ifade eden H aşan C elal G üzel, H azreti Pey

g am berin  h ayatından örn ek ler verdi.

“H ep im iz P eygam berim izi severiz. Yolunda y ü rü 

m eye çalışırız . H ani o n u n  çektik leri, hani on u n  çektiği 

sık ın tılar, bu  korkaklık  niye? İm an la-k o rk u  aynı kalpte 

b u lu n am az” buyuruyor. Sizlere soru yoru m : K orkakm ı- 

sm ız, im an sız  m ısınız?...

B en  Ayaş’ta d ü şü n ü y oru m ; G ecem i, günd üzüm e 

katıp  devlet, m ille t h izm etin d e çalışıp durd um . Teşek

kü r ed ecek lerin e , h ap ishan ey e koydular. B en  böyle 

m em leketin  iç in e  d iy oru m ... D ünya B an kası’n d an  te k lif 

a ld ım , gid ebilird im . S o n ra  kend im i top lu yoru m . Bu 

vatan  b en im , bu devleti b en im  dedem  ku rm u ş, sütçü  

im am lar k u rm u ş, in an çları sayesinde ku rtu lm u ş, k u ru l

m uş nereyi bırakıp  gid eceğim . K im e b ırakıp  gideceğim  

ü ç-b e ş  tan e serseriye m i? Böyle d ü şü n m ek lazım . K ork 

m am ak  lazım dır. Ya... ö lü m d en  öte ne var?”

K endine yön eltilen  e leştirilerin  başında kon u ştu k 

larına dild<at etm ed iği, aklına ne gelirse konuştuğu so n 

ra da başın a tü rlü  işler geldiği şeklindeki yakınm alara 

şöyle cevap verdi.

“Şöyle diyorlar ya bu  H aşan C elal G üzel’de ken d isi

ne h iç d ikkat etm iyor. A n ap ’ın başında kalsaydı, b aşb a

kan olurdu, m em lekete  faydası olurdu. P olitikada başa

rılı o lurdu. Ben  b u n lara  katılm ıyoru m . P olitikada b aşa 

rılı o ld u ğu m u  zan ned iyoru m . Ç o k  genç yaşta ge lin eb i

lecek h er yere geld im . B ir M esu t gibi başbakan, Sü ley

m an g ib i de C u m h u rb aşk an ı o lm ad ım . O n lar g ib i o la 

cağım a hiç o lm am  daha iyi. Ş im d i orduya bir defa daha 

teslim  olu ru m  on b aşı, yıızbaşı o larak  askerliğim i ikinci 

kez b ir daha yaparım . O n la r g ib i başbakan, cu m h u rb aş

kanı ne diye o layım . O lm a m  daha iyi.”

S o n  o larak H aşan C elal G ü zel şunları eldedi.

“Fedakarlık  o lm ad an , bed el ödem eden h içb ir  şeye 

u laşam azsınız. H ele h ü rriy etin ize h iç ulaşam azsınız. 

G eri çekild ikçe, ad am lar ilerleyeceklerdir. Bu şekilde 

geri çekilm eye devam  ed erseniz. Ş im d i başın ızı açarlar, 

yarın  yolda da yü rüyem ezsin iz. H akkm ızı arayın. K ork

m ayın. B u n lar k im  oluyor. Yarın ellerindeki çarp ıttık ları 

adalet terazisiyle Yassıada h ak im leri gibi ta r ih in  k aran 

lıklarına göm ülecek ler, b izlerd e aydınlıkta kalacağız. 

C esur o lm am ız  lazım dır. H aysiyetli o lm am ız lazım dır. 

P rensipli o lm am ız  lazım dır. A kıllı, zeki olm am ız lazım 

dır. R ah m etli N ecip Fazıl’ın dediği gibi ‘kim  dendiği za

m an terettüd etm ed en  ark asına, sağına, soluna b ak m a

dan b en ’ diyebilm en iz lazım dır. Böyle şartlar o luşu nca 

T ü rk iye’de herkesin  kend i işine, gü cü ne dön eceğin i d ü 

şünü yoru m .”

Bu hareket ve can lılık  verm eye çalışan sözlerden 

son ra yeni b ir hareket o lu ştu ru lm asın ın  gerekliliğinden 

bah setti.

“T ü rk iy e’de evvela haysiyetli aydınlardan m eydana 

gelen yeni b ir  p olitika tesb it e tm ek  lazım . Yeni b ir  p o li

tika ek ib i k u rm ak laz ım . G e n ç le rin  işin  içinde olduğu 

b ir hareket. Bu insan lard an  şim diye kadar vazifesini ya

pan yaptı. N an k örlü k  etm eyelim , vefasızlık etm eyelim . 

A llah razı olsun am a bu g ö rü n tü n ü n  değişm esi lazım . 

Sizde eskid iniz d iyorsanız biz de olm ayalım . A çıkça b i- 

rileri ç ıksın  b en im  desin . B u n u n  zam anı geldi. H iç k im 

seden korkm ayın , h aysiyetsizlik ten  korkun , şerefsizlik

ten k orku n . G ö recek sin iz  karşınızda dağlar eriyecek.” 

diyerek sözlerin i tam am lad ı. ■
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DAMAZAN'DA KUC'AN'IA DİDİLMEK
Ö M E R  M Î R A Ç  Y A M A N

Zulümlerin çığ gibi büyüdüğü, sıkıntıların kat
lanarak arttığı ve Mü’nninlerin, hayatın her ala
nında annbargo altına alınnnaya çalışıldığı bir 
dönenni yaşıyoruz halihazırda. Ve bu ruh 
hali içinde nur dolu bir A y’ı; Ranna- 
zan’ı karşılannaya hazırlanıyoruz.
Böyle bir ortannda Rannazan’ı 
anlanniı kıinnak, yaşannı ise yeni 
bir gözle yeniden şekillendir- ' 

nnek, elbette Kur’an’la olacak
tır. Kendisine uyup uynnadığı- 
nrnzdan sorguya çekileceği- 
nniz (43/44) tek kitap olan 
Kur’an’ı yeniden tünn okunna- 
larınnızın en başına yerleştir- 
nnennizin tann da sırasıdır. Ka 
ranlıkların üstünnüze kabus g ib i;  
çöktüğü ve unnutların zayıfladığı bir 
ortannda; insanları karanlıklardan ay
dınlığa çıkartan (14/1) Kur’an’a yeniden 
sarıinna zannanıdır şinndi.

Bu ayda tek gündenninniz Kur’an ve O ’nun 
anlaşıinnası oinnalı. İster Arapça, ister Türkçe 
her şekilde okunnalıyız. İster ailennizle, ister 
dostlarınnızla her yerde okunnalıyız. İster toplu
ca, ister fert fert; durarak, tefekkür ederek her 
zannan okunnalıyız. Bu ay içinde insanları 
Kur’an’la tanıştırnnalı, birbirinnize Kur’an hediye 
etnneliyiz.

Ve bu Kur’an atnnosferinde gecelerinnizin 
yarısı, üçte biri, biraz daha fazlası veya azını 
anlanniı kılıp, sistennli ve düzenli bir şekilde 
Kur’an okunnaya ayırnnalıyız. (73/2-5) Gece 
ibadetlerinnizi hep birlikte yeniden diriltnneliyiz.

Nefsin bitnnek tükennnek bilnnez arzularını 
da dizginlenneliyiz. Önce aç kalnnayı öğrennne- 
liyiz. Ardından sıkıntı anında Sabr’ı yeniden di
riltmek için dönüp Asr sûresini ve diğer sabır 
ayetlerini okumalı ve üzerine uzun uzun düşün
meliyiz.

Açlık ve sabrın ardından fakirleri, yoksulla

rı düşünmeliyiz. Yokluk içinde olmanın ne de
mek olduğunu tüm vücudumuzda hissetmeli ve 

"Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar 
. asla iyiliğe erişemezsiniz” (3 /9 2 )  ayeti 

gereğince gizli veya açıktan, varlıkta 
ve de yoklukta infak etmeliyiz. 

Tüm hatalarımızın ve günah
larımızın tek Affedicisi olan A l
lah’a bu Ay’da sık sık dua et
meli ve tevbe kapısının im- 
kanlannı en iyi şekilde kullan
malıyız.

Yine, toplum yaşantımızda 
izleri silinmeye başlayan ahla

ki yükümlülüklerimizi yeniden 
hatırlamalı ve inşa sürecinde 

baş rol oynayacak tavırlarımızı 
Kur’an perspektifinde ve O ’nun 

öğretisiyle yeniden şekillendirmeliyiz. 
Bu Ay’ı;

• Kızgınlık anımızda öfkemizi yuttuğumuz
• İnsanları küçümsemeyerek, halcaret etmedi

ğimiz,
• Birbirimizin ayıplarını araştırmadığımız,
• Birbirimizi affettiğimiz ve kusurların üstüne

bir örtü gibi serildiğimiz,
• Birbirimizin iyiliğine sevinip, sıkıntısı için 

üzüldüğümüz,
• Müslümanların dertlerini dinlediğimiz,
• Gönüllerimizi hoşça tuttuğumuz,
• Kardeşlerimizin yardımına koştuğumuz,
• Fakir ve zayıflara şefkat gösterdiğimiz,
• Hakk’ı yâdedip Şerr’i uzaklaştırdığmız

bir anlayışla yeniden diriltmek yine 
Kur’an’la mümkün olacaktır.

Vakit, hep birlikte yeniden dirilme zamanı
dır.

"Ramazan ayı... İnsanlar için yol gösterici 
olan, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden 
ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur’an onda 
indirilmiştir...” (2 /1 8 5 )
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E K ' O ' N : O M R;>-Kİ#',r:

WELCOME TO IMF, 
BAŞBUĞ COTTARELLİ...

HÜ KÜM ETİN  İKİLİ O Y U N U

G eçtiğ im iz  günlerde IM F Türkiye M asası Şefi 
C arlo  C ottare lli'ye  sözde sert eleştiriler yönelten 
B. Ecevit, D ünya Bankası ve  IM F 'y e  sunulan niyet 
m ektuplarının satır a ra la r ın d a  tam teslimiyetçi bir 
tavrı o rtaya  koydukların ı aç ıkça  ifade ediyor. O  
gösterm elik sözde tepki de işin raconu.

Mektubun 12. m addesinde "Hükümet, 2000  
yılı bütçe paketindeki geçici önlem leri, 2001 ve 
2 002  yılları bütçelerini desteklemek üzere d aha  
kalıcı önlem lerle değiştirm ek n iyetinded ir" denil
m ektedir

İşte Hüicümefin V aad leri

• Ek tedbirler kalıcı o lacak .
• Fon lar kapatılacak .
• Kam u yatırım ları sın ırland ırılacak .
• Hükümet garantileri sın ırland ırılacak .
• Zeytinyağ ı ve  pam uk için ödenen prim ler a z a l

tılacak.
• Hububat üzerindeki destek de azaltılacak .
• Şeker pancarı ve ç a y  üzerindeki sübvansiyon

la r kald ırılacak .
• Telekom'un yüzde 4 9 'u  2001 y ılınd a  satılacak.
• Ücretler yüzde 12-15 a ras ında  arttırılacak.

İnce a y a ra  devam  edilm esinden söz etti d iye 
kam era lar karşısında C ottare lli'ye  hadd in i b ild i
ren Ecevit, IM F 'y e  ince a y a r  sözü verirken, a rd ın 

M . Şevkef Ayvazoğlu

dan hükümetin sınav günü o lan 2001 Bütçesinin 
açık lanm ası sonunda ülke gündem ini Bütçe tartış
m aları aldı. Bütçeden ne hükümetin bakanlık ları 
kendi p ay la r ın a  düşen m iktardan m em nunlar ne 
de bu ülkenin m emuru, işçisi, emeklisi, v a ta n d a 
şı. Kimsenin memnun olm ad ığ ı bu bütçe ve zam 
lardan  memnun o lan  kim ler? Ki MuHu Türkiye 
tab lo ları çizilm eye çalışılıyor.

MuHu Türkiye mi? A ç 'la r Ülkesi mi?

Üç yıllık istikrar p rogram ın ın  ilk yılını oluşturan
2000  yılında h içb ir m acro  hedefi tutturam ayan 
hükümet, po lyannacılık  o ynuyo r g ib i, halkının 
gözünün içine baka  baka  istikrar program ın ı b a 
şarılı göstermek için tutm ayan her hedefe bir kılıf 
bu lm aya çalışıyor. Ü lke yönetim ini devrald ık ları 
günden bu güne va tandaş ın , kam uoyunun olum 
lu desteğini a lm ayı b aşa ra m a yan , aksine her se
ferinde reform ad ın a  ha lk ıy la  ters düşen, dem ok
rasi, insan hak la rınd an  bahsed ip , reform larını 
polisiye tedbirlerle kabu llend irm eye çalışan 28 
Şubat Hükümeti; ekonom ik a lan d a  da  tam a n la 
m ıyla fos çıktı.

Hesap Bilmesek Yutturacaklar Yani

Bunların  hesap verm eleri çoban ın  hesap  verm esi
ne benziyor. H ikaye  bu y a , an latılır ki;

Bir adam, hacca giderken süt mahsulü kendinin ol
mak üzere bir çobana onüç koyun bırakır. Avdetinde
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çobana,
- Koyunların hesabına bakalım! dedikçe çoban;
- Şimdi işim var. Bir aralık bakarız!
Diyerek başından savarmış. Bir gün çobana, iki 

çanak yoğurtla bir yere giderken rastgelip,
- Mutlaka şimdi koyunların hesabını görmeliyiz!
Diye sıkıştırınca, çoban çaresiz kalır,
"Peki!" der. Bir tarla otururlar. Çoban der ki:
- Hacı babal Ben söyleyim, sen say:
Kayadan uçtu baş toklu!
-Bir!
- Yanı sıra beş toklu!
-Altı!
- Üçünü verdim kasaba!
- Dokuz!
- Üçü de gelmez hesaba!
- Etti oniki. Hani biri?
- Birinin de çocuk kulağına çıngırak takmış, ne 

sana verir, ne bana!
Der demez hacı, yoğurt kaselerini kaptığı gibi 

çobanın başına geçirmiş. Yoğurtlar çobanın yüzü
ne bulaşınca, eliyle yüzünü sıvazlayarak şöyle de
miş:

- Elhamdülillah! Hesabı doğru verenin yüzü işte 
böyle ak olur!...

Şim di b izim kiler de, 2 00 0  yılının doku
zuncu a y ın d a  yıl sonu hedefine ulaşan enf
lasyon rakam ları için, "1 3 yılın başarıs ı" der
ken, % 5 .5 'lik  hedefin a ltında kalan büyüme 
hızı için de tarihi küçülmenin yaşand ığ ı 
"1 999  y ılınd an  d ah a  iy i" savunm ası y a p a b i
liyorlar. Buna kendileri de inanm ıyor, am a 
va tandaş ye r nasıl o lsa d iye  düşünüyorlar 
herhalde; am a  va tandaş artık uyandı. Vatan 
daş, lafa değ il, m idesinin sesine kulak veri
yor.

Ve "a ç la r ın  öfkesinden korkun"...

Hükümet hangi hedefte ne teselli buluyor?
Enflasyon: Yüzde 2 0 'lik  T EFE , yüzde 

25 'lik  TÜFE enflasyonu, yılın dokuz ay ında  
aşıld ı. Hükümet, enflasyon rakam ların ın  son
1 3 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belir
terek, enflasyon la m ücadelede başarılı o lun
duğunu ifade ediyor.

Özelleştirm e: 2 00 0  y ılında 7 .6  m ilyar d o 
larlık özelleştirm e hedefleyen hükümet, Tele
kom ihalesini gerçekleştirem edi, ikinci 1 800 
G S M  lisansını satam adı. Yılın üçüncü çeyre 
ğindeki özelleştirm eler aksad ı. Hedefin en az
2 m ilyar d o la r sapm ası bekleniyor. Hükümet, 
y ine  de özelleştirm ede rekor kırıldığını kabul

ediyor.
Büyüme: Hükümet, 2000  y ılınd a  yüzde 

5 .5 'luk b ir büyüm e hedefledi. A n cak , yılın ilk 
yarıs ında büyüm e rakam ı yüzde 4 .3  o la rak  
gerçekleşti. Hükümet, yine de özelleştirm ede 
rekor kırıldığını kabul ediyor.

Hükümet, 2000  yılında yaşan an  büyüm e 
hız ın ı, yüzde  6 .4  d ara lm an ın  yaşan d ığ ı 
1 999  y ılıy la  karşılaşhrarak, ekonom ide bü
yük b ir can lanm anın  olduğunu kabul ediyor.

Dış Ticaret: Hükümetin uygulad ığ ı kur po 
litikası nedeniyle, 2 0 0 0  yılında ithalat adeta 
patladı. 1 999 'un  yed i ay ında  103 milyon 
do lar o lan  cari açık, 2 00 0  yılının ayn ı döne
m inde 5 .6  m ilyar d o la ra  ulaştı. Hükümet, y ı
lın yed i a y ın d a  ihracatın  yüzde 5 o ran ında 
artm asını büyük bir başarı o la rak  kabul ed i
yor.

TÜRKİYE'NİN BÜTÇESİ

TC bütçe lerinde, 1 9 99  sabit fiy a t la r ıy la  
1 49.5  kat g ider artış ına karşılık 1 36.6  kat 
gelir artışı oldu. 1 999  yılı sabit fiyatları d ik 
kate a lınd ığ ında , 1 934  mali yılı 1 92 .5  trilyon 
liralık gider, 204 .5  trilyon liralık gelirle ka
pandı. Bu hesap lam alar 1924 bütçesinde 10 
trilyon liralık fazlalık oluşuyor. 2001 yılı büt
çe rakam ları ise 1 999  yılı sabit fiyatları d ik
kate a lınd ığ ında , 2 8 .7  katrilyon lira lık g ider
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karşılık 25 .6  katrilyon liralık ge lire  denk dü 
şüyor.

BAŞBUĞ BUYURDU

Y ılla ra  göre bütçe gelir g iderleri ve bütçe 
dengesi böyle  gerçekleşirken, bütçe ge lirle ri
nin büyük bir kısmını om uzlayan  m em urların 
m aaş la r ında  IM F 'n in  dediğ i oldu. "M em ura  
düşük zam  ve rin " d iyen  IM F Şefi C a rlo  Cot- 
tarelli'n in  ded iğ i oldu. Halkın, çalışanın  bu 
ülke şa rtlarında bu ücretle nasıl y a ş a y a c a ğ ı
nı bir kez olsun düşünm eyen ada letsiz  hükü
met, gözü kapalı IM F 'n in  dediğin i yap ıyo r.

Batan  b an k a la ra  bugüne kada r 8 m ilyar 
do lar h a rca yan  hükümet, yak laşık  2 m ilyonu 
bulan m em uruna toplam  1.5 m ilyar do lar 
zam  verecek.

M a liy e  Bakan lığ ı'n ın  verilerine göre 2 
M ilyon  c ivarındak i m em urların 1 m ilyon 4 00  
bini halen 200  m ilyon liranın a ltında m aaş 
alıyor. Hükümet % 1 0 'lu k  zam  oranı ile b irlik
te yak laş ık  1 .4 m ilyon m em ura 1 4-20 milyon 
lira a ra s ın d a  zam  yapm ış oluyor.

% 10 'luk  zam la birlikte 141 m ilyon lira 
olan en düşük memur m aaşı 1 4 m ilyon a r ta 
rak 1 55  m ilyon lira oluyor.

1 O ca k 'tan  itibaren yürürlüğe girecek 
olan 14 ile 20  m ilyon lira a ras ındak i zam la, 
a raştırm aların  o rtaya  koyduğu yoksulluk sı
nırı 5 6 7  m ilyon lira o la rak  düşünülürse bu 
zam  o ran ı ile memurun, yoksulluk değil açlık 
sınırının a ltında yaşam  m ücadelesi verdiğ i 
o rtaya  çıkıyor.

BÜTÇE EMEKÇİLERİN SIRTINDA

M em uruna % 1 0  zam  veren hükümet, bu se
falet zam m ı yetm iyorm uş g ib i verd iğ in i 
pahalılık  ve 'ek verg ilerle ' tekrar a lacak .

2001 yılı bütçesinde vergi hedefini 24 
katrilyon lira o la rak  belirleyen hükümet, bu 
geliri e lde etmek için işçi ve m em urlara ek 
yükler getirecek yeni vergileri yürürlüğe ko
yuyor. Bu yıl deprem  bahanesi ile uygu lanan  
Ö ze l İşlem Vergisi ve  Ö ze l İletişim Vergisi 
tekrar gündem de. "Verg i Reformu yap tık " d i
ye  övünen hükümet 1 999  yılın ın Temmuz 
ay ın d a  yap tığ ı düzenlem eler ile borsa, fa iz 
ve gayrim enku l gelirlerini 2002  y ılına  kadar 
vergi d ış ında bıraktı.

Ö te  yan d a n  işçi ve  m em urlar tam a n la 
m ıyla öded ik leri verg iler ile 10 y ıld ır bütçeyi

sırtlıyorlar Em ekçiler 1 990-1 999  yılları a r a 
sında toplam  5 9 .9  m ilyar do la r yan i y a k la 
şık 40  katrilyon 200  trilyon lira gelir vergisi 
ödemişler. Bu y ıld a  işçi ve m em urların  sad e 
ce G e lir  Vergisi o la rak  bütçeye katkısı y a k la 
şık o la rak  4 katrilyon lirayı aşıyor. Yani hü
kümet hedeflediği ge lir vergisin in yarıs ına  
yak ın ın ı sadece çalışan kesimden karşılam ış 
oluyor.

Vergiler İşçi ve M em urdan A lın ıyor
1990-1999 yılları a ras ın d a  işçi ve m e

mur ücretlerinden kesilen G e lir  Vergisi do lar 
baz ında  y ılla r itibariy le şöyle:

Yıllar Dolar*
1990 5 .0 0 2 .7 0 8
1991 6 .1 0 9 .2 0 9 .4 4
1992 6 .6 4 8 .5 2 5 .4 1 0
1993 7 .4 4 3 .7 4 5 .6 5 4
1994 4 .3 1 6 .1 3 3 .3 0 4
1995 5 .2 0 1 .5 2 5 .2 6 7
1996 5.751 .3 47 .5 64
1997 6 .3 5 7 .9 4 4 .2 2 3
1998 6 .5 8 5 .6 1 7 .4 3 5
1999 6 .4 8 4 .0 9 2 .0 6 5

• V e rg in in  ö d e n d iğ i y ılla ra  a it d o la r  kuru b a z  alınm ışfır.

Sermayeye V erg i Y ok

Hükümet 1 999  y ılınd a  vergi yasas ın d a  y a p 
tığı b ir değişiklik ile rant elde eden ler ile bor- 
sadan k azan an la ra  vergi istisnaları getirm iş
ti. Buna göre;
• K ayn ağ ı belirsiz o lan ve  kaçakçılığ ı, kayıt-

dışı ekonom iyi, kara p a ray ı engellem ek 
am ac ıy la  "verg i reform u" içinde ye r a lan  
"N e red en  bu ldun?" düzenlem esi üç yıl 
ertelendi. Yani 2001 yılı sonuna kadar 
kimseden geliri konusunda hesap sorula- 
mıyor.

• Borsa kazancı vergi dışı b ırak ıld ı. Böylece
borsada  kayıtlı o lan hisselerin satış k a 
zancı 1 999  yılı da  dahil o lm ak üzere 31 
A ra lık  2002  tarih ine kad a r verg i dışı b ı
rakıldı. Gayrim enku lleri dört y ıl elinde tu
tup d ah a  sonra elden ç ıka ran la rd an  da 
vergi a lınm ayacak .

• Devlet tahvili ve H az ine  bonosu fa iz lerine
yürürlükteki kanuna göre  belirlenecek in 
dirim  oranı uygu land ığ ı zam an  hiçbir 
vergi alınm ış olmuyor.

• Yatırım  indirim inde stopaj uygulanm ıyor.
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• Repo gelirleri ve m evduat faizleri beyan
dışında. Sa d ece  yüzde  1 5 stopajla yetin i
liyor

• Kurum lar Vergisi o ran ı yüzde 25'ten yüz 
de 2 0 'ye  düşürüldü.

• Gayrim enku l ve iştirak hissesi satışı kazanç
istisnası 31 A ra lık  2002  tarihine kadar 
uzatıldı. Bu tarihe k ad a r gayrim enkul sa 
tıp serm ayesine katan lardan  vergi a lın 
m ayacak. Bu uygu lam a sermayesi 5 m il
yon do lar o lan yab an c ı şirketler için de 
geçerli. A y r ıc a  serm aye artırım ı sırasında 
şirketlerin ç ıkard ık ları hisse senetlerinin 
satışından elde edilen kazançlara  da  g e 
lir vergisi stopajı u ygu lanm ayacak .

2001 M e Hangi V ergi N e  K adar O lacak?

Taşıt vergileri: M otorlu  taşıtlar ve taşıt alım  
vergisi tutarları, 1 O c a k  2 0 0 1 'den geçerli 
o lm ak üzere yüzde  55 artacak . Bakan la r Ku- 
rulu'nun taşıt verg ilerin i yen iden değerlen 
dirm e oranın ın  yarıs ı k ad a r ayr ıca  arttırm a 
yetkisi bulunuyor. Bu yetki de kullanılırsa, ta 
şıt vergilerindeki artış yüzde  8 2 .5 'a  kadar 
u laşabilecek.

Bakan la r Kurulu hiç yetki kullanam azsa 
951-1.200  kg. a ras ı otom obillerin motorlu 
taşıtlar vergisi 55 m ilyon 590  bin liradan  86 
milyon 165 bin lira ya , taşıt alım  vergisi ise 
557  milyon 1 1 O bin liradan  863 m ilyon 520  
bin liraya yükselecek. Hükümet, artış yetkisi
ni kullanırsa bu defa 55 m ilyon 590  bin lira 
lık motorlu taşıt vergisi 101 milyon 452  bin 
lira y a , 5 5 7  
m ilyon 1 1 O 
bin liralık ta 
şıt alım  ve r
gisi de 1 m il
y a r  1 6 m il
yon  725 bin 
lira y a  ç ık a 
cak.

M a l i y e ,  
lüks g ruba 
giren ve di- 
ğ e r I e r i n e 
o ran la  2 ile
3 kat a ras ın 
da  fazla ve r
gi ödenen ta 

şıtlardaki verg iyi de, b ir miktar d ah a  arttır
m ayı düşünüyor

Emlak Vergisi: Em lak vergisine tabi d e 
ğerler de 2001 'd e  yen iden değerlem e o ra n ı
nın yarısı kadar artış görecek. Bu durum da 
söz konusu değerler yüzde 27 .5  zam lana- 
cak.

Dam ga Vergisi: M aktu  rakam lar yen iden 
değerlem e oranı k ad a r artacak. B ak an la r 
Kurulu, nispi o ran ları ise 1 katına k ad a r a rt
tırma yetkisine sahip. Bu yetki de kısmen ve 
ya  tam am en kullanılacak.

M aktu hadlerdeki yüzde 55 'lik  artış ile 
m akbuz senedi 1 m ilyon 230 bin liradan  1 
m ilyon 907  bin lira ya  yükselecek.

Harçlar: O n la r  da  yen iden değerlem e ile 
birlikte otom atikm an zam lanacak . Bak an la r 
kurulu, artış o ran ın ı yetkisi dah ilinde d ah a  
da  yüksek tutmayı p lanlıyor. Yüzde 55 'lik  a r 
tış olursa, trafik tescil harcı 14 m ilyon 950  
bin liradan  23 m ilyon 172 bin lira ya  ç ık a 
cak.

Çöp Vergisi: O  da  yen iden değerlem e 
oranın ın  yarıs ı kadar, yüzde 27 .5  o ran ında  
artışa tabi o lacak . Bu durum da çöp verg isin 
de en düşük tutar, 23 m ilyon 875  bin lira , en 
yüksek tutar da  4 9  m ilyon 1 52 bin lira ya  
u laşacak.

ZENG İN LER İN  DEVLETİ M İ?

U lus la rarası p a ra  Fonu (IM F ) destekli u yg u 
lanan  istikrar p ro g ram ıy la  "ekonom ide  iy i
ye  g id iş in " o lduğu söylense de rakam la r ül
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ke gerçeğ in in  h iç de öyle  o lm ad ığ ın ı, olsa 
o lsa MuHu A z ın lık la rın  Türkiyesi o lduğunu 
gösterir.

Devlet İstatistik Enstitüsü (D İE) rakam ları
na göre, A B 'y e  a d a y  olm a yo lunda olan Tür
k iye 'n in  illere göre kişi başına düşen milli g e 
lirin de, ülkenin doğusu ile batısı a rasında  
büyük bir fark olduğunu gösteriyor

İstilcrar Programının G erçek Yüzü

Kocae li, Ya lova , M uğ la , İstanbul, Kırklareli, 
Ed irne, İzmir gibi illerde kişi başına düşen 
milli ge lir 4 bin 
d o la r la  7  bin 
5 00  d o la r a r a 
sında d e ğ iş ir 
ken, M uş, A ğrı 
gibi illerde bu 
rakam  1000  
do ların  altında 
kaldı.

Kişi 
düşen

b aş ın a
ge lird e

en zengin iller 
ile en yoksul il 
a ras ın d a  8 kata 
va ran  gelir farkı
yaşan ıyor. İlk 10 il Türkiye'n in gayrı safi yurt 
içi hasılasın ın % 57'sini üretirken, geri kalan 
70  il'in pay ı % 4 3 'te  kalıyor. Kocaeli 7  bin 
500  do larlık  kişi başına gelirle birinci il o lur
ken, bu ili 4 bin 7 69  do larla  Ya lova izliyor. 
M u ğ la  4 bin 736 , İstanbul 4 bin 658 , K ırk la 
reli 4 bin 585 , İzmir 4 bin 735  do larla  s ıra 
lanıyor.

R akam lar sözde istikrarın Türkiye gene 
line bak ıld ığ ında o luşm adığ ın ı, bu p ro g ra 
mın istikrar an lam ında  hiç etkili o lm adığ ın ı 
gösteriyor... En düşük kişi baş ına gelir 827  
d o la rla  A ğ r ı 'd a  yaşan ırken , A ğ r ı 'y ı 828 d o 
la rla  M uş, 1 .075  d o larla  Bitlis, 1.021 d o la r
la Ş ırnak , 1.181 d o larla  Hakkari, 1 .198 d o 
larla  A d ıya m a n , 1 .212  do larla  Van , 1.221 
d o larla  B ingöl izliyor.

Üretimin Yarısı İlk 10  İl'in

İllerin Türkiye g ayri safi yurtiçi hasıla için
deki p ay ın a  göre yap ılan  s ıra lam ada İstan
bul %21 .7, A n k a ra  % 7 .2 , A d a n a  % 3 .1 , İçel

ve  A n ta lya  %2 .7şer, Konya  % 2 .5  ve M ani- 
s a % 2 .3  üretimde p a y  alıyorlar. Bu on ilin Tür
kiye G S Y H  içindeki toplam  pay ı % 5 7 .3  o la 
rak hesaplandı.

Ekonomik ve Sosyal Uçurum

Türkiye'n in en önemli sorunu geliyor d a 
ğ ılım ındaki bu dengesizlik ve  adaletsiz  uçu
rum. Bu dengesizlikten do lay ı Türkiye A B  ül
kelerine uyum sağ lam akta da  zorlanıyor. Y a 
p ılan araştırm alar gösteriyor ki Türkiye öze l
likle son 1 O y ıld ır ekonom ik ve  toplumsal uçu

m a doğru hızla 
sürükleniyor. Bu 
g id işa tın  sonu 
toplum sal b a r ı
şın tehlikeye g ir
mesidir. Kaostur: 
A c  Nielsen Zef 

A raştırm a Gru- 

/^u'nun 12 m il
yon a ile  üzerin 
de yap tığ ı a ra ş 
tırm a, 55 m ilyon 
çoğun luk la  8 
m ilyon azın lığ ın 
a ras ındak i gelir 

ve  imkan farkını belirg in b içim de gözler önü
ne seriyo r

A raştırm a la r sonucunda tahm inler y ılla r 
geçtikçe bu uçurumun büyüdüğünü gösteri
yor.

A c  N ielsen Zet A raştırm a G rubu 'nun  y a p 
tığı araştırm anın  sonuçlarının D İE 'n in  ve r i
leriyle karşılaştırıp kam uoyuna sunan P İAR  
A raştırm a Şirketi gelir dağ ılım ındaki d enge 
sizliği "iki vitesli Türkiye 'n in tablosu" sözle
riyle değerlend iriyorlar. Türk iye 'de  2 m ilyon 
a ileden  müteşekkil 8 m ilyonluk nüfusun g id e 
rek d ah a  fazla refah kazand ığ ın ı, 55 m ilyon
luk kesimin ise h ız la fakirleştiği söylenebilir.

Bu dengesizliğ i mutlu azın lığ ın  devleti 
şeklinde tanım lam aktan başka ça re  de kalm ı
yor. Bu mutlu az ın lık  gücü elinde tutmak isti
yo r ve görülen o ki ko lay ko layda pay laşm a 
ta raftan  değil... Televizyonlar, gazeteler gün 
dem  oluşturan a ra ç la r  da  e llerinde olunca ül
ke insanı suni gündem lerle meşgul edip sa l
tanatların ı sürm eye devam  ediyorlar. N e reye  
k ad a r bu devran  böyle gider, bilem eyiz. ■

78 Kasım 2000 ÜMRAN



Yolsuzluk Ekonomisi 
Bir Sistem ve Devlet Geleneği

M ustafa Erîekin

Y ıllard ır ç e v r e m iz d e  k a rşıla ş tığ ım ız  h a k sız lık 

la rd an , a d a m  k a y ır m a la r d a n , h u k u k su z lu k  

y o lsu z lu k  v e  h ırs ız lık la rd a n  ş ik a y e t e d e r  

d u ru ru z , F a k a t b ir ç o ğ u n u  k a n ık sa d ığ ım ız  iç in  a n 

c a k  o la ğ a n  dışı b ir v a k a  ile  k a rşıla ş tığ ım ız d a  irkilip  

te p k i veririz . T o p lu m sa l b ir  te p k in in  o lu şm a sı iç in  

ise  y a y g ın  b ir  v a ta n d a ş lık  b ilin c in in  o lu şm a sı g e r e 

kir. O y s a  b a ş la n g ıç ta n  b u g ü n e  s e ç k in c i  y ö n e t im  a n 

lay ışı b ö y le  b ir b ilin c in  o lu ş m a s ın a  h iç  im k a n  v e r 

m e m iş tir . Ç etin  A lta n ’ın d a  d e d iğ i gibi “bu  ü lk e  h a l

kı "o l  m a h ile r  ki d e ry a  iç re d ir le r , d e ry a y ı b ilm e z le r” 

k ö r lü ğ ü n e  m a h k u m  e d ih n iş le rd ir .”

“Ankara’nın egemenleri, kendi aralarında -tıpkı eski 
saray kavgaları gibi- çatışıp duranlar da; yönetilen “kul- 
lar”ı, hamaset edebiyatıyla hipnotize edip durmakta or
taktırlar..

Bu tür iç propagandalarla çok daha kolaydır ekono
mik çöküntüleri de gözlerden saklamak; çeşitli avantala
rı da; "Mafya-bürokrat-slyasetçi” soygunlarını da..

Türkiye’yi. Türkiye'nin içinden görme olanağı yok gi
bidir. Çünkü Türkiye kendi gerçekleriyle yüzyüze gelme
ye alışık değildir. En akılsız hezimetlerle, en akılsız uy
gulamalar bile; şanlı şerefli zaferler ve kahramanlıklar 
olarak anlatılır bizim okullarda...

Türkiye’nin gerçek fotoğrafını, Türkiye’nin içinden 
çekemezsiniz bu yüzden..." (Çetin Altan 5.10.2000 Sa 
bah)

O  h a ld e  biz d e b ir y a b a n c ın ın , b ir  d ö n e m  D er 

S p ie g e l ’in y a y ın  y ö n e t m e n  y a rd ım cılığ ın ı y a p a n  D i

e te r  W ild 'in  g ö z ü n d e k i T ü rk iy e  im a jın a  b ak a lım : 

"Atatürk 20. yüzyıl Avrupasının en büyük kültür dev
rimcisidir. Zorlayıcı olmakla birlikte inanılmaz bir eği
tim diktatörlüğü kurmuştur. Türkiye’nin İslami-Doğu-

lu geleneğini yerle bir etmiştir. Kuran yazısı olan 
Arap alfabesi yerine Latin harflerini benimsemiş, haf
ta sonunu Müslümanlann kutsal günü olan Cu- 
ma'dan Hıristiyanlar’ın dinlenme günü olan Pazar'a 
almış, çokeşliliği, fes ve çarşaf giymeyi yasaklamış. 
İsviçre Medeni Kanununu benimsemiş, halifeliği kal
dırmıştır."
“Öte yandan şunu da belirtmek gerek; Üst ve orta sı
nıftan Türkier'e otoriter Kemalist devlet fikrini öylesi
ne aşılamıştır ki. bu ülkede vatandaşlık bilincinin ve 
hukuk devleti fikrinin gelişmesine engel olmuştur. 
Yolsuzluk, kayırma, devlet terörü ya da grup terörü 
ülkeye damgasına vurmuştur."

D ie te r  W ild, 2 .1 0 .2 0 0 0  D er S p ie g e l 

(A k tü el 12-18 E k im )

N asıl b iz ç o k  y a k ın d a n  ta n ım a d ığ ım ız , g id ip  g e l

m e d iğ im iz  ü lk e le ri te m e l b az ı g ö s te rg e le r  v e  d ışa rd a  

e n ç o k  ta n ın a n  ö z e llik le r iy le  h a fız a la r ın a  r e s m e d i

y o r s a k  b u  batılı y a z a r ın  g ö z ö n ü n d e  d e  ü lk e m iz  n e  

y az ık  ki y o lsu z lu k la r , k a y ırm a la r , d e v le t  te rö rü  v e  

ç e te le r le  ö z d e ş le şm iş  d u ru m d a .

Peki Yolsuzluğun Gerçek Boyutu Ne?
G e ç e n  sa y ım ız d a  b a s ın d a  sa tır  a ra la r ın a  s ık ışm ış  

b ir  so y g u n  v e  v u rg u n  d ü z e n in in  a rtık  g iz le n e m e z  

o lm u ş , g ü n  ışığ ın a  ç ık m ış  y a n s ım a la r n ı k u ş b ak ışı 

g ö s te r m e y e  ç a lışm ıştık . S o n  b ir a y  iç in d e  m e d y a  z a 

m a n la m a  o la ra k  -b ir  ta k ım  siy asi g e r e k ç e le r le  d e  o l 

sa - p ro je k tö r le r in i "y o lsu z lu k  e k o n o m is i"  ü z e rin e  

ç e v ir in c e  p islik leri a rtık  sa tır  a ra la r ın d a  d eğ il m a n 

ş e t le rd e , g e c e  y a rıs ı e n te lle k tü e l y o r u m la rd a  d eğ il, 

“p rim e  tim e ’d a  ilk h a b e r le r d e  iz ler h a le  g e ld ik . V e  

y ılla rd ır  s ü re g e le n  b u  y o lsu z lu k  g e le n e ğ in in  b o y u t
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ERTEKİN Yolsuzluk Ekomıımi

larının hiçde öyle 
büçümsenecetî dü
zeyde olm adığını 
gördüb. İçişleri Ba
banımızın deyim iyle 
ortaya çıbanlar ger
çeğin binde biriydi.
Ve babanlıb konfe
rans salonunda yap
tığı açıklamada "Yol
suzluk Ekonom isi’ni 
“Ö ncelik li Tehdit” 
olarak değerlendiri
yordu. (Sabah 
5.10.2000)

Bu çürümüş sta
tükonun en sadık
bekçilerinden Em in Çölaşan bile Hürriyet’teki 
(6.10.2000) köşesinde;

“Koalisyon ortakları önce kamu bankalarını araların
da paylaşıyor. Geçmişte de öyleydi. Bugün de öyle. 
Kamu bankalarının iktidardaki partilere peşkeş çekil
mediği bir dönem hiç yaşanmadı Türkiye'de.” 

diye serzenişte bulunuyor, "Türkiye'de büyük bir 
soygun süreci yaşıyoruz" diyordu.

İsmet Solak bu pisliklerin medyaya da yanısı- 
masına üzülerek işaret ediyor ve bir durum tesbiti 
yapıyordu;

“Bir ülkede namusluluk meziyet haline gelmişse, iş
ler iyice boka sarmış demektir. Siyaset, kamu yöne
timi, medya aynı bataklıkta debeleniyor. İsmet Paşa 
ne demiş? Namus erbabı namussuzlar kadar cesur 
olmazsa, çek kuyruğunu!
Tam o noktadayız. Ne günlere kaldık.!”
(Hürriyet 14.10.2000)

Oysa Cüneyt Ülsever bir genelleme yaparak bu 
durumun arızi bir şey olmadığnı yolsuzluğun bir sis
tem haline geldiğini vurguluyordu....

Türkiye’de Yolsuzluk Bir Sisteıtıdir

İşimiz zor. Zira, yolsuzluk bizim gibi ülkelerde bir sis
temi Devletin ekonomiyi yönlendirdiği ülkelerde dev
let eli ile palazlanmak, devlet erkini ardına alarak 
milleti soymak esasında egemen düzenin doğal par
çası. Biz de bu oyunun ufak bir parçasıyız. Biz de 
hazine arazimize af, yeğenimize devlet kapısında iş, 
kaçak elektrik, vergi kaçırma vb. peşinde değil mi
yiz?

Bakın, bu ülkede 
“devletten alırken" 
esasında "milletten 
alındığım” kabul et
meden düzlüğe çıka
mayız. Şimdi onlara 
sadece "büyük götür
dükleri” için kızıyoruz. 
Kızgınlığımızın kökeni 
prensip meselesi hali
ne gelmeden Demirel- 
ler bitmez. Sistem 
çökmez.

(16.10.2000 Hür
riyet)

Ve bu sistemin 
genel karakterini açıklamaya çalışıyordu:

"Sistemin özü; zerre kadar üretme gayreti gösterme
den, emek sarfetmeden; tüketmeyi hak haline getir
mektedir. Bu konuda bir milli mutabakat yaratılmıştır. 
Eline fırsat geçen herkes bu yapıdan payına düşeni 
almaya çalışır.
Öteki Türkiye fukaralığın tümünü tarif etmez.
Olsa olsa "Öteki Türkiye”, üretmeyen ülkelerin tek 
hedefi haline gelen devleti soyma yarışında, oyuna 
katılmayanları ifade eder.
Bu ülkede devletten az kapan, kendisinden fazla ka
pana kızıyor".
Fazla kapanlar arasında; yakalanmayanlar yakala
nanları kınıyor.
(9.10.2000 Hürriyet)

Bu sistemin devamını isteyen ve bu ekonomik 
yapıdan beslenenleri ise kendi silahları ile vuruyor
du:

"Yolsuzluk ekonomisi sadece en büyük tehlike değil, 
aynı zamanda en tehlikeli irticadır.
Bu ekonomik yapıdan beslenenler güçlüdürler, etkin
dirler ve ülkedeki statüko taleplerinin en etkin nefer
leridirler. Dünyadaki akıl almaz hıza ülkenin ayak uy
durma çabalarının önünde durdukları için de statü
kodaki inatları, onları birer azılı mürteci haline getiri
yor." (9.10.2000 Hürriyet)

Diğer yandan Gülay Göktürk bu soygun düze
nin yıllardır sürdürebilmesinin ancak toplumdan 
gizlenmesiyle m ümkün olabildiğine dikkat çekiyor 
ve bu son yaşananları siyasi literatürümüzdeki kav-
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Yolsuzluk Ekonomisi ERTEKİN

ramların gergefe tariflerini vererek açıblıyordu. 

Geleneğe Suçüstü

“Bu kez suçüstü yakalanan şey, türedi bir işadamı 
değil, koskoca bir devlet geleneğidir.
Peki bu gelenek nedir?
Bu gelenek, devlet yönetmeyi devletin elinde topla
nan ekonomik kaynaklarm dağıtım mekanizmasını 
ele geçirmek olarak gören ve böyle uygulayan gele
nektir. Bu gelenekte iktidar olmak, o rant mekaniz
masının başına geçebilmek demektir. Siyasi gücü
nüz sayesinde o mekanizmanın başına geçer, ama 
o mekanizmayı bir kez ele geçirdiniz mi, rant dağıtı
mı sayesinde siyasi olarak yıkılmaz olursunuz. Sis
tem, bu gelenek sayesinde kendi kendini üretir, siya
setin hacıyatmazlan bu sayede ayakta kalır.
Siyasi literatürümüzün popüler kavramları olan "dev
let adamlığı", “devlet terbiyesi” devlet sırrı" gibi kav
ramlar, gerçek anlamlarına bu geleneğin ışığında 
kavuşurlar.
Bu gelenekte devlet sırrı adı verilen şey, o rant dağı
tımı mekanizmasının işleyişini açık etmemektir. Dev
let adamlığı ise bu sırların hangilerinin, hangi koşul
da, kime karşı kullanılacağı, hangilerinin ucu göste
rilerek rakipler korkutulurken hangilerinin ömür boyu 
sır olarak saklanacağı; o rant mekanizmasından 
beslenen farklı çevreler arasındaki dengelerin nasıl 
kurulacağı gibi konularda ustalaşmaktır.
Bütün bunlardan rahatça anlaşılabileceği gibi, bu 
geleneğin hukuka düşman olmasından anlaşılmaya
cak bir şey yok. Bu gelenekte hep hukuktan değil, 
kanundan sözedilir. Ve hukuk (siyasileştirilip) kanun
lar işe geldiği gibi çekiştirilerek, o da yetmediği za
man kişiye özel kanunlar çıkarılarak, kanun çıkarıla- 
mıyorsa kanun hükmünde kararnameler devreye so
kularak geleneksel devlet yönetme alış
kanlıklarına kılıf dikilir. ^
Bu geleneğin bir başka kilit kelimesi de 
istikrardır. Aslında istikrar denip duran 
şey, bu geleneğin sürmesinin diğer adı
dır. istikrarın korunması için, "takımın” 
bozulmaması esastır. Sistemin kilit taşı 
konumundaki üç-beş kişi arasında al tek
ke ver külah bir ilişkiyi sürdürme konu
sunda konsensüs sağlanmış olmalıdır.
Bu konuda atılacak yanlış bir adım, yani 
bir “oyunbozanın” bu kilit noktalarından 
birine gelmesi, “takım"ın en büyük kabu
sudur.

İstikrarın, yani geleneğin bozulmasını önlemek için 
Anayasa ihlali dahil her yol mübahtır. En çok başvu
rulan yol ise dönemine göre farklı öcüler yaratarak 
halkı korkutmaktır". (3,10.2000 Sabah)

Iİ2İ gün sonrabi yazısında ise Zeheriya Temi- 
zel’in, bankanın soyulduğuna ilişkin murakıplar ra
porunun bankaya el konulmadan 8 ay önce hazır
landığını gördüğünü, dosyaları Tantana götürdük
ten sonra ise neden en az 4.5-5 ayın boşa geçirildiği
ni soruyor ve bir başka devlet geleneğini deşifre edi
yordu.

"Artık gayet iyi biliyoruz ki Türkiye'de devlete, hükü
mete, rejime ilişkin en hayati bilgiler sadece ve sade
ce devletin kurumlan arasındaki çekişme bir iç he
saplaşma düzeyine yükseldiğinde, ya da devletin te
pelerinde kurulmuş güç dengelerinde sürpriz deği
şiklikler yaşandığında ortaya dökülüyor.
Bu yüzden de bir türlü gerçeğin bütünüyle yüz yüze 
gelemiyor, öğrenememiz istenenleri, ancak öğren
memiz istenen zamanda öğreniyoruz. Devlet içinde
ki iktidar savaşında kanatlardan biri tasfiye olduğun
da, güçlü taratın lütfedip de bize sızdırdığı kadarıyla 
vakıf oluyoruz gerçeğe.
Böyle "güdümlü gerçekler"le estirilen kasırgalarla 
şöyle bir sersemliyoruz sadece. Kasırganın dinme
sinden üç beş ay sonra (şaşkın) bir halde birbirimize 
soruyoruz. Sahi, Susurluk Skandali nasıl sonuçlan
dı? Egebank Skandalı'ndan geriye ne kaldı?
Resmin bütününü görmemize asla izin verilmiyor.” 
(5.10.2000 Sabah)

Temiz Bir Topluma Doğru

P eki ç ö z ü m  iç in  a tılm a sı g e re k e n  ilk a d ım  n ed ir?  

T em iz  to p lu m  n asıl o lu şa c a k tır?
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Bekir Coşhun epey olumlu tepbi aldığını söyle
diği bir öneriyi dile getiriyor; birli elleri birin!

■'Askerler irticanın ve bölücülüğün önlenmesini ger
çekten istiyorlarsa, ilk MGK toplantısına “kirli yöneti
mi” getirsinler.
Kirli ellerle yönetilen bir ülke yıkılma-bölünme tehdit
lerinden asla kurtulamaz.
Çünkü; insanlar rejimden umudunu kestikçe, devlet
ten başka sığınacak yer aradıkça, hukuku bulmak 
için başka yerlere koştukça, o ülke nasıl ayakta du
rabilir, nasıl?
Türkiye için ilk tehlike irtica değildir. Bölücülük de de
ğil. İlk tehlike kirli yönetimdir.
Şu hale bakın:
Türkiye otuz yıldır cumhurbaşkanlarının, başbakan
ların, bakanların, iktidarlann, ülkeyi yönetenlerin hır
sızlığı iddialarını konuşuyor.
Ama bir türlü bitmiyor.
Sıradan insanlar yutkunurken, otuz yıldır Türkiye’yi 
yönetenlerin çarptıkları trilyonlar, katrilyonlar havada 
uçuşuyor.
Tüm bunları görmemezlikten gelip "Yıkıcı ve bölücü 
faaliyetler” diye tutturmak, aldanmaktır.
Bence MGK ilk toplantısında ilan etmeli: En büyük 
tehlike kirli ellerdir. Dincilerin oyları genelde düşer
ken, rakamlar İstanbul ve Ankara’da laiklerin de din
ci belediyelerle oy verdiklerini göstermiyor mu? 
Niçin?
İnsanlar çağdaş gözükenler tarafından soyulmaktan 
bıktıkları için.
Ben çağrımı yeniliyorum:
Milli Güvenlik Kurulu irtica ve bölücülüğü gerçekten 
durdurmak istiyorsa, kirli ellerle yönetimi ilk tehlike

saymalı ve önlemlerini açıkla
malı.
Bu böyle gitmez gidemezi 
Ülkemizi esir alan bu talanı teh
like saymayıp, onun yan etkileri
ni “En büyük birinci tehlike” gör
mek, toplumu kandırmaktır. 
İçişleri Bakanı elbette yanılmı
yor. Türkiye'ye yazık. Güzel ül
kemizin hak ettiği bu değil. Kı
pırdayın artık. Yine de duyma- 
mazlıktan- bilmemezlikten gel
mek, ihanettir. İhanet...” 

(5.6.10.2000 Hürriyet)

“Ben size söyleyeyim:
Eğer Türkiye; bedenini sarmış, 
devletin tüm birimlerine sinmiş, 

Anayasa'daki üç kuvveti -yürütmeyi- yasamayı-yar- 
gıyı-esir almış bu ölümcül tehditten kurtulamazsa... 
Çok yakında ne demokrasi kalır, ne rejim.
Çünkü demokrasi, bataklık çiçeği değildir. Yöneten
leri tarafından soyulan bir rejimin ayakta kaldığı da 
görülmüş değil 
Kırın kirli elleri, kırın!..
(19.10.2000. Bebir Coşkun, Hürriyet)

Elbette balıb baştan bobuyor. Annenizi taciz 
eden “badryı feime şikayet edecebsiniz? Kim sizin 
sesinize bulab vereceb? Kim yaranıza merhem ola- 
cab Kim? Kim?

Olaya karamsar yablaşırsanız, bir çob cevapla- 
yamayacağınız soruyla barşılaşır ve daha da umut
suzluğa düşersiniz. Ancab bardağın yarısından faz
lasının dolu olduğunu da unutmamab gerekir.

Düşünsenize teb bir devlet televizyonu, teb bir 
radyo olduğu dönemlerde bu tür soygunlar “devlet 
sırrı" olarab çobtan hasır altı edilmiş olacablardı.

Bugün esbiye göre bir adım öndeyiz en azmdan. 
"Yönetenleri tarafından soyulan bir rejimde” yaşa
dığımızı öğrenmiş oluyoruz. Evimizi süpürmeb, te
miz bir toplum ve temiz bir yönetime bavuşmab 
için önce bir pislik deryasında yaşadığımızı görme
miz gerekiyordu. Hem de “rejim düşmanı ve hain" 
ilan edilmeden. Sonra gerisi gelecektir.

Bu ülkenin sadece yönetenlerin mülkü ol
madığına karar verilecek ve kendi nefsimizden baş
layarak yönetimin kalitesinden herkesin sorumlu 
olduğu bir vatandaşlıb bilinci oluşacabtır.

Çünkü “siz nasılsanız öyle yönetilirsiniz.” ■
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amo o u n d e m ı/fu rlııu e ABDULLAH YAŞAR

BAŞÖRTÜSÜ
28 Şubat’ın mağdurları kimdir? sorusuna ilk ak 
la gelen cevap  herhalde tesettürlü öğrenciler ve  
memurlardır olacaktır.. Bu  mağdurların hakları
nın yeterince aranm ad ığ ına inananlar çoğunluk
ta. Bu kişilerden Sağlık-iş Başkan ı M ustafa Ba- 
şoğlu Send ika ,O da ve  S iyas i Parti başkanların- 
dan oluşan 300'(j aşkın  kişiye mektup göndere
rek başörtü yasağ ına  karşı tepki gösterm eye ç a 
ğırdı. Başoğlu m ektubunda "başörtijsij konusun
da siyasi partiler, işçi ve  memur sendikaları kon
federasyonları ve  bijtijn sivil toplum örgijtlerinin 
gerekli tepkiyi gösterm ediklerine dikkat çekerek, 
"bir d in i vecibenin zo rla  ortadan f<aldırılmak is 
tendiğ in i" söy\eyerek  “olayın vaham etinin bugijn 
bijtijn sorunların ijstijnde olduğunu” vurguladı.

Başörtij m ağdurlarına bir destek de D Y P  İs 
tanbul milletvekili Cela l A dan ’dan geldi. Kazım  
Karabekir İHL'de derse  a lınm ayan öğrencileri zi
yaret eden Adan burada yaptığı konuşm ada “Bu  
bin yılda b ilg i ed inm ek, öğrenm ek, daha güç iü  
olm ak noktasındak i g a y re tin iz i du rdu ran la r tarih  
önünde m utlaka suç lu  o lacaklardır. H e r şeye  
rağm en çökm üş ve m utlaka çökecek olan, bu  
gün hırsıza, arsıza, vurguncuya açık o lan bu s is 
tem i dem okra tik  yo lla rd an  bu m ille t m utlaka d e 
ğ iş tirecek tir.. Haklı m ücade len izde s iz in  y a n ı
n ızdayım ” d iyerek  başörtiJsij m ağdurlarına moral 
destekte bulundu.

Erzurum Atatijrk Üniversitesi’nde başörtijle- 
rinden do layı oku la a lınm ayan  
m ağdurları z iyaret eden  B B P  İl 
Başkan ı Em rullah Ö nalan , başörtij- 
yij irtica ve  tehlike olarak görenlerin 
devletin okullarında eğitim almak 
isteyen öğrencilerin haklarını e lle
rinden alarak asıl mijrteciliği kendi
lerinin yaptığını belirterek “ b izim  ü l
kem izde de b ir gün  hukuk tece lli 
edecektir. B a ş ö rtü lü  ö ğ re n c ile r i 
devletin ve oku lla rın  kap ıla rında  s ü 

ründüren le r e lbe t b ir  gün hukukun üstün lüğü  ka r
şıs ında hesap vereceklerd ir" öeö\.

Tijrkiye İmam Hatipliler Vakfı da yayın ladığ ı 
bir bildiri ile başörtijsij yasağ ın ın  kaldırılm ası için 
partileri göreve çağırdı. T İM AV 'ın  bildirisi bir çağ 
rı ile sona eriyordu. “T İM AV olarak; sağduyulu 
A N A P'lıla ra , M HP'lilere , D Y P ’lilere ve  diğer s iya 
si parti tem silcilerine sesleniyoruz. A llah’a inan
cınız, İslam ’a inancınız va rsa  bu zulmij durdu
run. M eslek liselerine uygulanan haksız ve  ka
nunsuz uygulam aları önleyiniz”

ÎK N A O I> A m ia  YARGIDA i

Kazım  KistrabekltâİHL;‘de öğrencifece tıygulanao fâaskılaiî 
ikna oialati) yargıya taşındı.-i£Sğfenci vöiileril öğrenelleiî^" 
baskı ^a^an okul iâaresi ve ikna oclalacıniâa göre» afact psi- 
Kolöglar lüaRIçında Gazi O sm anpaşaBum huriyet Başsa^G i-. 
lığlına syç duyurusunda bulundulac.'Böylelikle Cjnlx/etisite- 
leFöe la ş layan , sonrada liselere inen ba lk ı odaları Büfek- 
sai alana taşınm ış olöu. |

ÜMRAN Knsıın 2000 83



Ayın Giindeıni/Tiirkiye

ADLtYEDE ÖRTÜ YASAĞI
Başörtüsü  yasağ ı ad liyeye kadar sıçrad ı. Akit G a z e 
tesi yazarlarından  Dem et Tezcan  bir d ava  nedeni ile 
ifade verm ek  için gittiği Sultanalnm et ad liyesinde b a 
şörtü yasağ ı ile karşı karş ıya  kaldı. Dem et Tezcan

d a v a y a  katılm ak 
üzere Avukatı Necati 
C ey lan  ile gittiği ad li
yeye  sokulm ak isten
medi. Akit G azetesi
o layın  devam ın ı şö y 
le aktarıyor {10 Ekim  
2000)"Avukat Necati 
C e y la n , başörtü lü  
m üvekkilin in  ad liye 
b inasına alınm am ası 
k a rş ıs ın d a  İstanbul 
Cum huriyet b aş sav 
cısı Ferzan  Çitici ile 
gö rüşm e ta leb inde  
bulundu. Çitici önce 
C ey la n ’a Dem et Tez- 
ca n ’ın başörtülü o la 
rak m ahkem eye g ire
m eyeceğ in i söyled i. 
Avukat Necati C e y 
lan ise b aşsavc ıdan  

m üvekkilinin başörtülü o larak ad liyeye sokulmama- 
s ına  ilişkin yazılı belge istedi. Çitici ise " adam  öldü
renin suç  aleti olan tabanca  ile ad liyeye girm esi mi 
gerekir, girebilir mi” gibi garip bir benzetm ede bulu
nurken, başörtüsünün ya sak  olduğuna dair bir bel
ge g ös te rem ed i...B aşsavc ı avukatların  başörtüsü 
nün ya sa k  olduğunu gösteren yasa l düzenlem e ol
m adığın ı hatırlatm ası ve yazarım ız  T ezcan ’ın k ıya 
fetini görm esi üzerine 12. A sliye  C e z a  m ahkem esin 
deki d u ruşm aya  girm esine izin verdL”

'Gazetelerde ç ıkan  haberlere  göre G ü m ü şh an e ’nin K öse  ilçesi 
kaym akam ı köyleri do laşa rak  Kızlarını okula gönderm eyen a i
leleri raz\ etm ek için, kızını oKcıla gönderm aK istem eyen aılele» 
re, kızlarını okula göndertine karş ılığ ında il O koyun verîleföeği- 
ni'Gİuyurmuş. B u  Rampan^çayı salt liJaşma düşüntürsek ilging 
olumlu bir ça lışm a. A m a G üm üşhane  m uhafazakar S^a|)isı ile 
tanınan kentlerim izden tâirisi. Nilerak ediyorum  well kamjaan- 
yanın etkisi ile ilköğretim den"sonra kızını okutm aya karar v e 
rirse m uhafazakar yap ıs ından  dolayı kızını ela dinini d ah a  i^i 
öğrenm esi îçin İH U  ye  gönderirse ne o lacak  9 © zam anda ia -  
şındaki örtüsünden dolayı kap ıda bekletecekler. Ye  bu öğren-, 
ci ilahiyat da dahil bir üniversiteyi k azan ırsa ? Gitti koyunlar. ,

YEN İ YASAKLAR  
BERE, Ş APEA.

üniversite lerde ki tesettür yasağ ı trajik 
durum ların yan ınd a  bazen  komik daha 
doğrusu trajikomik durum lara da yol 
açabiliyor. Ö ze l B e yk e n t Üniversitesi 
Y Ö K ’ün kılık-kıyafet yönetm eliğini s e 
bep göstererek  okula bere, şapka  ile gi
rişini de yasak lad ı. Ün iversite  rektörü ile 
görüşen M azlum -Der avukatları üniver
site yetkililerinden konu ile ilgili bir yazı 
is teyerek  dava  açacak la rın ı söylediler.

Yasak la  beraber bir k ısım  öğrenciler 
peruk takm ayı tercih etm işlerdi. Yakında 
peruk kontrolü b aş la rsa  hiç şaşırm ayın .

YASAK LOJMANLARDA
Y Ö K  tarafından Van 100. Y ıl Ün iversite 
si Rektörlüğüne gönderilen bir yaz ıda 
kam püs dahilindeki lo jm anlarda ikamet 
eden öğretim üyesi ile personel eş ve 
yak ın larına  başörtüsü yasağ ı getirilmesi 
tepki topladı. Ün iversite Öğretim  E le 
m anları D ayan ışm a Derneği (Ü N D E R ) 
G e n e l B a ş k a n ı Pro f. Ş e f ik  Dursun 
Y Ö K ’ün üniversiteleri k ış laya  çevirdiğini 
belirterek “öğrenci ve  öğretim  üyelerin 
den sonra sıra  aile lerine geldi. Ün iversi
telerden beklenen, bilimsel üretimi artır
m ak o lacakken b irkaç yıld ır bu işle uğra
ş ıyo rlar” d iyerek  uygu lam ayı eleştirdi. 
Bu  uygu lam a M azlum -Der ve  İHD tara 
fından da kınadı.

SOKAKTA DERS 
DA H A  ÖZGÜR

Başörtü lerinden  dolayı O ku la  a lınm a
yan Kazım  Karabek ir İH L  öğrencileri bu 
durum u sokak ta  iş led ik leri A n ay as a  
dersi ile protesto ettiler. So k a ğ a  kurulan 
kara tah taya ilk yaz ılan  82 A n a ya s a s ı’- 
nın 24. m addesin in 1. fıkrası “K im se  
eğ itim -ö ğ re tim  h akk ın d an  yoksun  b ı
ra k ılam a z” . Sonrak i ders İnsan H akla 
rı dersi idi. Son  o larak  tah taya Kuran-ı 
Kerim ’den Nur Su res i 31. aye t ve  Ahzap 
Su resi 59. ayetler yaz ıld ı. O  ana  kadar 
o laya  m üdahale  e tm eyen polisler o laya 
m üdahale ederek  yaz ı tahtasın ı kaldırt- 
tılar.
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Âytn Güııckıtıi/Ti'trkiye

KOMB ASSAN 
SUÇ ÜUKEYE DÖVİZ GETİRMEK Mİ?

K om bassan ’a son darbe S P K ' dan geldi. S P K  
K om bassan ’ın gayri m enkullerine ihtiyati tedbir 
koydurdu. M üs iad  B a şk a n ı Ali B ayram o ğ lu  
“Kom bassan  Hold ing’in eğer m evzuat eksikliği 
va rsa  bunların ancak  yap ıc ı bir diyalog ile g ide 
rilebileceğini, ancak  S P K ’nın K om bassan  m e
selesinde yıkıcı ve  hasm ane  bir tav ır içinde o l
duğunu” söyledi. Haşim  Bayram  da yaptığı top 
lantıda kendileri hakk ında bu tür kararların ç ık 
m ası ve engellem elerin  sebebini anlattı "D evle t 
korum acılığ ı a ltında  b ü yü ye n le r ko ru m ac ılık  is 
tem iyo rla r H e le  A n a d o lu ’yu  h iç  is tem iyorla r. 
A n a d o lu ’ya  ya tırım  is te m iy o rla r G üneydoğu 'ya  
ya tırım  yap m a k  is tiy o ru z  enge llen iyo ruz. E ş it 
şartla rda  reka be t is tenm iyo r. B in le rine  be de ls iz  
a ra z i tahsis ed iliyor, sen  ya tırım  b e lg e s i b ile  a la 
m ıyo rsun " \-\aş\m B ay ra m  toplantıda bazı ilginç 
bilgiler de verdi “T ü rk iye ’de  erken ö ten  ho rozun  
başın ı kesiyorla r. B unun  b ir  ö rn e ğ in i P etlas  
ö ze lle ş tirm es i s ıras ınd a  yaşad ım . F ab rika la rım ı 
y a k tı la r  Ö lüm le  teh d it e tt ile r  A ncak  şun u  b ilm e 
n iz i is te rim  k i b ir  gün  g e le ce k  is im  de verece- 
ğ/m"(Akit 15 Ekim  2000)

Peki bu operasyonun  arkasında b aşka  s e 
bepler var mı ?  Bu  konuda aç ık lay ıc ı haberler 
bas ında  yer aldı. Yeni Ş a fa k  (15 Ekim  2000) 
“Mengitürk'ün seçim  operasyonu" başlıklı habe 
ri şöyle idi “G ö rev  süresi 13 ekim de dolan S P K  
Başkan ı M uhsin M engitürk’ün son o larak Kom- 
b assan ’ın tüm gayri m enkullerine ihtiyati tedbir 
koydurm asın ın  a rkas ınd a  S P K  b aşkan lığ ına  
tekrar seçilm e hedefinin yattığı söyleniyor. H ü 

küm etin D S P  ve  
M H P  kanadı tarafın 
dan istenm eyen a n 
cak  M esu t Y ılm az  
destekli M engitürk’ün 
yeniden seçileb ilm ek 
için zinde güçlerin  
desteğ in i a lab ilm ek  
ve  bu kesim lere şirin 
gözükeb ilm ek  için 
K o m bassan 'ın  gayri 
m enkullerine ihtiyati 
tedb ir koydurduğu 
belirtiliyor”

Abdurrahm an Di- 
lipak “K om b assan ’ın 
b aş ın a  ge len " (15 
Ekim  2000) başlıklı 
y az ıs ın d a , o p e ra s 
yon öncesi halkın bankalar operasyon ların a  
odaklandığın ı belirtiyordu. " O  kadar çok duyum  
var ki bunların gerçeğini ortaya ç ıkarm a görevi 
istihbarat, em niyet ve  yargı yetkililerinin. Kartel 
m edyası tepeden tırnağa bu işin içinde, patro
nundan yöneticisine, yazarından  program  y a 
p ım cıs ına kadar... Tehdit, şantaj, her num ara 
var. Yani dikkatlerin dağ ıtılm ası lazım . Halkın 
dikkatleri bu noktaya fazla odaklandı. B iraz  ha 
va  değişikliği lazım... Ç ek  bir kom bassan ! Tam 
da 29 Ekim  öncesi. Cum huriyet ve  irtica! A rka
sından Kasım , Aralık! Tam da yurt d ış ından  or
tak bulan şirketlerin kâr dağ ıtm aya haz ırland ık 
ları bir zam anda, şirketin bütün mal varlık ların ı 
bir anda donduracaksın "

ERMENİ İDDİALARINA YEN İ KARDEŞ 
PONTUS KATLİAM I

Erm eni İddiaları son an d a  A B D  Tem silciler m eclisinde 
gündem den çekildi de Türkiye rahat bir nefes aldı. A n 
cak  gazete lerde bir Clinton hayranlığ ı tekrar nüksetti: 
ikinci Erkan  B e b e  Vakası. Tarihi o laylar ters yüz ed ile
rek, siyasi rant uğruna Türk iye ’yi zor durum da b ıraka
cak  bir tasarıy ı geri çektiler diye adam lara  nasıl teşek 
kür edeceğim izi bilem iyoruz. N eyse  bu olayın farklı bir 
boyutu. A ncak  o kadar sevinm eyin  yeni belalım ız Pon- 
tuslular. Pon tus kelim esi ilk defa gündem e ünlü bir iş 
adam ın ın  katkıları ile patrikhane ile ortak düzenlenen 
bir sem inerde Karaden iz  bölgesinin üzerine yazıldığı 
zam an gündem e gelm işti. Pontus yani Rum ların  K a ra 
den iz’e verdikleri isim. Yunan lılar (mı acab a ) N ew  York 
ta çıkarılan bir kitapla birlikte Pontus katliamı iddiaları
nı tekrar gündem e taşıd ılar. O n lara  göre 1916- 1923

yılları a ras ında  zorunlu göçe tabi tutulup, ö ldürülenle
rin say ıs ı 353 bin. Kitap tek b aş ın a  bir şey  ifade etm i
yor. A ncak diğer bazı parça ları d a  yan ya n a  koyduğu
m uzda iş çetrefilleşiyor. Çünkü A B D  A nkara  büyükelçi
liğinde görevli iki diplomat geçtiğim iz günlerde K a rad e 
niz bölgesine giderek Pontus kalıntıları konusunda 
araştırm a yapm ıştı. Yunanistan D ışişleri B akan ı Yorgo 
P a p ean d reu ’nun Türk-Yunan yak ın laşm ası ç e rç e ve 
sinde A nkara 'dan  ilk istekleri a ra s ın d a  ise T rabzon’da 
bir Yunan Başkonso losluğu aç ılm ası isteği yer alm ıştı. 
A slında işlerde bir terslik olduğu Am erikalı bir grup 
araştırm acın ın  Karadeniz 'in  a ltında bir şeh ir buldukla
rını ilan etmeleri ile başlam ıştı. D ünya televizyonları 
Nuh Tufanı ile ilişkilendirerek ve r in ce  Karaden iz bir an 
da  dünya gündem ine girdi, köşesinden, bucağından 
da olsa. İnsan m erak ediyor. O  kanallar haberde böl
geden  Pontus o larak mı bahsettiler, yoksa  Karaden iz 
o larak m ı? Ayık la  pirincin taşın ı.
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Aynı Gündem i/Türkiye

EGEBANK

Geçtiğ im iz a ya  d am ga
s ın ı vu ran  en önem li 
o lay herhalde E g e  bank 
skandali idi. Bu konuda 
gerektiğ i kada r yay ın  
yapıld ı. A m a  sanki gi
den para  ile ilgilenirken 
bazı şey le r gözden kaç 
tı. Deniz Bayka l da bu 
konuda arka p lana dik
kat çekenlerden . Bayka l 
batık banka say ıs ın ın  8, 
zararın  ise 10 M ilyar  
d o la r o lduğuna işaret 
ederek, bir banka ile il
gili o la rak  haz ırlanan  
m urak ıp la r raporunun 
s iyas i iraden in  önüne 
ge lm esinden  6 ay  sonra 
iş lem e konulduğunu s a 
vundu ve  d aha  sonra
yaşan an  sü rece  dikkat çekti; "Bu  altı ay  içinde 
reklam  kam panya ları ile yüz m ilyonlarca dolar
lık tasarruf o raya  akıtılıyor. O  bankanın  tüken
miş olduğunu siyasi irade b iliyor...Siyasi otorite
nin gözetim i altında ay la rca  bu olay yaşanıyor. 
Raporun verilişinden sonra hâzineden sorumlu 
bakan  in tihara  te 
şebbüs ediyor. Tür
kiye hala  bu intihar 
teşebbüsünün  ned e 
nini bilmiyor. S a y ın  
H ikm et U luğbay, ni
çin intihara teşebbüs 
etti? O, m urakıp ların 
raporunun gereğ in i 
yap am ıyo r am a inti
hara  teşebbüs ed i
yor. D ah a  sonra  g e 
len le r ne y a p ıy o r?
O n lar ne intihara te 
şebb üs ed iyor ne de 
raporun gereğini y a 
p ıyor.”

G üngör U ras  da 
K öşes ind en  benzer 
soru lar yöneltiyordu 
(15 Ekim  2000 - Mil
liyet) "B a n k a  so yan 
lar taşlan ıyor. B an k a  
so y a n la r  banka ları

tek b aş ın a  soym adı ki... 
O n lara  bankaları A nkara  
soydurdu. A nkara ile iş
birliği yapm adan  banka 
soym ak  imkansızdır. A n 
k a ra ’da  bankaları so y 
durm ak için gerekli dü
zen lem e yapıldı. So n ra  
küçük oyuncu lar sa h n e 
ye  sa lın d ı...A nk a ra ’daki 
‘büyük devlet büyükleri’ 
soygunun him ayecisi ol
du. Hiçbir banka bir gün
de so yu lam az  So yg u n  
uzun bir eylem  o larak  
gerçekleşir. A nkara her 
b an k an ın  iç inde o lan ı 
günü gününe bilir. Çünkü 
bankacılık  rakam işidir. 
H er bankan ın  röntgeni 

rî?- her akşam  saat 1 7.00 de
A nka ra ’daki etkili ve  yetkili kişinin önüne ko
nur...Sayın  halkım, say ın  va tandaşlarım , üç beş 
soyguncu yakaland ı, soygun so n a  erdi sa n 
ma... a ldanm a... kanm a... ödediğiniz her kuruş 
size hizmet olarak dönecektir levhasın ı oku... 
am a inanm a... ödediğin her kuruş, kamu ban 

TOPLUMUN RUH SAĞLIĞI BOZULUYOR
S ık  sık  yaşad ığ ım ız  hayatın  insanı strese  soktuğunu söyleriz ve  stresin 
de asrın  hastalığı olduğu söylenir. Stresin  bir ad ım  ötesi de herhalde 
psikolojik rahatsızlıklar. Sağ lık  Bakan lığ ın ın  yaptırd ığ ı bir a raştırm aya 
göre Türkiye de ruhsal rahatsızlık sıklığının %  1 7.2 o ran ında olduğu ve  
en çok dep rasyona  rastlandığı belirlendi. O ysa  Psiko lo jik  rahatsızlık 
teşh isi konulan kişilerin ruh sağlığ ı hizmetine başvuru  oranı, sadece  %  
4.7 olarak belirlendi. Ç a lışm ad a  a y r ıca  "bu bulguların toplumun ruh sa ğ 
lığı konusunda bilgi yetersizliği, ön yargıları ya  da hizmet sunm a siste 
m indeki yetersizlikler nedeniyle  ruh sağlığ ı hizmeti a lam ad ık ları" vurgu
landı.

10 Ekim  Dünya Ruh Sağ lığ ı Günü dolayısı ile M illiyet’te çıkan bir ha
bere göre bu oran daha  yüksek. Bu  habere göre " nüfusum uzun %  25’i 
ruhsal problem lerle boğuşuyor” Tabi m addenin bu kadar önem sendiği 
bir dünyada insanların ruh sağ lığ ına  bu kadar önem  verm em esi gayet 
normaldir. Kaldı ki beden sağlığ ın ın  tam o larak sağ land ığ ın ı kim iddia 
edebilir. Ben im  dikkat çekm ek istediğim nokta biraz farklı insanların ru
hi huzur buldukları en önemli s ığ ınak  dindir. Dinin zayıflatıld ığ ı bir top
lum da bu rakam ların daha  da  yukarı ç ıkm ası da  g aye t normaldir. Unut
m ayın  ki A m erika ’da en gözde m esleklerden biri psikologluktur.
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kalarına ve  özel bankaları soyan ların  
ceb ine bahşiş o larak girecektir. Bunu  bil 
de rahatla..."

B az ı kaynaklar ise “bu kadar batık 
banka arasında niçin Eg eb a n k ” d iye so 
ruyorlar ve  zam an lam aya  dikkat çek i
yorlar. Çünkü Ekim -Kasım  ayı Demire- 
l’in s iyase te  dönüş ayı o larak gösterili
yordu siyasi senaryo larda. İsm et Sez- 
gin’de yak laşık  o la rak  aynı d üşünen ler
den. Tekrar D T P  G ene l B aşk an ı seçilen  
İsmet Sezg in  D T P  Kongresi s ıras ında  
sorulan bir so ruya verdiği c evap la  bu 
konunun arka planı hakkındaki düşün 
celerini de ortaya koydu : “S a y ın  Demi- 
rel'in Ek im ’de siyaset p iyasas ına  ç ık a 
cağı ifade ed ilm eseydi, Eg eb ank  olayı 
böyle patlak verm ezdi. Kasım  deseyd i 
Kasım , Aralık deseyd i A ralık olacaktı. 
Bunu siyase t sahnes inden  bir soyad ı 
silm eyi am aç layan  davran ış  o larak gö 
rüyorum. Suç lu la r cezaland ırılm alı fa 
kat, günah keçisi o larak birisinin c ım b ız 
la seçilm esi yo luyla değil hakk ında ded i
kodu olan herkesin araştırılm asın ı y a 
rarlı görüyorum .”

FDLA.VUN SOKAĞI
Tartıştığınız birine firavun derseniz karşın ızdaki in
san bunu çok rahat bir biçimde hakaret o larak kabul 
edebilir. A slında bu sıfat M ısır hüküm darların ın s ıfa 
tı. A ncak Kuran-ı Kerim de anlatılan Hz M usa  k ıs sa 
sında anlatıldığı gibi o İlahi tebliğe engel o lm aya  ç a 
lıştığı için lanetlenmiştir. Dolayısı ile F iravun  bir ha
karet kelimesi kabul edilir. K im se bunu sevdiğ i biri
ne söylem ez. A ncak  Türk iye’de bir ilk oldu ve  E sk i
şehir belediyesi bu ismi bir sokağa  verdi.

Yorumsuz.

YA R IN IN  GARANTİSÎ 
ÇOCUKLAR GARANTİDE M İ ?

2 Ekim  D ünya çocuklar günü do layısı ile Ç ocuk  Vak- 
fı’nın yay ın lad ığ ı 'S a y ıs a l Ç ocuk  Uyarı R ap o ru ’ ya r ı
nın garantisi dediğimiz çocukların  ne durum da olduk
larını gözler önüne acı bir şekilde serdi. İşte rapordan 
bir kaç rakam :

• 7-13 yaş  arası okula kayıtlı o lm ayan  çocuk  yüz- 
desi %  31.9

• Özürlü çocukların  okullaşm a oranı %  2
• T ürk iye ’deki sokak çocuğu say ıs ı 6000
• Doğudaki çocukların  %  30 ’u, batıdakilerin %  1 O'u 5 yaş altı kronik beslenm e yetersizliği ile kar

şı karş ıya
• Yoksul çocuk say ıs ı 6 milyon
• Nüfus kaydı o lm ayan  0-4 yaş  altı çocuk yüzdesi %  26
• B e b e k  ölümlerinin toplam  ölüm lerdeki payı %  37
• Tiryakilerin %  90'ı 11-19 yaş  a ras ında  s igaraya başlıyor
• So n  yirmi y ılda  Doğu ve  G üneydoğu  Anadolu bölgelerinden terör nedeniyle göç eden  çocuk 

say ıs ı 2 m ilyondan fazla
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G Ü N E Y D O G U ' D A  Ö Ğ R E N C İ  O L M A K
(İHH’dan Güneydoğu’ya Eğitim Yardımı)

A y ş e  Y a lç ın

S iyah  tahta ve  b e 
yaz tebeşirin a şk ıy 
dı yıllardır d inleye 
geldiğim iz. On yıl 
öncede vardı, on yıl 
so n ra  d a  v a ro la 
cak; aynen  bugün 
olduğu gibi... 2000
2001 eğitim- öğre 
tim dönem ine girer
ken yine se lam la 
dık onları. G üneşin  
doğduğu ye rd en
battığı yere dek; H akkari’den Ed irn e ’ye  uzanan, 
unutulm az ve vazgeçilm ez bir hikayenin ad ıyd ı a n 
latılan. Tek bir ferdin dahi se lam lam adan  geçm esi 
olm azdı. Kah isimli bir m ağazadan  a lınm ış okul ta 
kımları ile bir kolejin konferans sa lonunda; kah ab 
ladan, abiden kalan bir form a ile bir okul bahçes in 
de; kah lastik ayakkab ı, o lm ayan  önlük ile çam urlu 
kıraç topraklarda... Dedik ya  se lam lam adan  olm az 
diye!

Bu  coşkuyla karşılad ı öğretim yılını Güneydo- 
ğu'nun, m ahcup ve  onurlu çocukları. A m a hayat 
zordu, Doğu’nun sarp dağ larında. H e le  küçük b e 
denler, hele on lar için herşey daha  da 
yıld ırıc ıyd ı. O la n ca  ağ ır şartlar altında 
okula gidip gelm ekteydiler, tabi gitme 
imkanı bu labilm işlerse! Ü lkenin doğu
sunda, güneşin her gün umut ad ına  
doğduğu yerde; başkald ırın ın  adıydı 
Ağrı, ya ln ız lık la  yükselm işti Nem rut, 
sabrın bitmez yo lcusuydu  Fırat,... ve 
çocuklar her ş e y e  rağm en geleceğ in  
umut bekçileriydi.

B iz ler unutsak da, bunu her daim 
görev addederek  o onurlu ve  m ahcup 
çocukların  yan ınd a  bu yıl y ine (İH H ) İn
sani Yardım  Vakfını bulduk. B ir yerlerde 
öğretm en ve  öğrenci o lm anın zorlukla
rını, gidip yerlerinde gören İH H  ça lışa n 
ları yeni öğretim yılını çile erleriyle b e 
raber se lam ladı. İHH , deprem  bölgesin 
de 2000 öğrenci ile başlattığı eğitim 
yardım ını G ü n eyd o ğ u ’da devam  ettir

m ekte. Ya rd ım ların ı 
V a n ’ın m erkez ilköğ
retim okulları ile köy 
okullarında çan ta  ve 
kırtasiye m alzem eleri 
şek linde sürdürerek, 
25 m erkez ilköğretim 
okulunda ve  12 köy 
oku lu n d a  yak la ş ık  
5000 öğrenciye u laş
tı. bö lgede ekonomik 
koşulların  ve  göçün 
getird iğ i o lum suz 

şartlardan en çok okul çağ ına  gelm iş çocuklar etki
lenm ekte. Buna , 8 yıllık kesintisiz eğitimin bölgeye 
yans ıy ış ın ı ve  bundan dolayı çek ilen  sıkıntıları da 
ek lersek  bölgedeki eğitimin şartların ın  ne derece  
ağır seyrettiği daha iyi an laşılacaktır. İnsani yardım  
Vakfı yetkilileri, birçok velinin defter, kalem, kitap 
alam adık ları için çocukların ı oku la gönderem edikle- 
rini belirtmekteler. Öğretm enler, özellikle sivil yar
dım kuruluşlarından ve  yüreğini, ben merkezli çağın 
g irdab ında yitirmem iş yürek lerden  yardım  bek le
mekteler. H iç değilse bir tebeşir!... büyük bir istek ol
m asa  gerek, ne ders in iz?

203 KtŞtLİK SINIF ,

Okulların aç ılm ası ile birlikte Milli Eğ itim 'le " aK sa^ an 'gön le r 
tekrar gündem e geldi ve  bu konuda bir çok  haber yapıld ı. 
Bun lar a ras ında  (30 Eylü l 2000) Türkiye G a z e te s l’nde çıklan 
bir haber bana  ilginç geldi. Ş im d iye  kadar 70 - 80 kişilik s ın ıf
lar duym uştuk. A m a  bu V an ’a bağlı Ö za lp  ilçesinde bir sın ıf 
tam 203 kişilikti.-Bu habere göre “ V an ’ın Ö za lp  ilçesine bağlı 
Şeh ittepe Köyü İlköğretim O kulu ’ndaki 203 öğrenciye  ayn ı s ı
nıfta tek öğretm en tarafından ders veriliyor. f'Tluhtar Genglz Te- 
rnizaltın "çocuklar bulabildikleri s ıra lara  5 ’er, 6 ’şa r  o larak  ottu- 
ruyorlar,, Tek öğretm enin bu kadar çok kişi ile İlgilenm esi ve  is 
tenilen düzeyde eğitim verm esi rhümkün değil. S ın ıfları farklı =• 
da  o lsa  çocuklar ayn ı sın ıfta eği!irri görüyorlar. Milli Eğitim  M u _  
düripğü'nöen ikinci bir öğretm en ta leb inde bulundum  am a so 
nuç; alartiadım . Bu  konuya bir çare  bu lunm asın ı ve  köyümuze^- 
öğretm en gönderilm esini istiyo^tı^ ‘‘^İg!öl. ^
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RUSYA AVRASYA'YI BOŞ BIRAKMIYOR

B a ğ ım s ız  D ev le tle r Topluluğu (B D T )  O rtak  
G ü ven lik  K o n sey i ü yes i ü lkelerin  liderleri 10 
E k im ’de B iş k e k ’te b ira ra y a  g e le re k  B D T  
G üm rük  B irliğ i’nin A v ra s y a  Eko n o m ik  Toplu- 
luğu ’na  dön ü şm es in i öngören  a n la şm a y ı im 
zalad ılar.

K ırg ız istan  D e v le t B a ş k a n ı A sk a r  Aka- 
y e v ’in evsah ip liğ in d e  b ira ra ya  ge len  R u s y a  
Devlet B a şk a n ı V ilad im ir Pu tin , B e la ru s  D e v 
let B a şk a n ı A le k sa n d r Lu k a şen k o , E rm e n is 
tan D evle t B a şk a n ı R o b e rt K o ç a ry a n  ve  T ac i
kistan D evle t B a ş k a n ı İm am ali R a h m a n o v ’un 
katıld ığ ı z irven in  a n a  gündem  m addes in i, O r 
ta A s y a ’daki son  durum  ve  bö lgeyi tehdit 
eden  teh liken in  ö n len m es i oluşturdu.

Z irved e  a y r ıca , ta ra fla r a ra s ın d a  askeri 
en teg rasyonu  pek iş tirm e, s a v u n m a  bakan lar ı 
konseyi ç a lışm a  o rg an ı, üye  ü lke ler a ra s ın d a  
acil bilgiler tak as ı, o rtak  güven lik  konseyin in  
yab an c ı ku ru luş larla  işbirliği, k o n sey  üyesi 
ülkelerin ortak askeri güçlerin in  s tatüsü  konu 
ları ile g e le ce k  top lan tın ın  gündem i de  e le 
alındı.

L ide rle r özellik le  “ortak  güven lik  güçlerin in  
ku ru lm as ı” p ro sedü rü  üzerinde  a n la ş m a y a  
vard ılar. L id e rle rd en  so n ra  ise ilgili ü lkelerin 
sa vu n m a  b akan la r ı, bu güçlerin  nas ıl ku ru la 
cak ları v e  ne şek ild e  o p e ra syo n la r  y a p a c a k 
ları konusundak i ta s la k la r  üzerinde  ça lıştıla r.

G ü v e n l i k  
s is t e m in in ,
"askeri, si
yasi ve eko
nomik” ka
n a t l a r ı n ı n  
olacağı da  
k a y d  e d  i I i - 
yor.

A n l a ş 
m a y a  g ö re  
ta ra f ü lk e 
le rd en  b ir i
nin d ış  te h 
d itle  k a r ş ı
la şm as ı d u 
rum unda, o 
ü lkeye  ortak
silah lı güç  gönderilecek . B u  gücün  sa y jf f i.vf^r:: 
ka lış  sü resi, altı ü lkenin d ev le t başkaTTj^jytar-.--! 
ra fından  b e lir lenecek . N e re d e  ü s t len eceğ i ve  
sa y ıs ı henüz b ilinm eyen  g ü ce  en b ü yü k  kat
kıyı T ac ik is tan ’d a  25 bin askeri b u lunan  R u s 
y a ’nın y a p m a s ı beklen iyor.

U m u yo ru z  ki, yönünü  b a t ıy a  çe v irm iş  
T ü rk iye  b u ra la rd a  d a  o lm ası gerektiğ in i idrak 
ed e r v e  bu yö n d e  de  strate jile r geliştirir. Aksi 
ha lde  bir k ıs ım  ad ım la r vak tin d e  a t ılm a z sa  
ya rın  çok  g e ç  o lacaktır.

S l^ A N
B M  K o n s e y  Ü y e liğ i E n g e lle n d i

Kolom biya , İrlanda, N o rveç, S in g ap u r ve  Mauritius, B M  G ü ven lik  Konsey i üyesi oldu. A B D  15 
üyeli G üven lik  K o n s e y i’ne S u d a n ’ın seç ilm esin i engelled i. Su d a n , B M ’nin u lus la rarası b a rış  ve 
güvenlikten sorum lu üst düzeydek i karar m ekan izm ası o lan konseyde  Afrika sa n d a ly e s i için, 
Afrika grubunun ad ay ı olm uştu. B M , 1995’te E tiyo p ya ’nın başkenti Add is A b a b a ’da  M ıs ır  D e v 
let B a şk an ı Hüsnü  M ü b arek ’e karşı su ikast girişimi suçundan  a ran an  üç kişiyi teslim  etm ediği 
ge rekçes iy le  1996’dan bu ya n a  S u d a n ’a  diplomatik yap tırım  uyguluyor. A B D ’nin d ış ın d a  tüm 
konsey üyeleri. E t iyo p ya  ve  M ıs ır ’ın üç şüphelin in artık S u d a n 'd a  o lm adık ları yönündek i a ç ık 
lam aların ın  a rd ından , S u d a n 'a  yönelik  am bargonun kald ırılm asın ı istiyorlar.
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SOMALİ
D ü n y a n ın  En A ç  Ü lk e s i

B ir le şm iş  M ille tler G ıd a  ve  Tarım  Ö rg ü tü ’nün 
(F A O ), yen i haz ırlad ığ ı bir rapor, So m a li, A f
gan is tan  v e  H a iti’nin d ü n ya d a  en  çok  aç lık  
çek en  ü lke lerin  b a ş ın d a  geld iğ in i o rtaya  ko
yuyor. R a p o ra  göre , d ü n ya d a  826 m ilyon ki
şi d iğe r bir d e y iş le  o rta lam a her altı k iş iden 
birisi, ye te rli y iy e c e k  bu lam ıyor.
B u n la r a r a s ın d a  792 m ilyon in
san  g e lişm e k te  o lan  ü lke lerde 
y a ş ıy o r . R a p o rd a , S o m a l i ’de  
halkın yü z d e  75 'in in , A fg a n is 
tan ’d a  yü z d e  7 0 ’inin, H a iti’d e  
ise  yü z d e  6 2 ’sin in  ye te rs iz  b e s 
lendiği belirtiliyor.

D ü n y a  G ıd a  Z irv e s i’ne k a tı
lan ü lkeler, a ç lık  ç e k e n  in s a n la 
rın s a y ıs ın ı 2005 y ılıy la  birlikte 
400 m ilyo n a  ind irm eye  k ara r 
ve rm işti. F A O ’nin rap o ru n d a , 
bu y ö n d e  ç a lışm a la r ın  y a v a ş  
gittiği v e  sö z k o n u s u  h e d e fe  
2030 y ılın d a n  ö n ce  u la şm an ın

IRAK
Irak lı M u h a lif le re  A B D  D e s te ğ i S ü rü y o r

A B D  B a ş k a n  Y a rd ım c ıs ı Al G o r e ’un güçlü  d e s te 
ğ iyle, Irak ’ta S a d d a m  H ü se y in  re jim ine m uha le fe t 
ed en  Irak U lu sa l K o n g re s i’ne ( IN C ) A m erikan  D ı
şişleri B a k a n lığ ı’ndan  4 m ilyon  do la r ya rd ım  ç ık a r
ken , S a d d a m  karş ıtı ç a b a la r ı ö rg ü tlem ek  için 
IN C ’nin İran  v e  S u r iy e ’de büro  a ç a c a ğ ı ileri sü rü l
dü. A B D ’nin s a yg ın  g a z e te le r in d en  T he W a s h in g 
ton  Post'Xs. ç ık an  bir yo rum -haberde , g e le ce k  yılın  
b a ş ın d a  4 m ilyon do ların  d a h a  IN C ’ye  ve r ile ceğ i 
belirtildi. G a z e te , bu 4 m ilyon do larlık  ya rd ım ın  bir 
k ısm ın ın , uydulu  te lev izyon  is ta syo n u . Irak  iç inde 
ya y ın  y a p a c a k  bir radyo  is ta syo n u  gibi ç a b a la ra  
h a rc a n a ca ğ ın ı kaydetti. A B D  D ış iş le r i’nin a y r ıc a  
G ü n e y  Irak ’a  ilaç v e  y iy e c e k  gibi in san i yard ım  
m a lzem eleri için 425 bin dolar, S a d d a m  karşıtı fa 
aliyetlerin i T ah ran  v e  Ş a m ’d a  büro  a ç a ra k  yürü t
m esi için y a k la ş ık  190 bin d o la r ve rm ey i önerdiği 
de  ifade edildi. D ış iş le ri B a k a n ı M a d e le in e  Alb- 
right’ın, bürokratların  “ İran fo b is in e ” karş ın  d es tek 
lediği girişim in, S a d d a m ’ı “ç ılg ın a  çe v irm es in in ” 
bek lend iğ i belirtildi.

zor o lduğu belirtiliyor. R a p o ra  gö re  en  çok  a ç 
lık ç e k e n  in san la r A s y a  k ıta s ın d a  yaş ıyo r. B u 
na karş ın , A frika ’nın A ş a ğ ı S a h ra  bö lgesi g ı
d a  tem ina tın ın  en  az  o lduğu  bö lge. B u rad ak i 
46 ü lkeden  19 ’unda y a k la ş ık  300 kilokalorilik 
bir y iy e c e k  a ç ığ ı bu lunuyor.

A ç lık  ç e k e n  ü lke le rde  b eb ek  ölüm lerin in  
d a h a  yü k se k  v e  y a ş a m  sü res in in  d a h a  k ısa  
o lduğu belirtilen  rapo rda , k ad ın la r ın  aç lık  
p rob lem inden  d a h a  o lu m su z  etk ilendiğ i k ay 
dediliyor. B ir e rk eğ e  k ıy a s la  vü cu d u  d a h a  kü 
çük  v e  az  kaslı o lan  k ad ın la r ın  gün lük besin  
ih tiyac ın ın  e rkek le r ink inden  o ld uk ça  farklı o l
duğu belirtiliyor. B ir  kad ın  öze llik le  h am ileyse  
d a h a  b es le y ic i y iy e ce k le re  ih tiyaç  duyuyor.
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Ayın Giiııdcıııi/Diiııya

AB
T e m e l  H a k l a r  Şa r t i

A B  üyesi ülkelerin devlet başkanları Ekim  ayı 
içinde biraraya gelerek, onaylanm ası halinde 
A B  A nayasası niteliğini kazanacak  Temel H ak
lar Şartı üzerinde prensip  olarak anlaştılar. Ta
sarı Aralık ay ın d a  N ic e ’de tekrar görüşülecek 
ve  resm ileşecek. Sözkonusu  tasarı özetle şu 
şprtları içeriyor:

• İnsan onuru dokunulm azdır. S a yg ı duyul
malı ve  korunmalıdır.

• Herkesin y a şam a  hakkı vardır. H iç kimse 
idam cezas ına  çarptırılm am alıd ır ve  idam edil
memelidir.

• Bireyin fiziksel ve  zihinsel bütünlüğüne 
saygı. T ıp ve  biyolojide öngörülen ilkeler ve 
sayg ı esastır.

• İşkence, a şağ ıla y ıc ı m uam ele ve ceza lan 
dırm a yasaklanm alıd ır.

• Kölelik yasak lanm alıd ır.
• Özgürlük ve güven lik  hakkı.
• Özel ve  aile ya şam ın a  saygı.
• Kişisel bilgilerin korunm ası.
• Ev lenm e ve  aile kurm a hakkı
• Herkes, düşünce, v icdan  ve din özgürlüğü 

hakkına sahiptir. Bu  hak, din ve ya  inancın ı d e 
ğiştirme özgürlüğünü ve  din ve ya  inancın ı tek 
baş ına ve ya  topluluk halinde, aleni v e y a  gizli 
olarak ibadet etm e, uygu lam a ve gereklerine 
uym a şeklinde aç ığ a  vu rm a özgürlüğünü içerir. 
Bu  hakkın ku llan ılm asına ilişkin ulusal m evzu
ata uygun olarak dini nedenlerle askerlik göre
vini yapm ayı reddetm e hakkı vardır.

• İfade ve  haber a lm a özgürlüğü. Herkes, 
ifade özgürlüğü hakk ına sahiptir. Bu  hak, kamu 
m akam larının m üdahalesi olm aksızın ve  ulusal 
sınırlarla k ıs ıtlanm aksız ın  bir görüşe sahip ol
ma, haber ve  düşünceleri elde etm e ve bunları 
ulaştırm a özgürlüğünü içerir.

• Eğitim hakkı.
• Mülk edinm e hakkı.
• S ığ ınm a hakkı.
- İhraç, sın ırd ışı v e y a  iade etm e yasağ ı. Hiç 

kimse, ölüm cezas ı, işkence  ve y a  başka  insan 
lık dışı ve ya  alça ltıcı m uam ele ve y a  cez aya  ta 
bi tutulması konusunda ciddi bir tehlike bulun
duğu bir devlete  geri gönderiiem ez, sın ırd ışı 
edilem ez ve ya  iade edilem ez.

• C insiyet, ırk, renk, etnik, sosyal köken, dil, 
din veya  inanç, s iyasi düşünce,u lusal az ın lığa 
üyeliği, cinsel tercihi neden iy le  ayırım cılığ ın  y a 
saklanm ası.

• Birlik kültürel, dini ve  dil farklılıklarına sa y 
gı duyacaktır.

Kadın, erkek 
eşitliği.

Çocuk hakları.
Yaşlıların hak

ları.
Engellilerin top

lumla bütün
leşmesi

İşçilerin işletme 
içinde bilgi al
ma ve danış
ma hakkı.

Toplu sözleşme 
g ö rü şm e le ri 
yapm a ve ey
lem hakkı.

İşe yerleştirme -- ^
hizmetlerinden.yararlânma h^kKı.

Haksız işten çıkarm aya karşı koruma.
Adil ve hakkaniyete uygun çalışm a koşulları.
Çevresel koruma.
Tüketici koruması.
Dolaşım ve ikamet özgürlüğü.
Diplomatik ve konsolosluk koruması.
Etkili hukuki bir yola başvurma ve adil yargı

lanma hakkı.

V ORTA ASYA
: /  Sezer Orta A sya’da

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer geçtiğimiz ay Özbe
kistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ı kapsa
yan bir Orta Asya turu yaptı. Cumhurbaşkanı ilk olarak Öz
bekistan’ı ziyaret etti. Heyetlerarası görüşmelerden sonra 
iki ülke arasında işbirliğini öngören 3 metin imzalandı. 
"Türkiye ile Özbekistan Arasında işbirliği Hakkında Ortak 
Bildiri", "Terörizm, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Örgütlü Su ç 
larla Mücadelede İşbirliği Ortak Bildirisi" ve "Askeri ve Tek
nik İşbirliği Anlaşm ası”.

Cumhurbaşkanı Özbekistan'da iki gün süren tem asla
rından sonra günübirlik ziyaretler için Türkmenistan, Kırgı
zistan ve Kazakistan’a geçti. Ahmet Necdet Sezer gezi bo
yunca, bölge ile ilişkilerin kişisel dostluk ilişkilerinden kurta
rılıp kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği yönü.ide 
vurgular yaptı.

Bu arada İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın Özbekis
tan ziyaretinde Özbekistan İslami Hareketine karşı sava 
şan Kerimov yönetimine gönderilmesi kararlaştırılan silah 
ve mühimmatın ilk partisi de Taşkent’e ulaştırıldı. Orta As
ya ’yı yakın gelecekte daha hareketli günler bekliyor.

ÜMRAN Kasım 2000 91



TAMSIMAIAR

:rfuğru\J
^ayramoğlu

J&^l(laî; Dlsiffî sana ^  n e li, acele efe ötem pK- 
laştı, helake yöneldin; koıkutulan zaman geli
yor. Sen ©lâüfcten sonı:a felmadığm namazları 
kim kılacak ve tutamadığın oruçlan Kim tutup 
RaDbini senden râzf edecek? . | ,

lay saha ey nefis, günlerin azaldı. Sermayeni bu
günlerde te'min edeceksin. Geri kalan günlerinde 
föoşa geçirdiğin günler için ağlaşan kendin için 
yine' bir eksikliktir. Ya geride kalan günlerini de 
eskisi gibi kaybeder ve âdetin üzerinde israf eder
sen hâlin nice olur?
Ey nefis, ölümün seni beklediğini; varacağın ye
rin mezar, yatağının toprak, arkadaşlarının kurt 
ve böcekler olacağını ve büyuk mahşer gününün 
önünde bulunduğunu bilmiyor musun? ^  nefis, 
ölüm askerlerinin kapıda beklemekte olup seni 
almadan gitmiyeceklerini düşünmüyor musun? 
Ey nefis, Ölülerin, bir saat olsun bile dünyaya ge

ri dönmeyi temenni ettiklerini, eğer iıri- 
r kan olsa bir saat geri dönüp-hiç olmaz

sa İman ederek geri dönmeleri için bütün dünya
yı vermeğe hazır olduklarım bilmiyor musun?

 ̂Hâlbuki onlann temenni edip bulamadıktan im
kanlar bugün senin elindedir. Sen onları nasıl 
gafletle geçilirsin? |  ̂ ® ’
Ey nefis, asil şaşılacak şey, bu perişan durumun
la bir de akıllı ve basiret sahibi olduğunu iddia 
etmendir. Her gün mahnm artmasına sevinmeyi 
bir. akıllılık sanırsın da ömrünün eksilmekte ol
duğuna aldırış etmezsin. Ömür eksilirken malın 
artmasında ne kâr yardır?
Yazıklar olsun sana, aliiret sana yaklaşırken sen 
ondan uzaklaşmak istersin. Ondan yüz çevirir
sin. Dünyaya yönelirsin, halbuki dünya senden 
vazgeçmektedir. Nice kimseleı vardır kı, umduk
ları' yarınlara kavuşamamış ve niceleri var ki, 
içinde bulundukları günlerini tamamlayama
mışlardır. Sen, bütün bunları konu komşuların
da görmektesin. ' > İMumt Gazali

i*;

DİKEN
’v B u  iş, o tatlı sözlü, fakat kötü huylu adamın yol 
_^»tî$tüne diken dikmesine benzer.
^Ifoldan geçenler ona darılmaya başladılar; bu di- 

'̂ “"kenleri sök diye bir hayli söylediler, fakat fayda 
^e'tmedi.
„'ÇHeı an o dikenler çoğalmakta, halkın ayağı di- 

“®*%kenler yüzünden kanamaktaydı.
“̂ ^ a lk ın  elbisesi dikenlerden yırtılmakta, yoksul- 
■;j ĵarın ayaklan paramparça olmaktaydı.
S«Vali, ona “Mutlaka bunlan sök" dedikçe "Evet, 
“ flîir gün sökerim" diyordu.

:::;^^Bır müddet "Yarın, yarın" diye vâde verip dur- 
-s*üİu. Bu müddet içinde de diktiği dikenler kökleş- 
*^ti, kuvvetlendi.

_^^ali, bir gün "Ey va'dinde durmayan, beri gel, 
-j. emrettiğimiz işi sürüncemede bırakma" dedi.

lam dedi ki: "Babacığım, bir hayli gün var, bu- 
jyn olmazsa yarın!" Vali, "Hayır, acele davran, 

tşi savsaklama.
Tl^Sen yarın bu işi görürüm diyorsun, ama şunu 

İ3İİ ki gün geçtikçe.

i r

o  dikenler daha ziyade yeşeriyor, dikeni söke*';:® 
cek kişi de ihtiyarlayıp âciz bir hale geliyor, "'1
Diken kuvvetlenmeT<te, büyümekte; diken s ö f e ^  
çekse ihtiyarlamakta, kuvvetten düşmekte.
Diken her gün, her an yeşerip tazelenmekte. Df  
ken her gün perişan bir hale gelmekte, kuruyup"^ 
kalmakta!
O daha ziyade gençleşiyor, sen daha fazla İhtı ^  

yarlıyorsun. Çabuk ol, zamanını geçirme!" dcdı
Her kötü huyunu bir diken bil; dikenler kaç ke-*p ' 
redir senin ayağını zedelemekte. ^
Nice defalardır kötü huydan perişan bir hale duş 
tün. Eakat duygun yok ki. Pek duygusuzlaştın
Çirkin huyundan başkalarını zarara soktuğun ^  
dan, başkalarına mazarrat verdiğinden, ^
Gafilsen hiç olmazsa kendi yaralandığını bilirsin 
ya. Sen hem kendine azapsın, hem başkaiaıına!”'’̂
Ya baltayı al, ercesine vur; Ali gibi bu Hayber kâ-s^" 
pisini kopar. ;!f *
Yahut bu dikeni gül fidanına ulaştır, sevgıhmrl 4 , 

nuruna nâra kavuştur.  ̂ Mesnevi’den >3Î-
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ipin Ucu 
Katırın Elinde Olursa!

Bir vaiz varmış. Salih bir zatmış. Ancak, 
sarf ve nahivde rüsuh sahibi olmadığın
dan, bir hadis'i şerif yahut Arapça bir 
ibare okurken, ekseriya hata yapar, bu da 
dinleyiciler arasında istihzayı mucib 
olurmuş. Vaizin ilim ehli bir mollası var
mış. Bu hal, mollanın gayretine dokunup 
vaize:

' Hocam! Mürur-ı zaman ile sarf ve na
hiv kaidelerinden bazıları hatırınızdan 
çıkmış. Irabta ve lafızda hata ediyorsu
nuz. Gerçi ehemmiyeti yoksa da bilip bil
meyenlerin dedikodusunu mucib oluyor. 
Bundan sonra, buna mahal kalmaması 
için ben bir çare düşündüm. Kimsenin 
fark edemeyeceği gibi, mesela at kılından 
bir ip peyda edelim. Kürsüye çıkacağınız 
zaman ayağınızın baş parmağına bağlaya
lım. Bir ucunu da ben elime alayım. Bir 
hata ettiğiniz zaman, ben ipi çekerim, 
hatanızı anlar ve tashih edersiniz.

Der. Bu tedbiri vaiz de makbul görür. 
Ertesi günden itibaren tatbik ve icra 
mevkiine koyarlar. Tam vaiz kürsüye çı
kıp “kâle Rasûlüllah” diye bir hadis-i şe
rif okuyacağı sırada, terbiyesiz herifin bi
ri, gelip kunduralarını ipin üzerine kor. 
Tabii ip çekildiğinden vaiz, hata ettiğini 
sanarak "küle Rasulallah" der. Molla işin 
farkına varıp kunduraları bir tarafa ata
rak ipi çeker. Vaiz bu defa da, “kıyle...” 
der. Cemaat birbirlerinin yüzüne bakarak 
kıyl ü kâle başlarlar. Molla ipi tekrar çe
kince vaizin sabrı yanıp şöyle der:

- Ey cemaat! Ben bunun doğrusunun 
“kâle" olduğunu pek güzel bilirim. Lâkin 
ne çare ki ipin ucu bir katırın elinde, be
ni istediği yere çekip götürüyor.

X’

4

%■

3AŞ  U 6 T U N E  P IY E  P IY E
Hariciye nazırlarından şair Hayri Efen

di, ihtiyaç sahıiplerinden hiç İdmseyi red
detmez, herl<ese, "Pel<i, baş üstünde!" 
dei; ama hiçbirinin isteğini yerine getir
mezmiş. Efendinin İcavuğu daima sağ ta 
rafından, çakşırı da diz kapaklarından es
kirmiş. Buna dild<at edenlerden biri, kah
ya efendiden sebebini sorar. Kahya efen
di şöyle der:

- Efendinin hali malum; kendisinden  
birşey rica edildiği vakit, "baş üstüne" di
ye elini kavuğuna vurur; sonra işin nasıl 
olduğu sorulduğu zaman, "eyvah, unut
tum!" diye dizlerini döver. İşte bunun 
için kavuğuyla çakşırı çabuk eskir.

Hem çok, hem iyi söylemek beliğlerin;
Hem az, hem iyi söylemek hâkimlerin;

Hem çok, hem fena söylemek ahmakların; 
Hem az, hem fena söylemek budalaların kârıdır!

AYIN- •• ___SOZU

(endi geçmişini /aratma 
ler iictidarın ön .şartıdır.

Gore Vidal

, Umut, iyi l)ir kahvaltı, 
kötü l)ir akşam yemeğidir.

i

I
f-
f -

J

ÜMRAN Knswi 2000 93



E) □□ m © □

Zfl/er Özdemir & Ömer Miraç Yaman

HATEMİ'niİni İRAnil 
Gelişen Dünyada ABD Politikasının Yeni Hatları 

Ruşan Çakır-Sami Oğuz

S o n  d ö n e m d e , B a tılı yazarların  İs lam  

ve İs la m ’ın  g e leceğ i h aldcında k a lem e 

a ld ık la r ı  e s e r le r  faz la sıy la  g ü n d e 

m im iz i Lşgal ed iyor. Ö zeld e ise İra n  

ü ze rin e  y oğ u n  a ra ştırm a la r  ç ıta  y ü k 

se lterek  d evam  ed iyor. G e ç t iğ im iz  ay 

O liv e r R o y ’un “İra n : B ir  D e v r im in  

T ü k e n iş i” ad lı eseri d ilim ize çev rild i.

T ü rk iy e ’de de b u  g e lişm eleri y a k ın 

dan  in ce le y e n  a ra ştırm a la r  k a lem e 

a l ın ıy o r  d e ğ il. B a s ın d a n ; ö z e llik le  

d ü n y ad a ve T ü rk iy e ’deki Is la m i h a 

re k etle r ü z e rin e  ça lışm a la rıy la  ta n ı

d ığ ım ız  a ra ş t ırm a c ı R uşen  Ç a k ır  ve 

S a m i O ğ u z ’un k a lem e a ld ık ları so n  

k ita p la rı ç ık tı. K itap  ö zellik le ; k u r u 

lu şu n d a n  itib a re n  İran  İs lam  C u m h u r iy e t i’n in  te m e l

le rin i, d ev let y ap ıs ın ı ve ö rg ü tle n m e s in i, u lem an ın

İletişim yay., 316 sh.

g e liş im -d ö n ü şü m  

ya d eğ er b ir  eser.

d u ru m u n u , re fo rm  h a rek etler in i 

ve b u  h a rek etler in  ö n d er le rin i in 

celiyor. S o n  İra n  m eclis  seç im le ri 

ve a rd ın d a n  g e lişe n  o lay ların  b ir  

tah lili de su n u lu y o r. K on u y la  a la 

k alı o la ra k ; “T ü rk iy e ’deld R ad ik al 

İs la m c ılık  ve İra n  b a ğ la n tıs ı” b a ş lı

ğı a ltın d a  da B u rh a n  K av u n cu ’yla 

b ir  d iz i sö y leşi y ap ılm ış . K itap , 

ö n e m li sa y ıla ca k  yedi ek  ve re s im 

lerle  z e n g in le ş tir ilm iş . S o n  b ö lü m 

de ise D e v r im ’d en  B u g ü n ’e başlığı 

a ltın d a  Iran  k r o n o lo jis i  su n u lm u ş 

ve s o n u n d a  da re fo rm  h a re k e tle r i

n in  g e le ce k leriy le  ilgi ta h m in lerd e  

b u lu n u lm u ş. İra n  D e v r im i’n i ve 

sü re c in i in ce le y e n le r  iç in  b a k ılm a -

Kur'an'da Hikmet Kavramı 
Bilal Tan

P ın a r  y a y ın la rı’n ın  K u r’an se r is in d e n  ç ık a n  b u  a ra ştırm a , “ K u r’a n -ı  K e rim ’e g ö re 

H ik m e t K a v ra m ı” a d ın d a  y ü k sek  lisa n s tezi o la ra k  C u m h u r iy e t Ü n iv e rs ite s i İ la h i

yat F a k ü lte s i’n d e  y ap ılm ış. H ik m e t k a v ra m ın ın  d ilb ilim se l in c e le m e si, d iğ er k av 

ram  ve b ilim le r le  ilişk is i ird e le n d ik te n  s o n ra  b ir  ah lak  fe lse fesi o la ra k  h ik m e t ilm i 

ve k o n u  h ak lcm d ak i g ö rü ş le r  ele a lın ıy o r. K ita b ın  ü çü n cü  b ö lü m ü n d e , K u r’an  

a ç ıs ın d a n  h ik m e tin  kaynağı ve h ik m e t k a v ra m ın ın  K u r’an ’d aki a n la m la r ı ü z e r in 

de d u ru lu y o r; ay r ıca  h ik m e t k a v ra m ın ın  g eçtiğ i ayetler verilip , an lam  çerçev esi ç i 

z iliy or. Y oğ u n  ve h a c im li b ir  ç a lışm a  o lan  k itap  için  g en iş b ir  k ay n ak ça  d a  k ita b ın  

s o n u n d a  b ize  su n u lu y o r. K ita p , K u r’an ü zerin d e k a v ra m sa l ta h lille r  yap an  ve bu  

k o n u la rd a  fik ir  sa h ib i o lm a k  is te y e n le r  iç in , gen iş b ak ış  a ç ıla n  sağlıyor.

K U R 'A N ’D Â
HİKMET

K A V R A M I

Pınar yay, 276 slı.
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Halkın Sırtından Kazanç
Neoliberalizm ve Küresel Düzen

l\ioam Chomsky

“E konom ik eşitsizlikte ço k  büyük artış, dünyanın 

cn yoksul ülkelerin in  ve h alk ların ın  d u ru m ların ın  d ik 

kate değer ölçü de k ötü leşm esi, tüm  yeryüzünde çev re

n in  içinde bulu nd uğu acıklı d u ru m , istikrarlard an uzak 

b ir küresel ek onom i ve varlıldarın  elinde hayal bile ed il

m eyecek denli verim li kazanç kaynakları; Başlangıçta 

Reagan ve T h a tch e r ’la b irlik te  anılan son yirm i yıldır 

tü m  küredeki en yaygın p o litik  ek o n o m ik  trend olan 

neoliberalizm in  so n u çlan .

Ö zellikle A B ü ’deki bazı akadem isyenleri ve iş d ü n - 

yasınm  üyelerini b ir  yana bu’akacak olursak, n eo libera- 

lizm , geniş halk kitlesi tarafınd an  pek b ilin m eyen  ve 

kullanılm ayan b ir terim dir.

N eoliberal d em o laasin in  en kısa tanım ı, aynı iş 

dünyası yanlısı politikaları ben im seyen  partilerin , ikincil 

ön em de konular üzerine incir çekirdeğini dold urm aya

İslam'da Özgürlük Kavramı
Franz Rosenthal

Bu kitapta, İslam ’da Ö zgü rlük konusuyla ilgili d ü şü n ce

ler derlenm eye çalışılıyor. Ö zgü rlü k  kav ram ının  kök en i, 

kavram ın dil yön ün d en  in celenm esi, getirilen  çeşitli ta 

n ım la r üzerinde d u ru ld u ktan  son ra, k itabın cn geniş 

b ö lü m ü n d e özgü rlü k  k av ram ın ın  sosyal ve hukuki b o 

cak tartışm alar yürütm eleridir.

N oam  C hom sky, V ietn am  sa

vaşını eleştiren  en ö n em li A m eri

kalı o ldu , genel olarak bakıld ığ ın 

daysa C h o m sk y ’n in , A m erik an  

dış politikasın ın  dem oki'asiyi ve 

insan haklarım  nasıl ayaklar altına 

aldığını ve nasıl varlıklı azınlığın 

ç ık a rla rın a  h izm e t e ttiğ in i ç ö 

züm leyen en dobra eleştirm en  olduğu söylen ebilir.

1 9 9 0 ’lı yıllarda, C h om sk y ’nin siyaset ü zerin e y ap ıt

larına konu olan bütün bu d allar-an tiem p ery alizn ı ve 

eleştirel m edya çözü m lem esind en , d em ok rasi ve işçi 

h areketleri üzerine yazılarına kad ar-b irleştirilerek  bu 

kitap gibi, dem okrasi ve n eoliberalizm in  teh d itleri üze

rine kitaplarda toplandı.”

Om yay, 201 sh.

yutları derleniyor. Fakat yayınevi özellikle bu  b ö lü m  

için yazarın yön tem in i -konuyla ilgili bü tü n  m alzem eyi 

derleyip so n ra  zam anı diklcate alm aksızın  bu m a lz em e

yi çözüm lem eye d ayand ırm asını- kavram ın  gelişim in i 

izlem em izi güçleştird iği noktasından değerlend iriyor. 

Kitap, yelpazeyi açan, özgü rlük kavram ına felsefi b ak ış

lar getiren ve kavram ın tasavvufı d ü şün cedeki y an sım a

larının  yer aldığı bölüm lerd e dikkat çekiyor.

Ayışığı K itap ları, 144 sh.

Yeni Çıkan Kitaplar
1- Osmanlı Son rası Türkiye ve A rap Dünyası, Peter

Mansfield. Söylem  yay, 2 0 8  sh.

2 - Kadim Bilim ler ve Bazı M odern Yanılgılar, Rene

Guenon, İnsan yay, 1 8 9  sh.

3 - Harflerin İlmi, İbn Arabî, Asa yay, 2 4 0  sh.

4 -  İslam'da Özgürlük Kavramı, Franz Rosenthol, Ayışı-

ğı Kitapları, 1 4 0  sh.

5 -  İslam’da İhya H areketleri, Mevdudi, Pınar yay, 1 2 4

sh.

6 -  İslam D üşüncesinde İman Kavramı, Toshihiko izut-

su, Pınar yay, 2 9 6  sh.

7 -  Ebuzer, Ali Şeriaü , Söylev yay, 1 8 0  sh.

8 -  Büyük Düş: Türk-Yunan Siyasi İlişkileri, Prof. Dr.

A. Suat B ilge, 2 1  yy, yay, 2 9 5  sh.

9 -  Organize S u ç  A .Ş .: Mafyanın 1 0 0  Yıllık Tarihi, Wil

liam Balsam o-G eorge Carpozi Jr, S ab ah  Kitapları, 

3 1 1  sh.

1 0 - Kalem Artığı Öyküler, Yılmaz Tekin, Ümit yay, 

2 1 6  sh.

1 1 - Terörizm Kültürü, Noam Chom sky, Pınar yay,

3 2 0  sh.

1 2 - Abdülhamid’in Hatıra Defteri, İsmet Bozdağ, P ı

nar yay, 2 2 0  sh.

13- Kur’an Fihristi, Recep Aykan, Pınar yay, 1 1 7 6  sh.

1 4 -  Kur’an ve Hayat, Celaleddin Vatandaş, Pınar yay, 

2 4 0  sh.

1 5 -  M eşrutiyet’ten C u m huriyete İktidar Kavgaları ve 

İrtica, Abdullah Yıldız, Pınar yay, 2 4 0  sh.

1 6 - Filistin Sorunu, Edward Said, Pınar yay., 3 2 0  sh.
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EÖİTİM RAPORU

Derginiz Ümran 75. sayısında ‘Eğitim, eğitimin sorunlan ve çözüm yollan’ üzerinde 
duruyor.

Eğitinn. insanlığın yaratılış serüveni ile başlayan bir olgudur. Eğitinn bir toplunn için hay
ati önenn arzeden en tennel nneselelelerden biridir.

Bugün Türkiye’de, senelerdir süregelen yanlış politikalar, ihnnaller ve yanlış uygula
malar sık sık yapılan sistem değişiklikleri sonucunda sorunlar yumağına dönüşmüş bir 
eğitim sistemi vardır.

Ümran, ‘ek’ olarak hazırladığı bu bölümde eğitimin; idari açıdan, öğretmen açısından, 
öğrenci açısından ve toplumsal açıdan yansımaları üzerinde durmaktadır. Böylesine 
önemli bir konuya ileriki sayılarımızda da değineceğiz.

Bu belge: ‘Eğitimciler Birliği Sendikası’nın geçen eğitim-öğretim yılı sonunda hazırladığı 
raporu, basın bildirileri, basından derlenilen haberler ve Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden 
yararlanılarak hazırlanmıştır.

İşte Eğitim sistemimizin hali...
Ümran
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Eğitim ve Öğretimde Düşündüren Raicamlar

• Her sene 1 milyon 550 bin öğrenci eğitinne ye
ni başlıyor.

■ Eğitinne ayrılan ödenek 3 katrilyon 330 trilyon
TL’dir. (toplann 5.4 nnilyar dolar) Bunun 513 
trilyonu yatırınnlara 2 katrilyon 613 trilyonu 
personel giderlerine ayrıinnıştır.

■ Annerika’da her sene eğitinne yeni başlayan
çocukların sayısı 2 nnilyon 600 bin, eğitinne 
ayrılan ödenek 333 nnilyar dolar.

AInnanya’da her sene eğitinne yeni başlayan 
çocuk sayısı 330 bin, eğitinne ayrılan ödenek 
ise 83 nnilyar dolar.

Ülkennizde 9 nnilyon 588 bin kişi okunna yaz- 
nna bilnniyor.

5 yaş altındaki 1 nnilyon 583 bin çocuk nüfusa 
bile kayıtlı değil.

Okul çağında (çocuk yaşta) 335.831 anne var.
8 Yıllık kesintisiz zorunlu eğitinnde başarı sağ
la nannann ıştır.

Zorunlu eğitinnde %  20 fire var.
Ilköğretinnde veli ister, kurul uygun görürse, 
kaç zayıfı olursa olsun, bir öğrenci sınıf geçe- 
bilnnekte.

(Iköğretinn okullarında disiplin yönetnneliği bi
le yok. Öğretnneni döven öğrenciye idari ko- 
vuşturnna dahi yapılannıyor.

İkili öğretinnden nornnal öğretinne bir türlü ge- 
çilennedl. Sınıf nnevcutları hala 70-80 kişi.

Yurt genelinde derslik açığı 90-100bin. İstan
bul’da ise 15 bin.

190 bin öğretnnen açığı devann ediyor.
Lise birinci sınıfta 13 dersten. Edebiyat, Mate- 
nnatlk ve Yabancı Dili pekiyi olan bir öğrenci 
diğer on dersi sıfır bile olsa not ortalannası ile 
bir üst sınıfa geçebilnnekte.

Eğitinnde fırsat eşitliği zedelendi. Meslek Lise
leri kapannna durunnuna geldi.

Anadolu Liseleri ve Süper Liselerin dışında bir 
türlü yabancı dil ögretilenniyor. Türk dili öğre- 
tinnlnde bile başarı sağlanannıyor.

Eğitinnde kalite kalnnannıştır. 1999 ÖSS 'de 7300 
öğrenci sıfır ainnış, 1174 lise birincisi ise üni
versiteye girennenniştlr.

llköğretlnnden üniversiteye kadar okul çağında 
olup ta okula gitnneyen gençlerin sayısı 10 
nnilyon.

Eğitinn sistenninniz çöknne sınırında, altyapı ye
tersiz. Öğretnnen sayısı yeterli değil. Sistenn

kolaycı. Sınıfta kalnnak, sınıf geçnnekten zor. 
Lise seviyesinde hala dört işlenn bilnneyen 
öğrenciler var.

• Orta öğretlnn işlevini yitirnniştir.

Öğretmen başına düşen llicöğretim çağındaki 
öğrend sayısı: Libya’da 12, Çin’de 18, Nepal’de 
45, Endonezya'da 20, Norveç’de 6, (sveç'de 6, Pa
pua Yeni Gine’de 45, İstanbul'da 66 kişi.

8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Sınıfta Kaldı

• Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitinnde hedef
ler tutturulannadı. "Kesintisiz" ısrarı yüzünden 
sistenn tıkandı. Işlennez hale geldi. Kesintisiz 
zorunlu eğitinn sınıfta kaldı.

• 2000 yılına kadar 147 bin derslik yapılacaktı.
Buna karşı 61 bin yeni derslik yapıldığı açık
landı. 90-100 bin derslik ihtiyacı devann edi
yor. Sadece İstanbul'da derslik ihtiyacı 15 
binden fazla.

• 30 kişilik sınıflarda eğitinn yapılacak dendi. Ha
la 70-80 kişilik sınıflarda eğitinn yapılıyor. 
Marnnara Bölgesinde Sınıf ortalannası 70 
Güneydoğu Böglesinde sınıf ortalannası 73 
Akdeniz Bölgesinde Sınıf Ortalannası 60

• (Iköğretinn okullarında bilgisayar laboratuarı ku-
rulnnası, bilgisayar destekli eğitinne geçilnnesi ‘ 
ve her öğrenciye bilgisayar kullanılmasının 
öğretilmesi hedeflendi. Ancak okullara bilgisa
yar laboratuarı kurulmadığı gibi öğrencilerin 
bilgisayarla tanışması bile sağlanamadı.

• Bilgisayar destekli eğitim için dünya bankasın
dan 600 bin dolar Eğitim Kredisi sağlandı. Bu
nun 300 bin doları ile 2806 ilköğretim okulu
na 56.605 bilgisayar ile 3191 bilgisayar labo
ratuarının kuruluşu için çalışmalar devam et
mekte (sırada on binlerce ilköğretim okulu 
daha var)

• İlköğretimde en az bir yabancı dil öğretilecek
ti; Öğrencilerin büyük çoğunluğu yabancı dil 
öğretmeniyle bile tanışmadı.

• Öğretmen açığı kapatılamadı. Kaynaktan ye
tiştirmek yerine, Eğitim Fakülteleri yanında 
bütün fakülte mezunları branşları ne olursa 
olsun, öğretmen olarak atandı. 190 bin ola
rak açıklanan açığa karşılık 117 bin atama 
yapılabildi. Buna karşılık 100 binin üzerinde 
emeklilik ve istifa yolu ile öğretmen kaybı 
olduğu düşünülürse, yeni öğretmen alımları
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ancak kaybı karşılayabildi.
Sisteme kaynak oluşturmak amacı ile çıkartı
lan “eğitime katkı payı kanunuyla" toplanan 
miktar 1 katrilyon 26 trilyon TL ulaştı. Yapı
lan açıklamaya göre bu paranın bir miktarıy
la 425 ilköğretim okulu yapılıyor. (350 tane
si bitti) Toplam 61 bin derslik yapıldı. 82 tril
yonu bu sene taşımalı sistem için, geri kala
nı da arsa alımı, etüp proje, donanım ve kitap 
basımı için harcandı.

Meslek eğitimi büyük darbe yedi. Yönlendir
me yapılmadı. Sonuçta sistem tükendi. Başa
rısız oldu. Sınıfta kaldı.

Taşımalı Sistem iflas Etti

8 Yıllık kesintisiz Zorunlu Eğitimin temel taşla
rından biri olan taşımalı sistemden vazgeçile
ceği açıklandı. Uygulama yanlıştı, bu yüzden 
iflas etti.

MEB’nin Nisan ayında yayınladığı "Taşımalı İl
köğretim Yönetmeliği"ne göre köy okullann- 
da; 1,2 ve 3. Sınıflarda toplam 10 öğrenci, ya 
da ilk 5 sınıfta 15'er öğrenci olması halinde 
taşıma yapılmayacak. Taşıması ekonomik ol
mayan, şatları elverişsiz olan yerler taşıma 
kapsamı dışında tutulacak. Buradaki öğrenci
ler Yatılı Bölge Okullarına yerleştirilecek. Bu
nun için planlama komisyonları kurulacak. 

Türkiye’de köy başına düşen derslik sayısı 2,4.
12 bin köy tek derslikli. 23 bin köyün derslik 
sayısı beşin altında. Bu altyapı ile kesintisiz 8 
yıllık eğitim yapmak mümkün değildi. 

Taşımalı Eğitim ile 17 binden fazla köy okulu 
kapatıldı. Kapatılan bu okullar şimdi yeniden 
açılıyor.

Kış şartlarında sıhhatli bir taşıma yapılamadı. 
Eğitim büyük ölçüde aksadı. Kazalar sebebiy
le birçok öğrenci hayatını, soğuk ve yağışlar 
sebebiyle sıhhatini kaybetti.

Bu sene taşıma ücreti olarak 82 tril
yon 645 milyar TL. harcandı.

Taşımalı sisteme olumsuzlukları se
bebiyle karşı çıkanlar, 8 yıllık zorun
lu eğitime karşı çıkmakla suçlan
mıştı.

Ülkemizde, eğitimin altyapısı kesinti
li sisteme göre kurulmuştu. Bu yüz
den sistem uygulanamadı 17 bin 
köy okulu bu sebepten kapandı.

8 yıllık zorunlu eğitim bir zorunluluk

tu. Kesintisiz üzerinde dayatmak yanlıştı. 
Kurtuluş yolu açık. Yapılması gereken, tek 
tipçilikten vazgeçmek, gelişmiş ülkelerdeki 
uygulamaları ülkemiz şartlarına uyarlamak
tır.

Mesleki Eğitim ve Meslek Okullannın Durumu

■ Ülkemiz için hayati öneme haiz olan meslek 
okulları kapanma tehlikesi ile karşı karşıya 
kalmıştır.

• Gelişmiş ülkelerde meslek eğitimi alan öğren
cilerin oranı %65 düzeyinde iken, bu bizde üç 
sene önecesinin verilerine göre %  35 idi.

• Yeni sınav sisteminde uygulanan ağırlıklı orta
öğretim başan puanı hesabında, branş (alan) 
dışındaki tercihler için uygulanan farklı kat
sayı (0.5 yerine 0.2) uygulaması zaten yeter
siz olan meslek eğitimini tamamen ortadan 
kaldırma noktasına getirmiştir.

• Yeni sınav sistemi, tercih esnekliğini yok etti
ğinden. meslek okulları devamlı öğrenci kay
bediyor. Üniversiteye gidişte başarı oranları 
da devamlı düşüyor.

• Fen Liseleri gibi çok başarılı ve gözde okullar,
orta öğretim başarı puanı nedeniyle boşalma 
noktasına gelmiştir.
Tablo incelendiğinde Anadolu ve Fen Lisele

rinde üniversiteye girişte başan artarken, imam 
Hatip Liselerinde başarı oranı %  11.6’dan %2.9’a, 
Ticaret Meslek Liselerinde %  3.2’den %0.7’ye. 
Teknik Liselerde %  10.8’den %  5.7’ye Endüstri 
Meslek Liselerinde %3.3’ten %  1.8’e kadar düştü
ğü görülmektedir.

Bu öğretim yılında. Mesleki ve Teknik eğitim 
veren okullardaki birçok bölüm, üniversiteye gi
rişteki uygulamalar yüzünden kapanma noktası
na getirilmiştir. Dünya Bankası kredileri ile alınan 
ve trilyonlarca TL’ye mal edilen makine, araç ge
reç ve malzemeler çürümeye terk edilmektedir.

OKÜLLARIN ÖSYS BAŞAHI ÇİZELGESİ Ö SS BAŞARI Cİ7nRTXÎESt
199S 1999

Okxil Türii Sınava 4YtLFak. Başan Sıoava 4YÜ.Fak Bajan
Giren KA7;ınan % Girea Kazanan %
Öârenci Ûjtrenci

Genel Lise 759.399 89.135 U.7 757.995 78.049 10.2
Anadolu Lisesi 24.120 12.069 50 3Z7T4 17.503 53.4
Fen Lisesi l',633 807 49.4 Î.112 2L04» 65.a
ÖzelFeaLiseû Z224. \J23T 55.6 m s 1.62^ 59tr
Öğretmen Lisesi 1L594- 4.027 34.7 I3:.07T 5.302 -MJ;S
imam Hatip Lisesi 84.759 9.885 11.6 121.455 3.561 29-
Ticaret Meslek Lisesi •106.555 3.460 32. 118.959 900 0.7
Teknik Lise 19.U7 2.080 10.8 22.689 1.312 5.7
E n i Meslek Lisesi 175.269 5.923 3.3 189.415 3.556 1.8
Kjz Meslek Lisesi 42.050 2.045 4.8 48.969 2.079 4.2
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Veliler

• 15 Milyon velinin 10 milyonu çocuğunun oku
lunun yolunu bile bilmiyor.

• Çocuklarını yakmlannda bir okula vermek ye
rine, kendilerince iyi ama uzak bir okula ve
rerek, günde üç dört saatlerinin yolda geç
mesine göz yumuyorlar.

• Pahalı olduğu kadar, en karlı yatınm insana 
dolayısıyla eğitime yapılan yatınmdır. Velile
rimiz ve devletimiz eğitime karşı mali yön
den daha duyarlı olmalıdır.

■ Çocuğu ile ilgili velilerden bir kısmı “neden az 
ödev veriliyor" derken bir kısmı "ödevsiz eği
tim" diye tutturuyor.

Kimileri; sosyal etkinlikler neden yok, neden 
bu kadar az derken, kimileri müzik, tiyatro 
çalışması,spor gibi tüm sosyal etkinliklere lü
zumsuz zaman kaybı nazan ile bakıyor. 

Veliler çocuklannm eğitimleri ile daha yakın
dan ilgilenmeli, eğitimde okul-aile-öğrenci 
üçlüsünün önemini iyi kavramalıdır.

Yok ve Üniversite

Hala mali, idari ve bilimsel özerklikten yoksun 
olan üniversitelerimiz merkeziyetçi ve keyfi 
yönetimlerden kurtarılmalı, özerk ve demok
ratik bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Öğretim üyeleri ve öğrenciler tam bir baskı al
tında, YÖK’ten izinsiz bir panele bile katılma- 
lan imkansız.

Öğretim üyelerinin 28 Şubatçı anlayışlann zor
laması ile demokratik tutum ve geleneklere 
ters düşecek şekilde, akademik birikimleri 
göz ardı edilerek, keyfi biçimde görevlerine 
son verilmektedir.

On binlerce kız öğrencinin eğitim ve öğretim 
hakkı engelleniyor. Polis devamlı kapılarda 
nöbet tutuyor.

Bu sene üniversitelere alınacak öğrenci sayısı 
264.312’den 281.130’a çıkartılarak kontenjan 
16.818 artırıldı.

Üniversitelerde öğrenci sayısı artarken ödenek 
miktan azalıyor.

Üniversitelerde örgün öğretimde öğrenci başı
na yapılan yıllık harcama %7 azalarak 2002 
dolardan 1886 dolara düştü.

OECD ülkelerinde öğrenci başına harcanan pa
ra 10 bin 444 dolar.

• Türkiye’de sayılalan 474'i bulan tıp fakülteleri
nin bir kısmında kütüphane bile yok. Öğre
tim üyesi ve altyapı eksiği var.

• Beklenilen öğrenci affı bir türlü çıkanlamadı.
• Yayınlanan bilimsel makale sayısı Afrika ülke

lerinden bile az.
• Öğretim üyesi sorunu artarak devam ediyor.
• Bilgi birikimine sahip öğretim üyelerinin vakıf

ve özel üniversitelere kaçışı sürüyor.
• Birçok fakülte hala kağıt üzerinde kurulu.
• YÖK kanunu değiştirilemedi.
• ÖSS sistemi eşitlik ilkesine aykırıdır.

Bilime Ödenek Yok

Hükümetin ayırdığı kısıtlı ödeneği, sayılan 
73’e ulaşan üniversitelerle YÖK paylaşacak. Bu 
ödeneğin büyük bölümü personel giderleri ve 
diğer cari harcamalarda kullanılacak, 347 trilyon 
lira dolayında bir ödenekle de üniversiteler 
yatırım yapacak ve proje geliştirecek.

Üniversitelerin sayısı 1996'da 61 iken 1997'de 
69’a, 1998’de 71'e, 2000'de de 73'e yükseldi. 
1996’ra üniversitelerde kayıtlı öğrenci sayısı 500 
bin iken bu sayı 2000‘de 1 milyon̂  500 bin'e 
ulaştı. Aynı yıllarda 10 bin olan öğretim elemanı 
sayısı da bugün 70 bin dolayında. Ancak temel 
işlevi bilim üretmek olan üniversiteler öğrenci 
ve öğretim üyesi sayısındaki artışa karşın gerek
li yatınmlar yapılmayınca yalnızca diploma 
dağıtan kurumlara dönüştü.

Üniversitelere bütçeden aynlan ödenekler 
YÖK'ün tekliflerinin hep altında kalıyor. Ödenek
lerin (yatınm, personel, transfer ve cari harca
malar) Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) içindeki 
düşüklüğü de dikkat çekiyor. 1990-2000 döne
minde üniversitelere ayrılan kaynağı gösteren 
tablo şöyle:

Yıllar Tahsil edilen ödenek OSMîrdek payı

1990 2 trilyon 505 milyar 4 milyon TL 0.56
1991 4 trilyon 696 milyar 1 milyon TL 0.69
1992 9 trilyon 122 milyar 9 milyon TL 0.84
1993 16 trilyon 659 milyar 5 milyon TL 0.90
1994 31 trilyon 182 milyar 8 milyon TL 1.10
1995 45 trilyon 232 milyar 8 milyon TL 0.90
1996 92 trilyon 172 milyar 8 milyon TL 0.80
1997 202 trilyon 352 milyar 4 milyon TL 0.80
1998 422 trilyon 656 milyar 9 milyon TL 0.86
1999 663 trilyon 399 milyar 8 milyon TL 0.84
2000 1 katrilyon 46 trilyon 610 milyar 7 milyon TL 0.80
2001 1 katrilyon 364 trilyon 910 milyar 6 milyon TL 0.88
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ÖSS Yerleştirme Sonuçlanndan 
Çarpıa ve Aa Gerçekler

1581 Okul birincisi hiçbir okula giremedi. Top
lam okul birincisi 5691. Okul birincilerinin %  
27.7’si kayıp.

Sıfırın altında kalanların sayısı artık on binlerle 
ifade ediliyor. (9322)

19.894 ek kontenjan açığı var.
Kazananların %  31’i tercih yapmıyor.
Liseyi yeni bitirenlerin kazanma oranı %21. 
Önceki yıllarda yerleşemeyenlerin kazanma 
oranı %36.

İzmir, İstanbul. Ankara yerleştirmeye göre ilk 
sıralarda. Dersahane yoğunluğunun bu iller
de olduğunu dikkate alırsak sonuç biraz da
ha düşündürüyor.

Yalova. Sakarya, Düzce, Bolu. Kocaeli ÖSS dep
remini yaşıyor.

Meslek Liseleri mezunlannm hakkı gasbedili- 
yor.

Okulların ÖSS Başan Çizgelgesi

Okul Türü Yılı ve Başan %
1998 1999 2000

Genel Lise 117 10.2 10.7
Anadolu Lisesi 50 53.4 57
Fen Lisesi 49.4 65.8 74
özel Fen Lisesi 55.6 59.7 67
ögretnnen Lisesi 34.7 40.5 46
İmam Hatip Lisesi 11.6 2.9 4.6
Ticaret Meslei< Lisesi 3.2 0.7 0.7
Endüstri Meslek Lisesi 3.3 1.8 2.2

Öğretmenlerin Hali Perişan

öğretmen yetiştirilmesi ve istihdamında uygu
lanan yanlış politikalar, öğretmenlerin eko
nomik ve sosyal durumlarını bozmuş, gerek 
moral gerekse mesleki saygınlıkları zaafa uğ
ramıştır.

Mevcut 533 bin öğretmene karşılık hala 190 
bin öğretmen açığı vardır.

Öğretmenlerin %75’i meslek hastalığı taşıyor. 
(Falantjit, Varis vs.)

Öğretmenlerin %70’i ikinci iş yapıyor.
En düşük öğretmen maaşı 204 milyon TL (9/1) 
En yüksek öğretmen maaşı 270 milyon TL 
(1/4)

------------------------------ -- - - -
4 Kişilik Bir Öğretmen Ailesinin Asgari
Geçim standardına Göre Aylık Giderleri

Mutfak....................... .........180 milyon
Kira ...........................
Yakacak ................... .........40 milyon
Giyecek..................... .........40 milyon
Kırtasiye+Okul Mas .........20 milyon
Ulaşım ..................... .........30 milyon
Elek., Su., Isıtma ......... .........70 milyon
Toplam ..................... .........480 milyon

Dünyanın bazı ülkelerindeki
Öğretmen maaşlan (Dolar Bazında)
ABD ................................... . . 3324 $
İsviçre ................................ 4725$
Almanya ............................ . .2950$
Avusturya........................... 2036$
Fransa ................................ 972$
Hollanda ............................ 2355$
İngiltere.............................. 2712$
S. Arabistan......................... .2340$
Türkiye .............................. ,., 330$

Öğretmen Refet Angın 1936 yılında 59 lira ma
aş alıyor. Bunun 10 lirasını kiraya veriyor. Bir 
lirasıyla da bir hizmetçi çalıştırıyordu.

4 senelik bir öğretmen 200 milyon TL. maaş 
alıyor. Bunun 100-150 milyonu kiraya veriyor 
Geçinmek için ikinci bir iş yapıyor.

Son on sene içinde ücretler 65 kat. fiyatlar ise 
328 kat artmıştır. Buna göre memurun 100 
bin lirası on sene de 20 bin liraya inmiştir. 

Sadece 1999 yılındaki kaybımız %25 civarında
dır. Hükümetin ilk altı ay için lütfettiği maaş 
zammı olan %15 dört ay için de eriyip gitmiş
tir. Yapılan %4’lük ek zam öğretmenler tara
fından gülünç bulunmuştur.

Ödenmekte olan sosyal yardımlar, son derece 
onur kırıcı olarak değerlendirillmektedir.

Her sene adaletsizce nemalandırılan zorunlu 
tasarruf kesintilerinin vakit kaybedilmeden 
nakit olarak ödenmesi bekleniyor. 
Öğretmenler de diğer kamu çalışanları gibi 
grevli ve toplu sözleşmeli sendika yasasının 
bir an önce çıkartılmasını sabırsızlıkla bekli
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yorlar.
Son üç sene içinde 35 bin öğretnnen kurunnu 
ile nnahkennelik oldu.

Kılık kıyafet yönetnneliğini ihlal etnnesinin ce
zası uyan, tekrarında kınanna oinnasına rağ- 
nnen, aynı sebepten dolayı 380 öğretnnene 
nneslekten çıkarnna cezası verildi.

Öğretnnenler son derece rahatsız, huzursuz, 
küskün. Saygınlığını geri kazanacağı günü 
bekliyor.

Y U L A R  fTtttAHtYİ.£ m eM U R  
»LARİNIM M iL y r r v iE K iu  

Ü İU I#tJU RfN A  O Ü ANİ

Çağdaş Sürgün Norm Kadro

16.07.1999 tarih ve 99/13184 sayılı Bakanlar 
Kurulu karan ile kabul edilerek uygulannaya 
konulnnuştur.

Bu yönetnnelikle bilinnsel gerçekler göz ardı 
edilnniş, 657 sayılı Devlet Mennurları Kanu
nunda belirtilen eşitlik, kıdenn ve kariyer gibi 
öncelikle değerlendiriinnesi gereken kavrann- 
lar yok sayılarak yüz binlerce öğretmeninniz 
huzursuz edilnniştir.

Yönetnnelik, tennel ilkeler bağlannında bizinn 
de tennel doğrulanmızdır. Ancak bir çok nnad- 
desi yasalara aykındır ve hukukun temel 
prensipleri çiğnenmek istenmektedir. 

Eğitimcilerimizin müktesap haklan gaspedil- 
mektedir. Bu bağlamda binlerce okul müdür 
yardımcısının kadroları iptal edilmiştir.

"Erken Gelen O.turur" mantığı ile hazırlanmış 
birikim, deneyim, tecrübe ve kıdem göz ardı 
edilmiştir.

Yönetmelikle, köy statüsünde bulunan yerle
şim merkezlerindeki öğrenciler branş öğret
menlerinden mahrum bırakılmaktadır.

• Sekiz yıllık kesintisiz eğitimle kalkınmayı kırsal
kesimden başlatacaklannı okuryazar oranını 
Avrupa Birliği düzeyine çıkaracaklannı, eği
timde kaliteyi artırarak, gelişmiş bölge ile kır
sal bölge arasında eğitim eşitsizliğini ortadan 
kaldıracaklarnı savunanlar, bu yönetmelik 
hükümlerine göre, köy statüsündeki ilköğre
tim okullarına branş öğretmeni bile verme
mektedir.

• Ülkemizde 23 bin ilköğretim okulu birleştiril
miş sınıflarda eğitim yapmaktadır. Köy başı
na düşen sınıf ortalaması da 2.4’tür.

• Müdür yardımcısı başına ilköğretim okulların
da 800, liselerde 600 öğrenci verilmesi ön gö
rülmüştür. Bu sayılar çok yüksektir. Şu anda 
okullarda idari çalışmalar felç olmuştur. Okul
lar çalışamaz durumdadır. Belirlenen rakam
lar en az yarıya indirilmelidir.

• Üç beş memurun çalıştığı bir büroya bile bir
müdür atanırken, 150 kişiden daha az öğren
cisi alan (mesela 149 öğrencili) bir okula mü
dür kadrosu bile çok görülmektedir.

• Norm kadro uygulanması nedeni ile eğitimci
lerimizin huzursuzluğuna son verilmeli, eği
tim çevrelerinin görüşü de alınarak düzeltil
meli veya uygulamadan kaldınimalıdır.

Avrupa Birliği Ülkelerinin 
Bazılannda ödetm en Yetiştirme Modelleri

Norveç Norveç hem merkezi hem yerel yö
netim odaklı bir eğitim sistemine sahiptir.

Öğretmenler okul öncesi, ilkokul ve ortaöğre
tim okullanna üniversite ya da yüksek öğretim 
enstitülerinden mezun olmaktadır. Öğretmen 
çalışacağı okul türünün özelliğine göre kurumsal 
ve uygulamalı eğitimden geçmektedir. Eğitim 
düzeyi 4 yıl.

Öğretmen sendikaları ve yerel örgütler mes
lek içi eğitim düzenlemektedir.

Almanya: Almanya’da öğretmen yetiştirme 2 
kademeyi içerir. Bilimsel öğretim ve hazırlık hiz
meti. Eğitim süresi 4.5 ile 6 yıl arasında değiş
mektedir.

İlkokul öğretmenliği pedagojik formasyon ve 
uygulamalı ortaokul öğretmenliği ise alan bilgisi 
lise ise; tamamen bilimsel eğitim içerir.

Öğretmenlerin tümü hizmet içi eğitimden 
geçmektedir. Mesleğe alınmaya ve meslekte 
ilerlemeye federal devlet karar vermektedir.

Fransa: öğretmen yetiştirme merkezleri üni
versiteler bünyesindeki öğretmen yetiştirme
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enstitülerinde toplanmaktadır.
Ana okullara ve ilkokullara öğretmen yetiş

tirme kaynağı meslek öğretimi gören adaylar 
arasından 2 yıllık bir üniversite öğretiminden 
sonra girilen sınavı kazanarak atanma yapılabil
mektedir.

Bu öğretmenlerden lisanslı olanlar-, üniversite 
ya da dengi bir okulu bitirdikten sonra ulusal dü
zeyde açılan bir sınavı kazanmak koşulu ile her
hangi bir eğitim bilim merkezinde bir yıl süreli 
uygulamalı eğitim görürler. Staj sonunda çalış
mak istedikleri ortaöğretim kurumunun türüne 
göre ayrı ayrı sınavlara girerler. Alınan başarı 
sertifikası ile ortaöğretimin bütün sınıflarında 
ders verebilirler. Ortaöğretim öğretmenleri 5 yıl
lık bir eğitim-öğretimden geçmektedir.

Sendikalar ve yerel yönetimler meslek içi 
eğitime katkıda bulunmaktadır.

İngiltere: Eğitim yerel yönetim odaklı, öğret
menler iş bulabilmek için lisans üstü öğretim 
görmek zorundadırlar.

ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapa
cak öğretmenler üniversite eğitimi almaktadır
lar. Ortaöğretimin ileri basamağında beş bölü
mün üniversitede ya da üniversite eğitimi veren 
enstitülerde öğrenim görecek öğretmen adayla
rını yetiştirmektedir. Mezun olanlar 15-20 hafta
lık uygulamalı eğitimden geçmek zorundadırlar.

Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmen
lerin lisans üstü eğitime bağlı olarak 15 haftalık 
staj süresi eklenmiştir. Öğretmen adaylarının uy
gun sınav için başvurabilmesinin ön koşulu "Post 
Certificate In Education" diye adlandırılan diplo
maya sahip olması zorunludur.

Aynı okulda görev yapan öğretmenlerin grup 
çalışanlan yerel düzeyde tartışılmakta, bilimsel 
düzeyde çözümler üretilmektedir.

Sonuç olarak örneklenen ülkelerin öğretmen 
yetiştirme modellerine kısaca bakıldığında aşa
ğıda yazılı sonuçlar özetlenebilir.

Avrupa’da Öğretmen 
Yetiştinnne Modellerinin Sonuçlan:

1- öğretmen yetiştirme en az 4 yıllık bir li
sans eğitimi ile üniversiteler tarafından gerçek- 
leştirilmektedir. Bazı ülkelerde lisans üstü eği
timde gereklidir.

2- Öğretmen yetiştirmede, öğretmenlik for
masyonu kazandıran dersler uygulama ve staj
yerlik oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

3- Öğretmen yetiştiren kurumlar ile eğitim

bakanlığı ya da yerel eğitim örgütleri sıkı bir iş
birliği içindedirler.

4- Bu ülkelerin çoğunda öğretmenliğe geçiş 
için yeterlilik sınavı uygulanmaktadır.

5- Öğretmenlerin meslek içi eğitimi bütün ül
kelerde çok önemli yer tutmaktadır. Üniversite
ler, yerel yönetimler, sendikalar, meslek odaları 
ve işveren örgütleri sıkı bir işbirliği içindedirler.

6- Öğretmenlik sürekli yenilenen ve gelişen 
bir olgu olarak algılanmakta, öğretmenin kendi
ni yenilemesi ve geliştirmesi vazgeçilmez bir il
ke olarak benimsenmektedir.

7- Her düzeydeki öğretmenin alanında uz
man olmasını gerektiren zorunluluklar ve yaptı
rımlar konulmaktadır.

Öğretmenin Hangi Ülkede Hangi Haklan Var?

Toplu Hak Genel Siyasal Görüş
Ülkeler Sözleşme Grevi Grev Miting Boykot Savunma

Belçika + + ? + + +
Ingiltere + + ? ? ? +
Fransa + + ? + 7 +
Ispanya + + 1 7 7
İtalya + + 1 ? 7
Yunanistan + + + + +
KKTC + + 7 + 7
ABD + + 7 + + ?
Japonya + + 7 ? 7 7
Türkiye ■ ■ + ■ *

QSMH ve Konsolide Bütçe İçindeld MEB Bütçesinin P^an

Yıllar MEB Bütçesi MEB Bütçesinin MEB Bütçesinin
GSMH'yâ Oranı % Konsolide

Bütçeye Oranı %

1989 2.967.077 1.29 9.01
1990 8.506.541 2.14 13.21
1991 14.943.536 2.36 14.10
1992 30.357.203 2.75 14.56
1993 57.506.445 2.88 11.35
1994 93.911.410 2.41 11.36
1995 136.506.629 1.73 10.17
1996 257.603.140 1.71 7.21
1997 512.234.445 1.74 8.05
1998 1.243.108.000 2.34 8.40
1999 2.131.808.500 2.70 7.85
2000 3.350.330.000 2.70 7.13
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Çözüm: Eğitimde Reform

Milli Eğitim sistemimiz merkeziyetçi ve han
taldır. Katılımcı değil, ezbercidir, ölçme değerlen
dirme ve yönlendirmeden uzaktır. Halktan ko
puk, bilim çağının gerisinde, altyapı, finans, kali
te ve öğretmen sorunlannın çözümsüzlüğü için
dedir. Pansuman tedbirler yerine gerçek reform
lara acilen ihtiyaç vardır. Kaybedecek, boşa har
canacak zamanımız yoktur.

Eğitim yerelleşmeli, devletçe karşılanmaya
cak kadar büyüyen finansman yüküne yerel yö
netimlerin ve halkımızın katılımı sağlanmalıdır. 
Okulların yönetimi, altyapı ve öğretmen giderle
ri yerel bir konsorsiyum tarafından sağlanmalı
dır.

r ÊB idari ve ekonomik açıdan küçültülmeli, 
teknik bir yapıya dönüştürülmeli, araştırma de
netim ve koordinasyon görevleri yapan bir ku
rum haline getirilmelidir.

Öğretmen yetiştirmeye önem verilmelidir. 
Öğretmenler kaynaktan yetiştirilmeli, bunun için 
yeni öğretmen liseleri ve eğitim fakülteleri açıl
malıdır. öğretmen adaylan belirlenirken seçici 
olunmalıdır.

Öğretmenlik en çok kazanan, en ayrıcalıklı 
meslek haline getirilmelidir.

Öğretmen personel kanunu fnutlaka çıkani- 
malıdır.

Branşlaşmaya önem verilmeli, her derde de
va aspirin öğretmen yetiştirme mantığından 
vazgeçilmelidir. '

ilköğretim kademeli hale getirilmeli, yönlen :̂ 
dırme 5. sınıfta yapılmalıdır.

Sistem milli bir yapıya kavuşturulmalı, bilim
sel ve katılımcı bir özellik kazandırılmalıdır.

Dayatmacılıktan vazgeçilmeli, eğitim sistemi 
halkımızın değer ölçüleri ile çelişmemeli. Halkın 
istek ve ihtiyaçlan dogrultsunda yapılandırılma
lıdır.

Okullarımız araç gereç ve altyapı bakımından 
bilgi çağına göre yeniden* dizayn edilmelidir.

Her açılan özel okulun devletin sırtından kal
kan bir yük olduğu unutulmamalı, özel eğitimin 
önündeki mevzuat engelleri kaldınimalıdır.

Talim Terbiye Dairesi özerk bir yapıya ka
vuşturulmalıdır.

Eğitim ile ilgili olarak uzun vadeli eğitim po- 
litikalannın oluşturulabilmesi için partiler üstü 
bir uzlaşma sağlanmalıdır.

Eğitimin her hangi bir kademesinde, yeni bir

uygulamaya başlamadan ve yürürlükteki bir uy
gulamayı kaldırmadan önce, sendikaların görüşü 
alınmalı, akademik çevrelerin araştırma yapma
sı sağlanmalı ve konu kamuoyunda tartışılmalı
dır.

Özgür bir toplum olarak varlığımızı süfdür̂ - 
mek, ahlaki değerlerimizi, kültürümüzü yannla- 
ra taşımak ve bilgi toplumuna ulaşmak istiyor
sak, insanımızı en iyi şekilde yetiştirmek zorun
dayız. Bunun için tek yol hantallaşan, köhnele
şen. başan ve kalitesini sıfırlayan bu eğitim sis
temini değiştirecek gerçek bir reformdur.

Sonuç Olarak

Sistem bozuk, öğretmenler küskün, veliler 
şaşkın. Faturayı ödeyen ise bizim çocuklarımız. 
Ruh halleri bozuk, topluma karşı duyarsız, saldır
gan, öz güvenden yoksun ve başarısız.

ÇÖizüm Önerileri
■ ÖSS’nin acilen, Türkiye gerçeklerine göre yeni

den gözden geçirilmesi gerekir.
■ Eğitimde şekilciliği ve taklitçiliği bırakıp öze ve

gerçeğe dönülmelidir.
• Öğrencilerin bilmedikleri dikkate alınarak dfe-

gil, bildiklerinden hareketle yerleştirmeye 
yön verilmesi gerekir.

■ Mesleki eğitime önem verelim derken, meslek
lisesi öğrencilerinin eşit şartlarda yarışma 
hakları ellerinden alınmamalıdır.

• Okullarda dershaneleri gerektirmeyecek kalit
ede eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesi 
lazım.
{Dershanelerde olmasaydı yukarıdaki tablo 

nasıl olurdu? Düşünmek bile korkulu rüya)
■ Deprem Bölgesine Özel ihtimam gerektiği unu

tulmamalıdır, 
a- Çalışanlar için acilen asgari ücret, iki katına çı

karılmalıdır.
b- işsizlik sigortası pilot bölge olarak derhal' uy

gulanmalıdır, 
c- Memurlar için 100 milyondan aşağı olmamak 

şartıyla her ay kira yardımı yapılmalıdır, 
d- Psikolojisi alt üst olmuş öğrenci ve öğretmen

leri dikkate almak lazım, 
e- Deprem bölgesine artı olarakyapacagımız bir- 

şey yok deniyorsa halkın ve sivil toplum ör
gütlerinin önü açılmalıdır.
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