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Ümran’m bu sayısında, birbirinden bağımsız olmayan üç 
farklı konuyu “Türkiye’nin Zor ‘Seçim’i” başlığıyla enine- 
boyuna tartışıyoruz: Türkiye’deki seçim süreci, AB süreci 
ve 11 Eylül süreci.
Bu sayımız, Daniel Pipes ile Francis Fuhuyama’mn bir 
hayli tartışma yaratacak makaleleriyle açılıyor: Batı’da İs
lâm imajının akademik, siyasî, stratejik, ekonomik ve as
kerî çevrelerde olumsuz şekillerde zihinlerde yeretmesinde 
ve bu olumsuzllanan İslâm algısından yola çıkılarak kü
resel politikalar üretilmesinde kilit rol oynayan Daniel 
Pipes’m yazısı, Batıkların İslâm'dan neden ürktüklerini 
gösteren bir rapor gibi adeta.
Fukuyama’nın yazısı, tarihin sonu olarak tanımladığı Ba
tanın zaferinin bir illüzyon olduğunu itiraf eden bir me
tin. Fukuyama, 11 Eylül olayından sonra ABD  ile Avru
pa arasında çözülmesi son derece zor bir “çatlak” açıldı
ğını, İslâm'ın Batı’ya en büyük meyan okuyan aktör ko
numuna geldiğini, bu yüzden tarihin yeniden başladığı
nı söylüyor. Fulcuyama’nın metninin önümüzdeki aylarda 
tüm dünya ölçeğinde büyük tartışmalar yaratacağını belir
terek, metni dikkatle okumanızı öneriyoruz.
Bu bölümde özelde ABD’nin, genelde Batı’nın Türkiye’ye 
nasıl baktıklarını ifşa eden bir belge yayımlıyoruz: 
RAN D’m Türkiye raporu, nerede, nasıl ve niçin uyanık 
olmamız gerektiğini göstermesi açısından önem taşıyor. 
Kapak dosyamızın AB Süreci başlıklı bölümünde Muşta- 
fa Aydın, Muharrem Balcı, Dilaver Demirağ ve Abdul
lah Yıldız, tam bir yılan hikâyesine dönüşen AB, İslâm ve 
Türkiye ilişkilerini analiz ediyorlar. Ayrıca Muharrem 
Balcı’nın hazırladığı Umran-Ek’te, Balcı, AB Uyum Ya
salarını ayrıntılı bir şekilde analiz eden ve siyâsî, ekono
mik ve askerî elitlerimizin dikkatle okumaları gereken ne
fis bir metin çıkardı.
Seçim Süreci bölümünde, Rasim Özdenören, Mustafa 
Tekin, M ehmet Doğan Cevat Özkaya, Tarık Şahin ve 
Ahmet Dağ, Türkiye’de seçimlerin neden Türkiye’nin zor 
“seçim”ine dönüştürüldüğünü, seçimlere neden AB süre
cinin ve özellikle de 11 Eylül sürecinin gölgesinin düş
tüğünü gözler önüne seren makaleler yazdılar.
Derin Analiz’de bu ây Celaleddin Vatandaş, Batı’da çok- 
kültürlülük tartışmalarının nasıl asimilasyon politikaları 
haline getirildiğini gösteren ufuk açıcı bir yolculuğa 
çıkarıyor bizi.
Kültür-Sanat sayfalarımızda Mehmet Özay James Joy- 
ce’un bir sanatçı olarak portresini çizerken, Hulusi Öğüt, 
Tevfik el-Hakim’in İzis oyununu çözümlüyor.
Yeni Umran’larda buluşmak ümidiyle...
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11 E Y L Ü L  S Ü R E C İ :  İ S L Â M ’ DAN NEDEN N E F R E T  E D İ Y O R L A R ?

TARİH, BULANIK SUDA BALIK 
AVLAYANLARA YÂR OLMAZ

YUSUF KAPLAN

D. M ehmet Doğan, kıymeti belki ancak bir 
kuşak sonra takdîr ve teslim edilecek B ü 
yük Türkçe Sözlük’ünde, “bulanık suda 

balık avlamak” deyişi için kısaca ve özlü bir şekil
de şöyle bir izah vermiş: “Karışık durumdan istifa- 
deyle menfaat sağlamak”. Burada “bulanık su”, 
“karışık durum” demek oluyor; böyle bir suda “balık 
avlamak”sa, “yer yerinden de oynasa, kıyamet de 
kopsa, karışıklığı ga/nimet ve fırsat bilip, menfaat 
temin etmeye bakmak” anlamına geliyor.

Birileri (=örneğin Batıklar) bulanık suda balık 
avlama seansları yaparlarken, diğerleri de (^mesela 
Müslüman toplumlar) kaygan zeminlerde patinaj 
yapma “reveransları” vaziyetindelerl Burada 
Frenkçe “reverans” sözcüğünün altını özellikle çizi
yorum. O yüzden bu sözcüğün anlamını vermem ge
rekiyor: Reverans, “eğilerek derin saygı göstermek; 
kendinden geçerek, beşer şaşarlara huşû ile ulumak 
ve beşer şaşarları ululamak” demek. Şimdi, tam bu 
noktada, “kaygan zeminlerde patinaj yapma reve
ransları vaziyetindeler” cümlesini yeniden okumak
ta ve bu cümle üzerinde derin düşüncelere gark ol
makta büyük faydalar var, diyor ve asıl konumuza 
giriyorum.

Türkiye’de vaziyetler karışık; hem de fenâ halde 
karışık. Ülkede vaziyetlerin karışık olması, kafa- 
mızın karışık olmasının kaçınılmaz bir sonucu
dur. Yani, kafamız bu denli karışık olmamış olsay
dı, vaziyetlerin bu denli karışmasına göz yummamız 
veya izin vermemiz de mümkün olmazdı ve olmaya
caktı.

Ancak vaziyetleri de karıştıran kafa karışıklığı
nın sadece Türkiye’ye özgü bir vaziyet olmadığını 
vurgulamak gerekiyor. Türkiye’nin yaşadığı 200 kü- 
sûr yıllık yorucu ve dolayısıyla bir hayli kafa, ardın
dan da vaziyet karıştırıcı durumun bize özgü neden

leri, temelleri, dayanakları, gerekçeleri elbette ki 
var. Ama bu durum sadece bize özgü değil artık: 
Tüm dünya genelinde yaşanan bir durum bu: Özel
likle postmodern duyarlıkların, söylemlerin ve 
pratiklerin , küreselleşmeyle birlikte tüm küre sat
hına hızla nüfûz etmesi, küre sâkinlerinin kafaları
nı ve durumlarını sessiz-sâlcin, çaktırmadan ama 
ayartarak ve baştan çıkartarak ölesiye, hatta öldüre
siye karıştırıyor. Her şeyin hızla küreselleştiği bir 
vasatta postmodern duyarlıklar (popüler kültür 
formları), söylemler (çıplak gözle bakıldığında son 
derece masumane gibi görünen ve herkese ve her- 
yere bir hayli cazibe salıveren liberalizmler) , aygıt
lar (deveyi pire, pireyi deve; şeytanı melek, meleği 
şeytan; sanalı gerçek, gerçeği sanal; doğruyu yalan, 
yalanı doğru... olarak cilalayıp, paketleyip sonra da 
tüm dünyaya salan ve satan medyalar) önce her şe- 

-yi birbirine karıştırarak kafamızı dümdüz, zihnimizi 
duman ediyor; sonra da her şeyimize keyfince, key
fi/yetince vaziyet ediyor: Vaziyetimize vaziyet eder
ken öylesine gösterişli, ayartıcı, şaşırtıcı, boşaltıcı, 
baştan çıkarıcı nevzuhûr vaziyetler üretiyor ki, biz 
ne olup bittiğini bir türlü anlayamıyoruz ve kaygan 
zeminlerde patinaj yapma kaygısıyla kendimizi pis
tin tam ortasında buluveriyoruz: Ölesiye dans edi
yoruz. Ama kaygan zeminlerde ölesiye yaptığımız 
patinajların ve dansların, bizi acıtmadan ama ayar
tarak ölüm dansları vaziyetlerinin eşiğine sürükleyi- 
verdiğini aslâ farkedemiyoruz bir türlü.

İşte kafamızın ve vaziyetimizin karışıklığını fır-' 
sat bilenler, tam biz ölüm dansları vaziyetlerindey- 
ken, hem de onlara reveranslar sunma durumların- 
daylcen, onlar, o açık gözler “ev”i çökertiyor ve 
“malı götürüyorlar”!

Şimdi bu tahayyülî, tasvîrî ve de tasavvurî zi' 
hinsel ve “filimsel” seyahatten sonra, ayaklarımızı
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yere sağlam, sapasağlam bir şekilde basmanın tam 
zamanı: 2 0 . yüzyıl, insanlığın kafasının en fazla 
karıştığı ve karıştırıldığı bir yüzyıl olarak tarihe
geçecek: Gerçekten de insanlığın kafası, insanlık 
tarihinin hiçbir döneminde bu denli karıştırılmadı.
20. yüzyıl da dahil, Batı toplumlarımn tarihi ırklar, 
uluslar, etnisiteler, cinsler, cinsiyetler ve sınıflar 
arasında amansız kavgaların, çatışmaların, savaşla- 
rın yaşandığı bir tarih olmasına rağmen, bugün Ba- 
tı uygarlığı, “tarihin sonu” (yani Batı’nm  nihâiî 
zaferi ve insanlığın tek hedefi, ulaşacağı son nokta) 
olarak sunuluyor.

Buna mukabil, İslâm, şu an, dünyanın en barbar, 
en kan emici, en sapkın inanç sistemi ve dünya ta- 
savvuru olarak lanse ve dikte ediliyor! İnsanlık ta
rihinde, gerçeklerin böylesine çarpık bir şekilde 
çarpıtıldığı başka bir zaman dilimi yaşanmadığın
dan kesin olarak eminim. Düşünsenize: İnsanla, 
doğa’yla, kozmik dünya’yla, yaratıcıyla harmonik, 
barışçıl bir ilişki, etkileşim ve iletişim halinde olun
masını imkân dahiline girdiren İslâm gibi bir din, 
şeytanlaştırılıyor! İnsanla, doğayla, kozmik dünyay
la ve Tanrı’yla insanlığın ilişkilerini tepetaklak 
eden, tahrip eden, tersyüz eden Batı kültürü ve uy
garlığı insanlığın ulaştığı nihâi nokta olarak sunu
luyor: Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, huku
kun üstünlüğü gibi kendi koyduğu kuralları ve bu 
kurallara dayalı olarak kurulduğu iddia edilen ku
rumlan istediği zaman, istediği şekilde takmayan, 
tepetaklak eden, çiğneyip geçen Batı uygarlığı ve 
aktörleri, adaletin, hukukun, eşitliğin, özgürlüğün, 
zenginliğin, medeniliğin yegane temsilcisi olarak 
takdîm ve takdîr ediliyor: Hem de bunlar, dünyada 
adaletsizliğin, hukuksuzluğun, eşitsizliklerin, yok
sullukların, yepyeni ayartıcı ve baştan çıkarıcı köle
leştirme ve kolonileştirme biçimlerinin, uygar bar
barlığın zıvanadan çıktığı bir zaman diliminde yapı
lıyor! Bu ne yaman çelişki, bu ne insafsız tahakküm 
biçimi böyle!

Tüm bu inanılmaz, şaşırtıcı, baştan çıkarıcı çe
lişkiler, aslında, insanlığın yeni bir dünyanın eşiği
ne doğru koşmasının yalcın olduğunun göstergeleri
dir: Bir patolojik durumun canlı kanıtlarıdır. İnsan
lığa adalet değil adaletsizlik, hukuk değil hukuksuz
luk, şahsiyet değil şahsiyetsizlik, kanaat değil aç 
gözlülük, ahlâk değil ahlâksızlık, asalet değil para
zitlik, barış değil savaş, huzur değil huzursuzluk, de
rinlik değil sığlık, diğergâmlık değil bencillik, har
moni değil kaos, cömertlik değil cimrilik, aşkmlık

değil şaşkınlık armağan eden Batı uygarlığının bi
tişinin habercisi, sonunun başlangıcı olan hayatî, 
canalıcı, yakıcı işâtetlerdir.

İslâm’ın İslâm’la uzaktan yakından ilgisi olma
yan çarpık bir imajının çizilmesinin; şeytanlaştırıl- 
masının; müntesiplerinin vahşîlikle özdeşleştiril
mesinin nedeni, İslâm’ın küresel seküler ve neo-pa- 
gan ( = insana tapan ama sonra da insana bile etme
diğini bırakmayan) dünya sisteminin temel para
digmalarına en güçlü, en kalıcı, en derinlikli, en 
uzun soluklu meydan okumayı geliştirebilecek bir 
dinamizme sahip olduğunun farkedilmiş olmasıdır.

Bu sayımızda yayımladığımız ve bir hayli tartış
ma açacağını umduğumuz gerek (Türkiye-İsrail Ek- 
seni’nin mimarı) Daniel Pipes’m  makalesi, gerekse 
Francis Fukuyama’nm  makalesi, Batılılarm İs
lâm’dan neden ürktüklerini ve İslâm’ın gelişini he
men ve şimdi durdurmak için niçin âcilen harekete 
geçilmesi gerektiğini çok çarpıcı şekillerde gözler 
önüne seriyor.

Fukuyama’mn, Türkçe’ye (o zaman da ilk kez 
yayımlanır yayımlanmaz çevirdiğim) yaklaşık on yıl 
önceki “tarihin sonu” makalesinde Batı’nm zaferini 
ilân ederken; bugün Batı’nın “çıkmaz”da olduğunu, 
Batı’nın zaferi demek olan “tarihin sonu”nun bir 
yanılsamadan öte bir anlam ifade etmediğini, 
Batı’ya karşı en büyük meydan okuma geliştiren İs
lâm’ın -şimdilik “primitif’ tezâhürlerle de olsa- 
yeniden tarih sahnesine çıkmasının neden tarihin 
yeniden başladığının, bir alâmeti (ve o yüzden mut
laka durdurulması gerektiğinin bir gerekçesi) olarak 
görülmesi gerektiğini söylemesi, bir çelişkiden çok, 
bir panik psikolojisinin, patolojinin ve paranoya 
a’nın ifadesi olarak görülebilir, diye düşünüyorum.

İslâm, yeniden tarih sahnesine çıkma emareleri 
gösterdiği ve temel paradigmalarının muhkemliği 
açısından en esaslı meydan okumayı geliştirme 
potansiyeline sahip bir dünya tasavvuru olarak 
görüldüğü için, daha işin başındayken, İslâm’ın 
gelişi durdurulmaya çalışılıyor. O yüzden kafalar 
karıştırılıyor ve bulanık suda balık avlanma yolu 
özellikle tercih ediliyor.

Ama unutmayalım ki, tarih, bulanık suda balık 
avlayanlara yâr olmaz, olmamıştır! Tarihin, 
bulanık suda balık avlayanlara yâr olduğunu gös
teren esaslı tek bir örnek bile yoktur!

O halde, burada şaire esaslı bir selâm yollayarak, 
“ebed bizim, elbet bizimdir” diyebilmeliyiz. ■

TARİH, BULANIK SUDA BALIK AVLAYANLARA YÂR OLMAZ / KAPLAN
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İSLAM VE İSLAMCILIK: İNANÇ VE 
İDEOLOJİ YA DA DÜŞMAN KARDEŞLER

DANIEL PIPES 
Türkçesi: Suat Filmer

G eleneksel İslâm, insanlara Allah’ın rızâsına 
göre nasıl yaşanması gerektiğini öğretirken, 
İslâmcılık, inanca-dayalı bir totaliteryanizm 

olan yeni bir düzen yaratmaya heveslenmektedir. 
Modern İslâm’ın yaşadığı travma, İslâm’ın Orta- 
çağ’daki başarısı ile günümüzde karşı karşıya kaldığı 
altüst oluşlar arasındaki keskin ve şaşmaz karşıtlığın 
sonucudur.

İdeolojik Karşılık

Modern travmaya karşı geliştirilen üçüncü karşılık, İs- 
lâmcılık’tır. İslâmcılığın üç temel özelliği vardır: Kut
sal hukuka [şeriata] bağlılık; Batılı [değerlerin] etkile
rinin reddi ve inancın ideolojiye dönüştürülmesi.

İslâmcılık, Müslümanların iyi müslüman olmadık
ları için Batı’nın gerisine düştüklerini savunur. Kaybe
dilen gücü yeniden kazanabilmek, eski’ye yeniden 
dönmeyi gerektirir; bu da, Şeriat’a tam olarak uygun 
bir hayat sürdürmekle başarılabilir. Eğer Müslümanlar 
böyle yaşamış olsalardı, tıpkı bin yıl önce olduğu gibi 
yeniden dünyanın en tepesinde yer alıyor olacaklardı. 
Bununla birlikte bu, hiç de kolay bir vazife değil; çün
kü şeriat, hayatın her alanını içine alan pek çoğu mo
dern pratiklere aykırı olan geniş bir düzenlemeler bü
tünü içerir. (Şeriat, bir bakıma Yahudi hukukunu [şe
riatını] andırır; ama Hıristiyanlıkta buna benzer bir şey 
yoktur). Böylelikle şeriat, faizi ya da faiz almayı yasak
lar; ki bunun, ekonomik hayat açısından derin ve açık 
sonuçları vardır. Yine şeriat, hırsızların elinin kesilme
sini talep eder; tıpkı kadınların zorunlu olarak başları
nın örttüriilmesi, erkek ve kadınların birbirlerinden 
ayrılması gibi el kesme de tüm modern hassasiyetlere 
terstir. İslâmcılık, yalnızca bu yasaların uygulanmasını 
talep etmekle kalmaz; aynı zamanda, bunların her za
mankinden çok daha güçlü ve titiz bir şekilde uygulan
masını da ister. 1800’lü yıllardan önce, şeriatın yorum

cuları, bir balcıma, şeriatı yumuşatmaya çalışmışlardı. 
Mesela, faiz yasağının ortadan kaldırılmasını sağlaya
bilecek bir yöntem geliştirmişlerdi. Ancak fundamen- 
talistler, bu tür değişikliklere karşı çıkıyorlar ve Müs
lümanların şeriatı daha kesin ve bir bütün olarak uy
gulamaları gerektiğini söylüyorlar.

Bütünüyle şeriat yasalarına dayalı bir hayat tarzı in
şa etme çabalarında, İslâmcılar, Batı [kültürünün] alış
kanlıklar, felsefe, siyâsî kurumlar ve değerlerinin tüm 
etkilerinin reddedilmesi gerektiğini savunuyorlar. 
Tüm bu çabalara rağmen, Batı’dan gelen pek çok şeyi, 
sonsuz şekillerde absorbe ediyorlar. Ancak hem mo
dern teknolojiye, özellikle de askerî ve tıbbî teknoloji
ye ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar; hem de, modern 
bireyler olma eğilimi gösteriyorlar; böylelikle, aslında, 
istemedikleri ya da kabul edemeyecekleri kadar Batılı 
etkilerin ve değerlerin içine gömülmüş dürümdalar.

Dolayısıyla, İslâmcılarm çoğundan daha geleneksel 
olan Ayetullah Humeynî, Şiî İslâmî’nin temel ilkeleri
ne dayalı bir “rejim” (government = hükümet) kurma
ya çalıştı ama Humeynî’nin bu girişimi, hepsi de Batı 
kökenli kavramlar olan halka dayalı seçimler yoluyla 
kurulan bir parlamentonun aldığı kararlarla bir ulusu 
temsil eden anayasaya dayalı cumhuriyetle sonuçlandı. 
Batının etkilerinden biri de, İslâm’da dinlenme günü 
değil, toplu ibadet günü olan Cuma’nm Hıristiyan- 
lar’da olduğu gibi çalışma günü haline dönüştürülmüş 
olmasıdır. Aynı şekilde, İslâm’ın yasalarının, belli coğ
rafî alanda yaşayan herkes için değil, sadece Müslü- 
manlar için uygulanması sözkonusudur. Bununla bir
likte, (uzun bir süre önce Sudan’da alkol kullandığı 
için kırbaçlama cezasına çarptırılan İtalyan asıllı bir 
papaz örneğinde olduğu gibi) İslâmcılar, diğerlerini 
[daru’l-İslâm’a ait olmayan] başka bir coğrafyaya ait 
olan kişiler olarak görüyor. Sonuçta İslâmcılık, Ba- 
tı’dan bazı şeyleri istediği şekilde ve sinsice alıyor ama 
sonra da böyle bir şey yaptığını kabul etmiyor.
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Belki de Batı’dan ödünç alınan en önemli şey, Ba- 
tılı ideolojilerdir. “Islâmcılık’’ sözcüğü ve nitelemesi, 
kullanışlı ve doğru bir nitelemedir; çünkü, bu niteleme 
Islâmcılık fenomeninin, 20. yüzyıldaki diğer ideoloji' 
lerle karşılaştırılabilecek bir "İzm” olduğunu gösterir. 
Aslında İslamcılık, Marksizm-Leninizm ve faşizmden 
sonra, çağımızın radikal ütopik düşüncelerinin İslâmî 
versiyonunu temsil etmektedir. İslâmcılık, geniş bir 
Batılı siyâsî ve ekonomik fikirler yelpazesinin İslâm di' 
ninin içine nüfuz etmesidir. Mısır’daki Müslüman Kar
deşlerden bir İslâmcının da söylediği gibi: “Biz, ne ka
pitalistiz, ne de sosyalist; biz, Müslümanız”. Daha önce- 
ki dönemlerde yaşayan Müslüman ise böyle bir durum
da şunu söylerdi: "Biz, ne Yahudi'yiz, ne de Hıristiyan; 
biz Müslümanız."

İslâmcılar, kendilerinin İslâm’a bağlılıklarını, te
melde, siyâsî bir bağlılık biçimi olarak görüyorlar. 
Çoklukla dindar olmalarına rağmen, bunun her zaman 
böyle olması gerekmiyor. Gerçekte pek çok İslâm- 
cı’nın hiç de dindar olmadıkları gözleniyor. Örneğin, 
1993 yılında New York’taki Dünya Ticaret Merke- 
zi’nin bombalanmasının baş sorumlusu olan Remzi Yu
suf un Filipinler’de yaşarken bir kız-arkadaşı vardı ve 
“Manila’nın barlarında, striptiz salonlarında ve kara- 
oke kulüplerinde cirit adıyor, kadınlarla flört ediyor
du”. Remzi Yusuf un hayatını yazan Simon Reeve, bu 
tür bir “kopuk” hayat sürmesinin “O ’nun dindar bir sa
vaşçı olduğuna dair hiçbir delil sunmadığı” gözlemini 
dile getiriyor. Bu olayın araştırılmasından sorumlu FBI 
ajanı “Remzi Yusuf un İslâm’ı bir paravana olarak kul
landığı” sonucuna varmıştı.

Çok daha büyük ölçekte ise Ayetullah Humeynî, 
1989 yılının başlarında, Sovyetler Birliği’nin hızla çö
küşün eşiğine doğru yuvarlandığı bir sırada Mikhail 
Gorbaçov’a yazdığı bir mektupta, İslâmcılar için dinin 
pek bir anlamı olmadığını ima etmişti. Humeynî ken
di rejimini bir model olarak şöyle takdim etmişti mek
tubunda: “İslâm dünyasının en büyük ve en güçlü te
melini oluşturan İran İslâm Cumhuriyeti’nin sizin sis
teminizde gözlenen ideolojik boşluğun doldurulmasına 
fazlasıyla yardımcı olabileceğini bildiriyorum.” Hu- 
meynî’nin burada, Sovyetler’den İslâmcı ideolojiyi be
nimsemesini önerdiği görülüyor; ardından İslâm’a gir
menin bir an meselesi olacağı düşünülüyor.

Yaygın olarak sanıldığının aksine İslâmcılık, bir ge
riye dönüş hareketi değildir; çağdaş bir ideoloji olarak 
İslâmcılık, artık geçmişte kalmış bir hayat tarzına geri 
dönüşü önermiyor; aksine, modernleşmenin kıyıların
da gezinen yeni bir hayat tarzı öneriyor. Özellikle Af
ganistan’daki Taliban hareketi gibi bir iki istisna dışın
da İslâmcılar, kırsal kesimde yaşayan insanlar değil,

modern kent hayatının problemleriyle başetme müca
delesi veren kentte yaşayan insanlardır. Bu nedenle, iş 
hayatına atılan kadınların karşı karşıya kaldığı prob
lemler, İslâmcıların günlük sohbetlerinde ve tartışma
larında sıkça rastlanan konulardır. Örneğin, tıka basa 
dolan toplu ulaşım araçlarıyla seyahat eden bu kadın
lar kendilerini türlü tacizlerden nasıl koruyabilirler? İs- 
lâmcıların bu soruya verdikleri cevap hemen hazırdır: 
Başını ve yüzünü kapatmalı ve İslâmî giyim tarzı nede
niyle tacizlere açık olmayacağını ve müsaade etmeye
ceğini ima etmelidir. Daha genel olarak konuşmak ge
rekirse, İslamcılar, dine-dayalı totaliteryanizme karşı 
popüler kültürü, tüketimciliği ve bireyciliği redde
den modern insanlar için kapsamlı ve alternatif bir 
hayat tarzı sunuyorlar.

Gelenek’ten Sapma

Her ne kadar İslâmcılık, zaman zaman geleneksel bir İs
lâm anlayışı gibi görünse de, aslında, çok daha farklı bir 
şeydir. Geleneksel İslâm, insanlara, Allah rızasına göre 
nasıl yaşayabileceklerini öğretirken, İslâmcılık yeni bir 
düzen kurmak için çaba sarfeder. Geleneksel Müslüman 
tipi, kendine güveni olan bir figürdür; İslâmcı tipi ise, 
göze batacak kadar savunmacı [savunma psikolojisiyle 
hareket eden] bir tiptir. Birincisi, bireylere vurgu yapar
ken, İkincisi cemaatlere vurgu yapar. Birincisi, şahsî bir 
inançken, İkincisi, siyâsî bir ideolojidir.

Burada ortaya çıkan iki farklı lider tipi karşılaştırıl
dığı zaman bu iki İslâm anlayışı arasındaki ayırım git
tikçe keskinleşir. Gelenekçiler, geniş bir ilim külliyyâ- 
tmı araştırarak statik ve uzun bir ilim tahsili sürecine 
girerler ve atalarının yüzyıllar öncesindeki İslâm anla
yışlarını tekrarlar. Bugünkü inançları, bin yıl önceki 
âlimler, fıkıhçılar ve kelâmcılar arasında yapılan tar
tışmaları ve konuları yansıtır. Buna mukabil, İslâmcı 
liderler, İslâm’da [İslâmî konularda ve İslâmî ilimlerde] 
değil, müspet bilimlerde iyi eğitim almış kişilerden olu
şur. İlk gençlik yıllarında modern eğitimin çözemediği 
problemlerle karşılaşınca çözüm yolu olarak İslâm’a yö
nelirler. Böylelikle, handiyse bütün bir İslâmî ilim ge
leneğini ihmal veya gözardı ederler ve Kur’ân’ı da nasıl 
işlerine geliyorsa [nasıl algılamaya mütemayil iseler] 
öyle yorumlarlar. Otodidaktik bir yöntem izleyen İs- 
lâmcılar, gelenekleri bir kenara iterler ve kutsal metin
lere kendi (modem) duyarlıklarını uyarlarlar ve sonuç
ta ortaya tuhaf bir şekil alan İslâm’ın Protestanlaştınlmış 
versiyonu çıkar.

Modern dünya; Avrupa dillerini bilmeyen, Batı’da 
bulunmamış veya yaşamamış, Batı’nın gücünün sırları
na vâkıf olamayan ve yalnızca eski, geleneksel konu
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larda eğitim alan geleneksel [gelenekçi] figürleri ürkü
tür. Sözgelişi, gelenekçiler, mesajlarını- yayabilmek 
için radyoyu, televizyonu ve interneti nasıl kullanma' 
ları gerektiğini bilmezler. Oysa İslamcı liderler, genel
likle en az bir Batı dilini çok iyi konuşan, zaman zaman 
dışarda [Batı ülkelerinde] bulunan ve teknolojiyi iyi 
kullanan kişilerden oluşur. Meselâ İslâmcıların inter
nette yüzlerce sitesi vardır. François Burgat ve William 
Dowell, The Islamist Movement in North Africa (Kuzey 
Afrika’da İslamcı Hareket) başlığıyla 1993 yılında bir
likte yazdıkları kitaplarında gelenekçilerle İslamcılar 
arasındaki bu kontrasta [çelişkiye / karşıtlığa] dikkat 
çekerler.

[Yüzyıllardan bu yana süregelen] yerleşik dînî anla
yışa ve düzene yalcın duran ve (anlamaksızın ve sorgu
lamaksam temelden karşı çıktığı teknolojinin bir par
çası olan) Batı kültürü hakkında hemen hiçbir şey bil
meyen kırsal kökenli, yaşlı gelenekçi Müslüman, Batılı 
değerlere âşinâ olan bu değerlerin belli bazı boyutlarını 
yararlı olacak şekilde hayatına uyarlamasını iyi beceren 
ve dolayısıyla Batılı değerlerin eleştirisini ustalıkla ya
pabilen müspet bilimler eğitimi alan İslâmcı liderlerle 
ve İslâmcı gençlerle karıştırılmamalı, aynı kefeye ko
nulmamalıdır. Gelenekçi, televizyonu reddeder ve te
levizyonun beraberinde getirdiği tahripkâr modernizm- 
den korkar. Oysa İslamcı, televizyon yayınlarının kont
rolünü eline geçirir geçirmez ülke çapında televizyon
ların sayılarının artırılması için vargücüyle çalışır.

Bizim perspektifimizden bakıldığında en önemli 
nokta şudur: Gelenekçiler Batı’dan korkarlarken; İs
lamcılar, Batıya meydan okumak için yoğun çaba gös
terirler. Sözgelişi, Suudî Arabistan’ın en yüksek dînî 
otoritesi olan son müftülerinden Abdülaziz bin Baz, bu 
içine kapanmış gelenekçilere iyi bir örnektir. Bin Baz, 
1995 yılının yaz mevsiminde Suudî gençliğini, “kâfir
lerin topraklarında seyahat etmenin gençleri ahlâki 
bakımdan zehirlediği, İslâm düşmanlarının Müslü
manları kendi dinlerinden uzaklaştırmayı, inançları 
hakkında şüpheler yaratmayı ve onlar arasında ahlâkî 
çürümeyi yaygınlaştırmayı amaçlayan sinsi planları ol
duğu” için Batı’ya tatile gitmemeleri konusunda uyar
mış ve Suudî gençlerini kendi ülkelerindeki daha “em
niyetli” ve sakin tatil beldelerinde yaz tatillerini geçir
meye davet etmişti.

Oysa İslâmcılar, bu sözkonusu Batılı planlara ve 
Batı kültürünün baştan çıkarıcılığma karşı bütünüyle 
korku ile bakmazlar; aksine, Batı’yı ve Batı kültürünü 
etkisiz hale getirmek gibi bir iddia ve kaygıyla hareket 
ederler ve tüm bunları dünyaya ilân etmekten de çe
kinmezler. Bunun en kaba örneğini, her ne sûretle 
olursa olsun Batıldan öldürme girişimleri oluşturur.

Fransa’da 1985-86 yıllarında yaşanan ve 13 kişinin 
ölümüne yolaçan bir dizi bombalama olayının sorum
lusu olarak mahkeme önüne çıkarılan Tunus kökenli 
bir suçlu, yargıca bu olaylara neden karıştığını şu ürkü
tücü ifadelerle açıklamıştı: “Peygamberimiz Muham- 
med’e suikat düzenleyen Batı’ya karşı sürdürdüğüm sa
vaşı bir suç olarak kabul etmiyorum ve bu olaydan ötü
rü de hiçbir pişmanlık duymuyorum. Biz Müslümanlar 
olarak (tek bir Batılı kalmaymcaya kadar) teker teker 
hepinizi öldüreceğiz.”

Diğer bazı İslâmcılarsa Batı’da İslâm’ı yaymak için 
planlı bir şekilde çalışmakta ve bu uğurda gerekirse 
şiddet kullanmaktan bile çekinmemektedirler. Ams- 
terdam kökenli bir imam Türk televizyonunda yayın
lanan bir programda şunları söyleyebilmiştir: “İslâm’a, 
İslâm’ın veya Allah’ın nizâmına ve O’nun Peygambe
rine karşı çıkanlar şeriat’m emri mucibince, mutlaka 
öldürülmeli; bu kişiler elleri ve ayakları bağlanarak 
aşılmalı veya vurulmalıdır...”

Yine Cezayirli terörist grup GIA, 1995 yılında ya
yınladığı bir bildiride, Eyfel Kulesi’ni -havaya uçura
caklarını belirterek, şu tehditleri savurmuştur: “Cihad 
yolunda ve askerî saldırılar konusunda attığımız adım
lara tüm gücümüzle devam edeceğiz. Bu kez Fransa’nın 
kalbini [başkent Paris’i] ve diğer büyük şehirlerini 
bombalayacağız... Fransızların uykularını kaçırma, ra
hat yüzü görmemelerini sağlama ve hoşlarına gitse de, 
gitmese de İslâm’ın Fransa’da kök salmasını gerçekleş
tirme hedefimize.er geç ulaşacağız.”

Öte yandan daha ılımlı İslâmcılarsa, göçmen ola
rak yaşadıkları ülkeleri İslâm devleti haline dönüştür
mek amacıyla şiddete dayalı olmayan yollara başvuru
yorlar. Onlar için Batıldan İslâm’a döndürmek, anah
tar yöntemdir. Önde gelen Amerikalı Müslüman düşü
nür İsmail Recâ el-Fârükî, bu kaygıyı şiirsel bir dille 
şöyle ifade etmişti: “Bu genç, güçlü ve zengin kıtayı 
(Kuzey Amerika’yı) geçmişteki kötülüklerinden uzak
laştırmak ve Allah-u Ekber sancağı altına girdirmek- 
ten daha büyük ne olabilir ki!”

Gelenekçilerle İslâmcılar arasındaki bu karşıtlık, 
sadece gelenekselciğin yapmadığı kadar İslâmcılığın 
Batı’yı tehdit ettiğini ima etmekle kalmaz; aynı za
manda bu, zaman zaman İslâmcılarm ilk kurbanları 
olan geleneksel Müslümanların, İslâmcılık ideolojisin
den nefret etmelerine neden olduğunu da ifade eder. 
O yüzden, Mısır’ın Nobel Ödülü sahibi yazarı Necip 
Mahfuz, bir İslâmcı tarafından boynundan sopayla dö
vülmesi üzerine şu yorumu yapmıştır: “Halkın, özgür
lüğün ve İslâm’ın müdafaası adına Mısır polisinin terö
rizme karşı muzaffer olması ve Mısır’ı bu kötülükten 
kurtarması için Allah’a dua ediyorum”. Yine, Ürdün
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parlamentosunun kadın üyelerinden Tujan Faysal, İs
lamcılığı, “toplumumuzun karşı karşıya kaldığı en bü
yük tehlikelerden biri” şeklinde tanımlamış ve “ameli
yat yoluyla tedavi edilmesi gereken bir kanser”e ben
zetmiştir. Türkiye’deki İslamcı hükümetin devrilme
sinde kilit rol oynayan figürlerden General Çevik Bir 
ise, açıkça ülkesinde “Müslüman fundamentalizminin 
bir numaralı halk düşmanı olduğunu” söylemiştir. Eğer 
Müslümanlar, İslamcılık hakkında bu şekilde düşünü
yorlarsa, gayr-ı Müslimler de elbette ki aynı şekilde dü
şünüyor olacaklardır. Ve tabii ki, İslâmcılık karşıtı ol
mak demek, İslâm karşıtı olmak demek değildir.

Pratikte İslâmcılık

Tıpkı diğer radikal ideologlar gibi İslâmcılar da, kendi 
programlarını yaymada ve toplumda köksaldırmada 
başlıca araç olarak devlete [devleti ele geçirmeye] yö
nelmişlerdir. Gerçekten de, İslâmcılarm programları
nın pratik bir yanı olmadığı gözönünde bulundurulun
ca, devletin sunduğu manivelaların amaçlarını gerçek
leştirmekte kritik önem taşıdığı kendiliğinden anlaşı
lır. İslâmcdar, bu amaçlarına ulaşabilmek için (Mısır, 
Türkiye ve Suudî Arabistan’da olduğu gibi) sıklıkla 
muhalefet partilerinin başını çekmekte ya da (Lübnan, 
Pakistan ve Malezya’da olduğu gibi) önemli siyâsî güç
ler elde etmektedirler. Başvurdukları taktikler, zaman 
zaman cinâyetler gerçekleştirmek şeklindedir. Ceza
yir’de 1992’den itibaren başlayan İslâmcı başkaldırıda 
yaklaşık 70 bin kişi ölmüştür.

Ve İran, Sudan ve Afganistan’da gözlendiği gibi İs- 
lâmcılar iktidarı ele geçirdikleri zaman, sonuç her za
man felâket olmakta ve derhal ekonomik çöküş başla
maktadır. Yaklaşık 20 yıldan bu yana hayat standardı
nın sürekli olarak düşüş grafiği izlediği İran, bunun en 
çarpıcı örneğini oluşturmaktadır. Sudan’da köleliğin 
yeniden kurumlaştırılması olayında irkiltici bir şekilde 
gözlendiği gibi, bireysel haklar hiçe sayılmaktadır. Ka
dınlara yapılan baskılar, mutlak bir zorunluluk halini 
almış, kaçınılmaz bir uygulama haline gelmiş gibidir. 
Son zamanlara kadar kadınların okullardan ve iş haya
tından uzaklaştırıldığı Afganistan’da kadınlara yapılan 
baskılar son derece dramatik bir görünüm arzedebil- 
mektedir.

İslâmcı bir devlet, tanımı gereği, kuralların sadece 
çıkar çevrelerinin ve iktidardakilerin menfaatlerini 
korumakta kullanıldığı, ülke içinde ve dışında felaket 
ve sefaletin yaygınlaşmasına yardımcı olmaktan başka 
bir işe yaramayan zorba ve haydut (rogue) bir devlet
tir. İslâmcılarm iktidarı; çatışma ve gerilimlerin tır
manma eğilimi göstermesi, toplumun militarize olma

sı, silâh üretimine ve alımma yapılan yatırımların fır
laması ve terörizmin bir devlet aygıtına dönüşmesi an
lamına gelmektedir. İran’ın, 20. yüzyılın en uzun süren 
konvansiyonel savaşma (1980-88 yılları arasında 
Irak’a karşı gerçekleştirilen savaşa) soyunması; hem 
Sudan’ın, hem de Afganistan’ın ne zaman sona erece
ği henüz bilinmeyen ve onyıllar süren iç savaşlarla çal
kalanması hiç de tesadüfi değildir. İslâmcılar, ılımlı 
Müslümanlara baskı ve zulüm uygulamakta, gayr-ı 
Müslimlere ise, aşağı/lık (inferior) varlıklar muamelesi 
yapmaktadırlar. İslâmcılığın apolojistleri (mazeretçile- 
ri), İslâmcılığın demokratik bir güç olarak görülmesini 
istiyorlar ama bu yaklaşım, Martin Kramer’in dikkat 
çektiği anahtar örüntüyü gözardı etmektedir: “İktidar
dan uzaklaştırılmaları nedeniyle İslâmcılar daha az mi
litan olan tavırları benimseme eğilimi göstermektedir
ler... İşte bu zayıflık ve çaresizlik, İslâmcıları daha ılım
lı tavırları ve söylemleri benimsemeye itmektedir.” Ya
ni gücün, karşı etkisi vardır.

Sonuç

İslâmcılık bugün yaklaşık çeyrek asırdan bu yana yük
selişe geçmiş durumdadır. Ne var ki, İslâmcılığın elde 
ettiği pek çok başarı, İslâmcılığın yaygın kitlesel deste
ğe sahip olduğunun göstergesi ve kanıtı olarak anlaşıl
mamalıdır. Makul bir tahmin, Müslümanların % 
10’unun İslâmcı yaklaşımları ve söylemleri benimsedi
ğini ortaya koymaktadır. Aksine, İslâmcılarm işbaşına 
geldiklerinde kullandıkları güç, onların ne denli ken
dilerini işlerine vakfeden, becerikli ve iyi örgütlenmiş 
bir azınlık olduklarını göstermektedir. Tıpkı Komünist 
Parti’nin kadroları gibi, İslâmcılar da, eylemci ve 
amaçları olan kadrolardan oluşmaktadır.

İslâmcılar, genelde gayr-ı Müslimlere, özelde ise 
Yahudilere ve Hıristiyanlara karşı derin bir kin ve düş
manlık beslerler. Hem büyük kültürel etkisi, hem de 
geleneksel hasımları-eski rakipleri Hıristiyanlığın yeni 
bir kılığa ve kılıfa bürünmüş temsilcisi olduğu için Ba- 
tı’dan nefret ederler. İslâmcılardan bazıları, Batılıların 
nefretlerini celbetmemek için görüşlerini ve tavırları
nı ılımlılaştırmayı öğrenmişlerdir; ama bu ustalıklı bir 
takiyyeden başka bir şey değildir ve hiç kimse bu takiy- 
yeye kanmamalıdır. ■

Daniel Pipes. Yahudi kökenli olan Dr. Pipes, A m erika’da 

Philadelphia’da faaliyet gösteren Middle East Forum’un (Ortadoğu 

Forumu’nun) direktörüdür. Daha önce önceki versiyonu National In- 

terest dergisinde (Bahar 2000) de yayımlanan bu metni, The Centre far 

Independent Studies'te (Bağımsız Araştırmalar Merl<ezi'nde) geçtiğimiz 

ağustos ayında "onur konuğu” olarak sunmuştur.
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11 EYLUL’DEN SONRA 
TARİH YENİDEN Mİ BAŞLADI?

FRANCIS FUKUYAMA 
Türkçesi: Yusuf Kaplan

Konuşmama Bağımsız Araştırmalar Merkezi’ne 
ve direktörü Greg Lindsay’e beni Avustral
ya’ya davet ettiği ve saygın Bonython Semi- 

neri’nin konuşmasını benim yapmama fırsat tanıdığı 
için şükranlarımı ifade ederek başlamak istiyorum. 
Ben de benden önce konuşan saygıdeğer diğer ko
nuşmacıların izlediği yöntemi izleyeceğim. Burada, 
yaptıkları konuşmalarda benden bekledikleri beklen
tiler nedeniyle bir mahcubiyet duygusu içine girdiği
mi vurgulamam gerekiyor. Ayrıca “Tarihin Sonu 
mu?” başlığıyla yayımlanan makalemi yazmam konu
sunda beni teşvik eden ve editörlüğünü yaptığı The  
National Interest dergisinde makalemin yayımlan
ması için özel özen gösteren Owen Harris’e de özel 
şükranlarımı sunmaktan kendimi alıkoyamıyorum. 
Sözkonu tartışmayı önemseyen ve teşvik eden Sayın 
Harris’ti; gerisi, o ünlü deyişte belirtildiği gibi, bildi
ğiniz hikâyedir.

Pek çok Amerikalı gibi ben de 11 Eylül olayının 
anlamını ve bu olayın dünyayı nasıl değiştirdiğini 
anlamaya çalışmaktayım. 12 yıl önce “tarihin so- 
n u ’na ulaştığımızı öne sürdüğüm için benden bu ko
nuda özellikle bir şeyler söylemem beklendi. 11 Ey- 
lül’ün, dış görünüşü itibariyle, tarihsel bir olay olarak 
nitelendirilebileceği ve 11 Eylül olayının modern, 
Batılı dünyanın hemen her şeyini reddeden bir grup 
İslâmî (Islamic) terörist tarafından gerçekleştirilme
sinin Samuel Huntington’m “medeniyetler çatışma
sı” tezini en azından ilk bakışta haklı çıkardığı görü
lüyor.

Bu akşamki konuşmamın konusu olmayacak olan 
bu meydan okumaya karşı ben standart bir cevap ge
liştirdim. Şöyle bir cevap bu: Benim “tarihin sonu” 
tezim, modernleşme süreci hakkındaydı. Tüm dünya
daki ilerici aydınlar, son bir buçuk yüzyılı, tarihsel 
ilerlemenin modern toplumlarm evrimini sosyalizme

kaydırmakla sonuçlanacağına inanmakla geçirdiler. 
Son yıllarda bu aydınlar, toplumlarm modernleşebi
lecekleri ama yine de kültürel olarak kökten farklı 
kalacakları görüşünü savunuyorlar. Benim tezim 
(hypothesis); tek, bütünlüklü ve tutarlı (coherent) 
bir modernleşme süreci gibi bir şeyin varolduğu ama 
bunun sosyalizme ya da kültürel-olarak-belirlenmiş 
yerlere doğru gidilmesine yolaçmadığı, daha ziyade, 
yegâne geçerli seçenekler olarak liberal demokrasi ve 
serbest-pazar anlayışına dayalı bir ekonomi modeline 
yol açtığıydı. Dahası, modernleşme süreci, er ya da 
geç, bütün toplumları trenine bindireceği evrensel 
bir süreçti.

Mesele bu şekilde anlaşıldığı takdirde, 11 Eylül 
olayı, gerçek bir meydan okumayı temsil eder; ama 
bu, esas itibariyle ikna edici bir meydan okuma değil
dir. Aslında Usame bin Ladin, el-Kaide ve daha ge
nelde ise radikal İslâmcılık, Batılı liberal demokrasi
ye, belli bakımlardan komünizmin sunduğundan çok 
daha keskin bir ideolojik meydan okuma sunar. Ama 
uzun vadede, İslâmcılığm, gerçek dünya toplumlarını 
yönetebilecek bir ideoloji, olarak gerçekçi bir alterna
tif önerebileceğini görmek hiç de kolay değildir. İs- 
lâmcılık, yalnızca gayr-ı Müslimler için sınırlı bir ca
zibeye sahip değildir; aynı zamanda, bizzat Müslü
manların büyük çoğunluğunun umutlarını da karşıla
yabiliyor olmaktan uzaktır. İran ve Afganistan gibi 
gerçek Müslüman teokrasisi altında yaşama tecrübe
sine sahip olan ülkelerde, İslamcılığın hiçbir şekilde 
popüler olmayı başaramadığına dâir çok sayıda delil 
vardır. Dolayısıyla, kitle imhâ silahlarına sahip fana
tik İslâmcılar, kısa vadede gerçekten ciddî ve büyük 
bir tehdit oluşturuyorlar ama uzun vadede fikirler sa
vaşı alanında gerçekleştirilecek meydan okuma İs- 
lâmcılardan gelmeyecek. 11 Eylül olayı, gerçek bir 
sapma [ya da kırılma]yı temsil ediyor; ama sonuçta,
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modernleşme ile küreselleşme, dünya siyasetini yapı
landıracak merkezî ilkeler olarak kalmayı sürdüre
ceklerdir.

Ne ki, ben burada 11 Eylül’den sonraki olaylar ta
rafından gündeme getirilen, tarihin sonu meselesiyle 
ilgili bir başka önemli mesele üzerinde yoğunlaşmak 
istiyorum. Şöyle bir mesele bu: Daha önceki [tarihin 
sonu meselesiyle ilgili] argümanımda, tarihsel sürecin 
nihâi amacı olduğunu söylediğim “Batı”, gerçekten 
tutarlı, bütünlüklü (coherent) bir kavram mıdır? Ve 
Amerika Birleşik Devletleri ve ABD’nin dış politika
sı, uluslararası politikanın merkezî meseleleri olabile
cek midir?

11 Eylül’e Gösterilen Tepkiler

11 Eylül olayının hemen akabinde Fransız sosyoloğu 
Jean Baudrillard Le Monde’da uzun bir makale yazdı 
ve makalesinde şu görüşleri ileri sürdü: “Sonuç itiba
riyle bu işi yapanlar, onlardır (yani, teröristler-Fuku- 
yama); ancak bu işi[n gerçekleştirilmesini-YK] iste
yenler ise biziz [Batıklar-YK]... Terörizm, [elbette ki] 
gayr-ı ahlâkîdir ama yine gayr-ı ahlâkî olan küresel
leşmeye gösterilen bir tepkidir.” Baudrillard’m 11 Ey
lül olayına bakışı, özelde bir Fransız’ın bakışı, genel
de ise ahlâkî bakımdan birbirine denk funtamenta- 
lizmler olan, ABD ile radikal Islâmcılar arasındaki 
mücadelenin arasında sıkışıp kalan bir uygarlık adası 
olarak Avrupa’nın bakışıdır.

Baudrillard, elbette ki, bütün Fransızlar adına ko
nuşmuyor; o yüzden makalesi, yine Le Montle’de ya
yımlanan bir başka yazı ile kınanmıştır. Alain Mine, 
yazdığı bu cevâbî makalede Baudrillard’ın makalesi
nin ve görüşlerinin “Fransız entelijensiyasmın, bir de
ğerler hiyerarşisinin yarolduğu gerçeğini geleneksel 
olarak bir türlü kavrayamadığının” yansıması olduğu
nu söylemiştir. Fransız aydınlarına özgü ofensif (“sal
dırgan”, alaycı) bir dille dile getirilen Baudrillard’ın 
görüşü, pek çok Amerikalının anladığından ya da iti
raf etmeye yanaştığından çok daha fazla bir şekilde 
Avrupa’da geçerli olan örtük bir yaklaşımı (undercur- 
rent) temsil ediyor. Dünya Ticaret Merkezi ve Penta- 
gon’a yapılan saldırılarla Amerika’nın sadece haketti- 
ği bir muameleye maruz kaldığı görüşü, yalnızca Avru
pa’da değil dünyanın diğer / pek çok bölgesinde hiç de 
sık rastlanmayan bir görüş değildi/r.

11 Eylül’den sonra, tüm dünya, Amerika’ya ve 
Amerikalılara ânında ve büyük bir destek vermişti: 
Avrupa ülkelerinin hükümetleri, “terörizmle savaşını”

hayata geçirmesinde yardımcı olmak amacıyla 
ABD’nin yanında yer aldıklarını açıklamışlardı. An
cak Afganistan’da el-Kâide’nin ve Tâlibân’m başarılı 
bir şekilde kapana kıstırılması sürecinde ABD’nin [sa
dece Afganistan’da değil tüm bölge ve dünya üzerin
de] tam bir askerî hâkimiyet tesis etmesiyle birlikte, 
Amerikanizm-karşıtı açıklamalar da art arda birbirini 
izlemeye başladı. Başkan Bush’un Ocak ayının sonla
rında yaptığı Ulus’a Sesleniş konuşmasında “şer ekse- 
ni”ni kınamasından sonra, ABD’yi pek çok cepheden 
eleştirmeye başlayanlar, sadece Avrupalı aydınlar de
ğil, aynı zamanda, genelde Avrupalı politikacılar ve 
halklardı. İşçi Partisi yanlısı yazar Will Hutton’a göre, 
Britanya’nın müteffiki ABD, “Avrupa’yı [ikinci Dün
ya Savaşı’ndan sonra] yeniden inşâ eden ve uluslara
rası liberal ekonomik sosyal düzenin liderliğini yapan 
o eski iyi Amerika değildi artık.” (1) Aksine, çılgın 
bir grup muhafazakâr [politikacı] tarafından teslim alı
nan ve şu an küresel istikrarsızlığın ana kaynağı olan 
ABD’ydi. Fransa’da 11 Eylül olayının, aşırı-uçtaki 
Müslümanlar tarafından değil, Amerikan yönetimin
de çöreklenen muhafazakâr entrikacılar / komplocular 
tarafından gerçekleştirildiğini öne süren bir kitap çok 
satan kitaplar listesinin tepesine oturuvermişti. (2) 
Yine Fransa’da yapılan bir kamuoyu yoklamasına gö
re, Fransız halkının % 30’u ABD’yi Fransa’nın baş 
düşmanı olarak görüyordu. Pek çok Amerikalı, 11 Ey
lül saldırısını, genelde, Batı uygarlığına karşı yapılan 
bir saldırı olarak değerlendirirken; Avrupalılar ise, bu 
olayı, spesifik olarak Amerikan politikalarına gösteri
len bir tepki olarak görmekte ve bu olayın, AvrupalI
ların büyük ölçüde uzağında oldukları bir riski temsil 
ettiğini düşünmektedirler.

Peki, neler oluyor burada? Tarihin sonu, sadece 
Amerikalı değil aynı zamanda genel olarak Batılı de
ğerlerin ve kurumların zaferiydi, hani! Soğuk Savaş, 
özgürlük ve demokrasi gibi ortak değerler üzerine ku
rulan ittifaklarca verilmiş bir savaştı! Oysa tüm bun
lara rağmen, Amerikalılarla Avrupalıların dünya 
hakkmdaki algılamaları arasında büyük bir uçurum 
ortaya çıkmış ve ortak değerler duygusu sürgit aşın
maya başlamış durumdadır. Peki, “Batı” kavramı, 21. 
yüzyılın şu ilk on yılında hâlâ bir anlam ifade ediyor 
mu? Küreselleşme konusunda gözlenen kırılma / fay 
hattı, gerçekte, sadece Batı ve Diğerleri arasında de
ğil de, ABD ve Diğerleri arasında vuku bulan bir bö
lünme midir?

Ve böyleşine bölünmüş bir dünyada Avustralya 
nereye düşüyor? Avustralya’nın tarihsel olarak Avru
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pa’yla yakın ilişkileri ve bağlan var; ama yeni bir yer- 
leşim alanı olması bakımından, ABD’nin pek çok 
özelliğini paylaşır. Dahası, Avustralya, barışın ve 
açık uluslararası ticârî düzenin korunmasında Ameri- 
kan gücünün ve etkisinin büyüle önem arzettiği dün
yanın bir parçasında yer almaktadır.

Benim görüşüme göre, Batı fikri, tutarlı / bütün
lüklü bir fikir olarak geçerliliğini sürdürüyor ve dün
yanın gelişmiş demokrasilerini, özellikle de Avrupa 
ve Amerika’yı bağlayan kritik ortak değerler, kurum
lar ve çıkarlarımız] var olmaya devam ediyor. Bu
nunla birlikte, politika-yapıcıların ve evet, devlet 
adamlarının kritik bir dikkat göstermelerini gerekti
ren önümüzdeki yıllarda Amerika’nın dünya ile ku
racağı ilişkilerde bir hayli başını ağrıtacak Batılı de
mokrasiler arasında bazı derin farklılıklar suyıizüne 
çıkmaya başladı.

Amerika ile Müttefikleri Arasındaki 
“Çatlak”m Mahiyeti

Konuşmamın bundan sonraki bölümünde Avrupa ile 
ABD arasındaki farklılıklara tekrar tekrar gönderme
ler yapacağım. Ancak burada akılda tutulması gere
kir ki, bu bağlamda “Avrupa”, Amerikan dış politi
kasına karşı geliştirilen eleştirel yaklaşımlardaki kü
resel tutumların başat yeridir. Avrupalılar, elbette ki 
Amerika’ya bakışlarında kendi aralarında bölünmüş 
dürümdalar. Yine de ben bu yaklaşımın, tipik Avru- 
palı yaklaşımı olduğunu ve dahası, Avustralya ve Ye
ni Zelanda dahil dünyanın çeşitli ülkelerindeki mer

kez sol tarafından genel olarak paylaşıldığını düşünü
yorum. Japonya’dan Malezya’ya kadar [çeşitli] Asya 
ülkeleri, 11 Eylül’ün ardından, Amerika hakkında 
benzer kuşkuları dillendirdiler. Bununla birlikte, ege
menliğin Lilus-üstü örgütlere devredilmesi ihtiyacına 
ilişkin olan bu tür bazı yaklaşımlar, Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerin tarihsel tecrübelerine dayanarak ge
liştirilmiş yaklaşımlardır.

Bush’un “şer ekseni” konuşması’ndan sonra Ame
rika ile Avrupalılar arasında yaşanan bu anlaşmazlık
larda ortaya çıkan zahirî sorunlar, çoklukla, Ameri
kan unilateralizmi [ABD’nin tek başına ve tek yan
lı küresel hâkimiyet kurma çabaları] ile uluslararası 
hukuk meseleleri etrafında yoğunlaşıyor. Bush yöne
timinin küresel ısınma konusunda imzalanan Kyoto 
Protokolü’nden çekilmesi, biyo-çeşitlilik konusunda 
hayata geçirilen Rio Paktı’nı imzalamaması, uzun 
menzilli balistik füze anlaşmasından çekilmesi ve fü
ze savunma sistemini güçlendirme çabaları, arazi ma
yınlarının yasaklanmasına karşı çıkması, Guantana- 
mo’daki el-Kâide esirlerine yaptığı muameleler, biyo
lojik silahlar ve savaş sözleşmesinde yapılan yeni de
ğişiklikleri kabul etmemesi ve şimdilerde hayata ge
çirilen Uluslararası Suçlular Mahkemesi’ne karşı çık
ması gibi konuları içeren ama bunlarla sınırlı olma
yan pek çok meselede Amerikan politikaları konu
sunda Avrupalılarm bilinen bir şikâyetler listesi var
dır.

Avrupalıların gözünde ABD’nin en ciddî unilate- 
ralizm eylemi, Bush yönetiminin gerekirse tek başına 
Irak’ı işgal etme girişimi de dahil, Irak’ta rejim deği
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şikliğini öngören açıkça ilân edilmiş [Irak’a savaş 
operasyonu gerçekleştirme] niyetiyle ilgilidir. Ger
çekten de “şer ekseni” konuşması, Amerikan dış po
litikasında caydırıcılıktan terörizmle aktif olarak sa
vaş politikasına geçişi haber veren önemli bir deği
şikliğin işareti olmuştur. [Buslı doktrini olarak ad
landırılan] bu doktrin, Bush’un Haziran ayında 
WestPoint’te yaptığı konuşmada daha ileri boyutlara 
taşınmıştır. Bush, bu konuşmasında “terörizmle savaş 
sadece savunma savaşı ile sınırlı kalmayacaktır. Düş
manla savaşmak, planlarını tahrip etmek, ortaya çık
madan önce en kötü tehlikelerle mücadele etmek zo
rundayız. Şu an içine girmekte olduğumuz [yeni] 
dünyada, güvenliği koruyabilmenin tek yolu, eyleme 
[savaşa] başvurmaktan geçiriyor” demişti.

Avmpalıların görüşü, Avrupa’nın, Soğuk-Savaş 
sonrası dünyasının şartlarına uygun gerçek anlamda 
kurala [hukuka] dayalı bir uluslararası düzen kurma 
arayışı içinde olduğu şeklinde özetlenebilecek bir 
görüştür. Keskin ideolojik sürtüşmelerden ve büyük 
ölçekli askerî rekabetten uzak olacak böylesi bir 
dünya, sorunları ve anlaşmazlıkları hal yoluna koy
ma yolları olarak mutabakata, diyaloga ve müzake
reye çok daha fazla yer veren bir dünyadır. Avrupa- 
lılar, sadece ama sadece Amerika’nın ne zaman ve 
nerede güç kullanılması gerektiğine karar vereceği 
Bush yönetiminin teröristlere ya da teröristleri des
tekleyen devletlere karşı handiyse açık uçlu bir sa
vaş doktrini ilân etmesini ürküntüyle karşılamışlar
dır. Merkezileşmiş bir güce dayanan ulus-devlet, 
Avrupa kıtasında kurulmuş olsa da, Avrupa, sürgit

artan bir askerî güce sahip olmaktan uzaklaşmakta
dır.

Policy Revietv dergisinde yakınlarda yayımlanan 
nefis bir makalesinde (3) Robert Kağan, ABD ile 
Avrupa arasındaki şimdiki farklılığı şu şekilde özetle
miştir. [Batılı serbest Pazar ekonomisi ve liberal de
mokrasinin hâkim / muzaffer olması anlamında] tari
hin sonu’nda yaşadıklarına inananlar gerçekte Avru- 
palılar olmuştur. Başka bir deyişle, Avrupalılar, her 
geçen gün sürekli artan bir şekilde hukuk, normlar ve 
uluslararası anlaşmalar yoluyla idare edilebilecek bü
yük ölçüde barışçıl bir dünyada yaşadıklarına inanı
yorlar. Bu dünyada, güç politikaları ve klasik realpo- 
litik, artık devrini tamamlamış, anlamını ve işlevini 
yitirmiştir. Avmpalıların aksine Amerikalılarsa, hâlâ 
tarih’te [kavgalarla, mücadelelerle siiregiden bir tari
hin içinde] yaşadıklarına ve [bu yüzden] Irak’tan, el- 
Kâide’den ve diğer “şer” güçlerden gelen tehdit ve 
tehlikelerle başedebilmek için geleneksel güç-politi- 
ka yöntemlerini / vâsıtalarını kullanmanın gerekli 
olduğuna inanıyorlar. Kagan’a göre, Avrupalılar, ya- 
rı-haklı’lar: Çünkü onlar, egemenliği ulus-üstü bir 
örgüte devrettikleri Avrupa Birliği’nin içinde ger
çekten de bir tarihin-sonu dünyası yaratmayı başar
mış dürümdalar. Bununla birlikte, Avmpalıların an
layamadıkları şey, Avrupa [Birliği] “balon’ unun barış 
ve güvenliğinin son kertede Amerikan askerî gücü 
tarafından garanti edildiği gerçeğidir. Eğer böylesi bir 
gerçek hakîkaten varolmamış olsa, Avmpalıların ta
rihin “çöpliiğu’ne yuvarlanıvermeleri kaçınılmaz ha
le gelecektir.

Ü m ran-Ekim -2002  13



11 EYLÜL SÜRECİ

ABD ile Avrupa Arasındaki “Çatlak” Ciddi mi?

Bu tablo, en azından yaygın olarak kabul edilen 
Amerikan unilateralizminin ve Avrupalıların ulusla- 
rarası hukuk ve kurumlara yaptıkları vurgunun bir 
ifadesidir. Ne var ki, biz yine de, bu tablo’nun ger
çekten doğru olup olmadığı ve Amerika’nın Avru
pa’dan gerçekten de çok daha belirgin bir şekilde 
unilateralist mi olduğu gibi soruları sormak zorunda
yız. ABD ile Avrupa arasındaki farklılıklar aslında 
çoklukla nüanslardan öteye gitmediği için, mesele
nin özü, sanıldığından 
daha da karmaşıktır.

Kaldı ki, liberal en
te rn a s y o n a liz m in ,
Amerikan dış politika 
tarihinde uzun ve say
gın bir yeri vardır. Her 
şeyden önce, ABD,
Cemiyet-i Akvam 
(Milletler Cemiyeti), Birleşmiş Milletler, Bretton 
Woods kurumlan, G A T T  / Dünya Ticaret Örgütü 
(DTO) ve diğer benzer uluslararası örgütlerin kurul
masına öncülük eden ülkedir. Bugün dünyada, 
ABD’nin en aktif üyesi olmasa bile, aktif olarak ka
tıldığı standart belirleme, nükleer güç güvenliği ve 
bilimsel işbirliğinden havacılık güvenliği, banka so
runlarının çözümü, ilâç regülasyonu, muhasebe stan
dartları / şirket yönetimi ve telekomünikasyona ka
dar pek çok alanda ve konuda çok sayıda uluslarara
sı idârî kurumlar vardır.

Burada, temelde ekonomik olan liberal enternas
yonalizm biçimleriyle, daha çok siyâsî ya da güvenlik 
boyutu olanlar arasında ayırım yapmak gerekiyor. 
Özellikle de son yıllarda ABD, uluslararası ticâret ve 
yatırımı teşvik eden ve yaygınlaştıran uluslararası ku
rumlar üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Daha güç
lü ve daha özerk karar verme yetkilerine sahip, kural
lara [hukuka] dayalı uluslararası ticâret ve yatırım re
jiminin yaratılmasında dikkate değer bir çaba sarfet- 
miştir. Bunun arkasında yatan nedenler apaşikâr or
tadadır: Amerikalılar böylesi bir rejimden fazlasıyla 
menfaat temin ediyorlar ve gerçekte küresel ekono
mi üzerinde hâkimiyet, kuruyorlar; küreselleşmenin 
“Amerikan yapımı” (made in U SA ) damgasını taşı
masının nedeni işte budur.

Avrupalılar, ekonomi alanında, çok-tarafh (mul- 
tilateral) kurallara saygı konusunda ABD’yle karşı
laştırıldığında, hiç de iyi bir sicile sahip değiller. Av

rupalılar, bu yıl, çelik ve tarım yardımları (sübvansi
yonları) konusunda Amerikalıların attıkları adımla
ra fena halde ateş püskürdüler ve direndiler; ama ser
best ticâret konusunda Amerikalıların takındığı iki 
yüzlü tavırlardan şikâyet etmekte haklılar. Ben, yine 
de, A BD ’nin bu iki yüzlülüğünü (hypocricy) normal 
bir ikiyüzlülük olarak kabul etmekten yanayım: Çün
kü bütün ülkeler, benimsenen serbest ticâret ilkeleri
ne aykırı hareket ediyorlar; öte yandan, Avrupalılar, 
pek çok şeyin yanısıra tarıma verilen devlet desteği
nin miktarlarını hem yüksek tutma, hem de bu poli

tikayı Amerikalılardan 
daha da uzunca bir süre 
devam ettirme konu
sunda kötü bir sınav 
vermişlerdir. ABD, yal
nızca [serbest ticaretin 
kurallarını ihlal konu
sunda gösterdiği] son 
ikiyüzlülük olayı nede

niyle suçludur. Ve her ne suretle olursa olsun, Ame
rikan yönetimi, serbest ticâret konusunda attığı geri 
adımın, aslında Ağustos’un başlarında ABD Kongre
si tarafından yasalaştırılan Ticârî Teşvik Otoritesi 
(TT O ) nedeniyle atılmış taktik bir adım olduğu öne 
sürebilir. Her ne kadar, halihazırda gerçekleştirile
memiş bir gündem maddesi olarak kalsa da, Bush yö
netimi, T T O ’yla birlikte, tarıma verilen devlet des
teği yardımlarının sona erdirilmesini de içeren iddi
alı bir ticârî liberalleşme gündemi belirlemiş ve be
nimsemiştir.

Avrupalıların ekonomik meselelerde, tek yanlı ha
reket ettiklerini ve pek çok bakımlardan mevcut hu- 
kûlcî düzenle çeliştiklerini kanıtlayan pek çok alan 
var. AB, muz konusunda dokuz yıl, hormonlu hayvan 
etleri konusunda ise daha fazla bir süre aleyhine alı
nan kararları reddetmiştir. DTÖ’nün sağlıkla ve bitki- 
sağlığıyla ilgili kurallarıyla bağdaştırılması oldukça zor 
olan genetik olarak değiştirilen yiyeceklerin (GDY) 
üretilmesini önleyici önlemler alma yoluna gittiler. 
Oysa, aslında, bazı AB üyesi ülkeler, A B’nin belirledi
ği standartlardan farklı standartlar belirleyerek bu ko
nuda bizzat kendilerinin koydukları kuralları ihlal edi
yorlar. Avrupa Rekabet Komisyonu, Mario Monti’yle 
birlikte, Amerikalı ve Kanadalı düzenlemeciler ara
sında anlaşmaya varıldığında, A B’nin sadece Avrupa- 
lıların özel çıkarlarını koruyacak şekilde hareket ettik
leri kuşkusunun yaygınlaşmasına neden olan bir adım 
atarak GE ve Honeywell’in birleşmesini başarılı bir

2002 yılı içinde patlak veren A BD  ile Av- 
rupalılar arasındaki çatlak, sadece mevcut 
Amerikan yönetiminin üslûbunu ya da 11 
Eylül sonrasında oluşan dünyanın durumu
nu yansıtan geçici bir problem değildir.
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şekilde bloke etti. Son olarak, AB, kendi belirlediği 
veri gizliliği kurallarını, güvenli liman düzenlemeleri 
yaparak ABD’ye ihraç etmeyi başardı.

Kurallara dayalı uluslararası bir düzen kurulması 
konusunda yaptıkları bunca konuşmalara rağmen 
Avrupalılar, AB içinde hiç de iyi şeyler yapmadılar. 
John van Oudenaren’in de belirttiği gibi Avrupalılar, 
birbiriyle çelişen ve tutarsızlıklarla dolu kurallara ve 
zayıf uygulama gücüne sahip Bizans karmaşıklığını 
andıran bir karar-verme sistemi geliştirdiler. (4) Av
rupa Komisyonu, üye ülkelerin şikâyetlerini, A B’nin 
direktifleriyle uyumlu 
olacak şekilde yönlen
dirme gücüne sahip de
ğildir; bu şikâyetlerin 
sözkonusu direktiflere 
uygunluğunu sağlama 
konusunda ise çok da
ha az başarıdır. Bu, ka
rar alma kaygısının, 
alman kararları uygula
maktan daha fazla önemsendiği Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinde hukuka karşı takınılan tavrı da çok iyi 
ele veriyor; oysa Amerikalılar bunu, hukuk ilkesinin 
ihlal edilmesi olarak görme eğilimindeler.

Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ticârî meseleler 
konusunda gözlenen Amerikan ikiyüzlülüğünü eleştir
mede Avrupalılardan çok daha iyi bir konumda ol
duklarına dikkat çekilmelidir; çünkü her iki ülkede de 
[AB’de olduğu gibi] Ortak Tarım Politikası’na benzer 
bir şey ya da güvenli veya gizlilik kurallarını tek taraf
lı bir şekilde diğer ülkelere dayatma hedefi yoktur. 
Ekonomileri büyük ölçüde tarımsal ihracata dayalı 
olan bu iki ülke de, son yıllarda serbest ticareti güçlü 
bir şekilde desteklemiştir ve Amerikan tarım yardımı 
fonlarına özellikle ihtiyaç duymaktadır. Özellikle Ye
ni Zelanda 1980’lerin ortalarından itibaren dünyada 
tarımda korumacı politikaları en düşük düzeylerde uy
gulayan ülkelerden biri haline gelmiştir.

ikinci liberal enternasyonalizm biçimi ise, siyaset 
ve güvenlik’le ilgilidir. Rio ve Kyoto’da imzalanan 
iki çevre anlaşması hariç, son aylarda ABD ile Avru- 
pahlar arasındaki anlaşmazlıkların hepsi güvenlikle 
ilgili sorunlar etrafında cereyan etmiştir (Uluslarara
sı Suçlular Mahkemesi’nin kurulması, bir güvenlik 
sorunu olarak görülmeyebilir ama ABD’nin böyle bir 
mahkemenin kurulmasına katılmak istemeyişinin 
nedeni, kendi askerlerinin ve görevlilerinin görevle
rini yerine getirirken sergiledikleri davranışların bu

mahkemede suç kapsamına girdirilerek yargılanma
larından korkmasıdır). Müzakere masalarının terk 
edilmesi ve Avrupalılarm Amerika’yı tektaraflı hare
ket etmekle suçlamaları işte bu meselede [güvenlik 
meselesinde] sözkonusu olmuştur.

Bu tartışma ve anlaşmazlıkların önemini gereğin
den çok abartmak / büyütmek mümkündür. Avrupa- 
lıların ABD’ye karşı duydukları öfke ve irkilme, bü
yük ölçüde üslûpla ilgili meselelerden ve Bush yöne
timinin önceki yönetimlerin üslûbunda gözlenen da
nışma, açıklama, meşrulaştırma ve kendi çıkarlarını

usturuplu bir şekilde 
izah etme [cajole = yü
zünüze gülerek / çaktır- 
madan kandırma] yön
temlerini terk ederek 
başarısızlıkla sonuçla
nan kötü ve tuhaf bir 
performans gösterme
sinden kaynaklanıyor. 
Bush yönetimi, N A TO  

üyesi ülkelerin temsilcileriyle yenen bir yemekte 
Kyoto paktından alelacele çekildiğini ilân etmek ye
rine, tıpkı Clinton yönetiminin yaptığı gibi Kyoto 
sözleşmesini Kongre’de bir süre bekletebilirdi. Ayrıca 
Avrupalılar, “şer ekseni”nin dinsel dilinden de, böy- 
lesine büyük bir politika değişikliğinin önceden bil
gilendirilmeden ya da açıklama yapılmadan “kaşla 
göz arasında” ilân edilmesinden de hiç hoşnut olma
mışlardı. Dahası, ABD’nin, uluslararası anlaşmaları 
kendi istediği şekilde şekillendirmekte güçlü-savaş 
taktikleri kullanmak, ardından da, son anda aradan 
sıyrılıvermek gibi kötü bir sicili vardır. Bu yöntemin 
geçmişi, Woodrow Wilson’a ve Cemiyet-i Akvam’a 
kadar uzanıyor; ve bu yöntem, Rio Paktı, Kyoto ve 
Uluslararası Suçlular Mahkemesi konusundaki müza
kerelerde de aynen sürdürülmüştür. Eğer uluslararası 
kurumların değeri hakkında bir şüpheniz varsa, 
Amerikalı olmayanların Amerikalıların bu tür dav
ranışlarından neden irkildiklerini görmeniz hiç de 
zor olmaz.

Bütün bu olup bitenler, ABD ile Avrupalılar ara- 
smda oluşan bu çatlağın pek çok bakımdan özden çok 
üslûpla ilgili olduğunu gösteriyor. Clinton yönetimi, 
çok-taraflı bir oyundan sözetmişti; Bush yönetimi ise, 
zaman zaman, ilkeli çok taraflılığın ne denli önemli 
olduğunu açıklamıştır; aslında iki yönetim arasındaki 
politikalar, öz bakımından pek fazla farklılık arzetmez. 
Clinton, Kyoto ve ICC anlaşmalarını imzalayabilirdi;

Avrupa savunmaya sadece 130 milyon 
A BD  doları harcarken -ki bu miktar gittik
çe azalıyor-, ABD, savunmaya 300 milyar 
dolar harcıyor; A BD ’nin savunmaya yaptı
ğı harcama, dramatik bir şekilde artıyor
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ancak boş yere kendisini yorarak bunları Kongre’den 
geçirmek için fazla siyâsi sermaye [çaba] harcamanın 
bir anlamı ve yararı olmayacağını iyi biliyordu. Öte 
yandan, ABD’nin Afganistan’daki girişimi, geniş bir 
güçler koalisyonunun makul bir şekilde kullanılabil- 
mesiyle gerçekleştirilebilmiştir.

Ancak sorunun yalnızca üslûp sorunu olduğunu 
söylemek çekici gelse de, yine de ben bunun temelde 
yanlış olduğu kanısındayım. Çünkü önümüzdeki yıl
larda transatlantik ilişkilerin gerginliğini korumasına 
neden olacak ABD ile Avrupalılar arasında daha de
rin bir ilke sorunu var. ABD ile Avrupalılar arasında
ki anlaşmazlık, her iki. tarafın da zaten paylaştığı libe
ral demokrasinin ilkelerine ilişkin değil, daha ziyade, 
liberal demokratik meşruiyetin temel kaynağının ne
rede yattığına ilişkin bir anlaşmazlıktır.

Biraz şematik olarak ve basitleştirerek söylemek 
gerekirse.. Amerikalılar, demokratik meşruiyetin 
hiçbir kaynağının anayasal demokratik ulus-dev- 
let’ten daha üstün olduğunu görmeme eğilimindeler. 
Öyle ki, herhangi bir uluslararası örgütün bir meşru
iyete sahip olması, yasal yollarla teşekkül eden de
mokratik çoğunluklan, müzakereye, sözleşmeye da
yalı bir süreçle bu meşruiyeti kendi adlarına devret
meleri nedeniyledir. Sözleşme tarafları, bu tür bir 
meşruiyetten, istedikleri zaman vazgeçebilirler; ulus
lararası hukukun ve örgütün egemen ulus-devletler 
arasındaki bu gönüllü anlaşma biçiminden bağımsız 
bir varlığı yoktur.

Oysa ABD’nin aksine Avrupalılar, demokratik 
meşruiyetin, herhangi bir müstakil ulus-devletten 
çok daha büyük olan bir uluslararası toplumun irade
sinden neşet ettiğine inanma eğilimi gösteriyorlar. 
Bu uluslararası toplum, tek ve küresel bir demokratik 
anayasal düzende somut olarak tecessüm ve tebed- 
düh etmez. Ama yine de meşruiyeti, kısmen tebed- 
dün ettiği görülen mevcut uluslararası kurumlara

devredebilir. Dolayısıyla eski Yugoslavya’daki barış- 
gücü askerleri, yalnızca geçici, kısa süreli hükümetle- 
rarası düzenlemeler değildir; daha ziyade, daha geniş 
bir uluslararası toplumun iradesinin ve normlarının 
ahlâkî ifadeleridir.

İnsan, senatör Jesse Helms tarafından ortaya atı
lan türden dikbaşlı bir ulusal egemenlik savunusu
nun, yalnızca Amerikan Sağı’nın belli bir bölümü 
için geçerli olduğunu ve Amerikan Solu’nun Avru- 
pahlar kadar enternasyonalist bir tavır benimsediğini 
söylemekten kendini alıkoyamıyor. Bu, güvenlik-dış 
politika alanında büyük ölçüde doğrudur; ama liberal 
enternasyonalizmin ekonomik yanı sözkonusu oldu
ğunda son derece yanlıştır. Başka bir ifadeyle, Ame
rikan Solu, D TÖ ’ye ya da ticâretle ilgili herhangi bir 
kuruma meşruiyet konusunda özel bir konum biçmez. 
Amerikan Solu, serbest ticâret adına çevre ya da iş
gücü ile ilgili herhangi bir anlaşmayı veya yasayı ih
lal ettiği zaman D TÖ ’ye karşı kuşkulu ve sorgulayıcı
dır; ama bu tür sorunlarda demokratik egemenlik 
meselesinde Senatör Helms kadar hassastır.

Meşruiyetin kaynağına ilişkin geliştirilen bu iki 
görüş konusunda Avrupalıların teorik olarak haklı, 
ama pratik olarak yanılgı içinde olduklarını söyleye
ceğim. Avrupalılar, liberal evrensel değerlere Ameri
kalıların değil kendilerinin yürekten inandıklarını 
iddia ediyorlar. Doğru bir liberal demokratik prose
dürün, doğal olarak meşrû ve âdil olan sonuçlar do
ğuracağının zorunlu olduğunu teorik bir mesele ola
rak iddia edebilmek aslında imkânsızdır. Prosedürle
ri bakımından demokratik olan anayasal bir düzen, 
insan haklarını ve kendi demokratik düzenlerinin 
dayandığı onurlu bir hayat sürdürme normlarını ihlal 
eden diğer ülkelere zarar verecek şeyler yapılmasına 
hâlâ karar verebilir. Gerçekten de anayasal bir dü
zen, Lincoln’ün kölelik meselesinde çarpıcı bir şekil
de ortaya koyduğu gibi, meşruiyetinin dayandığı yük
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sek ilkeleri hiçe sayabilir. Böyle bir düzenin eylemle
rinin meşruiyeti, sonuçta, demokratik prosedürlerin 
haklılığına / doğruluğuna dayalı değildir; aksine, hu- 
lcûkî düzenden daha yüksek / yüce olan ahlâkî alan’- 
dan gelen temel haklara ve normlara dayalıdır.

Avrupalılarm benimsedikleri konumun sorunu şu
dur: Her ne kadar böylesi bir yüksek demokratik de
ğerler alanı, teorik olarak varolabilir olsa da, aslında 
bu, herhangi bir somut (given) uluslararası kurumda 
kusurlu olarak tecessüm eder. Bu meşruiyetin, ulus- 
devlet düzeyinde somut, meşru demokratik kamular
dan devredilmesinden ziyade; zayıf, parçalı bir ulusla
rarası düzeyden devredilmesi fikri, uluslararası toplu
mun iradesini kendi önceliklerine / tercihlerine uya
cak şekilde yorumlamakta keyfî davranan elitleri, güç
lerini ve konumlarını kötüye kullanmaya davet eder.

Avrupalılarm benimsedikleri konumun ikinci 
önemli sorunu, uygulama ile ilgilidir. Küreselleşen 
bir dünyada bile egemen ulus-devletlere ve sadece 
onlara ait olan tek güç, yasaları uygulama gücüdür. 
Mevcut uluslararası yasalar ve örgütler, uluslararası 
toplumun iradesini (uluslararası toplum, ne anlam 
ifade ederse etsin) tastamam haklonı vererek yansıt
tığında bile, alman kararlan / yasaları uygulama hak
kı, genel olarak ulus-devletlere ait bir hak olmayı 
sürdürüyor. Avmpa’dan gelen uluslararası ve ulusal 
hukuk, büsbütün uygulanamaz olan sosyal politika 
talep listesi olarak görülen şeylerden oluşur. Avrupa- 
lılar, bunların sosyal hedeflerin ifadeleri olduğunu 
söyleyen bu tür yasaları meşru görürler. Amerikalılar
sa buna, bence haklı olarak, bu uygulanamaz umutla
rın, hukukun üstünlüğü kuralını aşındırdığı cevabını 
verirler.

Bu teori ve pratik halkasını doğrultabilmenin [te
ori ile pratik arasındaki çelişkileri giderebilmenin] 
tek yolu, ulus-devletten daha yüksek bir düzeyde ger
çek bir demokratik hükümetin varolmasına bağlı 
olacaktır. Böylesi bir küresel demokratik hükümetin, 
bir yandan uluslararası toplumun iradesini gerçekten 
tecessüm ettirebileceği, öte yandansa, bunun çeşitli 
elitler ya da çıkar grupları tarafından bilinçli bir şe
kilde yanlış yorumlanmasını ya da kötüye kullanıl
masını önlemeyi. garanti altına alacak prosedürlere 
ilişkin ihtiyatî tedbirleri de hayata geçirebilecek bir 
yapıya sahip olacağı söylenebilir. Bunun ayrıca, barı
şı korumak ve çoktaraflı koalisyonları ayakta tutmak 
amacıyla yapılan özel ve geçici düzenlemelerin yanı
şım, bugün varolmayan uygulama yetkilerine de sa
hip olacağı varsayılabilir.

Bazı Avrupalılar, ICC veya Birleşmiş Milletler’e 
bağlı çeşitli, kurumlar gibi daha küçük uluslararası 
kurumların istikrarlı bir şekilde artıyor olmasının, bir 
gün, demokratik dünya hükümetini andıran bir şeyin 
kurulmasıyla sonuçlanacağına inanıyorlar. Kanımca, 
siyâsî hayatın içine girildikçe, bu tür bir şeyin gerçek
leştirilme şansının sıfıra yalcın bir ihtimal olduğu da
ha iyi anlaşılıyor. Uluslararası kurumlar açısından in
şa edilmesi pratikte mümkün olabilecek şey, meşru 
ya da demokratik olmayacaktır; meşrû ya da demok
ratik olacak bir şeyse inşası mümkün olmayacak bir 
şeydir. İyi veya kötü şu an sahip olduğumuz uluslara
rası kurumlar, ulus-devletin üstünde uluslararası bir 
meşruiyet boşluğunun varolduğu bir ortamda yalnız
ca kısmî çözümler önerebilecektir. Ya da başka türlü 
söylemek gerekirse, bu kurumlar, ne kadar meşrû 
olurlarsa olsunlar, bunlar, ulus-devletlerin meşruiyet
lerini belirleyen ilkelere ve ulus-devletlerle müzâke
re ettikleri sözleşmeler çerçevesinde belirlenen ilişki
lere bağ(ım)lı olmak zorunda kalacaklardır.

Bu Farklılıklar Niçin Varoluyor?

Yukarıda zikrettiğimiz makalesinde Robert Kağan, 
ABD ile Avrupalılar arasında uluslararası hukuk lco- 
nusunda varolan görüş ve yaklaşım farklılıklarına 
ilişkin realpolitike dayalı bir açıklama biçimi geliştiri
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yor: Avrupalılar, A BD ’den daha güçsüz oldukları 
için uluslararası hukuka ve normlara uyulması gerek' 
tiği görüşünü savunmayı tercih ederlerken; ABD, sa
dece askerî güç açısından değil, aynı zamanda ekono
mik, teknolojik ve kültürel güç açısından da dünya
nın herhangi bir ülkesinden de, (AB gibi) bir ülkeler 
grubundan da dikkat çekecek şekilde daha güçlü ol
duğu için unilateralizmi (tektaraflılığı) tercih ediyor.

Bu argüman ne/reye kadar uzatılırsa uzatılsın pek 
çok bakımdan büyük anlamlar ifade eden bir argü
mandır. Diğer ülkeleri etkilemekten çok diğerlerinin 
yaptıkları üzerine bir şeyler söyleyen ve yapan küçük, 
güçsüz ülkeler, doğal 
olarak, en güçlü ülke
lerin güçlerinin sınır
landırıldığı bir norm
lar, yasalar ve kurum
lar dünyasında yaşa
mayı tercih ederler. Ya 
da tam tersi bir şekil
de, ABD gibi dünya
nın tek süpergücü olan 
bir ülke, doğal olarak eylem özgürlüğünün olabildiği 
ölçüde sınırlanmamasını görmek ister.

Ancak güç politikaları açısından bakıldığında bu 
argüman; nereye kadar götürülürse götürülsün doğru 
bir argüman olmasına rağmen, ABD ve Avrupa’nın, 
ki burada dünyanın diğer ülkelerini zikretmek gerek
miyor, neden farklı görüşlere sahip olduğunu açıkla
yabilmek için yeterli bir argüman olmaktan uzaktır. 
Yukarıda da dikkat çekildiği gibi, ABD’nin tekyanlı, 
Avrupalıların çokyanlı örüntüsü [modellerin/yakla
şım biçimleri] esas itibariyle güvenlik / dış politika 
sorunları, ikincil derecede ise çevre ile ilgili mesele
ler için geçerlidir; oysa ABD, ekonomik alanda, kü
resel ekonomi üzerindeki hakimiyetine rağmen (bel
ki de bu hakimiyeti dolayısıyla) çokyanlı kurumların 
içinde bulmuştur kendisini.

Dahası, ABD ile Avrupalıların sahip oldukları 
güç’lerde gözlenen farklılıklara işaret etmek, kısaca 
bu farklılıkların neden varolduğu sorusunu sormayı 
icap ettiriyor. AB ülkeleri bir bütün olarak 375 mil
yon nüfusa ve 9.7 trilyon ABD doları gayr-sâfî millî 
hâsıla’ya sahip; buna karşılık ABD’nin 280 milyon 
nüfusu ve 10.1 ABD doları gayr-ı safî millî hâsıla’sı 
var. Avrupa, savunma harcamalarına ABD ile eşit 
düzeylerde para ayırabilecek bir güce sahip ama böy
le yapmamayı tercih ediyor. Avrupa, ortaklaşa olarak 
savunmaya sadece 130 milyon ABD doları harcarken

-ki bu miktar gittikçe azalıyor-, ABD, savunmaya 
300 milyar dolar harcıyor; A BD ’nin savunmaya yap
tığı harcama, dramatik bir şekilde artış göstermekte
dir ve gösterecektir. 11 Eylül sonrasında Başkan 
Bush’un talebiyle ABD’nin savunma harcamalarında 
gerçekleşen istikrarlı artış, İngiltere’nin savunmaya 
ayırdığı toplam bütçeden daha fazladır. 2002 yılında 
Avrupa’nın daha muhafazakâr bir yöne kaymasına 
rağmen, hiçbir sağcı aday ya da merkez-sağdaki hiç
bir aday, savunma harcamalarının önemli oranlarda 
artırılması gerektiği yönünde bir kampanya yürütmü
yor. Avrupa’nın sahip olduğu gücü kullanma kabili

yeti, hiç kuşkusuz ki, 
A B ’nin mevcut karar 
verme sisteminin yo- 
laçtığı Avrupa’nın kol- 
lektif eylem sorunları 
nedeniyle büyük ölçüde 
zayıflamıştır. Ancak 
daha iyi kullanılabilir 
bir askerî güç yaratma
da başarısız olunması, 

açıkça siyâsî ve normatif [“ahlâkî”] bir sorundur.
Öte yandan, her küçük ve zayıf ülkenin ABD’nin 

tekyanlı politikalarından aynı derecede rahatsız ol
duğu söylenemez. Tuhaf bir şekilde Soğuk Savaş dö
nemindekinin tersi politikalar izleyen Ruslar, Ame
rika’nın Anti-balistik Füze Anlaşması’ndan çekilme
si konusunda Avrupalılardan çok daha az rahatsız ol
muşlardı; çünkü bu anlaşma ofensif stratejik nükleer 
güçte büyük kesintiler yapılmasını mümkün kılıyor
du. Avustralya ile Yeni Zelanda, ABD’nin tarımsal 
yardımlarından doğrudan etkilendikleri için tabii ki 
ABD’nin uluslararası ticârî anlaşmalara uymasını is
tiyorlar; ama A BD ’nin güvenlik politikalarını ulusla
rarası normlara uygun ve bağımlı hâle getirmemesin
den A B üyesi ülkelerin çoğuna kıyasla daha az ahlâ
kî tepki göstermişlerdir.

Bu nokta, bizi, Avrupalıların uluslararası düzeni 
neden Amerikalılardan oldukça farklı şekillerde gör
düklerine ilişkin diğer nedenler üzerinde durmaya 
götürüyor. Burada kritik önem arzeden bir faktör, 
Avrupalıların önceki kuşakla entegre olması tecrü
besidir. Egemenliğin yitirilmesi, Avrupalılar için so
yut, teorik bir mesele değildir; sağlık ve güvenlik 
standartlarından, lokal kontrolden, sosyal politikala
ra ve millî paralara kadar pek çok alanda egemenlik
lerini istikrarlı bir şekilde Brüksel’e devrediyorlar. Bu 
mazoşistilc tecrübeyi tekrar tekrar yaşadıktan sonra

A BD doğal olarak eylem özgürlüğünün 
olabildiği ölçüde sınırlanmamasını görmek 
ister. A B D ’nin tekyanlı, Avrupalıların 
çokyanlı örüntüsü, esas itibariyle güven
lik/dış politika sorunları için geçerlidir.
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insan, Avrupalıları, herkesi, sigarayı bırakmanın ver
diği acıları yaşamaya çağıran sigarayı bırakan eski si
gara tiryakilerinin durumuna benzetiyor.

Uluslararası düzen konusunda ABD ile Avrupa 
arasındaki son önemli farklılık, Avrupalıların inanç
larıyla ve pratikleriyle ilgili değil; Amerika’nın ayrık
sı, kendine özgü ulusal tecrübesi ve bu tecrübeden zu
hur eden istisnâilik / imtiyazlılık duygusu ile ilgilidir. 
Sosyolog Seymour Martin Lipset saygın meslek haya
tının uzunca bir bölümünü, ABD’nin, Avrupa’dan, 
Kanada’dan, Avustralya’dan, Yeni Zelanda’dan ya da 
Japonya’dan önemli ölçüde farklı olan politikalar ve 
kurumlar geliştirerek, 
gelişmiş demokrasiler 
arasında nasıl dışta kal
dığını açıklamakla ge
çirmiştir. (5) İster re
fah, suç, regülasyon ve 
eğitim [gibi iç politika] 
meselelerinde olsun, is
terse dış politika sorun
larında olsun, Ameri
ka’yı diğerlerinden kesinkes ayıran önemli farklılık
lar vardır: ABD, diğer demokrasilerden daha çok an- 
ti-devletçi, bireyci, “bırakınız yapsınlar, bırakınız 
geçsinler”ci ve eşitlikçidir.

A BD ’nin bu istisnâîlik duygusu, diğer demokratik 
kurumlarmı ve bunların meşrûiyetlerini de içerecek 
kadar geniş bir alana yayılır. Avrupa’nın eski top- 
lumlarının çoğunun aksine, ABD, siyâsî bir fikir te
meli üzerine kurulmuştur. Ülkenin kurulmasından 
önce bir Amerikan halkı ya da Amerikan ulusu yok
tu: Ulusal kimlik; dînî, kültürel, ırkî ya da etnik te
mellere dayalı olmaktan çok, civic [sivil / yurttaşlık 
ilkesine / ortak paydasına dayalı] bir kimlikti. Dünya
nın en eski ama hâlen varlığını sürdüren demokrasi
si olan, geçici siyâsî bir uzlaşma olarak görülmeyen 
tek bir Amerikan rejimi vardı. Bu, Avrupalıların, da
ha eski bir kimlik kaynağı olarak ayrıksı ve özgün 
olarak değerlendirdikleri, ABD’nin siyâsî kurumlan- 
na, dâimâ dînî bir saygıyla, hassasiyetle yaklaştıkları, 
sahiplendikleri anlamına gelir. 11 Eylül’ün hemen 
akabinde Amerikan bayrağının ülke genelinde yay
gınlaştırılması ve dalgalandırılmast, Amerikalıların 
bu derinden hissettikleri yurttaşlık duygularının en 
son tezâhürüdür.

Dahası, Bağımsızlık Bildirgeleri ve Anayasaları 
Amerikalılar için, sadece Kuzey Amerika kıtası üze
rindeki meşrû (legal = hukûkî) -  siyâsî düzenin teme

li değildir; aynı zamanda, evrensel değerlerin somut
laşmasıdır ve bunlar, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
sınırlarının çok çok ötesine taşan, bütün bir insanlık 
için önem arzeden şeylerdir. Amerikan doları yasa
sında, her şeyi görmeye lcâdir olan büyük primadin 
altında novus ordo seclorum (bütün çağların yeni 
düzeni) yazılı bir ibare yer alır. Başkan Reagan, sık 
sık Vâli Winthrop’a gönderme yaparak ABD’den 
“tepeden etrafa ışık saçan şehir” olarak sözettiğinde, 
Reagan’m sözleri pek çok Amerikalı’nm yüreğinde 
derin titreşimler oluşmasına yol açmıştır. İşte bu du
rum, Amerikalıların, zaman zaman, kendi ulusal çı

karlarını insanlığın çok 
daha kapsamlı çıkarla
rıyla karıştırmalarına 
yol açan tipik Ameri
kan davranışı sergile
melerine neden olmak
tadır.

Avrupa’nın -ve bu 
bağlamda, Japonya gibi 
gelişmiş Asya ülkeleri

nin- durumu, oldukça farklı bir görünüm arzeder. 
Avrupalılar, demokratik rejimlere kavuşmadan çok 
önceleri ortak tarihlere sahip halklardı. Birbirinden 
farklı rejimlerin gelip gitmesine tanık olmuşlardı; ki, 
bu rejimlerden bazıları, hâlen hafızalarda canlılığını 
koruyan insanlıkdışı cinâyetlerin gerçekleştirilme
sinden sorumluydu. Amerika’da hayli yaygın olan bu 
tür bir yurtseverlik, Avrupa’nın pek çok ülkesinde 
pek hoş karşılanmaz: Almanlar, II. Dünya Sava- 
şı’ndan sonra yıllardır çocuklarına Alman bayrağını 
gösteri aracına dönüştürmemelerini ya da futbol 
maçlarında gürültülü tezahüratlar yapmamalarını öğ
retmişlerdi. Fransızlar, ve farklı bir şekilde de olsa, 
İngilizler dünyada daha büyük ulusal misyon duygu
suna sahip olmayı sürdürürlerken, diğer bazı Avrupa 
ülkelerinin, kendi siyâsî kurumlarmı, dünyanın diğer 
tüm ülkelerinin benimsemeleri gereken evrensel mo
deller olarak gördüklerini söylemek yanlış olmaz. 
Gerçekten de pek çok Avrupalı, kendi ulusal kurum- 
larınm, uluslararası kurumlardan daha düşük bir meş
ruiyete sahip olduğunu, Avrupa Birliği’nin bu bağ
lamda orta bir yer işgâl ettiğini düşünmektedir.

Bunun nedenlerini anlayabilmek hiç de zor değil
dir. Avrupalılar, 20. yüzyılın ilk yarım yüzyıllık kanlı 
tarihini, ulusal güvenliğin küstahça tecrübe edilme
sinin doğrudan bir sonucu olarak yaşanmış bir tarih 
olarak değerlendirirler. Avrupa Birliği olarak adlan

11 Eylül’ün hemen akabinde Amerikan 
bayrağının ülke genelinde yaygınlaştırıl
ması ve dalgalandırılması, Amerikalıların 
bu derinden hissettikleri yurttaşlık duygu
larının en son tezâhürüdür.
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dırdıkları 1950’li yıllardan bu yana inşâ etmeye çalış
tıkları “ev”i, bu tür egemenliklerin bir kez daha kont
rolden çıkarak her şeyi altüst edecek şekilde yayılma
sını önlemek amacıyla, bu egemenlikleri, bilinçli bir 
şekilde çok katmanlı kurallar, normlar ve düzenle
meler içine gömdükleri gözleniyor.

AB; gücü, Avrupa’nın sınırlarının ötesine taşıya
cak ve yansıtacak bir mekanizma haline gelebilir 
ama Avrupalılar, A B’nin amacının, çoklukla, güç 
politikalarını aşan bir amaç olduğunu düşünüyorlar. 
Başka bir deyişle, AB projelerinin, tarihin sonunda 
son insan için rahat bir yaşama mekânı icat etmek 
olduğunu görüyorlar.

Avustralya’nın ulusal tecrübesi, onu, ABD ile 
Avrupa arasında bir yere yerleştirir. Britanya’nın lo
kal sömürgesi olan Avustralya, ABD gibi, devlet oto
ritesine karşı gerçekleştirilen bir devrimle doğmamış
tır; bu yüzden, Avustralya, ABD’nin anti-devletçili- 
ğini ve yüksek otoriteye karşı kuşkulu yaklaşımını ay
nı ölçüde paylaşmaz. Her ne kadar yeni bir yerleşim 
merkezi olmuş olsa da, Avustralya’nın ulusal kimliği, 
Amerika’ya kıyasla, yeni demokratik siyâsî kurumla- 
ra daha az belirgin şekillerde bağımlı olarak gelişmiş
ti. Dahası, geniş coğrafyası ve tarihsel kökenleri, 
Avustralya’nın, istisnâî lcurumlara sahip olduğu duy
gusunu geliştirmesine izin vermemişti.

Öte yandan, ulusal egemenlik, Avustralya için 
Avrupa ülkelerinin çoğundan çok daha önemlidir. 
Avustralya, Orta Avrupa’da olduğu gibi, kendi ege
menliğini, felâketle sonuçlanacak şekilde sınırsız 
olarak kullanmak gibi bir tecrübe yaşamamıştı hiçbir 
zaman. Daha ziyade, kendi egemenliğinin Japonya 
tarafından tehdit edildiğini görmüş ve Amerikan gü
cünün yardımıyla bu tehditten kendisini kurtarma 
ihtiyacı hissetmişti. Avustralya’nın içinde bulundu
ğu çevre, hem siyâsî olarak, hem de kültürel olarak 
bir hayli çeşitlilik arzeden bir çevredir. Geleneksel 
güç politikaları, Doğu Asya’da hayatın bir gerçeği 
olmayı halen sürdürüyor; bölgedeki devletler arasın
daki ilişkileri düzenleme gücüne sahip AB ile karşı
laştırılabilir belirleyici bir kurumlar ve normlar çer
çevesi yoktur. Küçük bir güç olarak Avustralya, özel
likle de ekonomik alanda kurallar ve kurumlarla sı
nırlanmış daha büyük güçlere; ama güvenliğini ko
ruyabilmek] için nihâî olarak Amerikan gücüne ba
ğımlıdır. Bu nedenle, 11 Eylül’den sonra ABD’ye 
Avustralya tarafından yöneltilen eleştirilerin Avru
pa’dan gelen eleştirilerden daha yumuşak olması hiç 
de şaşırtıcı değildir.

Tarihin Sonu’nda mıyız?

Bu nokta, başlangıçta ortaya attığımız ve aynı za
manda ABD ile Avrupalılar arasındaki anlaşmazlık
ların önemli kaynaklarından biri olan meseleye bizi 
tekrar döndürmektedir. Avrupalılar, tarihin sonunda 
yaşadıklarını söylerken kesinlikle haklılar; burada so
run, dünyanın geri kalan kısmının tarihin neresinde 
oldukları sorunudur. Elbette ki, pek çok dünya ülke
si, ekonomik büyümeden de, istikrarlı bir demokrasi
den de ve barıştan da yoksun olduğu için tarihin ba
taklığına saplanmış durumdadır. Her ne kadar tarih
te, Irak ve onun çok çok ötesindeki ABD gibi ülke
ler arasında gerilimler ve çatışmalar yaşanabilmek- 
teyse de, büyük güçler arasında büyük savaşların ya
şanma ihtimali birdenbire ortadan kalkmıştır.

ABD ’ye meydan okuyacak demokratik olmayan 
yeni büyük güçler kesinlikle yok; belki Çin bir gün 
böyle bir ülke konumuna gelebilir ama henüz ortada 
görünür bir şey yok. Bununla birlikte, kitle imhâ si
lahlarıyla donanan terörist bir örgüt [el-Kaide kaste
diliyor], elbette ki bu bağlamda farklı bir meseledir: 
Her ne kadar bu örgüt, küçük bir tarihsel oyuncu ol
sa da, potansiyel olarak kullanabileceği teknolojik 
kapasite, dünya ölçeğinde bir tehdit olarak ciddiye 
alınmayı zorunlu kılacak bir kapasitedir. Gerçekten 
de, böylesi bir örgüt, belli şekillerde, nükleer silahla
ra sahip süpergüçlerden çok daha ciddî meydan oku
malar geliştirme tehlikesi taşıyor; çünkü nükleer si
lahlara sahip süpergüçler, büyük ölçüde caydırılabi- 
lirdir ve ulusal bir intihara kalkışma işine soyuna- 
mazlar. Bu tehlike meselesinde temel sorun, kitle im
hâ silahlarına sahip düşman terörist örgütlerin artık 
kalıcı bir gerçeklik haline geldiği 11 Eylül sonrası dö
nemde dünyanın köklü bir şekilde değişip değişmedi
ği sorunudur. Pek çok Amerikalı, açıkça böylesi bir 
şeyin sözkonusu olduğunu düşünüyor ve Saddam Hü
seyin gibi bir liderin nükleer silahlara sahip olduğu 
zaman, çaresiz bir adamın tek kurtuluş yolu olarak bu 
silahları teröristlere vereceğine inanıyor. Tıpkı Baş
kan Bush gibi onlar da, bunun, sadece ABD için de
ğil, aynı zamanda bir bütün olarak Batı uygarlığı için 
bir tehdit olduğu kanısındalar. [Bush’un] düşmandan 
önce saldırıya geçme (preemption) doktrinini geliş
tirmesine ve ABD’nin dünyada tektaraflı olarak güç 
kullanmaya daha fazla istekli davranmasına neden 
olan şey, bu tehdidin ciddiyetidir.

A BD ’nin aksine pek çok Avrupa ülkesi, 11 Eylül 
saldırılarının, Usame bin Ladin’in şanslı olduğu ve
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tam hedeften vurduğu olmuş ve bitmiş türden bir 
olay olduğuna inanıyor. Ancak 11 Eylül’den sonra 
alarm durumunun ve savunmaya ve saldırıları önle- 
meye dönük önlemlerin artırıldığı gerçeği de gözö- 
nünde bulundurulduğunda el-Kaide’nin gelecekte 
benzer başarılı eylemleri gerçekleştirme ihtimali kü
çüktür. Avrupalılar, Saddam Hüseyin’in nükleer si- 
lahları teröristlere verme ihtimalinin zayıf olduğuna 
ve hâlâ caydırılabilirliğinin geçerliliğini koruduğuna 
inanıyorlar. Dolayısıyla. Irak’ın işgali gereksizdir; tıp- 
kı Körfez savaşından sonra olduğu gibi Saddam Hü- 
seyin’i kontrol altında tutmak (containment politi- 
kası) yine işe yarayacaktır. Ve son olarak, AvrupalI
lar, Müslüman teröristlerin Batı’ya karşı genel bir 
tehdit oluşturmadıklarına; ama Ortadoğu’da ve Kör- 
fez’deki ABD politikalarının bir sonucu olarak ABD 
üzerinde yoğunlaştıklarına inanıyorlar.

Demokrasinin Geleceği

Bu kısa vadeli tehditleri atlattığımızı varsaydığımız
da, görünebilir bir gelecekte dünya politikasında 
önemli bir rol oynamaya devam edecek ABD ile Av- 
rupalılar arasındaki mevcut çatlak’ta mesele edinil
mesi gereken çok daha büyük bir ilkenin varolduğu
nu göreceğiz. Bu ilke, bizzat demokrasinin keyfiyeti 
(nature) ile ilgili olmak zorunda olan bir ilkedir. Hız
la küreselleşen bir dünyada, demokratik meşruiyetin 
tam yeri neresi olacaktır, öyleyse? Şimdi ve sonsuza 
dek sadece ulus-devlet düzeyinde mi varolacaktır; 
yoksa gerçek anlamda demokratik uluslararası ku
mruların gelişebileceğini tahayyül etmek mümkün 
müdür? Mevcut uluslararası kurallar, normlar ve ör
gütlerdeki gözlenen kargaşa, bir gün, gerçek küresel 
yönetim yönünde bir dizi geçici düzenlemelerden 
çok daha kalıcı bir şeylere evrilebilecek mi? Ve eğer 
böylesi bir şey sözkonusu ise, bu durumda, bu kurum
lan kim dizayn edecek?

Daha önce de ifade ettiğim gibi bu konuda benim 
görüşüm şu: Demokrasinin uluslararası düzeyde ger
çekleştirilebileceğini tahayyül edebilmek son derece 
zordur ve böylesi uluslar arası kurumlar yaratma giri
şimleri, ulus-devlet düzeyinde varolan gerçek demok
rasiyi aşındıracak ters (perverse = sapkın, çökertici) 
etkilere neden olacaktır; böyle düşünmemin elbette 
ki pek çok nedeni var. Buna kısmen istisna teşkil 
eden tek örnek, Euro’ya geçilmesi ve Nice Sözleşme
si gereği planlı genişleme uygulamasıyla birlikte siyâ
sî bir proje olarak ilerlemeye, mesafe katetmeye de

vam eden Avrupa Birliği’dir. Ne ki, AB deneyimi, 
bir şekilde, benim görüşümü doğruluyor: AB düze
yinde gözlenen önemli bir “demokratik açık” vardır; 
ki bu, üye ülkeler düzeyindeki mevcut demokratik 
açık’ları da şiddetle artırmaktadır. İşte bu, Brük
sel’deki kılını kıpırdatmak, oturdukları yerden kalk
mak istemeyen bürokratların lehine lokal güçlerin 
zayıflaması ve zayıflatıcısı olarak görülen A B’nin en
tegrasyonunun daha fazla genişletilmesine karşı veri
len ‘karşı tepkilerin’ çoğunun temel nedeni ve kay
nağıdır. Farklı beklentilere ve deneyimlere sahip 
olan Doğu Avrupa ülkelerini A B ’ye dahil edecek bir 
sonraki AB genişleme toplantısından ve sürecinden 
sonra bu problem daha da şiddetlenecektir.

Kitle imha silahlarıyla donanan teröristler tara
fından tehdit edilen bir ulusun tek taraflı olarak ken
dini savunma hakkı olmadığını iddia etmek de pren
sip olarak mümkün değildir. Elbette ki, böylesi bir 
tehdidin gerçekten varolup varolmadığını tartışmak 
meşrûdur. Ama eğer böyle bir tehdit varsa, bu du
rumda, bir hükümetin kendini savunmak için uluslar 
arası yasalara bağımlı kalmasını savunmak bir sorum
suzluk örneği olacaktır.

Ama ABD, uluslararası kurumlara meşruiyetini 
kazandıran daha geniş demokratik bir uluslararası 
toplumun varolduğu ilkesini kabul etmeyi, haklı ola
rak, reddederse, bu durumda, dünyanın en güçlü de
mokratik ulus-devleti olarak ABD, bu davranışının 
sonuçlarını ve algılanma biçimlerini dikkatle hesaba 
katma ihtiyacı duyacaktır. ABD’nin kendi çıkarları, 
kendisini içinde bulduğu kapsamlı ortak anlaşmalar 
ve kurumlar çerçevesinde karşılıklı münasebetler ge
liştirme ihtiyacını dikte eder. Askerî alanda haliha
zırda varolan tek taraflı eylemin sunduğu fırsatlar, ti
câret ve finans alanlarındakiler kadar geniş ve kap
samlı değildir. Başa çıkılması zor kollektif eylem 
problemleri yaratan standartlar, serbest ticaret, fi- 
nansal akış ve hukûkî saydamlık gibi küresel ölçekli 
kamusal iyi’ler ve çevrenin tahrip edilmesi, suç ve ci
nayet olayları, uyuşturucu trafiği gibi küresel ölçekli 
kamusal kötüler vardır. Bu problermlerden bazıları, 
ancak dünyanın en güçlü ülkesi bu kamusal iyileri 
sunmakta ya da bunların sunulmasını sağlayan ku
rumlan örgütlemekte -ki, ABD, daha önceki dönem
lerde bunları yapmak için bir hayli can atıyordu- ön
cülük rolü üstlendiği zaman çözümlenebilir.

ABD’nin özellikle de güvenlik alanında egzersiz 
ettiği devâsâ güç marj ini, ona, bu gücü ihtiyatlı ve ba- 
sîretli bir şekilde kullanma konusunda özel sorumlu
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luklar yüklüyor. Robert Kağan, Amerika’nın kumcu 
babalarının “insanlığın görüşüne derin saygı gösteril- 
mesi” olarak söyledikleri şeyin gösterilmesi, hayata ge
çirilmesi ihtiyacından sözediyor. Ama Kagan’a göre 
bu söz veya davranış biçimi, Amerika’nın amaçlarına 
ve hedeflerine destek verme önerilerini hiç de saygılı 
olmayan bir şekilde reddetmekten başka bir şey ifade 
etmez. Bu amaçların ve hedeflerin, bir şekilde, Ame
rikalı olmayanların fikirleri tarafından şekillendirile
bilmesi gerektiği pek de açık değildir.

Kanımca, gerçek ölçüde “derin saygı” gösterecek 
az çok ılımlı bir Amerikan dış politikası en az şu un
surlardan oluşmalıdır:

Birincisi: Eğer ABD, terörizme karşı politikasını 
önceden saldırı politikası yönünde değiştirecekse, bu 
durumda, pek çok şeyin yanısıra bu yeni doktrinin sı
nırlılıklarını gösteren daha kapsamlı bir strateji geliş
tirme konusunda uzun uzadıya kafa yormalıdır. Bu 
tür bir güç kullanımını haklılaştıracak ne tür tehdit
ler vardır ve ne tür kanıt standartları mevcuttur? Öy
le zannediyorum ki, ABD, şer ekseninin üç ayağın
dan en azından ikisine taktaraflı olarak saldırmayı 
düşünmüyor; eğer gerçek buysa, neden bunu açıkla
mıyor? ABD, terörizm ve kitlesel imhâ silahları ko
nusunda' ölesiye bir korku süreci yaşıyor. Gelecek 
tehditler konusunda çok daha gerçekçi değerlendir
meler yapılması, bir yandan, askerlerin savaşa hazır 
beklemelerini mümkün kılarken, öte yandan da, ön
ceden saldırı uygulamasının önüne set çekecek [bu 
yola başvurulmamasını gerektirecektir.

İkincisi: ABD, karbon sızması gibi küresel ölçekli 
kamusal kötülüklerden bir şekilde sorumlu olduğunu 
kabul etmelidir. Kyoto Protokolü, pek çok açıdan 
son derece çatlak bir belgedir ve karbon sızmaları ile 
gözlenen küresel ısınma arasında varolduğu söylenen 
irtibat kesin olarak ispatlanabilmiş değildir. Öte yan
dan, bunun aksi de [yanlış olduğu da] kanıtlanama- 
mıştır. Dolayısıyla bu iddianın doğru olma ihtimali
ne karşı tedbir almak ihtiyatlı ve basiretli bir davra
nış olacaktır. Küresel ısınmanın ötesinde, A BD ’nin 
enerj i kullanımından neden mevcut vergi oranların
dan çok daha fazla vergi kesmesi gerektiğini kanıtla
yan pek çok sebep var: Her on yılda bir savaş yapma
nın dış dünyada ABD hakkında oluşan olumsuz ima
jın bedelini ödemek ya da dolayısıyla Orta Doğu pet
rollerinin kapısını daima açık tutrri&k; alternatif 
enerji kaynaklarının geliş(tiril)mesini teşvik etmek; 
ve 11 Eylül olayından sonra ABD’nin hiç de özel bir 
dostu olmadığı anlaşılan Suudî Arabistan’la başede- 
bilecek politikalar geliştirebilmek için uygun ortam

lar yaratmak. Amerikalılar, uluslararası anlaşmaların 
gereği olarak ciddî ekonomik fedakârlıklarda bulun
maları gerektiğine iknâ olmamış olabilirler ama böy
le yapmanın yeteri kadar kendi çıkarlarına olduğunu 
görürlerse, Amerikan halkı yine benzer bir konumu 
benimsemeye iknâ edilebilir.

Son olarak: Bu yılın başlarında alman çelik ve ta
rıma destek kararlarından geri adım atılmalıdır. W as- 
hington’daki hiç kimse, ilk planda bu kararların siyâ
sî yarar elde etme amacından başka bir kaygıyla alın
madığını inkâr etme numarasına yatamaz! Ve küresel 
ekonomiyle ilintili herhangi önemli bir meselede 
ABD’nin devreden çıktığı bir durumda ABD’nin li
derliğini sürdürebileceğinden sözedilemez. Şu an T i
câreti Teşvik Otoritesi (TTO ) resmen hayata geçtiği 
için, ABD, T T O ’yu, etkin bir şekilde hareket ede
bilmekte bir aracı olarak kullanmaya ihtiyaç hisset
mektedir.

2002 yılı içinde patlak veren ABD ile AvrupalI
lar arasındaki çatlak, sadece mevcut Amerikan yöne
timinin üslûbunu ya da 11 Eylül sonrasında oluşan 
dünyanın durumunu yansıtan geçici bir problem de
ğildir. Bu “çatlak”, aynı zamanda, fiilî kurumlarının 
şaşırtıcı bir şekilde biribirine benzer hale getirildiği 
daha geniş ve genel anlamda Batı uygarlığı içindeki 
demokratik meşrûiyetin yerine ilişkin ortaya çıkan 
görüş farklılıklarının da bir yansımasıdır. Esas itiba
riyle ilke farklılıklarına dayalı bir sorun olan bu me
sele, küresel düzlemde varolan “demokratik açık”a 
nihâî olarak pratik bir çözüm bulunamaması nede
niyle temelde çözümlenemez bir meseledir. Bununla 
birlikte bu mesele, egemen ulus-devletler sistemi 
içinde A BD ’nin ılımlı bir tavır geliştirebilmesi ölçü
sünde hafifletilebilir. ■
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FİLİSTİN’DE YOL AYRIMINA DOĞRU
İSRAİL GAZZE’YE, AMERİKA IRAK’A MI?

SEFER TURAN

G eçen Nisan ayında İsrail askerleri Batı Şe- 
ria'yı tamamen işgal edip Filistin lideri Ya- 
ser Arafat'ı Ramallah’taki karargahına hap

settiklerinde dünya kamuoyunun vicdanı az da olsa 
harekete geçmiş ve özellikle İslam dünyasında İsrail'e 
yönelik protestolar tertip edildiği gibi dünyanın diğer 
ülkelerinde de İsrail kınanmıştı. Ancak ne İslam 
dünyasındaki tepkiler ne de diğer ülkelerdeki protes- 
tolarm boyutları, Filistin’de olup bitenleri asla yan- 
sıtacak şiddette olmadı.

Dünyanın sessiz kalışına rağmen Filistin halkı, 
kendi topraklarında onurlu bir hayat için direnişten 
vaz geçmedi. Bu süre içinde İsrail'in uygulamaları- 
nın, Filistin halkını sindiremediği gibi, aksine daha 
da radikalleştirdiğini gözlemliyoruz. Şöyle ki, Filistin 
lideri Yaser Arafat Oslo barış anlaşmasını imzalayıp 
İsrail'le masaya oturduğunda Filistin içinden buna 
büyük tepkiler geldi. Şam'da bir araya gelen Filistin
li 10 örgüt, açık bir tavırla Oslo sürecine karşı çıktı. 
Oslo karşıtlığının başını ise Hamas çekiyordu.Ha- 
mas bugün Arafat liderliğindeki el Fetihle birlikte 
Filistin’in en büyük örgütü. Özellikle Gazze Ha
mas'm kalesi. Hamas, Filistin direnişinde yöntem 
olarak İntifada'dan yana tavır koydu. "İsrail işgali 
bitinceye kadar silahlı mücadele" çizgisini benimse
di. Ve bu çizgiyi her defasında açıklamaktan geri kal
madı. Hatta İkinci İntifadaının başladığı tarihe kadar 
geçen süre içerisinde bile bir taraftan Filistin yöneti
mi ile çat-ışmamaya gayret ederken diğer taraftan da 
İsrail' işgaline karşı silahlı mücadeleden geri kalma
dı. Aslında yaptığı son derece zor bir işti. Çünkü o 
dönemde İsrail askerlerine karşı yapılacak her silahlı 
eylemin sonunda, İsrail askerinden önce Filistin po
lisi ile karşı karşıya gelmek durumundaydı. Durum bu 
şekilde devam ederken 2000 yılı eylül ayında Filistin

tarihinde önemli bir olay yaşandı. Ariel Şaron, Mes- 
cid-i Aksa’ya girerek "burası bizim" mesajı vermeye 
çalıştı. Oysa Mescid-i Aksa'mn kutsallığının bu şe
kilde çiğnenmesi Filistinliler açısından "kırmızı çizgi
yi" geçmek anlamı taşıyordu. Filistin halkı Mescid-i 
Aksa'ya olan bağlılığını vurgulamak için İkinci İnti- 
fada’yı başlattığında Filistinli bütün gruplar buna 
destek verdi. Arafat'ın lideri olduğu el Fetih dahil. 
Aslında İkinci İntifada, el Fetih içinde büyük bir dö
nüşümü de beraberinde getirdi. Örgütte işgale karşı 
silahlı mücadeleyi destekleyenler daha etkili 
olmaya başladı. Çünkü aksi takdirde, el Fetih sokak
taki hakimiyetini kaybetmek üzere olduğunu hissedi
yordu. Bunun neticesinde de intifadanın ilerleyen 
günlerinde el Fetih içinde "el Aksa Tugayları" adlı 
silahlı örgüt Hamas'm askeri kanadı İzzeddin Kas- 
sam’la birlikte İsrail'e karşı meydan okumaya ve İs
rail hedeflerine etkili saldırılar yöneltmeye başladı. 
Yani el Fetih'in silahlı kanadı sayabileceğimiz el Ak
sa Tugaylarının çıkışım, İsrail'in uyguladığı şiddet 
politikasının bir sonucu olarak görebiliriz.

İsrail'in Filistinlilere yönelik bu uygulaması ku
rumsal anlamda, Filistinli örgütleri Hamas çizgisine 
ittiği gibi Filistin halkını da İsrail'le barış olamayaca
ğına ikna etmeye yeterli oldu. Bir zamanlar “belki ba
rış içinde yaşayabiliriz” diyenler “asla barışın olacağı
na inanmıyoruz” demeye başladılar.

Filistin toplum olarak böylesine bir dönüşüm ya
şarken İsrail ordusu geçen Mart ayının sonunda bar
dağı taşıran son adımını da attı Batı Şeria tamamen 
işgal edildi.

Arafat karargahına hapsedildi. Filistin kentlerin
de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnsanlar günlerce 
sokağa çıkamadılar. Beslenme sorunu ortaya çıktı. 
Hastaneler çalışamaz oldu. Yaralılar hastahanelere
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gidemez oldu. İlaç sıkıntısı ortaya çıktı. Kısaca hayat 
Filistinliler için dayanılmaz bir durum aldı. (Ben bu 
yazıyı yazarken Nablus'u telefonla aramıştım "80 gün 
oldu dışarı çıkmadık" diyorlardı.)

Ancak bütün bu baskılar Filistin halkının diren- 
me gücünü kırmaya yeterli olmadı. Filistinliler yazı
nın başında değindiğimiz dünyanın sessizliğine 
rağmen, İsrail'in sınır tanımayan saldırılarına rağmen 
direnmekte ısrarlı olduklarını bir kez daha göster
di.Bu arada önemli gelişmeler yaşandı. Öncelikli ola
rak şunun altını çizmek gerekiyor. Filistin halkı her 
ne kadar direnme noktasında azim gösterse de neti
cede onlar da "insan" oldukları için ve insan gibi ya
şamak onları da hakkı olduğu için zaman zaman bık
kınlık içine girdi. Bunu farkeden Filistin örgütleri, İs
rail'e yönelik mücadele şeklinde bir değişime gitme
yi planladılar

Şöyle ki: Filistinlilerin "şehadet saldırısı" İsra
il'in "intihar saldırısı" dediği saldırılar, İsrail halkı
nı bunalttığı gibi, o saldırıların faturası Filistinliler 
açısından da ağır olmaya başlamıştı. Çünkü Filistin 
her gün bir başka yerde patlayan canlı bombalar İs
rail’in derinliklerini vurmaya başlayınca ve Tela- 
viv'in kalbinde bombalar patlayınca ve en önemlisi 
her türlü önlemlerine rağmen canlı Filistinli feda
ilerin İsrail'in içlerine sızmasını önlemekte aciz ka
lınca ilginç bir yöntem izlemeye başladı: Saldırıyı 
gerçekleştirenlerin ailelerini cezalandırmak! Nite
kim öyle de oldu:.. İsrail ordusu geçen aylarda Filis
tinlilere ait evlere patlayıcı yerleştirerek havaya 
uçurmaya başladı. Filistinliler bunu savaş hukuku

veya ahlaki değerlerle bağdaşıp bağdaşmadığı şek
linde ele almıyorlardı. Çünkü İsrail'in hiçbir uygu
laması hiçbir şekilde bu kapsamda ele alınacak gibi 
değildi. Zira son iki yıl içerisinde İsrail askerleri ta
rafından tam 19 bebek (çocuk değil!) öldürüldü. S i
villere ait evler bir biri ardından patlatılmaya başla
nınca Filistin’li örgütler de taktik değiştirdi. Saldırı 
düzenleyen fedailerin isimlerini açıklamamaya baş
ladı. Burada önemli bir gelişme daha yaşandı. Dedi
ğimiz gibi, bütün bu olup bitenler Filistin halkının 
sosyal yaşantısını, ekonomik hayatın, kısaca günlük 
hayatını olumsuz etkilediği için Filistinli gruplar bir 
araya gelerek saldırıları durdurma eğilimine girdiler. 
Hatta Hamas lideri Şeyh Ahmet Yasin kameralar 
karşısına geçti ve "şehadet saldırılarını" durdurabile
ceklerinin sinyalini verdi. Aslında durum şuydu. Fi
listinli gruplar bir araya gelmişler ve bir çok toplan
tının ardından "intihar saldırılarını" durdurma kararı 
almışlardı. Ahmet Yasin'in açıklaması da varılan bu 
anlaşmanın ilk yansımasıydı.

Ama Ahmet Yasin1 in konuşmasından birkaç saat 
sonra... İsrail helikopterleri Gazze'ye bir hava saldırı
sı düzenledi ve Hamas1 m askerî kanat lideri Salah 
Şahada ile birlikte çok sayıda Filistinliyi öldürdü. Bu
nun üzerine Filistinli örgütler intikam yemini ettiler. 
Vardıkları anlaşmada yeniden rafa kalktı. Ve bu de
fasında bomba Tel aviv'in göbeğinde patladı. İsrail 
art arda iki canlı bombayla sarsıldı. Birini İslami Ci- 
had, diğerini Hamas üstlendi saldırıların. Filistinli 
örgütler İsrail'e "direnişimizi engelleyemez sin” demek 
istiyordu. Bunu pratikte eylemler yaparak söylüyor-
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lardı. Nisan ayındaki saldırıda herkesin sorduğu bir 
soru vardı. “Acaba İsrail neden Gazze'ye girmiyor?” 
Aslında bu sorunun yanıtı Filistin’de son derece ba
sit. Çünkü girdiği takdirde ne kadar kayıp vereceğini 
kestiremiyor da ondan! Zira Gazze, Batı Şeria'nm ak
sine Filistinlilerin daha derli toplu bir 
arada yaşadıkları bir bölge. Daha sınırları belli, Üste
lik Hamas'ın da çok güçlü olduğu bir yer. O dönem
de Filistinli gençler olası bir saldırı için hazırlıklıydı- 
lar. Geceleri kentlerin giriş çıkışlarını mayınlıyorlar, 
gündüzleri bu mayınları kaldırıyorlardı. Yani bir ha
zırlık vardı Gazze'de. Bir başka ifadeyle İsrail açısında 
Gazze1 ye yapılacak saldırı ancak hava saldırısı olabi
lirdi. Hava saldırısını da zaten eksik etmiyordu. İsra
il.Bu saldırıların sonuncusu 26 eylül'de gerçekleşti. İs
rail Apaçileri Gazze'de bir aracı vurdu. Araçtalciler, 
İsrail askerleri tarafından öldürülen bir Filistinlinin 
cenaze töreninden geliyordu. İki kişi öldü 15’i çocuk 
30 kişi yaralandı. Cesetler param parça olmuştu. Ay
nı gün İsrail askerleri Batı Şeria'da annesinin kuca
ğındaki bir bebeği öldürdü. Bu iki olay Filistinlilerin 
İsrail 'e olan nefretini bir kez daha artırdı. Hamas'ın 
önemli isimlerinden Abdul Aziz Rantisi "İsraillileri 
her yerde öldüreceklerini" açıkladı. Filistinli diğer ör
gütlerden benzeri açıklamalar geldi. Yani İsrail'in sal
dırıları Filistinli örgütleri sindirmiyor, tersine tutum
larının daha da sertleşmesine neden oluyor. Bu saldı
rıdan bir gün sonrasında ise İsrail hükümeti olası bir 
misilleme saldırısı beklentisi içine girerek ülke çapın
da olağan üstü hal ilan etti, güvenlik önlemlerini ar
tırdı, ve Cuma günü Mescid-i Aksa'ya 40 yaşından

aşağı Filistinlerin alınmayacağını açıkladı. Peki İsra
il'in Gazze'ye yönelik bu saldırılarının özel bir anlamı 
var mı? Hamas’ın önemli siyasi isimlerinden İsmail 
Ebu Şeneb'e göre İsrail Gazze'ye top yekûn bir saldırı
ya hazırlanıyor. Ve bu saldırı muhtemelen İntifa- 
da'nın üçüncü yıl dönümünde olacak. Yani eylül ayın
dan sonra ...Son saldırılar da bir açıdan İsrail askeri
nin antremanı... Ebu Şeneb bu nu açıkça söylüyor. İs- 
lami Cihad da yine benzeri bir yaklaşım içinde... Ve 
Gaze’de İsrail’i ağırlamaya hazırlanıyor. Ebu Şeneb " 
İsrail askerleri buraya geldiklerinde tanklarının için
den çıkamayacaklar. Yani tankların içinde esir kala
caklar. Bu da Filistin
Direnişi için yeni hedef noktaları olacak O zaman, he
def aramak için İsrail'in içlerine kadar gitme zahmete - 
ni katlanmayacağız" diye konuşuyor. Filistinlileri böy- 
lesine direnişe iten neden ise bir taraftan, bahsettiği
miz İsrail'in sert tutumu. Diğer taraftan da pratikte alı
nan sonuçlar. "2500 şehid verdik ama İsrail'in batı 
Şeria ve Gazze'de daha fazla toprağımızı işgal etmesi
nin önüne geçtik” diyor Ebu Şenep. Dolayısıyla pra
tikte sonucunu aldıkları için Gazze'de daha fazla dire
niş göstereceklerine inanıyor. İslami Cihad'm Gaz- 
ze'deki önemli isimlerinden Muhammed El Hindi ise 
daha somut bir beklentisini ortaya atıyor: 
"İsrail şu anda Amerika'yı bekliyor. Amerika'nın Irak' 
a saldırmasını bekliyor. Amerika Irak'a saldırdığında 
İsrail'de Gazze'ye girecek.” Bu beklenti yadırganacak 
bir beklenti değil elbette. Amerika'nın terörizmle mü
cadele adı altında yürüttüğü uluslar arası kampanya
dan en fazla kendine çıkar sağlayan ülke olan İsrail
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için Irak saldırısı elbette büyük bir fırsat olacak.
İşte bütün bu tartışmaların ve olası bir saldırı için 

hazırlıkların yapıldığı bir ortamda Filistin lideri Yaser 
Arafat Ramallah1 ta lcaragahmda mahsur. Bu defasın- 
da İsrail askerleri El Mukataa denilen karargahın bü
tün binalarını yıkmış geriye Arafat ve beraberindeki 
250 kişinin bir arada bulunduğu küçük bina kalmış 
vaziyette, içeride durum tam bir felaket. Yemek yok, 
su yok, elektrik yok, içecek yok, dışarıyla bağlantı 
yok. İşin en tuhaf tarafı ise İsrail'in izlediği politika! 
İsrail bir taraftan Arafat'tan, Filistinli örgütlere kar
şı daha sert mücadele etmesini istiyor. Bunu isterken 
de Arafat'ı anlattığımız koşullarda kuşatma altında 
tutuyor! Her tarafı yıkılmış dört duvar arasıdaki Ara
fat'tan Filistinli örgütlerle savaşmasını istiyor ! Daha 
da tuhafı böylesi bir mücadeleyi vermesi gereken Fi
listin polisinin alt yapısını
vuruyor, polisleri tutukluyor! Şu anda Batı Şeria'da 
Filistin polis merkezlerinin tamamı İsrail askerleri 
tarafından yıkılmış durumda. Tutuklanan polis sayı
sını ise kimse bilmiyor. Bütün bu olup bitenler karşı
sında ise Filistin lideri Yaser Arafat her zaman 
söylediği sözünü tekrar ediyor " Şehiden , Şehiden, 
Şehiden." Bu durumda Filistin halkı bir kez daha, li
derleri etrafında toparlandı. Nitekim Arafat'm karar
gahını yıkmaya başladıklarında ilk sert tepki K a
maş'tan gelmiş ve Arafat'ın kılına dolcunulmamasını 
istemişti. Oysa gerek Amerika gerekse de İsrail son 
dönemde Arafat' gitsin Filistinler yerine başka bir li
der seçsin demişler ve Arafat'tan başka muhatap ara
maya başlamışlardı. Filistin iç kamuoyunda da zaten 
öteden beri Filistin yönetimine ve Arafat'a yönelik 
eleştiriler vardı. Ama karagahımn yıkımından sonra

sokağa dökülen Filistin halkı, 74 yaşındaki Arafat'a 
bir kez daha sahip çıktı ve “Filistinleri temsil edecek 
kişiyi Filistinliler seçer” mesajı verdi! İsrail'in uygula
maları o kadar çığırından çıktı ki batılı diplomatlar 
da artık yapılanları yorumlamakta zorluk çekmeye 
başladı. Nitekim Dış İşleri Bakanı Şimon Peres bir 
grup batılı büyük elçiyle görüştüğünde Peres " Ara
fat'ın karargahındaki İsrail askerlerinin İntihar saldı
rılarını önlemek için" olduğunu söyleyince İngiliz 
büyüle e lçisi" İntihar saldırılarını önlemekle kararga
hın işgal edilmesinin arasındaki ilişkiyi anlayamıyo
rum " diye yanıt verdi. Bütün bu olup bitenlerden şu 
sonuçları çıkarabiliriz: İsrail'in, Filistinlilere yönelik 
saldırıları devam ettiği müddetçe, İsrail askerleri Fi
listinlilere ait evleri havaya uçurdukça ve çocukları 
öldürmeye devam ettikçe Filistinliler bunun karşılı
ğını vermeye azimli görünüyor. Durum böyle olunca 
da aldığı güvelik tedbirleri pek fazla işe yaramayaca
ğına benziyor. Yaşanan gelişmeler ışığı altında olup 
bitenlere bakarak Filistin'in yarını için bir şeyler 
söylemek zor gibi görünüyor. Ama şunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz: Eğer İsrail, Batı Şeria'da yaptığını Gaz- 
ze' de de yapmaya kalkarsa yani Gazze'ye top yekûn 
saldırı düzenlerse o zaman Ortadoğu gerçekten yeni 
bir dönemece girmiş olur. Şu anda bitmek üzere olan 
Oslo süreci de fiilen tarihe karışmış olur. Ondan son
ra ne olur, bunu da zaman gösterir. Gazzeli Pisikolog 
İyad Sirac olası bir saldırıda Filistin halkının ölümü
ne direneceğini şu cümleyle ifade ediyor: "İntifada 
Filistin halkının psikolojisini çok değiştirdi. Halkı
mızın kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı... Halkımız 
şimdi şunu soruyor : Başkanımız esir, Yönetimimiz 
bozuk... Allah tan başka sığınacak kimimiz var". ■
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TÜRKİYE'BATI İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ: 
STRATEJİK BİR PLANA DOĞRU

IAN O.LESSER - Z.KHALILZAD - F.S.LARRABEE 
Türkçesi: MEHMET BABACAN

T ürk toplumu, siyaseti ve ekonomisi geçtiği
miz on yıllar boyunca önemli değişimler ge
çirdi. Değişim, son yıllarda oldukça hız kaza

narak yeni boyutları ve aktörleri ile dış politika ve 
güvenlik politikası üzerinde daha geniş ve canlı bir 
tartışmayı da içine aldı. Söz konusu değişimlerin 
Türk siyaseti ve Batı ile ilişkilerin geleceği üzerinde 
önemli sonuçları mevcut. Bu bağlamda, üç gelişme 
özel anlam taşıyor: (1) Türk milliyetçiliğinin ve ba
ğımsızlık konularına olan hassasiyetin yükselişi; (2) 
Türk toplumundaki geleneksel ve modern unsurların 
kutuplaşması; ve (3) ABD ve Avrupa ile ilişkilerde 
yeni bir burç ya da üçüncü şahıs olarak ortaya çıkan 
dinamik bir özel sektör.

Aynı zamanda bölgesel sorunlar ve imkanlara 
bağlı olarak Türk dış politikası da yeniden gözden ge
çiriliyor ve tanımlanıyor. Türkiye, dış politika odağı 
olarak pek çok seçeneğe sahip: Avrupa, Avrasya, Or
tadoğu, aynı zamanda ABD ile ikili ilişkiler üzerinde 
yoğunlaşabilir. En muhtemel sonuç ise güçlü bir bi
çimde Türkiye’nin ulusal çıkarlarına dayalı çok bo
yutlu bir yaklaşım gibi görünüyor. Batıyla ilişkiler 
merkezi oluşturmaya devam edecek ancak diğer böl
gelerle daha güçlü ve iddialı işbirlikleri sağlanacak. 
Her zaman olmamakla birlikte genelde çok taraflı bir 
çerçeve izlenecek.

Soğuk Savaş sonrası dönemde de Batının Türki
ye’de oynadığı rol devam edecek. Hem Avrupa hem 
de Amerika’nın stratejileri Avrupa’nın çevresi üzeri
ne odaklandıkça Türkiye bir “merkezi ülke” olarak 
daha fazla önem taşımaya başlıyor. ABD ve Avrupa, 
eğer Ankara daha güçlü ve olumlu bir bölgesel rol 
oynamak istiyorsa olmazsa olmaz unsurlar yani Tür
kiye’deki istikrar ve demokrasi konularında büyük 
bir pay sahibi olacaklar. Bir güç projeksiyonu döne
minde, Birleşik Devletler Türkiye’den özellikle kom
şu bölgelerde ABD’nin özgürlük hareketini sahiplen

mesini ve desteklemesini bekleyecek. AB daha ba
ğımsız ve birlikte planlanmış bir dış politika ve gü
venlik politikası oluşturabildiği ölçüde -tabii Tiirki- 
ye-Avrupa ilişkilerinin karakteri müsaade ederse- 
Türkiye bu rolü Avrupa’nın çıkarlarını desteklemek 
suretiyle de yerine getirebilir.

Gelecekteki görünüm ise kritik bir şekilde Türki
ye ve Batı arasında ortak bir stratejik akla doğru gidi
şi işaret ediyor. Soğuk Savaş döneminde Türkiye 
Sovyet gücünün sınırlandırılmasında hayati bir rol 
oynadı. ABD ile Batı Almanya arasında, özellikle, 
Batı stratejisinde Türkiye’nin merkezi önemi konu
sunda anlaşma vardı. Türkiye’nin oynadığı role ben
zer bir yaklaşım da Türkiye’ye ABD Kongresi’nde 
destek ve yardım sağlamıştı. Neticede, Soğuk Sava
şın büyük bir bölümünde ABD-Türkiye ilişkilerinde 
dönemsel sorunlar yaşanmasına rağmen, Türkiye 
ABD’nin ekonomik ve askeri yardımının önemli 
muhataplarından biri oldu.

Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte, jeopolitik 
atmosfer ve stratejik öncelikler değişti. Geçtiğimiz 
on yılın büyük bir bölümünde Türklerin, Ameri
kanlıların ve Avmpalıların her birinin tek başına ne
yin yanında ve neyin karşısında oldukları belirsizdi. 
ABD ve Avrupa’daki güvenlik tartışmaları Türki
ye’nin jeopolitik önemini ve Batının Türkiye ile iliş
kilerini yeniden canlandırması gereğini bir kez daha 
vurguladı. Ancak bu işbirliğinin içeriği konusunda 
net bir ilerleme henüz sağlanamadı.

Bu rapor Türkiye-Batı ilişkilerinde yeni bir strate
jik işbirliğinin dört kilit alan üzerinde odaklanması 
gerektiğini belirtiyor. Bunlar işbirliği için önemli gö
rülen alanlar listesini büyük oranda tüketmesine rağ
men her birinin kendi başına ortak çıkarlar ve payla
şımlar içerdiği; başarılı bir yönetimin Türkiye, AB ve 
ABD’nin refah ve güvenliği açısından önem taşıdığı 
ve Ankara’nın oynaması gereken doğal ve önemli bir
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rolünün bulunduğu bölgeler ve konuları temsil ediyor.
Gündemdeki birinci(l) konu enerji güvenliği ile 

ilgili. Türkiye Basra Körfezi, Kafkaslar ve Orta As
ya’daki küresel önemi haiz petrol ve doğalgaz kay
nakları ile bu kaynakların dünya piyasalarına taşın
masını sağlayacak alternatif güzergahlara komşu ol
ma konumuna sahip tek ülke. Yeterli enerji kaynak
larına makul fiyatlarla ulaşmak uzun vadede Türki
ye’nin kalkınması açısından da hayati önem taşıyor.

ikinci olarak, Türkiye ve Batı menzilleri giderek 
artan balistik füzelerin üretimi yanında kitle imha si
lahları ile de mücadelede önemli paya sahipler. Kör
fez Savaşı’ndan bu yana Ankara ve Washington Ba
tılı müttefikler arasında bu tehlikeli gidişat üzerinde 
odaklanmada öncü oldular. Şu an için Türkiye Orta
doğu’da konuşlanmış füze sistemlerinin tehdidi altın
daki başlıca NATO müttefiki. Ancak bu tehdit gide
rek bütün bir Avrupa’yı etkisi altına alacak bir zaafa 
dönüşüyor. Yeni sorunlara göre düzenlenmiş ortak 
politikalar yoluyla bu risklere işaret etmek ve Türki
ye’yi gelecekteki balistik füze savunma yapısıyla bü
tünleştirmek gündemin en üst sıralarında olacak.

Üçüncü olarak, Türkiye alternatif Rusya gelecek
lerinin güvenlik açısından sonuçlarına en açık ülke. 
Ankara, Rusya ile Batı arasında yeni bir rekabette ve 
Balkanlardan ve doğu Akdeniz’den Kafkaslara ora
dan Orta Asya ve Körfez’e kadar Moskova’nın müda- 
hil olabileceği, Türkiye’ye yakın pek çok alanda böl
gesel sürtüşmelerin sınır çizgisinde olacak. Daha acil 
bir konu ise Türkiye’nin, mülteci alanları, uluslarara
sı suçlar ve Karadeniz havzasındaki etnik çatışmaları 
da içine alan Rusya ve eski Sovyet ülkelerindeki kar
maşa atmosferinin yayılma etkisine maruz kalması
dır. Ankara potansiyel olarak daha zor bir Rusya ile 
başa çıkma konusunda Batıdan yeni bir güvence bek
liyor. Ayrıca, önde gelen bir ekonomik ortak olarak 
Türkiye reformcu ve işbirliğine açık bir Rusya ile da
ha aktif ve olumlu bir bütünleşmenin parçası olabi
lir. Her iki durumda da, Rusya’ya yönelik birlikte 
planlanmış bir strateji geleceğin üçlü gündeminin bir 
parçası olmak zorunda.

Son olarak, ABD, ve tabii Avrupa, aktif bir bi
çimde Türkiye’nin Avrupa’ya daha yakın entegras
yonuna giden yolu açık tutmaya ve Türkiye’yi geri 
dönülmez biçimde Batıya demirlemeye mecburlar. 
Birleşik Devletler bu süreçte önemli bir pay sahibi 
olacak ve eğer A B’nin Helsinki kararları Türkiye’ye 
yalnızca “içi boş/sahte bir adaylık” statüsü teşkil 
ederse Ankara ile birlikte ABD’nin de çıkarları zede
lenmiş olacaktır.

YEN İ PAYLAŞIM LAR, YEN İ İMKANLAR

21.yüzyılın başında, Batının Türkiye üzerindeki dik
kati en üst düzeyde bulunuyor. Türkiye’deki ve kom
şu bölgelerdeki gelişmeler bu dikkati celbediyor. Bu 
gerçek, Türk gözlemciler tarafından Sovyetler Birli- 
ği’nin düşüşü ve Doğudaki komünist devletlerin çö
küşünü müteakip sıkça dile getirilen Soğuk Savaş 
sonrasında unutulmak korkusunu boşa çıkartıyor. 
Körfez Savaşı Batının dikkatini yeniden Türkiye’ye 
yöneltmişti. Ancak bu daha önce Sovyet gücünün 
dengelenmesinde olduğu gibi dolaylı bir yoldan ger
çekleşmişti. Türkiye bölgesel bir aktör ve tek başına 
bir stratejik ortak olma potansiyelinden çok harita
daki konumu nedeniyle önemliydi. Birçok Türk’e gö
re, Körfez Savaşı ve sonrasında Irak’m dengelemesin
de üstlenilen rol, Türkiye’ye yönelik Batı politikası- 
nın( özellikle ABD politikası) aslında Batının Rusya, 
Hazar, Balkanlar, Ortadoğu ve benzeri diğer önemli 
politikalarının bir ürünü olduğu algısını güçlendirdi. 
Türkiye’deki son gelişmeler analistleri ve politika ya
pıcılarını giderek Türkiye’yi bizatihi merkezi bir ulus
lar arası aktör olarak görmeye mecbur etti.1

Türkiye’nin Washington nezdinde etkin bir lobi
den yoksun olduğu ara sıra belirtiliyor. 1945’ten bu 
yana Amerikan-Türk ilişkilerinin doğası bu gözlemin 
hedefi şaşırdığını gösteriyor. Esasında Türkiye ABD 
hükümetinde güçlü bir lobiye sahip: Özellikle dış po
litikada ve güvenlik politikasında karar mercileri iki 
ülke arasındaki ilişkilerin durumuna bakmaksızın ıs
rarla Türkiye’nin stratejik önemini vurguladılar. 
Türkiye sürekli olarak “vazgeçilemeyecek kadar 
önemli” bir ülke şeklinde tanımlanıyor. Türk siyase
tindeki mevcut kargaşanın, istikrar ya da istikrarsızlı
ğın diğer başka toplumlar üzerinde büyük etkilere yol 
açacağına inanılıyor. Dolayısıyla, Soğuk Savaş sonra
sı dönemde Türkiye (1) Kafkaslar, Orta Asya ve Bal
kanlardaki devletler için bir model; (2) Ortadoğu’da
ki Islami hareketlerin yükselişi ya da düşüşüne karşı 
bir liman ve (3) dinamik bir özel sektörün siyasi is
tikrar ve reform üzerindeki etkisinin deneyimini ya
şayan kilit bir ülke. Bütün bu roller için de Türkiye, 
ağırlıklı olarak “demokratik özgürlük” ve insan hak
ları nosyonları üzerinde odaklanan ABD dış politika
sında ciddi bir çıkarı temsil ediyor.

Avrupa için Türkiye ile ilişkiler her zaman kar
maşık ve zor olagelmiştir. Yüzyıllar boyunca, Türkiye 
Avrupa sisteminin; yani Avrupa’nın siyasi, ekono
mik ve güvenlik ilişkiler yapısının bir parçası -bazen 
de hayati bir parçası- olmuştur. Türkiye’nin kültürel 
ve siyasi kimlikle sınırlı anlamda Avrupa’nın, hatta
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son on yılların Avrupa projesinin bir parçası olup ol
madığı meselesi belirginlik kazanmaktan henüz uzak. 
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ortaya güçlü 
bir Avrupalılaşma hedefi/ tercihi koyan Türkiye’nin 
kendisine ait kimlik bilinci bu bağlamda zamanla de
ğişiklikler yaşadı. Avrupa ile Türkiye arasındaki iliş
kilerdeki bu belirsizlik ve değişkenlik duygusu Aralık 
1999’daki Avrupa Birliği(AB) Helsinki Zirvesine 
rağmen sürüyor. Zirve, Türkiye’yi nihai AB üyeliğine 
aday göstererek haklı olarak Ankara ile Brüksel ara
sında son yıllardaki ilişkilerin oldukça karmaşık tari
hinde önemli bir dönüm noktası şeklinde görüldü. 
Ancak Helsinki zirvesi birçok sorunu çözerken gün
deme birçok soruyu da getirdi. Acaba Avrupa Türki
ye’nin adaylık beklentisi konusunda ciddi mi? AB 
Türk entegrasyonunun getireceği ekonomik, siyasi 
ve “ölçek”le ilgili sorunlarla baş edebilecek mi? Tür
kiye ulusal bağımsızlığından Brüksel’le olan daha ya
kından ilişkilerin gerektirdiği tavizleri vermeye hazır 
mı? Tam üyeliğin gerçekleşmemesi durumunda dahi, 
yönünü daha çok ortak dış politika ve güvenlik poli
tikaları geliştirmeye çeviren bir Avrupa’da Türkiye 
hangi rolü-üstlenecek? Kısacası, Türkiye’nin Avrupa 
-her zaman için önde gelen bir ekonomik ortak ve gi
derek daha fazlası- ile olan ilişkileri konusu Avru
pa’daki değişimlerle birlikte yeni bir önem kazandı.

Türkiye diplomatik, ekonomik ve askeri bakım
dan daha güçlü -ve iddialı- hale gelince, Ankara Bal
kanlardan Orta Asya’ya ve Ortadoğu’ya kadar dün
yanın sorunlu bölgelerinde Batı için daha önemli bir 
stratejik ortak konumunu aldı. ABD dış politikasının 
Soğuk Savaş sonrası çok taraflı yaklaşımı bu noktayı 
kuvvetlendiriyor. Türkiye bir yandan Avrupa güven
liğine resmi, İttifak bağlamında bir katkıda bulun
mak; diğer yandan da birçoğu N ATO alanının dışın
da kalan ve Avrupa, Ortadoğu ve Avrasya’nın gü
venliğini tehlikeye sokan daha geniş sorunların çözü
münde ortak olmak gibi sıra dışı bir konumda. Avru
pa’nın güvenliğini “merkezde” sağlamak sorun ol
maktan çıktıkça ve Müttefikler daha ziyade çevrele- 
rindeki(periferilerindelci) güvenlik meselelerine 
odaklandıkça Türkiye bu denklemin daha önemli bir 
parçası olacaktır. Dahası, bugün N A TO ’nun karşı 
karşıya olduğu doğrudan tehlikelerin birçoğu esasın
da Türkiye sınırları üzerinde bulunuyor.

Yine de, Türkiye’nin stratejik öneminin Atlan
tik’in her iki tarafında da anlaşılmış olması Ankara 
ile Batı arasında yeni ve daha güçlü bir stratejik iliş
ki ile eş anlamlı değil. A BD ’de ve Avrupa’daki gü
venlik tartışmaları Türkiye’nin jeopolitik önemini 
ve Türkiye ile olan ilişkileri yeniden canlandırma ge

reğini açıkça ortaya koydu. Ancak Türkiye ile Batı 
arasında yeni bir stratejik işbirliği takviminin neleri 
ihtiva edeceği konusunda henüz küçük bir ilerleme 
sağlanmış durumda. Ankara bölgesinde daha aktif 
hale geldikçe, bağımsızlık bilinci arttıkça ortak çıkar 
ve amaç anlayışının öngörülebilir, danışıklı bir ilişki 
için zaruri olduğu açıkça ortaya çıktı. Türkiye’nin 
Batı için hayati çıkarlarla dolu bölgelere komşu ol
ması stratejik bir işbirliğinin başlangıç noktasını teş
kil ediyor. Ancak bu tek başına yeterli değil. Batı 
Türkiye’nin stratejik perspektifini anlamak, Türkler 
de bölgeye yönelik ABD ve Avrupa politikalarına 
katılmayı istemek zorunda. (Soğuk Savaş’ta olduğu 
gibi) kaynaştırıcı ve ortak bir tehdit olmadığında, 
birlikte planlanmış bir stratejik yaklaşım ancak daha 
derin bir stratejik diyalog ve daha önemlisi, yeni, il
gili bir takvim ile geliştirilebilir.

Bu analiz Washington ve Ankara arasındaki ilişki
ye ciddi bir vurgu yapmasına karşın ilişkinin üç taraflı 
yapısı her zamankinden daha önemli. Türkiye ile Batı 
arasındaki mevcut ilişki hem Avrupa ve hem de ABD 
açısından geçmişte herhangi bir zaman olmadığı kadar 
ve kesinlikle Soğuk Savaş döneminde olduğundan da
ha dengeli durumda. Buraya kadar, ABD’nin Türkiye 
ile olan ilişkilerinin geleceğini bir bütün olarak tran
satlantik işbirliğinin daha geniş ve önemli bağlamının 
dışında değerlendirmek güç görünüyor.2 En uzak ihti- 
maili bir durumda, transatlantik güvenliğin ikiye ayrıl
ması, özellikle Türkiye Avrupa’nın mevcut savunma 
girişimlerinin dışında kalırsa, Ankara için büsbütün 
bir ikileme yol açar. Daha muhtemel durumda, Türki
ye baskın, çok bölgeli bir süper güç olarak ABD, ulus
lar arası iddiası giderek artan en önemli ekonomik or
tak olarak da AB ile bağlarını geliştirmeyi hedefleye
cek. Herhangi bir durumda, transatlantik ilişkilerin 
gelecekteki karakteri Türkiye’nin Batıyla gelişmekte 
olan ilişkilerinde kilit bir bağlam teşkil edecek. ■

Dipnotlar
1- Bıı değişikliklerden bazıları için bkz. Graham E. Fuller, lan O. 
Lesser, Balkanlardan Bati Çin'e Türkiye’nin Yeni Jeopolitiği, Boulder, 
CO: Westview/ RAND, 1993.
2- Bu geniş çaplı sorunun tam bir tartışması bu raporun konusu dı
şında. Bu konuda yeni bir analiz için bkz. David C. Gompert ve F. 
Stephen Larrabee(ed.), Amerika ve Avrupa: Yeni Bir Dönem için 
Ortaklık, New York: Cambridge Universiyt Press, 1997. 1990’larm 
başlarındaki benzer bir çalışmayla karşılaştırma için, bkz. Nanette 
Gantz ve John Roper(ed.) Yeni bir Ortaklığa Doğru: Soğuk Savaş 
Sonrası Dönemde ABD- Avrupa İlişkileri, Paris: Western European 
Union Institute for Security Studies/ RAN D, 1993.

:l'The Futııre o f  Turkish-Westem Relations, lan  O.Lesser, Zalmay 
Khalilzad, F.Stephen Lanabee, RAND Corp. Raporu, 2000.
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B u anekdot lonesco’nun Kel Şarkıcı’sındaydı 
(aklımda kaldığınca aktarıyorum): Oyunun 
kahramanlarından biri, ötekilere o sabah kar

şılaştığı olayları anlatmak istiyor, fakat anlatacakları
na inanılmayacağını beyan ederek: “Bu söyledikleri
me dünyada kimse inanmaz!” deyip duruyordu. Onu 
dinleyenlerin merakı da git gide yükseliyor ve ona 
inanacaklarını temin ediyorlardı. Bunun üzerine, ba
şından inanılmaz olaylar geçen zat anlatmaya başlı
yordu: “İnanmayacaksınız ama, bu sabah işime gitmek 
üzere evimden çıktığımda adamın birini ayakkabısını 
boyatırken gördüm.” Dinleyenler: “Hayret, gerçekten 
inanılır gibi değil” diye fikirlerini beyan ediyorlar ve 
bizimki devam ediyordu. “Sonra otobüse bindiğimde 
bir de ne göreyim!” Soruyorlar: “Ne gördün?” “Ada
mın biri gazete okuyordu!” Hayret çığlıkları yükseli
yor: “Yaa, hayret doğrusu, olur şey değil!” Ve bizimki 
devam ediyordu: “ Sonra otobüsten indiğimde ne gör
düm biliyor musunuz? Gözümle görmesem dünyada 
inanmazdım.” “Ne gördün?” “Adamın biri ayakkabısı
na doğru eğilmiş, bir şeyler yapıyordu...” “Ne yapıyor
du acaba?” “İnanılır gibi değil ama, adam ayakkabısı
nın bağcığını bağlıyordu.” “Pes doğrusu, bu kadarı da 
fazla., ne tuhaf şeyler oluyor şu dünyada, hayret!” di
yerek şaşkınlıklarını belirtiyorlardı.

İmdi, gerçekten tabiî olanların tuhaflaştığı, tuhaf 
olanların tabiîlik kazandığı bir dünyaya düşmüş gibi
yiz. Uzağa gitmeye ne hacet.. Bu ülkede, tepelerde 
bulunan bir zatın, birkaç yıl önce: “Tabanın demok
rasiyi benimsemesi gerekir” dediği hatırlardadır sanı
yorum. Taban dediği sen, ben, biz sıradan, düz yurt
taşlar.. Peki “taban” demokrasiyi benimsemiyorsa ne 
yapılacak? Dipçikle, copla ona bunu benimsetmenin 
yolu mu aranacak? Tavandaki zatın nasihatini ciddi
ye alan bir parti lideri de ona: “Önce tepe demokra
siyi benimsemeli” diye cevap vermişti.

Anlaşılıyor ki, demokrasiye, ben imsen ilecek veya 
benimsenilmeyecek bir fenomen olarak bakılıyor. 
Bunun arkasından da, onu önce tabanın mı, yoksa 
tavanın mı benimsemesi gerektiği meselesinin çö
zümlenmesi geldiği düşünülüyor. Tavanda duranlar 
topu tabana atarken, tabanın sözcülüğünü üstlenmiş 
görünenler de topu tavana atmayı yeğliyor. Demokra
sinin jakoben usulle hayata geçirildiği (!) yerde tar
tışmanın ekseni demek böyle bir eğim kazanıyor.

Demokrasiyi önce tabanın benimsemesi gerekti
ğini ileri süren tavandaki zata göre acaba taban (ya
ni sen, ben, biz düz yurttaşlar) ne yapmalıydı da yap
madı? Ceza korkutmacasıyla seçim yapıldı da, ona mı 
katılmadı? Katılmadığında cezasını mı çekmedi? Pe
ki tavan yapması gerekeni yapmakta ihmal mi gös
terdi? Dipçiğe, copa müracaat etmesi gerekiyordu da, 
yapmadı mı?

Anlaşılıyor ki, biz, henüz demokrasinin kaynağı 
hususunda bile sarih bir fikre sahip değiliz. Daha da 
ilginci, belli bir ilkeye göre düşünme esas alınmadığı 
takdirde, demokrasi yolunda “şeflik düzeni” bile mu
bah ve meşru görülebilmektedir. Nitekim böyle biri, 
balcınız ne diyor: “Cumhuriyetten sonra kurulmuş 
olan Şef sistemi memleket için bir kayıp sayılmaz. 
Çünkü demokrasi ile normal bir rejimi yürütmek 
mümkündür ama, kısa zamanda büyük inkılaplar ba
şarmak zorunda olan geri bir memleketi demokrasi 
ile idare etmeye kalktınız mı, orada büyük işler gör
mekten ümidi kesmek lazımdır. Atatürk bu zarureti 
idrak ettiği için ( . . .)  Anayasayı değiştirip ona de
mokrasiye aykırı bir veçhe vermektense Anayasaya 
aykırı muvakkat kanunlarla günün zaruretini karşıla
mayı tercih etmiştir. (Bu fikirler, 1948 yılında Yaşar 
Nabi tarafından ileri sürülüyor, Nereye Gidiyoruz, 
Varlık Y. İst. 1948, s.16). Günün zaruretlerinin ne 
olduğuna ve ona kimin karar vereceğine; despotluk
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tan yana mı, yoksa demokrasiden yana mı tavır alın- 
ması gerektiğine dair soruları bir yana bıraksak bile, 
bu mülahaza ile meşru ve mubah görülemeyecek Hiç
bir despotluğun, keyfîliğin ve zorbalığın bulunama
yacağı belli değil mi? Beğendiğimiz kimsenin zorbalı
ğı hoşa gidecekse, o zaman herkes kendi zorbasını, 
aynı “ilke”ye (mantığa) dayanarak hoş ve mubah gö
rebilir. Nitekim aynı mülahaza ile 1946 seçiminde, 
sandık hileleriyle, zorbalıkla ve dünyanın başka hiç
bir yerinde görülmemiş “açık oy, gizli tasnif ’ yöntemi 
gibi rezaletlerle elde edilen sonuç, imal edilen “ol
gunluğunu ispat etmemiş bir siyasî teşekküle (yani 
Demokrat Partiye) memleketin istikbalini emanet 
etmenin tehlikeli olduğu” gerekçesi ile meşru ve mu
bah (!) sayılabilmişti (a.g.y.).

Demek ki, şunu tespit edebiliyoruz: “Demokrasi”, 
bu ülkede, birileri onu istediği takdirde gelen, isteme
diği zaman da tası tarağı toplayıp giden konumunda 
bulunan ve her zaman o birilerinin emrini beklemeye 
hazır bir siyasal kurum olarak algılanıyor. Nitekim ge
ne bu istikamette düşünen başka bazı fikir sahiplerine 
bakılırsa 1920 yılının 23 Nisanında açılan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin toplantı salonunun alnına 
yazılmış olan: “Hakimiyet bilâ kayd ii şart milletindir” 
ibaresi, İslâm’ın demokratik yönetim biçimiyle doğru
dan ilişkisine delalet edermiş. O Meclis’i teşkil eden 
üyelerin çoğunluğunu alimler, hocalar meydana getir
diğine ve böylesine seçkin zevatın o ibareyi görüp tas
vip ettiğine bakarak hüküm vermek gerekseymiş, ula
şılacak sonuç bu olurmuş. Millet kelimesinin İslâm’da 
ifade ettiği anlamı açıklığa kavuşturmadıkça, 1920 
Meclisi’nin toplantı salonunda yazılmış olan ibareyi

anlamak imkân dahiline sokulamaz. O zaman, aynı 
ibarenin bugünkü TBMM’nde de tekrarlandığı zehabı 
doğar. Nitekim ytıkardaki iddia sahipleri: “Egemenlik 
kayıtsız şartsız ulusundur” ibaresini, 1920 Meclisinde
ki ibarenin bu günün Türkçe’siyle söylenmesinden 
ibaret sanmaktadır. Oysa bu iki ibare arasındaki fark 
eski Tiirkçe-yeni Türkçe farkı değildir; arada mana ve 
mefhum farkı vardır. Ulus kelimesi ile millet kelimesi, 
biri Türkçe, öteki Oztürkçe olma farkını aşıyor, her iki 
kelimenin yüklenmiş olduğu ve tazammun ettiği an
lam farklılaşıyor. 1920 Meclisindeki “millet” kelimesi 
dini ve Müslümanları ifade etmektedir: “...al-milla 
Peygambere vahyedilmiş olan hakiki dini ve dolayısıy
la ahi al'milla’yi, yani Müslümanları ifade eder.” (İs
lâm Ansiklopedisi, 8. cilt, MEB, 1979, s.317). Oysa 
“ulus” kelimesi Batı dillerindeki “nation” karşılığında 
kullanılmaktadır ve dinî bir atıfla ilgisi yoktur, sektiler 
bir kavramdır. Bu itibarla her iki kavramın maksadı ve 
medlulü birbirinden farklıdır. 1920 yılının mebusları o 
ibareyi gördüklerinde, şimdikilerin aklına hiç gelme
yecek dinî çağrışımlara müracaat ediyordu.

Müslüman olarak son ikiyüz yıl içinde, Batı kül
türü ile temasa geçmiş olan bizler Batı kültürünün si
yasal ve toplumsal alanlarında hasıl olmuş kavramla
rını kendi kültürümüze ithal etme sadedinde, bu kül
türün hasılası olan kavramlara, günün gereklerine 
göre İslâm’dan tezkiye koparabilmek için, bu kav
ramların İslâm’a yabancı olmadığını, hatta bu kav
ramların hakikatinin İslâm’da bulunduğunu ileri sür
mek gibisinden kötü bir alışkanlığa müptela olduk. 
Batıdan ithal edilmek istenen kavramların adı ve 
içeriği konjonktüre göre değişmiş olsa bile bizim alış
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kanlığımızda değişiklik olmamıştır ve biz daima, ithal 
etmek istediğimiz kavrama İslâm’dan cevaz alma ih
tiyacını hissetmiş ve bu istikamette teşebbüste bu
lunmuşuzdur. Şimdi dünyada demokrasi söylemi re
vaçta olduğundan ve halihazırda Türkiye’nin de de
mokrasiye ihtiyacının bulunduğu söylendiğinden, yi
ne bazı çevreler, İslâm’ı, ondan hazzetmeyenlere de 
hoş gösterebilme adına aynı teşebbüse girişmiş bulu
nuyor. Bir kez daha söylemekte sakınca yok: İslâm’ın 
demokrasi ile temas noktasının bulunmadığını söyle
mek onun despotluğa teşne olduğunu ileri sürmekle 
müteradif değildir. Ortada, değer yargıları, hukukî 
düzenlemeleri ve en 
önemlisi meşruiyetleri
ni istihsal ettikleri 
kaynakları farklı olan 
iki farklı düzen söz ko
nusudur.

Aynı telâkki sahip
lerinin demokrasiyi 
yalnızca bir “seçim" 
meselesi olarak algıla
ması da vahim bir yanlışlığı içeriyor. Ve sanıyorum, 
diğer yanlış telakkilerin kaynağı da buradan doğuyor: 
Demokrasi belli toplumsal ve siyasal şartların hasılası 
olarak algılanmayınca, onun insanların keyfine göre 
şekil alabileceği, gel denildiğinde geleceği, istenmedi
ğinde de gideceği düşünülüyor. Bu telâkki tarzı, de
mokrasiyi salt seçim sisteminden, yönetilenlerin yö
neticilerini seçebildiği bir yöntemden ibaret kabul 
ediyor. Bu yüzden de, Türkiye gibi ülkelerde, askerin 
siyasal müdahalelerinin bazı kesimlerce tasvip edildi
ğine rastlanıyor. Oysa demokrasinin, toplumsal ve si
yasal şartların hasılası olarak yer etmiş olduğu ülkeler
de bu tür müdahalelere (ya da kuru gürültüye) pabuç 
bırakılır mı? Veya bilileri kuru gürültüye pabuç bırak
maya teşne olsa bile, başka birileri onları kendi haline 
kor mu?

Demokrasi hakkında, sanıyorum, bilmemiz gere
kenlerin hepsini bilmiyoruz. Bizim, bu ülkede, de
mokrasi hakkında bildiğimiz, hukuk kitaplarında öğ
retilenlerden ibaret bulunuyor. Demokrasi, yalınkat 
bir olay kabul edilip onun, yönetilenlerin yöneticile
rini seçmesi, insan haklarına ve özgürlüklerine (te
mel haklara, özgürlüklere) riayet edilmesi, azınlığın 
çoğunluk, çoğunluğun da azınlık üzerinde baskı kur
masının önlenmesinden ibaret bir sistem olduğu farz 
ediliyor. Oysa bunlar kadar, belki bunlardan da öte
de, demokrasinin, kendini dış müdahalelerden koru

yabilecek mekanizmalarını geliştirmiş olması gereği
ni göz ardı ediyoruz. Eğer demokratik denilen düzen 
kendini koruma mekanizmasını kendi içinde (ve bir 
bakıma hali tabiisi ile) hasıl edememişse, orada de
mokratik bir düzenin kurulmuş bulunduğundan kuş
kulanmamız için haklı sebeplerimiz de varbulunuyor 
demektir.

Demokrasinin rükünleri olarak tadat edilen hu
suslar (seçim, temel haklar ve özgürlükler, despotlu
ğun önlenmesi..), o ülkede yaşayan insanların (sınıf
ların) karşılıklı uzlaşmasının ürünü olarak ortaya çı
kıyor ve bu rükünlerin ihlal edilmesi halinde, o ülke

de yaşayan insanlar za
rar görüyor ve dolayı
sıyla aynı insanlar ihla
li doğrudan önlüyor, 
önlemek için öne çıkı
yor ve mücadele ediyor. 
Oysa temelsiz demok
rasilerde (kendini de
mokratik düzen kurmuş 
farzeden ülkelerde), de

mokrasiye ilişkin rükünler sureta yürürlükte bulunu
yor diye düşünülse bile, bu rükünler, o rükünlerin ha
sıl edilmesinde menfaati bulunan insan kümelerinin 
doğrudan çıkarlarına tekabül ve tetabuk etmediğin
den, onların ihlali karşısında sessiz kalınması sonucu 
da ortaya çıkıyor. Başka bir söyleyişle, halkın müda
haleye seyirci kalmasının sebebi, olan biteni kendi 
dışında görüyor olmasıyla açıklanabilir. Demokrasiye 
müdahale eden güçler (onu askıya alanlar veya ara 
rejim denilen dönemeçlere girilmesini sağlayanlar), 
o ülkede demokrasinin kurulmasında doğrudan çıka
rı olan sınıflardan herhangi biri mesabesinde bulun
saydı, aslında en başta müdahaleye cesaret edilemez
di, saniyen müdahale söz konusu olduğunda da, onla
rın müdahalesine karşı sessiz kalınmazdı. Demokra
sinin kendine özgü şartları, onun sınıflı ve sınıfçı ya
pısı ve bu yapının teşekkül ettirdiği iktidar ve genel 
toplumsal denge dış müdahalelere karşı kendini ko
ruma hususunda donanımlı bulunuyor. Çünkü temsil 
edenlerle temsil edilenler arasında gerçek bir özdeşli
ğin kurulu olduğu görülüyor.

Bugün dünyada bir kısım ülkelerde demokrasi uy
gulanırken, diğer bir kısmının payına demokrasicilik 
oynamak düşmüşse, bunun sebebi, demokrasiyi uygu
layan ülkelerin siyasal ve toplumsal geçmişlerinin 
ırkçı, ayrımcı, köleci, sömürgeci, sınıflı ve sınıfçı ya
pısında aranmalıdır. Demokrasi oralarda gerçek bir

Demokrasi belli toplumsal ve siyasal şartla-- 
rın hasılası olarak algılanmayınca, onun in
sanların keyfine göre şekil alabileceği, gel 
denildiğinde geleceği, istenmediğinde de 
gideceği düşünülüyor.
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çıkar çatışmasının ürünü olarak ortaya çıkıyor. De- 
mokrasicilik oyununa heveslenen ülkelerdeyse, de- 
mokrasiyi besleyecek kültür birikimi mevcut olmadı- 
ğından ilkin ideolojik farklılaşmalar meydana getiri
liyor, sonra da bu ideolojik farklılaşmanın üstüne bir 
"yönetim biçimi” oturtulmak isteniyor. Yani ayakla
rı üstünde yürümesi gereken toplum amuda kalkmış 
olarak yürümeye zorlanıyor. Siyasal sistem amuda 
kalkmış vaziyette yürümeye zorlandığı için, böyle yü
rümeyi reddedenler daima, bir fiskeyle alaşağı edile
biliyor. Alaşağı edilenlerin arkasında gerçek bir halk 
desteğinin bulunup bulunmadığı önem taşımıyor. 
Onlar, bu oyunu idare 
etmek üzere elinde so
pa bulunduranlar tara
fından daima “tedip” 
edilebiliyor. Elinde so
pa bulunduranlar amu
da kalkmayı reddeden
leri alaşağı etme gücü
nü gösterebildiği gibi, 
gönüllü veya gönülsüz 
amuda kalkmış vaziyette yürümeye talip olanları bul
makta da zorluk çekmiyor. Bu ülkelerdeki siyasal par
tiler, sınıflı ve sınıfçı toplumlardaki o sınıfların çıka
rını kommak üzere teşekkül etmiş siyasal partiler gi
bi değildir, bunlar, aslında ideolojik olarak teşekkül 
etmiş yapay kuruluşlardır: toplumsal çıkarları temsil 
etmekten ziyade ideolojik görüntüyü yansıtırlar. Bu 
yüzden, aynı görüşü paylaşan ve aynı çıkar zümreleri
ni temsil eden farklı isimli siyasal partilerin kurulma
sı yadırganmaz. Gene aynı sebeple, herhangi bir par
tinin üyesi olarak seçilmiş bir milletvekili, seçmeni 
de dahil, kimseye hesap verme yükümlülüğü taşıma
dan başka bir partiye geçebilir. Çünkü o milletveki
lini herhangi bir siyasal partiye doğal olarak bağımlı 
kılan organik bir ilişki söz konusu değildir. Bu yüz
den, parti değiştirmek bir milletvekili için ne kendi 
öz çıkarma, ne temsil ettiği “sınıfın” çıkarma ihanet 
olarak telâkki ediliyor. Olay ancak kişisel ahlâk düz
leminde ele alınıp geçiştirilmekle yetiniliyor. Böyle- 
ce seçim arifesinde seçmene vaat edilen programın 
uygulanmasının takibi yapılmadığı gibi, sözünde dur
mamak, sözünden dönmek gibi hususlar doğal karşı
lanıyor. Bir gün seçmenine “çamura oturmam” diye 
caka satan birinin, başka bir gün hem çamura hem 
şapa oturmakta beis görmemesi kimseyi yadırgatmı
yor. Yargıçlar gerçek demokrasilerde olduğu gibi hal
kın denetiminden korkmadıklarından (çünkü halkın

böyle bir denetim yetkisi yoktur) hür ve müstakil ira
delerine göre değil, fakat üzerlerindeki baskının yö
nüne göre hareket etmek zomnda kalıyor. Dahası, 
bazıları, ortadaki oyunun aktörüymüş gibi davranma
yı benimseyebiliyor. Bu durumda halk tarafından se
çilmemiş “siyaset aktörleri” oyunun bir uzantısı ola
rak ifa edilen seçimlerde her defasında başarısız ola
rak tescil edilmiş olsalar bile, hükümet etmekle gö- 
revlendirilebiliyorlar, onlar da bu görevi oyunun ica
bı olarak gördüklerinden, gocunmadan, hatta seve 
seve üstlenebiliyor.

Bütün bu olup bitenlerin, olaya dışardan bakanlar
için kafa karıştırıcı bir 
görüntü sergilediğin
den ve sebeplerinin gö
rünmez derinliklerde 
araştırılması gerektiğini 
düşünmelerinden kuş
ku duyulmamalı. As
lında olay o kadar girift 
sayılmaz. Cumhuriyet 
de, daha önceki I.ve II. 

Meşrutiyetler gibi, piramidi tepeden başlayarak inşa 
etmeye teşebbüs etmiştir. Cumhuriyet, biçimsel ola
rak kurulmuş gibi görünmesine rağmen, sosyal bir ta
bana oturmuş olmadığından, sonradan ona bir taban 
bulmak da imkânsız kalmıştır. Tek parti döneminde 
bu yapının garabetini hissetmek belki mümkün ol
muyordu. Ancak çok partili düzene (deyim uygun 
değil ama kullanmak zorundayım, demokratik düze
ne) geçmeye teşebbüs edildiğinde, kurulacak olan si
yasî partilerin bir sosyal tabanı olmadığı ortaya çık
mıştır. Halkın DP (Demokrat Parti)’ye teveccühü as
lında, o günkü CHP’ye muhalefetini dile getirebilme 
iştiyakından ve eline her nasılsa geçmiş bir fırsatın 
değerlendirilmesinden başka bir anlam taşımıyordu. 
O kadar lci, DP, iktidar olduğu zamanlarda bile, anla
mını CHP’ye muhalif olmasında buluyordu. Çünkü 
CHP bir sosyal tabakayı veya bir sosyal sınıfı değil, 
fakat doğrudan devleti ve rejimi temsil ediyordu. 
Halksa DP’nin şahsında rejime ve devlet yönetimine 
muhalefetini ifade ve izhar etmek istiyordu. Ne var 
ki, rejim, bu muhalefetten intikamını almakta gecik
medi ve intikamını feci biçimde aldı (27 Mayıs 1960 
darbesi). Cumhuriyet döneminde gerçek anlamında 
halk desteğine mazhar olabilmiş tek siyasal parti bel
ki DP olmuştur. O da, kendi özel şartlarını taşıyan bir 
dönemin eseri olarak meydana gelmiştir. Ancak 
onun da kökende ideolojik tavır alıştan beslendiği

Cumhuriyet de, I.ve II. Meşrutiyetler gibi, 
piramidi tepeden başlayarak inşa etmeye 
teşebbüs etmiştir. Sosyal bir tabana otur
muş olmadığından, sonradan ona bir ta
ban bulmak da imkânsız kalmıştır.
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açıktır. Nitekim 27 Mayıs’ tan sonra (1960) DP’nin 
mirasını tevarüs ettiği iddiasıyla ortaya çıkan AP 
(Adalet Partisi), hiçbir zaman onun fonksiyonunu 
üstlenememiştir. O tarihten önce veya sonra kurulan 
öteki siyasal partiler de sosyal bir gerçekliğe tekabül 
etmekten çok, ideolojik farklılaşmaların üzerine bina 
edilmiştir.

Sanıyorum şu tespiti yapmakta önemli bir yanlış
lık olmasa gerek: Cumhuriyetin kuruluşu akabinde 
zuhur eden tek ideoloji, tek parti, merkezî ekonomi 
günümüze kadar geçerliğini korumayı sürdürdü. 
Açarsak: Tek ideoloji, devletin resmî ideolojisi ola
rak; tek parti, devletin partisi olarak ve parti tekeli 
halinde; merkezî ekonomi ise devletin İktisadî teşeb
büsleri marifetiyle İktisadî tekellerin kurulması sure
tiyle meydana getirilmiştir. Bu çarkın içinde sübvan
siyonla, devlet desteği ile ve açıkçası sömürü yoluyla 
nasiplenen kesimler, kurulu düzenin birazcık değişti
rilme imasına bile canhıraş bir tavırla karşı koymak
ta gecikmiyor.

Konjonktürel şartların dayatmasıyla çok partili 
bir düzene geçilmiş gibi görünse de, aslında, bütüncül 
(totaliter) yaklaşımın hedefi isimleri farklı da olsa 
aynı muhteviyatın versiyonlarına ve sadece versi
yonlarına geçit vermeye yöneliktir. Nitekim reel bir 
karşılığı olmamasına rağmen ortalarda bunca siyasal 
partinin adının dolaşması, üstelik birinin ötekinden 
tefrik edilmesini sağlayıcı program farklılaşmalarına 
yer vermekte zorlanılması, söz konusu bütüncül yak
laşımın arazıdır. Bu durumun görünen anlamı, ser
mayenin kendi aslî istikameti doğrultusunda, kendi

aslî ihtiyaçları ve aslî çıkarları icabı bir ortam meyda
na getirmesi yerine, kendini, kendisini manipüle 
eden gücün eline teslim etmesindeki sakamette orta
ya çıkıyor. Burada, artık, sermayenin, kendi ihtiyaç
ları doğrultusunda işleyecek bir sistemi meydana ge
tirmek yerine, kendisinin sistemin emrinde ve onun 
bir parçası olarak işlediğini söylemek gerekiyor. Bu 
da, sermayenin kendi ideolojisini oluşturmak yerine, 
kendisinin mevcut ideolojinin emrine girmesini ve 
ona göre biçimlenmesini sonuçluyor. Böylece ulaşı
lan çarpıklığı telafi etmenin yolunu bulmak da olağa
nüstü zorlaşıyor. Çünkü artık sistemin emrindeki ser
maye kendinden nemalanan zümrelerin oluşumuna 
da yol vermeye başlıyor. Sistemin sermayesinin, ken
dine rakip çıkacak özel ve özerk sermayeye taham
mül etmesini beklemek de fazla iyimser olmayı ge
rektirir. Çünkü sistemin sermayesi tekelci ırasından 
vazgeçmek istemez. Böyle bir sistem, ilkel biçimiyle 
ideolojinin emrine girmiş olur. Her türlü sosyal, İkti
sadî, siyasî, hatta askerî işler yürürlükteki ideolojinin 
isterlerine göre yapılanır. İnsangücü eğitimi reel ihti
yaçlara göre değil, fakat yürürlükteki ideolojinin mu
hafaza edilmesini sağlayıcı bir amaca matuf olarak ifa 
edilir. Eğitim hem merkezî olduğu, hem de bir tür sı- 
kıdüzen altında tutulduğu için onun müfredatını pi
yasanın ihtiyaç duyduğu alanlara göre düzenlemek 
mümkün olmaz. Bu yüzden, mevcut eğitim sistemi ne 
tür insan eğitiyorsa, piyasaya da o insan arz edilir. Ta
rım mühendisine, eczacıya ihtiyacınızın bulunmadı
ğını nesnel istatistikler gösterse bile, bu alandaki eği
tim kurumlarını değiştirmek ve piyasanın isterlerine
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göre yapılandırmak imkân dışı kalır. Böyle bir düzen
de, her şey ideolojik öngörülerin karanlığında belir
lendiğinden, piyasanın ihtiyaç duyduğu İktisadî, siya
sî, idarî, adlî, askerî., alanların hiç birinde hür ve 
müstakil bir iradeyle, reel ihtiyaçların talep ettiği la- 
zimeyle karar verme imkanı bulunamaz. Çünkü reel 
ihtiyaçların gerektirdiği kararların yürürlükteki ide
olojiyi bertaraf edeceğine dair kafalarda batıl bir 
inanç yer etmiştir. Böylece kurulu düzen kendi sap
lantılı insanlarını yetiştirmeyi sürdürür ve içine dü
şülen kısır döngüden kurtulmak ve işlerin doğal sey
rine göre mesafe kat etmesini beklemek muhal hale 
gelir.

Burada, yakın bir geçmişte ABD Merkezî Haber 
Alma Örgütü (CIA ) tarafından yapılan bir araştır
maya atıfta bulunmanın yeri gelmiştir.* Bu araştır
maya göre yaşanması riskli ve neticede demokrasisi 
tehlikede olan 113 ülke belirlenmiştir. Türkiye, be
lirlenen kıstaslara göre Pakistan, Hindistan ve Bang
ladeş’ten sonra dördüncü sırada gösterilmektedir. Ya
şanmasının riskli ve demokrasisinin tehlikede oldu
ğunun belirlenmesi için kullanılan kıstas olarak ço
cuk ölümlerinin yüksek oranı ve dış ticaretin az ol
ması esas alınmıştı. Çocuk ölümlerinin yüksekliği ve 
genç nüfusun fazlalığı, etnik çatışma riskini arttırı- 
yormuş. Ayrıca dış ticaret rejimi serbest olmayan ül
kelerde, toplu cinayetlerin meydana geldiği, çünkü 
bu ülkelerin dünya ile bağlarının fazla olmaması ne
deniyle uluslar arası toplumun bu ülkelerle fazla ilgi
lenmediği belirlenmiş.

İmdi, bu araştırmanın sonuçlarını doğru kabul et
tiğimiz takdirde, yoksul ülkelerde hayatın tehlikede 
olduğu iki şekilde açığa çıkartılmış olmaktadır: Birin
cisi çocuk ölümlerinin fazlalığı, ki bu doğrudan yok
sullukla ilintilidir; öteki de, toplu cinayetlerin vulcu- 
udur, ki bu da can güvenliğinin sağlanamamasıyla 
ilintilidir.

Aslında ülkelerin zenginlikleri ile siyasal rejimle
ri arasında çeşitli korelasyonlar kurulmaktadır. 
C IA ’nin araştırması, bunlara bir yenisini eklemiş 
oluyor. O da, fukaraların demokrasilerinde toplu ci
nayetlerin işlenmesine meydan verilmesi olgusudur.

Platon, fukaraların söz sahibi olacağını düşündü
ğü demokratik yönetimlere yüz vermemişti. Aristo da 
demokrasiye itibar etmezdi. Aradan yüz yıllar geçtik
ten sonra J.J. Rousseau, demokrasiye, sırf fukaraları 
gözeteceği umuduyla itibar göstermeye başladı; çün
kü, diyordu, fukaralar yönetimin başına geçerse ver
gileri indirirler, bu da onların hayatını kolaylaştırır!

Müşarünileyhin iddiasına halen katılmak mümkün 
müdür, düşünmeli.

İktisatta bir kural var: satın alma gücüyle destek
lenmeyen talebe iktisaden “talep” denmez, denir. 
Çünkü satın alma gücüyle desteklenmeyen bir talebin 
fiyatın teşekkülünde rolü ve işlevi olmaz. Satın alma 
gücüyle desteklenmeyen bir talep olsa olsa, kursakta 
kalan bir istekten ibaret sayılır. İmdi buna benzeterek, 
fukaraların kurduğu demokrasilerde de, onların seçi
miyle teşekkül ettirilen meclisin yasama (ve dolayısıy
la yürütme) gücü bir soru konusudur. Kısacası, yasa
mayı ve yürütmeyi ifa edemeyen bir meclisin, adına 
demokrasi de dense, kıymeti harbiyesi nedir?

Fukaraların demokrasileri, daha doğuşlarında ba
zı maluliyetlere musap ve maruzdur. Bu tür meclisle
rin icra gücü kısıtlanmıştır. Fukaraların meclisinin 
ne yapacağı belli olmayacağından, daha baştan onlar 
hacir altına, vesayet altına alınır. Fukaraların mecli
sinden her karar çıkartılamaz. Fukaraların meclisinin 
hangi konularda yasa çıkartabileceği, hangi konular
da da yasa çıkartılmasının teklif dahi edilemeyeceği 
önceden belirlenmiştir. Ayrıca fukaraların meclisi
nin içinden çıkartılacak hükümetlerin de üzerlerinde 
bazı organlar ihdas edilebilir ve hükümetler o organ
lara danışmadan icrayı hükümet edemez.

Kısacası, fukaraların demokrasilerinde, milletve
killeri yeterli icra gücüyle desteklenmediğinden, on
lardan teşekkül eden meclisin de, seçmenlerinin ira
desini yansıtması imkân dışı bırakılmış olur. Bütün 
bu tespitlerin sonucu, seçmen iradesinin Millet Mec- 
lisi’nde makes bulmadığını söylemek olacaktır. Buna 
rağmen seçimlerden vaz geçilmez. Hatta her defasın
da vaktinden önce yapmak nerdeyse bir kural olarak 
uygulanır. Çünkü Meclis’in icraatından veya üye 
kompozisyonundan hoşnut olunmadığında onu ber
taraf etmekte şimdiye kadar herhangi bir güçlükle 
karşılaşıldığı vaki olmamıştır. Çünkü bu demok
rasiler) muhtevasızdır, onun tezahürü yalnızca seçim 
yapılıp yapılmadığına bakılarak belirlenir. Böyle ol
duğu için de seçimlerin yapılmasında ihmal gösteril
mez, hatta her defasında seçimi öne alma hususunda 
acele edilir. ■

( * )  U S News and World Report: A BD  Başkan Yardımcısı Al 

Gore’un isteği üzerine ABD Merkezi Haber Alma Oıgütü (C IA ) 

tarafından yapılan araştırma (Bk. Yeni Şafak, 5 Şubat 1996).
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T ürkiye’de ilan edilen seçimin öncesinde, po
litik manevraların gittikçe muhtevasızlaştır- 
dtğı bir siyaset kavramını konuşuyor olmanın 

zorlukları, baskın bir şekilde kendisini hissettirmek
tedir. Bu durum, gündelik politik deneyimlerin pra- 
xis ve kısa vadeli niteliği ile genel geçer teorik ve 
uzun vadeli siyasalar arasında oluşan mesafenin de
rinleşmesini sonuçlamaktadır. Bu bağlamda, Türk si
yasetinin hem işlerliğini tanımlamak hem de siyase
tin daha üst konumunu hatırlamak açısından “politi- 
ka” ile “siyaset” kavramları arasındaki bir ayrımı, en 
azından bu yazı boyunca koruyacağız. Politika kavra
mını gündelik politik manevraların ve çıkarların be
lirlediği bir bağlamda tanımlarken, siyaseti daha kül
li, üst, teorik, düşünsel zemini ve ilkeleri ağır basan 
bir içeriğe denk getirerek tanımlamaktayız. Aslında 
her halükarda tartışılır olan bu ayrımın, Türk siyase
tinin işlerliklerini tanımlamada operasyonel bir ay
rım olduğunu belirtmek gerekir. Biz yazı boyunca da 
belirttiğimiz anlamda kullanacağız. Bu bağlamda, ya
zımızın temel sorunsalını siyaset kavramı etrafında 
odaklanan siyaset alanının daralması oluşturacaktır. 
Böyle bir ayrımın çağrıştırdığı biçimde daha alt bir 
dile denk gelen gündelik politikalar ve siyasal parti
ler özelinde değil, bu politikanın yönelimlerini işa
retleyen daha külli ve düşünsel düzey, bu yazının 
hem dilinde hem de temel tartışma konularında be
lirleyici olacaktır.

Türkiye’de daha çok gündelik politik yaşamı çağ
rıştıran “Siyaset” kelimesinin kullanımında gözden 
kaçırılan temel noktanın; bireyden, çok geniş bir ala
na uzanması muhtemel siyaset alanının daralmış ol
masıdır. Bunun ilk elden ima ettiği anlam; bireysel 
hayatta bir siyasetin nerede durduğuna dair muğlak
lığın hala devam ediyor oluşudur. Hatta muğlaklığın 
ötesinde böyle bir siyasetin var olup olmadığı dahi

kuşkuludur. Kelimenin gerçek anlamıyla söz ettiği
miz siyaset kavramı bu bağlamda, Türkiye’de hem sı
nırları son derece dar bir alana sıkışmakta, hem de 
özgül ağırlığının ifade ettiği konumunu kaybetmiş bir 
görüntü çizmektedir.

Türkiye’nin siyaset yapma biçimindeki “ferdi” dı
şarıda tutan yapısı, siyaseti kollektivizmin belirlediği 
alana doğru itmekte, öte yandan kamuya doğru yayı
lırken bir ahlaki yoksunluğu daha görünür biçimde 
deşifre etmektedir. Bunun fertleri, içine doğduğu si
yaset kültüründe daha derme çatma ve muğlak ilişki
lere doğru sürüklediğini aslında belirtmeye gerek bi
le yoktur. Fertlerin hem gündelik yaşamını hem de 
gündelik politikanın işlerliğine katkıları olacak bir 
üst siyasetten yoksunlukları, çoğunlukla varolanın, 
verili olanın imkan ve enstrümanlarıyla siyaset yap
mayı meşrulaştırmaktadır. Bu üst siyaset yoksunlu
ğunun dışarıda bıraktığı ahlak ve ilkeli çizgi, siyase
tin ortodoksisini delmekte, dolayısıyla dayanak nok
talarını zayıflatarak üzerinde konuşulanları anlamsız
laştırmaktadır. Bu bağlamda, bugün en temel sorun
sal; siyaset alanının daralması, kapsamının daralma
sı, hatta bir siyasetsizlik yaklaşımının siyasetin ana 
mihveri haline gelmesidir.

Türk siyasetinin sağ-sol üzerine kurulu yapısının 
anlamsızlaştığı ve sağ-sol kutuplarının tarihsizliği 
(Göksu, 2000; 60) 3 Kasım seçimleri öncesinde daha 
net bir biçimde izlenmektedir. Daha önce sağ ile so
lun, Türk siyasetinde çok kaygan ve içeriksiz bir ku
tuplaşmanın uçları olarak bugün geldiği noktada bir
leşmesi ve ayrımlaşmanın gittikçe silikleşmesi, üze
rinde durulması gereken bir gerçektir. Sağ-sol ayrım
laşmasının sanallığı, dünya ölçeğindeki bir hege
monyanın giderek pekiştirilmesine varmıştır. Bugün 
sağ-sol ayrışmasının anlamsızlaşmasının net bir bi
çimde görüldüğü bir seçimlerin arefesinde bulunul
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maktadır. Daha önce en azından siyasi 
üslupta, siyasi aktörlerin sağ ya da sol 
çizgideki istikrarları, bir etiğin iması 
olabilecek söylemlerin konusu olmak
taydı. Bu seçimler öncesi gerek siyaset
çiler gerekse seçmenlerin nezdinde bu 
ayrımlaşmanın silikleşmesi ve siyasetin 
yönünü belirleyecek yeni ayrışmalara 
doğru evrilmesi söz konusu olmuştur.
Bu ayrışmada odak noktayı ideolojik bir 
içerik taşımayan liberallik, praxis oluş
turmaktadır. Bu, aynı zamanda meta- 
anlatı devrinin son buldüğu söylence
siyle az ya da çok örtüşecek pratik bir 
tavrı işaretlemektedir. Bir yandan hem 
siyasetçi hem de seçmenlerin sağ-sol 
ayrımlarını anlamsızlaştıran tutumları, 
diğer yandan Türk siyasetinin seçmeni 
ve siyasetçisiyle “merkez” ve “liberal” parantezle
rinde değerlendirilebilecek bir profil kazanması, 
önemli bir dönüşüm gibi görünmektedir. Aslında bu 
durum, kimlik ve değerlerdeki silikleşmenin açık bir 
tezahürü olarak okunabilir. Bu bağlamda bundan 
sonra “ideolojik kimlik” siyasetlerinin ne kadar ge
çerli olacağını politikanın yönelimlerinden okumak 
mümkündür.

“Merkez” kavramı, aslında siyasette tümel bir 
düşünce çizgisinin ana kitlesini tanımlamaktan 
çok, global sistemle de bağlantılı olarak bu sistemin 
lehinde bazı düşüncelerinden geriye çekilerek pas
tel bir renk kazanıp kitleselleşen blok anlaşılmakta
dır. Bir çok siyasi tartışmaların ortasında Türk siya
seti için söylenebilecek en önemli tespit; bütün si
yasal tavırların az ya da çok liberalleştiğidir. Fakat 
buradaki liberallik bir düşünce sistemine referans
tan ziyade, post-siyasi süreci anlatan bir içeriğe sa
hiptir. Bir başka deyişle, bütün yolların Roma’ya 
çıktığı, bütün yolların yürünebilir olduğu apolitik 
bir siyasi süreçtir. Liberallik bütün anlam, ilke ve 
değerleri marjinalize ederek anlamsızlaştıran, hazcı 
tasavvurlara sahip bir içerikle gündelik politikanın 
işlerliğinde oldukça belirleyicidir.

Merkez, aynı zamanda daha gündelik ve külli bir 
siyaset anlayışından yoksun olarak tanımlanmış bir 
siyasal mekanın adıdır. Özellikle 1990’lardan sonra 
kimlik vurgulu tavırların çözülüşü, bunların merke
ze talip olmalarını ifade etmeleri, bir yandan siyaset- 
sizleşmenin belirlediği liberal politikaların işlerliğini, 
diğer yandan fertten başlayarak diğer toplumsal kat

manlara uzanan yelpazede pragmatist ve popülist si
yaseti işaret etmekte; böylece merkezin alanını dur
madan genişletirken daha üst bir dile denk gelen si
yasetin eriyişini durduramamaktadır. Böylece siyaset 
ile ahlakın arasının ayrılması gittikçe kolaylaşmakta 
ve siyaset, dayanaklardan yoksun salt bir mekanizma 
olarak operasyonel bir tanım kazanmaktadır.

Batılılaşma süreci ile birlikte “siyaset” anlayışın
da, önemli iki dönüşümün altını çizmek gerekmekte
dir. Brınlardan ilki; siyaset sürecine halkın katılımı
nın artması, bir başka deyişle, halka dayalı siyasaların 
önünün açılması. İkincisi de; siyaset yapmanın temel 
zemininin toplumdan devlete doğru kaymasıdır. Bu 
iki nitelik içerisinde birbiriyle içiçe geçmiş süreçlerin 
çözümlemesini yapmak ve altını çizmek önemlidir. 
Bilindiği gibi pre-modern dönemde geleneksel siya
set yapma biçimi çok geniş halk kitlesini dışarıda bı
rakan ataerkil ve merkezi iktidarın karar alma süreç
lerinde yegane faktör olduğu bir anlayışın uzantısıy
dı. Batı’da Fransız ihtilali ile birlikte yaşanan dönü
şümün sonuçladığı “insan merkezli” düşüncenin si
yaset ayağında oluşan tartışmalar (Rousseau, Locke 
vb.) halkın katılımına son kertede daha geniş yer 
açıyor görünmekteydi. Bugün demokrasinin Batı’lı 
ve yerli versiyonlarını içine alan bu geniş yelpazenin 
halkın katılımına ne ölçüde fırsat verdiği tartışması
nı dışarıda bırakarak (Bkz. Phillips, 1995) teoride 
meşruiyetini halktan aldığını belirtmek gerekir. Bu
rada halkın katılımını anlamlı kılacak olgu; onun da 
ferdi olarak bir siyaset sahibi olmasıdır. Hele demok
rasi yoluyla halkın katılımı; vekiller dolayımıyla hal
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kın talep ve düşüncelerinin ifade edilmesi ve demok
ratik süreç içerisinde “mümkün’lere dönüştürülmesi
dir. Aşağıdan yukarıya doğru talep ve düşüncelerin 
sirkülasyonunu sağlayan siyaset, bu işlevinin çok uza
ğında merkez ve çevre arasındaki gerilimi besleyen 
daha statik bir hüviyet kazanmıştır. Talep ve düşün
celerin dillendirilmesi biçiminde değil de, yönlendi
rilmesi biçiminde bir form kazandığında, siyasetin 
manipülasyona açık hale geleceği, popülizmi besleye
ceği açıktır.

Katılımcılığın ileri düzeyde sağlanması bir yana, 
siyasetin aktörleri ile halk arasında meydana gele
cek temsil krizi, gittikçe derinleşebilmektedir. Böy- 
lece “seçmek” bir vekalet vermekten çıkarak olma
ması gereken her formda tezahür edebilmektedir. 
Pratikte seçmen dört senede bir görünen bir sosyal 
kategorinin adı olmaktadır. Dolayısıyla siyasetin 
seçmen açısından dört senede bir yapılan “oy ver
m e” işlemine dönüştürülmesi ve sınırlandırılması, 
halk katılımı kavramının işlerliği konusunda ciddi 
sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Öte yandan “siya
setçi” şeklinde ayrı bir kategorinin varlığı, siyasetin 
bir mesleki uzmanlık olarak algılanması ve bu anla
yışın beslenmesini hızlandırmaktadır. Siyasetçilik 
bir meslek olarak görüldüğü sürece, siyaset, son de
rece dar bir kavramın adı olacaktır. Siyaset kavra
mının gündelik politika ile olan özdeş kullanımı, bu 
gündelik politikayı belirleyecek ve daha ahlaki bir 
zeminde inşasını mümkün kılacak anlamını berha
va etmektedir. Fert açısından daha üst ve ahlaki te
melde bir siyasetin yokluğu, siyasetin tanım, anlam

araç ve alanlarını belirleyerek, hem si
yaseti sadece gündelik politikanın alanı 
içinde şekillendirmekte, hem da daha 
uzun vadeli düşünce, imkan ve projele
rin oluşmasına engel olmaktadır. Böyle 
bir siyasetin yokluğu Türkiye’nin hem 
iç hem de dış dinamikler açısından ala
nını ve bu bağlamda açılımını daralt
maktadır. Türkiye gibi Osmanlı’nın 
global açıdan dünyaya yaptığı katkıyı 
içselleştirip tevarüs etmesi gereken bir 
ülke, hem kendisiyle ilgili oluşan bek
lentilere cevap vermesi, hem de tarihi 
misyonunun yerine getirmesinin po
tansiyel imkanlarına sahip olarak, siya
seti bu statiklik ve donukluktan kurta
rarak işlerliğini sağlamak zorundadır. 

Yukanda bahsettiğimiz dönüşümler
den İkincisi de, siyaset yapmanın zemininin toplum
dan devlete doğru kaymasıdır. Yunanlı düşünürler, 
özellikle Aristo ve Eflatun, siyaseti kamu yararına yö
nelik faaliyet olarak tanımlamışlardır. İslam düşünür
leri de siyaseti sosyal hayat için vazgeçilmez uğraş 
olarak yorumlamışlardır. Mesela; İmam-ı Gazali’ye 
göre, siyaset, toplumun sevgi, saygı, yardımlaşma ve 
beraberliğini sağlama aracıdır. (Eryılmaz, 1990; 423) 
Her iki anlayışta da dikkat edilirse, kamu yararı ve 
toplum siyasetin anahtar kavramları olmakta; insan 
ve toplum siyasetin önünde durmaktadır. Fakat 
15.yüzyıldan sonra siyaset, önceki tanımından daha 
dar olarak “devlet” ile aynı anlamda düşünülmüştür. 
(Eryılmaz, 1990; 424) Dolayısıyla biz, siyaset yapma
nın zemininin toplumdan devlete kaymasıyla oluşan 
bu dönüşümü dile getirmekteyiz ki bu, daha önce 
devletin ikincil planda olduğu anlamına gelmez. 
Devlet her dönemde önemini koruyan bir fenomen 
olarak varlığını devam ettirmektedir.

Siyasetin devlet ile eşleşen anlamı modem za
manlarda bir yandan devlet üzerinden bir siyaseti 
beslemekte, diğer yandan bununla bağlantılı olarak 
siyaseti bir rant elde etme aracı haline getirmekte ve 
gücün siyasasını imkan dahiline sokmaktadır. Nite
kim Machiavelli’e göre, bütün siyasal hareketler 
“kuvvet siyaseti”dir. (Power Politics) (Hale, 2000; 
33-35) Yine Machiavelli’e göre, ahlak ve toplumsal 
yaşam ancak siyasal istikrarın olduğu yerde mümkün 
ve varolabilirler. Başka deyişle, siyasal istikrar, ahla
kın ve toplumsal yaşamın önkoşulu, varolma ortamı
dır. O, ahlaksal değerlere ve erdemlere “virtu” olarak
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bakar. Bunlar “virtüel”dirler; yani ancak siyasal istik- 
rar ortamında gerçekleşebilen, edimsellik kazanan 
birer gizilgüç, birer potansiyelite halindedirler.(Öz
lem, 1998; 152)

Bir yandan devletin modern dönemde kazandığı 
bu anlam, diğer yandan devletin tek rant aracı olarak 
görülmesi, siyaseti “devlete sahip olmak” gibi bir an
layışa indirgemektedir. Böylece siyaset de, sadece ik
tidar olarak bu imkanların yöneticisi konumunu ka
zanma adına yapılan bir faaliyetin enstrümanı ol
maktadır. Bugün çok geniş halk katmanlarının, bü
tün konularda “devletten yardım beklediği”ni içeren 
söylemi, bu düşüncenin ilk elden ortaya çıkan teza
hürüdür.

İşte, bir yandan fertten başlayarak yukarıya doğru 
daha üst ve külli bir siyasetin yokluğu, diğer yandan 
siyaset yapma zemininin toplumdan devlete doğru 
kayması, siyaset alanını daraltan iki önemli husus 
olarak zikredilebilir. Şayet dış siyasetten iç siyasete 
doğru bir yönelimle de bakarsak, Türkiye’nin kendi
sine yüklenen misyonu, ülke içindeki siyasetin de al
gılanışını değiştirip daha gerçekçi, sirkülasyona açık 
ve kendi enstrümanlarıyla yapılan bir siyaseti de 
gündeme getirebilecektir. Bu bağlamda, demokratik 
süreç içerisinde yer alan bir çok talep ve düşünceleri 
“siyasallaşma” biçiminde olumsuzlayarak algılama
yacak ve siyaseti gerçek anlamına; yani “toplum için 
yararlı bir uğraş” haline irca edebilecektir.

Seküler düşünce biçiminin izdüşümü olan siyasal 
olanın kendinden menkul bağımsızlığı, siyasal olan 
ile olmayan arasındaki ayrımı gittikçe keskinleştir
mektedir. Bu, siyasetin yukarıda ifade edildiği gibi 
devlet kavramıyla özdeş kullanımı paralelinde siya
seti devletleştirmeye kadar varabilir. Bir düşünce ya 
da talep ifade edildikten sonra, bunun halkın seçti
ği vekiller dolayımıyla yetkili kurumda (T.B.M .M .) 
gündeme getirilmesi, tartışılması ve kabul edilmesi 
biçiminde işleyen tabii sürecin tamamı, siyasetin 
içinde tanımlanmalıdır. Her ifade edilen talebin, bu 
sürecin içerisinde yer alması demokratik mekaniz
manın gereğidir. Bu bağlamda, toplumsal olan ile si
yasal olan arasında keskin bir ayrımlaşma öngörül
düğünde, tüm talep ve düşüncelerin “siyasal” olarak 
olumsuz görülme durumu mevcuttur. Halbuki Cabi- 
ri’nin tabiriyle, Siyasi akıl denilen şeyin temelini 
oluşturan; bir toplumda uygulanan otorite oluşu açı
sından siyasi eylemin belirleyicileri ile sosyal karak
terli teorik ve pratik görüntülerinin bütünüdür.
(Cabiri, 1997; 13)

Siyasal ile toplumsal ayrışmasının ima ettiği bir 
diğer sorun da, Nuray Mert’in ifadesiyle, siyasetin 
sosyolojizm batağına saplanmasıdır. Siyasetin, toplu
ma ilişkin farklı görüşlerin, tasavvurların tartışma 
alanı olmaktan çıkıp bir idare faaliyeti olarak algılan
maya başlanmasıdır. Bunun bir adım ötesinde, siyasal 
tavır toplumsal analiz kaygısının gölgesinde varolma
ya çalışmaktadır. Sosyolojizm bu bakımdan ideolojik
tir. (Mert, 1999; 25-30) Toplumun ve bir dönem için 
çıkarılan toplumsal gerçeklerin mutlaklaştırılmasını 
getiren bu tavır, katılımı, farklı görüş ve düşüncelerin 
dillendirilmesini yani kısaca bizim siyasetin anlamına 
dahil ettiğimiz şeyi yıpratmaktadır.

Nitekim, siyasallaşma kavramı üzerinden Türk si
yasetinde özgül ağırlığını da aşan çıkarımlarda bulu
nuldukça siyaset kavramı, bugün gelinen noktada 
“kötü” parantezinden bir algılanışın konusu olmak
tadır. Bu durum çoğu zaman talep ve düşüncelerin 
yukarıda belirttiğimiz süreç içerisinde, normal siyaset 
yoluyla aşağıdan yukarıya doğru sirkülasyonunu im
kansız hale getirmekte, böylece siyaset birbirinden 
kopuk kitleler (siyasi elit-halk)meydana getirerek 
arasındaki gerilimi arttırmaktadır.

“Siyaset” kavramını, bir yandan siyasetçiler gibi 
bir kategorinin imtiyaz alanı, diğer yandan da bir 
olumsuzlama aracı olarak kullanılması, siyasetin ala
nının daralması ve Türkiye’nin fasit bir daire içinde 
dönmesini sonuçlamaktadır. Siyaseti bir uzmanlık 
alanı haline getiren süreç, halkın siyasete ve giderek 
ülkenin hayati sorunlarına olan ilgisini aşındırabilir. 
Bu düşüncelerimizi siyaseti bir meslek olarak algıla
yanların, halkın tümünü “siyasetçi” yapmayı iste
mek gibi bir suçlama yöneltmesi olasıdır. Bunun ola
mayacağı zaten ortadadır. Bizim asıl temennimiz; si
yasetin dar tanımının değiştirilerek siyasetin yanlış 
algılamadan kurtarılmasıdır.
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AHMET DAĞ

E ğer toplumu bütün kummlarıyla denize açıl
mış bir gemi olarak görürsek bu gemiyi batır
madan karaya ulaştırmak, inşa edici konu

munda olan insanın sorumluluğundadır. Yine gemiyi 
insanların bir araya gelip oluşturdukları devlete ben
zetirsek, gemiyi emin bir şekilde karaya çıkarmak po
litikacının işidir. Böylelikle hep seyir halinde olan 
bir gemi vardır ortalıkta. Seyir halindeki bu geminin 
batmakta olduğunu ve tek kurtarıcısı olduklarını 
söyleyen müzmin yapıcıları da vardır. Batmasına ra
mak kalmış gemi kendine yeni kurtarıcı beklemekte
dir.

Ama ne yazık ki gemiyi karaya çıkartacağını söy
leyen politikacılar gemiyi batırmaktan kurtaranla- 
mışlardır. Geminin kaptan köşkünde oturması gere
kenler orda değildir aslında. Tehlike anı gelmiş, ge
mi kayalıklara çarpmaya ram olmuştur. Dümenin ba
şında birinin olduğunu düşünerek umarsızca seyahat 
eden gemi içindeki yolcular panik içindedir. Gemi 
sağa sola yatmakta, alobora olma tehlikesi ile karşı 
karşıyadır.

Gemi içinde müthiş bir curcuna yaşanır... Ve ik
tidarını tamamlayanlar ellerini ve ayaklarını bu 
bahtsız ülkeden gece karanlığında çekerlerken, hep 
batmak üzere bırakılan bir gemi bırakıp giderler. Ve 
artık siyaset ve politika arenaya dönmüştür. Kedilerin 
aslanlara yedirildiği bir arenaya dönmüştür. Entrika
lar, parti bölünmeleri, nişan yapmalar ve yüzük atma
lar, başka rozet takmalar, gizli pazarlıklar; devşirme 
içerikleri olan kuramlar, devşirme kavramlar, siyasi 
hayatımıza kazandırılmaya çalışılan elitist siyasetçi
ler... Yine siyaset terminolojimize kazandırılmaya ça
lışılan “makul çoğunluk”, “sessiz çoğunluk”, kucak- 
layıcı-uzlaşımcı (senkrist), “sosyal'liberal sentezler” 
ve daha nice argümanlar. Bu yetmezmiş gibi kitleleri 
manipiile etmeye çalışan toplum mühendisleri...

Pekiyi “dümenin başı”na geçen kişilerde ne gibi 
yeterlilikler bulunması gerekir? Politikacı ehliyetine 
sahip olan kişilerde muhakkak ki entelektüel dona
nım olması gereklidir ama yeterli değildir. Nitekim 
sadece aydın yönü olan kişiler için Fransız Monteil 
“aydın, politikaya en az ehliyetli olan kimsedir” der.

Monteil’e bunu söyleten nedenler nelerdir? Tabii 
ki mütercimi olduğu tbn Haldun’dur. Haldun şu ma
nada bu “zalim” hükmünün nedenini söylüyor: “İlim 
adamı mânâ denizinde yüzmeye alışmıştır. Maddî 
olan veya tekil olanla meşgul olmaz. Küllî olanla uğ
raşır.” (Aktaran Cemil Meriç, Ümrandan Uygarlı- 
ğa, s. 160).

Politikaysa bir icraatlar işidir; o yüzden bazen acı
masız ve gaddar olabilir. Nitekim Hobbes’un Leviat- 
han’ı , Micheavelli’nin Hükümdar’ı, okuyanda üto
pik bir dünyanın kelimelerle örülmüş bir dünya tasa
rımı vardır. Oysa bunların icrası ve somutlaştırılma
sı dolayımlı da olsa insana yaşadığı dünyayı cehen
neme döndürüp yaşanmaz hale getirebilir. Küllî fi
kirler kıyas ve aktarım yoluyla siyasî hadiselere tama
men irca edilemeyeceği gibi, siyasi hadiseler de küllî 
fikirlere irca edilemez.

Politik olan, bîtaraf olamaz. Politika, bir anlamda 
“esaret”tir. Bu esaret, bağımlılık anlamındadır. Poli
tikacının içinde buluduğu “zindan’lar vardır. Bu zin
danlarından kurtulması politikacının politikliğini öl
dürmesi demektir. O, dünya görüşünü içinde bulun
duğu zindanın duvarlarındaki yazılardan oluşturmuş
tur. Onun zindanları; bağlı olduğu din, içinde yaşadı
ğı ekonomik koşullar, aile ve akrabalardır. Politikacı
nın her anlamda içinde bulunduğu zindan duvarları
na sürgit ilave duvarlar eklemesi doğaldır. Nitekim 
İslâm Peygamberi “bizim devlet yönetimine katdan- 
lar evlenmeden ve ev almadan saflarımıza katılma
sın” diyordu. Çünkü politika, içinde toplumsal men
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faati barındırdığı gibi kişisel menfaatleri de 
barındırır.

Mcuc W eber, siyaset adamının iki 
ahlâktan birini seçmek zorunda olduğunu 
söyler: İnanç ahlâkı ve mesuliyet ahlâkı.
Ya inançlarına boyun eğecek ya da kendini 
sorumlu hissedecek. Makyavelist politika' 
nın, cahilane ve yoz bir şekilde politikacıla- 
rımızın belleklerine işlediği muhakkaktır.
Yine şu var ki, bir hedefe ulaşmadaki çaba
larımız değer ve prensiplerimizle muhakkak 
ki çelişecektir. Bu anlamda her politikacı 
“yumuşatılmış bir MakyavelcV’dir.

Politika, iktidar hırsına ve öfkesine bü' 
rünürse, bu kostümün içine giren politikacı 
kostümün gerektirdiği aksiyonu göstennek 
zorundadır. Politika vücudunun cesametleri 
değerlerden oluşan bir bedenin yakıldığı bir 
kor kazanı mıdır? Yoksa Cemil Meriç’in de- 
diği gibi “şeytanla bir anlaşma imzala- 
mak” mıdır?

Weber, politikaya girmek isteyen aydınların ilk 
karşılaşacapı zorluğun parti tüzükleri ve disiplinleri 
olacağını söyler. O ’na göre dünyanın hiçbir yerinde 
bir sosyolog veya iktisatçı bir partinin programını be- 
nimseyemez. İlmin kayıtsız şartı, hakikattir.

Politikacılık ise her zaman hakikatin söylenmesi' 
ne izin vermez. İlmin icbari beklentisi olan hakikati 
söylememekle politikanın tehdit ettiği politikacı sa- 
dece bir demogogtan ibarettir. Belki de hayatı bu ka- 
dar anlamsızlığa iten bu hayat alanını belirleyen po- 
litikadır. Hakikatten tamamıyla mahrum bırakılan 
politika, müdavimlerini meleklikten çok canavarlığa 
itebilir. Politika, ürettiği lcurumlarla tıpkı bir çocuğa 
öcü olan şeyler gibi insanlığın öncüsü olabilir.

Weber’e göre sosyolojinin görevi toplumu ıslah 
etmek veya ihtilalciler yetiştirmek değildir. Sadece 
sosyal gerçeklik hakkında kısmi izahlar sunmaktır.

Sosyolojinin nimetleri ile beslenmeye çalışan bir 
parti danışmanı bir sosyolog olmaktan çok teknis- 
yendir. Teknisyenlik ve teknokratlık ise, halktan on- 
tolojik ve epistemolojik olarak kopuş demektir. Son 
zamanlarda ilim erbabının siyasete merak salması / 
danışmanlık manasında handikaptır. Hele ki bir par- 
tinin veya liderinin olduğu her karede yer almak is- 
teği şarlatanlık ve demogogluğun bir göstergesidir.

Weber, hareketlerimizi dört noktada toplar: 1- 
Bir amaca göre rasyonel olanlar (para kazanmak iste- 
yen iş adamları); 2- Bir değere göre rasyonel olanlar

(gemisi batan kaptanın davranışı); 3- Hissî olanlar 
(kızan bir annenin çocuğunu tokatlaması); 4- 
Geleneğe bağlı olanlar.

Nitekim Türk siyaseti bu hareketler üzerinde 
politikasını uygulamış ve batağa saplanmıştır. Fikir 
adamı ile eylem, adamı farklıdır. Fikir adamı 
hakikatin sularında gezindiği için eylem adamının iş- 
levini yapmaya iktidarı olmayabilir. Ve eylem 
adamının gölgesinde ve karesinde gezinen bir ilim 
adamı politikanın girdabından kendini kurtaramaz. 
Ancak filozofların devlet adamı olabilecepini soy- 
leyen Eflatun, hükümdarına felsefe sevgisi aşılamak 
için gittiği Sirakuza’da canını zor kurtarmıştır.

Tüm bunları söylemekle aydının politikadan 
elini'eteğini çekmesi gerektiğini söylemiş oh 
muyorum. Bilakis aydın poltikayla uğraşmalı. Ama 
sağduyusunu kaybetmeden teorik olarak katkıda 
bulunmalı. Aydınlar akış halinde olan politika ır
mağının kıyısında dallarıyla ona serinlik veren asude 
bir söğüt ağacı gibi olmalıdırlar. Eğer bu ırmağın 
içine girerlerse, bu vahşi akıntıda girdaba yakalanıp 
can vereceklerdir.

Son olarak Cemil Meriç’in ifadesi ile yazıyı bitir- 
mele istiyorum. “İnsanlar önceden çizilmiş bir 
kaderin oyuncağı olsalardı, politika adî bir faaliyet 
olurdu. Gelecek belirsizdir. İstikbali insan inşa eder. 
Bu itibarla insanlığın asıl faaliyetlerinden biridir 
politika.” ı ■
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D. MEHMET DOĞAN

"Kavram" kısaca "mücerret ve umumî düşünce" 
olarak ifade edilebiliyor. Bu anlamda "imaj"m ferdî 
ve bir nesneye has olmasına karşılık, kavram aynı 
cinsten bütün şeyleri temsil edecek bir kapsama sa
hip. Kavram "tazammun ettikleri", yani içlemi ile ve 
şumulü (kaplamı) ile belirir. İçlem, nesnelerde dik
kate alman nitelik ve özelliklerdir; kaplam ise uygu
lanabileceği nesnelerin tamamıdır. Bir kavramın or
taya çıkmasını tecrit (soyutlama) ve genelleme gibi 
zihnî faaliyetler sağlar.

Kavram İnsanîdir, insana hastır. Hayvana göre 
insanın üstünlüğünün temelini oluşturur. Kavram bu 
anlamda, belirli özel anlamlar yüklenmiş kelime ve
ya kelime grubudur. Düşüncenin yapıtaşı, gerçekliğin 
tasviri ve yorumlanmasında temel malzeme olarak 
kullanılan soyut lisanî ifadedir kavram. Bir olay, bir 
nitelik veya nicelik hakkında teşekkül eden zihnî 
imaj; birşey hakkında çok sayıda ayrı anlayışları ihti
va eden genel düşünce, muhtevası ve sınırları bir işa
ret veya kelime ile ifade edilerek mânalandıran soyut 
fikir...

“H afif’ konulardan söz etmek varken, neden böy
le karmaşık, anlaşılmaz, mücerret/soyut bahisler açı
yoruz? Hiç bir engel, mevsim şartları da dahil, insa
noğlunun dili kullanarak yürüttüğü arayışı, mücade
leyi, savaşı durdurmuyor çünkü.

Türkiye, son on yıldır kurallı veya kuralsız “se- 
çim”lerle karşı karşıya kalıyor. Kanunların öngördü
ğü seçimler, yaptığımız, yapmak zorunda olduğumuz 
seçimlerin çok cüz’i bir bölümü. Her tür “seçim”de, 
esas itibarıyla kavram düzeyinde bir mücadelenin 
sürdürüldüğünü de kolaylıkla görebiliyoruz.

İşte bir kaç satırlık bir panorama:
Kelimeler gerçeğe düşman haline getiriliyor. Ke

limeler değiştiriliyor, değiştirilemezse anlamları çar

pıtılıyor, saptırılıyor, âdeta ırzına geçiliyor. Kavram
lar alt üst ediliyor. En azından anlam karışıklığı, bu* 
lanıklığı meydana getiriliyor. Parlak sloganlar, çarpı
tılmış anlamlar.

Kelimeler ve kavramları sapmadan, bulanıklık
tan, çarpıtmadan kurtarmadan aslî manalarına ka
vuşturmadan doğru sonuca ulaşmak hiç de kolay de

ğil*
insanlar papağanlaştırılıyor. Papağanlar kelime 

öğrenir, fakat onlarla yeni cümleler kuramaz. Düşün
mek insanlara mahsustur, insanlar kelimeler ve kav
ramlarla oynanarak düşünmekten yoksun kılmıyor. 
Bu yüzden Türkiye'de beş-on yıldan beri "Türkiye se
ninle gurur duyuyor!"dan başka kullanışlı slogan bu
lunamıyor. Bu öyle müthiş bir slogan ki, mafya lider
lerinden şarkıcılara, bilim adamlarından politikacıla
ra, ahlâk timsali insanlardan yüzsüzlere kadar herkes 
için kullanılabiliyor!

Türkiye'nin gurur duyduklarının listesini yapsak 
nasıl bir sonuçla karşılaşırız acaba?

İçine düşürüldüğümüz bu muhayyile kısırlığı dilin 
önemini bir daha hatırlatıyor bize. Dilin yerinde dur
ması, kabullerinin sürdürülmesi çok önemli. Kav
ramların akıl yürütme, zihnî faaliyet ve zekânın çalış
ması için lüzumlu unsurlar olduğu apaçık ortada. Dü
şünen, edebî veya fikrî her hangi bir alanda eser ve
ren herkes için kavramların önemi ve değeri tartışıl
maz. Fakat yalnız bu alanlarda değil, gündelik hayat
ta da akıl yürütmek, hüküm vermek durumundayız. 
Bu durumda da kelimeler ve kavramlardan başka 
malzememiz yok. Öyleyse, kavramlar bütün insanlar 
için çok çok önemli.

Bu çerçevede, son günlerde piyasaya sürülen çok 
sayıda kavram var. “makul çoğunluk”, “çağdaş ço
ğunluk”, “azgın azınlık”, “sol”, “solculuk”, “merkez”, 
“merkez sağ”, "muhafazakârlık", “ittifak”, “liberal-sol
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ittifak” vb. gibi ibareler, arayışın, mücadelenin, çar
pıtmanın hangi boyutlarda sürdürüldüğünün göster
geleri bir bakıma. Bilileri, kendi düşüncelerini toplu
mun seçiminin, arayışının yerine geçirmek istiyor.

Elbette bu kelimelerin, kavramların herkesçe, en 
azından büyük çoğunlukça bilinen karşılıkları var. 
Fakat ortaya atılış tarzları ve kullanım yerleri itiba
rıyla bu kelime ve kavramların bilinen karşılıklarıyla 
uyumlarını kaybettikleri de ortada.

Seçimlerimizin doğru yapılması için, kelimelerin 
ve kavramların ya yerinde durması ya da en azından, 
yeni tariflerinin herkesçe bilinmesi gerekli. Kısa bir 
seçim döneminde, dar bir aralıkta buna vakit var mı? 
Yok elbette ve işte bütün mesele de bu noktada dü
ğümleniyor!

* * *

Türkiye seçim sath-ı mailine gireli epeyce zaman ol
du. “Sath'i mail” yani “eğimli yüzey”! Bu eğik yüze
yin üzerinde her şey “eğim”e tâbidir. Her şey kaçı
nılmaz olarak seçime doğru gider. Buna rağmen bu 
sath-ı mailde frene basanlar, arabayı geri vitesine 
takanlar, her zaman olabilir. Her seçimde görülür 
böyle teşebbüsler. Geçen seçimi hatırlayalım. “Küs
künler hareketi” bir sonuca ulaşamamıştı. Fakat bu 
sefer iş ciddi.

Seçim sath-ı mailine girilmiş, seçim kararı alın
mış. Listeler yapılmış. Seçimin mağlupları, sathı ma
ilde olduklarını hissettirir bir tavır içinde değiller. 
Hep bir yerlerden bir şeyler olmasını bekliyorlar. Se
çim tahminlerine bakılınca, "çıkmadık candan umut 
kesilmez" denilebilir, fakat bazı partilerden hiç ümit 
yok.

Bazı liderlerimiz kendilerine çok büyük, ulu, yüce 
bir takım gündemler edinmişler. Sıkı sıkıya Avrupa 
Birliği taraftarı olmuşlar. Habire “Haklar, hürriyetler, 
kriterler..” deyip duruyorlar. Bu arada yumurta kapı
ya dayandıkça dayanıyor. “Seçim değil, Avrupa Bir
liği önemli. AB sürecini aksatmayalım, seçimi nasıl 
olsa-yaparız!” diyen liderler çıkıyor.

Türkiye'de bazı partiler 1990'deıı beri istikrar adı
na istikrarlı olarak küçülüyor, buna rağmen Türki
ye'nin "özel şartlarından ötürü iktidarda olmaya de
vam ediyorlar. Bu partilerin liderleri, hangi güçlere 
ne zaman dayanacağını iyi biliyor. Bu sayede, bazı 
partilerin önlenemez yükselişi durduruluyor. Bu aynı 
zamanda şu anlama geliyor: Türkiye’nin antidemok
ratik bürokratik güçlerine dayanarak iktidar olmak

olağandır! Bir zamanlar sağcı cephede dindarlara gaz 
vermek modayken, bazı mihrakların tutumları sonu
cu bazı liderler dindarları rencide edecek uy- 
galamaları “siyasi hayatına mal olsa bile” gerçekleş
tireceklerini söylüyebiliyorlar. Yalnız kavram kar
gaşası yok, düzlem kargaşası da var! Bu sözün düz
lemi, halktan daha etkili görülen mihrakların düz
lemi ile kesişiyor elbette. Gerçekten bu siyasi mihrak 
veya merkezler bazılarını neredeyse on yıldır iktidar
da tutuyor. Fakat artık onların da tutacak hâli kal
madı. Gemi tamamen karaya oturdu.

AB, dış güç etkenini içeride bir kaldıraç olarak 
kullanmak yeni bir yol olarak görünüyor. Bu tutar mı 
veya sonuç verir mi? Bunu bilemeyiz. Fakat, bu kal
dıraçla bazı başka merkezleri harekete geçirilip 
seçimin muhtemel sonuçları da masanın üstüne 
konularak bir noktaya varılabilir.

Seçime çok yaklaştık. Fakat kimse sonuçtan emin 
değil. Seçim olacak mı, olmayacak mı? Bugün Tür
kiye’de seçimin olmamasını isteyen fakat bunu itiraf 
etmekten kaçman o kadar çok mihrak ve merkez var 
ki! Bu merkezlerin her şeye rağmen bir daha 
1990'lan bir takım güçlere dayanak yaparak iktidar 
olanların arkasında saf tutmaları ihtimal dışı değil.

Elli yıllık kör topal demokrasimiz tam bir 
“seçim”le karşı karşıya: Tamam mı, devam mı? 
Devamsa, seçim olacak. Bazı merkezler “tamam” 
diyorsa, ne olacak, onu söylemeye gerek yok! ■
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YENİ BİR SOSYAL MUKAVELE

TARIK BURAK ŞAHİN

T ürkiye, isteyerek ya da istemeyerek bir erken 
seçime doğru yol almaktadır. Seçim mekan 
olarak Türkiye’de yapılacaktır. Ancak dünya

daki tüm güç merkezleri bu seçimi etkilemek, seçim 
sonrasını şekillendirmek için seferber olmuşlardır. 
Bölge ülkeleri, bölgesel güçler, kıtasal güçler ve ulus
lar arası küresel güçler bu seçimle yakından ilgilidir. 
Bunlar arasında ki karmaşık menfaat ilişkisi zemini 
kaygan yapmakta, konjonktür an be an değişmekte
dir. Bu seçimlerde nasıl bir tavır takmmalıyız ki ülke 
düzlüğe çıkabilsin. Seçim sonrasında hemen yeni bir 
seçimi tartışmayalım. Kendi ellerimizle bu gün seç
tiklerimize ertesi gün hakaret etmeye başlamayalım.

Son 15 yıldaki seçimlerden birinci çıkan parti sü
rekli değişmiş olmasına rağmen sorunlarımızın çözü
lememesinin temel nedeni nedir? Hastalık; halkta 
mı, seçtiklerinde mi , sistemde mi? Yoksa hepsinde 
birden hastalık mı vardır? Bu sorular üzerinde millet
çe çok düşünmeli, cevaplarını gerçekçi davranarak 
aramalı ve yanlış karar vermemeliyiz.

Yeni bir Post Modern Darbe:
Sürekli Bürokratik Darbe Dönemi

DSP 28 şubat postmodern darbesinin ardından 50 
milletvekili ile hükümet koltuğuna gelip oturdu ve
ya oturtuldu. Refahyol hükümetinin post modern bir 
darbeyle düşürülmesinden sonra, halkın belli bir ke
siminde meydana gelebilecek olumsuz tepkiler; karşıt 
düşüncenin hükümet koltuğuna oturtulması ile den
gelenmek istenmiş olabilir. Ecevit’e görevin verilme
sini ve hükümetinin güven oyu almasını, sahnenin 
çok önünde gözükmeyen birilerinin hazırladığı mu
hakkak. Bu birileri (Ecevit’in kaleminden kim ol
duklarını biraz sonra belirteceğiz), 1999 seçimlerine 
doğru PKK lideri Abdullah Ocalan'ı paketleyip Ece-

Baykuş gibi sabırlı bir seyirci olmayı öğrendik.

K argadan, zeki olmayı öğrendik. 

Kendisinden on kat büyük baykuşu arazisinden atm ak için, 

durm aksızın m ücadele veren alakargadan , cesareti öğrendik. 

F akat hepsinden ön ce, öğretmenimiz olarak iskete kuşu gelir.

Ç ü n kü  onun, boyun eğmez bir ruhu vardır.

Apache Sözü

vit’e altın tepsi içinde sunarak seçimlerden birinci 
parti olarak çıkmasını sağladılar. Ancak Ecevit’le bir 
müddet sonra yollan ayrılmış olmalı ki, Ecevit’e ve
rilen destekler azalmaya ve ülke ekonomik bir krizin 
içine sürüklenmeye başlandı. Ülkede art arda çıkarı
lan iki ekonomik kriz Türkiye'yi IM F ’nin ocağına  
düşürdü. IMF’nin baskısı ve yönlendirmesi ile Ke
mal Derviş A BD ’den ithal edildi. A BD ’den ithal edi
len IMF’nin temsilcisi Derviş, gerek liberal gerekse sol 
çevreler tarafında bir kurtarıcı olarak kamuoyuna 
pompalanıp millete kabul ettirilmeye çalışıldı. Liberal 
kesimin kapitalist dünyanın sömürgeleştirme aracı 
IMF'nin bir adamına övgüler yazmasına alışıktık da, 
solun aynı işi yapacağını düşünemezdik. Neredeyse 
bütün sol, Kapitalizmin temsilcisini kurtarıcı olarak 
alkışladı. Hükümet ricali ise başlarına geleceklerden 
bîhaber olarak (Ecevit’in ‘adamı ekonomik teknisyen 
olarak getirdik, adam siyasetçi çıktı ve partiyi böldü’ 
demesi yaptıkları işten bihaber olduklarını gösterir) 
onu başbakan yetkisi ile donatmışlar ve tek kişilik 
dördüncü bir parti olarak hükümete ortak etmişlerdir 
veya etmek zorunda kalmışlardır. Derviş, ikinci bir 
başbakan olarak hem ülkeyi uluslar arası şirketlere 
tam bağımlı kılan yasal düzenlemeleri, hem de geniş 
halk kitlelerini işsizliğe, yoksulluğa sürükleyen ekono
mik düzenlemeleri gerçekleştirdi. Hükümet ve muha
lefet partilerinin bütün muhalefetine rağmen IMF’nin 
baskısı ile bu yasal düzenlemeler yapıldı

Derviş politikaların ın  doğal sonucu olarak halk, 
gittikçe fakirleşmiştir. IMF kanalıyla getirilen para
lar, batık bankalar için kullanıldığından halka bir ya
rar sağlamamış ve fakat bedeli halka ödettirilmiştir. 
Belli bir bürokrat-m edya-patron  üçgeninde oluştu
rulan baskı ve tahrik stratejisi ile halk patlama nok
tasına bilinçli bir şekilde getirilmiştir. 75 yaşındaki 
bir kadına üniversite hastanesinde reva görülen bir
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davranış bir de bu açıdan değerlendirilmelidir.Bu bi- 
linçli yıpratma hareketinin sonucu siyaset, halk des
teğinden yoksun ve nefret edilir bir hale gelmiştir. 
Siyaset hiçbir dönem bu kadar halkla karşı karşı ya 
gelmedi; siyaset kurumu bu kadar yıpranmadı ve de 
yıpratılmadı. Böyle bir dönemde siyasetin alanı da- 
raltılmalıdır tezi, büyük bir kampanya ile başlatıldı. 
Türkiye, parlamento kontrolünün dışmda olacak şe
kilde üst kurullarla yönetilmek istendi. Ve siyaset, bu 
kampanyanın baskısı ile her türlü olumsuzluğun be
delini kendisinin ödeyeceği ve fakat üzerinde ciddi 
bir söz hakkının olmadığı YOK benzeri üst kurulları 
kendi eliyle inşa etti. Onların yönetimindekilere 
kendilerinden daha fazla maaş bağladı. Milletvekili 
maaşları, Türkiye’deki maaş sıralamasında 24. sırada 
iken sıkça gündemin birinci maddesi haline getirildi. 
Kimse ilk 24'dekilerin maaşlarını tartışmaya açmadı 
veya açamadı. Türkiye’nin yönetimini, kendisinin 
çok müdâhil olamayacağı bir noktaya çekerek sivil 
ve askeri bürokrasinin kontrolüne soktu. Ekonomik 
krizle başlayan halkın hoşnutsuzluğunu birileri çok 
iyi kullanmış ve siyasete kendi kendine darbe yaptır
mıştır. 21. asırda askerî bürokrasüıin sahnede pek gö
zükmeyeceği modern darbeler süreci, 28 Şubat’takin- 
den biraz farklı olarak başlamış oldu. Bundan sonra 
Türkiye sürekli bu m odern darbe, bürokratik darbe  
ortamında yaşayacaktır. Seçimlerden sonra yeni bir 
düzenleme yapılmadıkça durum değişmeyecektir.

Bu durumda bundan böyle Türkiye’deki seçimler, 
sembolik bir anlam taşıyacak; halk, ülke yönetimin
de ciddi bir şekilde söz sahibi olamayacaktır. Kâmran 
İnan'm deyişi ile ‘bizdeki bürokratlar halka “hayır”, 
uluslararası güçlere “evet” demeye alışkın’ oldukları 
için bu son düzenlemelerle, ellerindeki kartlar daha 
da kuvvetlendiğinden dolayı uluslararası güçlerin dü
men suyuna daha rahat girebilecek ve isteklerine da
ha rahat evet diyebileceklerdir.

Türkiye bu hükümet zamanında böyle bir darbe 
sürecinin başladığının farkına varmadan uluslararası 
güçlere, özellikle ABD’ye, belli konularda ‘hayır’ de
meye başlamış ve bu konuda ısrarlı olmuştur. Bundan 
dolayı ‘hayır’ denmeye alışmamış olanlar, Türkiye’de 
evet diyecek bir hükümet arayışına girmişlerdir. 
IMF’nin Derviş’in rolü, burada ortaya çıkmaktadır. 
IMF’nin uygulattığı politikaların sonucu, hükümetle 
halk arasındaki kutuplaşma gittikçe açılmış ve hükü
met bir bütün olarak halk desteğinden yoksun kalmış
tır. Ecevit boy hedefi haline getirilip aşırı bir şekilde 
yıpranması sağlanmış, sıhhati üzerinde spekülasyonlar 
yoğunlaştırılmıştır. Görev yapabilmesi için sağlık ra
poru alması ısrarla gündeme getirilmeye, yerine bir ve
liaht atanması istenmeye başlanmıştır. Birileri düğme
ye basmıştı. Hayır diyen bu hükümetin gitmesini, ye
rine ‘evet’ diyen bir hükümetin gelmesini istiyorlardı.

İsteneni elde edebilmek için muhtemeldir ki ya

darbe, ya sosyal patlama ya da her ikisi birlikte birer 
eylem tarzı olarak düşünülmüştür.

Askeri müdahale konjonktür meselesiydi. Gerek 
uluslararası gerek ulusal ortam buna her zaman müsa- 

. it olmayabilir. Onun için de gerekli zemin hazır ol
malıydı. Mevcut yönetimi halktan iyice koparıp, as
keri bürokrasiyi devreye sokmadan, maksimum fayda 
sağlayacak şekilde, son darbeyi vurmak öncelenmiş 
bir hareket metodu olarak benimsenmiş olduğu anla
şılmaktadır. Askeri bürokrasiyi devreye sokmadan, 
var olan olumsuzluk ortamından yararlanarak, 
DSP’nin el değiştirmesi için bir saray darbesi düzen
lenmiştir. Ecevit’in mâlûlen emekli edilmesi. Ulusla
rarası destekli sivil darbe, bazı iç güç odaklarından 
destek bulamadığı için tam anlamıyla hedefine ulaşa
mamıştır. Bununla beraber DSP’nin ciddi bir şekilde 
bölünmesi sağlanmıştır.

Bütün bu aşamalarda olayın gizli kahramanın 
Derviş olduğu sonradan anlaşıldı. Derviş bundan 
sonra solu bütünleştirm eyi bir slogan olarak kullan
maya başladı. Solu birleştirmeyi kendine misyon ola
rak seçen Derviş, önce DSP’yi, ardından YTP’ yi bö
lerek hiçbir birleştirmeyi sağlamadan CHP’ye iltihak 
etti? Niçin? İMF politikalarına karşıtlığı ile bilinen 
CHP, Derviş’i nasıl ve hangi amaç için bünyesine 
kabul etmiştir? Derviş solu birleştiriyorum derken, 
sol camiaya yeni bir parti daha katmış olması ne an
lama gelir?

Derviş’in arkasındaki güçler kimlerdir ve bunlar, 
niçin bu hükümetten kurtulmak istiyorlardı? Hedef
leri bu hükümet gitsin de halkın iradesine göre hare
ket eden , halk için çalışan bir hükümet mi gelsindi? 
Yoksa büyük satranç oyununda bu, sadece ilk hamle 
mi idi; nihai hamle ne olabilirdi? Refahyol hüküme
tine karşı girişilen hareketle bu hükümete karşı giri
şilen hareket arasında ne tür bir ilişki vardır? FP’yi 
böldürmek için uğraşanlarla, DSP’yi böldürmek için 
uğraşanlar aynı güç merkezleri midir? FP’nin geçmiş
te rahatsız ettiği ve ayağına bastığı güçlerle, DSP’nin 
ayağına bastığı güçler aynı mıdır? Hangi fincancı ka
tırları ürkütülmüştür? Olayları ortak bir kanuniyete 
bağlayabilir miyiz? Ne tür dersler çıkarabiliriz? Siyasi 
tarihçilerimiz bu iki olayı veya benzerlerini araştırıp 
aydınlatmalı, gelecek nesiller için bir belge olarak ta
rihe bırakmalıdırlar. Bu ve benzeri olaylar aydınlatıl
madan ve bunda gerekli uzlaşma sağlanmadan bu ül
kenin önünü görmesi mümkün değildir. Türkiye’nin 
an acil ihtiyacı bu gerçekçilikte bir arayışa girmesi ve 
bunun için gerekli insan unsurudur.

Güç Odakları-Partiler Çöplüğü Veya Mezarlığı

Türkiye’nin siyasi tarihinde bir seçim lik partiler, 
cumhuriyet tarihi boyunca hep olagelmiştir. Bunla
rın bir kısmı, doğal olarak toplumsal ihtiyaçtan doğ
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muştur. Bir kısmı parti içi ihtilafların uzantısında d o  
ğal olan veya olmayan bir bölünme ile ortaya çıkmış
lardır. Bir kısmı muvâzaa partisi olarak, bir kısmı y e 

d e k le m e  için, bir kısmı muhatapların oylarını böl
mek için, bir kısmı belli bazı oyları kontrol edebil
mek için, bir kısmı da belli güçlerin düşüncelerini 
seslendirmek ve bir kamuoyu oluşturmak için kurul
muşlardır.

Fethi Okyar'm Serbest Fırka denemesi, bir muva
zaa ve kontrol etme, nabız yoklama girişimidir. Yö
netim tarafından kurdurulmuştur(l).

27 Mayıs sonrasında yaşananılar ise daha ilginç 
ve dikkat çekicidir. Bu döneme ilişkin Tuğgeneral 
Sami Karamısır'm muhatapları tarafından tekzip 
edilmeyen açıklamaları konumuzun daha iyi anlaşıl
masına imkan tanı
maktadır^):

“Yazım a  3 2  yıl ön cesin 

den bir hatıram la başlam ak  

istiyorum. 1 9 6 1 'de yapılan  

seçim lerden  so n ra  teşekkü l 

eden  M eclisin açılıp a ç ılm a

yacağı hakkın da tereddütler 

vardı. B iz H arp  A kad em ile

rinde öğrenci idik. G ü n ler

den  bir gün bü yü k toplantı 

sa lonunda toplanm am ız em redildi. Salonda yalnız biz öğrenciler 
değil, bütün H arp  A kadem ileri m ensupları toplanm ıştı. T op lan 

tıda H arp Al<ademileri kom utan ım ız o zam anki rütbesi ile T u ğ

general F aru k G ü rler güncel o laylarla ilgili ç o k  önem li bir kon u ş

m a yapacaktı . K om utan ım ız kürsüye çıktı ve bu n ca  yıldan  son
ra aklım da ka lan  şekliyle m ealin i aşağıda arz edeceğim  kon u şm a

yı yaptı. O  devrin  tarihini y azm ak isteyen tarihçilerim ize henüz 
olayın  bütün can lı şahitleri ölm eden  önce (m isal o larak  en  ön em 

li şahit m uhterem  O sm an  B ölükbaşı) ışık tutm ak ve bugün ü lke

m izde yaşanan  parti ku rm a en flasyonuna aynı paralelde d ikkat

leri ç ek m ek  arzusu  bizi bu  hatıram ızı yazm aya sev k  etti.

O  devirde başın da devrin  G en elku rm ay  B aşkan ı sayın  

C ev d et S u n ay ’ın bu lunduğu, G e n e l Sekreterliğini H arp  Al<ade- 

m ileri K om u tan ı sayın  F a ru k  G ürler'in  yaptığı yan açık, yan 
gizli Silahlı Kuvvetler Birliği isimli bir teşkilat vardı. B u  

teşkilat yeni teşekkü l ed en  T B M M ’nin açılıp açılm ayacağ ın a  

devrin C u m h u rbaşkan ı sayın  C em a l G ü r s e l in  başkanlığ ında  

köşkte  top lan acak  devrin  siyasi partilerinin liderleri, C H P  lide

ri sayın  İsm et İn ö n ü ’yü , A d a le t  Partisi lideri sayın  Ragıp G ü -  

m ü şpala ’yı Yeni T ü rk iy e Partisi lideri sayın  E krem  A lican ’ı ve 

M illet Partisi lideri sayın  O sm an  B ö lü k başı’yı d in ledikten  so n 

ra  ka rar  v erm eyi kararlaştırm ıştı .B u  karan n  gereği o la ra k  Si

lâhlı K uvvetler Birliği’n m  m en su plan  köşke  gittiklerinde, k ö ş 

kün  alt sa lon u n da devrin  siyasi partilerinin G en e l Sekreterleri 

başlarında C H P  G en e l S ekreteri sayın İsm ail R üştü  A K SA L  

o lm ak  üzere esas duruşta kendilerin i karşılıyorlardı. Yul<xxnya 

çıktıklarında d a  sayın  C u m h u rbaşkan ı ve parti liderleri ay ak ta  

bekliyorlardı. K om u tan ım ız  bu durum u an latırken , b iraz d a  te- 

fahü rle 2 7  Mayrs harekatın ı d a  im a  ed erek  biz yaşlılar y aparsak

işte böy le  yaparız  dem işti. Y u karıdaki toplantıda, selâm  fa s lın 
dan  so n ra  Silâhlı K uvvetler Birliği B aşkan ı sayın C ev d et Sunay  

ilk  sorusunu  A d a le t  Partisi G en e l B aşkan ı sayın Ragıp G ü m ü ş-  
p a la ’ya  bu  şekilde yöneltm iş:

'Sayın Paşam, her ağzınızı açtığınızda 46 yıllık şeref
li askerlik hayatınızdan söz ediyorsunuz. O kadar şerefli 
idiniz de siyasi parti kurup bu kuyrukları niçin başınıza 
topladınız?,

Sayın  Ragıp G ü m ü şp ak ı P aşan ın  cevabı  şöyle olmuş: - A s

lın d a  benim parti kurmak gibi bir niyetim yoktu. Bir gün 
Cumhurbaşkanımız sayın Cemal Çürsel beni çağırdı ve 
benden Demokrat Partilileri toplayacak yeni bir parti 
kurmamı istedi, aksi halde büyük çoğunlukla sayın Os
man Bölükbaşı’nın Millet Partisinin iktidar olabileceği
ni, bunun ise arzu edilmeyen sonuçlar doğurabileceğini

söyledi. Bu emir üzerine 
Adalet P artisin i kur
dum. Defaatla, siyasi 
partilere alınmayacakla
rı M B K 'n m  tespit edip 
ilan etmesini istedim. 
Böyle bir yasaklamaya 
gidilmedi. Ben de partiye 
girmek isteyen herkesi 
almak zorunda kaldım. 
B un u n  üzerine sayın  C e v 

det S u n ay , Yeni T ü rk iy e Partisi G e n e l  B aşkan ı sayın  E krem  

A lica n ’a  d ön d ü  ve ikinci sorusunu o n a  sordu .

-İhtilalin anlı şanlı Maliye Bakanı, siz Yeni Türkiye 
Partisini niçin kurdunuz■

Sayın  E k rem  A lic a n ın  cevabı d a  şöy le o lm uş: Benim de 
parti kurmaya niyetim yoktu. Bir gün sayın Cumhurbaş
kanı beni çağırdı. Parti kurmamı istedi. Aksi halde, ya 
Millet patisinin --ya da Adalet Partisinin- tek başına 
iktidar olabileceğini, bunun ise beklenmeyen durumlar 
meydana getirebileceğini söyledi. Partiyi kurduktan son
ra ben de partilere giremeyeceklerin M B K . tarafından 
belirlenmesini defaatla istedim, olmayınca müracaat 
eden herkesi partime almak zorunda kaldım.

B un u n  üzerine sayın  C ev d et  S u n ay , C u m hu rbaşkan ı sayın  

C e m a l G ü rs e l’e  dön dü  ve sordu :

-Paşam, bunlar neler söylüyorlar, söyledikleri doğru 
mu? C u m h u rbaşkan ı sayın  C e m a l G ü rs e l’in cevabı şöyle o ldu : 

-Evet, doğru söylüyorlar. Bu şekilde hareket etmemi 
bana sayın İsmet İnönü telkin etti. Bunun üzerine sayın 
Cevdet Sunay’ın kendisine dönmesine fırsat vermeden 
sayın İsmet İnönü sözü aldı ve şöyle söyledi.

-Bunlar geçmiş olaylar Paşam. Şimdi biz bütün par
ti liderleri anlaştık. Bu olanlardan en büyük zararı gö
ren sayın Osman Bölükbaşiyı da kendimize sözcü seç
tik. Hepimiz namına sizinle o görüşecek. Müsaade eder
seniz biz bu Meclisi çalıştırırız efendim. B undan  son ra  sö 

zü sayın  O sm an  B ölü kbaşı aldı ve hepim izi ikna eden  bir k o 

n u şm a yaptı. B u  kon u şm adan  son ra  seçim le teşekkü l eden  

M eclisin  açılm asın a  l<arar verdik.

Türkiye’de IMF’nin uygulattığı politikalar 
rın sonucu, hükümetle halk arasındaki ku
tuplaşma gittikçe açılmış ve koalisyon hü
kümeti bir bütün olarak halk desteğinden 
yoksun kalmıştır.
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O zaman, görünürde yeni partileri sayın İsmet İnö
nü kurdurtmuş. Ona da başkalarından telkin gelip gel
mediği meçhul.”

Açıklamalardan anlaşılabileceği gibi; DP’nin mi
rasının 3 partiye paylaştırılması ile CHP’nin yapıla
cak olan seçimlerde iktidara gelmesi, devlet tarafın
dan planlanmıştır.

12 Eylül askeri darbesinde siyasete şekil verme, 
daha açık bir şekilde yapılmıştır. Tüm siyasi partiler 
kapatılmış; yenileri de izne tabi tutulmuştur .Ayrıca 
siyaset yapmak isteyenler de ön elemeden geçirilmiş
tir. 2.5 parti kavramı bu dönemde siyasi hayatımıza 
girmiştir. Bu dönemde seçimlere katılabilecek parti
lerin için ABD’nin doğrudan müdahale ettiği; hatta 
Devlet Başkanı olarak Kenan Evren’in MDP’yi mah
veden ANAP’ı zirveye 
çıkarttıran o meşhur 
konuşmasını General 
Alexander Haig’in 
yaptırdığı rivayet edil
miştir. 12 Eylül sonrası 
siyaset, iç ve dış güç 
odakları tarafından or
taklaşa dizayn edilmiş
tir. 27 Mayıs’ta partile
rin bölünmesi esas 
alınmışken; 12 Eylül’de yasaklama ve birleştirme esas 
alınmıştır.

28 Şubat post modern darbesinden sonra RP ka
patılarak Milli Görüş Hareketinin bölünmesi sağlan
mıştır. Ecevit ise iç ve dış güç odaklarının koalisyonu 
ile iktidara taşınmıştır. Bu, Ecevit’in bizzat yazdıkla
rından anlaşılmaktadır. Ecevit başından geçen bir 
olaya dayanarak bölgesel, kıtasal veya uluslararası 
güç odaklarının bizim gibi ülkeleri kontrol altına al
mak için nasıl çalıştıklarını anlatmaktadır(3):

“12 eylül askeri m ü dahale dön em in de, yur [dışına ç ıkm a  

yasağ ım  kaldırıldıktan  k ısa  bir son ra , İngiliz ‘G r e n a d a ’ televiz

yon u n dan , ilginç bir televizyon  program ına l<atılmam için bir 

çağrı ald ım . İngiliz 'G renada' televizyonu ile A m er ikan  

‘C B C ’ televizyonunun or tak la şa  düzenledikleri ve yay ım lad ık

tan bu  program da d ü n ya gerçeklerin i andıran , fa k a t  h ayal ü rü 

n ü  (varsay ım sal du ru m lar), ön ced en , geniş bir uzm an  )<aâro- 

nu n  katılım ıyla ayrıntılı birer sen aryo o la rak  hazırlan ıyorlardı. 

T elev izy on  program ın a katılan lar d a , ara lan n d a  tartışa tartışa, 

sen ary o la n  geliştirip bazı çözü m lere ulaşıyorlardı. B en im  l<atıl- 

dığım tartışm a sen aryoların dan  biri, hayali bir a d a  devletiyle il

gili idi.

V arsay ım sal sen ary o y a  g öre, bu  a d a  devleti zalim  bir d ik ta 

tör tarafın dan  yön etilm ekteyd i. A B D  ve İngiltere, kend i ç ıkar-  

la n n a  sadakatle hizm et ettiği için, bu  d iktatörü  destekliyorlardı. 

F a k a t  ad a  devletin in  halkın dan  yü kselen  m u h alefet ve tepki o 

k a d a r  ileri ö lçü lere varm ıştı ki A B D  ve İngiltere son u n d a , d ik

tatörün  devrilm esine razı olm uş ve bunun için g ereken leri y ap 

m ışlardır.

Yine sen aryoya g öre, bu  d iktatörün  y erin e, A m erilcan ve 

İngiliz, tertibiyle bir baş1<a lider getirilmişti. F a lia t o  lider d e  bir 

m üddet son ra , faz lasıy la  M oskov a  yanlısı bir tutum  izlem eye  

başlam ıştı.O n u n  için A B D  ve İngiltere, on d an  d a  ku rtu lm aya  

Icarar verm iş ve gereğini yapm ışlardı. F a k a t yerine kim  g eç e c ek 

ti? İşte senaryonun  bundan  sonrasını geliştirm e işlevi, progra

m a liatılan tartışm acılara bırakılıyordu.

T artışm ay a  liatılanlar arasın da, A B D  ve İngiltere’n in bazı 

ön de gelen  devlet adam ları ve kom u tan ları y er  alıyordu. O  a r a 

d a  G en era l A lex an d er H aig , eski C I A  başl<anlanndan biri ve 

o  sırada F B I başlcanı o lan  şim diki C IA  başkan ı W illiam  W ebs-  

ter de bu lunuyordu . A lm an ya'dan  d a  b irkaç  ön de gelen  politi

kacı vardı. B u  üç ü lkeden  gelen ler d ışında, a y n c a  bir eski Ita l

yan  dev let adam ı ile T ü rk iy e ’d en  b en  vard ım .

H a y a lî a d a  devletine yeni bir lider a ram asın a  sıra geldiğin

d e , tartışm an ın  yöneticisi 

A m erilia lı p ro fesö r, tartış

m acılara  bir kop y a  verdi: 

uAda devletinde, şimdi
lik bir köşeye çekilmiş, 
fakat halk arasında say
gınlığı olan bir sosyal de
mokrat lider var, onun 
iktidara gelmesini dü
şünmez misiniz?” dedi 

A m er ik a lı  ve İngiliz  

tartışm acılar bu  çözü m e hem en  sarıldılar. F a k a t  köşesine çek il

miş o  sosyal d em o krat politi1<acı nasıl dev letin  başın a  g e lecek ti?

Amerikalılar dediler ki: Onun kolayı var. Eski dikta
tör bizim adamımız olduğuna göre, bu ada devletinin si
lahlı kuvvetlerinde de bizim hatırımızı kırmayacak yakın 
dostlarımız var demektir. Onlara söyleriz, sosyal demok
rat politikacıyı iktidara getirmenin bir yolunu bulurlar. 
İngilizler de, Almanlar da bu çözümü hemen benimsedi
ler.

B en , o  zam an a lcadar, tartışm aya hiç katılm am ıştım . B az ı

ları y ıllarca dünyanın  kaderini etkilem iş A m erilia lı ve İngiliz  

politikacıların , devlet adam ların ın , kom u tan ların , bir yaban cı 

ü lkey le , bir yaban cı ü lken in  içişleri ile ilgili soru n lara  nasıl y a k 

laştıklarını kendi ağ ızlanndan  d in lem ek , son  d erece  ilginç ve şa 

şırtıcı idi. H ele  son  ön erilen  çözü m  şaşkınlığım ı büsbütün a r t

tırmıştı. T artışm ayı yön eten  A m erika lı p ro fesö r  birdenbire b a 

n a  d ön dü  ve ‘M istir E cev it, diyelim  ki o  sosyal d em o krat lider 

sizsiniz! A m erikalıların  önerdiği çözü m ü  liabu l eder m isin iz?’ 

diye sordu .

H iç  du raksam ad an  özetle şu  yanıtı v erd im : -D ostum uz ve  

m üttefikim iz de olsalar, bazı yaban cı devletlerin  iç işlerim ize 

böylesine karışm alann ı ve silahlı kuvvetlerim izle böylesine içli 

dışlı o lm alan n ı içim e sindirem em . O n u n  için , bu  çözü m ü  k e 

sinlikle laıbul ed em em . K endi girişim im le v e serbest seçim lerle  

halkın  desteğini a la rak  iktidara gelirsem  gelirim ; başl<a türlüsü

nü  dü şü n em em  b ile .

T artışm a  hayalî b ir sen aryo  ile ilgili olduğu halde, ben im  o  

yan ıtım dan  sonra a d eta  ciddi bir m ü zakerey e  ve çek işm eye d ö 

n ü ştü .Tartışmanın ondan sonraki bölümünd , bir yan-

Güç odaklarının arzusu; halk tarafından 
sevilen ve fakat kendi menfaatlerini hal
kın menfaatlerine nazaran önceleyen ve 
halkı siyasetin dışında bir figüran olarak 
tutan siyasi yönetimlerdir.
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dan Amerikalılar bir yandan da İngilizler beni ikna et
me/c için uzun uzadıya dil döktüler. Nihayet, tartışmaya 
hararetle katılan, eski dostum bir muhafazakâr milletve
kili bana çıkıştı: ‘(jörüyor musun bize yaptığını, senin 
direnmen yüzünden bu devlet sorununa bir çözüm bula
mıyoruz’ dedi.

S on  o la ra k  tartışm a yöneticisi, G en era l H a ig ’e d ön erek  

‘Ecevit kabul etmemekte direniyor, bu durumda ne ya
pacaksınızV diye sordu . Qeneral Haig özetle şu yanıtı ver
di: *Bizim bu gibi konularda deneyimimiz vardır. Ecevit 
istemese de biz, uygun gördüğümüz bir çözümü uygulat
manın yolunu buluruz’ dedi.”

Ecevit'in bu anlatımıyla Ecevit'in iktidar yürüyü
şüne baktığımızda, birebir bir örtüşmenin olduğunu 
görmekteyiz. Olay muhtemelen 1983 yılında geçi
yor. Ecevit bunu anlattığı zaman 1991 yılı ve Ece- 
vit'in 4 milletvekili var. 28 Şubat sonrasında 50 mil
letvekili ile tek başına hükümeti kurabiliyor. Ardın
dan seçimlerden önce Abdullah Ocalan kendisine 
teslim edilerek seçimlerde oy patlaması yapması sağ
lanıyor. İyi bir satranç oyunu ile Ecevit, birinci par
tinin genel başkanı olarak iktidara taşınmış oluyor. 
Burada ilginç olan ve sorgulanması gereken nokta; 
kapitalizmin kalesi olan bir ülke yönetimi, kendile
rine karşı olan sosyal demokrat bir lideri iktidara ni
çin taşırlar? Bu nasıl olabilir, olduysa neyin karşılı
ğında olmuştur? Eğer bu gün aynı güç, Ecevit'i dü
şürmek istiyorsa neden?

Geçmişte Nevzat Yalçmtaş, Milli Görüş Hareke
tinin parçalanması sürecinde bir noktaya; güç odak
larına, dikkat çekmiştir(4):

“A n a y a sa  M ah kem esin d ek i d a v a  uzuyor. Partide çözü lm e  

em areleri görü ldü kçe d e d ah a  ç o k  uzatılıyor. M aksa t  bö lm ek!  

F az ile t’i, R e fa h ’ı, M illi G örü ş H areketin i , ne dersen iz deyin , 

u faltıp  un  y apm ak! B ütün bu n lar A n k a r a ’d a  bazı od ak la rd a  

h az ır lan ıy o r .”

Şimdi ise demokratik sol bir hareketin içinden 
biri, Dışişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısı Şükrü 
Sina Gürel DSP’deki kopmaların güç odakları ile

ilişkili olarak uluslararası bir komplonun ürünü oldu
ğunu ifade etmektedir(5):

“T ü r k iy e ’de şim diye kad ar siyaseti etkilem iş, siyaset ve ül

ke yön etim in e doğrudan  doğruya el koy m ay a  cüret edem em iş 

bir tak ım  çevrelerin , u luslararası kapsam ı o lan  bir p lan  ç erçe

vesin de, Sayın  Başbal<anı istifaya zor lam ak , on dan  son ra  da 

kendi el koyu şların a uygun bir h ü kü m et m odelin i h ayata  geçir

m ek  için  ön ce D S P ’de bir ku n d ak lam a  eylem ine giriştiklerini 

söy lem ey e ça lış ıy oru m .”

Zihniyetleri birbirinden tamamen farklı iki ayrı 
parti, belki de aynı güç odaklarının hışmına uğruyor. 
Birinin sisteme karşı olması, diğerinin sistemin baş 
savunucusu olması kendilerine karşı girişilen hareket 
açısından pek bir şey fark ettirmemiştir. Öyleyse bu 
tür müdahalelerin arkasında, zihniyet farklılığının da 
ötesinde başka nedenler olmalıdır.

Kırılma Noktası Veya Anı

Siyasetin duayenlerinden Kâmran İnan, ‘büyük güç
lerle gelişme halinde olan memleketlerdeki siyaset 
ilişkisini, acı deneyimlerine dayanarak, şöyle özetle
mektedir^):

“(Büyük Qüçler)Stratejik ve ekonomik bakımından 
önemli menfaatleri bulunan memleket rejim ve idarecile
rinin kendilerine yakın olması temel hedefleridir. Bu he
defi gelişme halinde bulunan memleketlerde kolay gerçek
leştirirler. Bu gibi memleketlerde basın ve kamuoyunu 
yönlendirmek, iç müttefikler bulmak zor olmuyor. Bu gün 
önemli sayıdaki memleket, özellikle Müslüman memleket
lerdeki idareler büyük güçlerin desteği ile ayakta durmak- 
tadır; her bakımdan bağımlıdırlar. Kendi insanlarının 
menfaatlerinden ziyade, sanayileşmiş memleketlerin 
menfaatlerine hizmet ederler. Bu gibi memleketlerdeki 
darbeleri tesadüfe bağlamak veya halk hareketi olarak 
görmek yanlıştır. Bunların arkasında, genellikle dış men
faat bulunmaktadır. Büyük güçlerin, uzun süre, HAYIR 
işitmeye tahammülü yoktur. Hayır diyenler gider, yerleri
ne EVET diyenler gelir. Bu hep böyle olmuştur, olmaya 
da devam ediyor. Nerede ve nasıl şişirildiği belli olmayan 
paraşütlerle siyaset meydanına inen liderler bizde de gö
rülmüştür.”

Söz konusu güç odakları kendilerine rağmen hü
kümet olanlara savaş açmakta onları başarısızlığa 
uğratmak veya iktidar koltuğundan aşağı indirmek 
için elinden geleni yapmaktadır. İktidara taşıdıkla
rına ise bir hareket alanı tayin etmekte bunun dışı
na çıkmalarını istememektedir (Henry Kissenger’in 
ifadesi ile)(7):

“D ostu m u z o lan  ü lkeler, W ash ington  tarafından  çizilen  g e 

nel ç erçev e  içerisinde k a lm a k  kayd ıy la  bulundukları bölgedeki 

ç ıkarlarım  kendileri hararetle takip  etm elidirler."

Abdullah Öcalan operasyonu ile Ecevit’in seçim
lerden birinci parti çıkmasında ve Bu hükümetin 
oluşumunda harcı olan ABD ve bazı bürokrat-med-
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ya-işadamı ile Ecevit’in ittifakı niçin çözülüvermiş- 
tir? Kâmran İnan’m ve Henry Kissenger’in değerlen- 
ditmeleri açısından baktığımızda ittifakın çözülme
sindeki temel unsur nedir? Ecevit’e biçilen rolle, Ece- 
vit'in icra etmeye başladığı rol arasında nasıl bir uz
laşmaz çelişki ortaya çıkmıştır ki Ecevit'in iktidardan 
gitmesini bir sivil darbeyle sağlamaya kalkmışlardır?

Muhtemeldir ki ABD ve yerli ortaklan, Ecevit’i 
iktidara taşırken, kendisine belli bir hareket alanı 
tanımış ve Ecevit, bu alanın dışına çıkmaya başla
yınca gitmesi için, düğmeye basılmıştır. Ancak dar
benin hedefine ulaşamaması, 28 Şubattaki gibi iç 
ve dış koalisyonun kurulamamış olmasından dola
yıdır.

Benzer olaylar geçmişte de diğer liderlerin başı
na gelmiştir. Olaylar arasında ki ortak noktaları tes
pit edip ders çıkarabilmek ve de milletçe tedbir ala
bilmek için geçmişte ki darbeleri ve operasyonları 
göz önüne almalıyız. Bunları incelediğimizde; ülke 
menfaatleri ile dış ve /veya iç güçlerin menfaatleri 
arasında tezat uzlaşmaz noktaya vardığında kırılma- 
ran başladığmı görüyoruz. Bunu büyük güçlerle 
dünyanın diğer ülkeleri arasındaki ilişkilerde de gö
rebiliyoruz. Kırılma anma gelindiğinde büyük güç 
odakları, o siyasi iktidarı her türlü imkanı, hiçbir 
ahlaki endişe taşımadan, kullanarak boy hedefi ha
line getirmektedirler.

Menderes, Demirel, Özal'm A BD ’ye rağmen 
Rusya ve bölge ülkeleri ile diyalogları geliştirip an
laşma imzalamaları; ABD ile Türkiye’nin ilişkile
rinde kırılma anını oluşturmuştur. Erbakan daha 
da ileri giderek İran'la doğalgaz anlaşması, Rusya ile 
Mavi akım projesi girişimi, D-8'lerin kurulması, 
Irak’la sınır ticareti, Malezya ile askeri helikopter 
projesi ve zirai donatım için uçak projesi gibi giri
şimlerde bulunması ilişkileri kırılma anına  getir
miştir. Ecevit’in Başbakanlığında ise Irak operasyo
nuna şiddetle karşı çıkılmış, Kuzey Irak’ta kurula
cak bir Kürt devleti savaş nedeni kabul edilmiş, Su
riye ile anlaşma yapılmış, İran’dan doğal gaz alınıp 
Genelkurmay ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde te
mas kurulmuş, Rusya ve Çin ile askeri ve ekonomik 
anlaşmalar imzalanmıştır. Bütün bu liderler, ABD 
ve A B ’nin yoğun baskısına rağmen Kıbrıs’tan taviz 
vermemişlerdir.

Menderes'i, Demirel'i, Ozal'ı, Erbakan'ı veya Ece
vit'i sevebilir yada sevmeyebiliriz; hatta bunların ba
zılarından ya da tümünden nefret bile edebiliriz. A n
cak bu, bunlara karşı girişilen darbelerde ki ABD 
desteğini ve darbe nedenlerini görmezlikten gelme
mizi gerektirmez. Eğer bu ülkenin kalkınmasını, bu 
milletin ayağa kalkmasını istiyorsak; gerçekçi dav
ranmak, olayların gerçek sebeplerine nüfuz etmek zo
rundayız. Kahrolsunculuk ve ret, işin en kolay tarafı
dır. Zor olan gerçekçi olmaktır.

Ne yazık ki bizdeki siyaset erbabı ve aydınlar; bu 
gerçeği ya görememiş ya da gördüğü halde siyasi mu
halifini bu yolla tasfiye ederek menfaat elde etmeye 
çalışmıştır. Belli bir zaman sonra benzer bir darbenin 
muhatabı kendileri olsa bile, bu anlayış bu güne ka
dar hiç değişmemiştir.

Halkı Sisteme Entegre Edecek 
Yeni Bir Lider Aranıyor

Bu kadar fakirleştirilmiş bir ülkede halk, sosyal patla
ma noktasına gelmiş ve sistem, halkın nazarında tüm 
meşruiyetini kaybetmiştir. Sistemden nefret eden, 
her Allah' ın günü sisteme lanet okuyan bir halk var
dır bu gün. Ya sistem değişmeli ya da bu halk sisteme 
yeniden entegre edilmelidir. Bu hortumiyet sistemi
nin savunucuları, halkın sisteme entegrasyonunu is
temektedirler, sistemin değişmesini değil. Bunun 
için bu işi onlar adına yapabilecek bir lider ve parti
ye ihtiyaçları vardır.

Güç odaklarının arzusu; halk tarafından sevilen 
ve fakat kendi menfaatlerini halkın menfaatlerine 
nazaran önceleyen ve halkı siyasetin dışında bir figü
ran olarak tutan siyasi yönetimlerdir. Bu yönetimler 
zamanında; ülke soyulup hortumlanırken, yoksullaş
tırılırken ve çok uluslu şirketlere ülke ‘küreselleşme 
ve özelleştirilme’ adı altmda peşkeş çekilirken; halk 
da kahramanının ne zaman kendilerini bolluk ve re
faha ulaştıracağını umutla bekler.

Halkın, en azından belli bir kesiminin, güvenini 
kazanmış dürüst imajlı Ecevit zamanında ülke soyul
muş, yerli ve yabancı güçlere peşkeş çekilmiştir. Fa
kat Ecevit çalmamıştır, yememiştir. Bu doğrudur. 
Artık Ecevit’in, geniş halk kitlelerini bu soygun dü
zenine yamayacak ne itibarı, ne de enerjisi kalmış
tır. Bu nedenle Ecevit’in rolünü üstlenebilecek ve 
fakat halk tarafından sevilen biri, bu seçimler için 
aranıyor olabilir. Ecevit’i iktidara taşıyan senaryoya 
uygun bir senaryonun sahnelenmesi tehlikesi söz
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konusudur bu seçimlerde. Bu lider ya da parti, sis
temden kopmuş tüm kesimlerin ümidi haline geti
rilmelidir. Getirilen yasaklamalar bu anlamda oyu
nun bir parçası olabilir. Halk yarın yandım diye ba
ğırmak istemiyorsa oyunu, dikkatli ve sorumluluk 
duyarak kullanmalıdır. Gelecek nesilleri düşünen 
herkes, bu oyunu bozacak şekilde bir tavır sergile
melidir. Çürümüş ve mutlu bir azınlığa, yaklaşık 
2000 aileye hizmet eden ülkenin ve halkın üzerinde 
işkence aleti demir bir zırh gibi duran bir zihniyet, 
bu seçimlerde mutlaka değişmelidir. Hortumiyet sis
teminin merkezine oturmak isteyenler değil; bu sis
temi değiştirmek ve halkın değerleri etrafında bir 
merkez oluşturmak isteyenler desteklenmelidir.

Yasakların Gölgesinde Bir Seçim

Seçimlere doğru gidilirken yapılanlara baktığımızda 
bu seçim, özgür bir ortam içinde olmayacaktır. Yasak
lamalar ard arda gel
mektedir. Katiller, teca
vüzcüler, hortumcular 
seçime girebilirken; Zi
ya Gökalp'm bir şiirini 
okuyan, ‘ Türküm, Doğ
ruyum Çalışkanım...’ 
ifadelerinin ‘Kürdüm, 
daha doğruyum, daha 
çalışkanım’ şeklinde de 
okunabileceğini söyle
yene ebedi siyaset yasağı koyulmaktadır. Eski adalet 
bakanı da dahil olmak üzere bir çok hukukçu yasakla
rın hukuki olmadığını söylemiş olmasına rağmen du
rum değişmemekte, bütün itirazlar reddedilmektedir. 
Buna karşılık meydanlara çıkan yeni bazı siyasetçiler, 
konumlarına bakmadan her şeyi çok rahat söyleyebil
mektedirler. Birileri susturularak, birileri konuşturu
larak  seçimlere gidilmektedir. Bunun adil bir seçim  
olduğunu söyleyebilir miyiz?

A BD ’nin Irak’la ilgili niyetleri, bu seçimi daha da 
önemli hale getirmektedir. Daha şimdiden AB, se
çim sonuçlarını etkilemek istemektedir. ‘Seçimler 
sonrasında bir AKP-MHP koalisyonunun kurulması, 
Türkiye’nin AB ilişkilerinde ciddi sıkıntılara neden 
olur’ tarzında yapılan AB merkezli açıklamalar, seçi
mi yönlendirmeye ve şekillendirmeye dönük bir çağ
rı olarak değerlendirilmelidir. Rahmi Koç’un, AB 
kapsamında, seçime ilişkin yaptığı değerlendirmeleri 
ve <sürpriz bek len tilerin i’ de bu kapsamda algılamak 
gerekir.

Türkiye’deki ABD, İsrail, İngiliz, Fransız ve A l
man lobilerinin seçim sonuçlarını kendi menfaatleri 
istikametinde etkileyebilmek için yoğun bir çalışma
nın içine girmiş olmaları şaşırtıcı değildir. Kendileri
ne hizmet edecek ve hep ‘evet’ diyecek; halka ise hep

‘hayır’ diyecek bir yönetim istemektedirler(8):
“B izim  tuttuklarım ızın  halkın  desteğini alam adıkların ı, p o 

litik m ü cad eled e hep  y en ik  düştüklerini tekrar ve tekrar keşfed i

y oru z■ H ed e flen en  n o k ta y a  a n ca k  ve a n c a k  popü ler organizas

yonların  y o k  ed ilm esin den ; ideo lo jik  sistemin, askeriyen in , ü re

timin, ticaret ve fin an sın , uzun lafın  kısası tüm karar verm e o r 

ganların ın , hayatın  ve tedhişin tüm  araç lan n ın  bizce m akbu l 

sayılan  g ü ç odakların ın  eline g eçm esin den  son ra  ulaşabiliyoruz- 
G ü çten  g ay n sın a  inanm ıyan  bir en telek tü el ortam da gelişm ele

rin kav ran am d m asın d a  sürpriz say ılab ilecek  bir yan  yoktur. 

G eri kalm ış ü lkeler üzerine re form lar y ab an c ı efend iler tarafın 

dan  ve ken d i çıkarları doğru ltusunda em p o ze ed ilm ekted ir .”

“Halka Rağmen Halk Için”den 
“Halkla Beraber Halk İçin”e

DSP bölünme sürecine girdiği dönemde Ecevit, İçiş
leri eski bakanı Saadettin Tantan ve Maliye eski ba
kanı Zekeriya Temizel'le özel bir görüşme yapmıştır.

Şükrü Sina Gürel bu 
görüşmeyi bir destek 
çağrısı olarak değerlen
dirmiştir^):

“T ürkiye'de siyasî ikti

d a ra  e l koy m a girişiminin 

b o şa  çıkartılm ası için ulusal 

duyarlılığ ı o la n  h erkesin  

D S P  ve bu hü kü m ete d es

tek  olduğunu gösteren  g ö 

rü şm eler bunlar. ”

Şükrü Sina Gürel burada, uluslararası bir darbeye 
karşı yerli güçlerin dayanışmasını isteyen bir çağrıda 
bulunmaktadır. Çağrı önemliydi. Ne yazık ki yankı 
bulmadı. Gerekli destek; siyasi parti, sivil toplum ör
gütleri, medya ve iş dünyasından gelmedi. Üzülerek 
söylemek gerekir ki bugün bu çağrıyı yapanlar da da
hil olmak üzere Türkiye, böyle bir dayanışma beceri 
ve basiretini ne geçmişte ne de şimdi gösterebilmiştir. 
Demirel ve Erbakan’ın geçmişte yaptığı tüm girişim
ler, yardımsız ve desteksiz kalmıştır. Kendi güç ve ye
tenekleri ile hükümet olamayanlar; siyaset dışı başka 
güçlerin hükümetleri devirmesinden medet ummuş ve 
genellikle darbe ve dayatmalara alkış tutmuşlar ve 
hatta işbirliğine girmişlerdir. Darbelerle ilgili yayınla
rı okuyanlar bu konuda çok malzeme bulacaklardır.

Türkiye’nin en ciddi sıkıntılarından biri bu zih
niyet ve davranıştır. Canı yanan sadece bağırmakta, 
birliğe çağrı yapmaktadır. Bugün çağrı yapanlar, ya
rın darbeci zihniyetle kol kola girebilmektedir. Böy- 
lesi ilkesiz bir siyaset anlayışı, bu  seçim lerde tasfi
ye ed ilm ed ikçe; çifte standardı ilke edinenlere ve 
daim a siyaset dışı güçlerden m edet um arak siyaset 
yapm ayı a lışkan lık  haline getiren lere ders verilme' 
d ikçe, bu ü lke ve bu ha lk  b ed el ödem eye devam  
ed ecektir . Bu nedenle “halka rağmen halk için” an

Kendi güç ve yetenekleri ile hükümet ola
mayanlar; siyaset dışı başka güçlerin hükü
metleri devirmesinden medet ummuş ve ge
nellikle darbe ve dayatmalara alkış tutmuş
lar ve hatta işbirliğine girmişlerdir.
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layışından, “halkla beraber halk için” anlayışına ge
çebilmenin ve halkın iradesine saygı ve bağlılığın bir 
tezahürü olmalıdır bu seçimler.

Bugün seçime giren tüm siyasi partiler, sandıktan 
çıkan sonuçlara rıza göstererek birinci çıkan partiye 
her türlü kolaylığı göstermeli ve gerekli desteği ver
melidir. Çelme takma ve ayak oyunları ile hükümet 
olma arayışları son bulmalıdır. Türkiye’nin somnları 
çok daha derin ve köklüdür. Türkiye, Yeni Sömürge- 
ciliğin  görünmeyen istilası altındadır. Bunu için tam 
bir dayanışma ve halk desteğine ihtiyaç vardır. Tür
kiye ABD ile AB arasına sıkıştırılmıştır. Bölgesinde 
yığınla sorunu vardır, içerde halk huzursuz ve de git
tikçe yoksullaşmaktadır. Yoksulluk ve yolsuzluk bata
ğında debelenen, ekonomik olarak iflasın eşiğinde 
olan bir Türkiye’nin böyle bir dayanışm aya ve zih
niyet değişim ine ihtiyacı vardır.

Seçim sonrasında bu dayanışmanın olması, hal
kın katılımı ve desteğinin sağlanabilmesi için yasak
sız ve özgür bir seçim 
yapılmalıdır. Bu seçim
lere ilişkin spekülas
yonların ortadan kalk
ması için önce bu or
tam hazırlanmalıdır.
Bu gerek şarttır fakat 
yetmez. Yeter şart ise 
T ürkiye'deki tüm ku 
rum  ve kuruluşların  
m illetin  iradesinin g e
rektirdiği şekilde yeniden konum landırılm alarıdır. 
H alkıy la  kavga eden bir sistem  ve yönetim  anlayı
şından  halkın ın  em rinde olan  bir sistem ve yöne
tim an layışına geçilm elidir. Bununla ilgili tüm dü
zenlemeler yapılmalıdır. Siyasi partiler bunu taahhüt 
etmelidirler. Bu taahhütte bulunmayanlar bu seçim
de halk tarafından cezalandırılmalıdır.

Bugüne kadar halkın iradesi ile birinci parti olan
lar, hükümetleri döneminde ağır bedeller ödemişler
dir. Bu nedenle bugünkü siyaset erbabı, geçmiş dar
beleri ve komploları gerçekçi bir şekilde tahlili edip 
gerekli dersi çıkarmalı seçime öyle girmeli ve seçim 
sonrasına ona göre hazırlanmalıdır.

Yasaksız, Konuşan, Bağımsız, Büyük, Güçlü, 
Lider Bir Türkiye için Yeni Bir Sosyal Mukavele

Büyük güçlerin hareket tarzlarının dünü ve bugünü
ne baktığımızda; Türkiye, seçimlerden sonra daha 
ciddi bir gerilim yaşayacaktır. İstedikleri sonucu elde 
edemediklerinde tüm karar mekanizmalarını etkile
yebilmek için ülke üzerinde baskılarını yoğunlaştıra
caklardır. Ajitasyon ve provokasyonlar dönemi yeni
den başlatılabilecektir. Halk, yeni bir psikolojik sa
vaşın muhatabı olabilecektir. Türkiye yeni ekono

mik krizlere sürüklenmek istenecektir.
Siyasetçiler ve aydınlar; ABD ve Batının yeni sö

mürgeleştirme girişimlerine karşı bu seçimleri, halkın 
ayağa kaldırılması, halkla barışılması ve halkın ay
dınlatılması platformu olarak değerlendirmelidirler. 
Birbirlerine karşı muhalefetlerini belli bir ahlakı dü
zeyin altına düşürmemeli, birbirinin yüzüne bakama
yacakları ifadeler kullanmamalıdırlar. Aydınların ve 
siyasetçilerin, toplumu birleştirici, kaynaştırıcı bir 
role soyunmaları; bugün düne nazaran daha büyük 
bir zamrettir.

Seçimler sürecinde ve sonrasında, ülke üzerine 
uygulanacak baskılara direnilebilmesi, ülkenin ve 
halkın menfaatinin korunabilmesi için siyasetin, 
halkın aktif desteğine ihtiyacı olacaktır. Dört yılda 
bir rey vererek sorumluluktan kurtaramayacağı, rey 
verdiklerini denetlemek ve korumakla da sorumlu 
olduğu halka anlatılmalıdır. Halkın siyasete katılımı
nı 4 yılda bir olmaktan çıkarmak ve milleti siyasetin

temel ve sürekli aktörü 
haline getirmek lazım
dır. Halk, siyasetin se
yircisi değil oyuncusu 
olmalıdır. Bunun için 
toplumla, millet mer
kezli yeni bir sosyal 
mukavele yapılmalıdır. 
Siyaset, milletle bü- 
tünleşmelidir. Ancak 
bu durumda siyaset; 

mutlu bir azınlığa göre değil; milletin arzu, ihtiyaç ve 
isteklerine göre, milletin millet olma vasfının gereği 
olan değerleri yükseltip yüceltecek şekilde icrâ-i sa
nat edilebilir. Böylelikle siyasette milletin varlığı güç 
olarak hissedilir ve siyasetçi üzerindeki belli güç mer
kezlerinin tek taraflı baskısı kompanze edilebilir.

Siyasetin arkasında milletin tam bir desteği olma
dıkça, bu malum güç odaklarının ülke üzerindeki ta
sallutunun son bulması imkansızdır. Bu seçimler, bu
nu sağlayacak bir atmosfere sokulmalı; siyasetçiler ve 
aydınlar, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getir
melidirler. Böylelikle yasaksız, konuşan, bağımsız, 
büyük, güçlü ve lider bir Türkiyeye doğru yol 
alınabilir. ■
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Tüm kurum ve kuruluşlar milletin iradesi
nin gerektirdiği şekilde yeniden konum- 
landırılmalıdır. Halkıyla kavga eden bir 
yönetim anlayışından halkının emrinde 
olan bir yönetim anlayışına geçilmelidir.
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3 KASIM SEÇİMLERİ VE 
DAR ALANDA SİYASET

CEVAT ÖZKAYA

T ürkiye, yapılıp yapılmayacağı henüz netlik ka- 
zanmamış bir seçime doğru hızla yol almaktadır. 
İç ve dış sorunların iyiden iyiye yoğunlaştığı bir 

ortamda seçim karart alınmıştır. Yakın çevremizde 
önemli olaylar gelişmektedir. ABD’nin Irak’a müdaha
lesi, Filistin sorunu gibi dış sorunlar ülkemizi çok yakın
dan ilgilendirmektedir. Kıbrıs meselesinde var olan çö
zümsüzlük süreci daha uzun süre ertelenemeyecek bir sı
kışıklığa doğru sürüklenmektedir. Ekonomik açıdan 
Türkiye hızla fakirleşen bir ülke görünümü arzetmekte- 
dir. Gayri sâfi milli hasılası giderek düşerken, iç ve dış 
borç toplamı milli gelirini aşan bir düzeye yükselmiştir. 
Kişi başına düşen gelir oranı son beş yıl süresince üç bin 
dolardan iki bin dolara gerilemiştir. Yoksulluk sınırının 
da altında açlık sınırı yaşayan insanların sayısı hızla 
artmaktadır. Gelir dağılımındaki bozukluk da dünya sı
ralamasında üste tırmanan bir grafik çiziyor. Nüfusun 
çok küçük bir bölümünü oluşturan bir grup insan, geli
rin %50’den fazlasını alırken; nüfusun çok büyük bir ke
simini oluşturanlar ise gelirin çok küçük bir bölümüyle 
yetinmek zorunda kalıyorlar.

Bütün bunlara çözüm bulması gereken siyaset, ikti
dar seçkinlerinin sıkıştırdığı dar bir alanda  hayatiyeti
ni devam ettirme çabası içinde. Siyasal partilerin büyük 
bir bölümü ülkenin sahici sorunlarına çözüm üretmek 
bir yana, varlıklarını devam ettirmek konusunda bile si
yaset dışı güçlerin yardımlarına muhtaç bir görüntü çi
ziyorlar. Seçim sath-ı mailine girmiş olan ülkenin genel 
manzarası böyle.

Sorunlu Seçimler Ülkesi Türkiye

Türkiye çok partili siyasi hayata geçtiğinden bu yana se
çim yoluyla siyasi iktidar tayin etmeye çalışmaktadır. 
Seçimlerin nispeten özgür ve sorunsuz yapılabildiği dö
nemlerin arkasından gelen iktidarların topluma nispi 
bir huzur ortamı sağladığını söyleyebiliriz. Ancak Tür
kiye, sorunlu seçimlerle iktidar (!) tayin eden bir gele
neğe sahiptir. Elli seneyi aşkın bir süreden bu yana de
vam eden çok partili siyasal hayatımızda, periyodik as
keri darbelerin oluşturduğu siyasal ve toplumsal ortam 
içinde, sorunlu seçimler yapmak adeta ülkemizin ka

deri haline gelmiştir.
1999’da yapılan sorunlu seçimin sonunda kurulan 

iktidarın yol açtığı kaos ortamından ülkeyi çıkarmak 
için bugün yeni bir seçime daha gidiyoruz. Siyaset dışı 
güçlerin yoğun müdahalesi altında oluşturulan hükü
metin başarısını ülkenin bugünkü durumuna bakarak 
görebiliriz. Aynı siyaset dışı birtakım güçler ve iktidar 
odaklan, koydukları hukukîliği ve âdilliği tartışılır ya
sak kararlarıyla, önümüzdeki seçimi de sorunlu hale ge
tirmişlerdir. Türkiye’de siyasal partiler siyasi alana siya
set dışı güçlerin müdahalesini kabul edip, bu müdahale
den kendilerine menfaat çıkarmaya devam ettikleri sü
rece, ne seçim gerçek anlamda seçim olacaktır. Ne de 
siyasi partiler gerçek anlamda iktidar olabileceklerdir.

Türkiye’de siyasetin sorunlarından bazıları şunlar:
1- Devletle toplumun siyasi merkezinin ayrı olması: 
Türkiye siyasetinin en ciddi sıkıntılarından birisi bu iki 
merkezin üst üste oturmamasıdır. İki siyasi merkez ayrı 
yerlerde teşekkül etmiştir. Adeta birbirlerinin rakibi 
konumundadırlar. Örgütlü olan iktidar odakları, siyaset 
alanına, siyaset dışı araçlarla  müdahale ederek, seçim 
süreçlerini etkilemeye çalışırlar veya seçim sonucunda 
toplumun merkezini temsil etme görevini üstlenmiş si
yasal partiyi ehlileştirme görevini üslenirler. Toplumun 
teveccühünü güç haline getirme yeteneğini ve önderli
ğini gösteremeyen siyasi partiler, genellikle duruma 
uyum sağlamayı siyasetin gereği olarak kabul ederler. 
Bu da halkın teveccühünü kazanmak için söyledikleri
nin çarpıtılması veya ilgası anlamına gelir. İşte tam bu 
nokta siyasi ahlaksızlığın başladığı noktadır. Halka baş
ka, iktidar seçkinlerine başka konuşmak mecburiyetin
de kalan siyasiler, şahsi ahlakları elvermese de güvenil
mez ve iki yüzlü suçlamasıyla karşı karşıya kalırlar. Siya
setçiler kendilerini güvenilmez hale getiren bu sorunu 
halletmek mecburiyetindedirler.
2'Siyasi partilerin kurumlaşamaması: Siyasi, ticari 
veya sınai olsun organizasyon ve kuruluşların kurum„ 
haline gelmesi ve olgunlaşabilmesi, bir gelenek ihdas 
edebilmelerine bağlıdır. Gelenekler belli bir zaman 
içinde oluşurlar. İngiltere’de bir İşçi Partisi veya bir 
Muhafazakâr Parti hem dedenin, hem oğlunun, hem de 
torunun zihninde bir imaja sahiptir. Çünkü onlar de
vamlılığı olan ve dolayısıyla gelenek üretebilmiş ku
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rumsal yapılardır. Türkiye söz konusu olduğunda, de- 
deyle torun aynı parti ve isimleri kendi hayatları içinde 
asla hatırlamazlar. Dedenin hatta babanın hatıralarında 
yer alan parti isimleri, torunun ancak tarihten ve anı
lardan öğrenebileceği bir olgudur. 60 yıla yaklaşan çok 
partili hayatımızın en yaşlı partisi 19 yaşındadır. Değil 
olgunluk, gençlik dönemini bile yaşamamıştır. Böyle 
bir partinin bir Türkiye projesi, bir Türkiye vizyonu in
şâ etmesi gayr-i mümkün değilse bile, oldukça zordur. 
Ha bire kesintiye uğrayan siyasi hayatın içinde, her si
yasal parti, bir olağanüstü dönem içinde kendisini yeni
den var etme mücadelesi vermek zorunda kalıyor. Ken
di varlığını devam ettirmekte zorlanan bir siyasal orga
nizasyonun kurumsallaşabilmesi, devamlı kalıcı politi
kalar üretebilmesi oldukça zordur. Siyasi partiler bu so
runu çözmek zorundadırlar.
3- Siyaset kurumu ve siyasi partileri muktedir kıl
m ak: Siyaset kurumu ve siyasi partiler ülkenin bazı 
problemlerini çözmek görevinin ihale edildiği taşeron 
konumundan kurtulmalıdırlar. Milletin vekalet verdiği 
insanlar, milleti ilgilendiren her konuda vekâletlerini 
rahatlıkla kullanabilmelidirler. Ülkemizde böyle bir ra
hatlığın var olduğunu söylemek oldukça zordur.

Siyasetin bu sorunları aşması konusunda tüm siyasi 
kurum ve kişiler, aralarındaki farklılıklar ne olursa ol
sun bu engelleri kaldırmak ve siyasi alanı özgürleştir
mek için ciddi bir çaba göstermelidirler. Bu konuda hiç
bir çifte standarda asla düşülmemelidir. Bugün kendile
rine yarayan ve rakiplerini saf dışı bırakan bir engelin 
yarın önlerine çıkmayacağının hiçbir garantisi yoktur. 
Ülke için yararlı olan, normal siyasi kurallar dahilinde 
ve eşit şartlar içinde mücadele sonucunda iktidar ola
bilmektir. Ancak böyle âdil bir mücadele siyasi kurum 
ve kişileri olgunlaştırır ve güvenilir kılar.

3 Kasım Seçimleri ve AKP’nin Engelli Koşusu

Öyle anlaşılıyor ki, seçimler yapılırsa, AKP seçimle
re kurucu genel başkanından yoksun olarak girecektir. 
Siyaseten engelleyemedikleri AKP genel başkanmı hu
kuk yoluyla devre dışı bırakan iktidar seçkinleri, ülke
nin sorununa çare olsun için düşünülen seçimin kendi
sini sorunlu hale getirmişlerdir.

Anketlerden anlaşıldığı kadarıyla halkın güvenini 
kazanan AKP genel başkanı, iktidar seçkinlerine gerek
li güveni verememiştir. Bizim kanaatimize göre böyle 
bir güven im tihanına girmeyi kabul ettiğini gösteren 
söylemler üretmeye başlandığında yanlış yapılmıştı ma
alesef. Bu güven üretme kaygısı eskiye dönük müstehzi 
reddediş boyutlarına ulaştığında, kendilerini imtihan 
jürisi gibi gören iktidar seçkinlerinin isteklerinin ardı 
arkası kesilmeyeceğini anlamak için, çok az bir yakın si
yasi tarih bilgisine sahip olmak yeterliydi.

Şu anda AKP, genel başkanının uğradığı haksızlığın, 
siyasetin yukarıda bahsettiğimiz sorunlarından kaynak

landığının bilincinde olarak bir siyasi mücadele yürüt
mek zorundadır. Bu mücadele şahsi olmaktan ziyade, si
yasi alanın genişletilmesine yönelik yürütülmelidir. Ya
ni halkın seçtiklerinin muktedir olmasını sağlayacak bir 
siyasi mücadele yapılarak siyasi alan genişletilmelidir.

Bugün halk siyasal iktidarı değil, siyasal iktidar 
adaylarını seçmektedir. Bu adayların arasından iktidar 
(!) çıkarmak ise, iktidar seçkinlerinin işi haline gelmiş
tir. Dolayısıyla halkın oylarını iktidarı tayin eder hale 
getirme uğraşı, bütün siyasal partilerin ve AKP’nin bi
rinci önceliği olmalıdır.

AKP bunun bilincinde olarak, halktan oy istemeli 
ve mümkün olduğu kadar da yüksek oranda oy almaya 
çalışmalıdır. Bu birinci kademe geçildikten sonra 4 Ka
sım sabahı başlayan süreç oldukça zorlu bir süreç ola
caktır. Türkiye’nin yakın siyasi tarihi iktidar seçkinleri
nin halka istediği partiyi seçtirmek konusunda çok da 
başarılı olamadığını göstermektedir. Ancak halkın se
çim yoluyla tayin ettiği iktidarları, ehlileştirmek ve ev
cilleştirmek konusunda ciddi maharet sahibi oldukları 
ve bunda yüksek oranda başarı kazandıkları da bir ger
çektir. Halkın isteklerini ve yararını önceleyen bir ik
tidara vücut verebilmek için AKP 4 kasımda başlayacak 
sürece ilişkin politikalarını şimdiden netleştirmelidir.

Bu konuda AKP önderlerinin oldukça tecrübeli ol
maları gerekir. Refahyöl hükümetinin nasıl sıkıştırıldığı 
ve hangi usûllerle siyasi arenadan dışlandığı hafızalarda 
tazeliğini korumaktadır. Bunu fiilen yaşayan AKP ön
derleri milli görüş çizgisinden ayrılış sürecindeki söy
lemlerinde, Refah Partisi’nin maruz kaldığı muameleyi, 
RP lideri ve önderlerinin hatalı davranışlarına bağlayan 
bir düşünceyi dillendirmişlerdi. Demek istedikleri şuy
du; biz böyle hatalar yapmayacağız, dolayısıyla olumsuz 
muamelelere de maruz kalmayacağız. Bu düşünce is
tikametinde hareket etmelerine rağmen maruz kaldık
ları sonuç, yanıldıklarını göstermektedir.

Ve yine verilen yasak kararı, partinin geleceğine iliş
kin bazı olumsuz arzuları yansıttığı izlenimi veren 
manidar bir karardır. Bu kararla, sayın Erdoğan’ın Mec- 
lis’e girmesi ve partisinin başında kalması sorunlu hale 
getirilerek, parti yönetiminde cazip ve kışkırtıcı bir boş
luk bırakılmıştır. Umalım ki, AKP önderleri kariyerist 
bir tutum sergileyip bu boşluğun cazibesine kapılarak 
partinin istikbalini riske edecek bir tavır sergilemesinler. 
Alman eski başbakanlarından Helmut Schmidt’in çok 
güzel ifade ettiği gibi “Unutulmamalı ki, kariyer düş
künlüğü teslimiyeti ve konformizmi getirir”

Son bir not: Kader, AKP Genel Başkanı sayın Er
doğan’ı, emanetçi usûlüyle parti yönetmekten dolayı 
eleştirdiği eski lideri Erbakan’m haline benzer bir 
durumla karşı karşıya getirmiştir. Sayın Erdoğan 
AKP’nin başına getireceği kişinin hukukuna ne kadar 
saygı gösterirse göstersin, emanetçi usulüyle partiyi 
yönetmek suçlamasından kendini kurtaramayacaktır. 
Bu da kaderin garip bir tecellisidir. ■
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b ir  siy a sa l  t e o r i o la r a k
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK

CELALEDDÎN VATANDAŞ

D ünya 1980’li yıllardan itibaren dozajı gittik
çe artan bir dizi sosyo-politik gerilime şahit 
oldu. Ulus-devleti oluşturan çeşitli toplu

lukların din, dil, etnik aidiyet temelinde öne sürdük
leri kimlik talepleri, yaşanan bu gerilimin başlıca ne
denini oluşturdu. Giderek yükselen bu kimlik talep
lerinin ardında ise, ulus-devletin yurttaş profilinin 
yarattığı tepki bulunuyor. Yurtseverlik, sadakat, öz
veri gibi erdemlerle bütünleşen ve birey karşısında 
devletin bekasına öncelik veren yurttaşlık yorumuna 
karşı geliştirilecek her türlü sorgulamayı kendi varlı
ğına karşı bir tehdit olarak algılayan ulus-devlet, far
kında olmadan yurttaşlık temelinde gelişen hak ta
leplerini kimlik taleplerine doğru zorlaması, sürecin 
en önemli nedeni olarak açığa çıkıyor. Geçmişte, 
Aydınlanma’mn evrenselci paradigması doğrultu
sunda insan toplulukları arasındaki aynılıklar toplum
sal yaşamın temelini oluştururken, günümüzde vurgu 
giderek farklılıklar üzerinde yoğunlaşmıştır. İşte bu 
aşamada Batılı toplum mühendislerini uzun bir süre
dir düşünce rehavetine sürükleyen ön kabuller hızla 
geçersiz hale gelmeye başladı. Toplumsal kimlik ta
lepleri ile ulusallığın geçen yüzyılda doğuşunu sağla
yan senaryo daha mikro düzeyde tekrar yaşanmaya 
başlandı.

Ulus Devlet’ten Çokkültürlülüğe

XIX. yüzyılda, ulusal kimlik çağrısı sıklıkla daha kü
çük toplumsal grupların etnik merkeziyetçi bir tarzda 
inkârına dayanıyordu. Ulus-devletin temelinde yer 
alan felsefenin daha başlangıç noktası itibarıyla so
mut ve olgusal gerçeklikle uzlaşmamasının temelinde 
XVIII. yüzyıl Fransız ulusçu ideolojisinin, merkezi
yetçilik kaygısı, Aydınlanma düşüncesi ve ilerleme 
ideali adına toplumdaki farklı kültürleri yok sayan

anlayış bulunmaktaydı. Toplum mühendisliğine so
yunmuş sosyalistler veya liberaller farklı kulvarlarda 
yer almıyor, aynı çizgide birbirlerine yan durarak yol 
alıyorlardı. Her ikisi de tarihin, görmezden geldikleri 
etnik, dinsel (ve marksizm Özelinde ulusal) bölünme
leri zayıflatacağı ve son tahlilde ortadan kaldıracağı 
konusunda aynı oranda inançlıydılar. Her ikisi de 
modernitenin içinden doğmuş olduklarından, farklı
lıklardan çok benzerliklerin hakim olacağı ve son tah
lilde entegrasyonun sağlanacağı bir gelecek tasarımı
na sahiptiler. Dolayısıyla din ya da etnisite gibi dar 
sadakat odaklarını patolojik olgular olarak nitelendi
riyorlardı. Fakat paradoksal olarak, küreselleşme yerel 
ittifakların ve kimliklerin güçlenmesine yol açmıştır. 
Böylelikle XX. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak 
toplumsal kimlik talepleri birden hız kazanmıştır. Ba
tı Avrupa ulus-devletlerinin merkezileşmiş topluluk
ları yavaş ve düzensiz bir şekilde çözülmüş ve ulusal 
sınırları aşan ilişkiler ile yerel kimlikler güçlenmiştir. 
Bu hayli sorunlu sürecin sonunda, büyük ulus devlet
lerinin politik çatısı altına tıkıştırılmış, onların ho
mojenleştirme politikaları doğrultusunda sesleri kı
sılmış, kimlikleri silinmiş olan daha küçük ulusçuluk
lar ve yerel yada ulusal kimlik hareketleri yeniden 
önem kazanmıştır.

Uzun bir zamandır toplumsal gelişmeleri kendi 
kontrolünde tutmayı başaran ve bunu yakın zamanla
ra kadar ulus-devlet bağlamında toplumsal türdeşlik 
adına yerine getirebilen Batı, bu hiç beklemediği olu
şumların çözümünü de yine kendisi türetti. Yeni süre
ce adapte olmayı kolaylıkla başardı ve ipleri elinden 
kaçırmadı. Dün türdeşliğin/aynılığın erdeminden bahse
den, toplumları uniform bir yapıya dönüştürmenin sa
vaşını veren Batı, bu sefer farklılığın/çeşitliliğin erdemin
den bahsetmeye, farklılığın oluşturduğu toplumsal gö
rünümün güzelliğini dillendirmeye başladı. Son şek
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liyle, farklılıklar zemininde birlik anlayışında şekillenen 
ve farklılıkların onandığı bir siyasal teorinin yürütü- 
cülüğüne soyundu: Bu çokkültürlülük politikasıdır.

Çokkültürlülük Politikası

Çokkültürlülük politikası, teorik düzlemde tikelci bir 
yaklaşımı öngörür; kültürde, dilde, etniklikte, yaşam 
biçiminde, dinde... türdeşleşmeyi en azmdan ülkenin 
şartları açısından uygun bulmaz. Bir idealler kümesi 
olarak çokkültürlülük etnik/kültürel farklılıkların 
varlığını kabul eder. Onları reddetme, görmezlikten 
gelme, bilinçli unutma gibi, ulus-devletin tipik ref
lekslerini takınmaz. Etnik/kültürel farklılıklara daya- 
lı toplumsal yapılaşmaları onaylar ve bu yapıyı, ulu
sal mozaiğin içkin bir bileşeni olarak benimser. Bu 
yönü itibarıyla çokkültürlülük, farklılığı önemseme 
idealliğinden ayrılmaz. Kendisini toplumun kültürel 
mozaiğine yaptığı göndermelerle meşrulaştırır. Fark
lılıklar temeli üzerinde şekillenen topluluk üyeleri, 
kendilerini diğerlerinden farklı görmekle beraber, or
taklaşa birtakım araçsal amaçlar için farklı kalmayı 
tercih eder ve isterler.

Çokkültürlülük günümüz dünyasının karmaşık ve 
farklı toplum yapıları için, etnik/kültürel topluluklar 
arası uyum tesis edecek bir reçete olarak savunul
maktadır. Bir ideal olarak çokkültürlülük şöyle bir 
inanca dayanır; bir toplumda çoğulcu ilkeler tüm bi
rimlere uygulandığında, kültürel ve dilsel azınlıklar 
kendilerini tatmin edecek nitelikte karşılıklı anlama 
ve konuşlanma düzeyi bulacaktır. Çokkültürlülük 
gruplar arası hoşgörüyü besler, bunun temelinde in

sanların kendi yaşam tarzlarında sahip oldukları tec
rübeler kendi yaşamını doldurdukça bu insanın di
ğerlerinin de benzer durumda olmasını hoşgörüyle 
karşılayacağı ön kabulü vardır. Çokkültürlülük, bire
yin kendi bireysel kimliğine olan güvene dayanır. Bu 
güven oluşunca, bireylerin karşılıklı olarak birbirleri
ni anlamalarının zemini tesis olur.

Çokkültürlülüğün Arkapİanı

Kısaca; çokkültürlülük, farklı etnik/kültürel kökenle
re sahip toplulukların kendi özgün kimliklerini koru
malarını onaylayan bir model olarak, topluluklar üstü 
yeni tarz bir ulusal kimliğin şemsiyesi altında, her çe
şit kültürel kimliklere yaşam alanı açar ve onların bu 
alanda varlıklarını kommaları için destekler. Ve el- 
betteki bütün bunlar, uzun bir süredir ulus-devletlerin 
toplumsal türdeşliği sağlamak adına yürüttükleri asi
milasyon başta olmak üzere diğer toplumsal uyum ve 
istikrar politikları dikkate alındığında çokkültürllilüğü 
tamamıyla denecek kadar kapsamlı şekilde olumlama
ya neden olacak özelliklerdir. Ancak, bütün bunlara 
karşm bu araştırma bağlamında ileri sürülen tez, aslın
da çokkültürlülüğün de bir asimilasyon politikası ol
duğudur; fakat daha uzun bir süreye yayılmış, zorlama
dan gerçekleştirilen bir asimilasyon politikasıdır bu. 
Zira, çokkültürlülük göçmenlerin veya alt toplumsal 
grupların kültürel/ulusal kökenlerinin gerektirdiği 
her özelliği aynen devam ettirebilecekleri manasına 
gelmemektedir, izlenen politika elbette ki bir top
lumsal bütünleştirme politikasıdır, fakat bazı çekince
lerin, şartların eşlik ettiği bir politikadır.
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Bu makalenin konusunu, küreselleşme olarak 
isimlendirilen oluşumlar/değişimler sürecinde evrilen 
toplumsal uyum politikalarının ulaştığı son aşama ola- 
rak çokkültürlülük politikasının değerlendirmesini yap- 
mak ve bu politikanın vitrinini değil arka planını/ma
ğaza kısmını görmeye çalışmak oluşturacaktır. Bu 
amaçla, başta Kanada olmak üzere ABD ve Avustral- 
yada resmi devlet politikasına dönüşmüş bulunan, bir
çok Batı Avrupa ülkelerinde de bir şekilde uygulama- 
ya geçirilmiş olan ve farklılıkların onandığı toplumsal 
uyum politikasının genel bir resmi çekilmeye, gözden 
kaçırılan ayrıntılara dikkat çekilmeye çalışılacaktır.

“Anglo Uyum  
Modeli’’

Toplumsal uyumu sağ
lamak adına, uzun bir 
süre Kanada, ABD ve 
Avustralya’da “Anglo 
uyum modeli” olarak bi
linen bir politikanın 
uygulamasına, devam edilmiş ve bu süreç 1960’lı yıl
larda sona ermiştir. Söz konusu politikanın temelini, 
ülkedeki farklı etnik, kültürel, ulusal, dinsel topluluk
ları oluşturan göçmenlerden kendi kültürel geçmişle
rini terk etmeleri ve tamamen mevcut kültürel norm
ları özümlemeleri beklentisi oluşturmaktaydı. Aslında 
“Anglo uyum modeli” dönemin Batı ülkelerinin gene
linde uygulanmakta olan bir asimilasyon politikası
nın, Kanada, ABD ve Avustralya’ya özgü biçimini 
oluşturuyordu. O zamanlar, yaygın bir kabule göre, 
özellikle etnik azınlıklar başta olmak üzere, göçmenler 
ulusal güvenlik ve siyasi istikrar konuları dahilinde 
değerlendiriliyor ve bu unsurların ulusal güvenliği, si
yasi istikrarı en azından tehdit eden potansiyel yapılar 
olduğu varsayılıyordu. Kendilerini etnik/kültürel veya 
ulusal bir topluluk olarak gören insan kümelerinin sa
dakatinden şüphe üzerine kurulmuş bu yaklaşıma gö
re, etnik gruplar veya göçmenler güçten düşürülmesi, 
dönüşüme uğratılarak topluluk bilinçlerinin kaybetti
rilmesi gereken kütlelerdi ve bütün toplumsal politi
kalar buna göre oluşturulmuştu.

“Anglo uyum modeli” tipik bir asimilasyon politi
kasıdır. Bu nedenle de asimile edilemez olarak görü
nen bazı grupların ülkeye girişi titizlikle engellenmiş
tir; Kanada uzun süre Çinlilere, Avustralya ise “beyar 
olmayanlar”a sınırlarını kapamış, ABD ise birçok kı
sıtlamalarla göç edenleri eleyerek almıştır. Fakat il

ginçtir “Anglo-uyum modeli” A BD ’ye ilişkin olarak 
kullanılan “eritme potası” ve Kanada’ya ilişkin olarak 
kullanılan “etnik mozaik” terimlerinin bulandırıcı at
mosferinde yumuşatılmış, uzun bir süre asimilasyo
nun temelini oluşturan ayrımcılık ustaca gizlenmiş
tir. Oysa, ABD’de Ingiliz kökenliler kendilerini 
A BD ’nin “kurucu ulus”u olarak görmüşler ve siyasi 
yapıyı, dili, çalışma ve yerleşim kalıplarını, göçmen
lerin uymak zorunda kalacakları düşünce alışkanlık
larının çoğunu belirlemeyi doğal hakları olarak de
ğerlendirmişlerdir. Kanada da ise “etnik mozaik” göç
men kültürlerinin bütünlüğüne saygı anlamında kul

lanılmakla birlikte, 
Kanada’ya göç edenle
rin asimile olmak üzere 
iki başat kültürden 
(İngiliz veya Fransız 
kültürleri) birini seç
mek zorunda oluşlarını 
ifade etmekteydi. Bü
tün bunlar göçmenle
rin, anglofon topluma 

karışmaları ve böylelikle önyargı ve ayrımdan koru
nabilecekleri iddiasına dayanıyordu. Böyle olunca 
asimile olmak göçmenlere yönelik salt bir politika 
olmaktan çıkıyor, onların yararına yönelik zorunlu 
çözüm olarak takdim ediliyordu. Glazer’in şu ifadele
ri bu anlayışın politik zihniyetini ortaya koyan ilginç 
ve önemli bir örnektir: “Göçmenler Ameril<a’ya kendi 
ana dillerini korumak ve kültürlerini devem ettirmek için 
değil, mümkün olabildiği kadar çabuk gerçekleşecek bir 
Amerilianlaşma idealiyle geliyorlar. Bu ise açıkça İngiliz 
dili ve Amerikan kültürünü gönüllüce l<abullendikleri an
lamına gelir. .. Her ne kadar “çocuklarını yitirdikleri" ya
kınmalarıyla sık sık karşılamıyorsa da, bu, onlara daya
tılmış bir şey değildir. Yaşanan süreç, kendi seçimleridir.”

Uyum Politikalarındaki Değişimler

Fakat, II. Dünya Savaşı sonrasında küresel düzeyde 
şekillenen yeni anlayışların etkisiyle, özellikle 
1970’lerin başından itibaren, bu üç ülke toplumsal is
tikrar ve uyum için zorunlu görülen asimilasyon mo
delini terk ederek göçmenlerin ve etnik grupların 
geçmişlerinden gelen çeşitli özelliklerini korumaları
na izin veren, hatta teşvik eden daha hoşgörülü ve 
çoğulcu bir politikayı benimsediler. Yeni politikaya 
göre, etnik grupların ve göçmenlerin beslenme, gi
yinme, dinle ilgili eski âdetlerinin bazılarını sürdür

“Anglo-uyum modeli” A B D ’nin “eritme po
tası” ve Kanada’nın “etnik mozctik” terimle
rinin bulandırıcı atmosferinde yumuşatıl
mış, uzun bir süre asimilasyonun temelini 
oluşturan ayrımcılık ustaca gizlenmiştir.
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meleri ve bu pratikleri sürdürmek için birbirleriyle 
ilişki kurmaları “doğal” karşılanmış ve eskiden olduğu 
gibi, yurtseverce olmayan ya da toplumsal uyumu bo
zan ayrımcı bir tavır olarak değerlendirilmemiştir. 
Bu politikada vurgu daha çok ve hatta tamamıyla 
göçmenleredir, çünkü bu ülkelerde yerli azınlık grup
lar (Aborijinler, Kızılderililer vs.) simgesel olarak 
varlıklarını sürdürür konumdadırlar; adeta arkeolojik 
bir kalıntıya dönüşmüşlerdir. Zaten, toplumsal uyum 
politikalarındaki değişimde de göçmenlerin baskın 
etkisi vardır. Göçmenlerin ülke nüfusu içindeki 
azımsanamayacak oranları ve değişim taleplerindeki 
ortak eğilimleri sonu
cunda, öncelikle top
lumun esas mensupla
rından gelecek önyar
gı ya da ayrımcılıktan 
korkmaksızın kendi 
özgünlüklerini özgür
ce ifade etme talebi 
doğmuş ve bu da uy
gulanan politikalarda 
değişikliklere yol açmıştır. Gerçekleşen değişim, 
Walzer’e göre; “siyasetin, dinden ayrılması gibi milliyet
ten de ayrılması” talebinin uygulamaya aktarılmasıdır.

Uygulanan toplumsal bütünleşme politikaları da
hilinde artık göçmenlerden asimile olmaları beklen
mez. Hatta, kendi kültürel özelliklerinin bazı yanları
nı korumaya teşvik bile edilirler, izlenen politika 
farklı yaşam pratikleri içinde oluşan kültürel farklı
lıkların siyasal düzeyde tanınması ve eşit ölçüde say
gıdeğer kabul edilmesi esaslarında tanımlanır. Ve bu 
durum “çokkültürlü”, “çok etnikli”, “çok uluslu” yapı
nın gereği kabul edilir. Göçmenlerden beklenilmesi 
gereken tek şey, yeni yurtlarının siyasal kültürlerine 
katılmaya gönüllü olmalarıdır; bunu yaparken kendi 
kökenlerindeki kültürel yaşam biçiminden vazgeç
mek zorunda da kalmayacaklardır. Kanada’da 1991 
yılında yayımlanan bir hükümet bildirisi, izlenen po
litikayı özetlemesi açısından önemli bir örnektir: 
“Kanada deneyimi yalnızca evrensel insan haklarını ko
rumanın yeterli olmadığını göstermiştir. Bu ülkede, ana
yasa ve yasalar belli cemaatlerin üyeleri olarak bireylere 
tanınan öteki haklan da güvence altına alır. Hem evren
sel hem de cemaat haklarının düzenlenmesi bizim anaya
samızı eşsiz kılar ve Kanadalılann farklılığı tanımada eşit
liğe verdiği değeri yansıtır. Cemaat haklarının bireysel 
haklarla birlikte mevcut olması tam da Kanada’ya özgü 
olan şeydir.”

Ne olmuştur da toplumsal uyum politikalarındaki 
bu değişim gerçekleşmiştir? Daha yakın zamana ka
dar etnik/kültürel toplulukları ulusal güvenlik konu
su olarak gören anlayışın değişmesine ve artık bu 
toplulukları toplumun bir yapıtaşı, dinamik unsuru 
olarak gören zihniyete geçişi sağlayan etken veya et
kenler nelerdir? Değişimin en önemli faktörü, Avru
pa ülkelerinin Asya ve Afrika ülkelerinde hatta Gü
ney Amerika toplumlarında geçmişte uyguladıkları 
toplumsal uyum politikaları sonucunda elde ettikleri 
deneyimlerdir. Deneyimler göstermiştir ki, etki-tepki 
yasasının en iyi çalıştığı alanlardan birisi toplumsal

yapıdır. Her ne gerek
çeyle olursa olsun, azın
lıklara veya etnik/kültü
rel gruplara baskı yap
mak, onları asimile et
memektedir. Hatta tam 
tersi bir süreci başlat
makta ve etnik/kültiirel 
bilinci canlandırmakta
dır. Bu süreçte eğer baskı 

sistematik bir tempoyla artar ve devam ederse canla
nan etnik/kültürel canlanış bir müddet sonra ayrılık
çı anlayışlara gebe kalmakta ve topluluklar “ayrılık” 
marşları söylemeye başlamaktadırlar. Azınlık grupla
rının dillerini yasaklamak, okullarını kapamak onla
rın özel sorunlarına ulusal düzeyde ilgisiz kalmak, 
toplumsal istikrarı sağlamamakta; var olan sorunlu 
istikrarı da bozmaktadır.

Bütün bunlar Batı toplumları için uzun bir tarihin 
kazandırdığı deneyimlerdir. Ayrıca yapılmış bazı 
araştırmalar da, bu yaşananları bilimsel birer veri ola
rak tespit etmiştir. Bu bağlamda, Ruth.Lapidoth’un 
“Autonomy: Flexible Solutions to Ethnıc Conflicts"i 
başta olmak üzere, Ted Gurr’un “Mindrities at Risk: A 
Global Vieıv o f Ethnopolitical Conflict”i ve Hurst Han- 
num’un “Autonomy, Sovereignty, and Self-Determina- 
tion: The Adjudication o f Conflicting Rights”ı ilk plan
da isimleri hatırlanacak araştırmalardır. Bu araştır
malar da göstermiştir ki, insanlar, toplumsal kimlik
lerine müdahale edilmediği, kimlikleriyle toplumsal 
yapının bir parçası olarak kabul edildikleri zaman, sa
hip oldukları kimliklerinin o yapının mevcudiyetiyle 
irtibatlı olduğunu anlamaya başlamakta ve farklılığa 
rağmen birlikteliği savunmaktadırlar. Tarihsel dene
yimlerin etkisiyle, Kanada Quebec’lilere önemli dil 
hakları ve bölgesel özerklik veren federal sistemi be
nimsemekte zorlanmazken, ABD, Porto Riko’ya dil

İnsanlar, kimliklerine müdahale edilmedi
ği, kimlikleriyle toplumsal yapının bir par
çası olarak kabul edildikleri zaman, kimlik
lerini o yapıyla irtibatlandırmakta ve fark
lılığa rağmen birlikteliği savunmaktadırlar.
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haklarının yanı sıra özel bir bölgesel özerklik ta
nımış, İskandinav ülkeleri, yerli halklara özyö
netim hakları vermiş, Belçika, İspanya ve Bri
tanya, etnik azınlıklara bölgesel özerklikler ver
me sürecini başlatmışlardır.

Çokkültürlülük mü? Asimilasyon mu?

Ancak, esas olarak II. Dünya Savaşı sonrasında 
uygulamaya konan ve 1970’lerden itibaren net
leşen politikalardan özellikle göçmenler her 
halleriyle olduğu gibi kabul ediliyorlar anlamı 
çıkarılmamalıdır. Esasında “çokkültürcülük" ta
ahhüdü göçmenlerin toplumla bütünleşip bü
tünleşmeyecekleri değil, egemen kültürle nasıl 
bütünleşeceklerine ilişkin bir değişikliktir. İzle
nen politika bazı çekincelere, şartlara da sahip
tir. Farklı olanlara tanınan özgürlük asıl olarak 
aile hayatlarında ve gönüllü kuruluşlarda kendi
ni gösterir ve bu durum kurumsal bütünleşmele
riyle çelişmez. İzlenen yeni politika hiçbir za
man “kurucu ulus"un toplumsal yapısında ayrı 
ve kurumsal bakımdan eksiksiz bir kültürel yapı
nın oluşturulmasına müsaade anlamına gelmez. 
Göçmenler egemen kültürlerin kamusal kurulu
larında yer alırlar ve egemen dili kullanırlar. 
Örneğin, göçmenlerin Amerika ve Avustral
ya’da yurttaşlığa kabul edilmeleri için İngilizce 
öğrenmeleri gereklidir ve İngilizce öğrenmek 
çocukların eğitiminin zorunlu parçasıdır. Sade
ce yaşlılar bu şarttan muaftır. Ancak göçmen 
kabulünde de yaş önemli bir kriter olup, yaşı 
30 ’larm üzerinde olanlar, göçmen olarak kabul 
edilmeleri açısından önemli bir dezavantaja sa
hip olmaktadırlar. Kanada’da ise iki resmi dil
den (İngilizce ya da Fransızca) birini öğrenme 
zorunluluğu vardır. Belirli bir ikamet sürecinin 
sonunda (Kanada için 1000 gün. Bu süre Avust
ralya’da 2 yıl olarak düzenlenmiştir) topluma 
uyum sağlayan ve toplumun temel özellikleri
ni/esaslarını öğrenen bireyler “vatandaş” olabil
mektedir. Bu arada en önemli kültürel unsur ve 
dolayısıyla ulusal kimliğin temel unsuru olarak 
anadile yönelik uzun vadeli bir politika uygu
lanmaktadır. Göçmenler, anadillerini, toplu
mun çok kültürlü yapısı nedeniyle yoğun şekil
de ancak evlerinde konuşabilmektedirler. Ka
musal alanda topluluklar arasında kullanılan dil 
İngilizce olduğu için, anadil çocuklara geçerken

Tablo.2: Kuşaklar Arası Geçişte Kültürel/Ulusal Kimlik - 1

Süreklilik açısından 
Kültiirel/Ulusal (Kanada Ingiliz

Kültürel/Ulusal Köken 

Alman Italyan Yahudi Ukrayna
kimliğin unsurları 

Anadili konuşma 1

(Genel)
DIŞ GÖRÜNÜM

90 99 34 92
2 34 62 23 71
3 1 3 0 12

Anadilin dil bilgisini 1 60 60
bilme 2 41 55 86 56

3 12 46 39 48

Anadili okuyabilme 1 89 92 58 78
2 54 38 42 53
3 17 17 46 10

Anadilde yazabilme 1 85 89 49 78
2 43 27 25 50
3 17 8 25 10

Anadili sık kullanma 1 57 94 43 84
(Hergiin, sıklıkla) 2 30 74 15 58

3 0 10 9 9

Anadili ara sıra 1 27 3 23 10
kullanma 2 31 10 24 23

3 25 23 17 24

Kendi kültürel/ulusal 1 43 51 30 36 41
grubundan 1 veya 2 2 35 29 47 42 46
yakın arkadaş 3 39 - 23 45 41 35

Kendi kültürel/ulusal 1 . 27 15 65 52 46
gurubundan 3 yakın 2 * 43 0 21 51 20
arkadaş 3 19 - 1 10 55 3

Kendi kültürel/ulusal 1 , 22 33 71 46 71
grubun faaliyetlerine 2 - 32 7 46 50 49
katılma 3 17 - 6 28 41 33

Kendi kültürel/ulusal 1 12 5 17 19 46
grubu tarafından 2 * 13 2 4 28 13
düzenlenen yaz/tatil 3 5 - 4 6 37 2
programlarına katılma 

Kendi kültürel/ulusal 1 65 61 84 48 61
dilinde yayın yapan 
radyo ve TV’yi

2 - 51 24 30 30 35
3 30 - 1 13 26 18

dinleme/seyretme 

Kendi kültürel/ulusal 1 31 51 69 59 63
grubuna ait gazete, 2 - 17 15 17 57 20
dergi gibi periyodik 3 15 - 2 6 55 1
yayınları okuma

Kendi kültürel/ulusal geleneklerine uyma
1- Özel günlerde 1 - 52 70 96 90 92
kültürel yiyeceklerden 2 - 38 58 87 95 89
yeme 3 30 - 28 74 91 86

2- Özel günler dışında 1 , 67 94 97 92 91
kültürel yiyeceklerden 2 - 54 77 98 91 92
yeme 3 34 - 52 92 87 82

3- Kültiirel/ulusal 1 , 31 59 70 85 92
gelenekleri dikkate 2 - 20 45 59 90 67
almak 3 25 - 15 39 90 47

4- Kültürel/ulusal 1 , 59 63 84 87 96
eşyaları sahiplenme 2 - 32 54 74 85 80

3 - - 23 64 93 64
Kaynak: Breton, Raymond ; W.W. Isaj w ; W. E. Kalback; J.G. Reitz, (1990): 83-85
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Tablo 3: Kuşaklar Arası Geçişte Kültürel/Ulusal Kimlik - 2

Kültürel/Ulusal Köken
Süreklilik açısından £
Kültürel/Ulusal 3  (Kanada İngiliz Alman İtalyan Yahudi Ukrayna
kimliğin unsurları ^  (Genel)

W
İÇ GÖRÜNÜM

Kültürel/Ulusal Kimliğin Yoğunluğu
1 - 29 14 58 51 60

Yüksek 2 - 5 9 29 46 27
3 3 - 1 14 49 10

1 , 38 39 34 32 28
Orta 2 - 32 24 41 34 38

3 17

Grup/Topluluk Sorumlulukları

10 33 25 35

1- Grup Üyesine iş 1 - 26 34 56 57 66
bulmada yardım 2 - 25 32 45 62 54

3 26 - 20 45 67 53

2- Grup içi Evlilik 1 8 7 39 73 61
2 14 2 10 78 20
3 7 ' 2 4 66 5

3- Gerekli olduğunda 1 24 24 64 82 79
gruba yardıma 2 - 27 7 40 86 49
hazır olma 3 11 ' 7 20 80 36

4' Çocuklara kültürel 1 , 65 94 64 83
dil öğretme 2 - - 42 58 60 66

3 - - 15 31 54 37
Kaynak: Breton, Raymond ; W.W. lsajivv; W. E. Kalhack; J.G. Reilz, (1990): 83-85

üçüncü kuşakla birlikte İngilizce anadil haline 
gelmekte ve orijinal anadil giderek kaybolmak
tadır. Amerika’daki göçmenlerle ilgili olarak 
Stephaen Steinberg’in araştırması bunun somut 
delillerindendir. Araştırmada İngilizce olmayan 
dillerin ikinci veya üçüncü kuşaktan sonra yaşa
ma şansını yitirdiği açıkça belirlenmiştir. Böyle
likle, daha önce değilse bile, üçüncü kuşak için 
orijinal anadilin öğrenilmesi bir yabancı dil öğ
renmekten farklı olmamaktadır. Genç kuşaklar 
için, eski dili öğrenmek bir hobi ya da iş beceri
si olarak işe yarayabilir ancak, göçmenlerin ço
cukları açısından seçenekleri belirleyen ana-ba- 
baların bağlarını kopardıkları kültür değil; ang- 
lofon kültürüdür. Kanada’daki toplulukların 
ulusal dillerinden 14 tanesini kapsayan bazı bi
limsel veriler araştırmamızın tezini destekler ni
teliktedir. Ülke düzeyinde gerçekleştirilen 1996 
yılı nüfus sayımı sırasında Kanada’da yaşayan 14 
ayrı ulusal topluluğun anadillerinin evde konu
şulma oranı tespit edilmiştir (Tablo. 1). Araştır
ma verilerine göre en genel çerçevede ifade edi
lebilecek şey, anadilinin % 100 oranında ev di
line dönüşmediğidir. Veriler, gerçekleşen asi
milasyonun boyutunu göstermesi açısından bü
yük önem ifade etmektedir. Kamusal yaşamda kulla
nılan dilin tamamen İngilizce (ve Fransızca) olduğu 
düşünüldüğünde asimilasyonun boyutu daha iyi anla
şılacaktır.

Tablo. 1: Anadili-evdili karşılaştırması
Anadili Evdili Değişim

oranı (%)
Çince 715,640 586,805 18
İtalyanca 484,500 215,10 56
Almanca 450,140 114,085 75
Polonya’ca213,410 119,640 44
İspanyolca212,890 141,640 33
Portekizce211,290 123,325 42
Pencapca 201,785 154,485 23
Ukraynacal62,695 32,015 80
Arapça 148,555 91,575 38
Hollandacal33,805 12,890 90
Filipince 133,215 72,505 46
Yunanca 121,180 68,710 43
Vietnamcal06,515 93,775 12
Eskimo dili26,960 22,460 17

Kaynak: Statistics Canada 1996

Çokkültürlülük politikalarının Batılı ülkelerde uy
gulanış amacıyla aslında bir asimilasyon politikası ol
duğuyla ilgili olarak ayrıntılı ve somut bilgileri bir 
grup sosyal bilimcinin birlikte gerçekleştirdikleri bir 
başka araştırmada da bulmak mümkündür (Tablo.2 ve 
3). İngiliz, Alman, İtalyan, Ukraynalı göçmenlerin sa
hip olduğu etnik/ulusal kimliğin ve unsurlarının son
raki kuşaklara geçişini tespit amacını taşıyan bu araş
tırmada genel anlamda olmak üzere kültürel unsurla
rın ve özellikle de dilin 3. kuşağa geçişinde kaybolacak 
kadar aşağı düzeylere indiği gözlenmektedir. Bu du
rum çokkültürlülük esasına dayanan toplumsal uyum 
ve istikrar politikalarının uzun vadede bir asimilasyona 
dönüştüğünün önemli bir göstergesidir. Asimilasyon 
politikalarında planlanan ve bir kuşakta ve hatta bir
kaç yılda veya on yılda gerçekleştirilmesi beklenen 
değişim, çokkültürlülük politikalarında herhangi bir 
tepkiyle karşılaşmaksızın ve daha köklü olarak üç ku
şakta kesin sonuca ulaşmaktadır. Bu itibarla, Kanada 
vatandaşı olmuş bir Türk’ün görüşmemiz sırasında 3-4 
yaşlarındaki küçük çocuğunu göstererek “Kanada hü
kümeti bize her türlü imkanı ve özgürlüğü tanıyor ama 
oyunu bunları kazanmaya kurmuş” demesi oldukça ye
rinde bir tespit niteliği kazanıyor.
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Çokkültürlülük politikasıyla hedeflenen değişim 
sürecinde ekseni dil oluşturmaktadır; dil değişimin 
bağımsız değişkeni olarak anlam ifade etmektedir. 
Çünkü: Kültür, toplumun tarihsel birikiminin, 
güncel değerlerinin, yaratımlarının ve ürünlerinin, 
geleceğe ilişkin tasarımlarının ve eğilimlerinin top
lamı ve anlatımıdır. Kültür, toplumsal kimliklerin 
ve özellikle de ulusal kimliğin başat referansıdır; 
toplumsal kimliği inşa eder ve sürekliliğini kuşaklar 
arasında geçişkenliği ile sağlar. Öğrenilebilir ve öğ
retilebilir olması geçişkenliğinin nedenidir. Dil ise 
bu geçişkenliğin temel aracıdır; dil kültürü saklar 
ve onu geleceğe bırakır. Bu nedenle dilin korunma
sı ve geliştirilmesi, kültür varlığının korunması ve 
geliştirilmesinin birincil güvencesi olarak anlam 
kazanır.

Dil sadece toplumsal kimlik açısından değil, bi
reysel kimlikler açısından da önemlidir; çünkü dil in
sanın temel sembolüdür. Neredeyse diğer tüm sem
bol sistemleri sadece dil aracılığı ile yorumlanabilir. 
Çünkü dilde ifadesini bulmayan herhangi bir nesne
nin herhangi bir anlama sahip olması mümkün de
ğildir. Dil gerçekliğin bir parçasını temsil etmekte 
veya ona gönderme yapmakta kullanılır. Gerçeğe 
sembollerle yaklaşılır; neyin görüleceği, neye dikkat 
edilmesi gerektiği ve nasıl yorumlanacağı sembolle
re göre yapılır. Bu ise dilin sosyal etkileşime girilme
sinde, dolayısıyla kültürle birleşmede başat rolünü 
ortaya çıkarır. Bli itibarla, dil aracılığıyla paylaşılmış 
olan sembolik ifadeler toplumsallaşma aracıdır ve ak
törle topluluk arasındaki bağı yaratırlar. Açıktır ki, 
bu bağın yaratılmasında dil basit bir araç olmayıp; söz 
konusu bağı temellendiren olayların anlamına şekil 
veren bir parçasıdır.

Kültürel kimliğin oluşumu ve sürekliliği bireysel 
bağlamda ele alınırsa, dil, bilinç ohışum ve gelişi
minin temel taşı olan düşünme etkinliğini biçim
lendirir. Eskiden bilim çevrelerinde, bireyin önce 
bir fikre/düşünceye sahip olduğu ve sonra da bunu 
ifade etmek için sözcükler aradığı düşünülürdü. A n
cak yakın zamanlarda yapılan araştırmalar, sözcük
lerin kullanılması ve düşünce arasında bire bir iliş
ki bulunduğunu ve önceliğin sözcükte olduğunu 
göstermiştir; sözcük düşünceden önce vardır ve onu 
kapsar. Bu nedenle sözcük ve dolayısıyla dil, birey
sel bilincin oluşumunda da temel fonksiyona sahip
tir. Birey dili aracılığıyla dilin oluşum ve süreklili

Kültürel Kimlik ve Dil ğini sağlamada önemli fonksiyonlar üstlendiği kül
türel ortama dahil olur ve kendi bireyselliğini bu 
ortamda anlamlandırır.

Sonuç: Egemen Kültür İçinde Çokkültürlülük

Bütün bunları takiben şu söylenebilir ki; çokkültür
lülük ismi altında uygulanan toplumsal uyum politi
kasının amacına göre, göçmenlerin geçmişlerine da
ir koruyacakları ve kollayacakları birçok yan olmak
la birlikte, bu, ayrı bir toplumsal kültürü yeniden 
canlandırmak değil, onu zenginleştirip çeşitlendire
rek anglofon büyük kültüre yeni seçenekler ve pers
pektifler kazandırmak biçiminde olacaktır. Toplum
sal yaşam açısından, Batı’nm gerçek anlamıyla çok 
kültürlü olduğunu söylemek mümkün değildir. Çok 
kültürlülük maalesef sokaklarla, yemek kültüründe 
restoranların çeşitliliğinden öteye gitmemektedir. 
Oysa, çok kültürlü toplum derken ilk anlaşılması ge
reken, çeşitli kültürlerin eşit koşullarda bir arada ya
şaması ve farklı kesimlerin varlığının hayatın her 
alanına adil biçimde yansımasıdır. Ancak Batı ülke
lerinde, toplumu oluşturan farklı kültürlerin alt yapı
dan üst yapıya kadar yansımasına bakıldığında, çok 
kültürlülüğün toplum yaşantısına yön veren nokta
larda esamesinin olmadığı görülüyor. Devletin yapısı 
da dahil her alanda egemen ve belirleyici olan tek bir 
kültür karşımıza çıkıyor. O da toplumun egemen kül
türüdür. ■
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S U R E C İ :  Y E N İ  B İ R N E M E Ç ( M İ ? )

AVRUPA BİRLİĞİ 
TÜRKİYE VE İSLÂM

MUSTAFA AYDIN

vrupa Birliği düşüncesi tarihsel olarak kut
sal Roma-Cermen sentezine kadar geriye 
götürülebilir. Zamanla, bir Ortadoğu dini 

olan Hıristiyanlığın metafiziğiyle Roma’nın hukuk 
geleneği birleşerek bu birlik düşüncesinin temelini 
oluşturdu.

Avrupa zaman zaman parçalanma eğilimleri gös
terdi, sancılı günler yaşadı. Tarihsel olarak birlikli bir 
Avrupa özlemi keyfi bir bütünlükten çok işte böylesi 
çatışma kaygılarını giderme gerekçesine dayandı.

Avrupa’nın çevre ile ilişkilerinde de bu kaygı 
hep rol oynadı. Başka kültürler gibi kendi sınırları
nın dışına çıkıp, serbest sentezlere ulaşma yerine, 
işgal ettiği yerleri sömürgeleştirdi ve geri döndü. 
İlişkilerinde de hep o kendine özgü kültürel kapalı
lıkta ısrarlı oldu. Hatta denebilir ki yine bu sebeple 
Avrupa, kültürel hakları, küreselleştirse de evren
selleştirmede başarılı olamadı. Irkçı yönü daima 
ağır bastı, katı bir kimliğe sahip oldu ve böylece de 
farklı düşünsel atılanları kendi bünyesine almada 
zorlandı.

Avrupa Birliği süreci dış ilişki bakımından (Do
ğudan Osmanlı, Batıdan Endülüs) İslâm ile muhatap 
oldu. Dolayısıyla da süreç bir Hıristiyan-İslâm (tarih
sel adıyla haç-hilal) karşıt ilişkisi içinde gelişti. Bu 
tarihsel çelişki karşılıklı olarak bilinç altına kazındı. 
Ortaya çıkan Avrupa Birliği düşüncesi kim nasıl yo
rumlarsa yorumlasın, makul bir yaklaşım yerine rakip 
bildiği İslâm’a karşı savunmacı eğilimler geliştirdi ve 
bu bir gelenek olarak sürdü.

Bir yönü duygusal olan bu karşıtlık algısı elbette 
bizde de var ve bunu ilk elde destekleyecek argüman
lara da sahibiz. Meselâ Osmanlının çöküş sürecinde, 
İslâm dünyasının son iki yüzyıllık perişan halinde, 
kendi hatalarının yanında Avrupa saldırısının önem
li bir yerinin olduğuna kaniyiz.

Gariptir ki Avrupa ile olan ilişkilerimiz modem 
dönemlerde bir kırılmaya da uğrayarak yeni bir boyut 
kazanmıştır. Yönetici elitler, seçkincilikte halktan 
bir ayrışma yolu olarak mutlak Avrupa yanlısı olur
ken, kendi içine katlanmış halk karşıtlık rolünü de 
üstlenmiştir. Bu tablo, Avrupa Birliği’ne taraf veya 
karşı taraf olmalarda farklı beklentilere sahip kesit
lerle sürüp gitmektedir.

Yakın bir geçmişe kadar seçkinlerin Avrupa Bir
liği’ne katılmak istediği, Müslüman halkın ise buna 
pek sıcak bakmadığı biliniyordu. Halbuki söz konusu 
tartışmalarda asıl sorun, halk-seçkin, laik-İslâmcı ek
senlerde değil, Avrupa Birliği oluşumunun ulus dev
let yapısıyla nasıl bağdaştırılacağıydı. Halk katların
da Avrupa Birliği’ne girmekle hak ve özgürlük sorun
larının çözüleceğine ilişkin beklenti ya da karşı çıkış 
bir siyasal tavırdı. İşin gerçeği Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne girme sorunu evet ya da hayır şeklinde çö
zümlenebilecek bir sorun değildi. Bir başka deyişle 
problem bir siyah-beyaz mantığı içinde ortaya kona
mazdı. İlişkinin farklı boyutları, tarafların, kesitlerin 
kendilerine has talepleri vardır.

Bir kere Avrupa-Türkiye ilişkilerinin birbirine 
indirgenemeyen üç düzlemi var:

1) Ekonomik düzlem,
2) Siyasal düzlem,
3) Kültürel düzlem.
Birincisi, sınai, ticari ve benzeri her türlü ekono

mik ilişkiyi içeriyor. Siyasal düzlemden kastımız, siya
sal, hukuki, askeri ilişkiler alanıdır. Hatta toplumlunu
zun Avrupa Birliği’nden önemli beklentilerinden biri
si olan insan hakları bu çerçevede bir sorundur. Kültü
rel düzlem ile anlatmak istediğimiz, en geniş kesiti 
oluşturan ise bir medeniyet sorunudur; bir dünya görü
şü, bir farklı inanış ve düşünüş alanıdır. Burası tarihse
lin, kültürel öncüllerin belirleyici olduğu bir yerdir.
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Daha önce de belirtildiği üzere açıklamalar her ne 
kadar ilişkide tarafların toptan kabul veya reddi gibi 
bir genellemeye dayanıyorsa da iyi dikkat edildiğinde 
görülür ki tavır belirleme durumunda olan her kesim, 
bu düzlemlerden birisine taraf veya karşıdır.

Avrupa Birliği Açısından Türkiye

Avrupa Birliği’ne gösterilen tavrın genellemeden öte 
düzlemlerden birisine olduğuna ilişkin bu temel yar
gımızı, bizzat Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye bakışın
dan başlayarak örneldendirebiliriz. Bir kere belirtme
liyiz ki Avrupa Türkiye’siz olamaz. Türkiye ile özel
likle ekonomik, kısmen de siyasal düzlemlerde ilişki 
içinde olmak, işbirliğinde bulunmak gerektiği konu
sunda bir kaygısının olduğundan söz edilemez. Avru
pa Birliği, her şeyden önce çevresi iyi dizayn edilmiş 
bir güçlü Avrupa idealidir ve bu tasarım Türkiye gibi 
bir ülke ile kurulabilecek sağlıklı ekonomik ve siyasi 
ilişkilere ihtiyaç gösterir.

Esasen Avrupa Birliği, ekonomik ilişkilerde bir 
kaygısının olmadığını göstermek üzere, başka hiçbir 
organı gerçekleşmemişken Türkiye’yi Gümrük Birli
ği’ne alarak bu niyetini göstermiştir. Türkiye’yi daha 
yakınlarda tutabilmek için ikinci (siyasal) düzlem
den gerçekleşenler de vardır. Mesela bu çerçevede 
Türkiye bazı birimlerde temsilciler bulundurmakta
dır. Yani Avrupa Birliği’nin Türkiye ile siyasal ve as
keri işbirlikleri konusunda da fazlaca kaygıları yok
tur. ikinci Dünya Savaşı ve sonrası Soğuk Savaş dö
nemlerinde Türkiye Doğu bloğuna karşı (NATO

üyeliği ve genel askeri oluşumuyla) Avrupa’nın do
ğusunu bekleyen, güvenliğini sağlayan, deyim yerin
deyse hasbi bir güç olmuştur. Dolayısıyla bu noktada 
tereddüt edeceği bir şey yoktur ve bu işlevdeki bir 
Türkiye’ye hep ihtiyacı vardır.

Ne var ki Avrupa Birliği, üçüncü (kültürel) düz
lemde kaygılara sahiptir. Müslüman olan ve bu mo
dern dönemlerde, mevcut ulusal siyasi yapı ne kadar 
reddederse etsin, somut örneğini Osmanlıda gördüğü
müz tarihsel bir misyona sahip olan Türkiye bu kültü
rel yapısıyla kaygı vericidir. Başta söz konusu ettiğimiz 
Hıristiyan Batı-Islâm ikileminin içinde oluşmuş Av
rupa düşüncesi üstüne oturmuş birlik süreci, bu kültü
rel farklılıktan kaygı duymakta, şimdilik ilk iki düz
lemle oyalayarak zaman kazanmaya çalışmaktadır.

Gerçekten de burada problem, iki farklı medeni
yetin ilişkisidir ve Avrupa Birliği açısından sorun 
d ah a  iyi bir kü ltürel sentezin nasıl gerçekleşeceği 
değil, b ir  rakip m edeniyetin  nasıl tasfiye ed ileb ile- 
ceğidir.

Kanaattmızca Avrupa Birliği için bu kültürel 
farklılık öylesine önemlidir ki ilişki, en azından Tür
kiye toplumunun belli bir dönem dizayndan geçiril
mesini, kültürünün ekseni olan İslâm’ın izole edilme
sini gerektirmektedir. Bunun için de ABD’nin başını 
çektiği küresel siyasetle birlikte İslâm dünyasında, lo
kal olarak da Türkiye’de bir İslâm’ı izole etme müca
delesi verilmektedir. Bu arada tipik lokal projeler de 
uygulanmaktadır ki 28 Şubat olarak bilinen hareket 
bu girişimlerden birisidir.

Bilindiği gibi Türkiye’de hak ihlallerinin önemli 
bir kısmı dini inanç ve kanaat özgürlükleriyle ilgili
dir. 28 Şubat sürecinde yaşanan yoğun hak ihlalleri 
karşısında Avrupa Birliği’nin, bu uygulamaları kına- 
yıcı bir harekette bile bulunmayışının sebebi bize gö
re, söz konusu ettiğimiz kültürel izolasyonla ilgili 
beklentileridir. Gerçekten de Avrupa Birliği yetkili
leri zaman zaman Türkiye’ye gelerek bazı etnik so
runlarla ilgilenmişler, ama inançlar üzerindeki baskı 
üzerinde hiç konuşmamışlardır.

M. Balcı’ntn da belirttiği gibi Avrupa Türkiye’yi 
yedeğinde tutmak istemekte ama öyle gözüküyor ki 
onu kendi içinde eritecek duruma getirmeden, din ve 
vicdan özgürlüğü taleplerinin içeriği ve yoğunluğu 
Avrupa Birliği içindeki ulusları etkileyecek mahiyet
ten uzaklaştırılmadan -belayı ehlileştirmeden- tam 
üyelik konusunu gündeme getirmeyecektir. Gerçi bu 
sürecin çok uzun olmaması gerektiği de düşünülmü
yor değildir. Çünkü zamanın uzaması yeni alternatif
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lerin doğmasını, Batılılaşma sürecine kontrolü müm
kün olmayan tepkilerin doğmasını da getirebilir. Bu
nun için 28 Şubat türü hareketlere ihtiyaç vardır.

Bu analizler açısından, Avrupa Birliği Türki
ye’nin üyeliğini istiyor veya istemiyor gibi genelle
melerin fazlaca bir anlamı yoktur. Öyle gözüküyor ki 
Avrupa Birliği eğer yakıştırabilirse, hak ve özgürlük
ler konusunda o ünlü standartlarının toplumuzmuz 
için geçerli olmadığı Türkiye’ye özgü bir üyelik bile 
belirleyebilir ve bu bizim seçkinci siyasal yapıya da 
uygun düşebilir.

Türkiye Açısından Avrupa Birliği

İlk bakışta Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaklaşı
mında iki temel eğilim görünüyor: Avrupa Birliği’ne 
taraf olanlar ve karşı olanlar. Genelde halk Avrupa 
Birliği üyeliğine sıcak bakıyor, seçkinler ve onların 
manipüle ettiği bir kesim ise ayak sürüyor. Aslında 
paradoksal olarak gerçeğin bunun tersi olması, hal
kın, kültürel farklılığın getirdiği bir duyarlılıkla ve 
hatta yer yer duygusallıkla Avrupa Birliği’ne sıcak 
bakmaması; çağdaşlaştırıcılık misyonunu üstlenmiş 
seçkinlerin ise ona yürekten taraf olmaları beklenir
di. Çünkü tarihsel ve dini kodlara bağlı olarak halkın 
karşı çıkması yadırganamaz. Yine Türkiye’de 300 yıl
dır devam eden Avrupalılaşma sürecinin mimarı 
olan seçkinlerin Avrupa Birliğin’e yalcın durmaları 
aynı derecede bir makuliyete sahiptir. Bir başka de
yişle getiri ve götürülerini başka bir düzlemde tartış
sak bile Türkiye’nin Avmpa Birliği üyeliği, çağdaş
laşma serüveninin tabii bir sonucudur. Gel gör ki son 
zamanlarda roller değişmiş, halk Avrupa Birliği taraf

tarı, seçkinler ise karşıtlığını oynamaya başlamıştır.
Hemen belirtelim ki bu durum, genel geçer bir 

mantığın, gerçekçi bir yaklaşımın ürünü değil, içinde 
bulunduğumuz konjonktürün ve özellikle sosyal poli
tik şartların bir sonucudur. Buna bağlı olarak iki tara
fın da Avrupa Birliğin’den beklentileri farklıdır. Hak 
ihlalleri içinde yaşayan toplumun Avrupa Birliğin’den 
beklentisi, insan haklarıyla ilgili sorunlarının çözül
mesi, sosyal hayat standartlarının yükseltilmesi, özel
likle dini inanç ve kanaat alanında siyasal baskı ve 
diktelerden kurtulma umududur. Örneklendirmek ge
rekirse Avrupa Birliği’ne üye olunduğu zaman huku
kun çarpıtılmasının önüne geçileceği, siyasi yasakla
maların, parti kapatmaların ortadan kalkacağı, inanç 
ve kanaat özgürlüğünün geleceği, sözgelimi ülkemizde 
inanç ve kanaat özgürlüğünü test etmede bir turnusol 
kağıdı haline gelen başörtüsü yasağının kalkacağı ve 
böylece daha bir insanca yaşama ortamının doğacağı 
umududur. Avrupa Birliği standartlarında demokrasi 
hak ve özgürlükler gerçekleştiğinde bunların çözülece
ğine inanmakta; bu beklentiler, “kültürel” olarak ad
landırdığımız kaygıların önüne geçmektedir.

Yeri gelmişken belirtmeliyiz ki Türkiye’nin Avru
pa Birliği üyeliğinin, özellikle inanç eksenli sorunla
rını çözeceğinden kuşkuluyuz. Toplumumuzun aksi
ne Avrupa’nın kültürel kaygıları, inanç ve kanaat öz
gürlüklerinden beslenecek bir gelişmeye set çekebile
cektir. Yaşanmakta olan ulusal ve küresel süreç de bu 
konuda bize bazı argümanlar vermektedir.. Hatta bu
radan hareketle daha önce de belirtildiği üzere Tür
kiye toplumunun dini serbestiyetini dışlayabilecek 
Türkiye’ye özgü bir Avrupa Birliği üyeliği ihtimalin
den bile söz edilebilir.
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Türkiye’de her halükarda Avrupa üyeliğinden ya
na olması gereken yönetici seçkinlerin karşı çıkmala
rının sebebi ise, Avrupa Birliği’nin temel gerekçele
riyle örtüşecek şekilde kültüreldir. Yani sadece ikti
darlarının sınırlanacağı değil, bir halk etosu olarak 
Islâm’ın güçlenebileceği kaygısıdır. Öyle ki seçkinci- 
liğin bu kaygısı temel misyonları saydıkları çağdaşlaş
manın (burada daha uygun bir ifadeyle Avrupalılaş
manın) önüne geçebilmektedir. Tabi buradaki seç- 
kinci rolü, ulus/devlet yapısıyla özdeşleşmiş, devleti 
tekelinde, toplumu vesayetinde gören ve kendini 
ona istediği şekli verme hak ve yetkisinde sayan bir 
yapı olarak düşündüğümüzde, genel geçer bir Avrupa 
Birliği üyeliğini kendileri için bağlayıcı buldukların
da şüphe yoktur.

Aslında Türkiye’deki seçkinler Islâmi/tarihsel 
kültüre karşılık, Batı kültürünün edinilmesinden ya- 
nadırlar, hatta bu değişimi yegane çözüm saymakta
dırlar. İstiyorlar ki bu etkileşim süreci önceki kültürü 
izole etsin ve dinin etkinliğini kırsın. Halbuki Türki
ye’nin gerçekleşebilecek Avrupa Birliği üyeliği de so
nuç itibariyle bir kültürleşme sürecidir ve elbette 
(eğer gerçekleşecek olursa) bu süreçte her iki tarafın 
da hem aldıkları hem de verdikleri olacaktır. Öyle ki 
Avrupa Birliği’nin kendisi için belirlediği hak ve öz
gürlükler, genel geçer olacaksa bundan Müslümanlar 
da yararlanacak demektir.

İlişkinin Gerçek Boyutu ve İslâm

İşin gerçeği ekonomik, siyasal ve kültürel her düzey
de bir ilişki kaçınılmazdır. Bu, sosyal/ kültürel bir ger
çek, genel bir kültürleşme kuralıdır. Bu açıdan sorun, 
karşıtlık ve yandaşlık olarak konamaz, ancak hangi 
düzeyde ve nasıl olacağı sorgulanabilir.

Sağlıklı bir kültürleşmenin ikinci temel kuralı ta
rafların, daha sonraki sentezde alacakları şekil ne 
olursa olsun (ki bu önceden mutlak kestirilemez), 
karşılıklı kabul ve saygıdır. Peşinen düşman ilan et
memek, varlığını ortadan kaldırmanın yollarını ara
mamaktır. Bu da rakip ortağında sırf “benzerlikler” 
aramaktan çok, temel “farklılıklarına” hoşgörüyü ge
rektirir.

Ne var ki Avrupa Birliği başlangıçta da belirtildi
ği üzere, tarihsel olarak bir Hıristiyan/Cermen -  İs
lâm kültürel ayırımı üstüne oturuyordu. Geçen za
man özellikle Avrupa açısından bu ekseni ortadan 
kaldırmadı. ABD eksenli küresel hareket de, AB ek
senli kültürel oluşüm da kendini, açık ya da üstü ör

tük bir İslâm karşıtlığı üstüne oturtmuş bulunuyor.
Öyleyse dar anlamda bir çatışma olarak algılan- 

masa da, Müslüman halklar da bu ikilemde Müslü
manlığını ve bu çerçevede var olan tarihsel misyonu
nu göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bu top
lum, tarihsiz, kimliksiz, kişiliksiz bir dünyanın mutlak 
uydusu olmayacaksa söz konusu tarihsel misyonunu 
ve özellikle Islâmi kimliğini taşımak zorundadır. Esa
sen bu kimlik eğer yok sayılacaksa Avrupa Birliği 
içinde olmanın bir anlamı olmayacaktır.

Bu arada tarihsel misyonumuzun ve hatta ulusal 
gururumuzun Avrupa Birliği ve benzeri oluşumlardan 
uzak kalınarak korunabileceğine ilişkin duygusal kar
şıtlığın anlamsızlığının altını çizmeliyiz. Esasen küre
sel süreç Avrupa Birliği’ne girmeden de Türkiye’deki 
siyasal yapının ideolojileştirdiği bir dönemin aydın
lanma kültürünün uzantıları olarak süren (egemenlik, 
üniterlik, bağımsızlık, vb. gibi) ilkelerinin önemli bir 
kısmının içlerini boşaltıp anlamsız hale getirmektedir.

Şüphesiz böylesi bir tecridin İslâm açısından da 
anlamı yoktur. Çünkü İslâm böylesi ilişkilerden, for- 
mel kalan tecritlerle değil, içerikli hesaplaşmalarla 
güçlü çıkar. Yeter ki içerden veya dışardan yapay yol
larla önü kesilmesin. Onun için istenen şey, etkileşi
min önüne geçmek değil, etkileşmeyi olumsuz hale 
getiren etkenlere karşı çıkmaktır. Meselâ Islâmi te
rör ve irtica kaşesinin altında lokal bir düşmana dö
nüştürebilme girişimine karşı çıkılmalıdır. Esasen öy
le gözüküyor ki İslâm karşıtı bu tür ulusal ve küresel 
projeler, dile getirdiğimiz naiv bir etkileşimi ortadan 
kaldırmak için yapılmaktadır.

Şüphesiz İslâm’ın karşı olduğu şey, bir kültürel 
oluşumun tabiatı değil, onun ilkeleri, etki biçimleri
dir. Hatta bunu yaparken İslâm açısından esas olan, 
bir şeyin kaldırılması değil, gerçeğin ikamesidir. Bir 
gerçeğin ikame edilmediği yerde mevcutların kaldı
rılması başlı başına bir hedef değildir. Yine İslâm sos
yolojik anlamda kültür sistemleriyle de birebir örtüş- 
mezler. Bundan dolayıdır ki pek çok sosyal politik ol
guda olduğu gibi İslâm, AB kültürü ile de birebir kar
şı karşıya getirilemezler. Kapsam bakımından bu işin 
artıları ve eksileri vardır.

Şüphesiz bu, İslâm’ın her türlü Avrupa Birliği il
ke ve ülküsünü onayladığı anlamına gelmez; bir sis
tem olarak İslâm’ın zenginliği de bu farklılığından 
kaynaklanır. Buna rağmen İslâm, varlığını alternatif- 
likler üzerine kurmamıştır. Aksine Avrupa Birli
ği’nin ünlü standartları, farklılıkların dışlanması esa
sına dayanmaktadır.
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Özellikle Türkiye’deki Müslüman halkın Avrupa 
Birliği üyeliğinden doğabilecek sonuçlardan kaygı
lanmalarının fazlaca bir anlamı yoktur. R. Ozdenö- 
ren’in ifadesiyle esasen Batı açısından sosyal kültürel 
olarak Cumhuriyet Türkiye’sinde Avrupa Birliği’ne 
girmenin gereklerinin önemli bir kısmı gerçekleşmiş 
bulunuyor. Mesela, İslâm hukuku ile ilgili yürürlük
teki kanunlar kıldırılıp yerine İsviçre’den Medeni 
kanun, İtalya’dan Ceza Kanunu, Almanya’dan Tica
ret Kanunu iktibas edilmiş, Avrupa ülkelerinin Ana
yasaları örnek alınarak bir Anayasa düzenlenmiş, 
“Devletin dmi İslâm’dır” hükmü kaldırılıp ilkece la
iklik benimsenmiş, Cumhuriyet getirilip Hilafet ve 
Saltanat lağvedilmiş, kullanılmakta olan yazı kaldırı
lıp Latin alfabesi konmuş, kılık-kıyafet Avrupa’ya 
benzetilmiş, Tevhid-i Tedrisat Kanunu yürürlüğe 
konmuş; takvim, tarih ve rakamlar ile ilgili düzenle
meler yapılmış ve böylece bir Avrupa Birliği üyesi ül
ke olmanın gerekleri yerine getirilmiştir. Ama A v
rupa Birliği’nin insan haklarıyla ilgili kısmı gerçek
leşmemiş, sosyal hayat bakımından limitler bir türlü 
yakalanamamıştır. Öyleyse toplumca (yalıtılmış bir 
değerlendirmeyle) Avrupa Birliği’ne üye olursak 
Müslümanlığımızı, Türklüğümüzü ya da milli gururu
muzu kaybederiz gibi bir içeıiksiz duyarlılığın fazlaca 
bir anlamı kalmamıştır.. Bu mantık ulusçu seçkin- 
ciliğin topluma bir diktesi gibi gözüküyor. Deyim 
yerindeyse Avrupalılaşmanın bedelini ödeyen bu 
toplum onun asgari nimetlerinin takipçisi olmak 
durumundadır. Sonuç olarak bir kültürel duyarlılık 
olmalı, ama bu içeriksiz bir duyarlılığa feda edil
memelidir.

Türkiye’de seçkinler de artık İslâmi kimliğin 
önemini dışlayıcı projelerin, bunalım üretmekten 
başka bir işe yaramadığını görmek zorundadırlar. 
Çünkü bu projeler seçkinlerle toplum arasında 
çatışma üretmekte ve içinden çıkılması zor prob
lemler doğurmaktadır. Kaldı ki uygulamaya konan 
İslâm karşıtı projeler (Y.Kaplan’ın deyimiyle), 
Müslümanlık kadar insanların iç ve dış dünyalarını 
anlamlı kılacak özelliklere sahip olmadığı anlaşıl
dığı için kitlelerin, Islâm’ın dinamiklerini daha 
yaratıcı şekilde, yeniden icat etmekten başka 
seçenekleri kalmadığı noktasına getiriyor. Bu süreç 
geri döndürülemez ve önümüzdeki yıllarda İslâm ile 
ilgili bu trendin daha da yükseleceği söylenebilir. 
Daha açık belirtmek gerekirse İslam’a sıcak bak
mayan Avrupa Birliği, her şeye rağmen ona yeni 
gelişme imkanları sağlayabilir.

Sonuç Olarak

Sonuç olarak denebilir ki Türkiye’nin, İslâm, Os- 
manii, Doğulu ve Türk gibi kimlik unsurlarından 
birisi de şüphesiz Batılı oluşudur. Ancak bu kimliği 
diğerlerini görmezlikten gelerek kullanmamalıdır. 
Bunun için de diğer kimlikleri konusundaki rezerv
lerini koyabilmeli, hele tarihsel misyonunu göz ardı 
etmemelidir.

Şüphesiz Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği 
sonuç itibariyle bir kültürel süreçtir ve her kültürel 
süreç gibi öngörülerin dışında olumlu olumsuz sonuç
lar doğurabilir. Elbette bazıları öngörülebilir. Mesela 
bundan sonra (işçi akınının ötesinde) entelektüel 
düzeyde gerçekleşebilecek serbest dolaşım rakip Av
rupa ile yüzleşmemizi sağlayabilir.

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci, 
oluşumun bazı yetersizliklerini görme imkanını sağ
layabileceği gibi, İslâm’ın uzun soluklu dünya tasav
vurunu yeniden tanıma şansını da verebilir. Batı -İs- 
lâm tarihsel çelişkisi de karşılıklı tanımayı getiren 
yeni bir aşamaya ulaşabilir. Yine Kaplan’tn ifadesiyle 
Türkiye’nin platonik aşka dayalı Avrupa görüşü ger
çekçi bir temele oturabilir. Bütün bu olumlu ihtimal
lerin temel şartı Türkiye’nin tarihi/İslami kimliğini 
reddetmemesidir. m
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AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKAMIZ

MUHARREM BALCI

Osmanlı, TC , Avrupa Devletler Sistemine 
Dahil Olma ve Batılılaşma

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’dan köklü bir kopuş 
olduğu iddiasıyla kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti, 
kendisini Osmanlı’mn tam bir zıddı olarak sundu. 
Fakat, zamanla görüldü ki, Türkiye Cumhuriyeti (ör- 
neğin devlet idare etme gelenekleri, devlet-toplum 
ilişkileri, devlet-din ilişkileri ve ekonomi, iç ve dış si- 
yaset alanlarındaki reflekslerinde ya da mirası gözet
mesi gibi) pek çok alanda Osmanlı İmparatorluğu’nu 
devam ettirmektedir. Devam ettirdiği önemli bir si
yaset de, Osmanlı Devleti’nin 1700’lü yıllardan iti
baren sürdürdüğü Batılılaşma politikalarıdır.

Başlangıçta batılılaşma yalnızca Batılı devletler
le dönemin siyasi koşulları gereği bir takım ittifak 
arayışları ve buna uygun olarak da devlet teşkilatı
nın yeni baştan örgütlenmesi olarak anlaşıldı ve uy
gulandı. Ancak Osmanlı Devleti’nin ilerleyen za
manda gücünü kaybetmesi, batılılaşma politikaları
nı kendi düşündüğü sınırlar içerisinde tutmasını en
gelledi ve zamanla, bu tercih İslâm medeniyetinden, 
İslâm kimliğinden uzaklaşmak ve Batı uygarlık dün
yasına katılmak şeklini aldı. Böylelikle, batılılaşma 
politikası, aynı zamanda, bir medeniyet problemine 
dönüştü. 16. yüzyıldan itibaren Müslümanların, ya
vaş yavaş, Asya okyanusu bölgesindeki ticaretin 
egemenliğini -Portekiz, İspanya, Hollanda, İngilte
re, Fransa gibi- sömürgeci Batılı devletlere kaptır
maları, bu arada zamanla Hindistan’ın sömürgeci 
devletler tarafından işgal edilmeye girişilmesi ve 
özellikle de 1798’de Napolyon’un Mısır’ı işgal girişi
miyle hızlanan İslâm dünyasının sömürgeleştirilme
si süreci söz konusu medeniyet problemini, başka bir 
deyişle Batı problemini, tüm İslâm aleminin temel 
problemi haline getirdi.

Osmanlı Devleti’nin tüm bir 19. Yüzyıl boyunca 
uyguladığı iç ve dış politikaları, artık bir devlet terci- 
hi olarak kabul edilmiş olan, Batı uygarlık sistemine 
dahil olmak ve buna uygun olarak da, devletin işleyi
şini yeniden şekillendirmek düşüncesi belirlemiştir. 
III. Selim, özellikle de II. Mahmut döneminden iti
baren, divan sisteminden sadrazam ve şeyhülislâmın 
yetkilerinin tırpanlandığı yeni bir kabine sistemine 
geçilmesi; eğitimde medrese sisteminden vazgeçile
rek modern/laik karakterli kamu hizmetleri sunmak 
üzere yeni tip bürokrat yetiştirmek için modem-laik 
eğitim kurumlarının açılması ve zamanla ilk mektep
ten yüksek okullara kadar tüm eğitim sistemini kap
sayan reformların gerçekleştirilmesi; -belki de bütün 
bunların hepsinin temeli olarak değerlendirilmesi 
gereken, en azından adli, idari, mülki ve eğitim ala
nında yapılan diğer tüm reformların değerlendirilme
si için açıklayıcı bir çerçeve sunan- Osmanlı devleti
nin hukuki ve idari temelini oluşturan millet siste
minden vazgeçilerek mevcut sınırlar içerisindeki tüm 
vatandaşlarını anayasal bir vatandaşlık anlayışı içe
risinde yönetmeyi amaçlayan bir yönetim anlayışına 
geçilmesi Osmanlı devlet idarecilerinin Avrupa dev
letler sistemine dahil olma isteklerinin somut karşı
lıklarıydı.

Bu siyasete elbette tepkiler oldu. Tepkilerin bir 
kısmı yapılanları “gâvurluk” olarak değerlendirmek
teydi. II. Mahmud’un “gâvur padişah” olarak değer
lendirildiğini, konuya ilişkin yazılmış ve çok baskı 
basmış bir kitabın başlığının “Batılılaşma İhaneti” 
olduğunu hatırlayalım. Kimileri de, yapılanları yeter
li bulmamakta ve kendilerinin bu modernleşme-batı- 
lılaşma politikalarını daha iyi uygulayabileceklerini 
iddia etmekteydiler. Zaman içerisinde, akademik 
çevrelerce Türkiye’nin -nasıl bir şeyse- ilk sivil-aydm 
hareketi olarak değerlendirilen, tüm üyeleri birer
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devlet memuru olan ve Osmanlı padişahına hizmet 
sunan Yeni Osmanlılar gibi muhalefet hareketleri 
ortaya çıktı.

Ülkedeki özgürlüklerin artması iddiasıyla Tanzi
mat ve Islahat fermanları çıkarıldı. Özgürlüklerin da
ha genişletilmesi için parlamento ve anayasa taleple
ri yükseltildi. 1789 Fransız İhtilali sonrasında Avru
pa devletleri arasındaki sömürge elde etme yarışının 
hızlanması, Osmanlı’nın Batılılaşma politikalarında 
ve Batı ile olan ilişkilerinde de etkilerini gösterdi. 
Ülkede siyaset her geçen gün daha çok parçalandı. 
İngilizci, Fransacı, Rusya yanlısı, Alman yanlısı poli
tikalar takip etmek isteyen devlet adamları ortaya 
çıktı. Bunlar birbirlerine rakip oldular, birbirleriyle 
ölesiye mücadele ettiler; fakat hepsi batılılaşma poli
tikalarını sonuna kadar uyguladılar.

Sorular ve Sonuçlar

Bu sürecin bir diğer sonucu da, başlangıçta yalnızca 
siyasal ittifaklar kurmak olarak düşünülen ve yalnız
ca askeriye gibi belli kurumlarda yapılan reformlar
la sınırlı tutulmak istenen batılılaşma/modernleşme 
politikaları gittikçe daha geniş çevrelere, zamanla 
topluma da yansımaya başladı. Halkın yaşam tarzı 
yavaş yavaş elitler ve eğitim kurumlan aracılığıyla 
değiştirilmek istendi. Savunmasız yargılanmalar ve 
yargısız infazlar sonucunda idam, hapis, işkence, 
sürgün gibi cezai uygulamaların da aralarında bulun
duğu çeşitli yöntemler kullanılarak yaşam tarzı deği
şikliğinde başarılı da olundu. Devlet açısından bu
nun en başarılı olduğu dönem, elbette Türkiye 
Cumhuriyeti dönemi olmuştur. Türkiye Cumhuri
yeti, kuruluşu esnasındaki bir takını konjonktürel 
koşullar sayesinde, bu yukarıdan aşağıya inmeci 
batılılaşma politikalarını çok daha sert/katı bir şe
kilde uyguladı.

Neticede batılılaşma politikalarının sonuçları ne 
olmuştur ya da batılılaşma politikalarıyla Osmanlı 
devleti sorunlarına arzuladığı çözümü bulabilmiş mi
dir gibi bir sorunun cevabını bizim vermemiz gerek
miyor. Zira bu sorunun cevabı tarih tarafından veril
miş durumdadır. İslâm medeniyetinden Batı medeni
yetine geçiş arzusu doğrultusunda devletin ve toplu
mun İslâmi kimliğini köklü bir biçimde değiştirmesi
ne rağmen Osmanlı Devleti, Batı devletler sistemine 
dahil edilmediği gibi, Batılı devletler tarafından bir
takım siyasal taktiklerle onlarca yıl oyalandıktan 
sonra önce topraklarını, ardından da hukuki ve siya

si varlığını kaybetmiştir. Devlet olarak tarihe karış
mıştır. Her zaman hatırda tutulması gereken husus, 
Osmanlı Devleti’ni yıkan güçlerin, aydınlarımızın ve 
devlet idarecilerimizin hayranlıkla izlediği ve de on
larla beraber hareket etmek adına halkına ve değer
lerine sırtını döndüğü, zulmettiği aynı Batılı devlet
ler olmasıdır.

Türkiye’de Müslümanların ya da daha özel bir ta
nımlama olarak İslâmcılığm/İslâmcıların Avrupa 
Birliği’ne yaklaşımlarının ne olması gerektiği üzerin
de düşünürken ülkemizin bu tecrübesini derinlikli bir 
şekilde bilmemizin son derece elzem olduğuna inan
dığımız için bu uzun girişi yapma ihtiyacı duyduk. Zi
ra bu süreçte, hepimizin kabul edeceği gibi, bu ülke
ye ne özgürlükler geldi, ne de refah. Batı aydınlanmış 
bir uygarlık değil miydi? Batılılaşırsak biz de aydın
lanmayacak mıydık? Batılı siyaset, hukuk, ekonomi 
ve eğitim kurumlarmı ülkemizde gerçekleştirebilirsek 
özgürlüğe, refaha kavuşmayacak mıydık? Batılılaş
mak özgürleşmek değil miydi?

Batıcı siyaset heveslilerinin yaptıkları propaganda
nın aslında özü budur. Bu söylemle insanlara hitap et
tiler, insanları peşlerinden gelmeye davet ettiler, des
tek aldılar. Ancak yaşananlar bu anlatılanların tam 
tersi oldu. Özgürlük adına atılan her adım, ülkeyi da
ha fazla esarete, daha fazla zulme götürdü. Müslüman- 
lar bu süreçte gerçek anlamda dikkate alınmadı. Siya
setin üretimine ve uygulamasına karıştırılmadı. Fakat 
ülkenin Müslüman bir ülke olmasından, İslâmi ku- 
rumlarm avantajlarından alabildiğine yararlanıldı. 
Yani, İslâm bir anlamda Batıcı elitlerimiz tarafından 
Batıcı, aydmlanmacı, pozitif yeni bir düzenin kurul
masında bir araç olarak görüldü ve kullanıldı.

Ne yazık ki, aydınlarımızın ve devlet adamlarımı
zın bu siyaset etme ve düşünme biçimi günümüz Tür
kiye’sinde de aynen geçerlidir: “İzin verildiği kadar 
Müslüman olabilirsin”. “İslâm’ı nasıl ya da ne kadar 
yaşayacağının sınırlarını sen belirleyemezsin”. “Ba
şörtüsü takabilirsin ama Kamu A lanı dışında”, 
“Başörtüsü takabilirsin ama örtünü idarecilerinin is
tediği şekilde bağlayabilirsin”. “Türk siyasetinde yer 
alabilirsin, ancak katkı maddesi olarak. Kendi adına 
bir siyaset yürütme iznin yoktur”. 28 Şubat sürecini, 
Necmettin Erbakan ve Tayyip Erdoğan’ın başına ge
lenleri, RP ve FP’nin kapatılmalarını, İmam-Hatip 
okullarına yönelik politikaları, başörtülü öğrencile
rin eğitim haklarının gasp edilmesini ve daha pek 
çok zulüm uygulamasını bu çerçevede değerlendir
mek gereklidir.
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Batılı - Batıcı Konsensüsü ve Sonuçları

Farkına varılması gereken bir diğer husus da, bu uy- 
gulamaların yalnızca şu anki yöneticilerimizin başla- 
rımn altından çıkmadığı gerçeğidir. Bu gerçeğin iki 
boyutu vardır. Birincisi, bu uygulamaların tarihsel bir 
boyutu olduğudur. Bütün bu uygulamalar yüzlerce 
yıllık bir sürece yayılan devletin batılılaşma politika
larının, batıcı düşünme biçiminin birer ürünüdürler. 
Osmanlı döneminde medreselerin kapatılmamakla 
birlikte ölüme terk edilmesini, medreselerde okuyan 
ve mezun olan insanların yalnızca şeriatla ilgili alan
larda (ne gariptir ki, o zaman da bu alan, devlet tara
fından yalnızca namaz kıldırmak, müftülük görevi ya 
da cenaze kaldırmakla vb. sınırlandırılmıştı) görev 
yapabilmeleri, mülki idarelerde ya da adli alanlarda 
görev alamaz duruma sokulmalarıyla bugünkü imam- 
hatip okullarına ve baş örtülü öğrencilerimize yöne
lik siyasetlerin benzerliği üzerinde daha fazla düşün
memiz lazımdır.

Meselenin ikinci boyutu da, Osmanlı Devleti ve 
Türkiye Cumhuriyeti idarecilerinin bu uygulamaları

Batı ile birlikte hareket etme adına gerçekleştirmiş 
olmalarıdır. Bir anlamda girdikleri uluslar arası siya
sal ittifaklar, onları mevcut uygulamaları yapmaları 
yönünde mecbur bıraktı. Batı devletlerini en fazla te
dirgin eden şey, kültürel ve dini bir kimlik olarak 
yüzyıllar boyunca kendisini tehdit eden Islâm’ın var
lığıdır. Tüm Batı dünyası, Müslümanların tersine, İs
lâm’ın gerçek gücünün bilincindedir. Zira ilk ortaya 
çıkışından itibaren İslâm’ın kendisine neler yaşattı
ğını, neler çektirdiğini Avrupa asla unutmadı. Bu bi
linç, Batı devletlerinin İslâm dünyasıyla olan ilişkile
rinde belirleyici olmuş, İslâm toplumlarını kendi be
lirleyebileceği ilişkiler içinde tutmaya özen göster
miştir. Bazı Müslümanların iddia ettiğinin tersine ta
rihinin hiçbir döneminde İslâm’a karşı hoşgörülü ol
mamıştır.

Dikkatli incelendiğinde, İslâm’a hoşgörülü olun
duğu düşünülen dönemler çeşitli sebeplerle ve yön
temlerle İslâm’ın pragmatik kullanımından ibarettir. 
Avrupa olsun, ABD olsun insan hakları, demokrasi 
vs. gibi söylemleri İslâm dünyasına dayatmaktadırlar, 
ancak Müslümanların haklarıyla, özgürlükleriyle ger
çek anlamda asla ilgilenmemişlerdir, ilgilenmeyecek
lerdir de. Türkiye’deki hak ihlalleri ile ilgilenen BM, 
ABD ve Avrupa kökenli kuruluşlardan hiç biri hu
kuk sisteminin yapısı ile ilgilenmemişler, aksine hak 
ihlaline uğrayanların çetelesini tutmuşlar ve tutmak
tadırlar. [Türkiye’deki hak ihlalleri ile ilgilenmek gi
bi bir düşünceleri varsa eğer, başka herhangi bir zah
mete katlanmasınlar, İslâm dünyası üzerindeki em
peryalist tahakkümlerinden, isteklerinden ve bölgeyi 
karıştırmaktan vazgeçsinler yeter.]

Türkiye Cumhuriyeti idarecilerinin ve elitlerinin 
yüzlerce yıllık batılılaşma siyasetlerinin bugünkü saf
hasında, batılılaşma siyasetini bir devlet tercihi ve 
devlet siyaseti olarak kabul etmelerine karşın bugün 
AB konusunda farklı tavırlar sergiledikleri, A B’yi is
teyenler ve istemeyenler şeklinde bir cepheleşme içi
ne girdikleri görülüyor. A B ’ye karşı çıkanların, itiraz
larında ne kadar samimi oldukları, iddialarının ne 
kadar derinlikli olduğu tartışılabilir.

Ancak görünürde karşıtlık, ülküler/idealler ile 
pratik kaygılar arasındadır. A B’ye karşı çıkanların 
görünürdeki tezleri, Türkiye’nin bağımsız bir devlet 
olma iddiasını sürdürmesi gerektiği ve A B’nin istek
lerine uygun düzenlemeler yapıldığında Türkiye’nin 
toprak bütünlüğünün tehlikeye gireceği şeklindedir. 
Özellikle Kürt meselesine ve Kıbrıs konusuna yakla
şım bu noktada ayırt edici niteliktedir. AB lehinde
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olanlar ise, A B ’ne girildiğinde özellikle ekonomik ve 
insan hakları gibi hususlarda AB eliyle devletin ve 
dolayısıyla toplumun yeniden biçimlendirileceği, dü- 
rüst ve adil bir yönetime sahip daha zengin ve daha 
özgür bir ülke olacağımız iddiasındadırlar. Fakat il
ginç olan, dün A B’ye giriş için en önde yürüdüğü 
halde bu gün karşı çıkanlarla, bu gün AB yanlısı si
yaseti savunanların ülkenin siyasi ve ekonomik süper 
güçlere bağımlı, yolsuzluklarla malul, ekonomisi geri
lemiş, halkı yoksullaşmış ve özgürlüklerinden mah
rum bırakılmış olmasından ilk elde sorumlu kesimler 
olmasıdır.

Avrupa Birliği Projesi Nedir?

Tam da bu noktada, Türkiye’de Müslümanların ya da 
daha özel bir tanımlama olarak İslâmcılığm/İslâmcı- 
ların Avrupa Birliği’ne yaklaşımlarının ne olması ge
rektiği üzerinde düşünürken konunun ikinci bir te
mel figürü olan Ayrupa Birliği oluşumuntı kısaca de
ğerlendirmek gereklidir.

Avrupa Birliği genellikle ABD’ye muhalif nite
likleri olan bir kuruluş olarak bilinir. Ancak AB, te
melde ikinci Savaş sonrasında Avrupa uluslarını bir 
araya getirmeyi, özellikle de Sovyetler Birliği’ne kar
şı güçlü bir Avrupa’nın varlığını hedefleyen ve baş
langıçta A BD ’nin de desteklediği bir projedir. Ortak 
Pazar olarak başlamış, daha sonraları Avrupa Ekono
mik Topluluğu ve şimdilerde de Avrupa Birliği şekli
ni almıştır. Bu birlikle; ekonomik, kültürel, sosyal ve 
siyasal olarak tek tek Avrupa uluslarını aşkın bir bir
liktelik kurulmak amaçlanmaktadır. Bir çok araştır
macımız ve yazarımız tarafından da ifade edildiği üze
re Katolik Hıristiyanlık temellidir. Hatta Kutsal Ro
ma Germen İmparatorluğu’nun sınırlarını hedefledi
ği belirtilmektedir. Papa’nm 9 Kasım 1982’de yaptı
ğı konuşmada da bu ortak inanç açıkça ortaya kon
maktadır:

“ (— ) Avrupa Birliği, Hıristiyanlık olmadan 
anlaşılamaz. Avrupa kıtası, medeniyetinin olgun- 
laşmasını sağlayan ortak köklerini Hıristiyanlıkta 
bulmaktadır. ( . . . . )  Hıristiyan inancı, Avrupa kül- 
tür kimliğinin önemli bir unsurudurS*1

Avrupa Birliği’nin Anayasal temelini oluşturma
sı beklenen Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın2 
hemen Giriş kısmındaki ibareler kimlik konusunda 
aydınlatıcı şekilde aynı bilgiyi vermektedir:

“Ruhani ve manevi mirasının bilincinde olan 
Birlik. ”3

1
M-

\

Avrupa kimliğini konu edinen Avrupalı yazarlara 
ait çalışmalarda bu mirasın Antik Yunan, Roma ve 
modern Avrupa’nın kültürel ve siyasal devrimleri 
şeklinde tanımlandığı görülür. Hatta kimi çalışma
larda bu Avrupa kimliğine, Islâm’dan önce uzun yüz
yıllar Avrupa’nın ötekisi olarak değerlendirilen Ya- 
hudiler de dahil edilmektedir.

Dolayısıyla Avrupa kimliği, başlangıcından itiba
ren İslâm’ı içermeyen bir kimliktir. Yüzyıllar boyun
ca kendisini İslâm’a karşı olarak konumlayan ve ta
nımlayan Avrupa’nın A B projesinde İslâm’ın eşit bir 
konumda yer almayışı hiç kimseye o nedenle şaşırtı
cı gelmemelidir.

Müslümanların A B’ye Yaklaşımları Nasıl Olmalıdır?

Meselenin üçüncü ve konumuz açısından belirleyici 
olan kısmı ise Müslümanların A B ’ni nasıl değerlen
dirmeleri gerektiğidir. Genel olarak tüm Müslüman- 
lar başlangıcından itibaren batılılaşma politikalarına 
karşıt bir duruş içerisinde olmuşlardır. Daha önce de 
belirtildiği üzere II. Mahmud’un tarihimizde “gavur
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padişah” olarak anılması, bu politikaların bu cami
adan bir yazar tarafından kaleme alman kitabın baş
lığında belirtildiği gibi “ihanet” olarak algılanması, 
MNP-MSP-RP siyasi çizgisinin ifadeleriyle “HıristU 
yan Klubü” gibi nitelemeler bu karşıt duruşun sem
bolik ifadeleridir. Bunların ötesinde, İslamcılık dü
şüncesi, batılılaşma politikaları aracılığıyla, neticede 
önce devletin ve daha sonra da toplumun İslâmi 
kimliğinden yoksun bırakılacağı konusunda İslâm 
dünyasını uyarmıştır. Bu inancın, bu iddianın yanlış 
olduğunu kimse söyleyebilmiş değildir. Tersine batı
lılaşmacı çevrelerin zaman geçtikçe belirginleşen dü
şünceleri ve uygulama
ları bu inancı doğrula
mıştır.

İslâmcılık da zaten, 
bu Batılılaşmacı siya
setlerin gelişmesine pa
ralel ve bir anlamda da 
tepki olarak, devlet 
adamlarına İslâmi so
rumluluklarını hatırlat
mak ve devleti yeniden İslâmi özelliklerine bürün
dürmek iddiasıyla ortaya çıkmış modern bir düşünüş 
biçimidir. Netice itibariyle modern bir ideolojidir. 
Kaybedilmeye başlanan değerlerin savunusunu ya
pan, batıcı-pozitivist-aydmlanmacı düşünceler doğ
rultusunda kaybolmaya yüz tutmuş nesilleri İslâm’a 
yeniden kazanmaya çalışan, öncelikle de, siyasal ba
ğımsızlığını yitirmiş devletlere ve toplumlara asılları- 
nı hatırlatmaya dönük bir çağrıdır. İslâmcılık Müslü
man toplumlara, kurtuluşlarının ancak İslâm’la 
mümkün olabileceğini hatırlatmakta, devleti ve top
lumu İslâmi temeller üzerine yeniden inşa etmeleri 
gerektiği konusunda gayret göstermeye davet etmek
tedir.

Ancak özellikle 28 Şubat sonrasında yaşananlar 
Müslümanların Batı’ya ve Avrupa Birliği’ne ilişkin 
düşüncelerinde önemli değişiklikler yaratmıştır. Bu
gün Müslümanlar Avrupa Birliği’ne girmiş bir Türki
ye’de yaşamanın çok daha iyi olacağını düşünmekte
dirler. Avrupa Birliği’ne girmenin gerekliliğini dile 
getiren görüşler iki ana sebep doğrultusunda ele alı
nabilir:

1. 28 Şubat Sonrasındaki Uygulamalar

Özellikle 28 Şubat sonrasında İslâmcı siyasetin ceza
landırılması, toplumsal kaynaklarının sınırlandırıl

ması ve denetim altına alınması gibi devletin baskıcı 
politikalarıyla karşılaşıldı. Başörtüsü meselesi, İmam 
Hatiplerin kimi yasal düzenlemelerle ölüme terk 
edilmesi, Siyasi İslâmcı olarak değerlendirilen iki 
partinin kapatılması ve Türkiye Müslümanlarının en 
köklü siyasi geleneğinin parçalanması bu dönemin 
belirleyici olayları oldu. Devlet, dini ayırımcılık ya
pıyorlar diye Müslümanlara yönelik şiddetli bir ayı
rımcı politika uyguladı. Müslümanları toplumun et
kin alanlarının (moda deyimiyle kamu alanının) dışı
na itmek için siyasetler üretti ve uyguladı. Yalnızca 
baş örtülü oldukları için insanlarımızın eğitim, çalış

ma ve hatta tedavi 
görme haklarını elin
den aldı. Hepimizin 
çok yalcından bildiği 
daha pek çok baskıcı 
uygulama, bu dönemin 
alamet-i farikasıdır.

Onlarca yılda bin 
bir güçlükle kazanılmış 
konumlardan vazge

çenlerimiz, 28 Şubat öncesi dönemde geliştirilen si
yaset ve düşünme biçimlerini kökten reddedenleri
miz oldu. Bu vazgeçme ve red keyfiyeti, bu dönemde 
yaşananların sorumlusunun İslâmcılık ve Müslüman
ların geliştirdikleri siyasetler olarak görüldüğü anla
mına gelmekteydi. Buna bağlı olarak Müslümanların 
ilk yaptıkları iş, kendilerinin de oluşumuna katkıda 
bulundukları, sorumluluk ve pay sahibi oldukları İs- 
lâmcı mirası reddetmek oldu. Başka bir deyişle soru
nu, Türkiye’nin sorunlarına çözüm olacağı ümidiyle 
ürettikleri argümanlarda ve projelerde gördüler. Üre
timlerini reddettiler. Dolayısıyla da kendilerini yok 
saydılar. Dahası çözüm olarak, içeride ve dışarıda 
başlarına türlü dertler açanların siyasetlerinin pasif 
bir katılımcısı olmayı gördüler.

Şimdi ise, özünde toplumsal olan problemlerimiz, 
yalnızca bireylerin özgürlükleri problemine indir
genmeye çalışılıyor. Müslümanlara dönük baskıları 
konu edinen çalışmalarda N A TO ’nun düşman kuv
vetler konseptindeki değişikliklerden bahsedilmesi- 
ne rağmen, nedense problemin bilinçli bir siyasetin 
ve hem de Batı merkezli bir siyasetin uygulanmasın
dan kaynaklandığı gerçeği atlanıyor.

Tekrar edecek olursak, bu siyaset, yalnızca yerli 
idarecilerimizin başının altından çıkmış bir proje de
ğildir. Elbette, İslâm’ın onları da rahatsız eden yönle
ri bulunmaktadır. Fakat daha temelde, her tür farklı

İslâmcılık düşüncesi, batılılaşma politika- 
ları aracılığıyla, neticede önce devletin ve 
daha sonra da toplumun İslâmi kimliğin
den yoksun bırakılacağı konusunda İslâm 
dünyasını uyarmıştır.
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anlayış ve yaşayış biçimiyle İslâm, başlangıcından iti
baren Avrupa ve daha genel bir şekilde ifade edecek 
olursak Batı dünyası için bir tehdit olmuştur. Bu teli- 
didin sadece sözde kalmadığı ve tarihte hangi boyut- 
larda gerçekleştiği de hepimizce malumdur. Batı dün
yası bu tehlikenin, tehdidin boyutlarının farkında ve 
her zaman için de bu tehlikeyi aşmak, bertaraf etmek 
isteğinde olmuştur. Moda tartışma konularından bir 
tanesi olan oryantalizm, başlı başına bu tehlikeyi an
lama ve aşma çabasının bir ürünü olmaktan başka 
nedir ki?

Hıristiyan-Yahudi Batı dünyasının İslâm’la ilişki
lerini anlamak açısın
dan iki olay çok çarpı
cıdır: Birincisi Hıristi
yan Avrupa’nın İslâm 
dünyasına karşı giriştiği 
Haçlı seferleridir. İkin
cisi de, bazı Batılı tarih
çiler tarafından bu se
ferlerin bir devamı ola
rak da değerlendirilen 
İspanya’dan İslâm mirasının kazınıp atılması anlamı
nı taşıyan recorıquista [yeniden fetih] siyasetidir. Her 
iki örnekte de, Batı dünyasının Müslümanlara yaptı
ğı zulümlerin haddi hesabı yoktur. Bunlara sembolik 
değeri çok yüksek olan bir üçüncü olayı daha ekle
mek, Batı-İslâm ilişkilerini anlamak açısından çok 
faydalıdır: Kudüs’ün yüzlerce yıl sonrasında tekrar iş
gal edilmesi. Kudüs Batı dünyası için öylesine birleş
tirici bir semboldür ki, Mehmet Akif in şahit olduğu 
bir olay bu gerçeği çok güzel anlatır. Mehmet Akif, 
bir görevle Berlin’de bulunduğu sırada, Kudüs İtilaf 
orduları tarafından işgal edilir. Kudüs’ün itilaf dev
letleri tarafından işgal edildiği haberini alan Alman 
halkı, İngiliz ve Fransızlarla savaşıyor olmasına kar
şın bu işgali büyük sevinçle karşılar. Avrupa devlet
lerinin her birinin ayrı ulusal çıkarları olmasına ve 
hatta bu çıkarlar uğruna birbiriyle savaşmasına rağ
men, Hıristiyanlık ortak mirası bütün bu farklılıkları 
ortadan kaldırabilmektedir. İbret verici bir durum.

Bugün bir anlamda Batı dünyasının 15. yüzyılda 
İspanya’da türlü hile, desise ve zulümlerle gerçekleş
tirdiği reconquista siyasetini tüm İslâm dünyasında 
gerçekleştirme çabalarıyla karşı karşıyayız. Bu siyaset, 
yeni bir siyaset de değildir. Modem çağların sömür
geci siyasetinin daha ince bir biçimidir.

Fakat işin garip tarafı, Müslümanların, 28 Şubat 
sürecinde bu siyasetleri ve siyaset merkezlerini çözüm

olarak kabullenme noktasına gelmeleridir. İçeriden 
ve dışarıdan üstün gayretlerle (konsensüs) siyasi ve 
ekonomik yönlerden diz çöktürülmüş bir ülkenin 
ölümden kaçırılıp sıtmaya tutturulan insanları ola
rak, bireysel özgürlüklerimizin ilacı olacak diye, sı
kıntılarımızın baş kahramanı ve üreticisi Batı dünya
sını kurtuluş mercii olarak görmemiz ne ilginç bir çe
lişkidir.

Reconquista siyasetini tekrar tekrar hatırlayalım: 
Önce teslim olmamızı istediler, olduk. Yetmedi, dini
mizden vazgeçmemizi istediler; döndük. O da yetme
di. Her daim şüphe altında yaşadık. Yüzlerce yıl son

ra bile, dönmüş olma
larına rağmen, hala in
sanlar İslâmî kökenle
rinden dolayı baskıya 
uğradılar. Sonucu hak 
etmiş olarak, hakim 
olanların gözünde dön- 
meler her zaman güve
nilmez olarak kabul 
edildiler.

2. ABD Karşısında Siyasi Bir Alternatif Olarak AB

A B’ye girmenin yararlı olacağını düşünenlerimizin 
tezlerinden bir tanesi de, AB sayesinde ABD karşı
sında alternatif bir siyaset üretme imkanı elde edile
bilecek olması, bir başka ifadeyle, ABD’ye mecbur 
kalmaktan kurtulacak olmasıdır. Ancak siyasi olayla
rın gelişimine bakıldığında, ABD ya da AB tarafında 
olmak Türkiye için çok da farklı bir durum ortaya çı
karmamaktadır. Her iki kesim için de Türkiye, bir ta
kım tarihsel ve kültürel özelliklerinden faydalanıla
rak İslâm dünyasında avantajlar sağlayabilecekleri 
imkanlar sunmaktadır. Türkiye yöneticileri de bu ro
le adaydır.4 Dolayısıyla eğer Türkiye’nin ABD tara
fından kullanılacak olmasından rahatsızlık duyulu
yorsa, bizi benzer biçimde kullanacak A B’ye de sıcak 
bakılmaması gerekirdi. Yok eğer, ABD ile AB arasın
da Türkiye ve İslâm konularına bakışta bir farklılık 
var ise, bu farklılık çok açık bir biçimde ortaya ko
nulmalıdır.

Yukarıda da belirtildiği üzere, AB ve ABD niha
yetinde Batı dünyasının parçasıdırlar ve ortak kültü
rel, dini, sosyal ve siyasal bir mirastan beslenmekte
dirler. Dolayısıyla, bu dünyanın İslâm’a ve Muslü- 
manlara bakışları, aralarında kimi nüanslar olmak
la birlikte, ortaktır; yani düşmancadır. Bu iki dünya

Bugün bir anlamda Batı dünyasının 15. 
yüzyılda Ispanya’da türlü hile, desise ve zu
lümlerle gerçekleştirdiği reconquista siya
setini tüm İslâm dünyasında gerçekleştir
me çabalarıyla karşı karşıyayız.
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arasında bir karşıtlık olduğu ifade edilirken, bu 
karşıtlığın çok köklü bir karşıtlık olmadığı, bir an
lamda Batı dünyası içerisindeki egemenlik elde etme 
konusundaki bir rekabet olduğu ve hangi güç ege
men olursa olsun, genelde İslâm dünyasını, özelde ise 
Türkiye’yi bekleyen akıbetin pek de farklı olmayaca
ğı bilinmelidir.

Ancak, bütün bu gerçeklere karşı elbette ki Tür
kiye, AB ve ABD arasında küçük de olsa var olan 
farklılıklardan alabildiğine yararlanmanın yollarını 
aramalıdır. Ama bu arayış, bağımsız politikalarla ve 
hedeflerle olur. Eğer bu karşıtlıklardan faydalanmak 
üzerine kurulu bir siyasetle ne elde edilmek istendiği 
ve nereye varılmak istendiği konusunda Türkiye net 
bir siyasete sahip değilse, siyasetsizlikle nitelenebile
cek bu kararsız süreç, Türkiye için bir zaman kaybın
dan, süreç içerisinde gittikçe daha çok artan bir bas
kıya maruz kalmasından öte bir getirisi olmayacak ve 
kendisinden yapması istenilenleri istemeye istemeye 
de olsa -belki de daha önceki koşullardan daha olum
suz koşullar altında- yapmak zorunda kalacaktır. Da
ha şimdiden bu olguyu yaşamaktayız.

Benzer bir değerlendirmeyi Müslümanlar için de 
yapabiliriz. Türkiye A B ’ye kabul edildiğinde, ülkeye 
geleceği varsayılan özgürlükler ortamında ne yapıl
mak istendiği konusunda Müslümanların bir düşün
cesi var mıdır? Bugün yaptıklarından farklı neler yap
mayı düşünmektedirler? Bugün yapamayıp da o gün 
yapabilecekleri düşündükleri şeyler nelerdir? Bu so
rulara verilecek cevaplar gerçekten merak konusu
dur. Birtakım değişiklikler olacağı muhakkaktır. Fa
kat Müslümanların bu değişime zihnen ne derece ha
zır oldukları tartışılmalıdır. Türkiye’nin toplumsal, 
kültürel ve siyasal özelliklerinin, kurumsal gelenekle
rinin kurumsal ve ilişki bağlamında sağlıklı bir şekil
de anlaşılamadığı, Türkiye’nin uluslararası siyasetle 
ilişki düzeyinin yeterince değerlendirilemediği, Av
rupa Birliği ve A BD ’nin özelde Türkiye, genelde Or
ta Doğu ve İslâm dünyasına yönelik siyasetlerinin 
özelliklerinin ve amaçlarının, bu siyasetlerini gerçek
leştirmek için kullandıkları yöntem, araç ve ilişki bi
çimlerinin derinlikli bir biçimde tartışılmadığı or
tamda yukarıda sorulan sorulara verilecek cevaplar 
pek tatmin edici olmayacaktır. Özellikle de tüm bu 
değerlendirmeler ışığında, resepsiyon veya uyum şe
killerinden hangisiyle gerçekleştirileceği belirsiz hu
kuki düzenlemelerden çıkacak sonuçlara ilişkin ön- 
görüsüzlük, Müslümanları AB sürecinde çırak çıkma
ları sonucuna götürecektir.

A B, Egemenlik ve Ümmet Bilinci Sorunu

Meselenin bir başka boyutu da, Türkiye’ye ilişkin al
gılayışımızdaki muhtemel değişimlerdir. A B’ye gir
miş Türkiye, İslâmi köklerinden, İslâmi mirasından, 
İslâmi iddialarından tümüyle vazgeçmiş bir Türkiye 
olacaktır. Türkiye’nin elitlerinin böyle bir iddiası el
bette hiç olmamıştır. Ancak bir ülke, bir vatan ola
rak Türkiye İslâm’a aittir. Hem de basit, sıradan bir 
toprak parçası değildir burası. Öyle ya da böyle, yüz
lerce yıl Batı’ya kök söktürmüş bir topraktır. A B’nin 
Türkiye’den istediği tavizler de, gerçekte, Türki
ye’nin tüm bu mirasından ve iddialarından teker te
ker vazgeçmesinden öte bir şey değildir. A B’ye kabul 
edilmeyi şiddetle arzulayanlar, neticede, tüm o cilalı 
büyük Türkiye hülyalarından da uyanmak zorunda 
kalacaklardır.

Türkiye’nin A B ’ye kabul edilmesi, Türkiye’nin 
bir kısım hukuki, siyasi, kültürel ve ekonomik ege
menlik haklarını daha üst bir kuruma devretmesi 
anlamına gelmektedir. Zira A B ile entegrasyon sü
reci en hafif ifadeyle, “Entegrasyona katılan ülkele
rin iç politikalarında da bir çok değişimi beraberin
de getirdiğinden ulus-devlet ve ulus-üstü kurum di
yalektiği bu süreçte karşılaşılan en önemli sorunsal
lardan biridir. Bu diyalektik çoğu zaman ulus-dev- 
letlerin geleneksel anlamdaki egemenlik anlayışın
dan ödün vermeleri gerekliliğini de beraberinde ge
tirmektedir. (...) Her ne kadar A B hala devletlera
rası işbirliğine dayalı bir örgüt yapısına daha yakın
sa da A B içinde ulus-devletleri aşan somut siyaset 
üretme forumlarının kurulmaya başlaması AB'niıı 
ulus-üstü bir kuruma doğru evrilme yolunda olduğu
nun göstergesidir.”5

Esasen AB, “egemenlik paylaşımı”mn hedeflen
diği bir uluslarüstü bütünleşme modelidir. Burada 
“uluslarüstü bütünleşme”den kastedilen, bir “yetki 
devri” yani “yasama, yürütme, yargı” yetkilerinin bir 
bölümünün AB lcurumlarına devridir. O halde bir 
çok Avrupa ülkesinde yapıldığı gibi, Anayasanın 6. 
Maddesindeki “Egemenlik kayıtsız şartsız milletin
dir” hükmü yeniden düzenlenerek, “Türk Milleti 
egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yet
kili organları eliyle kullanır. Türkiye Cumhur iye- 
ti’nin taraf olduğu milletlerarası topluluk ve kuruluş
lara ilişkin antlaşmalar bakımından Türk Milleti 
egemenliğini, diğer milletlerle birlikte ve eşit şartlar
da, bu topluluk veya kuruluşların yetkili organları 
eliyle kullanır” şeklinde değiştirilmesi gerekecektir.
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Zaten süreç içerisinde gerçekleştirilen anayasa
nın kimi maddelerindeki değişiklikler ve çeşitli 
alanlarda Türk hukuk mevzuatını AB mevzuatına 
uyumlu hale getirmeye yönelik uyum yasa paketle
rindeki -uluslararası tahkim ve azınlık vakıfları ile 
ilgili düzenlemeler v.b.- bazı değişiklikler de nihaye
tinde söz konusu değerlendirmelerimizi haklı kıl
maktadır.

Müslümanların bu yeni düzenlemelerin nerele
rinde yer aldıkları ya da bu yeni düzenlemelerin İs- 
lâmcılık için neler getirdiği üzerinde dikkatle durul
malıdır.

Eğer AB mevzuatını Türkiye’de de geçerli kılma
ya dönük bu girişimler bağlamında, hala Türkiye’nin 
“laik”liğinden ve -nasıl oluyorsa- “laik Müslüman 
bir ülke olarak model olmak” gibi (bkz.: 4 numaralı 
dipnot) garaip bir özelliğinden defaaten bahsediliyor 
ve bu değerlendirmeler ileriye dönük bir adım olarak 
AB çevrelerince kabul görebiliyor ise, buradan Müs- 
liimanlar için henüz bir şeylerin değişmediği anlamı 
çıkmaktadır.

Sonuç

AB gibi onlarca yılı, hatta yüzyılları aşan tarihe sahip 
bir mesele, çok daha derinlikli bir biçimde tartışıla
bilmeliydi. Bu kadar önemli bir konuda aydınlarımız, 
düşünürlerimiz değişik sivil toplum kuruluşları bün
yesinde ve her türlü yayın organında görüşlerini bi
limsel verilerle ifade edebilmeliydiler. Oysa Türki
ye’de meseleler son derece gündelik düzlemde tartı
şılmaktadır. AB, televizyonlarda, gazetelerde arzı en
dam eden aydınlarımız ve gazetecilerimiz tarafından 
da benzer bir sığlıkta tartışılıyor. Yani, bu sığlık sade
ce Müslümanlar için söz konusu değil. Islâmi duyar
lılığı olmayanlarda durum daha da vahim. Türkiye, 
sanki hasbelkader birisinin elinde kalmış bir şirket 
gibi değerlendirilmekte ve mesele çoğunlukla ekono
mik boyutuyla sunulmaktadır. Bu sunuş, elbette, AB 
yanlısı kampın meselenin bazı noktalarını propagan
da yapmak amacıyla ön plana çıkarmaya dönük pa
zarlama tekniklerinden kaynaklanmaktadır. A B ’ye 
girildiğinde bu şirketin -her nedense- birden bire çok 
daha karlı bir işletme haline geleceği iddia edilmek
tedir. Oysa AB meselesi tartışılırken Türkiye ekono
mik bir birim olmaktan öte bir şekilde ele alınmalı
dır. Türkiye bir vatandır. Acılarıyla, sevinçleriyle, 
zaferleriyle, mağlubiyetleriyle harmanlanmış bir kim
liği vardır.

Benzer bir çelişki Müslümanların önünde de dur
maktadır. Özellikle şu soruylara öncelikle cevap ve
rilmelidir:

“A B, Islâmcdık anlayışının/ideolojisinin pren
sipleriyle ne kadar örtüşmektedir?”

Yukarıda da bahsedildiği üzere, tarihsel olarak, İs
lamcılık Avrupa’nın İslâm dünyasındaki ilerlemesine 
bir tepki olarak gelişmiştir. Tezlerini bu tarihsel sü
reçte ve ilişkiler bağlamında geliştirmiştir.

Avrupa Birliği’ne girmek, bu iddiaları nasıl et' 
kileyecektir?

Bu anlamda, toplumsal hedeflerle bireysel özgür- 
lükler arasındaki dengenin nasıl kurulacağı üzerinde 
kafa yorulmalıdır.

Bununla birlikte ve her halükarda asıl mesele, AB 
ile birlikte oluşacağı düşünülen özgürlük ortamının 
neler getirebileceği değil; birincil olarak Müslüman
ların bu (özgürlük getireceği düşünülen) süreci ne 
kadar kavrayabildikleri ve saniyen söz konusu özgür
lükleri ne kadar göğüsleyebilecekleridir.

Türkiye İslâmi Hareketi, geniş yapılanmalarının 
ve günübirlik düşünenlerinin pragmatik kaygıları ön 
plana çıkarmasına rağmen, özgün çalışmaları ve de
rin öngörüsü bulunan aydınlarının öncülüğünde bu 
devasa sorunun da üstesinden gelebilecek olgunluğa 
ulaşacaktır. ■
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BATI VE ÖTEKİ

ABDULLAH YILDIZ

Yunan-Roma ve Barbar Öteki

Romalılar yüzyıllar boyu “vahşî barbarlarım, barın- 
dıkları mağaraları ve ormanları terkedip “medeni” 
Roma vatandaşlarını yataklanndayken boğazlaya
cakları korkusuyla yaşadılar. Roma edebiyatı, “bar- 
barkların vahşiliklerinin sergilendiği korkunç sahne
lerle doludur. Tacitus, Druidlerin ormana, Keklerin 
meşe ormanına tapınmalarını, insanları kurban et
mede kullandıkları dehşet verici ve tüyler ürpertici 
yöntemleri abartılı biçimde tasvir eder. Bugün, apa
çık bir propaganda olduğu ortaya konmuş bulunan 
Tacitus’un tasvirleri ve benzerleri, kendi “medeniyet 
idrakini” pekiştirmek için “ötekilik ideolojisi” kuran 
Roma açısından oldukça işlevseldi.1 Bu tür anlatım
lar “medeni” ile “gayrı medeni”, “iyi insanlar” ile 
“barbarlar” arasındaki ayırım çizgisini, açıkçası 
“Biz” ve “Onlar”ı birbirinden ayıran sınırı daha bir 
belirginleştiriyordu.

Roma’dan günümüzün Batı dünyasına miras ka
lan “barbar edebiyatı” (örneğin, İtalya Başbakanı 
Berlusconi’nin 11 Eylül sonrasındaki “uygar Batı, 
İslâm dünyasını ve diğerlerini medenileştirmek zo~ 
runda” şeklindeki sözlerini hatırlayın), aslında An
tik Yunan’a kadar uzanan köklü bin geleneğe sahip. 
Yunanlıların kendi dışındakiler hakkında inşa ettik
leri insan kategorileri ve sınıflarına yani “barbar’lara 
ilişkin yaptıkları tasvirler hayli ilginçtir. Bir kere Ba
tıkların Eski Yunan’dan tevarüsen kullandıkları 
“barbar” kavramı, Yunanca konuşamayan kişi’ demek 
olan “barbaroi”den türemiştir. Yunanca bilmeyen 
bu insanlar, akıl ve zihin yetenekleri gelişmemiş, mu
hakeme gücünden yoksun, mantıklı hareket edeme
yen vahşi yaratıklardır. Esasen, Antik Yunan, barbar
lar ve diğer uzaktaki insan grupları hakkında gelişti
rilen hayali tasvirlerle bezenmiş güçlü bir “ötekilik

edebiyatına  sahiptir: Cüceler, köpek kafalı insanlar, 
gölge ayaklı insanlar, başı olmayan ve gözleri omuz
larının üzerinde olan insanlar, tek gözlü insanlar Yu
nan edebiyatının en önemli malzemeleridir. Home- 
ros’un Odysseia destanındaki Polyphemos (Cyclops) 
isimli dev, tek gözlü, mağarada yaşayan bir yaratıktı. 
Yunanlı Syclax, Hintlilerin hem yere basmaya hem 
de kafalarının üzerinde bir şemsiye gibi taşımaya el
verişli çok büyük ayaklara sahip olduklarından söz 
ediyordu. Ctesias’a göre ise Hintliler yarı insan yarı 
keçi varlıklardı.2 Yunanlılar genellikle Hintlilerin ve 
Afrikalıların yamyam olduklarına inanırlardı.

Barbarlardan Müslümanlara “Ötekilik ideolojisi”

4. yüzyıl sonlarında Roma İmparatorluğu’nun Hıris
tiyanlığı resmi din kabul etmesini izleyen süreçte 
Avrupa kamilen Hıristiyanlaştı; 7. yüzyıldan itibaren 
Hıristiyan Bizans, 8. yüzyıldan itibaren de Hıristiyan 
Batı, Müslüman Arapların akmlarıyla sarsıldı. Bu ta
rihlerden başlayarak Batılı bilinç, Müslümanları 
“öteki” olarak barbarlar kategorisine oturttu. Haçlı 
seferlerine gelindiğinde, artık Batıkların gözünde 
Müslümanlar “pagan”, Muhammed de “büyücü” 
idi. Hıristiyan Batıda özellikle İslam peygamberine 
karşı derin bir öfke gelişti; “yalancı peygamber”, “iki
yüzlü”, “sahtekâr” gibi nitelemeler revaç buldu. 
Kur’ân’m İncil’den çalınıp dönüştürülerek oluşturu
lan “hiliayeler mecmuası” olduğu iddia edildi. İslâm 
ise, onların gözünde seks ve şehvet düşkünlüğü, hay
vani içgüdülerin taşkın vahşilikleriyle dolu bir din
di.3 Batıda Kur’ân’a, Hz. Muhammed(s)’e ve İslâm 
dinine yönelik hakaret ve eleştiriler içeren eserler 
yazılmaya başlandı; ilk eleştirileri yazan Yahya ed-Dı- 
maşkî’yi (ö.754) diğerleri takip etti; daha sonraları 
Musa b. Meymûn (Maymonides) (Ö.1204) aynı alan

74 Um ran • Ekim  ♦ 2002



BATI VE ÖTEKİ / YILDIZ

da boy gösterdi. Haçlı seferleri ile doruk noktasına 
çıkan İslâm düşmanlığı, Avrupalılarm Müslüman 
dünyaya bakışını günümüze kadar şekillendirmeye 
yetti.

10-12. yüzyıllar arasında İslâm dünyasına karşı 
düzenlenen ve iki yüzyıl kadar süren Haçlı seferleri, 
Yeniçağ Avrupa’sına canlı bir İslam düşmanlığı mi- 
rası bıraktı. Ortaçağ sonlarına gelindiğinde Hıristi
yan olmayan herhangi bir insan gürûhu Haçlı sefer
lerinin hedefi olabiliyordu; Atlantik adalarına ve 
Kuzey Afrika’nın “putperestleri”ne karşı da Haçlı se
ferleri düzenlenebiliyordu.

Yeniçağ başlarında yeryüzünü talan etmeye başla
yan İspanyol, Portekiz ve İngiliz sömürgeciler, aynı 
zamanda Hıristiyan olmayan “öteki”lere karşı Haçlı 
seferleri düzenleyen kahramanlar olarak görülüyor
du. 1452 Papalık Fermanı Portekiz kralına, putpe
restlere ve İsa’ya düşman olan diğer inanmayanlara 
saldırma, onları boyunduruğu altına alıp ebedi köle
liğe mahkum etme, mallaruıa ve topraklarına el koy
ma yetkisi veriyordu.4 Kolomb yelkenlerini açmadan 
az önce yayınlanan bu fermanı diğerleri takip etti ve 
Papalık kurumu giderek zayıflamasına rağmen Avru- 
pahların “diğer dünya”yı algılayış biçimini şekillen
dirmeye devam etti. Kilise’nin Rönesans ve Re
formla sarsılan otoritesine rağmen Avrupa’da canlı
lığını koruyan Haçlı bilinci, Batılı sömürgecilerin di
ğer coğrafyalara yönelik yağma ve talanlarını “meş
rulaştırmak” gibi bir işlevselliğe de sahip oldu.

Kristof Kolomb, Hintliler zannettiği Kızılderililer 
için genel bir terim kullanır: “otro mundo” (diğer 
dünya). Kolomb’un başlangıçta yumuşak başlı ola
rak nitelediği Kızılderililer, İspanyol işgaline karşı di
renince dehşet saçan vahşi yerlilere, kadın ve ço
cuk ayırt etmeden insan eti yiyen yamyamlara dö
nüşürler.5 (Amerikan film endüstrisi ve Batılı propa
ganda mekanizmalarının marifeti ile günümüz insa
nının zihninde Kızılderililer hâlâ insan eti yiyen 
yamyamlar olarak canlandırılmıyor mu?)

Haçlı ruhu, 1453’te Osmanlılarm İstanbul’u fet
hinden sonra, Avrupa nazarında yeni bir çehre ka
zandı. Bugün hâlâ İstanbul’un fethini hazmedeme
yen Batıkların bilinçaltını sürekli besleyen de bu 
ruhtur. Yeniçağ başlarında Osmanlılara ve Endülüs 
Müslümanlarma karşı başlatılan kutsal savaş; İne- 
bahtı’da Osmanlı donanmasının ciddi kayıplar ver
mesinden itibaren “Kutsal İttifak”m zeminini hazır
ladı. Endülüs’ün kesin olarak tasfiyesinden sonra, si
yasal düzlemde İslâm, artık Osmanlı İmparatorluğu

ile özdeşleştirilmişti.6 Osmanlılarm başarısız II. Viya
na kuşatmasını (1683) Papa öncülüğünde oluşturu
lan Kutsal İttifak’m zaferi ve talihsiz Karlofça Ant
laşması takip etti. Reform ve Aydınlanma süreci Ba
tılı zihnin İslâm’a bakışını değiştirmediği gibi, Os
manlInın inhitatına paralel olarak yayılan Batılı sö
mürgecilik, İslâm’ı hep “saldırganlık”, “vahşet” ve 
“yobazlık” kavramlarıyla nitelemeyi sürdürdü. Bü
yük İskender’in doğu seferlerinde görevlendirdiği uz
manların Antik Oryantalizm i nasıl doğuluları ve 
özellikle Hintlileri “canavar ırklar” kategorisine yer
leştirmişse, Napolyon’un Mısır işgaline katılan bilim 
adamlarının Modern Oryantalizmi de Müslüman 
toplumları gayri medeni ve vahşi olarak tanımladı- 
lar.7

Bugün Batı’mn ve Batılının dış dünyaya, öte- 
ki’ne, doğuluya ve be-tahsis İslam’a bakışını şekillen
diren bu kadim haçlı ruhu ve oryantalist gelenektir.

Hortlayan Haçlı Ruhu

Gazeteci Nilgün Cerrahoğlu’nun Eylül başında İtal
ya’dan yazdığı ve Cumhuriyet gazetesinde yayınla
nan yazısında yer alan bilgiler, Avrupa’daki derin 
“Haçlı ruhu”nun nasıl yeniden canlanmakta oldu
ğunu ilişkin önemli ipuçları veriyor8: İtalya Başbaka
nı Berlttsconi’nin gazetesi II Giormale, “Hıristiyan 
Avrupa’yı Koruyalım” başlıklı başyazısında “Hıris
tiyan Avrupa’yı İslâm istilâsından korumayı” öne
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riyor. Bu amaçla bir komitenin kurulduğunu da du
yuran gazete, sözkonusu komitenin ilk toplantısını 
İnebahtı Savaşı’mn 431. yıldönümü olan 7 Ekim’de 
yapacağını bildiriyor ve okurlarını “2 0 0 0 ’lerin yeni 
haçlı mücadelesine” davet ediyor.

Son yıllarını “M üslüman öfkenin kökenleri”ni 
araştırmaya hasreden oryantalist Bernard Lewis’in 
nihayet “aradığını bulduğunu” da Cerrahoğlu’nun ya
zısından öğreniyoruz: 11 Eylül yıldönümü adına dün 
Corriere della Sera gazetesinin yayınladığı söyleşide 
Lewis; İslâm dünyasındaki hıncın, Batı emperyaliz
mi ve sömürgecilikten 
değil II. Viyana K u- 
şatması’ndan kaynak- 
landığını söylüyor.
“Yenilgiyi kabullen
meyen İslâm” o gün 
bugündür, 1683’ün rö
vanşını alma arzusuyla 
yanıp tutuşuyor, Le- 
wis’e göre...

Gazeteci Nilgün Cerrahoğlu, “uygarlıklar çatış
ması” nın simgesi ve özeti olarak verilen 1571 ve 
1683 tarihlerinin altını çiziyor.

İtalya ilginç bir ülke. Gerek Roma mirasına 
merkezlik etmesi, gerekse Papa ve Vatikan’ı bünye
sinde barındırması nedeniyle midir; son dönemler
de İslâm karşıtı söylem, bu coğrafyadan yükseliyor. 
Temmuz başlarında, ünlü gazeteci Oriana Falla
ci’ ye sitem ediyordu Gila Benmayor9: “N e oldu sana 
Oriana?!” diyordu şaşkınlıkla ve ekliyordu: “11 Ey
lül günü M anhattan’daki evinin penceresinden ta
nık olduğun o olaydan sonra gazetelerde İslam dini
ne hakaretler savuran makalelerin yayınlanmaya 
başladı.” Sonra kitabı Öfke ve Q urur’dan söz edi
yordu. Fransa'da ırkçılık karşıtı hareketlerin yasak
lanmasını istedikleri ve bu yüzden mahkemeye dü
şen kitabında Fallaci, Müslümanlar hakkında “A l
lah'ın çocukları fareler gibi ürüyor” ifadesini kul
lanıyor. Oriana Fallaci “tüm Müslümanların; İs
lamcı ülkelerde, ılımlı rejimlerde ve Avrupa'da 
yaşayan tüm Müslümanların Batı uygarlığı için 
bir tehdit olduğu” inancında.

G. Benmayor, Fallaci’ye Floransa Üniversitesi'nde 
profesör olan Franco Cardini’nin Avrupa ve İslam, Bir 
Anlaşmazlığın Öyküsü isimli kitabını okumasını öneri
yor. Zira Prof. Cardini “Avrupa'da eski önyargılar, 
Ortaçağ anti-İslâmcılığınm yeniden hortlaması, İs
lâm'ın serinkanlı analizini engelliyor” diyor.

Medeniyetler Çatışması, 11 Eylül 
ve Yükselen Anti-İslâmcılık

Elbette, anti-İslâmcılık mekan olarak sadece belli 
bir ülkede, zaman olarak da 11 Eylül 2001 itibariyle 
hortlamadı. ABD ve Batı-merkezli zihin yönlendir
me endüstrisi, Komünizmin çöküşünün kesinleşme
sinden bu yana “Yeni Soğuk Savaş”m zihinsel ve 
psikolojik altyapısını oluşturmak için bütün imkan
larını kullandı.

Bundan sonraki yeni çatışmanın taraflarının
“Batı” ve “İslâm” ol
duğunu ‘müjdeleyen’ 
Samuel Hunting-
ton’un, Foreign Affairs 
dergisinin Yaz 1993 sa
yısında yayınlanan
“Medeniyetler Çatış
ması” adlı makalesi10 
(ve sonra genişlettiği 

kitabı) bu psikolojik ve zihinsel zemini hazırlamada 
aslan payına sahipti, kuşkusuz. “Yeni dünyada temel 
çatışma liaynağının esas itibariyle ideolojik veya ekono
mik olmayacağı, insanoğlu arasındaki büyük bölünmeler 
ve başat çatışma kaynağının kültürel olacağı” tezini ile
ri süren Huntington “kültürleri” şekillendiren temel 
değerlerin “dinler” olduğunu vurguluyor ve “Mede
niyetler çatışması, küresel siyasete egemen olacaktır. Me
deniyetler arasındaki fay hatları, geleceğin çatışma hatla
rı olacaktır” kehanetinde bulunuyordu.

Ünlü tezinde “ İslâm’ın kanlı sın ırlarından söz 
eden Huntington, 11 Eylül’den sonra ise, bunu “İs
lâm’ın kendi dışındakilerle savaşı” olarak yorumlu- 
yordu. Bu tarihten itibaren, -Huntington başta ol
mak üzere- bütün parmaklar “saldırganlığın kayna
ğı” olarak İslâm’ı işaret ediyor, “İslâmcı terör” kav
ramı kafalara kazmıyordu: “Çatışmacı” ve “geri” dini 
kültüre dayalı İslâm medeniyetinin “ileri” ve “özgür
lükçü” seküler kültüre dayalı Batı medeniyeti ile sa
vaşması kaçınılmazdı ve 11 Eylül, bu anlamda “saldır
gan İslâm”m (!) savaş ilanından başka bir şey değildi. 
O halde bu “vahşi barbarlara” hadleri bildirilmeli, 
mağaralarından çıkıp “çağdaş Romalıları” boğazla
madan yok edilmeliydiler. Ekim 2001 ’de ABD’nin - 
antik Yunan ve Roma’mn ‘barbar edebiyatı’nı hatırla
tan bir propaganda furyası eşliğinde- Afganistan’a 
karşı başlattığı savaş böylece “meşruiyet” kazanmış 
oluyor; hatta o günlerden bugüne Irak’a müdahale
nin de ‘gerekçeleri’ oluşturuluyordu.

Türkiye’ye biçilen bu rol, Türkiye’yi İs
lâm’dan ve Islâm dünyasından tamamen 
yalıtmak, kimliksiz ve kişiliksiz bırakmak ve 
nihayet ABD/Batı’mn “gönüllü sömürgesi” 
yapmaktan başka bir işe yaramayacak.
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Tam da Afganistan harekâtının başladığı 7 
Ekim’de kaleme aldığı yazısında İngiliz askeri tarihçi 
ve yazar John Keegan, kadîm “ kaçlılık bilinçaltı”nı 
dışa vurarak şunları söylüyordu (vurgular bana ait11): 
“Batılılar yüz yüze, karşı karşıya savaşırlar... Doğulu
lar ise... meydan savaşından kaçınırlar; onlara göre 
düşmanı alt etmenin en iyi yolu pusu kurmak, şa
şırtmak, hainlik ve hiledir... Araplar Muham- 
med’den önce atlı baskıncılardı. Muhammed’in dini 
İslâm, baskıncı Arapları korkunç bir güce sahip is
tilacılar olmaya teşvik etti... Çöl baskıncısı ataları 
gibi birden boşlukta 
beliriveren Araplar, 
ani ve korkutucu bir 
saldırıyla Batı’mn gü
cünü kalbinden vurdu
lar ve dehşetli bir hasar 
verdiler... Afganis
tan’a yönelik saldırılar
la ilgili ilk haberler, İs- 
lâmcı saldırganlığa karşı Batı’nın sınanmış bir cevap 
verdiğini gösteriyor... Bu savaş yerleşik, yaratıcı, 
üretken Batılılar ile yağmacı, yıkıcı Doğulular ara
sındaki çok daha eski bir çatışmanın uzantısıdır. Çö
lün ve boş arazilerin insanlarının ekip biçen, üreten 
insanlarla aynı medeniyet seviyesinde olduğunu iddia 
etmenin faydası yoktur. . . 11 Eylül bir savaş ilanıdır. 7 
Ekim ise bir karşı saldırı ilanı. Karşı saldırı galip gele
cektir.”

M ürettep bir saldırı olduğu (enerji kartellerinin 
marifetiyle gerçekleştiği) her geçen gün daha ayan- 
beyan ortaya çıkan 11 Eylül olayı, sadece Afganis
tan’a açılan -enerji arkaplanlı- savaşın bahanesi ol
makla kalmadı; bugün yarın gibi beklenir hale gelen 
-yine petrol amaçlı- Irak’a müdahalenin de hatta di
ğer İslâm ülkelerine yönelik operasyonların da gerek
çesi olarak kullanılmaya devam ediyor. Dahası, “kü
resel 2 8  Şubat” olarak adlandırılan süreç, Müslü
man dünyanın tepeden tırnağa dizayn edilmesini ve 
ABD/Batı çıkarlarının güvenceye alınmasını hedefli
yor. İşte Türkiye’nin önemi de burada ortaya çıkıyor; 
İslâm dünyasına “Türkiye modeli” ve 28 Şubat pilot 
uygulaması bir örnek olarak sunuluyor.

Türkiye, AB ve “Gönüllü Sömürgeleşme”

Um ran’m önceki sayısında Türkiye’nin ABD ve 
Batı açısından askeri ve coğrafi konumundan ziyade 
İslâm dünyası için bir “ laiklik köprüsü” olma nokta

sında stratejik önem arzettiğini vurgulamış; Batı tipi 
yaşam tarzına karşı tek ve yegane direnç odağı olan 
ve alternatif bir medeniyet oluşturma potansiyeline 
sahip bulunan Müslümanları kamusal alandan tasfi
yeyi ve mümkünse İslâm’ın kendisini de dönüştür
meyi hedefleyen küresel operasyonda Türkiye’nin 
özel ve merkezi bir anlam ifade ettiğini belirtmiştim.

Geçen ay, Radil<al gazetesi üstad Fehmi Huvey- 
dî’nin Şarku’l-Evsat’ta kaleme aldığı “Siyasal îslâm’ın 
Bittiği Masalı” başlıklı yazısının çevirisine yer verdi. 
Üstadın yazısı, Türkiye’nin İslâm dünyasına “lâik

model” olarak ‘pazar- 
lanmasına’ ilişkin kü
resel projeyi daha bir 
netleştiriyordu. Huvey- 
dî özetle şunları söylü
yordu (vurgular bana 
ait-12): “Amerikan çev
releri ve Batı, Türk dene
yimini İslâm toplumla- 

rının laikleştirilmesi için başarılı bir model olarak 
sunmakta. îran Şiî modeli, Selefi model veya Afganis
tan’daki Taliban modellerinden hiçbirinin İslâm dünya
sında ‘medeni ve modern toplumlar* oluşturmak için 
uygun olmadığı noktasında hemfikir olan uzman ve te- 
orisyenler, Türk modelinin Islâm toplumlannın sorun
larının çözümü için en iyi model olduğu görüşünde
ler ...”

Huveydî bu bağlamda, Beyaz Saray'da düşüncesi
ne başvurulanlardan birisi olan oryantalist tarihçi 
Bernard Lewis’in “Türkiye siyasi İslâm’ın lâik de
mokrasi ile uyuşmasının mümkün olmaması sebe
biyle İslâm dünyasına model bir devlettir” sözünü 
aktarıyor. Üstaddan öğrendiğimize göre; 11 Eylül 
sonrası İslâm dünyasına sunulan Türk modeli etra
fında birçok toplantı düzenlenmiş. Bu toplantılar Ka
liforniya ve Michigan’daki üniversitelerle Hollan
da’daki Rotterdam üniversitesi tarafından organize 
edilmiş. Konu Şubat ayındaki Avrupa-İKO toplantı
sında ve Mart ayında yapılan İstanbul forumunda da 
gündeme gelmiş. Son olarak Nisan ayında Hart- 
fort’ta bir toplantı daha yapılmış. Fehmi Huveydi, bu 
toplantılarla Türk  modelinin İslam dünyasının bu
nalımına bir çözüm olarak sunulması ile yetinilmeyip 
işin İslam'ın özünde operatörlük yapılmasına kadar 
vardırıldığını vurguluyor ve örnekler veriyor: 
Kur’ân'm doğruluğu üzerinde şüphelere yer verilme
si, İslam'ın can alıcı terimlerinin şer terimler listesi
ne sokulması; K ur’ân, şerîat ve cihad kavramları ile

Kolomb yelkenlerini açmadan az önce ya
yınlanan Papalık Fermam’m diğerleri takip 
etti ve Kilise giderek zayıflamasına rağmen 
Avrupalıların “diğer dünya”yı algılayış biçi
mini şekillendirmeye devam etti.
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Ladinizm, Vehhabîlik ve Tâlibân arasında bir ilişki 
kurulması vb...

Yeri gelmişken, Washington’daki M iddle East Fo
rum adlı düşünce kuruluşunun direktörü Daniel Pi- 
pes’m “militarize İslâm'ın yok edilmesinde Türki- 
ye’nin model olabileceğine” ilişkin sözlerini de bun
lara ekleyelim.

İşte tam da burada, Türkiye’ye biçilen bu rolün, 
Türkiye’yi İslâm’dan ve İslâm dünyasından tamamen 
yalıtmak, kimliksiz ve kişiliksiz bırakmak ve nihayet 
ABD ve Batı’mn “gönüllü mandası” yapmaktan 
başka bir işe yaramayacağını söylemek durumunda
yız. Bu arada İslâm dünyasına “laiklik ihraç etme” 
heveslerinin, “Batı’ya yaranmak” noktasında asla 
yeterli olmayacağını da hatırlatmalıyız. Bu coğrafya
daki son iki yüzyıllık Batılılaşma ve laikleşme çaba
larının muhtasar bir incelemesi bile, Batıltların bu 
tür gayretkeşlikleri hiç bir zaman tatminkâr bulma
dıklarını anlamaya yetecektir. Evet, ne Tanzimat ne 
Meşrûtiyet ne de Cumhuriyet; Batılı devletler bunla
rın hiç birini yeterli görmemişlerdir. Dolayısıyla, la
ikçi 28 Şubat kararları ve uygulamasını da, “II. Tan- 
zimat” olarak tanımlanan “AB Uyum Yasaları”nı 
da yeterli bulmayacaklardır. Zira, ünlü İngiliz tarihçi 
Arnold Toynbee’nin dillendirdiği üzere, bizden iste
nen “sınırsız ve topyekün Batılılaşma”dır.13 Bu ar
zularının gerçekleştiği varsayılsa bile “kimlik” düze
yinde de olsa “Müslüman” olan bir ülkenin “Batılı” 
sayılması sözlconusu olamaz. Hele de temelinde Hı
ristiyan kültürü (ve Haçlı ruhu) yatan Avrupa Birli- 
ği’ne kabul edilmesi mümkün gözükmemektedir. Av
rupa dışındakilere “Biz” ve “Onlar” şablonuyla ba
kan Batıkların yüzyıllar boyu “öteki” ve “rakip” ola
rak gördüğü Türkiye’yi kendi içine alması ve kabul
lenmesi beklenemez; olsa olsa ona “gönüllü sömür- 
ge” statüsünü layık görür.

Tony Blair’in dış politika danışmanı Robert Co- 
oper’in şu bakış açısı, meseleye daha bir açıklık ge
tiriyor (vurgular bizim- 14): “Biz kendi aramızda, 
hukuk ve açık işbirliğine dayanan güvenlik prensip
leriyle iş görüyoruz; ama postmodern Avrupa kıtası
nın dışından eski moda devletlerle iştigal edecek ol
duğumuzda, daha önceki bir dönemin katı politika
larına geri dönmemiz gerekir: Qüç kullanımına, 
önleyici saldırılara, hileye, 19.yüzyılın ‘her devlet 
kendisi içindir’ dünyasında yaşayanlarla ilgilenmek 
için gereken her neyse ona başvurmalıyız... Avru
pa’nın genişlemesi gönüllü emperyalizmin bir baş
ka biçimine işaret ediyor. A B üyeliğine adaysanız,

verileni kabul etmek zorundasınız, bütün o yasala
rı ve düzenlemeleri; bir zamanlar diğer ülkelerin ka
bul ettiği gibi...”

İmdi, yüzyıllar boyu İslâm adına Batı’ya rakip ol
muş, Batıklar tarafından İslâm’la özdeşleştirilmiş bir 
büyük medeniyetin, Osmanlı’nm -ister istemez- mi
rasçısı konumunda olan Türkiye, içte ve dışta zor bir 
seçim kavşağında bulunuyor. ABD’nin gün sayan 
Irak operasyonunda aktif rol almak ya da almamak, 
A B’ye girmek ya da girmemek (veya kabul ya da red
dedilmek), İsrail’le İslâm dünyası arasında bir tecih- 
te bulunmak... bu seçimi iyice karmaşık hale getiri
yor. Ama ana soru şu: ABD ve Batı’nın “gönüllü sö
mürgesi” olmak mı, yoksa tarihi misyonuna ve İslâ
mî kimliğine sahip çıkıp Türkiye merkezli yeni bir 
dünya kurmak mı? Türkiye halkı 3 Kasım’da buna 
karar verecek. ■
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BATTNIN “OLAY UFKU” 
VE SOL’UN AB LOBİCİLİĞİ

DÎLAVER DEMİRAĞ

S ol’un ülkemizdeki serüveni ne yazık ki hep 
Batı’yı yeniden üretmek ve kısa hır dönem 
dışında hep modernleştirici iktidarla aynı düz- 

lemde yer almak biçiminde oldu. Bu nedenle sol, 
halk nezdinde hep bir “meşrûiyet” problemiyle kar
şı karşıya kaldı. Bu batıcı sol’un karşısında ise yerli- 
lik adına basbayağı milliyetçi kodlar üreten, üçüncü  
dünyacı anti-emperyalizm adına milli devletçi, ulu
sal kalkınmacı, hasılı kelam Kemalizm’in simetrisi 
olan, onu tersten yeniden üreten bir sol yer aldı.

Sonuçta sol’un bu iki versiyonu da modernleşme- 
ci perspektifleri sahiplenen ancak bunun yöntemle
rinde anlaşamayan bir gövdenin iki ayrı dalı gibi ol
du. Bunlardan birincisi kendini Cumhuriyet gazetesi, 
TİP, TKP gibi örgütlenmelerde bulurken İkincisi 
karşılığını ya Milli Demokratik Devrimciler 
(MDD’ciler) ya da Kemal Tahir gibi A TÜ T’çülerin 
(Asya Tipi Üretim Tarzı savunucuları) öncüsünde 
bulmuştur. Sonuçta birisi Kemalizm yoluyla batıya 
râm olan Batıcı bir sol olarak ortaya çıkarken, diğeri 
üçüncü dünyacılık ile milliyetçilik arasında gidip 
geldi.

Ancak öyle ya da böyle, ülkemizde sol’un evren
sel ölçekte ya da orijinine göre değerlendirildiğinde 
gerçek bir sol olabilme özelliğine sahip bulunduğu 
söylenemezdi. Marks’m Hegel için yaptığı benzetme
yi kullanırsak, bizde sol “tepe takla” duruyordu ve 
birilerinin onu tekrar ters çevirip düzeltmesi, ayakla
rı üzerine oturtması gerekliydi. Buna da ancak Türki
ye’nin zihinsel iklimi dışında duran batılı anlamda 
entelektüel vasfını kazanabilmiş, kimseler yapabilir
di.

İşte Birikim bu anlayışla doğdu. Birikim ilk za
manlar sol tarafından kaale alınmadı, çünkü yakın 
devrim  tespiti ile gaza gelmiş sol gruplar açısından 
oturup ciddi bir şekilde Marksist teori üretmek lüks

tü. Dolayısıyla onlar için birikim fazlasıyla “entel” 
duruyordu. Birikim’in, sol’un kültür tarihinde önem 
kazanması 12 Eylül darbesinden sonra oldu. Yenilmiş 
ve özgüvenini kaybetmiş sol içerisinde bir çok insan 
önce yenilginin muhasebesini yapmaya, sonrasında 
ise o güne dek savunageldikleri sol anlayışları sorgu
lamaya başladı. Dışa açık büyümenin getirdiği zihin
sel ve kültürel boyutta dışa açılmanın da estirdiği rüz
garla sol anlayış, sorgulanmaya başladı. Bu çerçevede 
batıdaki özgürlükçü soi’un eserleri Türkçe’ye çevril
meye ve o güne kadar olan tekel kırılmaya başladı. 
Birikim bu çeviri ve okuma ekseninde oluşan zihin
sel fırtınanın tam orta yerinde duruyordu. Bir yandan 
yenilginin muhasebesini yapıyor, diğer yandan da 
Leninist- Stalinist sol’un orijinal Marksist anlayış ile 
ilişkisizliğini ortaya koyuyordu. Bu arada batıdan 
yaptığı çeviriler ile batının gündeminden haberdar 
olunmasını sağlarken aynı anda Türkiye için teori 
üretiyordu. Üstelik ille kez sol ön yargısız bir biçimde 
kendi dışındakilerin de ne söylediğini merak eden bir 
tavrı önce Yeni Çündem  ve sonrasında Birikim’de 
gündeme alıyordu. İlk kez Islami kesime “gerici” ka
tegorisinin dışında yaklaşılıyor, onların hassasiyetle
ri dikkate almıyor, dahası bu cenahtan önemli isim
lerin dergide yazması sağlanıyordu. Sol ilk kez evren- 
sel argümanlarını yitirmeksizin yerelleşiyordu.

Birikim üzerinde bu denli durmamın nedeni 
onun bu ülkenin en dikkate değer sol dergisi olması. 
Örneğin bir Metis daha kültürel bir çerçevede ko
numlanırken, Toplum ve Bilim daha akademik bir 
içerikle ortaya çıkarken Birikim hem bunları içeren, 
hem de politik teori üreten bir dergi oldu. O neden
le AB gibi herkesi basbayağı ilgilendiren ve etkileme 
gücü olan bir konuda Birikim’in ne söylediği önem ta
şıyor. Lâkin Birikim’in özellikle 159. sayısı benim gi
bi bir Birikim fanatiğini bile tek kelime ile sükût-u
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hayâle uğrattı. Ötesi “tüh, onca emek boşa gitti ve 
sol tam bu ülkede makûs talihini yine başa döndü, 
batıcdığın taşeronu oldu” dedirtti. Çünkü özellikle 
de bu sayıdaki ağırlıklı yazılar neredeyse “Â B ’ci ol
mayan küllümün kafirdir” dedirtecek denli lobici 
bir tavırla yazılmış yazılarla bezeliydi.

AB göründü makyaj silindi kabilinden, AB konu- 
sunda bırakın karşı çıkmayı şüphe bile duyanlar, mil
liyetçi - devletçi çizgi ile aynı düzlemde gösteriliyor
du. Oysa Birikim gibi sol nitelemesini fazlasıyla hak 
eden bir yayın organı bu denli peşin hükümlü olma
malı, analitik bir tavrı benimsemeliydi. Bu konuda 
serinkanlı bir tutumla AB konusunda bir otopsi ya
pılmalıydı. Çünkü sol, tarihi boyunca özellikle de ik
tidar tarafından üretilen çarpıtılmış bilgi yerine, ger
çek ve eksiksiz iletişimi tercih etmişti. Birikim’in  bu 
tavrı aslında çok önceden Ömer Laçiner’in 128. ve 
129. sayılardaki yazılarında “Avrupa bir coğrafya 
değil, bir politik, düşünsel, kültürel medeniyet hav
zasıdır. Türkiye bu havzanın dışında kalamaz” şek
linde yorumlanabilecek olan yazıları ile ilk öncü işa
retleri vermişti.

Birikim’in bütün bu sayılar içerisinde sözünü etti
ğim “otopsi” tavrına biraz olsun yaklaştığı sayı 157. 
sayı oldu. Bu sayıda “kuşkucular” yahut Ahmet İn- 
sel’in deyimi ile “aradakiler” birkaç yazıyla da olsa

şüphelerini dile getirebildiler. Ancak bunun dışında 
kalan 159 ve öncesinde 128 ve 129. sayılar da dahil 
A B’yi konu alan sayılarda derginin ağırlıklı yazıları 
“Avrupa, Avrupa duy sesimizi, bu duyduğun bizim 
şevkle atan kalbimizin sesi” cinsinden bir havadaydı. 
Hasılı kelam bizim solcularımızın Avrupa’ya gelince 
gevşeyeceğini, ezeli “turanlarından” öyle kolayca 
vazgeçemeyeceklerini, özne olmaya ilişkin dik bir du
ruşu geliştirmenin, hesaplaşma ve göğüslemenin, 
Avrupa koııseptini didik didik ederek oluşabilecek 
duruşun koşullarının oluşmadığını, bunun için biraz 
daha beklememiz gerektiğini en iyi Birikim ortaya ko
yuyor. Bu arada Avrupa konusunda eleştirel bir me
safe geliştirerek benim gibilerin yüreğine su serpen 
Mahmut Mutman, Ahmet İnsel tarafından ağır ente
lektüel hakaret cümleleri içeren “gözü dönmüş” bir 
eleştiriye tutularak, demokratlık konusunda Avru
pacı sol’un beyaz Türk liberallerinden aşağı kalmaya
cak tek boyutlu birhoş görüsüzlüğe sahip olduğunu 
ortaya koyuyordu. Gerçi Mutman zarifliğini bozma
dan ve İnsel’i analitik ve teorik bir düzleme çağıran 
bir cevap dibacesi yazmaktan geri kalmadı ama bu 
yazı da Birikim’in tarihine utandırıcı ve düzeysiz bir 
yazı örneği olarak girdi.

Kısacası AB konusunda Birikim’de -şüphe ifade 
eden yazarlar hariç- yer alan yazarların büyük çoğun
luğunun perspektif olarak, “beyaz Türklerin sol ver
siyonu” olmaktan kurtulamadığı ortaya çıkıyor. Bu 
arada ne yazık ki solun A B’ye karşı çıkanları da Bi- 
rikim’in karşısına Avrupa koııseptini tartışarak ve 
bunun üzerinden giderek değil üçüncü dünyacı bir 
içe kapanmacılık ile reflelcsif bir duruş içindeydiler.

Modernizmin Nostaljisi 
ve Ömer Laçiner’in A B ’ciliği

Birikim’in bu mesele karşısında ki entelektüel mevzi- 
lenişi ile Birikim’in editörü olarak Ömer Laçiner’in 
zihinsel duruşu arasındaki paralellikler dergideki ya
zıların ağırlık merkezinin neden A B’ci olduğunu da 
açıklamak babından önem taşıyor.

Şu an sol içerisinde AB konusunda olumlu görüş 
belirtmeyenlerin çoğu 80 öncesi devrimci sosyalist 
grupların içerisinde yer alan isimler, Birikim’de ki bu 
kesimin A B ’ye karşı olan tutumlarını eleştiren yazı
ların onların neye neden nasıl karşı çıktıklarını ve al
ternatiflerini, alıntılarla ortaya koymaması ise ciddi 
bir eksiklik oluşturuyordu. A B ’ci yazıların büyük bir 
çoğunluğu A B ’ye karşı çıkan solcuların, milliyetçi,
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Atatürkçü, Avrasyacı Sol Kemalistler, otoriter İs- 
lamcılar ile yani baskıdan tahakkümden yana olanlar 
ile aynı safta olduklarını söyleyerek rakiplere karşı 
belden aşağı vuran bir tutum ile onlar üzerinde siya' 
si ve psikolojik baskı kuran yazılar olmaktan öteye 
geçemiyordu. Oysa karşı saftalcilerde çok kolayca Bi- 
rikim’in, IMF’den, küresel kapitalizmden, sömürücü 
güçlerden ve TÜSIAD-Medya-Beyaz Türkler ittifakı 
ile aynı safta yer almakla suçlayabilir ki bu en ucuz ve 
basit bir polemik tarzıdır. Tutarlı ve sol sayılabilecek 
bir polemik tarzı analitik, ciddi argümanlar ortaya 
koyan düşünsel yoğunluğu yüksek olur kanımca. Do- 
layısıyla bunun yerine yukarıdaki gibi basit, akredite 
ve angaje, lobici yazılar teorik ve sol analitik değil oh 
sa olsa medyatik olabilir ki bu da Birikim’e gitmez. 
Ama ne yazık ki birkaç yazı dışında Birikim 128-129 
ve 159’da yer alan ve yanlı olan yazılar ağırlıklı ola
rak bu tür yazılardan oluşmuştu.

Bu nedenle Laçiner’in yazıları yer yer medyatik- 
leşse de ağırlık olarak belli bir düşünsel ağırlık taşı
yordu. Laçiner’in A B tezleri özetlersek iki Avrupa ol
duğu ve bunlardan birisi’nin coğrafi, tarihi vb “değiş- 
mezler” temelinde oluşmuş bir Avrupa kimliğine , 
diğeri ise bu tür sınırlar yerine değerler düzleminde 
oluşan bir Avrupa’ya dayanır ki bu “Avrupa, değerle
ri ile buluşan bir Türkiye’yi kendi kimliği ile çakışmı
yor diyerek dışlamaz” tezine dayanıyor. Ve Türki
ye’nin demokratik ve hümaniter olarak tanımlanan 
bu değerlere sırtını dönmesinin büyük bir hata olaca
ğını düşünüyor. Laçiner’in sol’dan gelen itirazlara 
ilişkin yanıtları ise özetle şu cümlelerden oluşuyor: 
“AB ile ilgili kuşkuların ya da onun sergilediği olum
suzlukların ortadan kalkmasının çaresi bu sürecin dı
şında kalmak değil, onun içine girip mücadeleyi ora
da sürdürüp demokrasinin derinleşmesi mücadelele
rine omuz vermekten geçer”.

Laçiner’in Avrupacılığı ve bu türden afaki 
projeksiyonlarda bulunmasının arkaplanmda ise
onun modernizm ile olan zihinsel ve gönüle dayalı 
nostaljik bağları yatıyor.

Onun için A B A BD ’nin temsil ettiği postmodern 
kapitalizmin karşısında modernitenin anavatanının 
kendi öz değerleri temelinde direnişini, bir 
medeniyet projesini temsil ediyor. Ve tutarlı bir 
Marksist olarak modern değerlerin tecessüm ettiği 
yer olarak A B onun için bu nostaljik değerleri tem
sil ediyor. Bunlar siyasal özne ve bu özne merkezcilik 
ekseninde sınıf temelli bir politik mücadele, ras- 
yonalite, demokrasi ve tabi evrensel Humanitas. An
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cak bu değerler birer tahayyül mü, umut mu yoksa bir 
gerçeklik mi bunu da zaman gösterecek. O zamana 
kadar da bence AB konusunda en doğru tutum şüp
hecilerin tutumu olacak, onların şüphecilikleri 
sayesinde de Avrupa konusunda karşıt ya da yanlı ol
manın ötesinde daha analitik, bu medeniyeti ve 
onun kodlarını deşifre eden bir tutum gelişecek ve 
bizler o zaman Avrupa karşısında kendi olan bir özne 
olarak yerimizi alacağız. İşte asıl o zaman Türk s o I ’l i  

. ile Avrupa sol’u arasındaki ilişki bir özneler arası iliş
ki olacak ve Türk muhalifleri o zaman alternatif 
küreselleşme arayışlarında ne dediği merak edilen bir 
ülkenin muhalifleri olacak.

Bunun için ise önce kendimizi nostaljilerden de, 
ram olma ya da nefret gibi psikolojik etkilerden de 
uzak tutup, gerçekten “akılcı” olan bir tutum içinde 
olmalıyız. Bunun için ise, öncelikle bizim “sol 
olarak” şöyle bir kendimize dönüp kendimizi hangi 
medeniyet birikimi üzerinde kuracağımızı düşün
memiz gerekecek. O zaman Türk solu bu ülkede dış 
güçlere ihtiyaç duymadan özgürlükleri kendi öz gücü 
ile oluşturacak. Halka dayanmayan ona güvenmeyen 
bir sol’u ise AB bile kabul etmez. Bence sol’un 
yeniden halkçılaşmasımn ve bu anlamda bir terapiye 
girmesinin zamanı geldi de geçiyor bile. ■
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NİMETLER VE KÜLFETLER

AHMET CEMİL ERTUNÇ

İslam davetine olumlu karşılık veren ilk müslü- 
manların arasında ekonomik imkana sahip olma
yan kölelerin yanısıra, Hz Ebûbekir gibi Mek

ke’nin sayılı zenginlerden kimseler de vardı. Ancak 
bu zengin müslümanlar da bir süre sonra mal varlık
larını kaybederler. Çünkü, Mekke müşrikleri insan
ların İslam’a girişlerini önlemek veya müslüman 
olanları İslam’dan vazgeçirmek için başvurdukları sa
yısız yöntemlerinin arasına müslüman tüccarların ti
cari hayatlarını engellemeyi de katarlar.. Bu durum 
o günün şartlarında en önemli ekonomik kaynak 
olan ticaretten müslümanları alıkoyar ve yoksullaş
malarına neden olur. Ayrıca, zengin müslümanların 
mevcut mal varlıklarını yoksul müslümanlar için ve
ya köle müslümanların özgürlüklerini satın alıp onla
rın kölelikten kurtulmalarını sağlamak için harcama
ları, sonuçta tüm müslümanları yoksul kılar.

Mekke dönemi, tüm müslümanlar için yoksullu
ğun had safhada olduğu bir dönemi teşkil eder. Me
dine’ye hicret ederken mal varlıklarını Mekke’de bı
rakmaları yoksullarını hepten perçinler. Hicreti ta
kip eden günlerde Medineli müslümanların ekono
mik durumları daha iyidir. Zira, Mekke’den gelip 
kendilerine sığınmış müslümanların çektikleri sıkın
tıları yaşamamışlardı. Fakat peş peşe gelen savaşlar, 
müslüman olmaları nedeniyle ticari faaliyetlerin böl
ge müşrik kabileleri tarafından engellenmesi, mevcut 
mal varlıklarını Mekke’den göç eden müslümanlarla 
paylaşmaları Medineli müslümanları da ekonomik 
açıdan zor duruma sokar; onları da yoksullaştırır. 
Böylelikle, ekonomik sıkıntılar, yoksulluk bütün 
müslümanlar için değişmeyen bir özellik haline gelir. 
Bu durum müslümanların güçlenip fetihlerin başla
masına kadar da devam eder. Zamanla müslümanla- 
rın sayı itibarıyla çoğalıp, askeri olarak güçlenmesi 
peş peşe askeri başarıları getirmeye başlar. Her askeri

başarı ise müslümanlar için bir ekonomik gelir olur; 
elde edilen ganimetlerle yoksullukları bir parça olsun 
kaybolur.

Hayber’in fethi müslümanların ekonomik sıkıntı
larının büyük oranda sona erdiği önemli bir dönemi 
oluşturur. Bölgenin en zengin site devletlerinden 
Hayber’in fethi ile müslümanlar çok büyük miktarla
ra ulaşan ganimet elde ederler. Neredeyse hepsinin 
yoksulluğu sona erer; ilk defa ekonomik yoksulluğun 
acısını, zorluğunu üzerlerinden atma; doyasıya yeme, 
üstlerini örtecek giysiler bulma, evlerinde üzerlerine 
alacakları, altlarına serecekleri eşyalara sahip olma 
imkanına kavuşurlar.

Hayber’in fethiyle müslümanların ekonomik ha
yatları değişir, ancak bunun tek istisnası Resûlüllah 
ve eşleri olur. Askeri harekatlar sonunda elde edilen 
çok miktardaki ganimetler, müslümanların imkanla
rını artırmasına ve hayat standartlarını yükseltmesi
ne karşılık, Resûlüllah’m yaşantısında hiç bir deği
şiklik gerçekleşmez. O, kesintisiz bir şekilde yoksul 
hayatı sürdürür. Hz Aişe’nin ifadesiyle, kendisinin ve 
eşlerinin karnı üç gün üst üste doymaz; öyle dönem
ler olur ki evlerinin ocağı aylarca yanmaz. Zaman 
geçtikçe yeni yerler fethedilip, savaşlar kazanıldıkça 
müslümanların eşleri ve kızları giysileriyle, takılarıy
la, ev eşyalarıyla, yiyecekleriyle daha iyi ve güzel 
maddi imkanlara sahip olmalarına rağmen 
Resûlüllah’m evi hep bir yoksul evi olarak kalır. 
Resûlüllah’m evinde maddi zenginliğin işaretleri hiç 
görülmez. Çünkü, Resûlüllah ganimetlerden elde et
tiklerini hep yoksullara dağıtır. Elde edilen ganimet
lerin önemli bir kısmı devlet başkanı ve başkomutan 
sıfatıyla kendisine ait olmasına rağmen evine hiçbir 
zaman ilave yeni bir şey girmez. Hayber dönüşünde 
yaşanan bir durum Resûlüllah’m maddi şeyler kar
şısındaki tavrını göstermesi açısından son derece
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önemlidir. Resûliillah, Hayber ganimetlerinden pa
yına düşenleri Medine’ye gelince yoksullara dağıtır. 
Kendisine ise bu ganimet mallarından sadece bir kol
ye ayırır ve onu da kızı Fatıma’ya hediye eder. An
cak o gece sabaha kadar uyuyamaz. Sabah olunca 
kalkıp doğruca kızma gider. Kızma, kolye kendilerin
de kaldığı sürece rahat edemeyeceğini, onun ihtiyaç 
sahibi birisine verilmesini gerektiğini söyler. Kızı 
kolyenin yanında olmadığını, bir yoksula hediye et
tiğin bildirir. Resûlüllah iç huzuruyla evine döner.

Diğer tüm müslümanlarm maddi açıdan daha iyi 
hayat şartlarına kavuştuklarının alenen görüldüğü 
bir zamanda, kendi hayat şartlarında, yoksullukların
da hiçbir değişmenin olmaması, Resûlüllah ile eşle
ri arasında bazı küçük sorunların yaşanmasına yol 
açar. Resûlüllah’m iyi bir eş ve anlayışlı bir insan 
olarak çözdüğü, büyümesine fırsat vermediği bu kü
çük sorunlar bazen kontrol edilemez şekilde büyür. 
Resûlüllah eşlerinin istekleri ile hiçbir zaman değiş
tirmeyi düşünmediği hayat tarzı arasında sıkıntı yaşa
maya başlar. O, meşru olsa bile zengin bir hayat tar
zına sahip olmayı düşünmez; toplumun en yoksulu
nun sahip olduğu hayat tarzmdan daha iyisine sahip 
olmayı istemez. Zengin bir hayatın getireceği bilinç 
ve hassasiyet kaybının şuuruna sahip birisi olarak, 
yoksulluk içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalışan
ların dünyasını terketmeye hiçbir zaman yanaşmaz. 
İstese dünyanın en zengin, şatafatlı hayat tarzına sa
hip olabilecekken, yoksulluğu hayatının değişmeyen 
özelliği kılar; yoksulların dünyasının gönüllü üyesi 
olur. Ancak ne var ki, eşlerinin çevrelerindeki in
sanların durumlarından etkilenerek eşyalar, süsler is
temeleri kendisi için yoksul bir hayatın zorluğundan 
daha ağır; daha dayanılmaz zorluklar yaşamasına ne
den olur. Eşlerinin maddi istekleri gün geçtikçe daha 
da yağunlaşırken, davranışları da daha kırıcı olmaya 
başlar. Resûlüllah’ın evinde yaşanan sorunlardan 
müslümanlar da haberdar olurlar. Üzülürler, ancak 
bir şey yapamazlar. Haberdar olanlar arasında Hz 
Ömer ve Hz Ebu Bekir’de vardır. Konuyla ilgili ola
rak Hz Ömer anlatıyor: “Biz Kureyşliler eşleri üzerinde 
otoriter insanlardık. Medineliler bizim gibi değildi. Medi
ne’ye gelince kadınlarımız Medine’nin liadınlanndan et
kilendiler. Bize olur-olmaz şeylerde cevap vermeye başla
dılar. Bir gün eşime kızdım. Bir de ne göreyim, bana kar
şılık vermeye başladı. Öfl<elenip karşılık vermesini önle
meye çalıştım. Bunun üzerine ‘Bana neden engel olu- 
yorsun? Eşleri de Resûlüllah’a karşılık veriyorlar 
da o bir şey demiyor. Hatta eşleri bazen

NİMETLER VE KÜLFETLER / ERTUNÇ

Resûlüllah’a küsüp konuşmuyorlar bile’ dedi. H e
men hızım H afsa’nın yanma gittim. ‘Sen Resûlüllah’a 
karşılık veriyor musunV diye sordum; ‘Evet karşılık 
veririm’ dedi. Bunun üzerine ‘Bunu nasıl yaparsınız? 
Sizlerden kim böyle yapıyorsa o büyük bir yanlışlık 
içindedir. Hüsrana uğramaya adaydır. Hanginiz, 
Allah Resulünün size kızmasından dolayı Allah’ın 
da size kızmayacağından emin olabiliyor? Allah bi
risine kızarsa o helak olmuş demektir. Sakın bir da
ha Resûlüllah’a karşılık verme ve ondan olur ol
maz şeyler isteme. Eğer ihtiyacın olan bir şey var
sa benden iste. Komşunun (Aişe’nin) yaptığı şey
ler seni aldatmasın. Çünkü o senden hem daha gü
zeldir ve hem de Resûlüllah onu senden daha çok 
sevmektedir’ dedim”. Ebu Bekir de benzer davranışta 
bulunur ve kızma nasihatler eder. Kızı Aişe nedeniy
le peygamberin çektiği sıkıntıya razı olamaz. Bir ke
resinde Resûlüllah’a bağırdığını duyunca öfkelenir, 
kızını yakalayıp; “Bir daha sesini böyle yükselttiğini duy
mayayım” diyerek azarlar. Bir başka seferinde de 
Resûlüllah’ı üzdüğünü duyar ve kızının boğazına sarı- 
lıp“ Resûlüllah’tan sahip olmadığı şeyleri istiyorsun ha!” 
diyerek kızgınlığını şiddetli bir şekilde gösterir. Fakat 
sorunlar bitmez. Hanımların Resûlüllah’tan istekle
rinin bir türlü sonu gelmez. Resûlüllah’ı fazlasıyla üz
meye, istemediği şeyi yapması için zorlamaya başlar
lar. Gelişmelerle ilgili olarak Hz Ömer anlatıyor: 
“Evim Medine’nin dışında idi. Her zaman Resûlüllah’ın 
yanma gidemiyordum. Komşumla aramızda bir anlaşma 
yapmıştık. Resülüllah’ın yanına bir gün o gider bir gün 
de ben giderdim. Hangimiz Resûlüllah’tan yeni bir şey 
öğrenmiş ise gelir diğerine anlatırdı. Bir gün komşum  
‘Büyük olay oldu’ diyerek geldi. ‘N e oldu1 Yoksa
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Qassanlılar M edine’yi mi basacaklarV dedim. ‘Yok
o değil. Ama daha kötüsü oldu’ dedi. ‘NedirV dedim. 
‘ Resûlüllah bütün eşlerini boşadı’ dedi. Bunu du
yunca ‘Eyvah Hafsa yanlış iş yaptı ve hüsrana uğ
rayanlardan oldu’ dedim. Hemen hazırlandım. Medi
ne’ye gidip Mescide girdim. Bir grup müslüman üzgün bir 
halde oturmuş, ellerindeki taşlarla zemindeki kumları 
eşeliyorlardı. N e olduğunu sordum ‘ Resûlüllah eşleri
ni boşamış’ dediler.’’ Hz Ömer Mescitteki müslü- 
manlarla konuşur, Resûlüllah’m nerede olduğunu 
sorar. Odasında olduğunu söylerler. Hz Ömer odaya 
girmek için izin ister, izin verilince de içeri girer. 
Bundan sonrasını yine Hz Ömer’den dinleyelim: “ 
Resûlüllah’ın odasına girdim. Örtüsüne sarılmış halde bir 
hasırın üzerine uzanmış yatıyordu. Altında hasırdan baş
ka bir şey yoktu. Yanına oturdum. Kalktı. Bir de ne gö
reyim, vücudu hasırın izleriyle doluydu. Merak içinde 
odayı incelemeye başladım. Bir köşede bir kap içinde ye
mek için saklanan bir avuç arpa, bir başka köşede de ka- 
raz yaprağı ve bir de duvara asılmış tam tabaklanmamış 
bir deri vardı. Odada başka bir şey görülmüyordu; ne bir 
yiyecek ne de bir giysi vardı. Duygulandım; dayanama
dım gözlerim yaşardı. Üzüntüm çok ağırlaştı kendimi tu
tamadım; ağlamaya başladım. Yüzüme baktı ‘Ömer ne
den ağlıyorsunV dedi. Düşüncemi saklamadan söyleme 
ihtiyacı hissettim; ‘Ey Allah’ın Resulü! Neden ağla
mayayım? Baksana hasır her tarafına iz yapmış. 
Üzerinde elbise, altında örtü olarak şu gördüğüm 
kumaştan başkası yok. Odada ise yiyecek olarak 
sadece şu gördüklerim var. Kayser ve Kisra zengin
likler içinde yaşarlarken Allah’ın resulü ve sevgili
si olmana rağmen senin evin ise işte bu’ dedim. 
‘Üzülme Ömer! Onlar kral, ben ise peygamberim’ 
dedi. Sonra aramızda konuşmaya başladık. Bir ara ‘Ey 
Allah’ın Resulü! Eşlerin hangi konularda seni 
üzüyorlar♦ Eğer onları boşadıysan şüphe yok ki A l
lah seninledir, melekler de, Cebrail de, M ikail de, 
ben de, Ebu Bekir’de, bütün müminler de seninle 
beraberdir. Hiç düşünme ve üzülme. Ey Allah’ın 
Resulü eşlerini boşadın mıV dedim. ‘Hayır, boşa
madım’ dedi. ‘Allahu Ekber!’ dedim. Ç ok sevinmiş
tim. Yeminli olduğunu ve bir ay süresince eşlerinin yanı
na gitmeyeceğini söyledi. Dışarı çıkıp haberi müslüman
lara bildirdim. Herkes sevindi.”

Eşlerinin istekleri nedeniyle Resûlüllah’m sıkın
tılı olduğu günlerde vahyolunan bir ayet sorunu çö- 
zer; ayet Resûlüllah’m eşlerine, aralarındaki çekiş
meler ve kişisel ihtirasların etkisiyle üzmelerinin 
yanlışlığını gösterir; “Ey Peygamber! Eşlerine şöyle de:

‘Eğer dünya dirliğini ve süsünü istiyorsanız, gelin 
size boşanma bedellerinizi vereyim de, sizi güzellik
le salıvereyim. Eğer Allah'ı, Peygamberini ve ahi- 
ret yurdunu istiyorsanız, bilin ki, Allah, içinizden 
güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırla
mıştır.’ Ey Peygamber hanımları! Sizden kim açık bir 
hayasızlık- yaparsa, onun azabı iki liatma çılcanlır. Bu, 
Allah’a göre kolaydır. Sizden kim, Allah’a ve Resulüne 
itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükafatını iki kat ver
iriz. Ve ona (cennette) bolnzık hazırlamışadır” (Ahzab: 
33/28-30). Ayette, müslümanların anneleri olan 
peygamber eşlerine önemli bir hatırlatma da 
bulunulur. Peygamber eşi olmanın farklılığına dik
kat çekilir. Bu farkın kendilerine çok önemli sorum
luluklar yüklediği, diğer kadınlar gibi olamayacakları 
açıklanır. Kendilerinin peygamber eşi olmaları 
nedeniyle diğer kadınlar için model şahsiyetler ol
dukları, bu nedenle yanlışlıklarını diğer kadınlara da 
yansıyacağı ve kolaylıkla yaygınlık kazanacağı, doğru 
işlerinin de yine aynı şekilde kolaylıkla 
yayılabileceği, bu nedenle sorumluluklarının büyük 
olduğu bildirilir. Sahip oldukları sorumluluk 
nedeniyle yanlışlık yaparlarsa diğer insanlardan iki 
kat fazla cezalandırılacakları, ancak iyi işleri 
nedeniyle de diğer insanlardan iki kaz fazla ödüllen
dirilecekleri açıklanır.

Ayetin vahyolunması üzerine Resûlüllah önce 
Hz Aişe ile görüşür. Ona “Sana bir şey soracağım; 
cevap vermekte acele etme, anne-babana danış ve ondan 
sonra karar ver” deyip vahyolunan ayetleri okur. Hz 
Aişe yaptığı bütün yanlışlıklara rağmen karar ver
mekte zorlanmaz. Kararını hemen açıklar: “Ey A l
lah’ın Resulü! Senin hakkında mı anne ve babamla 
konuşacağım? Olmaz böyle şey. Ey Allah’ın Resulü! 
Ben Allah’ı, Resulü’nü, ahiret yurdunu tercih ediyo
rum”. Sözlerinin hemen arkasından da, kararında 
yalnız kalmak arzusuyla “Fakat bu liaranmı diğer eş
lerine bildirme” isteğinde bulunur. Resûlüllah bu is
teği kabul etmez: “Onlar bana sorarlarsa söylerim. Al
lah beni zorlaştırıcı ve şaşırtıcı olarak göndermedi. Ben 
kolaylaştırıcı ve öğretici olarak gönderildim”. Daha son
ra diğer eşleriyle görüşür. Onlardan da, ayetin hükmü 
gereği, mal ve para alarak boşanma ile yoksul bir 
hayatı kendisiyle paylaşma tercihlerinden birisini 
seçmelerini ister. Hepsi de tereddütsüz bir şekilde 
Resûlüllah’la yoksul bir hayatı yaşamayı tercih eder
ler. “Vallahi! Bir daha senden, sende olmayan bir şeyi 
asla istemeyeceğiz" diyerek de kararlılıklarını ve karar
larındaki samimiyetlerini ifade ederler. ■
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JOYCETJN BİR SANATÇI 
OLARAK PORTRESİ 

VE ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİK

MEHMET ÖZ AY

“Her insan kendini içinde bulunduğu koşullardan yola çıkarak ifade eder.
İnsanların özlemlerini, hayallerini ve gelecek düşüncesini içinde 

bulundukları koşullar belirler.” Henry Bergson 
“Gençliğimde bir türlü asla alışamadığım şeylerden biri, 

hayat ile edebiyat arasındaki farktı.” James Joyce

Ingiltere’ye karşı A. Toffler’in 
tabiriyle Birinci ve İkinci Dal- 
ga hareketleri geliştirmiş bir 

ulusa -İrlanda ulusuna- mensup 
olan James Joyce, 20. yüzyıl başla- 
rında edebiyat dünyasına yaptığı 
ayrıksı ve öncü katkıyla modem 
romanın kurucularından biri ola
rak kabul edilir. Joyce’u bu ulusun 
başkenti Dublin’den ayırmak ola
naksızdır. Çalışmalarının baş köşe
sinde bir yer vardır Dublin için. 
Ne var ki hayatını, bu şehirde ta- 
mamla(ya)maz.

Her ne kadar eserlerinde Dub
lin’i hem kendisinin hem de dün
yanın merkezine yerleştirse de, ha
yatını geçirmek istemez bu şehir
de. Çıktığı yolculuk, kararı bizzat 
kendi başına verilmiş bir sürgün 
kararı gibidir, joyce’un mekânsal 
yolculuğuna nitelik kazandıran ise, 
kendi bireysel tarihini şekillendir
me ve anlamlandırma çabasıdır. 
Joyce hayatının büyük bir kısmını

‘gurbet’te geçirecektir. Bu gurbet 
duygusu ona, gurbetliğini ortadan 
kaldıracak şekilde yazılarında bir 
şehri Dublin’i- temel kahramanı 
yaptıracaktır. Belki de ulusunun 
-Irlandalıların- İngilizler karşısın
daki ezilmişliğini, Londra karşısın
da Dublin’i önceleyerek, merkeze 
alarak ortadan kaldırmaya çalıştığı 
şeklinde yorumlanabileceği gibi 
Joyce’un bu ‘Dublin imgesi’ milli
yetçi bir bakışın değil, tecrübe et
tiği, kendi olmasına yol açan bir 
mekânın gizeminin ürünü olarak 
de görülebilir. Paris’e yerleştikten 
sonra hiçbir siyasal akıma pirim 
vermemesi, Dublin imgesinin, salt 
bireysel varoluşda yer aldığı rolü 
değerlendirme olarak yorumlana
bilir.

Sanatçının Bir Çenç Adam  
Olarak Portresi’nde, Joyce bütün 
bir çocukluk ve gençlik yıllarını, 
ailesini ve Cizvit okulundaki eğiti
mini ve yaşantısını düşünümsel bir

sürece tabii tutarak ele almakta, 
böylece bireysel varlık alanının 
derin ilmiklerini dokumaktadır. 
Joyce böylesi bir edim içine gir
mekle geçmişi, şimdiyi ve belki de 
geleceğini sorgulayarak düşünüm* 
sel bir proje^ geliştirmektedir.

Joyce’un otobiyografik bir ya
pı arz eden bu çalışmasının temel 
figürleri ailesinden, yakın çevre
sinden başlayarak, İngiltere’nin 
hışmına uğrayan bir ulusun baş
kenti ve bu ulusun tek dayanak 
noktası olan Katolik mezhebi 
merkezli D u blin ’dir. Joyce bu 
bağlamda yazacağı Dublinliler 
başlıklı eseriyle kendi hayatının 
kıvrımlı yollarını oluşturan ço
cukluk ve gençlik yıllarının bir 
anısını kendine özgü tekniğiyle 
sunar okuyucuya. “Bilinçakışı 
tekniği” olarak adlandırılan ama 
bizim aynı zamanda “içe bakış”, 
“içsel diyalog” olarak tanımlaya
cağımız bu anlatım tekniğini ge
liştirmesinde Fransız Dujardin’in 
1888 yılında yazdığı Les Lauriers 
sont Coupes isimli eserle tanış
masının büyük bir etkisi vardır.

Roman kahramanı Stephen 
Dedalus -ki Ulysses’de de aynı 
kahramana rastlarız- Clongowes 
Cizvit okulunda yaşıtlarından ‘ko
puk’ bir hayat sürdürürken, üni
versitede kendini gençlikle arka- 
daşlık etmekten alıkoyacak denli 
entelleklüel uğraş içersindedir. Ka
tolik eğitimi veren bir okulda öğ
renim görmesine rağmen, okul 
sonrasında artık dini yadsıyışın, 
derinden derine hissedilen şüphe
nin ve bu şüphenin bizzat kendisi
ne yani kahraman Stephen Deda- 
lus’a yöneldiği' bir inançsızlık ha
kimdir.
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EDEBİYAT

Edebiyat çevrelerinde Joyce’un 
özelde bu eseriyle ve daha çok 
Ulysses’la yankı bulan bir üslup tur 
yakaladığı. 19. yüzyılın edebiyat 
akımlarından naturalizmi, realiz
mi ve sembolizmi biraraya getire
rek bunun üzerine bilinç akışını, 
‘ben’ diyaloglarını eklemleyerek 
deneysel bir ürünün oluşmasına 
imza atar.

Baba figürünün  ön plânda ol
masının sebebi ona karşı duyu
lan kuşku dolu korkudur. Belki 
de bu korkudur ki, Joyce’un iler
leyen yıllarda herhangi bir kliğe, 
hizbe, siyasi alcıma girmesini en
gelleyecektir. Kendini yazma edi
mine olabildiğince sarmallayan; 
yaşam döngüsünün başlarında ve 
daha sonraki önemli alanlarında 
hayatını şekillendiren olayların 
etkisini -belki onları zihninde- 
bir kez daha yaşayarak ‘ben psika- 
nalizi’ geliştirmiştir. Kendini ye
niden var etme sürecidir Joy
ce’un bu eserinde bizi karşılayan.

Joyce varlık alanındaki yerini be
lirlerken, tümüyle ‘Portre’deki 
adamı şekillendirirken kendine 
dair bir düşünümselliği gündeme 
getirmektedir.

Joyce, ilk çocukluk yıllarında 
baba baskısını hissetmiş, bununla 
beraber cizvit okulundaki öğrenci
liği sırasında diğer çocuklarla ara
sındaki farkı hissetmiştir. Çelimsiz 
bir bünyeye sahip olmasının verdi
ği maddî zayıflık, manevî yanının 
gelişeceğinin adeta bir habercisi 
olmuştur. Roman kahramanı De- 
dalus diğer çocuklardan farkhdır. 
Çocukluğu sokaklarda kaldırımları 
saya saya geçer. Karşısında, gündüz 
rüyasında gördüğü maddesiz bir 
imge vardır ve onu arar. Arama 
eylemidir ki, Dedalus örneğinde 
Joyce’un Avrupa’nın bunalım dö
neminde barışı kotarabileceği ve 
arayışında tek başına rahatsız edil
meden yaşayabileceği şehirleri 
Trieste, Paris ve Zürich’i seçmesi
ne neden olur. Daha ilk gençlik

yıllarında bir arayış dürtüsü nün 
etkilenimlerine maruz kalmıştır. 
Yaşıtlarından farklılığı sadece sa
hip olduğu cılız bedeninden ibaret 
değil, fakat bununla beraber, belki 
daha da ötesinde (duyuş}daki 
farklılığında yatmaktadır. “Oyna
yan çocukların gürültüsü canını sı
kıyor, Clongowes’de duyduğundan 
daha da yoğun bir şekilde, öteki
lerden başka türlü olduğunu ona 
duyuruyordu. Oynamak istemiyor
du. Ruhunun sürekli gördüğü mad- 
desiz imgeyle gerçek dünyada da 
karşılaşmak istiyordu. Onu nerede 
ve nasıl araması gerektiğini bilmi
yordu, ama bu önsezi, kendi belirli 
bir eyleme girişmeden de, bu imge
nin gelip onu bulacağını söylüyor
du.”2

Joyce kişiliğinin temellerinde 
duyumsadığı imgelerle birlikteli
ğini görüyordu. Bu imgeler, belki 
daha sonra yetişkinlik yıllarında 
yazacağı eserlerine malzeme teşkil 
edecek veya bir araç olmaktan
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uzaklaşarak amaç olacak ‘dil’di. 
Dil kullanımı, dili keşfetme yö
nündeki kabiliyetini kendine özgü 
iç seziler, iç konuşmalar, derin- 
likli duyuşlarla bütünleştiriyordu. 
Psikolojik gerçekçilik bağlamında 
ele alınabilecek, romanda yeni bir 
tarz olduğunu kanıtlayan ise Joy- 
ce’un üslubudur.

1902 yılında üniversiteyi bitir
diğinde artık Joyce, dinini redde
decek kadar yeterince öğrenim 
gördüğüne karar verir. Eserde kah
raman Dedalus dinle olan hesap
laşmasını dile getirir. Cizvit oku
lundan kalan derin anılar -yazıya 
geçirilmek suretiyle- bir kez daha 
üzerinde düşünülerek sorgulan
maktadır. Roma Katolik Kilise- 
si’ne mensubiyetine ve Cizvit oku
lunda eğitim görmesine rağmen, 
dinle barışıklığı söz konusu olma
yan bir modem tiplemedir roman 
kahramanı Dedalus. Joyce’un kili
seyle “arasının açılması”, içinde 
yer aldığı Batı toplumunun içerik 
yitiminin bir ürünüdür sanki. Din 
savaşlarının 20. yüzyılda bile gün
demde olduğu, bununla birlikte 
orta yaş döneminde bütün bir Av
rupa’yı saracak hummalı savaş çı
ğırtkanlığı -hem mekân anlamın
da Zürih’e kaçışında, hem manevi 
anlamda dinden kopuşunda- 
önemli rol oynar.

Joyce’da mekân D ublin’dir. 
Mekân  kelimesi arapça ‘/cetm’ ya
ni *olmak’ sözcüğünden türemiştir. 
M ekân bu anlamda varolmak- 
tır.^ Joyce varoluşunu gerçekleş
tirmek için ihtiyaç duyduğu kökü 
ve tılsımı, ‘ata mekânında’ bulur. 
Dublin Ingiliz askerlerinin işgaline 
uğramış bir şehirdir. Bu dönemin 
türbülansı (alt'üst oluşları) seç
kin ve büyük romanların yazıl- 
masına imkân tanımıştır. (Bura
da, imkân sözcüğünün de mekân

ve kevn sözcükleriyle aynı kökten 
olduğunu hatırlatmak isterim).

Çocukluğun geçtiği bir şehrin 
işgalini algılamada Batılılar ne 
denli zorlansa da Doğu’nun genç
leri bunu çok iyi duyumsayabilir 
ve algılayabilirler. Çocukluk ve 
mekân, bireyin karakterinde ve 
oluşumunda, alt yapısının tesis 
edilmesinde derinlikli “iz”ler bıra
kır. Genelde İrlanda’nın, özelde 
Dublin’in maruz kaldığı sadece 
maddî bir işgal değil, bunun öte
sinde İrlanda ulusunun kültür ve 
medeniyet köklerine karşı gelişti
rilen dilsel/dinsel ayrımcılıktır. İr
landa’nın ayrıksılığı, bu anlamda 
Avrupa’nın bir köşesinde de olsa 
Batı tarihinde kendine özgü bir ye
re sahiptir. Bu olguyu romanların
da bizzat kendi öz-yaşamıyla ön- 
celleyen Joyce da bunun öncüsü 
ve en temel baş aktörüdür.

Joyce sanki yaşadığı toplumdan 
kopukluğunu kendi kendisine 
unutturmak, bir iç eğitim tecrübe
si yaşamak ve yaşatmak için sürek
li Dublin’i merkeze almakta, mer
kezde tutmaktadır. Dublin kopula- 
mazlığın, yalnızlaşmamanın bir 
nedeni olmaktadır Joyce’da. Top
lumla bağdaşıklığını kuramamış, 
hatta romanları yayımlanıp, Avru
pa’nın kültür, sanat ve felsefe mer
kezi Paris’te yaşamasına rağmen, 
kendisini “içe çekmiş”, hiçbir siya
sal, toplumsal ve edebiyat çevresi
ne ait hissetmemiş ve gelen taleple
ri de geri çevirmiş, salt belki 
babasıyla yaşadıklarının bir yan
sıması olabilecek bir hayat tarzını 
benimseyerek kendini eşi, üç 
çocuğu ve torununa adamıştır. 
Kapalı bir çevrenin kendine özgü 
kapalı ilişkilerine gömülmüştür. 
Savaşın yıkıma uğrattığı bir Kıta’da 
kendi halinde, bağımsız, sığın
macıların sağlam kalesi veya fır

tınalı günlerin duru denizi olan 
Zürih’e yerleşmiştir. Joyce çocuk
luk ve gençlik yıllarının anılarına 
yaslanarak ‘yeniden ürettiği’̂  top
lumsal ilişkilerinin bu “sefer” bir 
yazar olarak aktörü konumundadır.

Joyce kendi ürünü olan kur
maca diliyle bir anlamda baskıya, 
ayrımcılığa karşılık vermiş, genel
de bir toplumun, özelde bireyin 
ayrıksılığını, karşı çıkışını, ken
dini ifade edişinin örneğini sun
muştur. Dublin, Joyce’a kendi 
dilini bahşetmiş gibidir. Öyle bir 
mekân ki, yazarına içinde yer al
dığı toplumun dilini aşarak bir 
üst dil oluşturma fırsatı / im- 
kân’ı tanımaktadır. Dublin bu 
anlamda da ayırt edici bir özel' 
liğe sahiptir. Her mekânın 
ayırıcı niteliğini veren ‘dil’dir.  ̂
Joyce bir bakıma mekânın yani 
Dublin’in dilini kurmakta ve kur
gulamaktadır. Özellikle uzun, 
neredeyse hiç imlâ işaretleri kul- 
lanmaksızm oluşturulan cümleler 
Dublin’i, Dublin’liyi -kendini- 
anlatır. Mekânın özellikleri in
sanların psikolojik ve fizyolojik 
yapısını etkilediği gibi konuşma 
dilini de etkilemektedir.^ Özel
likle Ulysses ve F  innegans 
W ake’de karşımıza çıkan dil, çok 
katmanlı, çok anlamlı ve zengin 
göndermelerle yüklü olduğu için 
son derece yaratıcı bir dil icadı ve 
inşâsı örneğidir. ■

Dipnotlar
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İZİS’TE ALGILAMA 
VE YANSITMA BİÇİMİ

HULUSİ Ö Ğ Ü T

T evfik el-Hakim’in İzis adh 
eseri, bizi hayatı algılama 
ve yansıtma biçimleri üze

rine düşündürüyor.
Eski Mısır’da geçen bir hak 

arama mücadelesi için yazar sem - 
bolik bir anlatım  tarzını tercih et
miş. Konulu bir resim galerisinde
ki gibi, hayatı tablolar halinde 
seyrettiren yazar, anlatımındaki 
bu tutumuyla, okurun, kendini 
kahramanla özdeşleştirerek ese
rin, hayatın akışına kapılmasına 
engel oluyor. Eseri okuyan kişinin 
onu bir düş gibi, oyun gibi algıla
masını isteyen bir yaklaşım bu. 
Okuyucunun oyunun bir parçası 
haline gelerek kendini kandırma
sı, serap görmesi böylece bir şekil
de engelleniyor. Tabloların karşı
sına geçerek düşünme, anlama, 
ders çıkarma uyanıklığında bir 
farkmdalık hali ile okurun canlı
lığı korunuyor.

İslâm sanatlarının temelini 
oluşturan bu durum, “İzis ”in cazi
besinin de sırrı. Müslümanlar 
dünya hayatını geçici, ahiret ha
yatını asıl kabul ettikleri için ede
biyatın temel konulan olan aşk, 
ölüm, savaş gibi dünya hayatına 
mahsus olgular da, bunların kişi
de uyandırdığı duygular da, dünya 
hayatı mesabesinde ve hayat gibi 
doğal karşılanması gereken unsur

lar olarak algılanmıştır. İslâm sa
natlarında trajedinin bulunmayışı 
da işte bu yüzdendir.

Zaten “İzis” te de ne trajedi
ye ne de bir çatışmaya rastlıyoruz.

Mevlana ölüm için “şeb-i 
ârus” I düğün gecesi benzetmesi

ni yaparken hayatın trajik duy
gusunu yıkmıştır. Ondan asırlar 
sonra aynı topraklarda yetişen ya
bancı bir ses duyulur: “her şeye 
kabulüm yeter ki gün eksilme
sin pencerem den” diyerek ölümü 
batıdaki gibi bir yok oluş, gayya
yı ademe / yokluk kuyusuna gö

mülme olarak gören birinin sesi 
duyulur; dahası bu bir çığlıktır. İs
lâm sanatlarında böyle bir çığlık 
duyulmaz. Hayatta duyulmadığı 
gibi. Hayatı farklı algılayan Müs- 
lümanlar eserlerinde de yapı ve 
içerik olarak bu farkı yansıtmış
lardır.

Mısırlı yazar Tevfik el-Ha- 
lcim’in İzis adlı eserinde yakala
dığı bu damar, eserini batılı tarz
da yazılan eserlerden ayırır. Eser 
kahramanı İzis kocasına ve onun 
erdemlerine bağlılık ve bir vefa
kârlık duygusu içinde hakları 
için ve inandığı ilkeler için sava
şır, kavga eder. O bü yönüyle Yu
nan mitolojisinde kocası savaşa 
gidip dönmeyen Panelop gibi ipi
ni eğirip çözerek beklemek yeri
ne arayışa geçerek benzerinden 
ayrılır.

İZ İS’İN KAVGASI

Eski Mısır’da, halkın sulama işleri 
için bir buluş üstünde çalışan kral 
O^iris, devlet işlerini kardeşi sah
tekar Tayfun’a bırakır, kaptırır. 
Halk ağır şartlar altında ezilmekte 
ve sihir gücü olduğuna inandıkla
rı T u u t’a sığınmaktadır. Oziris’in 
karısı kraliçe İzis kocasının kay
bolması üzerine Tayfun ve adam
larından şüphelenerek Tuut’tan 
yardım ister. Katip Tuut iktidar 
kavgasında taraf olmak korkusuy
la yardım etmek istemez ancak ar
kadaşı M isdad İzis’e yardım ede
ceğini söyler.

Tayfun ve adamları bir plan 
kurup Oziris’i sandığa koyarak 
N il’e bırakmıştır. Ancak, Tayfun 
ve adamları, sandıkta ne olduğu
nu merak ederek onları izleyen 
çocukları fark etmezler.
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İzis her yerde kocasını aramak
tadır. Gittiği yerlere ondan önce 
Şeyhulbeled. gelerek arayışını zor
laştırır. İzis gittiği bir köyde sandı
ğı gören çocuklardan birini bulur. 
Çocuğun yol göstermesi ve uzun 
uğraşlar sonunda Oziris’i onu hi
maye eden Pablus kralının ülke
sinde bulur. Başlarından geçeni, 
bu anlayışlı krala anlatarak geri 
dönerler. Hakları olan tahtı geri 
almak için küçük bir evde sakla
nırlar. Haveris adında bir çocuk
ları olmuştur. Tuut ve Misdad’m 
yardıma geldiği sırada Oziris’in öl
dürüldüğü haberi gelir.

Bundan sonra İzis tahtı ele ge
çirmek için bir taraftan oğlunu 
yetiştirir, diğer taraftan çeşitli sor
gulamaların içine girerek oğlunu 
hep bağlı kaldığı kocasının er
demlerine aykırı olarak rüşvetle 
tahta getirmenin yollarını arar. 
Kitabın bu bölümünde, İzis-Mis- 
dad ve Tuut tahtı sahtekarlık ve 
hile ile ele geçirip geçirmemenin 
doğruluğunu tartışırlar. Sonunda 
Haveris Tayfun’la düello için sa
raya gider, yakalanır. Halkın 
önünde yargılanır. Pablus kralının 
şahitliği ve yardımıyla Haveris 
tahta geçer. İzis’te vermiş olduğu 
kavga da hedefine ulaşır.

Tayfun’la İzis arasındaki kav
gayı ilim ve siyaset adamı kavgası 
olarak okumak mümkün. Zaten 
eserde temsili anlatımın perdesi 
kaldırıldığında bir siyasetnâme 
olduğu açıkça görülüyor. Kahra
manlar iyi ve kötü safta yer alarak 
ayrışsa da hepsi toplum ve siyaset
le ilişkileri bağlamında sahneye 
çıkıyorlar. Böylece gündelik ha
yattan çocuk duyarlığına vefakâr
lıktan ihanete hayatın farklı man
zaraları ile karşılaşıyoruz.

İzis kocasını çoğu polis gibi 
arıyor ama onu bulmak için gös
terdiği merak bir çocuğunla gibi.

Kitabın kapağında bir büyük göz 
var. Eski Mısır hayatındaki bir 
abidenin gözü. İzis’in arayışını, 
onun efsanevi kişiliğini anlatmak 
için az şey bu kapak kadar başarılı 
olurdu. Tayfun düzenbaz siyaset
çileri, Oziris halkına hizmet için 
çalışan ilim sahibi kimseleri, Tuut 
sanatçı, aydınları, Misdad hak ve 
adalete bağlılığı, halk son kertede 
yargıyı temsil ediyor.

Eserin dikkat çeken yönlerin
den biri de Oziris’in, Yusuf pey
gamberin kuyuya atılmasına ben
zeyen ve Musa peygamber gibi 
sandıkla N il’e bırakılması ki 
İzis’in kavgasını benzerlerine atıf
la yüceltiyor. Aynı şekilde Pablus 
krallığı Habeşistan gibi geçici hic
ret mekanlarını temsil ediyor. 
Temsili anlatımla soyutlamaya 
giden yazar kullandığı imajlarla 
da eserin yoğunluğunu artırıyor. 
Ayrıca eserde iki çocuğun bir san
dık peşinde birinin hayatına mal 
olan meraklarının canlandırıldığı 
bir bölüm var ki yazarın hayata 
çocuk gibi bakma becerisini gös
termesi ve çocuk edebiyatına yol 
açmasıbakımından dikkat çekici.

TEVHİD 
VE ESTETİK İLİŞKİSİ

İslam, tevhid ve tenzih açısından 
güzellik fenomenini değerlendir
mede hangi temel özellikleri gözö- 
nünde tutmaktadır?

Bu soruya İslam sanat ve mede
niyet tarihinde nasıl bir cevap ve
rilmiştir?

Bunlar bilinmeden bir estetik 
düzen delili inşâsı istenilen ölçüde 
mümkün olabilir miydi?

Estetiğin gelinen çağda kesin 
bir tanımı yapılmış mı, estetik ar
gümanlar üzerine Allah’ı bilmeye 
dayalı bir delil geliştirilebilir mi? 
Geliştirilirse ne derece sağlıklı ve

kalıcı bir delil ikâme edilebilir?
Kur’an’da objektif veya sübjek

tif olarak güzellik tanımlanmakta 
mıdır yoksa nitelikleri üzerinde mi 
durulmaktadır?

Kur’an neden bakışları, insanın 
anatomik yapısına ve âlemin yara
tılışına çevirmektedir?

Bu eserde, İslam düşünce tari
hinde güzellik problemine yapılan 
anlamsal vurgularla Kur’anî temel
lere ne derece yaklaşılmış olduğu, 
Kur’an’da güzellikle ilgili kavram
ların hangi çeşit güzelliği anlattık
ları ve bu güzellik çeşitleriyle ulû- 
hiyet arasında nasıl bir ilişkinin 
kurulduğu, âlem ve güzellik ilişki
si, Kur’an’da anlatılan güzellik ni
telikleri, güzelliğin nesneler dün
yasında canlı-cansız varlıklarda 
maddî sûret, manevî ve davranış 
alanlarında nasıl tezâhür ettiği, di
ğer yandan varlık düzleminde mü- 
şâhade ettiğimiz eşsiz güzellik gö
rüntüleri karşısında bir insan ola
rak, Allah’ı söz ve davranış plânın
da nasıl takdir etmemiz gerektiği 
ve bizâtihi güzellik olgusuna katıl
manın yaşama bakımından yolları
nın neler olabileceğine cevaplar 
aranmaktadır. ■
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E T K İ N L İ K

AB BAĞLAMINDA 
BİR MEDENİYET PROJESİNİN 

AYAK SESLERİ

H. SERDAR TABANOĞLU

22 Eylül Pazar günü İstanbul Kadır
ga Kültür Merkezinde yoğun bir katı
lımla Özgür-der tarafından düzenle
nen AB Süreci ve Müslümanlar ad
lı geniş katılımlı forum; İslami kesi
min AB’yi ciddi ve kâle alınır hiçim
de tartıştığı ve gündeme aldığı önem
li, tarihi bir girişim. Her şeyden önce 
forumun gerçekleştirilmiş olması bu 
konuda önemli çalışmaların yapıla
cağının da umudu. “Umut verici” 
oluşu forumun ilk niteliği. İki oturum 
halinde gerçekleştirilen foruma, Hül
ya Şekerci, Şemseddin Özdemir, Re
cep Karagöz, Ali Bulaç, Kazım Sağ
lam, Mehmet Pamak, Kürşat Atalar, 
Şeyhmuz Ulek, Süleyman Arslantaş, 
Muharrem Balcı, Mehmet Bekaroğ- 
lu, Abdurrahman Dilipak, Ahmet

Ertürk, Burhan Kavuncu, Mustafa İs- 
lamoğlu, Mustafa Karahasanoğlu, Si
bel Eraslan, Yılmaz Ensaroğlu, Rıd
van Kaya gibi İslami kesimin önde 
gelen isimler katıldı.

Forumun başlığı etrafındaki kav
ram kargaşası, tebliğcilerin böyle bir 
meseleyi on beş dakikada aktarma 
zorunluluğu ve zorluğu, bir ön müza
kerenin yapılmayışı ve sunuşların
daki mükerrerlik, genellikle sürece 
dar ve kısıtlı yönlerden yaklaşılması 
forumun başka bir niteliğini ortaya 
çıkarıyordu.

Konuşmalar, tebliğcilerin kişisel 
birikimlerini, temsil ettikleri yapıla
rın mahiyetlerini ve grupların dü
şüncelerini gösterdi. Aslında bu yö
nüyle forum, her şeyden önce İslami

kesimdeki düşüncelerin bilinmesine 
ve bu konudaki fikirlerin müşahhas- 
laşmasına hizmet ederken, hemen 
hemen her tebliğcinin üzerinde dur
duğu bir proje üretme gereği, tasarı
lar hazırlama zorunluluğu ortak bir 
yaklaşım olduğunu gösterdi ki, bu 
meselenin önemsenmesi ve mesele
ye duyarlı olunması yönünde acil 
bir uyarı olarak algılanıyor.

AB’nin ne olduğuna verilen ce
vap, ona karşı nasıl davranmalıyız 
sorusunun cevabını da beraberinde 
getiriyor.

Forumda dile getirildiği gibi 
AB’nin totaliter, rafine ve merkezi
yetçi birliktelik olması, AİHM’in 
bakış açısının “fundamentalizm ile 
mücadelenin demokrasi ve insan 
haklarından daha önemli” olması 
ve genel olarak batının Müslüman
lığı bir tehdit olarak algılayıp tarih 
sahnesinden silme girişimleri ve 
özelde de Türkiye’nin Müslüman 
bir ülke olması forumda yankı bulan 
“Avrupa bir yekun değildir, farklı 
köken, kültür ve çıkarlar söz konu- 
sudur” tezini geçersiz kılıyor kanı
mızca. Her ne kadar farklı çıkar bir
liktelikleri olsa da tüm AB’nin İs
lam’a karşıtlık zemininde birleştik
leri kesin.

Özgür-der adına konuşan Hülya 
Şekerci, meseleye özgürlükler açı
sından yaklaşarak AB’nin daha iyi 
şartlarda bir hapishane olduğunu söy
ledi. “AB imkan mı kurtarıcı mı” diye 
soran Şekerci, A B’ye girmeyi Müs
lümanların Habeşistan’a hicretine 
benzetti.

Mehmet Bekaroğlu Saadet Par- 
tisi’nin görüşlerini dile getirdiği su
numunda başlıkta yer alan “Müslü- 
manlar” ifadesinin belirsizliğini 
eleştirerek bu süreci Türk halkı ve 
bütün Müslümanlar açısından de
ğerlendirmenin altını çizdi. Çifte

ÖZCÜK. O U

o  R  U  A A

HVRUPR BİRLİĞİ 
SÜRECİ ve 

(nÜSLÜmRflLRR
?? f*HUl Î002

«* m u a f t ım

/•W oaıu

90 Ümran‘ Ekim -2002



standardı olmayan uluslar arası iliş
kiler gerekiyor diyen Bekaroğlu, 
Türkiye’nin kendi kimliğini koru- 
ması halinde farklı şeyler olacağını 
söyledi.

RP davasında gelinen ilginç bir 
noktayı da belirten Bekaroğlu, 
AB’nin İslam’ı “liberal demokrasi
nin karşısında bir ideoloji” olarak 
tanımlamak konusunu tartıştığını 
belirtti. Bekaroğlu’nun dikkat çektiği 
konular arasında 11 Eylül sonrası ge
lişmelerin bu sürece etkisi de vardı.

Şemsettin Özdemir de kavram
sal belirsizliğe işaret ederek başladı
ğı konuşmasına sorumluluk sahibi 
Müslümanların üzerine düşen yükü 
hatırlattı. İki büyük dünya savaşın
dan çıkarak böyle bir birlikteliği 
kurma başarısı gösteren Avrupa 
devletlerinin kendimize özgü bir 
medeniyetin oluşturulabilmesi açı
sından Müslümanlara örneklik oluş
turması gerektiğini belirtti. Bir be
del ödemeden AB’ye gireceğimiz 
düşüncesini eleştiren Özdemir, geçi
ci, konjonktürel çözümlerin geçer
sizliği üzerinde durdu.

İslam’ın AB şemsiyesi altında 
bir alt kimlik olarak kabullenilme- 
sinin getireceği sonuçların sorgu
lanmasını isteyen Özdemir, bir me
deniyet projesi geliştirmenin öne
mine işaret etti. Özdemir,Müslü
manların mevcut şartlar altında 
AB’ye girmelerini ilkesel olarak uy
gun bulmadığını belirterek tebliğini 
tamamladı.

Ş.Özdemir’in konuşmasında 
durduğu “bedel” kavramı kilit bir 
nokta: “Tarihten de yardım alarak 
söyleyebiliriz ki bedel ödenmeden 
alman şeyler bedelsiz olarak geri alı
nabilirle ihtimalini ve imkanını ta
şır. Bu nedenle özgürlük ortamı ta
savvuru ve görece rahatlama arzu
su, bu ortamın aynen süreceğine 
inanmak, Avrupa’yı peşinen, tutarlı 
ve iyi niyetli kabul etmek demek. 
Halbuki Avrupa samimi değildir,

bunun nedeni de kültüreldir.”
Forum bize Yılmaz Ensaroğ- 

lu ’nun dediği konuyu bir kere daha 
hatırlattı: Müslümanlar öznesi ol
maları gereken konularda nesne ko
numunda kalmaktadırlar ve kendi
lerini doğrudan ilgilendiren konu
larda pazarlık yapamamaktadırlar.

Mustafa Islamoğlu ise: “yaşadı
ğımız çağ bir fetret dönemi ve Os- 
manlının yıkılıp İslam’ın durdurul
masının sonuçlarını yaşıyoruz hala. 
Osmanlının Avrupa’nın beşte ikisi
ne bir zamanlar sahip olması, orala
rın hala bizim olduğu ve ilgilenme
miz gerektiği anlamına geliyor” di
yerek meselenin tarihi köklerinden 
hareketle bir tez geliştirdi. İslamoğlu 
AB’ye giriş hususunda Müslümanla
rın taraf olmadığını, fikirlerinin de 
sorulmadığını, ancak Müslümanla
rın AB’ye giriş süreciyle birebir mu
hatap olduğunu ifade etti. Sözlerini 
“AB bizim projemiz değildir. Müs
lümanların ideali İslam Birliği ol
malıdır. Buna hayal derseniz size 
Birinci ve İkinci Dünya savaşların
dan sonra kurulan A B’yi hatırlatı
rım” diyerek bağladı.

Abdurrahman Dilipak sarsıcı 
konuşmasıyla dinleyenleri heyacan- 
landırdı: “Batının ilkeleri değil çı
karları vardır. Avnıpa çıkarı ölçü

sünde Türkiye üyeliğini oylamayla 
kabul edebilir. Bu durumda önemli 
olan bizim ne yapmamız gerektiği
dir. Kendi hedef ve stratejimizi orta
ya koymadan bir şey yapmamız 
mümkün değildir. Ancak Türki
ye’deki Müslümanların bugünkü 
düzeyleri, toplumsal yaşayışları ve 
hareket tarzları pek de iç açıcı ma
hiyette değildir. Bu sebeple gelin 
yeniden iman edelim. “Ey iman 
edenler İman ediniz •”

Kazım Sağlam’ın “Avrupa Birli
ği ile birlikteliğimiz, ABD ve İsrail 
birlikteliğinden daha ehvendir. 
ABD ve İsrail’in hegemonyacı poli
tikalarının yanında olmaktansa 
AB’ye girmek, diğerlerinin safında 
yer almaktan iyidir. Ancak, AB, 
Amerika’ya muhalif gibi görünse de 
menşei aynı olduğundan pek de bir 
zıtlık söz konusu değildir” gibi ifade
leri zihinlerde tereddütlere yol açtı.

Forum genel olarak olayı mede
niyet perspektifinden değerlendi
renlerin ağırlığında, AB’ye girilme
mesi yönünde kanaatlerin hissedil
diği bir zeminde geçti. Seçim arafe- 
sinde İslami kesimin Türkiye’nin 
zor seçimine etkisi ne olur göreceğiz 
ama İslami temeller üzerine kurulu 
geniş çaplı projelerin ayak sesleri 
duyulmaya başladı. a

BİR MEDENİYET PROJESİNİN AYAK SESLERİ / TABANOĞLU
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BASSAM TİBİ,
“EURO İSLÂM” YA DA 

SİYASAL İSLÂM’IN ÖTEKİ ADI

ABDURRAHMAN DİLİP AK

K onrad Adenauer Vakfı, İs- 
tanbul Bilgi Üniversitesi 
(Köprü) Die Brücke Vak- 

fı’nın ortaklaşa olarak Beyoğlu Go- 
ethe İnstitut’de düzenlediği 38. 
KAV Tartışma Forumunun 18 Eylül
deki konuğu Göttingen Üniversitesi 
Profesörlerinden Dr. Bassam Tibi 
idi. Konu : “Almanya’da ve Türki
ye’de İslam ve İslamcılık”.

Öncelikle, konunun isimlendiril- 
mesinde temel bir yanlışlık sözkonu- 
su. Almanya’da ve Türkiye’de iki şey 
sorgulanmakta: “İslâm ve İslâmcılık”.

Hemen belirtelim ki İslâm bir ta
nedir ve o zaman ve mekan üstü bir 
anlam taşır. Kur’ân Allah’ın kelamı
dır; dolayısı ile zaman ve mekana 
dayalı olarak farklılık göstermez. 
Ancak, kuşkusuz Kur’an’m ontolojik 
varlığı yanında, onu anlayan insa
nın algılama düzeyi, bilgi ve hayat tec
rübeleri nedeni ile bir algılama / anla
ma farklılığı ve buna paralel olarak 
da anlamlandırma sorunu yaşanabilir. 
Yani semantik ve epistemolojik bir 
farklılaşmadan söz edilebilir. Elbette 
farklı zamanlarda ve farklı coğrafya
larda, toplumun değişmesine paralel 
olarak farklı telakkilerin doğması 
mümkündür. O zaman “Almanya’da 
ve Türkiye’de İslam Telakkisi / Anla
yışı” demek daha doğru olurdu. De
ğişen dinin kendisi değil, dine ilişkin 
Müslüman kişi ve toplulukların telakki
leridir. Çeşitli mezhep ve tarikatla
rın, imamların, müceddit ve fakihle- 
rin yaptıkları da aslında budur.

“İslamcılık” konusuna gelince. 
“İslamcı” ve “Müslüman” aynı kişi

değildir. Müslüman olmayan bir kişi 
de “İslamcı” olabilir. Tıpkı “şarkiyat
çı” nın şarklı olması gerekmediği gibi. 
İslamcıların İslam’la ilgileri, inanç 
boyutunda olması gerekmez.. İslam 
uzmanı olan, İslam’la ilgilenen her
kesin İslâmcı olarak tanımlanması 
mümkündür. Müslümanlar kendile
rinin “İslamcı” olarak tanımlanma
sından genel olarak rahatsız olurlar. 
Dolayısıyla konunun “Almanya’da 
ve Türkiye’de M üslümanlar" gibi bir 
başlık altında olması daha doğru bir 
tercih olurdu..

İslam bir “dîn” dir; “religio” değil
dir. Yani bireyin Tanrı ile ruhsal iliş
kisini tanımlayan seküler bir bakış, 
duruş değildir. Yerden göğe yüksel
mez; gökten yere iner. Yani referan
sı yeryüzü ve insan değil, İlahi kay
naktır. Batılılar İslam’ı gerçek an
lamda bir din olarak değerlendirmek 
yerine, onu religio olarak görmek 
eğilimindedirler. Çünkü öyle olduğu 
zaman dini çeşitlendirmek, seküler 
bir olay olarak rasyonelleştirilen di
ni reforme etmek yani yeni bir forma 
kavuşturmak mümkün olur.

Euro İslâm ve Siyasal İslâm

Liberal İslam, Ortodox İslam, Ameri- 
kano İslam, Laik İslam, Folk İslam, 
Radikal İslam, Alevi İslam, Protestan 
İslam, Türk İslam, Arap İslam, Siya
sal İslam, Çağdaş İslam gibi tanımlar 
basında sıkça kullanılan deyimler 
arasında. “Euro İslam” ise diğerleri
ne göre nispeten yeni! Asıl amaç ise 
İslam’ı kendi içinde parçalamak ve ato-

mize etmek; belli yaşam tarzlarını ve 
telakkilerini dinleştirerek, dini bir 
iman olmaktan, şeriat olmaktan çı
kartıp, religiolaştırmak!

Oysa İslâm bir dindir; Allah tara
fından, peygamberi vasıtası ile, in
sanlara vahiy yolu ile indirilen, ya
ratılış sırrını açıklayan, insanın geç
mişi ve geleceği hakkında bilgi ve
ren, ibadet yollarını gösteren, eksiği 
ve fazlası olmadığı gibi içinde bir ha
tası da bulunmayan, kendisine hiç
bir şeyin eklenip çıkartılamayacağı 
bir bütünü ifade eder. İslâm’ın kay
nağı A ilah Kelâmı’ dır ve orijinal şek
li levh-i mahfûz dadır.

Ne var ki İslam’ı irticâ ve tehdit 
olarak algılayanlar, öteden beri dini 
reforma tabi tutarak Müslümanları 
ehlileştirme, dini kendi çıkar ve si
yasal amaçlarına karşı bir tehdit 
oluşturmayacak biçimde yeniden ta
nımlama çabasına girmişlerdir. 
Amaçlanan Kilise’ye benzer bir cami, 
Incil’e benzer bir Kur’ân, papaza ben
zer bir imam ve Hıristiyan’a benzer bir 
Müslüman’dır. Siyasal İslam tartış
malarının kaynağında da bu vardır. 
Gerçek amaç, dini toplumsal planda 
camilere, bireysel planda vicdanlara 
hapsetmek, ekonomik, sosyal ve siyasal 
hayatta dinin etkisini en aza indirmek, 
hatta sıfırlamaktır.

Bu konuda yanlış laiklik telakki
sinin büyük rolü var. Ülkemizde la
iklik adına devletin dine egemen ol
duğu Bizantinist uygulama sözkonu- 
su... Laikliğin objesi din ve devlet 
değil, kilise ile devlettir. Laik bir dü
zenden bahsetmek için bir ruhban
lık müessesesi ve otoritesinden ve 
din adına bir hiyerarşiden söz etmek 
gerekir. Oysa İslam’da ruhban sınıfı 
yoktur. Dini temsil eden bir kilise ya 
da Tanrıyı temsil eden bir papa ya da 
kutsal bir kıral yoktur. Halife denilen 
kişi Allah’ı ve İslam’ı değil Müslü
manları temsil eder.

Kuşkusuz camilerin devlet dairesi, 
imamların memur olduğu, din eğitimi
nin müfredatını devletin tayin ettiği ve
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bunu zorunlu hale getiren bir sistem 
laik olamaz. Burada dine yapılan 
tüm müdahaleler politik bir irade ta- 
rafından gerçekleştirilen politik bir 
müdaheledir. Dolayısı ile asıl politik / 
siyasal İslam budur. Dindarların poli
tik tercihleri ve politik talepleri, si
yasal İslam olarak tanımlanamaz. O 
dindarların taleplerini ifade eder. 
Politik İslam egemen politik iradenin 
dini, kendi ilke ve çıkarlarına göre 
tanımlama ve dayatma iddiasını ifa
de eder, ki bu, devletin örgütlediği 
din kurumu ve resmi İskmdır. Yani 
politik İslam m doğru adresi “resmi 
din’’ anlayışı olmalıdır.

Beyazlar İçin Çalışan Bir Zenci

Bassam Tibi’nin Euro İslam projesi, 
bu anlamda politik Islamdıv ve asıl 
fundamentalist olan yaklaşım da bu
dur. Özellikle İslam gibi bir dinin 
tüm alameti farikalarım yok ederek 
yeniden tanımlama girişimi radikal 
bir tavırdır..

Euro İslam, Müslümanları Batı 
değerlerine uydurma amacına yöne
lik olarak, Müslümanları öngörülen 
standartlara indirgemeye / yurttaş 
kılmaya yönelik, din üzerinden yapı
lan politik bir müdahalenin adı ola
caktır; Bir entegrasyon projesinden 
çok asimilasyon projesini çağrıştır
makta, multi kültürel politikalara ters 
düşülmektedir.

Bir ‘Avrupa Müslüman Toplu- 
mu’ndan söz edebiliriz. Muhakkak 
bunların kendine özgü kültürleri, 
mimari ve estetik kaygıları gelişe
cektir. Ancak bu insanlar dinlerini 
korudukları sürece İslâm’ın genel 
çerçevesi içinde yer almaya devam 
edeceklerdir. “Hikmet mü’minin yitik 
malıdır; nerede ise alır.” Kuşkusuz 
içinde yaşadıkları toplumun kültür
lerinden etkilenecek, dinleri ile çe
lişmeyen ölçülerde kendi hayatları
na katacaklardır. Euro İslam, Müslü
manların Avrupa’daki geçmişlerini 
ve bugünlerini tanımlamak için kul

lanılıyorsa, Endülüs’ten başlayarak, 
Haçlı seferlerinden bugüne sosyal 
ilişkiler, işçi göçleri ve eski sömürge
lerden gelen insanların oluşturduk
ları kültürel kimlik bu yeni tanımın 
alt yapısını oluşturacaktır.

Bassam Tibi’nin Endonezya’da 
bir İslam reformu gerçekleştirildiğini 
iddia etmesi ve onu örnek bir çaba 
olarak selamlaması yukarıdan beri 
anlatmaya çalıştığım durumlarla çeli
şen bir yaklaşım. Tibi, şarklı, Müslü
man gelenekten gelen bir kişi olarak, 
İslam toplumunun Avrupa’daki kök
leri üzerine çalışsa ve Müslümanların 
inandıkları gibi yaşamaları ve toplum 
hayatına bu özelliklerini koruyarak 
katılmalarını sağlayıcı, toplumsal, 
hukuki ve siyasi modeller üzerine ça
lışsa çok daha iyi eder. Camilerin sta
tüsü, Başmüftülüğün organizasyonu, 
eğitim-öğrenim meseleleri, Müslü
manların ekonomik, sosyal, siyasal 
alanda karşılaştıkları sorunlar, Müs
lümanların örgütlenmesi ve birlikle
rini sağlayıcı çabalar çok daha önem
li ve saygın girişimler olacaktır.

Tibi, cihad ve şeriat gibi kavram
ların ne anlama geldiğini çok iyi bil
mekle birlikte, batıkların yanlış ön

B A SSA M  T İB İ  K İM D İR?

Bassam Tibi 1944’e Şam ’da doğdu. 

O rta öğrenimini Fransız Bakalorya

sında, yüksek öğrenimini A lm an
ya’da tamamladı. Uluslararsı İlişki

ler, Sosyal Bilimler, Felsefe ve Tarih  

konularından eğitim gördü. 1973’de 

Profesör oldu. Bir dönem A B D ’de 

Harvvard’da da bulunan Tibi, 

1 991 ’de A m erica A cadem y o f  Arts 

and Science için “İslam  ve Köktendin- 

cilik Projesi”n i tamamladı. Bir ara 

Bilkent U n iv .’de misafir öğretim  

üyeliği yapan Bassam Tibi’nin bazı

ları Türkçe’de de yayınlanan bir çok  

eseri var. Bazıları: K om plo: A rap P o

litikasının Travm ası, A llah ’ın G ölge

sinde İslam ve İnsan haklan , Boğazın  

İki Yakası, Haçlı Seferleri ve C ihad, 

İslam ve Hristiyan Dünyası, Başansız- 

lığa Uğrayan Entegrasyon . ..

yargı ve vehimlerine dayalı bir man
tıkla açıklamaya çalışıyor. İslamcılık 
diye tanımladığı Müslümanların du
ruşunu bir tehdit ve meydan okuma 
olarak görüyor. İslam’ın politik bir sis
tem olmadığını söylüyor. Kuşkusuz 
Kur’ân bir politika kitabı değildir. 
Astronomi ya da Biyoloji kitabı da 
değildir. Ancak bu gerçek, Kur’ân’ın 
bu konularda hiçbir hüküm içerme
diği anlamına da gelmez. Kardavi’yi 
“İslamcıların Papa sı” olarak tanımla
ması ise bir ilim adamına yakışma
yan gayri ciddilikte bir tanım. Bu bi
raz da, Suriyeli olmanın getirdiği İh- 
van-ı Müslimin karşıtı bir tavırdan 
kaynaklanan bir yaklaşım olsa ge
rek.. İhvan’m ilkelerini Komünist 
Manifesto’ya benzetmesi de aynı şe
kilde havada kalan bir iddia.

Bassam Tibi İslam-terör ilişkisini 
de çok sıradan, basit şekilde açıklıyor 
ve El-Kaide örneğinden yola çıkarak 
suçlayıcı bir dil kullanıyor. Ona göre 
İhvan da bir terör örgütü. O bu yakla
şımı ile, Müslümanlardan çok kendi
ni tanımlıyor. Çıkan sonuç şu: O be
yazlar için çalışan bir zenci!?

Şeriat’m ne anlama geldiğini bil
mesine rağmen Tibi, Şeriat’ı genel 
olarak olumsuz anlamda kullandı. 
Bir soru üzerine Şeriat’ın gerçek an
lamını da söyledi.

Kuşkusuz din global bir değerdir. 
Müslümanların kafasında da din açı
sından meşrulaştırdıkları siyasal bir 
model olacaktır. Bütün bunları bir 
tehdit olarak algılamak, eğer bir dü
şünme bozukluğundan kaynaklan
mıyorsa, politik bir art niyet sözkonu- 
su edilebilir.

Tibi, olandan yola çıkarak olması 
gerekeni söylüyor; bir bilim adamı gi
bi değil, bir toplum mühendisi gibi ko
nuşuyor. Çok konuşulan ama hak
kında fazla bir şey bilinmeyen bir ko
nuda binlerinin bilgisizliğini istismar 
ederek kulaklara hoş gelen şeyler 
söylemek aslında zihinleri bulandır
maktan başka bir işe yaramıyor. ■
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ÇÜRÜK İPLİĞE DİZİLEN 
HÜLYALAR 

İTTİHATÇILARIN POLİTİKALARI

ER TU Ğ R U L BAYRAM O Ğ LU

Geçen sayıda Arap milliyet- 
ciliğinin en kuvvetli oldu
ğu yerlerden biri olan Suri

ye’de bile bunların halkı harekete 
geçirecek derecede kuvvetli olma
dıklarını, Cemal Paşa’nm hatırala
rına dayanarak söylemiştik. Tabi ki 
yabancı devletlerle işbirliği içinde 
olan Arap grupları vardı ve bunla
rın içinde akla gelen bir isim var; 
Şerif Hüseyin. Şerif Hüseyin ailesi 
II.Abdulhamid döneminde uzun 
yıllar İstanbul’da bulundurulmuş
tur. “Vezir payesindeki Şerif Hü
seyin P aşa’nın sadakati, Sultan 
Abdulhamid tarafından şüpheli 
görülmüştü. Hüseyin Paşa ve 
oğulları, Hamid rejiminde çeyrek 
asır İstanbul’da oturtulmuş, Hi- 
ca’za gitmeleri yasaklanmış, ken
dilerine iyi görevler verilmişti. İt
tihatçılara göre Sultan Hamid re
jiminde ‘menkub’ olanların hep
si, son derece makbul insanlardı. 
İttihatçılar işbaşına gelince, Ha- 
şimi hanedanının bir çok dalı ve 
üyesi olduğu halde, bu sebeble, 
Hüseyin Paşa’yı, Mekke Şerifi 
yaptılar.” (Yılmaz Oztuna - Büyük 
Osmanlı Tarihi. C. 5 S. 486 . Ötü- 
ken Yayınları) İttihatçılar garip bir 
Abdulhamid düşmanlığı içinde, 
onun yaptıklarının tersini yaparak 
düze çıkacaklarına inanıyorlardı. 
Abdulhamid’in politikalarının arka

planlarını inceleme ihtiyacı dahi 
duymuyorlardı. Veya böyle bir ka
pasiteleri yoktu. Burada İttihatçıla
rın bir özelliği ortaya çıkıyor, tecrü
besizlikleri.

Sen yakışmaz dersin amma 
kel başa şimşir tarak

Sadrazam oldu Talat cilve-i 
takdire bak

Beyti bu durumu açıklamakta
dır. İttihatçıların bazı stratejik 
yanlışlarına geçmeden evvel Ab- 
dulhamid dönemi Ortadoğu poli
tikası hakkında bir kaç anekdot 
daha aktaralım.

Theodor Herzl Abdulhamid’le 
görüşüp, ondan Filistin’de toprak 
istediği zaman Abdulhamid 

. Benim Suriye ve Filistin alay
larımın efradı birer birer Plev- 
ne’de şehit düşmüşlerdir. Bir ta
nesi dahi geri dönmemek üzere 
hepsi muharebe meydanında kal
mışlardır... Bırakalım Yahudiler 
milyarlarını saklasınlar. Benim İmpa
ratorluğum parçalandığı zaman onlar 
Filistin’i hiç karşılıksız ele geçirebilir
ler. .. Fakat yalnız cesetlerimiz tak
sim edilebilir. Ben canlı bir beden 
üzerinde ameliyat yapılmasına 
izin veremem” demiştir.

İttihatçı Ahmed Bedevi “İtal
yanların Trablus’a tecavüzleri üze
rine isyan halinde olan Yemen 
İmamı Yahya’nın İmameti ıslaha

memur olan İzzet Paşa’ya ‘Cephe
nizi bana değil, düşmana çevirin’ 
diye haber yolladığını ve bizzat 
onun teşebbüsü ile ağır da olsa bir 
anlaşmaya varıldığını” yazmakta
dır. Biz Arabistan’ı tamamen ter- 
kettikten sonra bile İmam Yahya 
devlete bağlı olduğunu bir çok de
fa ifade etmiş; Yemen’deki Os- 
manii memurlarına lüzumlu hür
met ve himameyi göstermiştir. (Zi
ya Nur Alcsun-Osmanlı Tarihi, C.
5 S. 318-319-Ötüken Yayınları)

Benzer bir olay da Arnavutlar
la ilgili olarak anlatılır. Balkanlar
da Arnavutlarda ayaklanmışlardı. 
Oysa onlar Abdulhamid’e bağlılık
ta oldukça ileri idiler. Rıza Nur 
Aksun “1940’dan sonra Türkiye’ye 
gelen bazı Arnavut uleması, bana, 
bir çok nüfuzlu beylerin, Sultan 
Hamid’in ismi anıldığı zaman, 
hürmeten ayağa kalktıklarını ve 
hatıraları tazelendikçe ağladıkla
rını... anlatmışlardı” diyerek ara
dan geçen yıllara rağmen Arna
vutların bağlılıklarını ortaya koy
maktadır. İttihatçılar ise bazı du
yarlılıkları dikkate almadan hare
ket edince onların da ayaklanma
sına sebep oldular.

İlginç bir anekdot ta A kif le il
gilidir. Mehmet Akif Mısır’da bu
lunduğu sırada (1929) Mahir (İz) 
Bey’e bir mektup yazar. Akif mek
tubunda “...El Camiatü’l-Mısriy- 
ye’de Türkçe dersi okunurmuş. 
Bunu tedris eden Abdulvehhab 
Azzam Bey’le üç dört aydan beri 
muarefe peyda ettik. Adamcağız 
Türkçe dersini bana vermek iste
di. Ben de ‘pekala’ dedim” (Mek
tuplar, T.D.K. Yayınları S. 16) de
dikten sonra öğrencileri için 
Türkçe kitaplar istemektedir. Bu 
dönemde Türkçe evrensel bir dil
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değildir. Mısır Osmanlı’dan ayrıl
mıştır ama Üniversitesinde Türk
çe eğitimi vardır. Bu da üzerinde 
düşünülmesi gereken bir noktadır.

Abdulhamid karşıtı ve Tanin 
gazetesinin sahibi olan Hüseyin 
Cahit II. Meşrutiyet sonrası topla
nan mebuslara II. Abdulhamid’in 
verdiği yemeği anlatırken ilginç bir 
olayı da aktarır “...Abdulhamid, sol 
tarafında Ahmet Rıza olduğu halde 
tekrar içeri geldi. Padişah meclis 
başkanı ile salonu ağır ağır dolaşı
yordu. Ahmet Rıza, gözleri iliştiği 
mebusları Abdulhamid’e tanıştırı
yordu. Bu sırada Havran mebusu 
Halil efendi, arkasında maşlahı, 
başında kefiyesi ile herkesi itip 
kakarak telaş ve çoşku ile ileri atıl
dı. Uyandırdığı merak ve kaygı 
arasında Abdulhamid’in elini 
yakaladı “Havran mebusuyum. 
Yurtttaşlarımm bana yüklediği bir 
görev var, yerine getireceğim. O da 
şanlı Halifenin elini öpmektir” de
di. (H. Cahit Yalçın Siyasal Anı
lar.. Sh. 50 İş Bankası Yayınları) 

Arap milliyetçisi olan ekip
ler elbette vardır. Ziya Nur Aksun 
“Arapçılarm hemen hepsi, yaban
cıların kendi nüfuz ve menfaatle
rini temin için açtıkları mektep
lerde yetişmiş kimselerdi. Kendi 
halkları üzerinde müessir değiller
dir. Fakat Sultan Hamid gibi ge
niş müslüman toplulukları tarafın
dan sevilen ve sayılan bir liderin 
indirilişi, ondan sonraki akıl almaz 
idari hatalar ve halk rağmma vu- 
cut verilen tasarruflar, Osmanlı 
camiasında büyük bir gayr-ı mem
nunluk uyandırmış; Arapçı hare
ket biraz da bu hoşnutsuzluktan 
kuvvet almıştır. Diğer taraftan İt
tihatçıların garip Türkçü politika
sı da Arapçılarm tesirini kolaylaş
tırmış görünmektedir” diyerek ko
nuyu gayet güzel bir şekilde özetle
mektedir.

İttihatçılar aynı hatalarını Bal
kanlarda da tekrarlamışlar ve Bal
kanların kaybında etkin olmuşlar
dır. İttihatçılar Kiliseler Kanu- 
nu’nu çıkararak, Balkan milletleri
nin birleşmeleri önündeki en bü
yük engel olan sorunu halletmişler 
ve bunu duyan Abdulhamid “Ey
vah, Rumeli elden gitti” diyerek 
tecrübesini konuşturmuştur.

İttihatçı liderler tecrübesizlik
lerinin kurbanı olmuşlar ve akıl al
maz hatalar yapmışlardır. Ancak 
bu grup içinde Moiz Kohen/Teki- 
nalp gibi Siyonist kongresine ka- 
tılanlar da vardır. Prof. Dr Orhan 
Türkdoğan onun hakkında “Moiz 
Kohen de hem ad değiştirmek 
hem de Sebataycı kanı taşımasını 
belirtmesi nedeniyle iki kimlikli
dir” dedikten sonra bazı yabancı 
akademisyenlerin fikirlerini “Te- 
kinalp’in Türkçülere yaklaşımı
nı, bazı yabancı akademisyenler, 
İttihatçı aydınları Turan idealine 
yöneltmek suretiyle İsrail top
raklarına olan duyarlılıklarını

zayıflatmak emeline bağlarlar”
şeklinde özetlemektedir. İttihatçı
ların Selanikte kök salmasında et
kili olan Emmanuelle Karasso da 
uluslararası ilişkileri ile ilginç bir 
isimdir. İttihatçıların II.Abdulha- 
mid’in Filistin’e Yahudi göçünü 
engelleyen yasaklarını kaldırdığını 
ve Karasso’nun Filistin’e Yahudi 
göçü için çalışan bir demek kurdu
ğunu da hatırlarsak, tecrübesiz İtti
hatçılar üzerinde bazı siyonist 
odakların nasıl etkin olduklarını 
daha rahat anlarız.

Feylezof Rıza’nın şiiri belki İt
tihatçıların bazı duygularını daha 
iyi anlatır:

Padişah hem zalim, hem deli 
dedik

İhtilale kıyam etmeli dedik 
Şeytan ne dediyse, biz beli dedik 
Çalıştık fitnenin intibahına 
Divane sen değil meğer bizmişiz 
Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz 
Sade deli değil, edepsizmişiz 
Tükürdük atalar kalbiğahma ■
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ÜMRAN EK

AB UYUM YASALARI VE ANALİZLERİ

Hazırlayan: Muharrem Balcı

Bilindiği gibi, Avrupa Birliği Komisyonu, AB sürecinde "biryol haritası"olarak tanımlanan ve Türkiye'nin tam üyelik 
stratejisini tek taraflı olarak belirlediği Katılım Ortaklığı Belgesi'ni 8 Kasım 2000 tarihinde açıklamış, belge, AB'nin en 
yüksek karar organı olan AB Konseyi'nin 20 Kasım ve 5 Aralık 2000 toplantısında onaylandıktan sonra resmi olarak ge
çerlilik kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti de Katılım Ortaklığı B e lg e s in i  çizilen yol haritasına uygun içerikte 19 Mart 
2001 tarihli Ulusal Program’ı kabul ve ilan etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Program’daki taahhütleri uyarınca AB adaylık sürecinde mesafe alabilmek için önce 
Anayasada Ekim-20j01'de bazı değişiklikler yaptı. Sonra da bu değişikliklere paralel olarak hazırlanıp Bakanlar Kurulun
ca 15 Ocak 2002'de TBMM Başkanlığı'na sunulan tasarı, 6 Şubat 2002'de, TBMM Genel Kurulu'nda, üzerinde önemli 
değişiklikler yapılarak 4744 sayılı kanunla kabul edildi. Kanun, 19 Şubat 2002'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür
lüğe girdi.

1. Uyum Yasaları olarak adlandırılan bu değişiklikten sonra, Anayasada Ekim-2001 ve Türk Medeni Kanunu'nda da 
Kasım-2001'de yapılan değişikliklere paralel olarak 2. Uyum Yasaları Paketi hazırlandı. Bakanlar Kurulu'nca 15 Mart 
2002'de TBMM Başkanlığı'na sunulan tasarı, 26 Mart 2002'de TBMM Genel Kurulu'nda üzerinde iki değişiklik yapılarak 
kabul edildi. 9 Nisan 2002 tarih li Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yine Katma Protokol ve Ulusal Program’daki hedef ve taahhütler gereği 3 Ağustos 2002 günü 4771 sayılı Kanunla, 
3. AB Uyum Yasaları Paketi Mecliste kabul edildi. 8 Ağustos 2002 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren paket 13 mad
deden oluşmaktadır ve tümü de bir oturumda kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Uyum Yasaları paketlerinde kanunlaşan hükümlerin mahiyeti ve pakette bulunan konularda eskiye göre ne gibi de
ğişiklikler yapıldığının bilinmesinde, hem AB karşısında ülke olarak konumumuz, hem de vatandaş olarak bu değişiklik
lerden ne surette etkilenebileceğimiz bakımından yarar görmekteyiz. Her ne kadar toplumumuzun, özellikle de aydınla
rımızın “ kendi hukukuna malikiyet” olarak tarif edilen “ hakların ı bilmek ve kullanmak konusundaki ataleti bilinse de, hu
kukçular olarak bazı keyfiyetleri arzuları hilafına anlatmak bir görev olmaktadır.

Anayasada ve kanunlarda yapılan değişiklikleri anlamak için, değişikliklere hayat veren ve AB için yol haritası olarak 
adlandırılan Katılım Ortaklığı Belgesi ile bu belgeye uyarlı biçimde hazırlanmış ve bir dizi taahhüdü içeren Ulusal Prog- 
ram’ı yeniden gözden geçirmek gerekmektedir. Bu çerçevede araştırmanın başında Katılım Ortaklığı Belgesi’ni ve Ulu
sal Program metnini sunuyoruz. Daha sonra da Uyum Yasaları olarak yapılan kanun değişiklikleri metinleri aşağıya 
alınmıştır.

Bu değişikliklerin her biri ile ilgili bir çok yayın organında gerekli açıklamaları parça parça bulmak mümkündür. An
cak tümünü bir arada ve hem metinleri hem de değerlendirmeleri ile birlikte bir bütün içinde bu çalışmada bulacaksınız. 
Burada Uyum Yasaları’mn neler getirdiği konusunda bazı spot bilgilerin anlaşılabilmesi için önce Anayasa değişikliği in
celenmiştir. Kısa zamanda Ümran Dergisi için hazırlanan bu çalışma, uyum yasalarının uygulamalarının görülmesin
den sonra daha gelişmiş olarak ve nihai değerlendirmelerle bilgilerinize sunulacaktır.
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KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ 
4 Aralık 2000

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarından olu
şan AB Genel İşler Konseyi, 4 Aralık 2000 tarihinde Brük
sel'de yaptığı toplantıda, Katılım Ortaklığı Belgesi'ne son 
şeklini verdi.

AB dışişleri bakanları, Türkiye'nin şiddetli tepkisine yol 
açan Kıbrıs ve Ege konusunu ‘ön şart’ olarak getirmeyip 
‘güçlendirilmiş siyasi diyalog’ başlığıyla yeni bir paragraf 
oluşturdular. Yunanistan'ın ısrarlarıyla Kıbrıs ve Ege konu
su, siyasi kriter çerçevesinde kalmasına rağmen bu çerçeve, 
‘güçlendirilmiş siyasi diyalog' paragrafı altına alındı. Böyle
likle Ankara'nın isteği oldu ve her iki konunun Türkiye'nin 
önüne 'ön şa rt1 olarak getirilmesi önlendi. Ancak Atina'nın 
eli, Brüksel tarafından boş bırakılmadı ve ısrarlı oldukları her 
iki konudan Kıbrıs 'Kısa vade', Ege ise 'Orta vadeli öncelik
ler' başlığıyla duyuruldu. ^

Türkiye İçin Katılım Ortaklığı

1. GİRİŞ
AB Konseyi Helsinki'de (10-11 Aralık 1999), Türkiye'deki olumlu geliş
meleri ve Kopenhag Kriterlerinin yerine getirilmesi yönündeki reformla
rın sürdürülmesi niyetini memnuniyetle karşılamıştır.

AB Konseyi, Helsinki toplantısında, "daha önceki AB Konseyi so
nuçları temelinde" bir Katılım Ortaklığı Belgesi hazırlanması kararı al
mıştır. Belge, siyasi ve ekonomik kriterler ile üye ülke yükümlülükle
ri ışığında katılım hazırlıklarının yoğunlaşması gereken öncelikleri 
içerecek ve müktesebatın benimsenmesi için Ulusal Programa eşlik 
edecektir.

AB Konseyi, 1997'de Lüksemburg'daki toplantısında, Katılım Or
taklığının, aday ülkelere yönelik tüm yardımları tek bir çerçeve altında 
yürüten geliştirilmiş katılım öncesi stratejinin kilit öğelerinden biri oldu
ğunu kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, katılım sürecinde karşılaşılan so
runların üstesinden gelinmesine destek olmak amacıyla, AB, yardımla
rını her adayın özel ihtiyaçlarına yöneltir.

Bu anlayışla tam uyumlu olarak, AB Komisyonu, 26 Temmuz 2000 
tarihinde, katılım öncesinde ve özellikle Katılım Ortaklığının oluşturul
masına yönelik olarak, Türkiye'ye AB tarafından yapılacak yardımların 
tüm kaynaklarını koordine etmek için gerekli tek çerçeveyi oluşturmaya 
yönelik bir Yönetmelik önermiştir. Türkiye'ye yönelik bu Çerçeve Yö
netmelik, diğer 10 Orta ve Doğu Avrupa aday ülkelerinin yönetmelikle
ri örnek alınarak hazırlanmıştır. (Konsey Yönetmeliği 622/98; 
OJL85.20.3 1998, sayfa I)

Katılım Ortaklığı, Türkiye için ilk Katılım Ortaklığının kurulmasına 
dair Konsey Yönetmeliği ile oluşturulacaktır. Bu Katılım Ortaklığı, Tür
kiye'ye danışıldıktan sonra ve Konsey tarafından kararlaştırılan ilkeler, 
öncelikler, ara hedefler ve koşullar esas alınarak, Komisyon tarafından 
önerilecektir. Belge, Türkiye'nin adaylık sürecindeki gelişmeye ilişkin
2000 ilerleme Raporu'ndaki değerlendirmeyi dikkate almaktadır.
2. AMAÇLAR
Katılım Ortaklığının amacı, AB üyeliği yolunda Türkiye'nin kaydettiği ge
lişmeler hakkında Komisyonun 2000 İlerleme Raporu'nda saptanan ile
riye yönelik çalışmaların öncelikli alanlarını, bu önceliklerin uygulanma
sında Türkiye'ye sağlanacak mali imkanları ve bu yardıma ilişkin koşul
ları tek bir çerçeve altında toplamaktır. Katılım Ortaklığı, aday Devletle
rin üyelik hazırlıklarına yardımda kullanılacak bir dizi politika aracının 
temelini oluşturur. Türkiye'nin, Katılım Ortaklığı temelinde, AB mevzu
atına uyuma ilişkin Uljjjjjusal Programını bu yıl içinde benimsemesi

beklenmektedir. Ulusal Program, Katılım Ortaklığının ayrılmaz bir par
çası olmamakla beraber, belgenin kapsadığı öncelikler Katılım Ortaklı
ğına uymalıdır.
3. İLKELER
Her aday Devlet için saptanmış olan temel öncelik alanları, üyelik için 
aşağıdaki koşulların zorunlu olduğunu kaydeden Kopenhag kriterlerini 
yerine getirme yeteneği ile, bağlantılıdır:

-Aday Devlet, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azın
lıklara saygı ve onların korunmasını güvence altına alan kurumların is
tikrarını sağlar;

- İşler bir pazar ekonomisinin varlığı ve ayrıca, Birlik içindeki reka
bet baskısı ve pazar güçleri ile başedebilme yeteneği;

-Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin amaçlarına bağlılık dahil, 
üyelik yükümlülüklerini üstlenme yeteneği.

AB Konseyi, Madrid'deki toplantısında, Topluluk politikalarının 
uyumlu olarak yürütülmesini teminen aday ülkelerin katılım ertesinde 
idari yapılarının uyumlaştırılması gereğini vurgulamıştır. AB Konseyi, 
Lüksemburg Zirvesi'nde müktesebatın mevzuata meczinin gerekli oldu
ğunu belirtmiş; ancak bunun da kendi başına yeterli olmadığını ve asıl 
önemli olanın uygulama olduğunu vurgulamıştır.

AB Konseyi, Helsinki'deki toplantısında, 13 aday ülkenin tek bir 
çerçeveye alınması ile oluşan katılım sürecinin kapsayıcı niteliğini teyit 
etmiştir. Aday Devletler katılma sürecine eşit koşullarda katılmaktadır
lar. AB Konseyi, aday Devletlerin AB Antlaşmalarında belirlenen değer
leri ve amaçları paylaşmaları gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, AB 
Konseyi, Birleşmiş Milletler Yasası'na uygun olarak uyuşmazlıkların ba
rışçı çözümü ilkesini vurgulamış ve aday Devletlerin mevcut tüm sınır 
sorunlarını ve ilgili diğer sorunları çözmek için her türlü gayreti göster
melerini önemle talep etmiştir. Makul bir sürede bu gerçekleşmediği 
takdirde, aday Devletler uyuşmazlığı Uluslararası Adalet Divanı’na gö
türmelidirler.

AB Konseyi ayrıca, çözüme kavuşmayan herhangi bir soruna ilişkin 
durumu, özellikle katılım sürecine yansımaları açısından ve bunların 
Uluslararası Adalet Divanı vasıtasıyla çözümünü sağlamayı teşvik için, en 
geç 2004 yılı sonuna kadar gözden geçireceğini kararlaştırmıştır.

Ayrıca, AB Konseyi, Türkiye'nin reformlarını, derinleştirilmiş siyasi 
diyalog da dahil olmak üzere özellikle insan haklarına da atıfta buluna
rak, katılıma ilişkin siyasi kriterlerin karşılanması yönünde ilerlemeye 
ve Helsinki sonuçlarının 4 ve 9(a) paragraflarında yer alan hususlara da 
ağırlık vererek teşvik etmek ve desteklemek amacıyla, Türkiye'nin katı
lım öncesi stratejiden yararlanacağını vurgular; bu anlayışla, AB, Türki
ye'yi, tüm taraflarla birlikte, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü 
amaçlayan sürecin başarıyla sonuçlanması yönünde, BM Genel Sekre- 
teri'nin çabalarına destek olunmasına devam edilmesi yönünde teşvik 
etmektedir.
4. ÖNCELİKLER VE ORTA VADELİ HEDEFLER
AB Komisyonu, ilerleme Raporlarında, aday devletlerin üyelik hazırlık
larında bazı alanlarda geliştirilmesi ve devam etmesi gereken çabaların 
altını çizer. Bu durum öncelikler kapsamında ara aşamaların tanımının 
yapılmasını ve her tanımın ilgili Devletlerin işbirliğiyle belirlenecek ke
sin amaçlarla tamamlanmasını gerektirir, bunun başarıya ulaşması ve
rilecek yardımın derecesini, bazı ülkelerle devam eden müzakerelerde 
kaydedilen gelişmeyi ve diğer ülkelerle yeni müzakerelerin açılmasını 
belirler. Katılım Ortaklığının öncelikleri ve orta vadeli hedefleri, kısa ve 
orta vade olarak iki gruba bölünmüştür. Kısa vadede sıralananlar, Tür
kiye'nin 2001 yılına kadar bunları tamamlaması veya somut olarak ile
riye götürecek adımları atması beklentisi esas alınarak seçilmiştir. Orta 
vadede sıralananlar ise, tamamlanması bir yıldan fazla sürmesi müm
kün, ancak imkanlar ölçüsünde çalışmaları 2001 yılı içinde başlatılma
sı beklenenlerdir.
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Katılım Ortaklığı, Türkiye'nin üyelik hazırlıkları için gerekli öncelik 
alanlarını belirlemektedir. Türkiye her halükarda ilerleme Raporunda 
yer alan tüm konulara eğilmek durumunda olacaktır. Türkiye’nin, Or
taklık Anlaşması, Gümrük Birliği ve örneğin, tarım ürünlerine ilişkin ti
caret rejimi gibi AT-Türkiye Ortaklık Konseyi kararları çerçevesinde 
müktesebatın yasal uyumu ve uygulamasına ilişkin yükümlülüklerini 
yerine getirmesi de önem taşımaktadır. AB mevzuatının yasalara mec- 
zinin tek başına yeterli olmadığı, ayrıca Avrupa Birliğinin uyguladığı 
standartlarda uygulanmasının güvence altına alınmasının da gerekli ol
duğu da hatırda tutulmalıdır. Aşağıda sıralanan tüm alanlarda mevzu
atın güvenilir ve etkin uygulaması gerekmektedir.

AB Komisyonu'nun İlerleme Raporundaki analizler temel alınarak, 
Türkiye için belirlenen kısa ve orta vadeli öncelikler ve ara hedefler aşa
ğıdadır:

4.1. Kısa Vade (2001)

Güçlendirilmiş siyasal Diyalog ve siyasi Ölçütler
Helsinki sonuçlar bildirgesine uygun olarak, siyasal diyalog bağlamın
da, Helsinki sonuçlar bildirgesinin 9(a) maddesinde atıf yapıldığı gibi, 
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunma
sı sürecini başarılı bir sonuca bağlamaya yönelik çabalarını güçlü bir bi
çimde desteklemek.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10.maddesi doğrultusunda, 
ifade özgürlüğü hakkı için Yasal ve anayasal güvenceleri güçlendirmek. 
Bu bağlamda şiddet içermeyen görüşlerini açıklamaktan hapis cezası 
verilen kişilerin durumuna işaret etmek.

Dernek kurma özgürlüğü ve barışçıl toplantı hakkı ve sivil toplu
mun gelişmesini cesaretlendirmek için yasal ve anayasal güvenceleri 
güçlendirmek.

işkence uygulamalarına karşı mücadeleyi pekiştirmek için yasal 
hükümleri güçlendirmek ve bu yönde gereken bütün tedbirleri almak ve 
Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesine uyumu sağlamak.

Mahkeme öncesi gözaltı ile ilgili yasal uygulamaları (prosedürleri), 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve İşkenceyi Önleme Komi
tesi tavsiyeleri doğrultusunda daha fazla uyumlulaştırmak. Her türlü in
san hakları ihlaline karşı hukuki yeniden yargılama olanaklarının güç
lendirilmesi

Diğer ülkeler ve uluslararası örgütlerle işbirliği içinde kanun uygu
layıcı yetkililerin insan hakları konusunda yoğun olarak eğitimi.

Yargının - Devlet Güvenlik Mahkemeleri de dahil olmak üzere -  iş
leyiş ve etkinliğini uluslararası standartlara uygun olarak iyileştirmek. 
Özellikle, hakim ve savcıların Avrupa Birliği mevzuatı - insan hakları ala
nı dahil olmak üzere - eğitimlerini güçlendirmek.

Ölüm cezası ile ilgili fiili moratoryumun devam etmesi.
Türk vatandaşlarının kendi anadillerinde televizyon ve radyo yayını 

yapmalarını yasaklayan her türlü yasal hükmün kaldırılması.
Bütün vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel olanaklarını artırıcı 
bir bakış açısıyla, bölgesel dengesizliklerin azaltılmasına yönelik, ve 
özellikle Güneydoğudaki durumun iyileştirilmesi için kapsamlı bir yak
laşım geliştirmek.
Ekonomik Ölçütler
Özellikle kamu harcamalarının denetim altına alınmasına ilişkin olarak 
IMF ve Dünya Bankası ile üzerinde mutabık kalınan hali hazırdaki enf
lasyonla mücadele ve yapısal reform programının uygulanmasının sağ
lanması.

Saydamlığın ve izlemenin güvenceye alınması amacına yönelik ola
rak mali sektör reformunun uygulanmasına süratle başlanması.

AB usulleri ve Katılım Öncesi Ekonomik Programın (KÖEP) sunul
ması ile uyumlu olmak üzere, yıllık mali durum bildirimini içeren bir ka

tılım öncesi mali izleme yöntemi hazırlanması. Katılım Öncesi Ekono
mik Programın (KÖEP). KÖEP, ülkenin kapsamlı bir ekonomik program 
yoluyla AB'ye katılıma hazırlanması amaçlamaktadır.

Tarımsal reformların sürdürülmesi.
Sosyal unsur dikkate alınarak devlet işletmelerinin özelleştirilmesi

ne devam edilmesi.
İç Pazar
Fikri ve sınai haklar: Fikri haklar mevzuatı uyumuna devam edilmesi 
ve korsanlıkla mücadelenin güçlendirilmesi.
Malların serbest dolaşımı: Avrupa standartları, belgelendirme ve uy
gunluk değerlendirmesi ve markalama konularında uyumun hızlandırıl
ması; mevcut piyasa izleme ve değerlendirme yapılarının teçhizat ve 
eğitim ile desteklenerek güçlendirilmeye başlanması; Yeni ve Küresel 
Yaklaşım ilkelerinin iç hukuka aktarılmasını sağlayacak belirli sektörle
re (gıda, ilaç, kozmetik, tekstil) ve çerçeve mevzuata ilişkin çalışmala
rın hızlandırılması ve uygun idari yapılar oluşturulması; ticaret önünde
ki teknik engellerin kaldırılması.
Rekabet: Saydamlık ve devlet yardımının düzenli takibinin sağlanması
na temel teşkil etmek için devlet yardımının kontrolü konusundaki so
rumluluğu belirtecek mevzuatın kabulü,
Kamu alımları: Özellikle alım sisteminin daha saydam ve hesap vere
bilir hale getirilerek Topluluk müktesebatı ile uyuma başlanması. 
Vergilendirme
Özellikle oranlar, işlem muafiyeti kapsamı, vergilendirme kapsamı ve 
vergi yapısı olmak üzere tüketim vergileri ve KDV konularında uyuma 
başlanması; yeni vergi önlemlerinin Kurumlar Vergisi İşleyiş Prensip
leri ile uyumlu olmasının güvenceye alınması ve ayrımcı önlemlerin 
elenmesi.
Tarım
İşleyen bir tapu kayıt sisteminin, hayvan tanımlama sistemlerinin ve 
bitki geçiş izin sistemlerinin geliştirilmesi ve tarımsal piyasaların izlen
mesi, yapısal ve kırsal gelişime yönelik önlemlerin uygulanması ama
cıyla idari yapıların iyileştirilmesi.

Hayvan ve bitki hastalıkları ile mücadele mevzuatı uyumu öncelikli 
olmak üzere, hayvan ve bitki sağlığı konusundaki Topluluk mevzuatı 
için uygun bir uyum stratejisi oluşturulması ve özellikle laboratuar test
lerine, kontrol düzenlemelerine ve kuruluşlarına mahsus uygulama ka
pasitesinin artırılması.
Balıkçılık
Balıkçılık kaynaklarının kullanımı, piyasa ve yapısal gelişmelerin bir 
kaynak yönetimi politikası ile izlenmesi, denetim ve kontrol önlemle
ri ve balıkçılık filosu sicilinin iyileştirilmesi için idari yapıların oluştu
rulması.
Taşımacılık
Taşımacılık alanındaki AB müktesebatının iç hukuka yansıtılması için 
bir program kabul edilmesi.

Denizcilik güvenlik standartlarına ilişkin mevzuatın uyumuna baş
lanması ve güvenlik standartlarının uygulanması.

Sınıflandırma kuruluşlarının izlenmesi ve Türk bandıra sicilinin 
performansının artırılması konularında deniz taşımacılığı için bir eylem 
planının kabul edilmesi.

Denizcilik idaresinin, özellikle devlet bandıra denetiminin, güçlen
dirilmeye başlanması.
İstatistik
Özellikle nüfus ve sosyal istatistikler, bölgesel istatistikler, iş istatistik
leri, dış ticaret ve tarım istatistikleri olmak üzere istatistiklerin daha faz
la geliştirilmesi için bir strateji benimsenmesi.

Ticari kayıtların AB standartları ile aynı düzeye getirilmesi. 
İstihdam ve Sosyal Konular
AB müktesebatı ile uyum için bir strateji ve ayrıntılı bir program be
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nimsenmesi.
Çocuk işgücü sorunu ile mücadele için yapılan çabaların daha güç

lendirilmesi.
Diğerlerinin yanı sıra, sendikal haklara saygı duyulması ve sendi

kal eylemler üzerindeki kısıtlayıcı hükümlerin kaldırılarak etken ve özerk 
sosyal diyalog için gerekli koşulların güvenceye alınması.

AB müktesebatının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik sosyal 
ortakların kapasite oluşturma çalışmalarının desteklenmesi.
Enerji
Enerji sektöründeki AB müktesebatının kabulü için bir programın uygu
lamaya konması.
Elektrik ve gaz sektörleri için bağımsız bir düzenleyici kurum oluşturul
ması: bu kurumun görevlerini etkin bir biçimde yapmasını sağlayacak 
yetki ve araçların verilmesi.

Başta elektrik ve gaz yönergeleri ile piyasaların açılması olmak üze
re, iç enerji piyasasının kuruluşuna yönelik hazırlıkların yapılması. 
Telekomünikasyon
Ruhsatlandırma, karşılıklı bağlantı ve evrensel hizmet alanlarında AB 
müktesebatı ile uyumun sağlanması; serbestleştirme ihtiyaçlarının da
ha da irdelenmesi;

Bağımsız düzenleyici kurumun kapasite oluşturmasının güçlendi
rilmesi, bir başka deyişle mevzuatı uygulama yeteneğinin güçlendiril
mesi.
Bölgesel politika ve yapısal araçların eşgüdümü
Topluluk kurallarına uygun bir NUT sınıflandırmasının hazırlanması.

Etkili bir bölgesel politikanın geliştirilmesi için bir strateji benim
senmesi.

Türkiye'nin planlama sürecinde projelerin seçiminde bölgesel po
litika ölçütlerini kullanıma başlaması.
Kültür ve Görsel-İşitsel Sektör Politikası 
Özellikle Sınırsız Televizyon Yönergesi ile ilgili olmak üzere, görsel-işit
sel politika alandaki mevzuatın uyumuna başlanması.
Çevre
Müktesebatın uyumu için ayrıntılı yönerge özelinde bir programın ka
bulü.

Çevresel Etki Değerlendirme yönergesinin yasalaştırılması.
Her yıl için gerçekçi kamu ve özel sektör finansman kaynakları ile 

uyum maliyeti tahminlerine dayanan yatırımların finansmanı konusun
da bir plan geliştirilmesi (yönerge özelinde).
Adalet ve içişleri
Adalet ve içişleri alanında Avrupa Birliğindeki mevzuat ve uygulamalar 
konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme programları geliştirilmesi.

Organize suçlar, uyuşturucu ticareti ve yolsuzlukla mücadelenin 
iyileştirilmesi ve kara para aklama ile mücadele için kapasitesinin güç
lendirilmesi.
Gümrükler
Serbest bölgeler ile ilgili mevzuatın uyumuna devam edilmesi ve yeni 
Gümrük Kanunu ve uygulama hükümlerinin uygulanmasının güvence
ye alınması.
İdari ve adli kapasitenin pekiştirilmesi
Kamu idaresinin müktesebatı yürürlüğe koyma ve yönetme kapasitesi
nin, özellikle eğitim yoluyla ve yasadışı göçün ve insan ve uyuşturucu 
ticaretinin önlenmesine yönelik etkin sınır denetiminin geliştirilmesi da
hil olmak üzere ilgili bakanlıklar arasında uygun koordinasyon yoluyla 
iyileştirilmesi.

ilgili idari kurumların güçlendirilmesi dahil kamu idaresinin moder
nizasyonunun hızlandırılması.

Mali kontrol işlevlerinin güçlendirilmesi, gümrüklerin verimliliğinin 
artırılması, vergi idaresinin modernize edilmesi ve kaçakçılıkla mücade
le kapasitesinin artırılması; sınırlarda yapılan hayvan ve bitki sağlığı de

netimlerinin güçlendirilmesi, gıda denetim idaresinin yeniden yapılan
dırılması ve kalitesinin iyileştirilmesi, adli sistemin işlerliğinin geliştiril
mesi ve Topluluk hukuku ve uygulaması konularında yargı mensupları
nın eğitiminin daha fazla teşvik edilmesi.

Program yönetimi için hukuki, idari ve bütçe çerçevesinin kabulü 
(denetim elkitabı ve denetim takibi).

4.2. Orta Vadeli Öncelikler

Güçlendirilmiş siyasal diyalog ve siyasi ölçütler
Helsinki sonuçlar bildirgesine uygun olarak, siyasal diyalog bağlamın
da, anlaşmazlıkların Birleşmiş Milletler Anayasası’na uygun şekilde ba
rışçı yollardan çözülmesi ilkesi kapsamında, Helsinki sonuçlar bildirge
sinin 4.maddesinde atıf yapıldığı gibi, devam eden sınır anlaşmazlıkla
rını ve diğer ilgili konuları çözmek için her çabayı sarf etmek

Hiçbir ayırıma tabi tutulmaksızın ve dil, ırk, renk, cinsiyet, politik 
düşünce, felsefi inanç veya dinlerine bakılmaksızın tüm bireylerin bütün 
insan hakları ve temel özgürlüklerden tam olarak yararlanmalarının gü
vence altına alınması. Düşünce, vicdan ve din özgürlüklerinden yarar
lanma koşullarının daha da geliştirilmesi.

Türk Anayasasının ve diğer ilgili mevzuatın, bütün Türk vatandaş
larının hak ve özgürlüklerini Avrupa insan Haklarının Korunması Söz
leşmesinde belirtildiği gibi güvence altına alan bir bakış açısıyla, tekrar 
gözden geçirilmesi ve bu tür yasal reformların uygulanmasının ve Av
rupa Birliği Üye Devletlerinin uygulamalarıyla uyumun sağlanması.

Ölüm cezasının kaldırılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
6 No.lu Protokolü’nün imzalanması ve onaylanması.

Uluslararası Medenî ve Siyasî Haklar Sözleşmesi ve tercihli Proto
kolü’nün, ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleş
mesi’nin onaylanması.

Cezaevlerindeki gözaltı koşullarının Birleşmiş Milletler Hükümlü ve 
Tutukluların Muamelesinde Gözetilecek Standart Asgari Kurallar ve di
ğer uluslararası normlara uygun hale gelecek şekilde düzeltilmesi.

Milli Güvenlik Kurulunun hükümete bir danışma organı niteliğinde
ki Anayasal rolünün Avrupa Birliği üye ülkelerinin uygulamalarına 
uyumlulaştırılması.

Güneydoğu’da halen devam etmekte olan Olağanüstü Hal’in kaldı
rılması.

Kültürel çeşitliliğin sağlanması ve kökenlerine bakılmaksızın tüm 
vatandaşların kültürel haklarının güvence altına alınması. Bu hakların 
kullanılmasını engelleyen her türlü yasal hüküm -  eğitim alanındakiler 
de dahil olmak üzere -  kaldırılmalıdır.
Ekonomik ölçütler
Özelleştirme sürecinin tamamlanması.
Tarım ve mali sektör reformlarının tamamlanması.

Emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin güven
ceye alınması.

Genç kuşağa ve dezavantajlı bölgelere özel önem verilerek genel 
eğitim ve sağlık düzeyinin yükseltilmesinin sağlanması.
İç pazar
Malların serbest dolaşımı: AB müktesebatı ile uyumun tamamlanma
sı; Avrupa standartları ile uyumun tamamlanması; mevcut belgelendir
me, piyasa denetimi ve uygunluk denetimi yapılarının güçlendirilmesi
nin tamamlanması.
Şirketler hukuku: AB müktesebatı- ile bağdaşmanın tamamlanması. 
Verilerin korunması: mevzuat uyumu ve uygulamanın tamamlanması. 
Sermayenin serbest dolaşımı: Özellikle yabancı yatırımcılar için kısıt
lamaların kaldırılarak uyumun tamamlanması.
Rekabet: bölgesel yardım projeleri dahil olmak üzere devlet yardım
larına ilişkin AB müktesebatı ile uyumun tamamlanması ve tekeller ve
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özel haklardan yararlanan şirketler ile ilgili mevzuatın uyumu.
Kamu ihaleleri: AB müktesebatı ile uyumun tamamlanması; etkin uy
gulamanın güvenceye alınması.
Vergilendirme
Ulusal mevzuatın AB müktesebatı ile uyumunun tamamlanması.
Tarım
Tarımsal ve kırsal gelişme politikalarında müktesebat için hazırlıkların 
tamamlanması.

Gıda işleme kuruluşlarının (et, süt işleme tesisleri) AB hijyen ve 
halk sağlığı standartlarına uyacak şekilde modernizasyonu ve test ve 
teşhis tesislerinin daha fazla kurulması.
Balıkçılık
Ortak balıkçılık politikasının yürürlüğe konması ve uygulanmasına iliş
kin kapasite geliştirilmesinin tamamlanması.

Türkiye'deki balıkçılık ürünlerinin toplam kalite standartları ve gü
venliğinin geliştirilmesine devam edilmesi.
Taşımacılık
Kara taşımacılığı (piyasaya giriş, yol güvenliği, tehlikeli maddeler kural
ları ve vergilendirme), demiryolları, hava taşımacılığı (özellikle hava gü
venliği ve hava trafiği yönetimi) ve iç su yollarına (tekneler için teknik 
gerekler) mevzuatlarına ilişkin uyumun tamamlanması.

Denizcilik güvenliği başta olmak üzere taşımacılık mevzuatının et
kin biçimde yürürlüğe konması ve uygulanmasının sağlanması.
Türk ticaret filosunun (özellikle denizcilik ve kara taşımacılığı) İç Pazar
la tam bütünleşmesini sağlayacak teknik normlar için hazırlanması. 
Ekonomik ve Parasal Birlik
Merkez Bankası kanununun Avrupa Merkez Bankaları Sistemi’ne 
(ESCB) katılımı mümkün kılacak şekilde değiştirilmesi.

Merkez Bankasının hükümetten bağımsızlaştırılmasının tamamlan
ması.
İstatistikler
Özellikle GSYİH tahmini, uyumlaştırılmış tüketici fiyat endeksleri, kısa 
vadeli göstergeler, sosyal istatistikler, ticaret sicili ve ödemeler denge
si alanlarında AB ile uyumlu İstatistiksel yöntem ve uygulamaların ka
bulü.

Makro-ekonomik istatistiklerin istatistik alanındaki müktesebat ile 
daha fazla uyumu.

Personelin yeterli eğitiminin sağlanması ve idari kapasitenin geliş- 
. tirilmesi.

İstihdam ve sosyal işler
Kadınlara karşı ayrımcılığın geride kalan biçimleri ile cinsiyet, ırk veya 
etnik köken, din veya inanç, sakatlık, yaş veya cinsi yönelim temelinde
ki her türlü ayrımcılığın kaldırılması.

İş hukuku, kadın ve erkeklere eşit muamele, mesleki sağlık ve gü
venlik ve halk sağlığı alanlarındaki AB mevzuatının iç hukuka aktarılma
sı, ilgili idari yapılar ve sosyal güvenliğin eşgüdümü için gerekli olan ya
pıların güçlendirilmesi.

Sosyal politika ve ve istihdam alanındaki AB müktesebatının etkin 
biçimde yürürlüğe konmasının ve uygulanmasının sağlanması.

Ortak istihdam incelemesinin başlatılması da dahil olmak üzere, ileri
de Avrupa istihdam Stratejisine katılım perspektifi ile ulusal istihdam stra
tejisinin hazırlanması ve bu bağlamda, özellikle devam eden ve hızlanan 
yapısal değişimin etkisi olmak üzere, işgücü piyasası ve sosyal gelişmele
ri izleme kapasitesinin geliştirilmesi.

Özellikle sosyal güvenlik sisteminin mali açıdan sürdürülebilir hale 
getirilmesi gözetilerek yeniden yapılanması yoluyla sosyal korumanın da
ha da geliştirilmesi ve sosyal güvenlik ağının güçlendirilmesi.
Enerji
Enerji kuruluşlarının yeniden yapılandırılması ve muhtelif sektörlere girişin 
daha da serbestleştirilmesi; idari ve düzenleyici yapıların güçlendirilmesi.

Ulusal mevzuatın enerji sektöründeki AB müktesebatına uyumu
nun tamamlanması.
Telekomünikasyon
Topluluk mevzuatının iç hukuka yansıtılmasının tamamlanması.

Tüm iletişim sektörü için kapsamlı bir politikanın geliştirilmesi. 
Bölgeler politikası ve yapısal araçların koordinasyonu
Birden çok yılı kapsayan bütçe hazırlama usulleri ve değerlendirme
nin izlenmesini sağlayan yapıların kurulması da dahil olmak üzere, ül
ke içi farklılıklarının azaltılmasına yönelik ulusal bir politikanın geliş
tirilmesi.
Kültür ve görsel-işitsel iletişim politikası
Görsel-işitsel iletişim mevzuatının uyumunun tamamlanması ve bağım
sız tv/radyo düzenleyici kurum kapasitelerinin güçlendirilmesi.
Çevre
Kurumsal, idari ve izleme kapasitesinin çevrenin korunmasını güvence 
altına alacak şekilde güçlendirilirken, özellikle çerçeve mevzuatın ve 
sektör mevzuatının geliştirilmesi yoluyla AB'nin çevre konusundaki 
müktesebatının yürürlüğe konması ve uygulanması.

Mevzuatın, özellikle çerçeve mevzuat ve yatay mevzuat ile doğa ko
runması, su kalitesinin korunması ve atık yönetimi konularındaki mev
zuatın, özel önem ile uygulanması; bir atık yönetimi stratejisinin uygu
lanması.

izleme ağları ve izin usullerinin yanı sıra veri toplama dahil çevre 
müfettişlikleri kurulması.

Bütün diğer sektörel politikaların tanım ve uygulamasının sürdürü
lebilir gelişme ilkeleri ile bütünleştirilmesi.

Çevresel Etki Değerlendirme yönergesinin yürürlüğe konması ve 
uygulanması.
Gümrükler
Serbest bölgeler, çift kullanımlı mallar ve teknolojiler, uyuşturucu üre
timinde kullanılan maddeler (precursors) sahte ve korsan mallar başta 
olmak üzere mevzuat uyumunun tamamlanması.
Adalet ve içişleri
Topluluk Hukuku ile adalet ve içişleri alanlarında AB müktesebatı uygu
lamaları konularında eğitim programları geliştirilmesi.

Özellikle polisin hesap verme sorumluluğunun güvenceye alınma
sına yönelik olarak adalet ve içişleri kurumlarının daha da geliştirilmesi 
ve güçlendirilmesi.

Schengen Bilgi Sistemi ve Europol'a tam olarak katılımın mümkün 
olması için veri koruma alanındaki AB müktesebatının kabulü;

Vize mevzuatı ve uygulamasının AB mevzuatına uygun hale getiril
mesine başlanması.

Yasadışı göçün önlenmesine yönelik olarak, göç konusundaki AB 
müktesebatının ve eylemlerinin (kabul, yeniden kabul, sınır dışı etme) 
kabul edilmesi ve uygulanması.

Sınır yönetiminin güçlendirilmeye devam edilmesi ve Schengen 
Sözleşmesinin tam olarak uygulanması için hazırlık yapılması.

İltica konusundaki 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesine konulan 
coğrafi çekincenin kaldırılması ve mülteciler için konaklama tesisleri ve 
sosyal destek mekanizmaları geliştirilmesi.

Yolsuzluk, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlar, kara para ak
lanması ve ceza hukuku ve medeni hukuk alanlarında adli işbirliği ko
nularında AB müktesebatının kabulü ve uygulanması; bu alanlardaki 
uluslararası işbirliğinin daha da yoğunlaştırılması.
İdari ve adli kapasitenin güçlendirilmesi 
AB politikalarının verimli yönetiminin sağlanması için, sınır yönetiminin 
güçlendirilmesi ve Schengen Sözleşmesinin tam olarak uygulanmasına 
hazırlık dahil olmak üzere kamu idaresinin modernizasyonuna yönelik 
reformun tamamlanması.

İç ve bağımsız mali kontrol için yasal çerçevenin tamamlanması; iç
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denetim/kontrol işlevlerinin uyumu için hükümet içinde merkezi bir ku
ruluşun kurulmasının tamamlanması; harcama merkezlerinde iç dene
tim/kontrol ünitelerinin kuruluşunun tamamlanması; ulusal iç hesap 
kontrolörleri/denetçileri için merkezi ve yerel düzeyde ve öncel (ex-an- 
te) mali denetim düzeyinde "işlevsel bağımsızlığın" sonuçlandırılması; 
AB fonlarının kontrolü için bir denetim elkitabı hazırlanması ve hesap 
denetimi takibi geliştirilmesi. Bölgesel reformunun tamamlanarak böl
ge ve belediye yönetimi kavramlarının geliştirilmesi.

Bölgesel düzeyde işler yapıların oluşturulması ve bölgesel geliş
meyle ilgili mevcut idari yapıların güçlendirilmesi.
5. PROGRAMLAMA
Türkiye, 1996-1999 döneminde, yıllık ortalama 90 milyon Euro'nun bi
raz üzerinde olmak üzere 376 milyon Euro hibe yardımı almıştır. 
2000'den itibaren, Türkiye'ye ayrılacak yıllık tahsisat, MEDA II ikili yar
dımlarından ortalama %15'lik bir pay ile iki 'Avrupa stratejisi/katılım 
öncesi strateji" tüzüğü çerçevesinde öngörülen fonları kapsayacak şe
kilde belirlenmiştir.

Nisan 2000'de kabul edilen birinci tüzük, AT-Türkiye Gümrük Bir- 
liği'ni derinleştirecek önlemlerin uygulanması için 3 yıl boyunca yılda 5 
milyon Euro'yu öngörmektedir. Onay sürecinde olan ikinci tüzük, Tür
kiye'de ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik edecek tedbirlerin alın
masına yönelik olup, 3 yıl boyunca yılda 45 milyon Euro sağlayacaktır.

Bütün bu fonlar katılım öncesine yöneliktir. 2000 yılı için tahsisat 
ayrımı şöyledir:

-Tahsisatın %50'si özellikle Türk mevzuatı ve uygulamalarının AB 
müktesebatına uyumunu amaçlayan yapısal ve sektör reformlarına ve
rilecektir. Reformlar yapısal uyum imkanları yoluyla desteklenecektir; 
amaç Türkiye'nin temel yapısal reformlarının Topluluk müktesebatına 
uygun şekilde ve IMF ile Dünya Bankasıyla yakın eşgüdüm içinde üst
lenmesine yardımcı olmaktır.

-Tahsisatın %50'si Türkiye'nin AB ile bütünleşmesini hedefleyen 
diğer önlemlerin finansmanını sağlayacaktır: Türk idaresi ve kumulları
nın kurumsallaşma yoluyla Topluluk müktesebatını uygulayacak kapa
siteyi geliştirmelerine yardımcı olmak.

Türkiye'nin sanayi ve altyapısının Topluluk standartlarına gelmesi 
için yatırım desteği ve bölgesel/kırsal kalkınma yoluyla gereken yatırım
ların harekete geçirilmesine yardımcı olmak. Bu tahsisat ile Türkiye, Be
şinci Araştırma ve Teknik Gelişme Çerçeve Programı ile Eğitim ve KO- 
Bİ'ler alanındakiler de dahil olan Topluluk Programları ve ajanslarına 
katılım katkısının bir bölümünü karşılayabilir.

5.1. Uluslararası Mali Kuruluşların Rolü

Türkiye ve Uluslararası Mali Kuruluşlar arasındaki işbirliği. Katılım Or
taklığı ile bir ivme ve yeni bakış açışı kazanmaktadır. Katılım Ortaklığıy
la sağlanan kaynaklar, Uluslararası Mali Kuruluşlardan daha fazla mik
tarda kalkınma yardımı için başlangıç sermayesi ve katalizör olarak hiz
met etmektedir. Bu süreç, katılım öncesi önceliklere ilişkin projelerin 
ortak finansmanım kolaylaştırmak amacıyla, aday ülkeler, Avrupa Yatı
rım Bankası ve Uluslararası Mali Kuruluşlar ve özellikle Dünya Bankası 
ile irtibatlı olarak Komisyon tarafından geliştirilmektedir. Aynı zamanda, 
diğer donörlerin (Üye ülkeler; üçüncü ülkeler) programlarıyla yakın iş
birliğinin kurulması önem taşımaktadır.
6. KOŞULLAR
Türkiye için katılma öncesi unsurları aracılığıyla proje finansmanı için 
sağlanacak Topluluk yardımı, Türkiye'nin Ortaklık Anlaşması, Gümrük 
Birliği ve örneğin tarım ürünleri için ticaret rejimi gibi AT-Türkiye Ortak
lık Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesindeki yükümlülüklerine saygı 
göstermesine bağlıdır. Kopenhag kriterlerim yerine getirmeye matuf 
olarak atılacak daha ileri adımlar ve özellikle bu Katılma Ortaklığının be

lirli önceliklerinin 2001 içinde yerine getirilmesi yönünde gelişme sağ
lanmalıdır. Bu genel koşullara uymamazlık, önerilen tek çerçeve yönet
meliğinin 4.maddesi çerçevesinde, Konsey tarafından mali yardımların 
askıya alınması karan alınması sonucunu doğurabilecektir.
7. İZLEME
Katılma Ortaklığının uygulanması, Ortaklık Anlaşması çerçevesinde 
izlenecektir. Avrupa Konseyi tarafından Helsinki'de belirtildiği şekil
de, Türkiye için Ortaklık Anlaşmasının kurumlarının, müzakerelerin 
açılıp açılmadığına bakılmaksızın, aynı düzenlemelere göre müktese- 
bata uyumun incelenebileceği bir çerçeve oluşturmaya devam etme
si önemlidir.

Katılma Ortaklığının ilgili bölümleri, ilgili alt-komitede tartışılacak
tır. Ortaklık Komitesi, tüm gelişmeleri, ilerleme ve öncelikler ile orta va
deli amaçların yerine getirilmesinde karşılaşılan sorunları ve alt-komi- 
teler tarafından kendisine gönderilen daha belirli konulan tartışır.

Öncelikle, MEDA Yönetim Komitesi, üç unsur altındaki ( MEDA; 
Avrupa Stratejisi altında iki mali yönetmelik) finansmana ilişkin araçla
rın birbiriyle ve Katılma Ortaklığı ile uyumlu olmasını temin eder.

Komisyon, "Türkiye için katılma öncesi stratejisi" başlıklı yeni büt
çe kaleminin (PDB 2001) uygulanması için yeni tek bir yönetmelik ha
zırlamaktadır. Bu yönetmeliğin kabulünün ardından, Phare Yönetim Ko
mitesi, Katılma Ortaklığı ile uyumlu olmasını izleme görevini yerine ge
tirecektir.

ULUSAL PROGRAM  
(19  MART 2001) 

ÖZET

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin özünde, barışçı bir dış politika ile laik
lik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve 
özgürlükleri bulunur.

Uluslararası ilişkilerde, barış, refah, güvenlik ve istikrar artırıcı ve 
pekiştirici katkılar yapan deneyimli bir ülke olan Türkiye, barışçı dış po
litikası çerçevesinde, komşularıyla ilişkilerinin geliştirilmesine özen 
gösterecek, bu bağlamda Yunanistan’la sorunlarına diyalog yoluyla çö
zümler getirilmesi için girişim ve çabalarını sürdürecektir. Kıbrıs konu
sunda da tarafların egemen eşitliğine ve ada gerçeklerine dayalı karşı
lıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm kapsamında, yeni bir ortaklık ku
rulması için BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu çerçevesindeki 
çabalarına destek vermeye devam edecektir. Bir AB üyesi olarak de
mokratik ve lâik Türkiye modeli, Avrasya’nın çağdaşlaşma yolunun 
genişletilmesinde etkili olacaktır.

Türk Hükümeti, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini, Cumhuriye
timizin kurucu felsefesini ve Atatürk’ün geleceğe bakışım doğrula
yan kilit bir aşama ve Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir basamak ola
rak değerlendirmektedir.

Avrupa Birliği’ne üyelik, bu husustaki kriterlerin karşılanması sure
tiyle ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasamızda ifade bulan temel özel
likleri çerçevesinde gerçekleşecektir.

Türkiye, başta insan hakları ve demokrasi alanlarında olmak üzere, 
Avrupa Birliği müktesebatı niteliğindeki evrensel normlar ile Avrupa 
Birliği ülkelerinin uygulamalarına daha fazla uyum sağlamak amacıyla, 
gerekli tüm uluslararası sözleşmelere taraf olacak ve bunların etkin şe
kilde uygulanmasını sağlayacak tedbirleri alacaktır.

Türkiye, somut ve özgün katkılarıyla Avrupa’nın evriminde önemli 
bir rol oynayacaktır.

SİYASİ KRİTERLER

Türk Hükümeti, siyasî, İdarî ve yargı reformlarına ilişkin çalışmalarını
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AB UYUM YASALARI VE ANALİZLER

2001 yılında hızlandıracak ve önerilerini mümkün olan en kısa zaman
da TBMM'ye sunacaktır. Bu bağlamda amaç, özgürlükçü, katılımcı, gü
venceli, devlet organları arasında görev ve yetkileri dengeleyen, hukuk 
devleti ilkesini üstün kılan Anayasa ve yasa hükümlerinin, Türkiye'nin 
uluslararası taahhütleri ile AB standartları temelinde daha da geliştiril
mesidir. Demokrasi ve insan hakları alanlarındaki reform sürecinde, 
öncelikle Anayasa gözden geçirilecektir. Anayasa değişiklikleri, yasal 
düzenlemelerin de çerçevesini belirleyecektir.

T.C. Hükümeti, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
alanlarında kaydedilecek gelişmeleri sürekli olarak izleyecek, AB mük- 
tesebatına uyum çalışmalarını düzenli şekilde değerlendirecek ve bu ça
lışmaların hızlandırılması için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

Bu çerçevede, başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere bi
reysel insan hak ve özgürlüklerinin daha da geliştirilmesi, dernek kurma 
ve barışçı toplantı hakkı ile sivil toplumun güçlendirilmesi, yargının iş
levselliği ve verimliliğinin arttırılması, duruşma öncesi gözaltı ve ceza- 
evlerindeki tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi, işkenceyle mücadele
ye hız verilmesi, insan hakları ihlallerinin caydırılması, ülke içinde böl
gesel dengesizliklerin azaltılması, devlet memurları ve diğer kamu gö
revlilerinin insan hakları alanında eğitilmesi ve benzeri alanlarda, kısa 
ve orta vadede bir dizi yasal ve idari tedbir alınması öngörülmektedir.

EKONOMİK KRİTERLER

1999 Yılında uygulamaya konulan ekonomik program, Şubat.2001'de
ki ekonomik kriz nedeni ile revize edilmiştir. Yapısal reformların, yeni 
programın başarısında olmazsa olmaz bir rol taşıdığının bilinciyle hız
landırılarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Yapısal reformlar kapsamında uzun yıllardır açık veren sosyal gü
venlik sistemi yeniden düzenlenmiş ve sistemin aktif ve pasifleri arasın
daki dengenin sağlanması yönünde önemli adımlar atılmıştır.

Vergi tabanının genişletilmesi ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına 
alınabilmesi için vergi reformu gerçekleştirilmiştir.

Mali sektör reformu sonucunda kurulan Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu, bankacılık sektörünün düzenlenmesi, gözetimi ve 
denetimi işlevlerinin tek bir otorite altında toplanmasını sağlamış
tır. Ancak Şubat 2001 tarihli ekonomik kriz mali sektör reformu kap
samında daha köklü önlemler alınması gerekliliğini ortaya çıkar
mıştır. Bankalar Kanunu ve TCMB Kanunu değişiklikleri ile ilgili dü
zenlemelerin öncelikle ele alınması gereklidir. Kamu Bankalarına 
ilişkin düzenlemeler mali sektör reformu kapsamında öncelikli ola
rak ele alınacaktır.

Tarımda doğrudan gelir desteği sistemine geçişin ilk adımları atıl
mış ve pilot bölgelerdeki uygulamalardan olumlu sonuçlar alınmıştır. 
Mali şeffaflık kapsamında bütçe içi ve dışı fonlardan program çerçeve
sinde öngörülenler kapatılmıştır.

Özelleştirme reform programının çok önemli bir unsurudur. Türki
ye ekonomisinin rekabetçi bir ortamda büyüyebilmesi için devletin, 
özellikle tekelci konumdaki ekonomik faaliyetlerinin hızlı bir biçimde 
özelleştirilmesi gerekmektedir. Bu yapılırken, devlet tekelinin yerine 
özel tekellerin oluşmaması için azami özen gösterilmektedir. 1999 yılın
da yapılan değişiklik ile özelleştirme ilk kez Anayasaya girmiş ve enerji 
ihalelerindeki darboğazın aşılması için uluslararası tahkim müessesesi 
düzenlenmiştir. 2000 yılı içerisinde aralarında Tüpraş, Petkim, THY, Er- 
demir, SEKA gibi büyük ölçekteki KIT’lerin de bulunduğu kamu işletme
lerinin blok satış ve halka arz gibi çeşitli yöntemlerle özelleştirilmeleri 
programlanmıştır. Nitekim 2000 yılı içerisinde, Petrol Ofisi’nin yüzde 
51 'inin blok satışı, Tüpraş’ın halka arz yolu ile yüzde 31,5’unun satılma
sı ve cep telefonu lisans satışı ile beklenenin üzerinde gelir elde edilme
si olumlu gelişmeler olmuştur. Şubat 2001 krizi sonrasında, Türk Hava

Yolları ve Türk Telekom’un özelleştirilmesi sürecinin hızlandırılarak so
nuçlandırılması yönünde Hükümet iradesi beyan edilmiştir. AB’nin aday 
ülkeler için hazırladığı Katılım Öncesi Mali Bildirim Prosedürü kapsa
mındaki yükümlülüklerimiz de kısa vadede yerine getirilecektir.

ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YÜKLENEBİLME KAPASİTESİ

A. Gümrük Birliği (Ortaklık İlişkileri) Kapsamında Gerçekleştirilen 
Mevzuat Uyum Çalışmaları
Bu bölümde Türkiye’nin AB ile Ortaklık ilişkileri çerçevesindeki yüküm
lülükleri incelenerek yerine getirdiği ve getirmediği yükümlülükler sıra
lanmıştır. Türkiye bu kapsamda AB teknik mevzuatına uyum ve rekabet 
politikasının belirli hususlarını (devlet yardımları, kamu teşebbüslerine 
tanınan özel veya inhisari haklar ve TEKEL) kapsayan alanlarda geçmiş
ten kaynaklanan yükümlülüklerini henüz yerine getirebilmiş değildir.
B. Müktesebat Uyumu
1. Malların Serbest Dolaşımı
Malların serbest dolaşımı alanında, Türkiye’nin AB’nin sanayi ürünlerin
deki teknik mevzuatına uyumunu tamamlaması gerekmektedir.,Bu yü
kümlülük gümrük birliğinin işleyiş kurallarını belirleyen 1/95 ye buna 
dayanılarak çıkarılan 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararlarından, yani 
Türkiye’nin AB ile kurmuş bulunduğu ortaklık ilişkisinden kaynaklan
maktadır.

Bu husus, hem iç pazarımıza kaliteli ve uluslararası normlara uy
gun mal arzını sağlayacak, hem de ihracatımız üzerindeki olumlu etkisi 
ile rekabet gücümüzü artıracaktır.

Bu kapsamda öncelikle, TBMM’ye sunulmuş bulunan ve Çerçeve 
Kanun olarak bilinen "Ürünlere İlişkin Teknik Düzenlemelerin Hazırlan
ması ve Uygulanmasına Dair Kanun” tasarısının bir an önce yasalaşma
sı gerekmektedir. Ancak bundan sonra ilgili kuruluşlar, kendi sorumlu
luklarında bulunan alanlardaki yasal düzenlemelerini, bu Kanuna istina
den yürürlüğe koyabilecek ve uygulamaya başlanması için gerekli ön
lemleri alabilecektir.

Uygulama açısından çok önem taşıyan bir unsur da 4 Kasım 1999 
tarihinde 4457 sayılı Kanunla resmen tesis edilmiş olan Türk Akreditas- 
yon Kurumu (TÜRKAK) nun faaliyete geçmesinin sağlanmasıdır.

Buna bağlı olarak, mevzuata uygunluğu değerlendirecek ve belge
leyecek olan uygunluk değerlendirme ve belgelendirme kuruluşları ile 
AB Komisyonuna da bildirilecek olan onaylanmış kuruluşların oluştu
rulması ve geliştirilmesi gerekmektedir.

Gümrük Birliği ile başlatılmış olan yeni bir piyasa gözetimi sistemi 
oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Bu sistem, AB teknik mevzu
atı ile bunun standardizasyon, metroloji, akreditasyon gibi uygulama 
aşamalarını da içermektedir.
Kamu İhaleleri
Kamu ihaleleri alanında uluslararası normlara uygun olarak şeffaflığın 
ve tarafsızlığın, rekabetin ve kamuoyu denetiminin en geniş şekilde 
sağlanması ve AB mevzuatı ile paralelliğin temini amacıyla mevcut 
2886 sayılı Devlet ihale Kanununun yerine hazırlanmakta olan yeni İha
le Kanunu Taslağı çalışmalarının, Türkiye’nin çıkarları da gözetilerek 
ivedilikle sonuçlandırılması önem arz etmektedir.
Ayrıca kamu ihalelerine ilişkin uygulamayı yönlendirecek ve şikayetleri 
çözüme bağlayacak hukuki veya tercihen idari anlamda bağımsız bir 
kurum oluşturulması ihtiyacı bulunmaktadır.
2. Kişilerin Serbest Dolaşımı
AB üyesi ülkeler tarafından hassas bir konu olarak değerlendirilen kişi
lerin serbest dolaşımı alanındaki pek çok hususun tam üyeliğe ve hat
ta ertesine sarkabileceği düşünülmektedir.

Ancak, üye ülkelerdeki Türk işçileri ile aile bireylerinin istihdam pi
yasasına giriş koşullarına ve ücret ve çalışma koşullarına ilişkin hüküm
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leri düzenleyen 1/80 ve 3/80 sayılı Türkiye AB Konseyi Kararlarının, 
bunların çeşitli hükümlerine getirilen AT Adalet Divanı (ATAD) yorum
larını da gözeterek güncelleştirilmesi gerekmektedir. En azından, üye 
ülkelerde yasal olarak çalışan ve ikamet eden vatandaşlarımızın serbest 
dolaşım hakkının Türkiye'nin üyeliğini beklemeden gerçekleştirilmesini 
sağlayacak yeni Ortaklık Konseyi Kararlarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Diğer taraftan, AB’nin üzerinde durduğu yasa dışı göç ve toplu göç 
hareketlerinin önlenmesi amacıyla 5682 sayılı Pasaport Kanununun il
gili maddelerinin değiştirilerek Topluluk müktesebatındaki kararlara uy
gun bir yapıya oturtulması öngörülmekte ve bu konuda hazırlanan ka
nun tasarısının bir an önce yasalaşması gerekmektedir.
3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı
Mali hizmetler alanındaki uygulamalar genel olarak AB mevzuatı ile 
uyumludur. Uyumsuz olan hususların tespiti ve giderilmesi çalışmaları 
da ilgili kurumlar tarafından sürdürülmektedir.

Mali hizmetler dışındaki hizmetler açısından ise, ulusal tercihler ve 
kısıtlamalar bulunabilmektedir. Bunların tespiti ve giderilebilmesi için 
öncelikle uygun bir koordinasyonla çalışmaların başlatılması gerek
mektedir. Bu alandaki çalışmalar kamu kurum ve kuruluşlarının çoklu
ğu da dikkate alınarak, diğer konularda olduğu gibi Avrupa Birliği Ge
nel Sekreterliği tarafından yürütülecektir.

Türkiye ile AB arasında 3/2000 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uya
rınca başlatılmış olan "Hizmetler ve Kamu Atımlarının Serbestleştiril
mesi" Müzakereleri devam etmekte olup, uyum çalışmalarında bu çer
çevedeki gelişmeler de dikkate alınacaktır.
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı
“Yabancı Sermayenin Teşviki Kanunu"nu yürürlükten kaldıracak "Ya
bancı Sermaye Kanun Tasarısı” yasalaştığında izin prosedürü kaldırılıp 
yerine kayıt sistemi getirilecektir.

“Sermayenin Serbest Dolaşımı’’ konusunda yabancıların yatırım ve 
ticari faaliyetleri kapsamında sınırlayıcı hükümler ihtiva eden

- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,
- Sivil Havacılık Kanunu,
- Kabotaj Kanunu ve
- Türk Ticaret Kanunu’ndaki yabancı hisse ile ilgili sınırlandırmalar,
- Yabancıların emlak edinmesine ilişkin sınırlamalar,
- Petrol ve madencilik alanında yapılacak yatırımlarda izin gerekli

liği, güvenlik ve mütekabiliyet esasları da dikkate alınarak gözden geçi
rilecektir.

Özellikle Köy Kanununda yer alan yabancıların emlak edinmesine 
ilişkin sınırlamaların kaldırılması hizmetlerin serbest dolaşımı açısından 
da önem taşımaktadır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile l-M 
sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi uyarınca, yurt- 
dışında ayni ya da nakdi transferlerin üzerindeki sınırlamaların (5 Mil
yon Doların üzeri izne tabidir) AB normlarına uygun hale getirilmesi 
gerekmektedir.
5. Şirketler Hukuku
Şirketler konusundaki Türk mevzuatı genel olarak AB mevzuatı ile uyum
lu olmakla beraber, bazı konular açısından Türk mevzuatında kısmi deği
şikliklere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaca yönelik olarak Adalet Bakan
lığı koordinatörlüğünde çalışan bir Komisyon, ilgili bütün AB Direktifleri
ni dikkate almak suretiyle yeni bir Türk Ticaret Kanunu Taslağı hazırla
maktadır. Bu taslağın orta vadede yasalaşması önem arz etmektedir.

Sınai mülkiyet hakları alanında önemli ilerlemeler Gümrük Birliği 
kapsamında kaydedilmiştir. Entegre Devre topografyalarının korunma
sı hakkında Kanun Tasarısı Taslağı ve Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı 
Haklarının Korunmasına ilişkin Kanun Tasarısı Taslağı çalışmaları sür
dürülmektedir.

Fikri mülkiyet alanında bazı uluslararası anlaşmalara (WIPO -

World Intellectual Property Organisation- Telif Hakları ve WIP0 İcralar, 
Fonogram Anlaşmaları) 2001 yılı içerisinde taraf olunması öngörül
mektedir.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusundaki uyuşmazlıklarda ih
tisaslaşmayı teminen 12 ihtisas mahkemesinin kurulmasını hedefle
yen Projenin sonuçlandırılması ve bu konuda AB’nin finansman sağla
ması beklenmektedir.
6. Rekabet ve Devlet Yardımları
Türk Rekabet Hukuku, AB Rekabet Hukuku ile büyük ölçüde paraleldir. 
AB’nin rekabet kurallarına getirdiği değişiklikler Rekabet Kurumu tara
fından izlenmekte ve paralel düzenlemeler oluşturulması çalışmaları 
başlatılmış bulunmaktadır.

Türkiye’nin Gümrük Birliğinden kaynaklanan yükümlülükleri ara
sında yer alan v1177 sayılı Tütün ve Tütün Mamulleri Kanun Tasarısı
nın bir an önce AB normları paralelinde yasalaşması gerekmektedir. 
4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler inhisarı Kanununda değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı da 11 Ocak 2001 tarihinde TBMM ta
rafından onaylanmıştır. Ancak söz konusu düzenlemenin bir kez de tam 
üyelik perspektifi çerçevesinde ele alınmasında yarar olabilecektir.

Devlet yardımları alanında öncelikle ilgili kamu kurum ve kuruluş
larının iştiraki ile bir çalışma grubu oluşturulmalı, devlet yardımları ala
nındaki dağınıklık giderilmelidir. AB devlet yardımları sisteminin teme
lini oluşturan bölgesel istatistik sınıflandırması (NUTS) esasına dayalı 
sistemin benzerinin Türkiye’de bir an önce oluşturulması zaruridir. 
Ayrıca, devlet yardımı uygulamalarının AB müktesebatında yer alan kri
terlere uygunluğunu değerlendirecek bir Devlet Yardımları izleme ve 
Denetleme Kurumunun tesis edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
7. Ortaklarım  Politikası
AB müktesebatının üstlenilmesinde en kapsamlı alan olarak tarım sek
törü ortaya çıkmaktadır. Topluluk müktesebatının hacim olarak önemli 
bir kısmını kapsayan bu alandaki oldukça karışık uygulamaların üstle
nilmesi önem arz etmektedir.

Tarım alanında Türkiye-AB ilişkilerinde en öncelikli konu, Türk tarı
mının Ortak Tarım Politikasına uyumudur. Ancak, Topluluk sistemine 
uygun yeterli bir altyapı oluşturulmadan, Ortak Tarım Politikasının ülke
mizde uygulanması mümkün olamayacaktır. Bu itibarla, uyumun aşa
malı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, uyum 
sürecinin tamamlanması için öncelikle belli başlı altyapı çalışmalarının 
sonuçlandırılması sağlanmalıdır. Altyapının geliştirilmesine ilişkin çalış
malar, ülkemiz tarım sektörünün idari yapısından, üretim, tüketim, fiyat 
ve pazar politikalarına, verimlilik ve rekabetten, kırsal, bölgesel ve çev
resel kalkınma politikalarına kadar geniş bir alanı içermektedir.

Ortak Tarım Politikasına uyum sürecinin önemli unsurlarından bi
rini Çiftçilere Yönelik Doğrudan Gelir Desteği uygulaması oluşturmak
tadır. Ülkemizde, Çiftçilere Yönelik Doğrudan Gelir Desteğine İlişkin Ba
kanlar Kurulu Kararı 1 Mart 2000 tarihinde çıkartılmıştır. Bu çerçevede, 
Adıyaman, Ankara, Antalya ve Trabzon illerinde pilot proje uygulamala
rı gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar dikkate alınarak, sistem 
2001 yılından itibaren tüm yurt genelinde yaygınlaştırılacaktır.

Çiftçilere Yönelik Doğrudan Gelir Desteği uygulaması, yurt sathın
da işleyen bir Çiftçi Kayıt ve Arazi Kayıt Sisteminin oluşturulup, gelişti
rilmesine bağlıdır. Bu itibarla, Arazi Kayıt Sisteminin oluşturulması çer
çevesinde, tapu ve kadastro bilgilerinin bilgi sistemine dahil edilmesi ve 
kullanıcılara bilgisayar ortamında hizmet verilebilmesi amacıyla yeni 
proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Bu konuda, gerekli teknik 
ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Öte yandan, 
Çiftçi Kayıt Sistemi ve Tapu Kadastro Sisteminin yanı sıra Coğrafi Bilgi 
Sistemi, Çiftlik Muhasebe Veri Ağının geliştirilmesi ve tarımsal veri ta
banını kullanan Tarım Bilgi Sisteminin kurulmasına yönelik olarak sür
dürülen çalışmalar hızlandırılmalıdır.
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AB UYUM YASALARI VE ANALİZLER

Hayvan Kimlik Sisteminin teşkili, bulaşıcı hastalıkların denetim al
tına alınması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu suretle, hayvan 
hareketleri ve ticareti güvenilir bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Ayrı
ca, düzgün işleyen bir Hayvan Kimlik ve Kayıt Sistemi olmaksızın, Or
tak Tarım Politikası çerçevesinde süt ve et ürünleri üreticisi çiftçilerin 
Doğrudan Gelir Desteği Sistemine dahil edilmeleri mümkün olamaya
caktır. Bu amaçlara yönelik olarak, Hayvan Kimlik Sisteminin yurt sat
hında oluşturulması ve bu konuda ihtiyaç duyulan idari yapının tamam
lanması gerekmektedir.

Hayvan Sağlığı alanında, hayvancılık sektörü için önemli sorun 
oluşturan hastalıkların mümkün olabildiğince kısa süre içerisinde kont
rol altına alınarak bertaraf edilmesi hedefi çerçevesinde, Topluluğun ve
terinerlik mevzuatına uyum sağlanması ve salgın hayvan hastalıklarıyla 
mücadeleye ilişkin AB uygulamalarının üstlenilmesi gerekmektedir. 
İdari yapılanma ile ilgili olarak ise, yetki paylaşımını ve koordinasyon 
karmaşasını ortadan kaldıracak şekilde merkezin taşra teşkilatı ile doğ
rudan irtibatı sağlanmalıdır. Öte yandan, canlı hayvan ve hayvansal 
ürünlerin gümrüklerden çekilmesi konusunda sınır kontrol noktaların
da denetimi etkin hale getirmek amacıyla Topluluk standartlarına uygun 
Karantina Laboratuarlarının oluşturulmasına yönelik düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi de gerekmektedir.

Türk mevzuatının bitki sağlığı ile ilgili bölümleri önemli ölçüde 
Topluluk mevzuatı ile uyumludur. Bu konuda yapılması gereken çalış
malar esas itibariyle tespit edilmiş olup, bunların mevzuata dahil edil
mesi gerekmektedir. Bitki sağlığı alanında, AB ve Türkiye arasındaki 
farklılığın mevzuattan çok uygulamadan kaynaklandığı dikkati çekmek
tedir. Bu itibarla, uygulamaya yönelik gerekli tedbirlerin alınması da ge
rekmektedir. Ayrıca, bitki sağlığı ile iştigal eden kurum ve kuruluşların 
başta laboratuar olmak üzere alt yapıları geliştirilmelidir.

Gıda işleme kuruluşlarında, AB hijyen ve kamu sağlığı standartla
rına uyum için çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle, süt ve et tesisleri
nin AB standartları düzeyine getirilmesine yönelik düzenlemeler sonuç
landırılmalıdır.

Üreticilerin katılımını ve sorumluluğunu esas alan Kırsal Kalkınma 
Projeleri çerçevesinde ise Güneydoğu Anadolu Projesi ve Tarım ve Kö- 
yişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar genişletilerek sürdü
rülmeli ve AB uygulamalarına paralel Kırsal Kalkınma önlemlerini içeren 
yeni stratejiler tespit edilmelidir.

Tarım kesiminde var olan yetki dağınıklığının giderilmesi ve hiz
metlerin tek elde toplanması amacıyla Tarım Hizmetlerinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanun-Tasarısının yasalaşması gerekmektedir.

Türkiye’de çiftçilerimizin kooperatifler şeklinde teşkilatlanmasını 
sağlayabilecek hukuki altyapı mevcuttur. Ancak, AB normlarına uygun 
Tarımsal Üretici Birlikleri Mevzuatı henüz bulunmamaktadır. Bu bağ
lamda, Başbakanlığa sevk edilmiş bulunan, üretici birliklerinin AB 
normlarına uygun bir şekilde teşkilatlanmasına imkan tanıyacak olan 
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanun Tasarısının yasalaşması sağlanmalıdır. 
Söz konusu yasa tasarısı üretimden pazarlamaya kadar uzanan aşama
larda örgütlü çiftçi kesiminin desteklenmesini ve bu yönde teşvik ön
lemlerinin uygulamaya geçirilmesini öncelikli olarak hedeflemektedir.

Tarım kesiminde var olan yetki dağınıklığının giderilmesinin yanı 
sıra tarımsal destekleme politikalarının yeniden yapılandırılması ve ta
rımsal veri tabanı çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kurulan ve sek
törde görev alan kurumların üst düzey temsilcilerinden oluşan Tarımda 
Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kuruluna, özel sektör kuruluşları 
ile çiftçi örgütleri temsilcilerinin dahil edilmesi suretiyle etkinlik kazan
dırılması da öngörülmektedir.
8. Ortak Balıkçılık Politikası
Kısa vadede denetleme ve kontrol önlemleri yoluyla balıkçılık piyasası
nın yapısal gelişmesini izleyecek idari yapının kurulması ve balıkçılık fi

losu kayıtlarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
9. Ortak Taşımacılık Politikası
Türkiye’nin, 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ve AB Komisyonu’nun 4 
Mart 1998 tarihinde yayımladığı "Türkiye için Avrupa Stratejisindeki 
hedeflerle de uyumlu olarak Ulaşım Koridorlarının temel planlama 
platformu olan Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TII\IA:Trans-Euroepan 
Transport Netvvork) na katılımı öngörülmektedir.

Ulaştırma alanındaki AB müktesebatına uyum alanında ise, kara ve 
demiryolu taşımacılığındaki mevzuat uyumunun hızlandırılması, hazır
lanmış çerçeve kanunların onaylanarak, uygulamaya yönelik yönetme
liklerin de en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. Bunun yanı sı
ra, demiryollarının yeniden yapılandırılması ve denizyolu taşımacılığın
daki güvenlik gereklerine uyumun artırılması beklenmektedir.

Bu çerçevede: - TBMM’de bulunan Karayolu Taşıma Kanunu Tasarı
sının yasalaşması, Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşımaları 
Hakkındaki Yönetmeliğin değiştirilmesi ve Ulusal Mal Taşımacılığı konu
sunda hazırlanmış olan Yönetmeliğin yasalaşması önem arz etmektedir.

- Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3348 sayı
lı Kanunda ve Kamu iktisadi Teşekkülleri Hakkında 233 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede ve TCDD Ana Statüsü’nde değişiklik yapıla
rak, Demiryolları için yeni bir kurumsal yapı oluşturulacaktır.

Deniz Güvenliği ile ilgili Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kon
vansiyonlarının onaylanması gerekmektedir. Ayrıca Bayrak Devleti, Li
man Devleti uygulamalarının etkinliğinin arttırılması için mevcut idari, 
hukuki ve teknik altyapı yeniden ele alınacak ve gerekli eğitim, malze
me, maddi kaynak temini ve teknoloji transferi suretiyle yeni bir yapı
lanmaya gidilecektir.
10. Vergilendirme
Vergilendirme konusunda Katma Değer Vergisi başta olmak üzere AB 
mevzuatı ile büyük ölçüde uyum vardır. Farklılıklar müzakere sürecinde 
giderilecektir.

Ancak, bu alanda en kısa sürede yapılması gereken, daha önce 
TBMM’ye sunulmuş olan ve kadük olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Ka
nununun bir an önce yasalaşmasıdır.
11. Ekonomik ve Parasal Birlik
AB Merkez Bankaları Sistemine uyumu sağlamak için, T.C. Merkez Ban
kası Kanununun, Bankanın görevleri, bağımsızlığı, kamu kurumlan ile 
olan ilişkileri gibi bölümlerinde değişiklik yapılması gerekmektedir. Ha
zırlanacak yeni Kanunla;

- TCMB’nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu ve bu
nun için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası 
araçlarını kendisinin belirleyeceği,

- TCMB’nin kurumsal bağımsızlığı ile ilgili olarak hiçbir makam ve 
merciin Bankanın kararlarını etkileyici telkinde bulunamayacağı ve tali
mat veremeyeceği,

- Banka sermayesi içinde Hâzinenin yüzde 51 ’lik payının sınırlan
ması,

- Bankanın kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığı kredi olanağının 
kaldırılması,

- Bankanın, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla bir Para Politikası 
Kurulu oluşturması,

- Bankanın, ödeme sistemleri kurmak ve bunların kesintisiz şekil
de işlemesini sağlayacak düzenlemeleri yapmak ile görevli ve yetkili ol
duğu,

- Bankanın gerçek ve tüzel kişilerden gerektiğinde istatistiki veri 
toplama yetkisi olduğu,

- Başkan Yardımcılarının çalışma süresinin, Başkanın çalışma süre
sine paralel hale getirilmesi gibi hususların düzenlenmesi gerekmektedir.

Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği’ne dahil olunduğunda, AB ile 
ortak bir para birimi kullanılabilmesine hazırlık için ortak bir para poli
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tikası ve TL ve Euro arasında sabit değişim oranları uygulanması ama
cıyla, Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı gözden geçirilecektir.
12. İstatistik
“ İstatistik” konusunda mevzuat uyumu özel önem ve aciliyet arz etmek
tedir. Bu bakımdan, verilerin toplanması, metodoloji gibi konularda tam 
uyum çalışmalarına, gerekli kurumsal düzenlemelere, kurumlar arası 
koordinasyona ve ayrıca, AB İstatistik Ofisi EUROSTAT ile işbirliğine 
yönelik gerekli düzenlemelere öncelik verilmelidir.

Türk mevzuatında münhasıran istatistiklerin oluşturulmasına iliş
kin hüküm yoktur. AB’ye uyum kapsamında, veri derlenmesine ilişkin 
metodolojilerin yasalaşması gerekmektedir. Metodolojilerin yasalaşma
sı için, DİE’nin yanısıra, istatistikleri üretmek ve açıklamakla yükümlü 
tüm kuruluşların kanunlarında standartları, ilke ve metodolojiyi kapsa
yan hukuki düzenlemelerin yapılması gerekir.
13. Sosyal Politikalar ve İstihdam
- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun çıkarılması gerekmektedir.

- İş Güvencesine İlişkin Yasal Düzenlemeler gerçekleştirilecektir.
- Çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin çalışmaların güçlendirilme

si çerçevesinde;
- 1475 sayılı İş Kanununda değişiklik yapılarak 15 yaşın altındaki 

çocukların çalıştırılmasının kesinlikle yasaklanması,
- 15-18 yaş grubundaki çocukların çalışabilecekleri hafif işleri ve 

bu işlerin bulunduğu sektörlerin belirlenmesine yönelik hazırlık çalış
malarının tamamlanması,

- 2000'de başlatılan ILO/IPEC (International Programme on the 
Elimination of Child Labour) projesinin sürdürülmesi öngörülmektedir.

- 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşme
si, Grev ve Lokavt Kanunu'nda ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılma
sı gerekmektedir.

- Ekonomik ve Sosyal Konseyin teşkilat ve görevlerine ilişkin ka
nun tasarısının yasalaşması önemli görülmektedir.

- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun tasarısının yasa
laşması önem arz etmektedir.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşgücü Piyasası Bilgi Da
nışma Kurulu oluşturulacaktır.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş Sağlığı ve Güvenliği 
Meclisi kurulacaktır.

- Meslek Standartları Kurumunun oluşturulması gerekmektedir. 
Cinsi ayrımcılığın giderilmesine yönelik olarak:
- Ücretli doğum izinleri ile ebeveyn iznine ilişkin yasal düzenleme

nin tamamlanması;
- “Aile reisi” kavramının kaldırılmasına ilişkin yasal düzenlemenin 

tamamlanması;
- Sosyal güvenlik açısından gerekli eşitlikçi düzenlemelerin yapıl

ması;
- Cinsiyetçi uygulamalarda ispat yükünün işverene bırakılmasına 

ilişkin yasal düzenlemenin yapılması gerekmektedir.
14. Enerji
“ Elektrik Piyasası Düzenleyici Kurumu” nun tesisi gerekmektedir.
Ulusal petrol ve doğal gaz piyasalarının, 1954 yılında yürürlüğe girmiş 
olan Petrol Kanununda yapılacak değişikliklerle yeniden düzenlenmesi 
öngörülmektedir. Bu arada Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün “ Petrol 
Piyasası Düzenleyici Kurumu”  olarak yeniden yapılandırılması söz ko
nusudur.
15. Sanayi Politikaları
Çok sayıda ve karmaşık olan “ Devlet Yardımları Mevzuatının sade, an
laşılır ve uyumlu hale getirilmesi gerekecektir. Buna bağlı olarak yatırım 
teşvik sisteminin basitleştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi için 
mevcut mevzuatta gerekli değişiklikler en kısa sürede yapılacaktır. 

Sanayide rekabet gücünün artırılması ve ürünlerimizin AB paza

rında serbest dolaşımını sağlamak üzere, 4 Kasım 1999 tarihinde 
4457 sayılı Kanunla resmen tesis edilmiş olan Türk Akreditasyon Ku
rumu kısa zamanda çalışır hale getirilecek ve ulusal kalite altyapısı ta
mamlanacaktır.

Sanayinin yapısal sorunları ile ilgili olarak;
- İşletmelerin rekabet ortamına uyumları,
- İç pazara erişimlerinin kolaylaştırılması ve AB teknik mevzuatı

na uyum ve işletme düzeyinde kalite yükseltme politikası uygulayabil
meleri ,

- AB çevre mevzuatına uyumun kolaylaştırılması için destek sağ
lanması gerekmektedir.

İşletmeleri destekleyici altyapıyı geliştirmek kapsamında;
- Teknolojik altyapının geliştirilmesi,
- Sanayi sektörlerine metrolojik ve teknolojik destek sağlanması,
- Teknoloji transferi ajansları oluşturulması,
- Teknik altyapının güçlendirilmesi,
- Belgelendirme kuruluşları ve iş geliştirme merkezleri kurulması,
- Sanayi geliştirme ajanslarına destek verilmesi,
- Sanayi bölgelerinin oluşturulması,
- KOBİ’ lerin teknik mevzuata uyumunun desteklenmesi (eğitim-ta- 

nıtım) ve çalışmalara Yeni Yaklaşım direktiflerine uyum ve CE işaretinin 
kullanımı konularında öncelikli olarak başlanması, ele alınacaktır.

KOBİ’lere yönelik çeşitli ihtiyaçları da kategorik olarak içeren, "Tür
kiye için Avrupa Stratejisi" kapsamında çalışılmış olan “Sanayi Strateji
si” paralelinde uygulamalar hayata geçirilecektir.
16. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin AB iç pazar koşullarına uyumu 
sağlanarak ülke gerçeklerine uygun şekilde gelişmesi temin edilecektir.

AB’nin "Dördüncü işletmeler ve Girişimcilik için Çok Yıllı Programı
na (2001-2005)", Türkiye’nin tam katılımının sağlanmasına çalışılacak
tır. Programa,Türkiye’nin katılımıyla, gerekli mevzuat uyumunun yapıl
ması ve uygulanması sağlanmış olacak ve Avrupa Birliği düzeyinde ula
şılması öngörülen hedeflerin ülkemizde de gerçekleştirilmesi mümkün 
olabilecektir. Çok Yıllı Program, aday ülke KOBİ’leri ve bu meyanda Tür
kiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin AB çalışmalarına katılmalarını sağla
yarak AB pazarında rekabet güçlerini artırmada yardımcı olacaktır.

Ana ve yan sanayide karşılıklı fayda ve güven unsurunu tesis eden, 
aralarındaki ilişkilerin uzun dönemli ve iş birliğine dayalı olmasını sağ
layan, ana ve yan sanayiini bir bütün olarak daha rekabetçi kılmayı 
amaçlayan mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
17. Bilim ve Araştırma
31 Aralık 2001 tarihine kadar, AB’nin Araştırma ve Teknolojik Gelişme 
Alanında 1999-2002 yıllarını kapsayan Beşinci Çerçeve Programına 
(Fifth Framevvork Programme, 1998-2002) olabildiğince çok sayıda 
proje ile katılımın yolları aranacak AB ile alt düzeyde görüşmeler artırı
lacaktır.

Bundan sonraki çerçeve programlara “ortak” üye olarak katılabil
mek için de bir ortaklık anlaşmasının yapılması yoluna gidilecek ve ilk 
olarak Türkiye’nin 6. Çerçeve Programına (2002-2006) tam katılımı 
sağlanacaktır.
18. Eğitim ve Staj
Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatlarına yetki ve sorumluluk devredil
mesi amacıyla 3797 sayılı M.E.B. Teşkilat Kanunu’nda düzenlemeler 
yapılması gerekmektedir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda, 3308 sayılı Çıraklık ve 
Meslek Eğitimi Kanunu’nda, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teş
kilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda, 3418 sayılı Çıraklık ve Mesleki 
Eğitim Fonuna ilişkin Kanunda ve 4306 sayılı Sekiz Yıllık Zorunlu Temel 
Eğitim Kanunu'nda, eğitim sistemindeki aksayan hususların giderilme
si için gerekli düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir.
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AB UYUM YASALARI VE ANALİZLER

Mesleki eğitim belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasını temin et
mek ve mesleki eğitimde bir standart oluşturulması için işçi, işveren ve 
devlet kurumlarının yer aldığı, Meslek Standartlarını düzenleyen ve bir 
Meslek Standartları Kurumu kurulmasını öngören “ Ulusal Meslek Stan
dartları Kanunu" tasarısı taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Türkiye İş Kurumu tarafından hazırlanmış ve Başbakanlığa sunulmuş
tur. Bu tasarının yasalaşması önem arz etmektedir.

AB'nin Gençlik ve Eğitim Programlarımdan sorumlu Ulusal Ajansın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna ilişkin çalışmaların sonuçlan
dırılıp, uygulamaya konulması gerekmektedir.

Ülkemizin, AB tarafından yürütülen eğitim programlarından SOC- 
RATES programına 2001 Kasım ayından itibaren aktif olarak katılması 
planlanmaktadır. Bu bağlamda, AB tarafından öğrencilere mezuniyetle
rinde verilmesi önerilen Diploma Eki (Diploma Supplement) uygulama
sına tüm yükseköğretim kurumlarımızda Haziran 2001 tarihinden itiba
ren başlanacaktır.

Zorunlu ilköğretim süresinin AB ülkeleri ortalaması olan 9-12 yıl 
seviyesine yükseltilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
19. Telekomünikasyon
4502 sayılı kanunla genel olarak 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 
2813 sayılı Telsiz Kanunu ile 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı'nın Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanunun muhtelif maddeleri değiştirilmiştir. 
Uygulamaya ve teknik uygunluğa yönelik diğer AB müktesebatına 
uyumsuzlukların, Telekomünikasyon Kurumu tarafından çıkarılacak 
olan yönetmelik ve/veya teknik şartnamelerle kısa sürede uyumlu hale 
getirileceği düşünülmektedir.
Bilgi güvenliği ve kişisel bilgilerin işlenmesi ve serbest dolaşımı konu
sunda Türk mevzuatının AB Müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi, 
Bilgi güvenliği ve kullanımı konusunda, elektronik ticaretin geliştirilme
si, kişisel ve ulusal güvenlikle ilgili bilgilerin korunması konularına 
önem verilerek kamu ve özel kesim tarafından üretilen bilgilerin, inter
net aracılığı ile kamuoyuna açılması ve mevcut kurumlarla eşgüdüm 
içerisinde çalışacak uygun kurumsal yapılanma modeli için gerekli hu
kuki altyapı hazırlanacaktır.
20. Kültür ve Görsel İşitsel Politika
3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanu
nun bazı maddelerinin AB’nin “sınır aşan televizyon” ("television witho- 
ut frontiers” ) direktifine uyum sağlaması gerekmektedir.
21. Bölgesel Politikalar
Katılım öncesi dönemde Türk mevzuatında herhangi bir değişiklik ya
pılmasına gerek duyulmamaktadır. Ancak AB'de bölgelerin istatistiki sı
nıflandırması esasına dayalı sistemin (NUTS) benzeri hazırlanacak ve 
bu sisteme göre hedef bölgeler belirlenecektir.

Bölgesel amaçlı devlet yardımları uygulamaları AB kriterlerine 
uyumlu hale getirilecektir. Bu da Türkiye’nin gümrük birliğinden kay
naklanan bir yükümlülüğüdür.
22. Çevre
Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin etkinliğinin artırılması, AB 
müktesebatına uyum sağlanması ve gerekli teknik altyapının kurulması 
hedeflenmektedir. Bunun için ÇED yönetmeliği revizyon çalışmalarının 
sonuçlandırılması gerekmektedir.

Çevresel bilgiye erişimi gerçekleştirebilmek için, Türkiye’de gerek
li yasal, teknik ve idari altyapının oluşturulması amacıyla 2001 yılında 
bir ulusal plan hazırlanacaktır. Bu ulusal plan aynı zamanda Türkiye’nin 
Çevresel bilgiye erişim alanındaki Aarhus Sözleşmesi’ne katılım strate
jisini belirleyecek ve Avrupa Çevre Ajansı ile ElONET’e (European Envi- 
ronment Information and Observation l\letwork) entegrasyonunu hız
landıracaktır.

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14 Mart 1991), Tıbbi Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği (20 Mayıs 1993) ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü

Yönetmeliği’nde (27 Ağustos 1995) AB mevzuatına uyum açısından ge
reken değişiklikler yapılacaktır.

Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler kapsamında Habitat’ı koru
maya yönelik ulusal mevzuatın hazırlanması için başlatılan idari ve teknik 
düzenlemelerin, AB’nin Doğal Yaşam Ortamları ve Flora ve Faunanın Ko-, 
runmasına İlişkin (Habitat) Direktifinde belirtilen hususları da içerecek şe
kilde kısa sürede tamamlanması öngörülmektedir. Doğanın Korunmasına 
ilişkin Çerçeve Yasa hazırlanarak, yürürlükteki mevzuattaki AB direktifi ile 
çelişki oluşturan maddeler çıkarılacak ve uyum sağlanacaktır.
23. Tüketicinin Korunması ve Sağlık
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda, AB ile uyumun 
daha ileri bir düzeye taşınmasını teminen değişiklik yapılması amacıyla 
çalışmalar başlatılmış olup, 2001 yılı içerisinde ilgili Kanun Tasarısı 
Taslağının TBMM’ye sevk edilmiştir.

Diğer taraftan, bu alandaki en önemli AB Direktiflerinden biri olan 
genel ürün güvenliği direktifinin Türk mevzuatına kazandırabilmesi 
için, Malların Serbest Dolaşımı bölümünde sözü edilen Çerçeve Kanu
nunun bir an önce yasalaşması gerekmektedir.

4077 sayılı Kanun uyarınca oluşturulması öngörülen Tüketici Mah
kemeleri 1 Şubat 2001 tarihi itibariyle ilk aşamada İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir.
24. Adalet ve İçişleri
Adalet ve İçişleri alanında 2001 yılında üzerinde çalışılmaya başlanması 
ve orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen başlıca hedefler şunlardır:

- Adalet ve içişleri alanındaki kamu idaresi reform çalışmaları hız
landırılacaktır.

- Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki eşgüdüm artırılacaktır.
- Sınır yönetimi güçlendirilmeye devam edilecek ve Schengen Söz- 

leşmesi'nin tam olarak uygulanması için hazırlık yapılacaktır.
- Vize mevzuatı ve uygulamasının AB müktesebatına uygun hale 

getirilmesi çalışmalarına başlanacaktır.
- Yasadışı göçün önlenmesine yönelik olarak, göç konusundaki AB 

müktesebatı ve uygulamaları (kabul, geri kabul, sınır dışı etme) benim
senecektir.

- Yolsuzluk, yasadışı uyuşturucu madde kullanımı ile üretimi ve t i
careti, örgütlü suçlar, kara paranın aklanması ile ceza hukuku ve özel 
hukuk alanlarında adli işbirliği konularındaki AB müktesebatı benimse
necek, bu alanlarda uluslararası işbirliği yoğunlaştırılacaktır.

- Şüpheli mali muamelelerle ilgili bilgilerin toplanması, muhafaza 
edilmesi, işleme konulması, analiz edilmesi ve değişimi faaliyetleri hız
landırılacaktır.

- Europol’e tam üyelik için gerekli müktesebat uyumu sağlanacak 
ve hazırlıklar tamamlanacaktır.

- Schengen Bilgi Sistemi ve Europol'e tam katılım amacıyla kişisel 
verilerin korunması alanındaki AB müktesebatı benimsenecektir.

- Adalet ve içişleri alanında Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamala
rı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme programları hazırlanacaktır.

- Mülteciler için mevcut konaklama tesisleri ve sosyal destek me
kanizmaları geliştirilecektir.

- iltica konusundaki 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne konulan 
coğrafi çekincenin kaldırılması, Türkiye'ye doğudan bir mülteci akımını 
teşvik etmeyecek şekilde, gerekli mevzuat ve altyapı değişikliklerinin 
gerçekleştirilmesine ve AB ülkelerinin külfet paylaşımı konusunda ge
rekli hassasiyeti göstermelerine bağlı olarak değerlendirilecektir.
25. Gümrük Birliği
Bu alanda mevzuat uyumu açısından en üst seviyeye ulaşılmıştır. Ge
lişmeler izlenmekte ve yeni mevzuat oluşturma çalışmaları devam et
mektedir.

Gümrük idarelerinin modernizasyonu ve otomasyonu çalışmaları 
ise sürdürülmektedir.
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26. Dış İlişkiler
AB ticaret politikasına uyum çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçeve
de, 13 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmıştır. AB’nin 
tercihli rejimleri paralelinde Mısır, Filistin, Ürdün, Fas ve Tunus ile STA 
imzalanmasına yönelik müzakereler sürdürülmekte olup, önümüzdeki 
dönemde Hırvatistan, Malta, Cezayir, Meksika, Güney Afrika ile de mü
zakerelerin başlatılmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Topluluk otonom rejimlerine uyum sağlanmasına yönelik çalışma
lar sürdürülmektedir.
27. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikasına Uyum süreci bakımından dik
kate alınmasında yarar olan husus, bu alanda ortak tutumların oluştu
rulmasına katkıda bulunma imkanının aday ülkelerden esirgendiği, bu
na karşın diğer adaylara kıyasla Türkiye’nin global ve bölgesel politika
lar içinde özel yerinin AB için de yol gösterici olabileceği; dolayısıyla 
önem verdiğimiz hususları dikkate almayan ortak tutumlara katılmak
tan, tam üyeliğimizin gerçekleşmesi aşamasına değin doğal olarak im
tina edilebileceğidir. Bununla birlikte, ortak tutumlara uyumun ilke ola
rak benimsenmesi ve istisnaların ancak ülkemizin çıkarlarını yakından 
ilgilendiren durumlara indirgenmesi yönündeki gayretlerimizin sürdü
rüleceği de tabiidir. Nitekim Türkiye, Aralık 1999 Helsinki Zirvesi’nden 
Aralık 2000 tarihine kadar geçen bir yıllık süre zarfında adaylara katılım 
çağrısında bulunan yaklaşık 530 AB ortak girişimine taraf olmuştur.
28. Mali Kontrol
1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun bugünün ihtiyaçlarına cevap 
vermemesi ve uygulama kapsamının dar olması sonucunda, yeni bir 
çerçeve düzenleme yapılması kaçınılmaz görülmektedir. Bu düzenleme, 
kamusal hizmetlerin üretilmesi sürecinde etkinliğin ve verimliğin artırı
labilmesi, makro disiplinin sağlanması ve AB normlarına uyum sağlan
ması açısından da önem taşımaktadır.

Bu kapsamda:
- Kamuda muhasebe birliği ilkesi kanuna dahil edilmeli,
- Bütçenin uygulanmasında, cezai sorumluluklar, uygulama prose

dürüne dahil olan tüm yetkilileri kapsar hale getirilmeli,
- Bütçe sadeleştirilmeli, bütçe.ile ilgisi olmayan hükümler ayıklanmalıdır.
2886 sayılı Devlet ihale Kanunu satın alım ve yapım işlerinde ge

rekli olan rekabetin ve etkinliğin tesis edilmesi amacıyla değiştirilmeli 
ve kapsamı kamu gücünü kullanan bütün kurumlara uygulanacak şekil
de geliştirilmelidir (özelliği olan mal ve hizmetler ile kamusal kuruluşlar 
hariç olmak üzere).

Mali kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışması için yapılması 
gereken temel düzenleme, çok dağınık olan mevzuatın öncelikle bir çer
çeve kanunla birleştirilmesi ve sayıları 129’u bulan denetim kurumlan 
arasında koordinasyonu artırarak etkinleştirilmelerine yönelik gerekli 
düzenlemelerin yapılmasıdır.

Parlamento adına denetim yapan Sayıştay’ın etkinliği, kurumun 
denetim alanında yapılacak yeni düzenlemeler ve Parlamento dahilinde 
Sadece Sayıştay raporlarını görüşmekle sorumlu bir komisyonun ihdas 
edilmesi yoluyla artırılacaktır.

Müktesebatın Uygulanmasına Yönelik İdari Kapasite

Bu bölümde Türk Mevzuatının AB Müktesebatına Uyumu için Türk 
mevzuatında yapılması gerekli değişiklik ve yeniliklerin uygulamaya ge
çirilmesi için gerekli idari kapasite değişikliklerinin genel bir değerlen
dirilmesi yapılmaktadır.

Reformların Mali Açıdan Global Değerlendirilmesi

Bu bölümde Ulusal Programın hayata geçirilmesi için gerekli reformla

rın gerektirdiği kaynak ihtiyacı ve bunun için AB tarafından sağlanması 
beklenen mali yardım tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Giriş
Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin özünde, barışçı bir dış politika ile laik
lik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve 
özgürlükleri bulunur.

Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, benimsemiş 
olduğu değerler sistemi temelinde çok kısa bir zaman dilimi içinde top
lumsal yaşamın her alanında gerçekleştirdiği devrimlerle, Türk Milletini 
ilk kez ortak coğrafyayı ve tarihi paylaştığı Avrupa ailesiyle aynı değer
ler sisteminde buluşturmuştur.

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte hukuk ve sosyal düzenini Batı 
normlarına göre kuran Türkiye, 1946 yılında çok partili siyasi hayata 
geçmiş, başta basın özgürlüğü ve sendikal haklarda olmak üzere, açık 
ve katılımcı bir toplum düzeni yolunda çok önemli mesafeler kaydet
miştir. Birey ve bireysel özgürlükler, Türkiye’nin temel referansları ol
muştur. Türkiye'nin demokratik gelişimi ve hukuk düzeni, dinamik bir 
evrim sürecine girmiştir.

Türkiye, 1984 yılından bu yana dışarıdan da yoğun bir şekilde des
teklenmiş olan ayrılıkçı terörle mücadele etmektedir. Bu terör olgusu, 
Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları iklimine, sosyal ve ekonomik 
gelişimine olumsuz etkilerde bulunmuştur. Bu tehdide rağmen, Türkiye 
Cumhuriyeti, ulusal bütünlüğünü korumuş ve vatandaşlarının eşitlik te
melinde birliğini sürdürmüştür.

Türkiye'nin ekonomik politikaları, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ko
şulların da gerektirdiği Devlet önderliğindeki kalkınma modelinden gide
rek karma ekonomik sistem ve daha sonra da dünya konjonktüründeki 
gelişmelere paralel olarak piyasa sistemi ağırlıklı bir yapıya kavuşmuş
tur. Türkiye, son zamanlarda yaşanan ve daha çok ülkenin mali yapısına 
ilişkin sorunlardan kaynaklanan krize rağmen, serbest piyasa ekonomi
sini tüm kurum ve kurallarıyla güçlendirici politikalarını sürdürmektedir. 
Bu çerçevede, enflasyonun uzun yıllardan beri Türk ekonomisine verdiği 
zararın giderilebilmesi, kamu açıklarının sürdürülebilir bir boyutta tutul
ması ve makro-ekonomik dengesizliklerin ortadan kaldırılabilmesi ama
cıyla, mali sektör reformu, tarım reformu, sosyal güvenlik reformu gibi 
yapısal değişikliklerin tamamlanması ve özelleştirme sürecine hız veril
mesi hedeflerini benimsemiştir. Türkiye, Kopenhag ekonomik kriterleri
ne bu hedeflere ulaşmak suretiyle uyum sağlayacaktır.

Uluslararası ilişkilerde, barış, refah, güvenlik ve istikrar artırıcı ve 
pekiştirici katkılar yapan deneyimli bir ülke olan Türkiye, barışçı dış po
litikası çerçevesinde, komşularıyla ilişkilerinin geliştirilmesine özen 
gösterecek, bu bağlamda Yunanistan’la sorunlarına diyalog yoluyla çö
zümler getirilmesi için girişim ve çabalarını sürdürecektir. Türkiye Kıb
rıs’ta tarafların egemen eşitliğine ve ada gerçeklerine dayalı karşılıklı 
olarak kabul edilebilir bir çözüm kapsamında, yeni bir ortaklık kurulma
sı için BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu çerçevesindeki çabala
rına destek vermeye devam edecektir. Bir AB üyesi olarak demokratik 
ve lâik Türkiye modeli, Türk dünyası ve İslâm aleminin evrensel değer
ler temelinde ilerlemelerinde, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta 
Doğu coğrafyalarında istikrar sağlayacak yeni bir mayalanma sürecinin 
başlamasında, Avrupa ile Asya’nın yakınlaştırılmasında, kısacası Avras
ya’nın çağdaşlaşma yolunun genişletilmesinde etkili olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle, evrensel ortak 
değerleri esas alan, barışçı ve aydınlık bir geleceği paylaşmak ve bu hu
susta katkılarda bulunmak azmindedir.

Türk Hükümeti, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini, Cumhuriyeti
mizin kurucu felsefesini ve Atatürk’ün geleceğe bakışını doğrulayan ki
lit bir aşama ve Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir basamak olarak de
ğerlendirmektedir.
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AB UYUM YASALARI VE ANALİZLER

Türk halkı, çağdaş değerlere uyumu vazgeçilmez bir yaşam tarzı ve 
daimî bir hedef olarak benimsemiştir. Halkımız, tarihsel birikim ve de
neyimi ile yüzyılların şekillendirdiği uygarlık bilinci sayesinde Avru
pa'nın birleşmesi ideali bağlamında önemli görevler ve sorumluluklar 
üstlenmeye hazır ve muktedirdir. Bu çerçevede, Türkiye’nin AB mükte- 
sebatını özümseme iradesi tamdır.

Avrupa Birliği'ne üyelik, bu husustaki kriterlerin karşılanması sure
tiyle ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasamızda ifade bulan temel özel
likleri çerçevesinde gerçekleşecektir. AB’ye üyelik, hem ulusal kimliği
mizin bileşiminde yer alan ülkülerle örtüşmekte, hem de Türkiye için bi
linçli bir tercihin ve çağdaşlaşmada yeni ufuklar açmanın bir vasıtası 
hâline gelmektedir. Bu amaçla, tüm vatandaşların eğitiminin nicelik ve 
nitelik itibariyle AB standartlarına yaklaştırılması, Ulusal Program'da 
öngörülen hedeflere uyulmasını kolaylaştıracaktır.

Türkiye, başta insan hakları ve demokrasi alanlarında olmak üzere, 
AB müktesebatı niteliğindeki evrensel normlar ile AB ülkelerinin uygu
lamalarına daha fazla uyum sağlamak amacıyla, gerekli tüm uluslarara
sı sözleşmelere taraf olacak ve bunların etkin şekilde uygulanmasını 
sağlayacak tedbirleri alacaktır. Türkiye esasen, bu bağlamdaki sözleş
melerin çoğuna taraftır.

Türkiye’nin AB üyeliği, farklı kültürler arasında uyum kurma özle
mini taşıyan dinamiklerin tarihin akışıyla buluştuğunu simgeleyecek ve 
Avrupa'nın manevî dokusunu zenginleştirecektir. Türkiye ve AB, karşı
lıklı ve sürekli etkileşim hâlindeki kültürel öğeleriyle, felsefî ve moral 
plânda daha yüksek bir uygarlık sentezinin oluşumunu başlatacaklardır. 
Bu gelişme, siyasî, ekonomik ve sosyal alanlardaki olumlu yansımala
rıyla, her iki tarafın da daha güvenli ve huzurlu bir ortam içinde aydın
lık bir geleceği şekillendirmelerini kolaylaştıracaktır.

Türkiye, somut ve özgün katkılarıyla Avrupa'nın evriminde önemli 
bir rol oynayacaktır. Türkiye ve AB’nin farklı tecrübe ve birikimlerini bir
leştirmeleri, çağımızın sorunlarının çözümüne önemli bir katkı sağlaya
caktır. Günümüz dünyasının maddî ve manevî mirasının yarattığı fırsat
lardan ileriye dönük olumlu sonuçlar elde edilmesi, ancak bu takdirde 
mümkün olabilecektir. Böylece, Türkiye ve AB, karşılıklı sağladıkları ya
rar ve katkılarla, 21 'nci yüzyıl dinamiklerinin yönlendirilmesinde daha 
güçlü ve yaratıcı olacaklar, işbirliği ve dayanışma içinde kendi halkları 
ve uluslararası toplumun yükselmesi ve gelişmesi için birlikte çalışma
ya devam edeceklerdir.

SİYASİ KRİTERLER

Giriş
Türk Hükümeti, siyasî, İdarî ve yargı reformlarına ilişkin çalışmalarını
2001 yılında hızlandıracak ve önerilerini mümkün olan en kısa zaman
da TBMM'ye sunacaktır. Bu bağlamda amaç, özgürlükçü, katılımcı, gü
venceli, devlet organları arasında görev ve yetkileri dengeleyen, hukuk 
devleti ilkesini üstün kılan Anayasa ve yasa hükümlerinin, Türkiye’nin 
uluslararası taahhütleri ile AB standartları temelinde daha da geliştiril
mesidir. Demokrasi ve insan hakları alanlarındaki reform sürecinde, 
öncelikle Anayasa gözden geçirilecektir. Anayasa değişiklikleri, yasal 
düzenlemelerin de çerçevesini belirleyecektir.

T.C. Hükümeti, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
alanlarında kaydedilecek gelişmeleri sürekli olarak izleyecek, AB mük- 
tesebatına uyum çalışmalarını düzenli şekilde değerlendirecek ve bu ça
lışmaların hızlandırılması için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

Sözkonusu reformlar bağlamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
esasen önemli bir çalışma içindedir. Partilerarası Anayasa Uyum Ko
misyonu, halen Anayasa'da yapılabilecek değişiklikler üzerinde çalış
maktadır.
Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Türk Hükümeti, ifade özgürlüğünün AB müktesebatı ile AB üyesi ülke
lerin uygulamaları ışığında geliştirilmesine önem ve. öncelik vermekte
dir. Anayasa ve diğer mevzuattaki ilg ili hükümlerin, Avrupa insan Hak
ları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesi çerçevesindeki toprak bütünlüğü 
ve ulusal güvenliğin korunmasını da öngören ölçütler ile lâik ve demok
ratik Cumhuriyeti, üniter devlet yapısını ve m illî birliği koruma kriterle
ri temelinde gözden geçirilmesi öngörülmektedir.

Bu anlayış doğrultusunda, ifade özgürlüğünün daha da geliştiril
mesine yönelik anayasal ve yasal güvencelerin güçlendirilmesi amacıy
la kısa vadede,

- Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlerle ilgili bölümlerinin, başta 
düşünceyi açıklama ve yayma, bilim ve sanat ile basın özgürlükleriyle 
ilgili hükümler olmak üzere gözden geçirilmesi,

- Türk Ceza Kanunu'nun 312.maddesinin, koruduğu değerler zede
lenmeden gözden geçirilmesi,

- Aynı anlayışla Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. ve 8.maddeleri
nin gözden geçirilmesi,

- RTÜK Kanunu'nun gözden geçirilmesi,
- Basın suçlarının kapsamı ve öngörülen cezalarla ilgili olarak Ba

sın Kanunu'nun gözden geçirilmesi planlanmaktadır.
Orta vadede ise,
- Siyasî Partiler Kanunu’nun,
- Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ve Tüzüğü ile Jandarma Teşki

lât, Görev ve Yetkileri Kanunu ve Yönetmeliği, Sahil Güvenlik Komutan
lığı Kanunu ve Tüzüğü’nün,

- 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ile ilgili di
ğer mevzuatın gözden geçirilmesi;

- Yeni Türk Ceza Kanunu’nun yasalaşması;
- Avrupa insan Hakları Mahkemesi kararları uyarınca ödenen taz

minatların kusurlu kamu görevlilerinden tahsili için çalışmalar yapılma
sı hedeflenmektedir.
Dernek Kurma Özgürlüğü, Barışçı Toplantı Hakkı ve Sivil Toplum
Türk Hükümeti, sivil toplumun gelişmesine önem vermektedir. Sivil 
toplumun güçlenmesi, Türk demokrasisinin gelişmesine katkı sağlaya
caktır. Dernek kurma özgürlüğü ve barışçı toplantı hakkının daha da ge
liştirilmesi ve sivil toplumun güçlendirilmesiyle, bireylerin toplumsal 
sorunların çözümüne aktif katkıda bulunmaları mümkün olacaktır.

Bu çerçevede kısa vadede,
- Ekonomik ve Sosyal Konsey'in Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yön

temleri Hakkında Kanun Tasarısı’nın yasalaşması,
- Sivil toplum örgütleri ile ekonomik ve sosyal demokrasinin uzan

tısı niteliğindeki kurumsal yapılanmanın anayasal güvenceye kavuştu
rulması,

- iş Güvencesi Yasa Tasarısı’nın yasalaşması öngörülmektedir.
Orta vadede ise,
- Sendikal haklarla ilgili mevcut sınırlamaların gözden geçirilmesi, 

hak grevi yapılmasına olanak tanınması için Anayasa'nın ilgili maddele
rinin yeniden düzenlenmesi,

- Sendikal hakların 87 ve 98 sayılı ILO Sözleşmeleri uyarınca ve 
Avrupa Sosyal Şartı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,

- Dernek kurma özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle il
gili mevzuatın gözden geçirilmesi öngörülmektedir.

Başbakanlık tarafından Ağustos 1999’da yayımlanan bir genelgey
le, "Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı" yasalaşıncaya değin 
kamu görevlilerinin sendika ve konfederasyonlar şeklinde örgütlenme
sine engel olunmaması ve bu kuruluşların faaliyetlerine imkan tanınma
sı istenmiştir.
İşkenceyle Mücadele
Türk Hükümeti, işkenceyle mücadele konusunda kararlıdır. Bunun için, 
eğitimden başlayarak işkence olaylarının aydınlatılması ve sorumlularının
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cezalandırılmasına kadar uzanan yasal ve İdarî önlemleri güçlendirmiştir.
Bu bağlamda son dönemde alınmış başlıca önlemler şunlardır:
- Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin etkin bir 

şekilde uygulanması ve uygulamanın sıkı bir biçimde denetlenmesini sağ
lamak üzere Haziran 1999'da bir Başbakanlık genelgesi yayımlanmıştır.

- Ağustos 1999'da Türk Ceza Kanunu'nun işkence ve kötü muame
leyle ilgili maddeleri değiştirilerek, işkence ve kötü muamelenin tanımı 
uluslararası sözleşmelere uygun şekilde yeniden yapılmış, cezalar artı
rılmış, ayrıca gerçeğe aykırı rapor düzenleyerek işkenceyi gizleyen sağ
lık personeline cezalar getirilmiştir.

Aralık 1999'da Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan
ması Hakkında Kanun kabul edilmiş ve böylece kamu görevlileri hakkın
da soruşturma ve takibatın süratlendirilmesi mümkün olmuştur.

Buna rağmen ortaya çıkan ve Hükümetimiz tarafından hiçbir şekil
de müsamaha edilmesi mümkün olmayan işkence ve kötü muamele 
olaylarının önlenmesi için, ilgili bakanlıkların yanısıra, yeni kurulan 
Başbakanlık insan Hakları Başkanlığı'na da görev verilmiştir.

işkence ve kötü muameleyle mücadelenin güçlendirilmesine yöne
lik bir dizi yasa ve mevzuat değişikliği yapılması planlanmıştır. Bu doğ
rultuda kısa vadede,

- Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ve Tüzüğü, Jandarma Teşkilat, 
Görev ve Yetkileri Kanunu ve Yönetmeliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Kanunu ve Tüzüğü’nün gözden geçirilmesi,

- Adli Tıp Kurumu’nun modernizasyonu çalışmalarına başlanması 
öngörülmektedir.

Orta vadede ise,
- Yeni Türk Ceza Kanunu’nun,
- Yeni Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun yasalaşması;
- İnsan hakları ihlâllerine meydan verilmemesi için güvenlik güçle

rine gerekli eğitimin verilmesi ve ihlâllerin yoğun olarak yaşandığı or
tamların teknolojiden daha fazla yararlanılarak etkin denetimi için malî 
kaynak tahsisi olanaklarının araştırılması,

- İşkenceye uğradığı kanıtlanan kişiye karşı bu fiili işleyenlerin 
müşterek ve müteselsil hukukî sorumluluğunun yasa hükmüne bağlan
ması hedeflenmektedir.
Duruşma Öncesi Gözaltı
Duruşma öncesi gözaltıyla ilgili yasal uygulama ve usullerin Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları 
ile Avrupa işkenceyi Önleme Komitesi tavsiyeleri ışığında uluslararası 
standartlara yakınlaştırılması ve mevzuatımızın yeknesak hâle getiril
mesi amacıyla orta vadede,

- Anayasa'nın 19/6'ıncı maddesinin gözden geçirilmesi,
- Yeni Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun yasalaşması,
- Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu'nda değişiklik yapılması 

planlanmaktadır.
İnsan Hakları İhlâlleri Sonuçlarının Düzeltilmesi İmkânlarının Güç
lendirilmesi
Türk Hükümeti, bu amaca yönelik olarak orta vadede,

- Yeni Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun,
- Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 

Hakkındaki Kanun Tasarısı'nın yasalaşmasını öngörmektedir.
Devlet Memurları ve Kamu Görevlilerinin İnsan Hakları Konusunda 
Eğitimleri
Başta güvenlik güçleri olmak üzere, Devlet memurları ve kamu görevli
lerinin insan hakları alanında eğitim i için tüm ilgili kurumlarda çalışma
lar yürütülmektedir. Türk Hükümeti, bu alanda başlattığı ikili ve çok ta
raflı işbirliği faaliyetlerini yoğunlaştırarak sürdürecektir.

Bu amaca yönelik olarak kısa vadede,
- Polis okullarındaki öğretim sürelerinin 9 aydan 2 yıla çıkarılması 

amacıyla yasal düzenlemeler yapılması,

- BM insan Hakları Eğitimi On Yılı Programı çerçevesinde hazır
lanmış olan İçişleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının İnsan Hakları Eği
timi Projesi (2000-2007)’nin yürürlüğe konulması,

- Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörlüğü nün 1997-2000 Po
lis ve İnsan Hakları Programı çerçevesinde uygulamaya konulan proje 
uyarınca, 7 yıllık bir süre içerisinde tüm güvenlik güçleri mensupları
nın insan hakları alanında eğitilmesi öngörülmektedir. Bu bağlamdaki 
diğer önlemler, "Adalet ve İçişleri” bölümünde yer almaktadır.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Dahil Olmak Üzere, Yargının İşlevsel
liği ve Verimliliği
Türk Hükümeti tarafından özel önem verilen bu konuda kısa vadede,

- Anayasa'nın DGM’lere ilişkin hükümleri ile DGM Kanunu'nun 
gözden geçirilmesi,

- Savunmanın yargının temel unsurlarından biri olduğunun Anaya
sa hükmü olarak tesciliyle savunmanın güçlendirilmesi ve Avukatlık Ka
nunu’nun çıkarılması,

- Yargı bağımsızlığını sınırlayan hükümlerin gözden geçirilmesi, 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yemden yapılandırılması,

- Adli Tıp Kurumu'nun modernize edilmesi için gerekli yasai dü
zenlemelerin yapılması,

- “ insan Hakları Eğitimi On Yılı" faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve 
hakim ve savcılarımızın Avrupa Konseyi ile AB üyesi ülkelerde eğitim 
imkanlarının artırılması,

- Hakim ve savcılar için insan hakları ve Avrupa insan Hakları Mah
kemesi kararları hakkında periyodik meslek içi hizmet eğitim program
ları düzenlenmesi öngörülmektedir.

Orta vadede ise,
- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun'un uygulamada edinilen tecrübeler ışığında gözden 
geçirilmesi,

- Askerî Ceza Kanunu ile 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Kanunu ve 1602 sayılı Askeri Yüksek idare Mahkeme
si Kanunu'nun gözden geçirilmesi,

- Olağanüstü Hal Yasası nın genel Anayasa ve mevzuat değişiklik
leri ışığında gözden geçirilmesi hedeflenmektedir.

Bu bağlamdaki diğer önlemler, “Adalet ve içişleri” bölümünde yer 
almaktadır.
Ölüm Cezasının Kaldırılması
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, kesinleşmiş idam cezalarının 
yerine getirilmesi kararı münhasıran TBMM’nin yetkisindedir. Hükü
met, TBMM'nin 1984 yılından bu yana yaşam hakkının özüne dokunul- 
maması yönünde benimsediği uygulamaya saygılıdır.

Türk ceza hukukundan ölüm cezasının kaldırılması hususu, şekil 
ve kapsamı itibariyle TBMM tarafından orta vadede ele alınacaktır. 
Kültürel Yaşam ve Bireysel Özgürlükler 
Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi ve eğitim dili Türkçe’dir.

Ancak bu, vatandaşlarının günlük yaşamlarında farklı dil, lehçe ve 
ağızların serbest kullanılmasına engel teşkil etmez. Bu serbestlik, ayrı
lıkçı veya bölücü amaçlarla kullanılamaz.
Tüm Vatandaşların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İmkanlarının Artı
rılması Amacıyla, Bölgesel Dengesizliklerin Azaltılması Ekonomide 
Serbestleşme Süreci
Hükümet, bölgesel dengesizliklerin azaltılması ve tüm vatandaşların 
sosyal ve kültürel imkânlarının artırılmasına yönelik kapsamlı bir stra
teji benimsemiştir.
Bu çerçevede, 1984 yılından bugüne kadar süregelmiş olan ayrılıkçı te
rör faaliyetinin kontrol altına alınmasıyla birlikte, Türk Hükümeti, eko
nomik ve sosyal kalkınma yolunda bir dizi önlem almıştır.

Bu stratejinin orta vadede tam olarak uygulamaya konulması ön
görülmektedir.
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Tüm Bireylerin, Herhangi Bir Ayırım Yapılmaksızın ve Dil, Irk, Renk, 
Cinsiyet, Siyasf Görüş, Felseff İnanç veya Dinine Bakılmaksızın, 
Tüm İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinden Tam Olarak Yararlan
dırılması; Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlükleri
Anayasamızın yürürlükteki 10'uncu maddesi ayırımcılığı çok kapsamlı 
bir şekilde yasaklamış olup, Anayasa ve kanunlar önünde herkesin eşit 
olduğu ilkesini benimsemiştir.

- Bu anayasal ilkeye uygun olarak kısa vadede,
- BM Her Türlü Irk Ayırımının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi'nin 

sonuçlandırılması;
- Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip oldukları ilkesine Anaya- 

sa’da yer verilmesi,
- Kadın-erkek eşitliği alanında önemli değişiklikler getiren Türk Me

denî Kanunu Tasarısı'nın yasalaşması,
- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Aile Araştırma 

Kurumu Başkanlığı Teşkilat Yasa Tasarılarının yasalaşması,
-182 sayılı ILO En Kötü Biçimde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Söz

leşmesi'nin onaylanması ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik ola
rak, ILO ile işbirliği içinde hazırlanan Ulusal Eylem Plam'mn uygulama
ya konulması planlanmaktadır.

Orta vadede,
- BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması 

Sözleşmesi'ne Ek İhtiyarî Protokol'ün sonuçlandırılması,
- Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleş- 

me'ye İlişkin, Bu Sözleşmede.ve Bu Sözleşmeye Ek 1. Protokolde Yer 
Alanlardan Başka Bazı Hak ve Özgürlükleri Tanıyan 4 No’lu Protokol'ün 
sonuçlandırılması,

- Avrupa insan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleş
meye Ek 7 No.lu Protokol'ün sonuçlandırılması,

- Avrupa Sosyal Şartı'nın gözden geçirilmiş metni ile kolektif şikâ
yetler sistemine ilişkin Ek Protokol’ün sonuçlandırılması,

- Avrupa insan Hakları Sözleşmesi'nin ayırımcılık yasağını düzen
leyen 14'üncü maddesinin kapsamını genişleten 12 IMo.lu Ek Proto
kolün sonuçlandırılması,

- Ülkemizde yaşayan ve Türk vatandaşı olmayan gayrimüslim kişi
lerin de mensup oldukları dinin vecibelerini yerine getirmelerinde ve 
kendileriyle ilgili diğer uygulamalarda gerekli pratik kolaylıkların kamu 
düzeninin korunmasına ilişkin mevzuatımız çerçevesinde geliştirilmesi
ni sağlayacak tedbirlerin alınması,

- Özürlülerin meslekî rehabilitasyonu ve istihdamları hakkındaki 159 
No’lu ILO Sözleşmesine uygun tedbirlerin alınması öngörülmektedir. 
Anayasa’nın ve İlgili Diğer Yasaların AB Müktesebatına Uyumu
- Türk Hükümeti, kısa vadede Anayasa'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesi ışığında gözden geçirilmesini,

- Orta vadede ise, yasalarda gerekli değişikliklerin yapılmasını ön
görmektedir.
BM Uluslararası Medenf ve Siyasf Haklar Sözleşmesi ile İhtiyari Ek 
Protokolü ve BM Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Sözleşmesi
Sözkonusu iki sözleşmenin imzalanması, Türkiye'nin bu yöndeki siyasî 
irade ve niyetini ifade etmektedir. Onay işlemlerinin başlatılması için 
hazırlanacak kanun tasarıları, olabilecek çekincelerle birlikte TBMM'ye 
sunulacaktır.
Cezaevlerindeki Tutukluluk Koşulları
Türk Hükümeti, cezaevlerindeki olumsuzlukların giderilmesi hususun
da kararlıdır ve bu yönde yoğun bir çaba içindedir.

Tüm Avrupa'da 1960-70'li yıllarda vazgeçilen koğuş sistemi, ülke
mizde de terkedilmektedir.

Cezaevleri, Avrupa Konseyi ve Avrupa işkenceyi Önleme Komite- 
si'nin tavsiyeleri doğrultusunda, BM Cezaevleri Asgari Standartları ile

Avrupa Konseyi kurallarına uygun hale getirilmektedir.
Bu alanda kısa vadede,
- Adalet Bakanlığfnca, idarecilerin ve Cumhuriyet başsavcılarının 

cezaevlerindeki denetim ve kontrollerinin daha etkin hâle getirilmesi 
sağlanacak ve

- Terörle Mücadele Kanunu Değişiklik Tasarısı'nın yasalaştırılarak, 
bu suçlardan hükümlü bulunanların da açık görüş yapma ve iş yurdu 
çalışmalarına katılımlarına ilişkin hususlar gözden geçirilecektir.

Bu konudaki diğer önlemler, “Adalet ve İçişleri” bölümünde yer al
maktadır.
M illf Güvenlik Kurulu
Anayasal bir kuruluş olan Millî Güvenlik Kurulu, ulusal güvenliği ilgilen
diren alanlarda bir danışma organı niteliğindedir. Anayasa ve Yasanın 
ilgili maddeleri, Kurul’un yapısı ve işlevini daha açık bir biçimde tanım
layacak şekilde orta vadede gözden geçirilecektir.
Olağanüstü Hal
Bölgedeki terörle mücadele için ilan edilmiş ve esasen toplam 10 ilden 
4 ile indirilmiş bulunan Olağanüstü Hal uygulamasının tamamen kaldı
rılması, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini öngören stra
tejinin bir parçasıdır. Bu alanlardaki gelişmeler ve güvenlik değerlendir
mesi ışığında Olağanüstü Halin tamamen kaldırılması planlanmaktadır.

UYUM YASALARI

I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ (3  EKİM 2001)

Katılım Ortaklığı ve Ulusal Program uyarınca Anayasa nın 
"Başlangıç" metni ile 33 maddesinde değişiklikler yapan yasa, 
3 Ekim 2001 tarihinde TBMM'de kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Ahmet Mecdet Sezer, 15 Ekim'de yasa
nın 33 maddesini onayladı, milletvekili ödenek ve yollukları
nı düzenleyen 27.maddesini halkoyuna sunma kararı aldı.

Anayasa değişikliğine ilişkin 4709 sayılı yasa, 27.madde 
dışında, 17 Ekim 2001'de Resmi Gazete'nin mükerrer sayı
sında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

27.madde, yaşanan tartışmalardan sonra 22 Ekim 2001 
tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Böylece, 120 günlük referandum süreci başlamış oldu. 
Ancak, sözkonusu madde ile ilgili olarak TBMM'de tekrar Ana
yasa değişikliğine gidildi. Anayasa değişikliğine ilişkin yasa 
(86.madde değişikliği), 1 Aralık 2001'de Resmi Gazete'de ya
yımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Cumhurbaşkanı A. Nec
det Sezer'in önceki değişiklik metnini referanduma götürme 
kararının konusu ortadan kalkmış oldu.

Anayasa değişikliği, oylamaya katılan 494 milletvekilinden 
474'ünün oyuyla kabul edildi. 16 milletvekili "ret" oyu kullan
dı. 1 çekimser, 2 geçersiz, 1 de boş oy çıktı.

Son yasayla birlikte Anayasa'nın toplam 55 maddesi 
yeniden düzenlendi, 2 maddesi de yürürlükten kaldırıldı. 
Bu değişiklikle 1982 Anayasası 6. kez değiştirilmiş oluyor
du.

T.C. ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİ
RİLMESİ HAKKINDA KANUN 

(Kanun No: 4709, Kabul Tarihi: 3.10.2001, Resmi Ga
zete: 17.10.2001 - 24556 Mükerrer)

MADDE 1- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının Başlangıç metninin beşinci fıkrasının başında geçen "Hiçbir dü
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şünce ve mülahazanın" ibaresi "Hiçbir faaliyetin" şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 2- T. C. Anayasasının 13.maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 13- Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca 
Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve an
cak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhu
na, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve 
ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
MADDE 3- T. C. Anayasasının 14.maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 14- Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına 
dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan 
faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla 
tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belir
tilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette 
bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.
Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müey
yideler, kanunla düzenlenir.
MADDE 4- T. C. Anayasasının 19.maddesinin 5. fıkrasının ilk cümlesi,
6. fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkeme
ye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu 
olarak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır.

Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir.
Bu esaslar dışında bir işleme tâbi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, 

tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe ödenir.
MADDE 5- T. C. Anayasasının 20 .maddesinin 1 .fıkrasının 3.cümlesi yü
rürlükten kaldırılmış ve 2.fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 
sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlükle
rinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne 
göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış mer
ciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası 
aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört sa
at içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan 
itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden 
kalkar.
MADDE 6- T. C. Anayasasının 21 .maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 21- Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu dü
zeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korun
ması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden 
biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı ol
madıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; 
kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el 
konulamaz. Yetkili merciin kararı yirm idört saat içinde görevli hâkimin 
onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat 
içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.
MADDE 7- T. C. Anayasasının 22 .maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 22- Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin 
gizliliği esastır.

Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 
sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlükle
rinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne 
göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış mer
ciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine 
dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirm idört saat içinde görevli hâki
min onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi 
halde, karar kendiliğinden kalkar.

istisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda be
lirtilir.
MADDE 8- T. C. Anayasasının 23.maddesinin ö.fıkrasında geçen "ülke
nin ekonomik durumu," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 9- T. C. Anayasasının 26.maddesinin 2.fıkrasına "Bu hürriyet
lerin kullanılması," ibaresinden sonra gelmek üzere "millî güvenlik, ka
mu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin 
ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması," ibareleri eklen
miş, üçüncü fıkrası metinden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra son 
fıkra olarak eklenmiştir. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kul
lanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir. 
MADDE 10- T. C. Anayasasının 28.maddesinin 2.fıkrası metinden çıka
rılmıştır.
MADDE 11- T. C. Anayasasının 31 .maddesinin 2.fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.

Kanun, millî güvenlik, kamu düzeni, genel ahlâk ve sağlığın korun
ması sebepleri dışında, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve 
kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyi
ci kayıtlar koyamaz.
MADDE 12- T. C. Anayasasının 33.maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 33- Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara 
üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorla
namaz.

Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç iş
lenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hür
riyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart 
ve usuller kanunda gösterilir.

Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabi
lir veya faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeni
nin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalama
nın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, 
derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirm i
dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk- 
sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu İdarî karar kendiliğinden yürür
lükten kalkar.

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensup
larına ve görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla 
sınırlamalar getirilmesine engel değildir.

Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır.
MADDE 13- T. C. Anayasasının 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 34- Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplan
tı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu dü
zeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sı
nırlanabilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında 
uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.
MADDE 14- T. C. Anayasasının 36.maddesinin birinci fıkrasına "savun
ma" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile adil yargılanma" ibaresi eklen
miştir.
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MADDE 15- T. C. Anayasasının 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra yedin
ci fıkra olarak eklenmiş, mevcut beşinci ve altıncı fıkralarından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Savaş, çok yakın savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışında ölüm 
cezası verilemez.

Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.
Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine 

getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.
MADDE 16- T. C. Anayasasının 40.maddesine ikinci fıkra olarak aşağı
daki fıkra eklenmiştir.

Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere 
başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.
MADDE 17- T. C. Anayasasının 41.maddesinin birinci fıkrasına "ve eş
ler arasında eşitliğe dayanır." ibaresi eklenmiştir.
MADDE 18- T. C. Anayasasının 46,maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 46- Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hal
lerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulu
nan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen 
esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde İdarî irtifaklar 
kurmaya yetkilidir.

Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nak
den ve peşin olarak ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulanması, bü
yük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, 
yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla 
kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. 
Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme 
süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir.

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten kü
çük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir.

İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebep
le ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörü
len en yüksek faiz uygulanır.
MADDE 19- T. C. Anayasasının 49.maddesinin 2.fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve 3.fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını 
geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, 
işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma ba
rışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
MADDE 20- T. C. Anayasasının 51 .maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 51- Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, eko
nomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önce
den izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbest
çe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse 
bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlen
mesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve 
usuller kanunda gösterilir.

Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz.
İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının 

kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak 
kanunla düzenlenir.

Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cum
huriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 
MADDE 21- T. C. Anayasasının 55.maddesinin son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.

Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin eko

nomik durumu da gözönünde bulundurulur.
MADDE 22- T. C. Anayasasının 65.maddesi kenar başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

XIII. Devletin İktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları 
Madde 65- Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen 
görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî 
kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.
MADDE 23- T. C. Anayasasının 66.maddesinin 2.fıkrasının 2.cümlesi 
madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 24- T. C. Anayasasının 67.maddesinin ö.fıkrasına "askerî öğ
renciler," ibaresinden sonra gelmek üzere "taksirli suçlardan hüküm gi
yenler hariç" ibaresi eklenmiş ve "bulunan tutukluların seçme haklarını 
kullanmalarında," ibaresi "oy kullanılması ve" şeklinde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki son fıkra eklenmiştir.

Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.
MADDE 25- T. C. Anayasasının 69.maddesinin 6.fıkrasına aşağıdaki 
cümle ile ö.fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve 
son fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bir siyasî parti, bu nitelikte
ki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o 
partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yöne
tim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu 
veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut 
bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde iş
lendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır.

Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkralara göre temelli kapatma ye
rine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin Devlet yar
dımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir.

Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenmeleri, kapatılma
ları ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılma
ları ile siyasî partilerin ve adayların seçim harcamaları ve usulleri yuka
rıdaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir.
MADDE 26- T. C. Anayasasının 74.maddesinin 1.fıkrasına "Vatandaşlar" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıy- 
la Türkiye'de ikamet eden yabancılar1'; 2.fıkrasına, "sonucu" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "gecikmeksizin" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 28- T. C. Anayasasının 87.maddesinde geçen "Anayasanın 14 
üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere,” 
ibaresi kaldırılmış; "genel ve özel af ilanına" ibaresinden önce gelmek 
üzere "TBMM üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile" ibare
si eklenmiştir.
MADDE 29- T. C. Anayasasının 89.maddesinin 2.fıkrasına “Yayımlan
masını" ibaresinden sonra gelmek üzere "kısmen veya tamamen" ibare
si ile son cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, TBMM sa
dece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir.
MADDE 30- T. C. Anayasasının 94.maddesinin 4.fıkrasında geçen "on 
gün içinde" ibareleri "beşlgün içinde" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 31- T. C. Anayasasının 100.maddesinin 1.fıkrasında geçen "ka
rara bağlar" ibaresinden önce gelmek üzere "gizli oyla" ibaresi, 2.fıkrası- 
nın sonuna "Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına teslimi zorunludur." cümlesi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağı
tımından itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde 
ilgilinin Yüce Divana şevkine karar verilir. Yüce Divana sevk kararı an
cak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır.
MADDE 32- T. C. Anayasasının 118.maddesinin 1 .fıkrası ile 3.fıkrasının 
ilk cümlesi aşağıdaki şekilde ve 3.fıkrasının son cümlesinde geçen "ön
celikle dikkate alınır" ibaresi "değerlendirilir" olarak değiştirilmiştir.

■ran-Ekim -2002 17



Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, 
Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, 
İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları 
ve Jandarma Genel Komutanından kurulur.

Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tes
piti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinas
yonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. 
MADDE 33- T. C. Anayasasının 149.maddesinin 1.fıkrasında geçen "ip
tale'1 ibaresinden sonra gelmek üzere "ve siyasî parti davalarında kapa
tılmaya" ibaresi eklenmiş, "üçte iki" ibaresi "beşte üç" olarak değiştiril
miştir.
MADDE 34- T. C. Anayasasının geçici 15.maddesinin son fıkrası mad
de metninden çıkarılmıştır.
GEÇİCİ MADDE- A) Bu Kanunun 24.maddesi ile Anayasanın 67.madde
sine son fıkra olarak eklenen hüküm bu Kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra yapılacak ilk genel seçimde uygulanmaz.

B) Bu Kanunun 28.maddesi ile Anayasanın 87.maddesinde yapılan 
değişiklik, bu kanunun yürürlük tarihinden önce, Anayasanın 14.mad
desindeki fiilleri işleyenler hakkında uygulanmaz.
MADDE 35. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylama- 
sına sunulması halinde tümüyle oylanır.

DEĞERLENDİRME

Polis tüzüğünü benzeri2 ve yürürlüğe girdiği günden bu ya
na meşruiyeti de dahil tüm hükümleri tartışılan 1982 Anaya
sasının bazı maddelerini değiştiren 4709 sayılı Yasa deği
şikliği de yine Katılım Ortaklığı Belgesi’ndeki beklentilere ve 
Ulusal Programdaki taahhütlere uygun bir yasalaştırma ça
lışması olmuştur. Ancak, değiştirilen maddeler yanında de- 
ğiştirilmeyenler düşünüldüğünde, bu anayasanın değiştirile
rek değil, tamamen yürürlükten kaldırılıp yerine hukukun üs
tünlüğüne dayalı ve milli ve benzeri güvenliklerden de öte in
san güvenliğini esas alan bir anayasa yapılması zarureti gö
rülmektedir.

19901ı yılların başlarında siyasi partilerin büyük bölü
mü sendikalar, Demokrasi Platformu, Basın Konseyi, TÜ- 
SİAD, Mülkiyeliler B irliği ve benzeri bir çok sivil toplum ku
ruluşu anayasanın toptan yenilenmesi hususunda hem fi
kir olduklarını ifade etm işlerdi. Hatta tüm partiler ve adı 
geçen bu sivil toplum kuruluşları birer anayasa taslağı ha
zırlayıp TBMM’ye sunmuşlardı. Dönemin Meclis Başkanı
H. Cindoruk bu çalışmaları bir kitap halinde yayınlatmıştı. 
Tüm bu çalışmalar kamuoyunun anayasanın tümden de
ğiştirilmesi fikrine gelmesini sağladı. Ancak, sistemin ge
nel karakteri burada da kendini gösterdi ve sadece 1995 ve 
1999’da bazı palyatif değişiklikler yapılabildi.

2001 Ekim değişikliğine kadar 1982 Anayasasında 5 de
ğişiklik yapılmıştı. İlk değişiklik 17 Mayıs 1987 tarihinde, 
3361 sayılı yasa ile yapıldı. Bu değişiklikle, seçmen yaşı ve 
halkoylamasına katılma yaşı 21'den 20'ye indirilmiş, millet
vekili sayısı 400'den 450'ye çıkarılmış, anayasayı değiştirme 
usulü değiştirilmiş ve anayasanın, 12 Eylül İhtilalinin kapat
tığı partilerin yöneticilerine getirdiği siyaset yasağını düzen
leyen Geçici 4.maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

1987 değişikliği, özellikle siyasi yasakların kaldırılması 
gerekçesiyle halk oylaması yapılarak gerçekleştirildi. Belki 
de Turgut Özal’ın, yasaklı siyasilerin bir daha siyaset sahne
sine çıkarmamalarını gerçekleştirmek üzere yaptırdığı halk

oylaması çok az bir oy farkıyla siyasi yasakların kaldırılması 
şeklinde tecelli etti. Sonuç yine bir 12 Eylül günü 12 Eylül 
1987’de 19572 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlü
ğe girdi.

1982 Anayasası'nda yapılan ikinci değişiklik, 8 Temmuz 
1993 tarih ve 3913 sayılı Kanunla, radyo ve televizyon kunul- 
ması ve işletilmesinde devlet tekelinin ortadan kaldırılması 
şeklinde gerçekleşti ve 133.madde de yapılan değişiklikle 
özel radyo ve televizyon istasyonu kurulması ve işletilmesi 
imkanı tanındı

1982 Anayasası'nda 23 Temmuz 1995 tarihli ve 4121 
sayılı Kanunla yapılan üçüncü değişiklikle, Anayasanın baş
langıç bölümü ve 13 maddesi değiştirilmiş, bir maddesi de 
yürürlükten kaldırılmıştır. Anayasa'nın Başlangıç bölümün
deki 12 Eylül’ü meşrulaştıran ve “ kutsal devlet” vurgusu 
yapan 1. ve 2. paragraf hükümleri yürürlükten kaldırıldı. 
Dernekler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile ilgili maddelerde yapılan değişikliklerle, bazı 
yasaklar kaldırıldı, partilere üye olma yaşı 18'e indirildi . 
Üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin siyasi parti
lere üye olabilmeleri imkanı tanındı. Partilerin kadın kolları, 
gençlik kolları kurma yasakları kaldırıldı. Yine bu değişiklik 
paketinde milletvekili sayısı, milletvekilliğinin düşmesi, do
kunulmazlığın kaldırılması, TBMM'nin toplantı günü gibi 
konularda bazı düzenlemeler yapıldı.

1982 Anayasası’nda yapılan dördüncü değişikliği bir şe
kilde Apo’ya borçluyuz denebilir. Avrupa Birliğinin baskısı 
sonucu 18 Haziran 1999 tarih ve 4388 sayılı Kanunla Anaya
sanın 143.maddesinde yapılan değişiklikle DGM'lerden as
keri hakimler çıkarılmış oldu.

1982 Anayasasında yapılan önemli bir değişiklik de, 
uluslar arası tahkim konusundadır. Anayasa üzerinde 
13.08.1999 tarih ve 4446 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 
özelleştirmeye ve yabancı sermayeye verilecek imtiyazlara 
ilişkin hükümler anayasal kimlik kazandırılmış oldu. Bu de
ğişiklik paketinde Anayasanın 47,125 ve 155.maddelerinde 
değişiklik yapılarak, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaş
ma ve sözleşmelerinden doğabilecek uyuşmazlıkların tah
kim yoluyla çözümü yolu açıldı ve Danıştay'ın bu tür şartlaş
ma ve sözleşmeler üzerindeki anayasal ve yasal inceleme 
yetkisi kaldırıldı.

Nihayet 1982 Anayasasında yapılan 6. değişiklik, 
03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla yapıldı. Değişiklik 
Anayasanın 37 maddesini ilgilendiren bir değişiklik olması 
bakımından oldukça önemli.

Öncelikle Anayasanın Başlangıç kısmında, "Hiçbir dü
şünce ve mülahazanın..." diye başlayan yedinci paragraf, 
"Hiçbir faaliyetin" şeklinde değiştirilmiştir. Halbuki teklifte 
"faaliyet" değil "eylem" kelimesi yer almaktaydı. Fakat Meclis
teki görüşmeler sırasında bazı karanlık ellerin gayretleri ile 
"eylemler" yerine "faaliyetler" kelimesi tercih edilerek, resmi 
ideolojiyle ve kurulu düzenle bağdaşmayan düşüne açıkla
maları korumasız bırakıldı. Çünkü, faaliyet, yazma ve konuş
ma dahil her türlü etkinliği kapsar. Bu kapsam, resmi ideolo
ji ve kurulu düzenle bağdaşmayan her türlü düşünce açıkla
masının yasaklanması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, 
Anayasa'nın Başlangıç bölümünün, bir başka ifadeyle Ana
yasanın ruhunun palyatif değişikliklerle temel hak ve yüküm
lülüklerin gerçekleştirilmesine uyumlu olmasını beklemek 
hayal olmuştur.
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1. Temel Hak ve Hürriyetlerle İlgili Değişiklikler

Temel hak ve hürriyetler konusunda yapılan değişikliklerin 
en önemlileri sivil ve siyasi haklarla ilgili olanlardır. Sivil hak
larla ilgili 18 değişiklik yapılmıştır.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması (m. 13)
Anayasanın 13.maddesinde yapılan değişiklikle, “ devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, milli egemenlik, 
milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, 
genel ahlak ve genel sağlık” gibi kişiye özel yorumlara ta
bi genel sınırlama nedenleri kaldırılmış, sınırlamanın sını
rı olarak da, "demokratik toplum düzeni" ve "laik Cumhuri
yete ve ölçülülük ilkesine" aykırı olmamak ilave edilmiştir. 
Ancak genel sınırlama nedenlerinin kaldırılması ve özel sı
nırlama nedenlerinin getirilm iş olması, temel hakların kul
lanılması için yeterli görünmemektedir. Temel haklar nite
lik ve nicelik açısından farklılık arzettiğinden, her biri için 
ayrı ayrı kriterlerin getirilmesi bu hakların kullanımı bakı
mından hukuka uygun olabilirdi.

Ayrıca, "laik Cumhuriyet" sınırlaması kişiler için bir gü
vence oluşturmamıştır. Aksine resmi ideolojinin sembolik 
bir anlatımı olan “ Laik Cumhuriyet” tanımsızlığı, hakların çok 
kolay kısıtlanmasının gerekçesi olabilmektedir.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye 
Kullanılmaması (m. 14)
Anayasa'nın 14.maddesinde yapılan değişiklikle, Kötüye kul
lanma sayılan hak kullanma biçimleri sayı olarak azaltılmış, 
bunlar "devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü", 
"insan hakların dayanan demokratik ve laik Cumhuriyet" ola
rak belirlenmiş; "Amaç gütmek" yerine Başlangıç metninde
ki değişikliğe paralel olarak "faaliyette bulunma" ibaresi geti
rilmiş; Devletin de temel hakları sınırlama yetkisini kötüye 
kullanabileceği ilk defa olarak kabul edilmiştir.

Ancak gerek “ Laik Cumhuriyet” kriteri, gerekse “ faaliyet
te bulunma” kriteri, kişileri düşünceleri ve amaçları bakımın
dan yargılanmaktan kurtarmamaktadır. AİHS’in 17 maddesi
ne uygun olarak yapıldığı iddia edilen bu değişiklik esasen 
uyum sağlamaya çalıştığı düzenlemenin çok gerisinde kal
mıştır.

İfade Hürriyeti ve Ana Dil Serbestisi (m. 26)
Anayasanın, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini dü
zenleyen 26.maddesinin ikinci fıkrasına "Bu hürriyetlerin 
kullanılması," ibaresinden sonra gelmek üzere "millî gü
venlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel 
nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütün
lüğünün korunması," ibareleri eklenmiştir.

Burada düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin, Ana
yasanın 1., 2., 3.maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini 
sağlama amacıyla kullanılamayacağını öngörmek, yaratıcı ve 
farklı düşünceleri ifade hürriyetinin yasaklanması demektir. 
Buna göre, mesela, Türkiye'nin "Atatürk milliyetçiliği"ne (ve
ya milliyetçiliğe) bağlı olmasının eleştirilmesini veya "sosyal 
devletin anayasal bir ilke olmaması yahut başkentin Anka
ra'dan başka bir yer olması gerektiği yolunda düşünceler ile
ri sürülmesini yasaklayan yasal düzenlemeler yapılabilir.

Bu makul bir sınırlama değildir. Kaldı ki, anayasal ola
rak kendisine dokunulmazlık bahşedilen "Cumhuriyetin ni

telikleri" uygulamada sadece 1., 2.ve 3.maddelerde açıkça 
belirtilenlerden ibaret görülmemekte ve genişletici, keyfi 
bir yorumla resmi ideolojik tercihlerin tümü bunun kapsa
mı içinde görülmektedir. Bunun pratik sonucu, farklı dü
şüncelere hayat hakkı tanınmamasıdır.3

Bu maddede yapılan tek olumlu değişiklik, ikinci fıkrada
ki "Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla ya
saklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz" şeklindeki 
cümlenin metinden çıkarılmış olmasıdır.

Bu değişiklik farklı dillerde, özellikle vatandaşların ana 
dillerinde düşüncelerini açıklayabileceği ve yayabileceğine 
olanak tanınmıştır. Buna paralel bir değişiklik basın hürriye
ti hakkındaki 28.maddede de yapılmıştır. Böylece, geleceğe 
dönük olarak, gerek ifade gerekse basın hürriyeti bakımın
dan "dil yasağı" getiren bir kanunun çıkarılması ihtimali orta
dan kalkmıştır.

Dernek Kurma Hürriyeti (m. 33)
Yapılan değişiklikle, dernek kurmada "bildirim usulü" kal
dırılmış, bunun yerine dernek kurmada şekil ve şartların 
kanunla konulacağı kabul edilmiştir. Anayasada yapılan 
bu değişikliğe dayanılarak dernek kurmayı “ izne” bağla
yan kanuni düzenleme yapılabilir. Bu hüküm dernek kur
ma hürriyeti bakımından sakıncalı olmuştur.

Adil Yargılanma ve Kanuna Aykırı Delil Yasağı (m.36,38) 
Bu değişiklikle Anayasada ilk defa “adil yargılanma” bir hak 
olarak tanımlanmakta ve tanınmaktadır. Kişiler için temel bir 
hak olarak AİHS'nin 6.maddesinde ifadesini bulan "adil yar
gılanma" şimdilik yeterli kanuni güvencede olmasa da, 
AİHS’in üstün norm niteliğinin korunması ve AHİM kararla
rının emsal alınmasıyla uygulamada yerini alacağa benze
mektedir. Dansı, Anayasada tek bir kelime olarak geçen “sa- 
vunma” nın başına.

Bir başka yenilik de Anayasanın 38.maddesinde evvelce 
Anayasal korumaya kavuşturulmamış olan CMUK’un 135/A 
maddesinde öngörülen, “ kanuna aykırı olarak elde edilen 
bulguların delil olarak kullanılamayacağı” güvencesidir.

Belki çok önemli fakat henüz kanuni düzenlemeye ka
vuşturulmamış olan değişiklik de, “sözleşmeden doğan yü
kümlülük nedeniyle kişilerin özgürlüğünün kısıtlanamayaca- 
ğı” hükmüdür. Bu hükümle karşılıksız çek vermek suretiyle 
dolandırıcılık suçunu işleyenler hakkındaki davalar düşürül
mektedir. Aradan bir yıla yakın zaman geçmesine rağmen 
hakkında kanuni düzenleme yapılmamış bulunan bu değişik
lik, şimdilik karşılıksız çek keşide ederek piyasayı dolandı
ranları cesaretlendirmektedir.

Bir önemli değişiklik de, savaş, çok yakın savaş tehdidi 
ve terör suçları halleri dışında ölüm cezası verilemeyeceği
dir. Nitekim buna ilişkin düzenleme 3. Uyum Yasaları paketi 
içinde yapılmıştır.

Kamulaştırma Bedeli (m. 46)
46.maddede yapılan değişiklikle, kanunla gösterilen esas ve 
usullere göre yapılacak kamulaştırma bedeli ile kesin hükme 
bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenecektir. 
Ancak, kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği hallerde, 
taksitlendirme süresi beş yılı aşamayacak ve bu takdirde tak
sitler eşit olarak ödenecektir. Taksitlendirmelerde ve herhan
gi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu 
alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanması hükmü,
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Türkiye aleyhine AHİM’de açılan tazminat davalarının önünü 
kesebilecek bir gelişmedir.

Eşler Arasında Eşitlik (m.41)
41.maddede yapılan değişiklikle maddeye, “eşler arasında 
eşitlik” prensibi getirilmiş, bu değişikliğe paralel olarak da Ye
ni Medeni Kanununda gerekli değişiklikler yapılmıştır. Kadın 
mı karı mı tartışmaları neticesi Yeni Medeni Kanun’da karı ke
limesi yerini kadına bırakırken, yasakoyucu yine de karı keli
mesinden tamamen vazgeçememiştir.

Yeni Medeni Kanunda kocanın ikametgahını kadının da 
ikametgahı olarak kabul eden eski hüküm kaldırılmıştır.

Eski kanuna göre koca evlilik birliğinin reisi kabul edilir
ken yeni değişiklikte bu hüküm ortadan kaldırılarak, evlilik 
birliğinin yönetimini eşlerin birlikte yapmaları hükmü yer al
mış, eşlerin birliğin giderlerine güçlen oranında emek ve 
malvarlıkları ile katılmaları kabul edilmiştir.

Yeni düzenlemeye göre artık kadın çalışmak için kocanın 
iznine ihtiyaç duymayacaktır. Ayrıca yeni değişiklikte yasal 
mal rejimi, edinilmiş mallara katılım rejimi olmuştur. Yani 
eşler sözleşme ile aralarında ‘Mal Ayrılığı’, ‘Mal Ortaklığı’ ve
ya ‘Paylaşmalı Mal Ayrılığı’ gibi rejimleri kararlaştırmamış- 
larsa edinilmiş mallara katılım rejimi geçerli olacaktır.

Dilekçe Hakkı (m. 74)
Yabancıların dilekçe hakkı Anayasaya ilk defa girmekle bir
likte bu hakka bir istisna getirilmektedir. Bu da “karşılıklı
lık 'tır. Türkiye'de ikamet eden ve resmi makamlarla işi olan 
bir yabancının kendisi hakkındaki işlemle ilgili bilgi edinmek 
veya kendisi hakkında işlem yapılmasını istemek üzere res
mi başvuruda bulunabilmesi için, vatandaşı olduğu devletin 
de ülkesinde oturan Türklere aynı hakkı tanımış olmasını 
aramanın mantığı anlaşılamamaktadır. Karşı ülke düşman 
veya faşist olunca, karşılıklılık gereği bize de öyle olmak mı 
düşüyor?

Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette 
Bulunma Hakkı (m. 67, 76)
Anayasa'nın 67.maddesinde yapılan değişiklikle "taksirli 
suçlardan hüküm giyenler" de oy kullanabilecekler, 76.mad
dede yapılan değişiklikle de "ideolojik ve anarşik eylemlere" 
katılanlar değil, terör suçluları milletvekili seçilemeyecekler
dir.

69.maddede yapılan değişiklik, siyasi partilerin hangi 
hallerde anayasaya aykırı fiillerin "odağı" haline geldiğini, bu 
kavramı tanımlayarak yapmakta, fakat metinde geçen "zım
nen benimseme" ifadesi keyfi uygulamaların süreceğine işa
ret etmektedir.

Siyasi partilere kapatma cezası dışında bir yaptırımın 
uygulanabileceği keyfiyeti, Anayasa Mahkemesi'ne tanım
lanmış durumlar için açık bir görev vermediğinden, uygu
lamada devlet yardımını kesme müeyyidesine hemen he
men hiç başvurulmayıp kapatmanın tercih edilmesi ihtimal 
dahilindedir.4 Esasen siyasi partilere kapatma cezasının 
AB kriterlerine uymayan bir düzenleme olarak kalması, he
nüz demokratikleşme aşamasına gelinmediğinin bir ifade
sidir.

MGK İle ilgili Değişiklik (m. 118)
Anayasa'nın Milli Güvenlik Kurulu'yla ilgili 118.maddesinde

yapılan değişiklikle Kurulda sivil üye sayısı artmaktadır. De
ğişikliğin amacının, sivil iradenin hakim olmasını sağlamak 
olduğu ifade edilmektedir(l). Metinde "öncelikle dikkate alı
nır" ye r'm  "değerlendirilir", "kararların alınması" yerine "alı
nan tavsiye kararlan"ibarelerinin getirilmesi meşruiyeti Ana
yasa ile birlikte tartışmalı olan MGK’nın varlığı ve işlevine 
ilişkin sorunları çözmeye yetmeyecektir. Yapılacak en hayır
lı iş MGK’nın kaldırılması veya dünya üzerindeki demokratik 
örneklerine uyarlanması olacaktır.

Geçici 15 Madde
Anayasa'nın Geçici 15.maddesinde yapılan değişiklikle, 12 
Eylül döneminde çıkarılmış olan kanun, KHK ve diğer karar 
ve tasarrufların anayasaya aykırılığı ileri sürülebilecektir. Bir 
başka deyişle, 12 Eylül kanunları ve KHK'ları Anayasa Mah
kemesi'ne götürülebilecektir, Bu şüphesiz iyi yöndeki önem
li bir değişikliktir, ancak Anayasa Mahkemesi'nin genel eği
limi ile 12 Eylülcülerin temel yaklaşımlarının benzerliği dik
kate alındığında, bunların iptali yoluna değil, yeniden düzen
lenmesi yoluna gitmek daha akıllıca olacaktır.

Sonuç
Sonuç olarak, TBMM'nin birinci tur görüşmelerindeki tutu
munu sonuna kadar sürdürmesi halinde, gerçekleşecek ana
yasa değişikliklerin yürürlükteki Anayasayı ciddi bir değişik
liğe uğratmış ve onu dikkate değer ölçüde daha özgürlükçü 
hale getirmiş olacağını söylemek ne yazık ki mümkün değil
dir. Hatta, yukarıda gösterdiğimiz gibi, kimi bakımlardan 
Anayasa özgürlük ve demokrasiden daha da uzaklaşmış ola
caktır.

Ne yazık ki, akıl dışı "dil yasağı"nı kaldırmak, idam ceza
sını kısmen kaldırmak, siyasi partilere bir ölçüde güvence 
getirmek ve 12 Eylül tasarruflarına yargı yolunu açmak dı
şında, yapılan değişikliklerin demokratikleşmeye katkısı ne
redeyse hiç mesabesindedir. Avrupa Birliği'nin Katılım Or
taklığı belgesi açısından bakıldığında ise tam bir hayal kırık
lığı ile karşı karşıyayız.5

II. 1 . UYUM  YASASI PAKETİ 
(6 . ŞUBAT 2002)

Anayasa'da Ekim-2001'de yapılan değişikliklere paralel ola
rak hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nca 15 Ocak 2002'de 
TBMM Başkanlığı'na sunulan Uyum Yasaları ile ilgili tasarı, 
6 Şubat 2002'de, TBMM Genel Kurulu'nda, üzerinde önem
li değişiklikler yapılarak kabul edildi. Yasa, 19 Şubat 2002'de 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uyum Yasa Tasarısfnm TCK'nın 159 ve 312.maddeleri- 
ni düzenleyen hükümleri, 57. Hükümette koalisyon ortağı 
partilerden ANAP ile MHP arasında tartışmalara neden oldu. 
"Mini demokrasi paketi" olarak adlandırılan tasarının Genel 
Kurul'daki görüşmeleri sırasında koalisyon ortakları, hükü
metin kurulmasından bu yana ilk kez kendi hazırladıkları dü
zenleme konusunda görüş ayrılığına düştüler ve farklı yön
de oy kullandılar.

Yapılan değişiklikle, Devlet ve kurumlarına hakaret suçu
nun cezasının üst sınırı 6 yıldan 3 yıla indirildi. Bu maddede
ki para cezaları da kaldırıldı.

TCK'nın 312.maddesinde en çok eleştirilen "olasılık" ke
limesi ’lehlike", "kişiler" tanımı da 'M r"o la ra k  değiştirildi.

20 Ümran • Ekim ■ 2002



AB UYUM YASALARI VE ANALİZLER

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUN 

(Kanun No : 4744, Kabul T a rih i: 6.2.2002, Resmi Ga
zete : 19.2.2002 -  24676)

MADDE 1- 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 
159.maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ bir seneden altı seneye ka
dar ağır hapis” ibaresi “ bir seneden üç seneye kadar hapis” olarak, 
üçüncü fıkrasında yer alan “ 15 günden 6 aya kadar hapis ve 100 liradan 
500 liraya kadar ağır para” ibaresi "15 günden 6 aya kadar hapis” ola
rak değiştirilmiştir.
MADDE 2- TCK’nın 312.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 312- Bir cürmü alenen öven veya iyi gördüğünü söyleyen veya 
halkı kanuna uymamaya tahrik eden kimseye altı aydan iki yıla kadar ha
pis cezası verilir.

Sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak, hal
kı birbirine karşi kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde düş
manlığa veya kin beslemeye alenen tahrik eden kimseye bir yıldan üç yı
la kadar hapis cezası verilir.

Halkın bir kısmını aşağılayıcı ve insan onurunu zedeleyecek bir şe
kilde tahkir eden kimseye de birinci fıkradaki ceza verilir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçlar 311.maddenin ikinci fıkrasında 
belirtilen araçlar veya şekillerle işlendiğinde verilecek cezalar bir katı 
oranında artırılır.
MADDE 3 - 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı TCK’nın 7.maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt mensuplarına yardım 
edenlere veya terör yöntemlerine başvurmaya özendirecek şekilde ör
gütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ay
rıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşyüzmilyon liradan birmilyar li
raya kadar ağır para cezası verilir.
MADDE 4- TCK'nın 8.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 8- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü bozmak amacıyla yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda 
ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir 
cezayı gerektirmedikçe bir yıldan üç yıla kadar hapis ve birmilyar lira
dan üçmilyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Bu suçun te
rör yöntemlerine başvurmaya özendirecek şekilde işlenmesi halinde ve
rilecek ceza üçte bir oranında artırılır; mükerreren işlenmesi halinde ise, 
verilecek hapis cezalan paraya çevrilemez.

Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Ka
nununun 3.maddesinde belirtilen bir mevkute vasıtasıyla işlenmesi ha
linde, ayrıca bunların sahiplerine ilgili mevkutenin varsa bir önceki ay 
ortalama satış bedelinin dörtte üçü kadar ağır para cezası verilir. Ancak 
verilecek para cezası hiçbir halde üçmilyar liradan az olamaz. Bu mev
kutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para cezasının ya
rısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun ikinci fıkrada yazılı 
mevkuteler dışındaki basılı eser ve sair kitle iletişim araçları ile işlenme
si halinde, sorumluları ve kitle iletişim araçları sahipleri hakkında altı ay
dan iki yıla kadar hapis ve birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır 
para cezasına hükmolunur. Ayrıca mahkeme, ilgili radyo ve televizyon 
kuruluşunun bir günden yedi güne kadar yayından men'ine karar verir.

Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun 2. ve 3. fıkralarda ya
zılı kitle iletişim araçları ile işlenmesi halinde verilecek ceza üçte bir ora
nında artırılır.
MADDE 5- 16.6.1983 tarihli ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemele
rinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16.maddesinin 
ikinci fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmış, üçüncü ve 
dördüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Anayasanın 120.maddesi gereğince olağanüstü hâl ilân edilen böl
gelerde yakalanan veya tutuklanan kişiler hakkında ikinci fıkrada dört 
gün olarak belirlenen süre, Cumhuriyet savcısının talebi ve hâkim kara
rıyla yedi güne kadar uzatılabilir. Hâkim, karar vermeden önce yakala
nan veya tutuklanan kişiyi dinler.

Tutuklu bulunan sanık, müdafii ile her zaman görüşebilir. Cumhu
riyet savcısı tarafından gözaltı süresinin uzatılmasına yazılı olarak emir 
verilmesinden sonra gözaltında bulunan kişi hakkında da aynı hüküm 
uygulanır.
MADDE 6- 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka- 
nunu’nun 107.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 107- Tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her ka
rardan tutuklunun bir yakınına veya belirlediği bir kişiye, hâkimin kara
rıyla gecikmeksizin haber verilir.
Ayrıca, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla, tutuk
lunun tutuklamayı bir yakınına veya belirlediği bir kişiye bizzat bildirme
sine de izin verilir.
MADDE 7- CMUK’nun 128.maddesinin 2.fıkrasının 2.cümlesi madde 
metninden çıkarılmış ve 3.fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yakalamadan ve yakalama süresinin uzatılmasına ilişkin emirden 
yakalananın bir yakınına veya belirlediği bir kişiye, Cumhuriyet savcısı
nın kararıyla gecikmeksizin haber verilir.
MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

DEĞERLENDİRME 

159. MADDEYE İLİŞKİN

TCK'nın 159.maddesinin metninde yapılan değişiklik sade
ce cezaların düşürülmesi şeklinde olmuştur.

Maddede öngörülen ceza üst sınırı 6 yıldan 3 yıla indiril
di, para cezaları tümüyle kaldırıldı.

TCK'nın "Suça Kapalı Tahrik" başlıklı 312.maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları da değişti.

Birinci fıkradaki, "Bir cürümü alenen öven veya iyi gör
düğünü söyleyen veya kişileri kanuna uymamaya tahrik 
eden..." ibaresindeki "k iş ile ri"yerine "h a lk ı"sözcüğü geti
rildi.

İkinci fıkradaki, "sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya böl
ge farklılığına dayanarak halkı birbirine karşı kamu düzenini 
bozma olasılığını ortaya çıkaracak b ir şekilde düşmanlığa 
veya kin beslemeye alenen tahrik eden..." ibaresinde yer 
alan “insanları” yerine, "ha lk ı"sözcüğü getirildi. "Kamu dü
zenini bozma olasılığını ortaya çıkaracak b ir şekilde" ibaresi 
yerine de, "kamu düzeni için tehlikeli olabilecek b ir şekilde" 
kriteri getirildi.

TERÖRLE MÜCADELE YASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Yasanın 7.maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişikliğe göre 
"Terör örgütü mensuplarına yardım edenlere veya terör 
yöntemlerine başvurmaya özendirecek şekilde örgütle ilgili 
propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ay
rıca b ir yıldan 5 yıla kadar hapis ve 500 milyon liradan 1 mil
yar liraya kadar ağır para cezası" verilecek.

Önceki yasa hükmünde yer alan hapis cezaları aynen ko
rundu, ancak 50-100 milyon lira olan para cezası 10 kat ar
tırıldı.
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Yayın yoluyla işlendiğinde
TMY'nin, "Devletin Bölünmezliği Aleyhine Propaganda" 
başlıklı 8.maddesinde yapılan değişiklikle, Türkiye Cumhuri
yeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
bozmaya yönelik propagandaya verilecek para cezalarında 
alt sınır 20 kat artırılarak 1 milyar liraya, üst sınır 30 kat yük
seltilerek 3 milyar liraya çıkarıldı.

Yapılan değişiklikle, tasarı metnindeki, "Hangi yöntem, 
maksat ve düşünceyle olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü boz
mayı hedefleyen..." ibaresi, "Türkiye Cumhuriyeti Devle
ti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak 
amacıyla...."şeklinde değiştirilmiş oldu.

Olumlu bir değişiklik de, devletin bölünmez bütünlüğü
nü bozmayı hedefleyen yazılı ve sözlü propagandanın Basın 
Kanunu'nda belirtilen bir mevkute vasıtasıyla işlenmesi ha
linde mevkute sahibine verilecek para cezasının düşürülme
si olmuştur. Önceki yasa hükmünde, mevkutenin bir önceki 
aya ait ortalama satış miktarının yüzde 90'ı kadar para ceza
sı öngörülürken, değişiklikle bu oran’e çekildi.

Kapatma Cezası
Propaganda suçunu düzenleyen 8.maddeye bir fıkra eklene
rek, suç sayılan propagandanın mevkuteler dışında basılı 
eser ve diğer kitle iletişim araçlarıyla işlenmesi halinde, söz 
konusu araçlarla işlenecek propaganda suçlarında sorumlu
lar ve kitle iletişim araçlarının sahiplerine 6 aydan 2 yıla ka
dar hapis cezası dışında verilen para cezası 1 milyar liradan 
3 milyar liraya kadar kanunlaştırılmış oldu. Ayrıca, mahkeme 
ilgili radyo ve televizyon kuruluşunu artık 1 günden 15 güne 
kadar değil, 7 güne kadar yayından men edebilecek.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü boz
maya yönelik propagandanın mevkute ve diğer kitle iletişim 
araçlarıyla işlenmesi durumunda verilecek ceza üçte bir ora
nında artırıldı.

DGM KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Gözaltı Süresi
DGM Kanunu'nun 16.maddesinde yapılan değişiklikle de 3 
veya daha fazla kişinin katılımıyla "toplu olarak" işlenen 
suçlarda, Cumhuriyet savcısının talebi ve hakim kararıyla 7 
gün olarak uygulanan gözaltı süresi, 4 güne indirildi.

Olağanüstü Hal ilan edilen bölgelerde, yakalanan veya 
tutuklanan kişiler hakkında belirlenen 4 günlük süre, Cum
huriyet savcısının talebi ve hakim kararıyla 7 güne kadar 
uzatılabilecek. Önceki yasa hükmünde, 7 günlük sürenin 10 
güne kadar uzatılabileceği hükmü yer alıyordu. Uzatma ka
rarı verecek hakime, karar vermeden önce, yakalanan veya 
tutuklanan kişiyi dinleme zorunluluğu da getirilmiş oldu.

Değişiklikte önemli b ir madde de, tutuklu sanığın avuka
tı ile her zaman görüşebilmesine imkan da tanınması olmuş
tur. Cumhuriyet savcısı tarafından gözaltı süresinin uzatıl
masına yazılı olarak emir verilmesinden sonra gözaltında 
bulunan kişinin de bu haktan yararlanması hükme bağlandı.

CMUK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Kişinin Yakınlarına Haber Verilecek
CMUK'un "Sanığın tutuklanmasından haber verilecek kişile

r i"  hükme bağlayan 107. maddesinde yapılan değişiklikle, 
tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her karar
dan, tutuklunun bir yakınına veya belirlediği bir kişiye haki
min kararıyla gecikmeksizin haber verilme zorunluluğu geti
rildi.

Ayrıca, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek 
kaydıyla tutuklunun, tutuklamayı bir yakınına veya belirledi
ği bir kişiye bizzat bildirmesi hakkı da tanındı.

CMUK'un "Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi" baş
lıklı 128.maddesinde yapılan değişiklikle "yakalama ve yaka
lama süresinin uzatılmasına dair emirden, yakalananın b ir 
yakınına veya belirlediği b ir kişiye Cumhuriyet savcısının ka
rarıyla gecikmeksizin haber verilmesi" hükme bağlandı.

III. 2. UYUM YASASI PAKETİ (15 MART 2002)

2. "Uyum Yasaları" paketi, Bakanlar Kurulu nca 15 Mart 
2002'de TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı, 26 Mart 
2002‘de TBMM Genel Kurulu'nda üzerinde iki değişiklik ya
pılarak kabul edildi. Yasa, 9 Nisan 2002 tarihli Resmi Gaze
te'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa, Anayasa'da yapılan değişiklikler ile Türk Medeni 
Kanununda yer alan hükümlere uyum sağlanması ve Avru
pa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye 
Ulusal Programı çerçevesinde kısa vadede alınması gerek
li tedbirlerle ilgili olarak çeşitli yasalarda değişiklik öngörü
yor.

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞ
KİN KANUN 

(Kanun No : 4748, Kabul T a rih i: 26.3.2002, 
Resmi Gazete : 9 .4.2002 -  24712)

MADDE 1- 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun
29.maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ Kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından 
olanlar vekalet edebilir.”

MADDE 2- A) 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununun Ek
1.maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenli
ğin, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, suç işlenmesinin ön
lenmesi ile Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ve Anaya
sanın 174 üncü maddesinin kapsamında yer alan inkılap kanunları aley
hine işlenen suçlar için, tedbir yoluyla soruşturma safhasında cumhu
riyet savcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimince, kovuşturma safha
sında görevli mahkemece her türlü basılmış eserin dağıtımının önlen
mesine veya toplatılmasına karar verilebilir. Gecikmesinde sakınca bu
lunan hallerde bu eserlerin dağıtımının önlenmesine veya toplatılması
na doğrudan doğruya Cumhuriyet savcılığınca yazılı olarak karar verile
bilir. Bu halde Cumhuriyet savcısı kararını en geç yirmidört saat içinde 
yetkili sulh ceza hakiminin onayına sunar. Sulh ceza hakimi kırksekiz 
saat içinde kararını açıklar; aksi halde Cumhuriyet savcılığının kararı 
kendiliğinden hükümsüz sayılır.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyetin te
mel ilkeleri ve milli güvenlik aleyhinde işlenmiş bir suçtan mahkumiyet 
halinde, faillerden bir veya birkaçına ait olmaları şartıyla suçu ihtiva 
eden mevkute veya mevkute sayılmayan basılmış eserlerin basımında 
kullanılan makineler ile diğer basım aletlerinin müsaderesine de karar 
verilir.
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AB UYUM YASALARI VE ANALİZLER

B) Basın Kanununun Ek 2.maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Basın yoluyla işlenen ve Ek 1 .maddede yazılı suçlardan mahkumi
yet hallerinde, suç teşkil eden yazının yayınlandığı mevkutenin bir gün
den onbeş güne kadar kapatılmasına da mahkemece karar verilebilir."

"Birinci fıkraya göre kapatılmasına karar verilen mevkutenin yayını
na kapatılma suresinde devam edenler veya o mevkutenin açıkça deva
mı niteliğini taşıyan yeni mevkute çıkaranlar bir aydan üç aya kadar ha
pis cezası ile cezalandırılırlar.”

MADDE 3- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 13.maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fık
ra eklenmiştir.

“ İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele 
suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar 
sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele 
rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”

MADDE 4- A) 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanu
nunun 101.maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sa
yılan hallerde temelli kapatma yerine, dava konusu fillerin ağırlığına gö
re ilgili siyasi partinin almakta olduğu son yıllık Devlet yardımı miktarı
nın yarısından az olmamak kaydıyla, bu yardımdan kısmen veya tama
men yoksun bırakılmasına, yardımın tamamı ödenmişse aynı miktarı 
Hâzineye iadesine karar verebilir.”

B) Siyasi Partiler Kanununun 102.maddesinin birinci ve üçüncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde; ikinci fıkrasında geçen "Cumhuriyet Başsav
cılığı" ibareleri, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı" olarak değiştirilmiş
tir.

"Siyasi partilerin faaliyetlerinin izlenmesi amacıyla Yargıtay Cum
huriyet Başsavcılığının istediği bilgi ve belgeleri bildirilen süre, içinde 
vermeyen siyasi partiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
ikinci bir yazı tebliğ olunur. Bu yazıda, bildirilen süre içinde cevap veril
mediği ve istek yerine getirilmediği taktirde o siyasi partinin kapatılma
sı ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması 
için dava açılabileceği de belirtilir. Bu tebliğde bildirilecek süre içinde yi
ne istek yerine getirilmez veya cevap verilmezse Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı o siyasi partinin kapatılması ya da Devlet yardımından kıs
men veya tamamen yoksun bırakılması için Anayasa Mahkemesinde 
re’sen dava açabilir.”

“Siyasi parti, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde istem yazı
sında belirtilen hususu yerine getirmediği taktirde, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı Anayasa Mahkemesinde o siyasi partinin kapatılması ya da 
Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için da
va açar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin 
tebliğinden itibaren otuz gün içinde ilgili siyasi parti tarafından söz ko
nusu parti organı, merci veya kurulun işten el çektirilmesi ve parti üye
si veya üyelerin partiden kesin olarak çıkarılmaları halinde, o partinin 
kapatılması ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bı
rakılması için açılan dava düşer. Aksi taktirde Anayasa Mahkemesi, 
dosya üzerinde inceleme yaparak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 
ve siyasi parti temsilcilerinin sözlü açıklamalarını, gerekli gördüğü hal
lerde diğer ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları da dinlemek sure
tiyle açılmış bulunan davayı karara bağlar."

C) Siyasi Partiler Kanununun 103,maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir.

"Bir siyasi parti, bu nitelikteki filler o partinin üyelerince yoğun bir 
şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel baş
kan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Mil
let Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen 
veya açıkça benimsendiği yahut bu filler doğrudan doğruya anılan par

ti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin 
odağı haline gelmiş sayılır."

MADDE 5- A) 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu
nun 4.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını doldurmuş olan 
herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Ancak:
1. Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensup

ları ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen memur sta
tüsündeki kamu hizmeti görevlileri,

2. Affa uğramış olsalar bile;
a) TCK’nın ikinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan biriyle 

mahkum olanlar,
b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar, 
istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi 
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkum 
olanlar,

c) TCK’nın 316, 317 ve 318.maddelerinde yazılı suçlardan biriyle 
mahkum olanlar,

sürekli olarak,
3. a) Türk Ceza Kanununun 312.maddesinin ikinci fıkrasında yazılı 

suçtan mahkum olanlar hükmün kesinleştiği,
b) Kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve yönetenler ile der

nekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları sebebiyle mahkemece 
kapatılmasına karar verilen demeklerin yöneticileri kapatma kararının 
kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl süre ile demek kuramazlar."

B) Dernekler Kanununun 5 .maddesinin (6) numaralı bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.

“ 6. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde ırk, din, mezhep, kültür ve
ya dil farklılığı veya bunlara dayanarak azınlık yaratmak ya da herhangi 
bir bölgenin veya ırkın veya sınıfın veya belli bir din veya mezhepten 
olanların diğerlerine hakim veya diğerlerinden imtiyazlı olmasını sağla
mak,"

C) Dernekler Kanununun 6.maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.

“ Bazı ad ve işaretleri kullanma yasağı
Madde 6- Derneklerin, mevcut veya kapatılmış bir siyasi partinin, 

bir sendikanın veya üst kuruluşun, bu Kanun hükümlerine göre mahke
mece kapatılmasına karar verilen bir demek veya üst kuruluşun adını, 
amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri işaretleri ya da daha önce ku
rulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve fla
maları kullanmaları yasaktır.

Dernekler, resmi işlemlerinde Türkçe kullanırlar.”
D) Dernekler Kanununun 34.maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü 

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin; 

konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun, 
amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri sure
tiyle kurulur.

Federasyon ve konfederasyonlara ilişkin diğer hususlar hakkında 
bu Kanun hükümleri uygulanır.

Federasyonların üye sayısının beşten ve konfederasyonların üye 
sayısının üçten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay içinde giderilmediği 
takdirde haklarında 51.maddede yazılı kendiliğinden dağılma hükümle
ri uygulanır.

E) Dernekler Kanununun 38.maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.

"Madde 38- Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, ancak 
eğitim, öğretim, çalışma, moral, beslenme, dinlenme ihtiyaçlarının kar
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şılanması, beden ve ruh sağlığının geliştirilmesi ve öğrencilerin bu ko
nularda kurum idaresi veya diğer kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi 
amaçlarıyla öğrenci derneği kurabilirler.”

F) Dernekler Kanununun 43,maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.

“ Madde 43- Dernekler, en az yedi gün önceden merkezlerinin bu
lunduğu ve faaliyetin düzenleneceği illerin valiliklerine bildirimde bulun
mak şartıyla yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Tür
kiye’ye davet edebilir ya da yabancı dernek veya kuruluşların davetleri
ne uyarak üyelerini veya demek üyesi olma hakkına sahip üçüncü kişi
leri yurt dışına gönderebilirler. Bildirimde, davetin amacı, tarihi, yeri, il
gili demek veya kuruluşun adı ve adresi ile katılacak üyelere veya tem
silcilere ait bilgiler bulunur.”

MADDE 6- A) 6.10.1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununun 9.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Madde 9- Bu Kanuna göre yapılacak toplantılar, fil ehliyetine sahip 
ve onsekiz yaşını doldurmuş, en az yedi kişiden oluşan bir düzenleme 
kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul, kendi aralarından birini başkan 
seçer. Diplomatik dokunulmazlıkları bulunan kişiler, düzenleme kurulu 
başkan veya üyesi olamazlar.

Tüzel kişilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri, yetkili 
organlarının kararına bağlıdır."

B) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17.maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.

“ Madde 17- Bölge valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik, kamu 
düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın ve
ya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir 
toplantıyı yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak üzere erteleyebilir."

C) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19.maddenin birin
ci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Bölge valisi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlen
mesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlük
lerinin korunması amacıyla bölgeye dahil illerin birinde veya birkaçında 
ya da bir ilin bir veya birkaç ilçesinde bütün toplantıları üç ayı geçme
mek üzere erteleyebilir.”

MADDE 7- Aşağıdaki kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
A) Basın Kanununun 16.maddesinin beşinci fıkrası,
B) Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 9.maddesi

nin birinci fıkrasının ikinci cümlesi,
C) 16.6.1983 tarihli ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemele

rinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16.maddesinin 
son fıkrası,

D) Dernekler Kanununun 7,11 ve 12.maddeleri,
E) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 21.maddesi.
MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

DEĞERLENDİRME

4748 sayılı yasayla kabul edilen 2. Uyum Yasaları Paketi, 
AB'ye uyum çerçevesinde 8 yasada değişiklik yapıyor.
İl İdaresi Yasası ve Jandarmanın Mülki Amirliğine Son Ve
rilmesi
İl İdaresi Yasasının 29.maddesinde yapılan değişiklik ile, Jan
darma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yasasfnm, jandarma su
baylarına, valilik ve kaymakamlığa, jandarma astsubaylarına 
da bucak müdürlerine geçici bir süre vekalet edebilmesine 
ilişkin 9.maddesi kaldırıldı. Bu hükümle artık, Jandarma Su
bayları mülki amirliklere vekalet edemeyecekler.

Basın Kanunundaki Değişiklikler
Basın Yasasfnm, her türlü basılmış eserin dağıtımının ön
lenmesine veya toplatılmasına ilişkin Ek 1.maddesinde dü
zenleme yapan maddeye, “Atatürk ve inkılap kanunları aley
hine işlenen suçlar" da eklendi.

Basın Kanunu'nda yer alan "yasaklanmış dil" kavramı 
kaldırıldı. Suç işleyen basın kuruluşlarının kapatılma süresi 
de 30 günden 15 güne indirildi. Yapılan bir diğer değişiklik 
de, basılı eserlerin toplatılması, makinaları ve aletlerine el 
konulması bundan sonra mahkeme kararı ile olabileceğine 
dair.
Basın Yasasfnm 16.maddesindeki yasaklanmış herhangi bir 
dilde yayın yapılması halinde, sorumlu müdürlerle yayımla- 
tanlar hakkındaki cezaların para cezasına çevrilemeyeceği ve 
ilgililerin emniyette gözaltında tutulabileceğine ilişkin hüküm 
de yürürlükten kaldırıldı.

Devlet Memurları Kanunundaki Değişiklikler
Yapılan değişiklikle, işkence ve kötü muamele sebebiyle Av
rupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hükmettiği tazminat, bu 
suçları işleyen görevlilerine ödettirilecek.

Siyasi Partiler Yasası
Yasa, siyasi partilere kapatmanın yanı sıra Hazine yardımı
nın kesilmesi cezasının verilebileceğini hüküm altına alırken, 
Anayasa'da parti kapatmayı zorlaştırıcı yönde yapılan deği
şikliklere paralel yeni düzenlemeler getiriyor. Buna göre, si
yasi partilere temelli kapatmanın yanı sıra dava konusu fiil
lerin ağırlığına göre devlet yardımının kesilmesi cezası da 
verilebilecek. Bu kesinti, devlet yardımı miktarının yarısın
dan az olmamak kaydıyla yardımdan kısmen veya tamamen 
yoksun bırakma şeklinde uygulanacak. Yardımın tamamını 
daha önce alan siyasi partiden, cezada yer alan tutarın Hâzi
neye iadesi istenebilecek

Yasada yapılan değişiklikle, Anayasa'da yapılan deği
şikliklerde kapatma için getirilen “odak"o lm a kavramı, Si
yasi Partiler Yasasfna da yansıtılmıştır. Değişikliğe göre, 
siyasi parti, suç oluşturan fiillerin parti organları ve üyele
rince yoğun ve kararlı bir şekilde işlendiğinin, bu durumun 
o partinin büyük kongre, genel başkan, merkez karar veya 
yönetim organları ile TBMM'deki grubu ve grup yönetim 
kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiğinin saptanma
sı durumunda odak haline gelmiş sayılacak.

Dernekler Yasası
Dernekler Yasasındaki değişiklikle, 18 yaşında ve fiil ehliye
tine sahip herkesin dernek kurabilmesine imkan sağlanmış 
oldu. Ancak bir şartla ki, affa uğramış olsalar bile devletin 
şahsiyetine karşı cürüm işleyenler, zimmet, irtikap, rüşvet, 
dolandırıcılık, hırsızlık ve inancı kötüye kullanma gibi suçlar
dan mahkum olanların dernek kurması yasaklandı. Ayrıca, 
TCK'nın 312.maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Sosyal sınıf, 
ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak, halkı b ir
birine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek b ir şekilde 
düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik" suçunu işle
yenler 5 yıl süreyle dernek kurucusu olamayacaklar. Dernek
ler, kapatılan bir siyasi partinin veya bir derneğin amblem, 
rozet, rumuz ile daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait 
topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamaları kullanama
yacaklar.
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Dernekler Yasasında yapılan değişiklikle, derneklerin, fe
derasyon veya konfederasyon oluşturmalarına olanak da 
sağlandı. Dernekler, valiliklere bildirimde bulunmak şartıyla 
yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluş üyelerini Türkiye'ye 
davet edebilecekler, yurtdışındaki dernek veya kuruluşların 
davetlerine katılabilecekler. Dernekler resmi işlemlerini 
Türkçe yapacaklar.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasında yapılan değişik
likle, toplantı düzenleme yaşı 21'den 18'e indirildi. En az 7 
kişiden oluşan bir düzenleme kurulu gösteri yürüyüşü veya 
toplantı düzenleyebilecek. Diplomatik dokunulmazlığı bulu
nan kişiler düzenleme kurulu başkanı veya üyesi olamaya
caklar. Sendika, dernek, siyasi parti gibi tüzel kişilerin top
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri ise yetkili organları
nın kararı ile mümkün olabilecek. Bölge valisi, valiler ve kay
makamlar, "M illi güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 
önlenmesi, genel sağlık, genel ahlak veya başkalarının hak 
ve özgürlüklerinin korunması" amacıyla belirli bir toplantıyı 
yasaklayabilecek veya iki ayı aşmamak üzere erteleyebile
cek. Bölge valisine aynı gerekçelerle bölgeye dahil illerde ve 
ilçelerde bütün toplantıları üç ay süreyle erteleme yetkisi ve
rildi.

Aslında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda de
ğişiklik yapılmamış, eski maddenin bir başka şekilde yazımı 
gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklik, bu güne kadar mülki amir
lerin keyfi bir şekilde ve sudan sebeplerle toplantı ve yürü
yüşleri, sudan sebeplerle yasaklayabilmelerine veya güncel
liğin tarihe karışmasından sonraya erteleyebilmelerine bir 
defa daha imkan hukuki imkan sağlamış, Literatüre Gestapo 
Yasası tasarısı olarak geçen İl İdaresi Kanununda yapılama
yan, 2911 sayılı Kanunla yapılabilmiş oldu.olarak geçen ev
velki uygulama bir kere daha kanunlaştırılmış oldu.

Ayrıca, dernek, vakıf, sendika ve kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşlarının amaçları dışında toplantı ve gös
teri yürüyüşü düzenlemesini yasaklayan 21.madde hükmü 
de yürürlükten kaldırıldı.

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunundaki Değişiklikler
DGM'lerin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Yasa
nın sanık ile avukatının görüşmelerini sınırlandıran 16.mad
desi yürürlükten kaldırılarak, savunmanın yargılamanın baş
langıcından itibaren yargılama sürecine dahil olmasının bir 
nebze olsun önü açılmış oldu.

III. 3. UYUM YASASI PAKETİ 
(3 AĞUSTOS 2002)

AB. 2. Uyum Yasaları Paketimden sonra 3 Ağustos 2002 
günü 4771 sayılı Kanunla, 3. AB Uyum Yasaları Paketi de 
TBMM’de kabul edilmiş, 8 Ağustos 2002 tarihinde yayınla
narak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği gibi paket 13 maddeden 
oluşmaktadır ve tümü de bir oturumda kabul edilerek ka
nunlaşmıştır.

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
İLİŞKİN KANUN

(Kanun No. 4771, Kabul T a rih i: 3.8.2002)

MADDE 1- A) Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde işlenmiş suç
lar için öngörülen idam cezaları hariç olmak üzere, 1.3.1926 tarihli ve 
765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılı
ğın Men ve Takibine Dair Kanun ile 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Or
man Kanununda yer alan idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dö
nüştürülmüştür.

Şu kadar ki,
a) Türk Ceza Kanununun 47, 50, 51, 55, 58, 59, 61, 62, 64,65, 66, 

102,112,451, 452, 462 ve 463.maddeleri ile 7.11.1979 tarihli ve 2253 
sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin idam cezasına ilişkin hükümleri,

b) Türk Ceza Kanununun 17.maddesi ile 13.7.1965 tarihli ve 647 
sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 ve Ek 2.maddelerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının yerine getirilme
mesine karar verilenlere ilişkin hükümleri, saklıdır.

B) Bu Kanun hükümlerine göre idam cezaları müebbet ağır hapis 
cezasına dönüştürülenler hakkında Türk Ceza Kanununun 70, 73 ve 
82.maddelerinde öngörülen süreler iki kat, terör suçluları hakkında üç 
kat olarak uygulanır.

Bu Kanun hükümlerine göre idam cezaları müebbet ağır hapis ce
zasına dönüştürülen terör suçluları hakkında Cezaların İnfazı Hakkında 
Kanun ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 
şartla salıverilmeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakkında mü
ebbet ağır hapis cezası ölünceye kadar devam eder.
MADDE 2- A) Türk Ceza Kanununun 159.maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir.

Birinci fıkrada sayılan organları veya kurumlan tahkir ve tezyif kas
tı bulunmaksızın, sadece eleştirmek maksadıyla yapılan yazılı, sözlü ve
ya görüntülü düşünce açıklamaları cezayı gerektirmez.

B) TCK’nın 201 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
201/a ve 201/b maddeleri eklenmiştir.

MADDE 201/a- Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddî men
faat elde etmek maksadıyla, yabancı bir devlet tâbiiyetinde bulunan ve
ya vatansız olan veya Türkiye’de sürekli olarak oturmasına yetkili mer
cilerce izin verilmemiş bulunan kimselerin Türkiye’ye yasal olmayan 
yollardan girmelerini veya ülkede kalmalarını, bu kişilerin veya Türk va
tandaşlarının yasal olmayan yollardan ülke dışına çıkmalarını sağlama
ya göçmen kaçakçılığı denilir.

Göçmen kaçakçılığı suçunun faillerine veya böyle bir suça iştirak 
etmeksizin, daha önce ülkeye sokulmuş veya girmiş kaçak göçmenleri, 
maddî menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollarla ülkeden 
çıkaranlara, yasal koşullara uymaksızın ülkede kalmalarını olanaklı kı
lanlara, bu maksatla sahte kimlik veya seyahat belgelerini hazırlayanla
ra veya temin edenlere ya da bu suçlara teşebbüs edenlere, fiilleri baş
ka bir suç oluştursa bile ayrıca iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve bir 
milyar liradan az olmamak üzere ağır para cezası verilir; suçun işlenme
sinde kullanılan taşıtlar ve bu fiil nedeniyle elde edilen maddî menfaat
ler müsadere edilir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı olan suçlar, kaçak göçmenlerin yaşam
larını veya vücut bütünlüklerini tehlikeye soktuğu veya insanlık dışı ve
ya onur kırıcı muamele biçimlerine tâbi kılınmalarına neden olduğu hâl
lerde faillere verilecek cezalar, yarısı oranında; ölüm meydana gelmiş 
ise bir kat artırılarak hükmolunur.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçlar örgütlü olarak işlendiğinde faille
re verilecek cezalar bir-kat artırılarak hükmolunur.
MADDE 201/b- Zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete veya 
benzeri uygulamalara tâbi kılmak, vücut organlarının verilmesini sağla
mak maksadıyla, tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kö
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tüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanakların
dan veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle 
kişileri tedarik eden, kaçıran, b ir yerden başka bir yere götüren veya 
sevk eden, barındıran kimseye beş yıldan on yıla kadar ağır hapis ve bir 
milyar liradan az olmamak üzere ağır para cezası verilir.

Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan ey
lemler var olduğu takdirde, mağdurun rızası yok sayılır.

Onsekiz yaşını doldurmamış çocukların birinci fıkrada belirtilen 
maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere 
götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hâllerinde suça 
ait araç fiillerden hiçbirisine başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada 
belirtilen cezalar verilir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçlar örgütlü olarak işlendiği takdirde 
faillere verilecek cezalar bir kat artırılarak hükmolunur.
MADDE 3- A) 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun yü
rürlükten kaldırılmış olan 11.maddesi, kenar başlığı ile birlikte aşağıda
ki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri 
Madde 11- Uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hâl
lerde; uluslararası faaliyette bulunma amacını güden derneklerin kurul
ması, bu derneklerin yurt dışında şube açması, yurt dışındaki benzer 
amaçlı dernek veya kuruluşlara üye olması veya bunlarla işbirliği yap
ması veya yurt dışında faaliyette bulunması, Dışişleri Bakanlığının görü
şü alınmak suretiyle, içişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Ku
rulunun iznine bağlıdır.

Yurt dışındaki bir dernek ve kuruluşa üye olmak ya da bunlarla iş
birliğinde bulunmak isteyen dernek veya üst kuruluş, bu dernek veya 
kuruluşun statüsünün Türkçe’ye çevrilmiş noterden onaylı iki örneğini 
İçişleri Bakanlığına vermekle yükümlüdür.

Türkiye'deki derneklerin üye olduğu veya işbirliği yaptığı yabancı 
dernek veya kuruluşların kanunlarımıza ve millî menfaatlerimize aykırı 
faaliyetlerde bulunması hâlinde, Türkiye'de kurulmuş derneğin, bu ya
bancı dernek veya kuruluşlarla olan ilişkilerine Dışişleri Bakanlığının gö
rüşü alınmak suretiyle, içişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Ku
rulu kararıyla son verilir.

B) Dernekler Kanununun yürürlükten kaldırılmış olan 12.maddesi, 
kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye’deki faaliyetleri
Madde 12- Yurt dışında kurulan derneklerin, uluslararası alanda iş

birliği yapılmasında yarar görülen hâllerde ve karşılıklı olmak koşuluy
la, kültürel, ekonomik, teknik, sportif ve bilimsel konularda bilgi veya 
teknolojilerinden yararlanılmak üzere; Türkiye’de şube açmalarına, Tür
kiye’de kurulmuş bulunan derneklere üye olmalarına veya bunlarla iş
birliği yapmalarına, Türkiye’de faaliyette bulunmalarına, Dışişleri Bakan
lığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Ba
kanlar Kurulunca izin verilebilir.

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen derneklerin, kanunlarımıza veya millî 
menfaatlerimize aykırı faaliyetlerde bulunması hâlinde, verilen iznin geri 
alınmasına Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakan
lığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.

C) Dernekler Kanununun 1 ö.maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İçişleri Bakanlığınca Dernekler Daire Başkanlığında ve illerde vali
likler bünyesinde derneklerin kaydolunacağı Dernekler Kütüğü tesis 
olunur.

Dernekler Daire Başkanlığındaki Dernekler Kütüğüne bütün konfe
derasyon, federasyon ve dernekler ile şubeleri ve merkezleri yurt dışın
da bulunan derneklerin Türkiye’de açılmış şubeleri kaydolunur.

D) Dernekler Kanununun 40.maddesinin kenar başlığı ve birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilm iştir.

Millî Savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı faaliyette bulunma 
yasağı

Dernekler, askerliğe, m illî savunma ve kolluk hizmetlerine hazırla
yıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamazlar. Bu amaçları gerçek
leştirmek üzere kamp veya talim yerleri açamazlar.

E) Dernekler Kanununun 45.maddesi, kenar başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim 
Madde 45- Dernekler, faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçla
rı konusunda, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen 
şekle uygun olarak düzenleyecekleri beyannameyi yıl sonu itibarıyla 
mahallin en büyük mülkî amirine verirler.Gerek görülen hâllerde der
neklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri, defterle
ri, hesap ve işlemleri, içişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en bü
yük mülkî amiri tarafından her zaman denetlenebilir. İçişleri Bakanlığı, 
bu denetlemeyi Dernekler Daire Başkanlığı Personeli veya Bakanlık Tef
tiş Kurulu aracılığıyla; en büyük mülkî amirler, bizzat veya görevlendire
cekleri memur veya memurlar aracılığıyla yaptırırlar.

Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili olan bakanlıklarca da denet
lenebilir. Denetleme sonuçları, bilgi için İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her tür
lü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve
ya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteği
nin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, 
ilgili m iilkî amirlik durumu derhal Cumhuriyet savcılığına bildirir.

F) Dernekler Kanununun 46.maddesi, kenar başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Dernekler Daire Başkanlığı
Madde 46- Dernekler ile ilgili hizmetleri yürütmek, tüzüklerinde 

gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği be
lirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikle
rini, defterlerini ve hesaplarını mevzuata ve tüzüklerine uygun olarak yü
rütüp yürütmediklerini denetlemek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde 
Dernekler Daire Başkanlığı kurulur. Bu birimin kuruluş, çalışma şekli ve 
denetleme esas ve usulleri, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik
le düzenlenir.

G) Dernekler Kanununun 62.maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.

Madde 62- Dernekler tarafından tutulacak defterler ile ilgili usul ve 
esaslar İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak yönetmelik
le düzenlenir. Bu defterlerin noterden onaylı olması zorunludur.

H) Dernekler Kanununun 73.maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.

Madde 73- İçişleri Bakanlığınca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri 
yürütmek, hizmetleri görmek üzere illerde valilikler, ilçelerde de kayma
kamlıklar bünyesinde derneklerle ilgili bir birim oluşturulur.

Bu birim in illerdeki teşkilâtlanması, kuruluş, görev ve yetkileri ile
15.maddeye göre oluşturulacak Dernekler Kütüğünün şekli, düzenle
me ve kayıt esasları, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle dü
zenlenir.
MADDE 4- A) 5.6.1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 1 .mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Cemaat vakıfları, vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın, Bakan
lar Kurulunun izniyle dinî, hayrî, sosyal, eğitsel, sıhhî ve kültürel alan
lardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinebilirler ve taşın
maz malları üzerinde tasarrufta bulunabilirler.

Bu vakıfların dinî, hayrî, sosyal, eğitsel, sıhhî ve kültürel alanlarda
ki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, her ne suretle olursa olsun, tasarrufla
rı altında bulunduğu, vergi kayıtları, kira sözleşmeleri ve diğer belgeler
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le belirlenen taşınmaz mallar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren altı ay içinde başvurulması hâlinde vakıf adına tescil olunur. Ce
maat vakıfları adına bağışlanan veya vasiyet olunan taşınmaz mallar da 
bu madde hükümlerine tâbidir.

B) 8.6.1984 tarihli ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teş
kilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 
Ek Madde eklenmiştir.
EK MADDE 3- Türkiye’de kurulan vakıflar, amaçları doğrultusunda ulus
lararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hâllerde, içişleri ve 
Dışişleri bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu
nun izniyle yurt dışında kurulmuş vakıf veya kuruluşlara üye olabilirler.

Türkiye'de kurulan vakıfların vakıf senedinde belirtilen amaçları 
gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette bulunması ve yurt dışında 
şube açması ile yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf veya kuruluşlarla iş
birliği yapması, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının görüşleri alınmak su
retiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığın öneri
si üzerine Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır.

Yabancı ülkelerde kurulmuş vakıflar, uluslararası alanda işbirliği 
yapılmasında yarar görülen hâllerde, karşılıklı olmak koşuluyla, İçişleri 
ve Dışişleri bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Ku
rulunun izniyle Türkiye’de faaliyette bulunabilirler, şube açabilirler, üst 
kuruluşlar kurabilirler, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler veya ku
rulmuş vakıflarla işbirliği yapabilirler.

Bu vakıflar, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıf
lar hakkında uygulanan mevzuata tâbidir.
MADDE 5- A) 6.10.1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanununun 3.maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilm iştir.

Yabancıların bu Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri yürü
yüşü düzenlemeleri, İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Yabancıların bu 
Kanuna göre düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde topluluğa 
hitap etmeleri, afiş, pankart, resim, flama, levha, araç ve gereçler taşı
maları, toplantının yapılacağı mahallin en büyük mülkî idare amirliğine 
toplantıdan en az kırksekiz saat önce yapılacak bildirimle mümkündür.

B) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 10.maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Toplantı yapılabilmesi için, düzenleme kurulu üyelerinin tamamının 
imzalayacakları bir bildirim, toplantının yapılmasından en az kırksekiz 
saat önce ve çalışma saatleri içinde, toplantının yapılacağı yerin bağlı 
bulunduğu valilik veya kaymakamlığa verilir.
MADDE 6- A) 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 445.maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 445/A 
maddesi eklenmiştir.
MADDE 445/A- Kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş olan bir kararın, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyet
leri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle 
verildiği saptandığında, ihlâlin niteliği ve ağırlığı bakımından Sözleşme
nin 41 inci maddesine göre hükmedilmiş olan tazminatla giderilemeye
cek sonuçlar doğurduğu anlaşılırsa; Adalet Bakanı, Yargıtay Cumhuri
yet Başsavcısı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunan 
veya yasal temsilcisi, Avrupa insan Hakları Mahkemesi kararının kesin
leştiği tarihten itibaren bir yıl içinde Yargıtay Birinci Başkanlığından mu
hakemenin iadesi isteminde bulunabilirler.

Bu istem, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca incelenir. Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu, Avrupa insan Hakları Mahkemesince saptanan 
ihlâlin sonuçları tazminatla giderilm iş veya istem süresi içinde yapıl
mamış ise reddine; aksi hâlde, dosyanın davaya bakması için kararı 
veren mahkemeye gönderilmesine duruşma yapmaksızın kesin olarak

karar verir.
B) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 448 inci maddesine son 

fıkra olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
445/A maddesi hükümleri saklıdır.

MADDE 7- A) 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 327.maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 327/a 
maddesi eklenmiştir.
MADDE 327/a- Kesinleşmiş bir ceza hükmünün Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesince, insan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Söz
leşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiği saptandığında 
ihlâlin niteliği ve ağırlığı bakımından Sözleşmenin 41 inci maddesine 
göre hükmedilmiş olan tazminatla giderilemeyecek sonuçlar doğurdu
ğu anlaşılırsa; Adalet Bakanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Avrupa 
insan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunan veya yasal temsilcisi, 
Avrupa insan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde Yargıtay Birinci Başkanlığından muhakemenin iadesi iste
minde bulunabilirler.

Bu istem, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca incelenir. Yargıtay Ce
za Genel Kurulu, Avrupa insan Hakları Mahkemesince saptanan ihlâ
lin sonuçları tazminatla giderilmiş veya istem süresi içinde yapılma
mış ise reddine; aksi hâlde, dosyanın davaya bakması için kararı ve
ren mahkemeye gönderilmesine duruşma yapmaksızın kesin olarak 
karar verir.

B) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 335.maddesine son fıkra 
olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

327/a maddesi hükümleri saklıdır.
MADDE 8- A) 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasına 
aşağıdaki hükümler eklenmiştir.

Ayrıca, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel ola
rak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir. Bu yayınlar, 
Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz. Bu yayınların yapılma
sına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Üst Kurulca çıkarılacak yönet
melikle düzenlenir.

B) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanu
nun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) ve (v) bentleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.

f) Özel hayatın gizliliğine saygılı olunması.
v) Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygu

larını kışkırtıcı nitelikte olmaması.
C) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanu

nun 26.maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanuna aykırı olmamak kaydıyla, yayınların yeniden iletimi ser

besttir. Yeniden iletime ilişkin usul ve esaslar, Üst Kurulca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 9- A) 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununun 5.mad- 
desinin üçüncü fıkrasının (6) numaralı bendinde geçen "bu Kanunun ek 
birinci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar" ibaresi, "bu Kanu
nun ek 1.maddesinin birinci fıkrasında yer alan suçlar" şeklinde değiş
tirilmiştir.

B) Basın Kanununun 21.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 21- 9.maddenin birinci fıkrası ile 11.madde hükümlerine

aykırı hareket edenler, onmilyar liradan otuzmilyar liraya kadar ağır pa
ra cezasına mahkûm edilirler.

9. maddenin son fıkrasına göre yayımı durdurulan mevkutenin ya
yınına beyanname vermeden devam edenler, yirm imilyar liradan altmış- 
milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

C) Basın Kanununun 22.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 22- Hakikate aykırı beyanname veren kimse, fiil başka bir suç
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oluştursa bile yirmimiiyar liradan yüzmilyar liraya kadar ağır para ceza
sına mahkûm edilir.

D) Basın Kanununun 24.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 24 -12 .maddenin birinci fıkrası hükmünü yerine getirmeyenler 
hakkında otuzmilyar liradan yüzmilyar liraya kadar ağır para cezasına 
hükmolunur.

E) Basın Kanununun 25.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 25- 13.maddede yazılı şart ve vasıfları haiz olmayan kimseleri 
çalıştıranlar, onbeşmilyar liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza
sıyla cezalandırılırlar.

F) Basın Kanununun 30.maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine aykırı hareket edenler, yirmimiiyar 
liradan yüzmilyar liraya kadar ağır para cezas', ile cezalandırılırlar.

G) Basın Kanununun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

Bu yasağa aykırı hareket edenler, onmilyar liradan otuzmilyar lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

H) Basın Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan ve yanlış malûmat geçiril
diği veyahut savcılıkça talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi gereken 
hususlar gizlendiği takdirde mevkutenin sahibi veya onun mümessili, bir
milyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 
MADDE 10- A) 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununun 8.maddesinin (D) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa 
düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlâka zararı dokunacak oyun oyna
tılan, temsil verilen, film veya video bant gösterilen yerler ile internet 
üzerinden yapılan yayınlara izin verilen yerler,

B) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 9.maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
Madde 9. - Polis, m illî güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve ge
nel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç iş
lenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her 
türlü silâh, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla usulüne göre 
verilmiş hâkim kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sa
kınca bulunan hâllerde mahallin en büyük mülkî amirinin vereceği yazı
lı emirle;

A) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına 
giren toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çev
resinde,

B) Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları veya sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin 
yakın çevresinde,

C) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde,
D) Öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağlanması için her derecede 

öğretim ve eğitim kurumlarının ve 20.maddenin ikinci fıkrasının (A) 
bendindeki koşula uygun olarak girilecek üniversite, bağımsız fakülte 
veya bağlı kurumların içinde, bunların yakın çevreleri ile giriş ve çıkış 
yerlerinde,

E) Umumî veya umuma açık yerlerde veya öğrenci yurtlarında ve
ya eklentilerinde,

F) Yerleşim yerlerinin g iriş  ve çıkışlarında,
G) Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında,
Suçun önlenmesi amacıyla kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kâğıt

larını ve eşyasını arar; suç unsurlarına el koyar ve evrakı ile birlikte 
Cumhuriyet savcılığına tevdî eder.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlara göre suç iz, 
eser, emare veya delillerinin tespiti veya faillerinin yakalanması amacıy

la polis tarafından yapılacak aramalar için de usulüne göre verilmiş hâ
kim kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulu
nan hâllerde, diğer kanunlarda yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulun
malıdır.

5680 sayılı Basın Kanunu kapsamına giren basılı eserlerin arama 
ve zaptı, genel hükümlere tâbidir.

C) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 11.maddesinin (C) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

C) Genel ahlâk ve edebe aykırı mahiyette her türlü sesli ve görün
tülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üreten ve satanları,

D) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 12.maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 12.- Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve 
benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde onsekiz ya
şından küçükler çalıştırılamaz.

Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane 
ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile on
sekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini meneder.

Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 17., işyer
leri hakkında da 8.madde hükümlerine göre işlem yapılır.

E) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 13.maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 13. - Polis,

A) Suçüstü hâlinde veya gecikmesinde sakınca bulunan diğer hâl
lerde suç işlendiğine veya suça teşebbüs edildiğine dair haklarında kuv
vetli iz, eser, emare veya delil bulunan şüphelileri,

B) Haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama veya tutuklama 
kararı bulunanları,

C) Halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkaracak derecede sarhoş 
olanları veya sarhoşluk hâlinde başkalarına saldıranları, yapılan uyarıla
ra rağmen bu hareketlerine devam edenler ile başkalarına saldırmaya 
yeltenenleri ve kavga edenleri,

D) Usulüne aykırı şekilde ülkeye giren ya da haklarında sınır dışı et
me veya geri verme kararı alınanları,

E) Polisin kanunlara uygun olarak aldığı tedbirlere karşı gelenleri, 
direnenleri ve görev yapmasını engelleyenleri,

F) Bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı için kanunlarla ve bu Kanu
nun uygulanmasını gösteren tüzükte belirtilen esaslara uygun olarak 
alınan tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla, toplum için tehlike teşkil 
eden akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı serseri veya 
hastalık bulaştırabilecek kişileri,

G) Haklarında gözetim altında ıslahına veya yetkili merci önüne çı
karılmasına karar verilen küçükleri,

Yakalar ve gerekli kanunî işlemleri yapar.
Yakalanması belirli bir usule bağlanmış kişilerle ilgili kanun hü

kümleri saklıdır.
Yakalanan kişilerin kaçması veya saldırıda bulunmasının önlenme

si bakımından kişinin sağlığına zarar vermeyecek şekilde her türlü ted
bir alınabilir.

Yakalanan kişilere, yakalama sebebi herhalde yazılı ve bunun müm
kün olmaması hâlinde sözlü olarak derhal; toplu suçlarda ise en geç bu 
kişiler hâkim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir.

Kişinin yakalandığı, istediği kanunî yakınlarına derhal bildirilir.
Yakalananlardan,
A) Uyuşturucu madde kullanmış olanlar ile sarhoş olanların,
B) Zor kullanılarak yakalananların,
C) Haklarında suç soruşturması yapılacak olan şüpheli ve sanıkla

rın,
Yakalanma anındaki sağlık durumları tabip raporuyla tespit edilir.
Yakalanan kişilerden suç işlediği şüphesi altında olanlar adlî mer-
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çilere sevk edilir. Haklarında ıslah veya tedavi tedbiri alınması gereken
ler, ilgili kurum yetkilileri tarafından teslim alınır. Yakalama sebebi orta
dan kalkanlar derhal serbest bırakılır.

F) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun ek 1 .maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Ek Madde 1. - Umumî veya umuma açık yerler ile umuma açık yer nite
liğindeki ulaşım araçlarında, gerçek kişi veya topluluklar, mahallin en 
büyük mülkî amirine, en az kırk sekiz saat önceden yazılı bildirimde bu
lunmak suretiyle, oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri 
düzenleyebilir.

Bunlardan, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, 
Anayasal düzene veya genel ahlâka aykırı olduğu tespit edilenler hakkın
da mahallin en büüük mülkî amiri tarafından derhal Cumhuriyet savcılı
ğına suç duyurusunda bulunulur.

Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde oyun veya temsile katılan 
yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikametgâh ve tâbiiyetleri belirtilir. 
MADDE 11. - A) 14.10.1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve 
Öğretimi Kanununun adı "Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Va
tandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun" 
şeklinde değiştirilmiştir.

B) Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanununun 1.maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 1. - Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim kurumlarında okutu
lacak yabancı diller, yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okullar ile 
Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandık
ları farklı dil ve lehçelerin öğreniminin tâbi olacağı esasları düzenlemek
tir.

C) Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanununun 2.maddesinin birin
ci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki hükümler eklenmiştir.

Ancak, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak 
kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için 8.6.1965 tarihli ve 
625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu hükümlerine tâbi olmak üze
re özel kurslar açılabilir. Bu kurslar, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen 
temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne 
aykırı olamaz. Bu kursların açılmasına ve denetimine ilişkin esas ve 
usuller, M illî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
MADDE 12- Aşağıdaki kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

A) Dernekler Kanununun 39, 47 ve 56.maddeleri,
B) Basın Kanununun 31 ve ek 3.maddeleri,
C) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 11.maddesinin son fıkrası,
D) 6.6.1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Ge

çici 1.maddesi.
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1.mad
denin (A) fıkrası kapsamına giren suçlardan dolayı haklarında idam ce
zası verilen hükümlülerin dosyalarından;

a) Henüz Yargıtay’a gönderilmemiş veya Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcılığında bulunanlar ile daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gönderilmiş olanlar hükmü veren mahkemece,

b) Yargıtay’da bulunanlar ilgili ceza dairesince,
Acele işlerden sayılmak ve Türk Ceza Kanununun 2.maddesi dikka

te alınmak suretiyle karara bağlanır.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında veya Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde bulunan dosyalar, gelişlerindeki usule uygun olarak Kanu
nun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde hükmü veren mahkemeye 
geri gönderilir.

Askerî mahkemeler, Askerî Yargıtay Başsavcılığı ve Askerî Yargı
tay’da bulunan dosyalar hakkında da bu madde hükümleri kıyas yoluy
la uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun 6 ve 7.maddeleri, bu maddelerin yürür
lüğe girdiği tarihten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan

başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 3- Bıı Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yü
rürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur.
Yürürlük
MADDE 13-Bu Kanunun 6 ve 7.maddeleri, bu Kanunun yayımı tarihin
den bir yıl sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

DEĞERLENDİRME

TÜRK CEZA KANUNUNDA YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER 

İdam Cezalarının Kaldırılması
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 nolu Protokolü, sa
vaş ve yakın savaş tehlikesi zamanında işlenmiş olan suçlar 
için ölüm cezası öngörmekte, bu haller dışında ölüm cezası
nı yasaklamaktadır. AHİS’in bu hükmüne uygun olarak, Türk 
Hukuk sistemindeki ölüm cezası olan idam, savaş ve yakın 
savaş tehdidi halleri dışında kaldırılmıştır.

Bu çerçevede, Türkiye 17 yıldır yürürlükte bulunan 6 No
lu Protokolü imzalamadan idam cezasını kaldırmış, Katılım 
Ortaklığı Belgesi’nin Orta Vadeli Öncelikler başlıklı 4.2.mad
desinde yer alan “Güçlendirilmiş Siyasal Diyalog ve Siyasi 
Ö lçütlerin 4. Bendindeki beklentiyi tamamen karşılamıştır. 
159. Madde
Katılım Ortaklığı Belgesi’nin 4.1 maddesinde yer alan Kısa 
Vade (2001) Başlıklı “Güçlendirilmiş Siyasal Diyalog ve Si
yasi Ö lçütlerin “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
10.maddesiyle uyumlu olarak, “ ifade özgürlüğüyle ilgili hu
kuki garantilerin güçlendirilmesi, şiddet yanlısı olmayan gö
rüşleri dile getirmekten hüküm giymiş kişilerin durumuna 
eğilinmesi” tavsiyesi doğrultusunda ve Ulusal Programdaki, 
“ ifade özgürlüğünün daha da geliştirilmesi” taahhüdüne pa
ralel şekilde, “ 159.maddede sayılan organları veya kurumla- 
rı tahkir ve tezyif kastı bulunmaksızın, sadece eleştirmek 
maksadıyla yapılan yazılı, sözlü veya görüntülü düşünce 
açıklamalarının cezayı gerektirmeyeceği” kabul edilmiş oldu.

Maddede yapılan bu değişiklik, kanun uygulayıcılarına, 
maddeyi değerlendirebilmelerine açıklık getirerek, bir yan
dan suçun oluşması için gerekli kast unsurunu aramalarını 
şart koşmakta, diğer yandan askeri otoritelerin indi yorum
larla suç isnad ve ihbarında bulunmalarına sınır getirmekte
dir.
201/a, 201/b Maddeleri
Türk Ceza Kanununun 201.maddesinin sonuna yapılan bu 
eklemelerle, tüm ülkeleri ve vatandaşlarını yakından ilgilen
diren göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak Türk Ceza Huku- 
ku’nda özel bir düzenleme bulunmamakta idi. Yapılan ilave
lerle ekonomik ve siyasi nedenlerle diğer ülkelerden gelen 
yabancıların zorla çalıştırılması ve esarete benzer uygulama
lara maruz kalmalarının önlenmesi amacıyla yeni tanımlar ve 
tedbirler getirilmiştir.

Türk Ceza Kanunundaki bu değişiklik, 2000 yılı Aralık 
ayında Palermo’da imzalanan Sınıraşan Örgütlü Suçlarla 
Mücadele Sözleşmesi’ne uygun bir düzenleme olmuştur.

DERNEKLER KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ

Yeni Medeni Kanun ve ikinci uyum yasaları paketiyle dernek
lerle ilgili önemli düzenlemelere ilave olarak, bu yeni deği
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şiklikler, ilave bazı kolaylıklar sağlanmaktadır:
Yapılan değişiklik, Dernekler Kanunu’nıın 09.04.2002 ta

rih ve 24721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4748 sayılı 
Kanunla kaldırılan 11 ve 12.maddelerini yeniden yürürlüğe 
konmuştur. Bu maddeler Türkiye’de kurulan derneklerin 
yurtdışında ve yurtdışında kurulan derneklerin de Türki
ye’deki faaliyetlerine ilişkin hükümler vazetmektedir.

Dernekler Kanununun 15.maddesinde yapılan değişik
lik, Dernek Kütüğü ve kayıt işlerinin, İçişleri Bakanlığı bün
yesinde ve tek elde toplanması sağlanmaktadır. Evvelce de 
Emniyet Genel Müdürlüğünde tutulan kayıtlar bundan son
ra Valilik ve Kaymakamlıklarda tutulacaktır.

Dernekler Kanununun 39.maddesi kamu hizmeti görev
lilerinin, ancak üyelerinin ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, 
kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve sa
dece il ve ilçe merkezlerinde dernek kurabilmelerine izin ve
rirken, bu madde yürürlükten kaldırılarak, kamu hizmeti gö
revlilerinin dernek kurmalarının önü açılmıştır.

Dernekler Kanununun 56.maddesi de yürürlükten kaldı
rılarak, öğrenci derneklerine üyelikle ilgili kısıtlamalarına son 
verilmiştir.

40.maddede yapılan değişiklikle, derneklerin sivil savun
ma hazırlık çalışmaları yapma yasağı kaldırılmış ve deprem 
ve benzeri doğal afetlere karşı hazırlık çalışmalarının sivil 
toplum kuruluşları tarafından yapılabilmesi imkanı getiril
miştir.

Umulur ki bundan sonra deprem ve benzeri afet bölge
lerinde kamu kurumlarının sivil toplum örgütlerini engelle
me çalışmalarına tanık olmayız.

45. ve 47.maddelerinde yapılan değişikliklerle dernekle
rin denetiminde “yerinde denetim” usulünün yanında, ma
hallin en büyük mülki amirine verilecek beyanname Hezeya
na bağlı” denetim mecburiyeti de bir külfet olarak getirilmiş
tir.

46. ve 73.maddelerde yapılan değişikliklerle derneklerle 
ilgili hizmetleri yürütme görevi Emniyet Genel Müdürlü
ğümden alınarak, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Der
nekler Daire Başkanlığı’na devredilmiştir.

VAKIFLAR KANUNU 1. MADDE

Ulusal Programda orta vadede gerçekleştirilmesi taahhüt 
edilen, “ Ülkemizde yaşayan ve Türk vatandaşı olmayan gay
rimüslim kişilerin de mensup oldukları dinin vecibelerini ye
rine getirmelerinde ve kendileriyle ilgili diğer uygulamalarda 
gerekli pratik kolaylıkların kamu düzeninin korunmasına iliş
kin mevzuatımız çerçevesinde geliştirilmesini sağlayacak 
tedbirlerin alınması” taahhüdüne paralel olarak, fakat üzerin
de tartışma yapılmadan azınlıklara ait cemaat vakıflarının ta
şınmaz edinebilmelerine imkan sağlanmış oldu. Ancak, gay
rimüslim vatandaşların bu düzenlemeden pek memnun ol
madıkları kesin. Zira yasa değişikliği azınlık vakıflarının arzu
larına cevap verir nitelikte görünmüyor.

Örneğin, 1936-1974 yılları arasında resmi yollarla ve 
usulüne uygun olarak edinilip, 1974 yılında başlatılan 
uygulama sonucunda m ülkiyetleri hükmen cemaat va
kıflarından çıkmış bulunan taşınmazlar, beyannameye 
dahil edilirse, mahkeme hükmüne rağmen bunların Ce
maat Vakıfları adına tesc ili nasıl mümkiin olacaktır?

Zira kesinleşmiş mahkeme kararları, anayasa gereği her

kesi bağlayan kararlardır.
Ayrıca cemaat vakıflarının yöneticilerinin azlinde çifte 

standart devam ettiriliyor.
Medeni Kanun'a göre kurulan Vakıfların mütevellileri 

yalnız ve ancak mahkeme tarafından azledilebilirken, Ce
maat Vakıfları mütevellileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü tara
fından azledilebilmektedirler.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ 
KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 3.maddesinde 
yapılan değişiklikle yabancıların Türkiye’de toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerine katılmaları ve etkinliklerde yer alma
ları konusunda mevcut izin usulü muhafaza edilmekte an
cak yabancıların bu Kanuna göre düzenlenen toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerinde topluluğa hitap etmeleri, afiş, pan
kart, resim, flama, levha, araç ve gereçler taşımaları konu
larında “ b ild irim ” esasına geçilmektedir.

Ayrıca 10.maddede yapılan değişiklikle Türk vatandaş
ları için toplantı düzenleme bildirim  süresi yetmişiki saat
ten kırksekiz saate indirilerek toplantı ve gösteri yürüyüş
leri konusundaki özgürlüklerin genişletildiği imajı veril
mek istenmektedir. Ancak, bildirim  sonrası mülki amirli
ğin toplantı ve yürüyüşün ertelenmesine ilişkin tasarrufla
rına yönelik bir düzenleme getirilmemektedir.

Yapılan bu değişiklik, Tanzimat Paşalarının tasarrufları
na dokunmayı becerememiş, Katılım Ortaklığı Belgesi’nde 
yer alan “ Barışçı toplantı yapma ve dernek kurma özgürlü
ğüne ilişkin hukuki garantilerin güçlendirilmesi ve sivil top
lumun güçlendirilmesinin teşvik edilmesi" beklentisini karşı
lamamış, Ulusal Programdaki taahhüt de yerine getirilme
miştir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜN TEŞKİLAT VE GÖ
REVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAME (EK Madde 3)

Kararnamede yapılan değişiklikle, yabancı ülkelerde kurul
muş olup, Türkiye’de şube açmış ve açmak arzusunda olan 
vakıflarla, Türkiye’de kurulmuş ve yurt dışında şube açmak 
ve faaliyet göstermek isteyen vakıfların faaliyetlerine ilişkin 
olarak, karşılıklılık esasına uygun düzenlemeler getirilmiştir. 
Bu sayede, yabancı vakıfların Türkiye’deki faaliyetleri ve şu
be açabilmeleri için hukuki dayanak sağlanmış olmaktadır.

HUMK 445, 448 MADDELERİ VE CMUK 327 VE 335 MAD
DELERİ (İADE-İ MUHAKEME İMKANI)

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda yapılan bu değişiklikler, Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nde yer alan “Tüm insan hakları ihlallerine ilişkin 
tashih imkanlarının güçlendirilmesi” beklentisine yöneliktir. 
Böylece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında 
muhakemenin iadesi imkanı getirilmektedir. Şöyle ki:

Kesinleşmiş bir mahkeme kararının AİHM’ce, AHİS veya 
Ek Protokolleri hükümleri ihlal edilerek verildiğinin saptan
ması halinde ihlalin niteliği ve ağırlığı bakımından Sözleşme
nin 41.maddesine göre hükmedilmiş olan tazminatla gideri
lemeyecek sonuçlar doğurduğu anlaşılırsa; Adalet Bakanı, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, AİHM’e başvuruda bulunan
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AB UYUM YASALARI VE ANA

veya temsilcisi, AİHM kararının kesinleştiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde Yargıtay Birinci Başkanlığından muhakemenin 
iadesi isteminde bulunabileceklerdir.

Bu değişiklik, AİHM içtihatlarının doğrudan Türk hukuk 
sistemine yansıtılmasına imkan tanımakta ve insan hakları 
ihlallerinin tashih imkanları sağlanmış olmaktadır.

RTÜK ve ANADİLDE YAYIN 4/1, 4/F, 4/V 
ve 26 MADDELER

Kanunun 4/1 maddesinde yapılan değişiklik, Türk vatandaş
larının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları 
farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılmasının önündeki huku
ki engelleri kaldırmıştır. Bundan böyle farklı dil ve lehçeler
de yayın yapılabilecektir. Bu yayınların çerçevesi RTÜK tara
fından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek.

Anadilde yayının kabulü ile birlikte, bu yayınların yapıla
bilmesi için gerekli düzenlemeler için AB ülkelerindeki mo
deller incelenecek.

Bilindiği gibi AB ülkelerinde 'azınlık ve kültürel haklar' 
konularındaki yaklaşım farklılıkları var. Türkiye, öncelikle 
kendisine yakın gördüğü Fransa modeline yönelecek. Henüz 
ana dilde yayınların ne şartlarda yapılabileceği belli olma
makla birlikte, RTÜK, Fransa'da olduğu gibi, anadilde yayın 
için başvuran kuruluşlarla “devletin ve milletin bölünmez 
bütünlüğü” aleyhine yayın yapılmamasını güvenceye alacak 
bir çözüm yolu bulacak. Bunun için yayın kuruluşlarıyla bir 
sözleşme imzalaması beklenmektedir. Bu kuruluşların ya
yınlarında belirli oranda Türkçe ve Türkçe öğretim program
ları zorunlu olacak., belki de Türkçe altyazı kullanımı zorun
lu tutulacak. Bunun için de tüm bu işlemleri kapsayacak bir 
Yönetmelik için RTÜK çalışmalara başlamış bulunuyor. Yu
karıda da ifade ettiğimiz gibi bu çalışmalara model ülke 
Fransa görünüyor.

Fransız Anayasasında "Cumhuriyetin dili Fransız
ca’dır" ifadesi bulunuyor. Ancak, "bireysel temelde farklı
lık "  hakkı da tanınmış. Fransızca'nın dışında bazı "mahalli 
dillerin"kullanımına belli oranlar dahilinde izin verilmiş. Bu 
konuda Fransa'nın RTÜK'ü konumundaki Audiovisuel Yük
sek Kurumu ile yayın kuruluşları arasında sözleşme imzala
nıyor. Uygulamada Brötanca bir tek TV kanalı bulunuyor. 
Bölgesel dillerde günde azami 40 dakikalık radyo yayını ya
pılabiliyor.

Diğer bazı ülkelerde ise durum şu şekildedir:
Yunanistan: Yayın dilinin Yunanca olacağı konusunda 

bir kanun hükmü bulunmuyor. Ancak Yunanca dışında yapı
lacak yayınlarda yayın süresinin en az yüzde 25'i Yunanca 
olmak zorunda. Bu yayınlarda Yunanca altyazı kullanılması 
ve Yunanca’nın doğru kullanılması esas alınıyor. Yunanca’yı 
bilmeyenlere bu dili öğretmek amacıyla altı aylık yayın döne
minde otuzar dakikalık asgari 15 programa yer verilmesi ge
rekiyor. Yunanca dışında özel olarak yabancı dilde yayın ya
pan Yunan televizyon kanalı bulunmuyor.

Lüksemburg : Anadilde yayın, etnik ve kültürel haklar çer
çevesinde, bireysel haklar temelinde, ulusal birliğe aykırı ol
mamak koşuluyla, herhangi bir kısıtlamaya tabi bulunmuyor.

Almanya: Resmi dil Almanca olmakla birlikte, azınlıklar 
kendi kültürlerini koruma, geliştirme ve öğretme hakkına sa
hip bulunuyorlar. Basın - yayın konularında Alman mevzu
atında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Avusturya: Cumhuriyetin devlet dili, azınlık dillerine ı, 
kin haklar saklı kalmak koşuluyla Almanca. Sloven, Hırvat, 
Macar, Çek, Slovak ve Romanları, azınlık olarak tanıyor. 
Azınlıkların anadilleri, Almanca ile beraber resmi dil olarak 
kabul ediliyor.

İngiltere: Kanun önünde eşitlik ilkesi çerçevesinde, fark
lı dinî, kültürel ve etnik kökenden gelen kişiler yurttaşlara ait 
haklara sahipler. Etnik ve kültürel azınlıkların kendi dillerin
de yayın yapma hakkı bulunuyor.

İtalya: Resmi dil İtalyanca. Ancak Arnavut, Katalan, Al
man, Yunan, Sloven ve Hırvat toplulukları ile Fransızca, Pro- 
vence Fransızca, Ladino, Frulince, Sardunyaca konuşan nü
fusların dil ve kültürleri korunuyor. Koruma altındaki diller
de radyo - televizyon yayınları yapılabiliyor.

İspanya: Resmi dili İspanyolca, ancak diğer İspanya dil
leri de özerk topluluklarda resmi dil konumunda. Radyo-TV 
yayınları önünde engel bulunmuyor.

Portekiz: Çingeneler dışında etnik ya da kültürel azınlık 
bulunmuyor. Çingenelerin kültürel haklarına saygı gösterilir
ken, azınlık hakları bulunmuyor.

İsveç: Finliler, Samiler, Museviler ve Romanlar, azınlık 
olarak kabul ediliyor. Bu azınlıkların dilleri ile Tornedal'da 
konuşulan yerel dile azınlık statüsü tanıyor.

Danimarka: Almanlar azınlık dil, eğitim, dini ve kültürel 
haklardan yararlanıyor.

Finlandiya: Fince ve İsveççe ulusal dil. Aaland Adaia- 
rı'nda İsveççe tek resmi dil durumunda. Samilere kültürel 
otonomi sağladı.6

RTÜK’ün 4/f ve 4/v maddelerinde yapılan bir başka de
ğişiklikle, özel hayatın gizliliğinde önemli bir engel olan “ Ka
mu çıkarlarının gerektirdiği durumlar” istisnası kaldırılarak 
özel hayatın gizliliğine saygı ilkesi getirilmiştir.

Bunun yanı sıra kanun metnindeki yayın yasağı ilkesi 
olarak belirlenmiş olan “ karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa 
ve şiddet eğilimlerini körükleyici” gibi muğlak ifadeler yeri
ne “ şiddet kullanımını özendiricilik veya ırkçı nefret duygula
rını kışkırtıcılık kriterlerine yer verilmiştir. Oysa ki bu muğ
lak kavramlar işbu değişiklikten iki ay önce yasalaşmış ve 
Cumhurbaşkanının iptal istemine neden olmuştu.

Uluslararası bir sözleşme olan Avrupa Sınırötesi Televiz
yon Sözleşmesi, ifade ve haber alma özgürlüğünün gerçek
leştirilmesinin bir yolu olan televizyon yayıncılığında Avrupa 
ülkeleri arasında ilke/esas ve uygulamalarda birlik ve bera
berliği sağlamak üzere düzenlenmiş sözleşmedir. Sözleş- 
me’nin amacı sınırötesi televizyon yayınlarının Sözleşme’de 
belirlenen ortak kurallar çerçevesinde yapılarak taraf ülkeler 
arasında serbestçe dolaşabilmesine imkan tanımaktır. Türki
ye bu Sözleşmeyi 7 Eylül 1992’de imzalamış, 21 Ocak 1994 
tarihinde onaylamış ve 1 Mayıs 1994’de yürürlüğe koymuş
tur. Sözleşmenin iç hukukumuza doğrudan yansıması 13 Ni
san 1994 tarihinde kabul edilen 3984 sayılı Radyo ve Tele
vizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunla gerçek
leşmiştir. Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi’nde yer 
aldığı halde 3984 sayılı Kanun'da eksik bırakılan “yeniden 
iletim -  serbestçe dolaşım” ilkesi son değişikliklerle Kanuna 
ilave edilmiş oldu.

RTÜK Kanununda yapılan bu değişiklik, Katılım Ortak
lığı Belgesi’ndeki “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
10.maddesiyle uyumlu olarak, ifade özgürlüğüyle ilgili hu
kuki garantilerin güçlendirilm esi” beklentisine uygun ve
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jd l Programdaki düşünce ve ifade özgürlüğü bağla- 
.unda yer alan “ RTÜK Kanunu’nun gözden geçirilmesi” ta

ahhüdüne paralel gibi gözükse de, unutulan veya farklı ifa
de edilen veya yararı olmayan birkaç ufak tefek değişiklik 
olarak görünmektedir. Alelacele Meclisin gündemine geti
rilen bu değişikliğin, iki ay önce kabul edilmiş RTÜK deği
şikliklerinde bir düzeltme yapmayacağı ve uygulamaya da 
yansıyan sınırlandırmalarla birlikte sistemin varlığını sür
düreceği anlaşılıyor.

BASIN KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ

Basın Kanununda yapılan değişikliklerle, Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nde yer alan “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
10.maddesiyle uyumlu olarak, ifade özgürlüğüyle ilgili huku
ki garantilerin güçlendirilmesi” beklentisi karşılanmaktadır.

Böylece, Ulusal Programda düşünce ve ifade özgürlüğü 
bağlamında yer alan “Basın suçlarının kapsamı ve öngörü
len cezalarla ilgili olarak Basın Kanunu’nun gözden geçiril
mesi” taahhüdüne paralel değişiklikler de gerçekleştirilmiş 
oldu.

Basın Kanununda yapılan değişikliklerle, Birinci Uyum 
Paketindeki ekonomik suçlarda hapis cezasının kaldırılması 
gibi, basın suçlarından dolayı da kanunda var olan hapis ce
zaları kaldırılmış, yerine para cezaları astronomik miktarlar
la artırılarak konulmuştur.

Ayrıca, Basın Kanununun 31 inci ve Ek 3.maddeleri yü
rürlükten kaldırılarak, evvelce muğlak ve yoruma açık kriter
lerle yurt dışından Türkiye’ye yayın sokulması yasağı kaldı
rılmış, bu yayınların toplatılması ve Resmi Gazetede ilan 
edilmesi hükümleri mülga olmuştur.

POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ

Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda yapılan değişikliklerle, 
Anayasada kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği, 
konut dokunulmazlığı ve kadın-erkek eşitliğine ilişkin son 
Anayasa değişiklikleriyle yapılan düzenlemelere uyum sağ
lanmak istenmiştir. Kanun, özellikle 9.maddedeki değişiklik
le üst arama, özel kağıtları ve eşyayı arama, suç unsurlarına 
el koyma işlemlerini hakim iznine veya acele hallerde yazılı 
emre bağlamıştır.

Ayrıca teknolojik ve toplumsal gelişmelere paralel olarak 
umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde daha önce 21 olan 
çalışma yaşının 18’e düşürülmesi ile sesli ve görüntülü eser
lerin yeniden tanımlanması gibi değişikliklere gidilmiştir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ

Kanunda yapılan değişikliklerle, Türk vatandaşlarının Cumhu
riyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olmamak kaydıyla, 
günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil 
ve lehçeleri öğrenmelerinin önündeki hukuki engeller kaldırıl
makta ve bu dil ve lehçelerin özel kurslarda öğrenilmesi ko
nusunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yö
netmelikle düzenleneceği hükme bağlanmaktadır.

Bu çerçevede, Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan bek
lenti doğrultusunda yabancı dil eğitimi ve öğretimindeki hu
kuki engel kaldırılmış ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir
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düzenleme getirilmiş gibi gösterilmişse de, farklı dil ve leh
çelerde yayın yasağı kıldırılmasına rağmen, yabancı dil eği
tim ve öğretiminin Cumhuriyetin temel niteliklerine, devletin 
bölünmez bütünlüğüne aykırı olamazlığı ilkesi korunarak es
ki köye yeni adet getirilmediği bir kere daha anlaşılmıştır.

SERBEST BÖLGELER KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ

Ulusal Programdaki “Sendihl haklarla ilgili mevcut sınırla
maların gözden geçirilmesi” taahhüdüne uygun bir değişik
likle, Serbest Bölgelerin kurulmasından itibaren 10 yıl sürey
le grev yasağı uygulamasına ilişkin hüküm yürürlükten kal
dırılmıştır.

SONUÇ

Görülüyor ki, 1. ve 2. Uyum Yasası paketleri nasıl tartışıldıy
sa, 3. Uyum Yasası paketi de tartışılacaktır. İki yönüyle tartı
şılacaktır. Birincisi, içerik olarak yeterli düzenlemeler getirme
mesi, İkincisi, uygulayıcılar elinde kadük hale gelmesi yönüy
le. Zira bildiğimiz ve takip ettiğimiz kadarıyla uygulayıcıların, 
sistemin genel mantalitesini aşması yönünde bir gayreti gö
rülmemiş, ülke çapında temel hak ve hürriyetlerin korunması 
ve kullanılması yönünde yeni bir düşünce ve heyecan yaşan
mamış, yapılan düzenlemelere uygun şekilde uygulayıcıların 
eğitimine geçilmemiştir. Henüz ilk iki Uyum Paketindeki hü
kümler dahi özümlenememiş, hatta Anayasada yapılan deği
şiklikler uygulayıcılar tarafından sindirilmemiştir.

Üstelik son günlerde pek de geç kalınmış olarak 2. Tan
zimat tartışmalarının yapıldığı Türkiye’de hala “Tanzimat Pa
şaları” hüküm sürmekte ve hala “OsmanlI’nın Has Kulları” 
aramızda elleri kolları serbest dolaşmaktadır.

Kaldı ki, yapılan değişikliklerin uygulamaya yansımış ol
ması dahi, Türkiye'nin anayasa ve yasa sorunu ile birlikte 
hukuka ve hukukun üstünlüğüne atfedilen değer sorununu 
tüketmiş olmayacaktır. Değiştirilen hükümlerden bazılarıyla 
ilgili değişiklik talepleri yine devam edecektir. Ayrıca, değiş
tirilmesi gerekli maddelerin yarattığı sorunlar varlığını sür
dürmeye devam edecektir.

Sorunların tüketilmesi, başta hukukçular ve siyasiler ol
mak üzere aydın kesimin hukuka ve hukukun üstünlüğüne 
atfettiği değer ve kendi hukukuna malik olma sadedinde 
haklarını bilme ve kullanma bilincine sahip olması; bu eyle
min tüm halk kitlelerine sirayet etmesiyle birlikte, hakların 
kullanımında kendi süfli yararları ve kötü emelleri için engel 
oluşturanların deşifre edilerek mücadele edilecek unsurlar 
safına itilmeleri ile mümkün olacaktır. Sivil toplum gerçeği
ni küresel ve devlet destekli siyasi parti çalışmalarında veya 
kendi aciz kulvarlarında oyalanmakta görenlerin ise bu geliş
melerden bilgisi ve yararı olamayacaktır.
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