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“Merkez”in Değil “Herkes”in Cumhurbaşkanı

Türkiye her Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir siyasi kriz ve gerilim yaşar. Yaklaşan 
yeni cumhurbaşkanı seçimi sebebiyle de, ülke yeni bir gerilim ortamına sürüklen
mek isteniyor.

Ittihat-Terakkici yönetim geleneğinin egemen olduğu son yüzyılda iyice belirgin 
hale gelen devlet-millet ikilemi/ayrılığı, “merkez-çevre”, “devlet iktidan-siyasi ik
tidar”, “atanmışlar-seçilmişler” şeklinde tanımlanmıştır. Gerçek şu ki, başından 
beri merkeze egemen olan ve halka rağmen “hakimiyeti milliye”yi kendi tekellerin
de gören “bürokratik oligarşi”, askeri darbeler serisinin kendilerine sağladığı kon- 
jonktürel avantajı süreklileştirmek iç in  birtakım hukukî ve gayri hukukî tedbirler 
almayı da ihmal etmemişlerdir. Özellikle 27 Mayıs darbesi sonrasında MGK, Ana
yasa Mahkemesi, YÖK vb. kurumlar aracılığıyla, halkın iradesini temsil eden Mec
lisin etki ve yetki alanı daraltılmış; halka hesap vermek konumunda olmayan söz- 
konusu kurumlara üye atama yetkisi de cumhurbaşkanına verilmiştir. Bu yüzden 
cumhurbaşkanının kim olacağını m illet değil merkeze egemen olan güçler belirle
miştir. Esasen, devlet aygıtının dizginlerini ellerinden bırakmak istemeyen seçkinci 
elitler, halkın özgür oylanyla ülke yönetimini ellerine teslim ettiği “siyasi iktidar”a 
karşı “atanmışların iktidan”nı güvence altında tutmak için Cumhurbaşkanlığı ku- 
rumunu bir emniyet supabı olarak görmüşlerdir. İşte mevcut gerilim buradan kay
naklanmaktadır.

Kısaca; seçkinci azınlık “merkez”m  ya da başka bir ifade ile “bürokratik oligar- 
şi”nin çıkarlarım ve resmi ideolojiyi güvence altına alacak bir cumhurbaşkanı ister
ken, millet “herkes”in çıkarlarını koruyup halk çoğunluğunun değerlerini temsil 
edecek bir cumhurbaşkanı istemektedir.

Ümran, Nisan ortasında cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşip Mayıs ayında da 
yeni cumhurbaşkanının TBMM tarafından seçilecek olması sebebiyle Nisan sayısı
nın kapağını bu konuya ayırdı. Ümran  Genel Yayın Koordinatörü Cevat Özkaya 
başta olmak üzere yazarlarımız Doç.Dr.M ustafa Aydın, D.Mehmet Doğan, Meh
met Emin Babacan ve altı aydır konuyla ilgili seri yazısını yayınladığımız -yazarın 
bu çalışması “Çankaya Nöbeti’’ adıyla kitaplaştı- Ahmet Cemil Ertunç’un makalele
ri ve sayın Mehmet Bekaroğlu ile Yeni Asya gazetesi yazarı Kazım Güleçyüz’ün gö
rüş beyanlarından oluşan dosyamız, Cumhurbaşkanlığı krizini enine-boyuna ve de
rinliğine tahlil ediyor. Bu bağlamda ek  olarak Türkiye Cumhurbaşkanlarının biyog
rafisini istifadenize sunduk.

Umran'm bu sayısında ayrıca Yıldırım  Canoğlu’nun ülke gençliğine tuzak ku
ran ihanet şebekelerini deşifre eden araştırması, çağımızın önemli Müslüman düşü
nürlerinden S.Pervez Manzur’un “Modernité, Aşkınlık ve Siyasal Kuram’’ adlı nefis 
makalesinin çevirisi, editörümüz Abdullah Yıldız’ın “geçmişten geleceğe ko(nu)şan- 
lar” çerçevesinde Ankara ilahiyat ekolünün sembol ismi Prof.Dr.Mehmed Said Ha- 
tiboğlu ile yaptığı söyleşi yer alıyor.

Dergimiz mutad sayfaları ve tiryakisi olduğunuz köşe yazıları ile devam ediyor.
Bu arada, Nisan ayında çeşitli etkinliklerle idrak edilen “Kutlu Doğum” vesile

siyle, Rasûlüllah(s.)’ı anma ve anlama çabalarımızın O’nu “en güzel örnek” edinme
ye dönüşmesini temenni ediyoruz. M ustafa Aldı’nın Siyer kitapları üzerine yaptığı 
analizle Dr.Kerim Buladı’nm Rasülüllah(s.)’ın namaz örnekliğini anlatan yazısı 
O’nu doğru anlayıp örnek alma çabamıza katkı mahiyeti taşıyor.

Yeni Ümran’larda buluşmak duası ile.

Ümran Dergisi Abone Hattı: 0212 6 2 1  33 02 abone@umran.org
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Gündem

İKTİDAR İKİLEMİ ÇERÇEVESİNDE 
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Devlet İktidarı - Siyasi İktidar Ayrımı

Cevat Özkaı/a

N ormal parlam enterler re
jim lerde olağan bir şekil
de yapılan Cum hurbaş

kanlığı seçim leri bizim ülkem iz
de, hemen her defasında krizlere  
neden olm aktadır. Bugün de böy- 
lesi bir krize doğru giden gerilim 
li bir süreç yaşıyoruz. Peki, bu 
neden böyledir?

Türk iye 'n in  s iyaset sistem i 
vesayet esasına göre kurgulan
mıştır. Bu özellik, iktidar erkini 
devlet iktidarı ve siyasi iktidar 
şeklinde a y rım la y a ra k  kendini 
gösterm ektedir. Böyle bir ayrım  
tem ellerini, tepeden inme ve bü
rokratik e lit eliyle yapılan jako- 
ben m od ern leşm e projesinde  
bulm aktadır. Halka ve onun te r 
cihlerine itibar etm eyen, yapaca
ğı işlerde rıza üretm ek gibi uzun 
ve etkili bir yolu seçmek yerine, 
acilen ve zorla yaptırım ı seçen 
bir anlayış seçkinci bir yaklaşımı 
ifade etm ektedir. Bu seçkinci an
layış ancak asker-sivil bürokratik  
elitin, m erkezi elinde bulundur
ması ve çevreyi kontrol edebile
cek bir güce sahip olmasıyla ha
yatiye t bulabilir. Ve bu bürokra
tik elit halkın yegane söz söyle
me alanı olan siyasi alanı alabildi
ğine daraltarak gücünü devam  
ettirir.

Türkiye, uzun süre bu bürok
ratik elitin m utlak hâkim iyeti a l

tında yaşam ıştır. Ancak gerek  
dış dünyanın şartla rı, gerekse  
çevrenin g iderek artan huzur
suzluğu bürokratik eliti, iktidarını 
bir m iktar paylaşmak m ecburiye
tinde bırakm ıştır.

1945 yılında çok partili haya
ta  geçişimiz böyle bir m ecburiye
tin  sonunda g erçek leşm iş tir. 
1946 yılında yapılan seçim lerde, 
"açık  oy, g iz i ta s n if"  yöntem iyle  
seçim sonuçlarını etkileyen bü
rokratik elit, daha sonraki seçim 
lerde, bunu gerçekleştirem em iş  
ve on yıl gibi uzun bir süre iktidar 
erkinin m utlak hakimi olma özel
liğini y itirm iştir. Bu dönemde bir 
şeyi daha anlam ıştır, serbest se
çimleri kontrol altına almak ve 
halkın oyunu istediği gibi yönlen
dirm ek hem imkansız denecek  
kadar zor hem de riskli bir yol
dur. O zam an başka türlü kontrol 
ve denetim  m ekanizm alarını kur
mak lüzumunu hissetm iştir.

Türkiye, on yıllık DP iktidarını 
arkasından gelen 27  Mayıs dar
besiyle periyodik darbeler döne
mine girm iştir. Bu darbe sonunda 
yapılan anayasayla, o güne kadar 
fiili durum yaratılarak  gerçekleş
tirilen siyaset üzerinde vesayet, 
anayasal tem in at altına alınm ış
tır . 1961 Anayasası tam  anlam ıy
la bir tepki anayasasıdır. Genel 
oyun gücünü denetim  altına alma

yasasıdır. "Anayasayla dem okra
tik m eşruiyete sahip seçilmiş o r
ganların (parlam ento ve hükü
m et) iradesini sınırlayacak, onla
rı ta s arru f altında tu tacak bir 
devlet iktidarı alanı yaratıld ı. Se
nato, Anayasa Mahkemesi, Milli 
Güvenlik Kurulu, Üniversite ve 
TRT'den oluşan sorumsuz devlet 
iktidarı bloku, m uhtem el demok
ratik sapm alara karşı bir em niyet 
sübapı olarak düşünüldü." * 1

Cumhurbaşkanlığı da devlet 
ik tid a rı bloğunda sayılm asına  
rağmen, 61 Anayasasındaki ko
numu daha çok sembolik olarak 
belirlendi. Bu anayasa ile devlet 
idare etm enin imkansızlılığı, ana
yasaya güç veren kurum lar ta ra 
fından da kabul edildi. 12 M art 
1971 darbesinin akabinde, yapılan 
anayasa değişikliğiyle icra bir 
m iktar güçlendirildi. Bir dönem  
böyle devam  etti. Periyodik dar
belerden  üçüncüsü 12 Eylül 
1980 'd e  geldi. Ve yeni bir anaya
sa yap ıld ı. Ö ncekilerden daha 
tecrübeli olan ve hiyerarşik bir 
düzen içinde darbeyi yapan ekip, 
eski hataları te k ra r etm em eye  
çalıştı. Devlet iktidarının alanını 
g a ra n tiy e  alan d ü zen lem eler  
yaptı. Cumhurbaşkanlığını ve M il
li Güvenlik Kurulunu devlet ik ti
darının en kuvvetli unsurları hali
ne getirdi.

AB uyum yasaları vesilesiyle 
yapılan değişikliklerle Milli Gü
venlik Kurulu'nun etkisi, hukuki 
olarak bir m iktar azaltılm ıştır. Bu 
durumda Cumhurbaşkanlığı, ge
nel oyun getirdiği seçilmiş siyasi 
iktidarın alanını daraltacak yega
ne kurum konumundadır. Bu gö
revini ifa ederken kullandığı araç  
da Anayasa Mahkem esidir. Onun 
içindir ki, her dönemde devlet ik
tidarı açısından elzem  olan Cum
hurbaşkanlığının önemi; bu dö
nemde bir kat daha artm ıştır. Si-
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yasi iktidar açısından da bu se
çim önemlidir. Türkiye'ye özgü 
"D evlet iktidarı" ve "Siyasi ik ti
dar" ayrım ının ortadan kalkması 
ve sistem in normalleşmesi açı
sından da önem lidir. B ürokrat 
elit ve buna dayanan siyasiler ve 
aydınlar, genel oyun sakıncala
rından sistemi kurtarm ak(l) için 
ellerinden gelen her şeyi, ama 
her şeyi yapacaklardır, Cum hur
başkanlığına kendilerine uygun 
bir kişiyi getirm ek için.

Çılgınca Yaşanan 2 4  Saatler

Seçimlerin nasıl ve ne şekilde ya 
pılacağı yasalarda açıkça be lirtil
mesine rağmen, Cum hurbaşkan
lığı seçim leri yasal zem ini zorla 
yan müdahalelere sahne olmuş
tur. H atta  bu m üdahaleler çoğu 
kere yasal zeminden daha belir
leyici bir fonksiyon icra etm iştir. 
Seçimi yapacak yasal güçler, ka
rarlarını son dakika m üdahalele
riyle değiştirm ek zorunda kal- i 
mışlardır.

İkinci Cumhurbaşkanı İsm et 
İnönü'nün seçilmesi bu son daki
ka müdahalelerine iyi bir örnek
tir . Mustafa Kemal’in hastalığının  
ağırlaşm asıyla kimin seçileceği 
konuşulmaya başlam ıştır. Fevzi 
Çakm ak'tan, Fethi O kyar'a, Celal 
B ayar’a kadar bir çok isim z ik re 
d ilm ektedir. Ancak o günlerde  
A tatürk  ve çevresiyle arası açık 
olan İnönü'nün ismi hiç gündem 
de değildir. Kimse ondan bahset- 
m em ekte, cumhurbaşkanlığı için 
ismi geçm em ektedir. Fakat A ta 
türk'ün ölümünden hemen sonra 
gelişen süreç İnönü'yü ön plana 
çıkarmış ve ismi ortada dolaşan
lar değil de İnönü cumhurbaşkanı 
seçilm iştir. Daha sonraları İnönü 
seçim sürecini "Çılgın b i r 2 4  s a a t 
yaşadık" diye özetleyecektir.

Bu çılgın gibi geçen 2 4  saatin

sırrın ı, dönem in gene lkurm ay  
başkanı Fevzi Çakm ak şöyle  
açıklayacaktır: “ Ben hayatımda  
bir defa yumruğumun bütün ağır
lığı ile İnönü lehine M illet Meclisi
nin karşısına oturdum . Öylece 
Reis-i Cumhur seçtirdik onu."

Yine altıncı cum hurbaşkanı 
Fahri Korutürk'ün seçilmesinde 
de benzer durum lar yaşanır. Dö
nemin tanınmış m illetvekillerin
den CGP m illetvekili Vefa Ta- 
nır’ın anlatım ına göre: uzun mü
cadeleler sonunda Meclis'te Ana
yasa Mahkemesi Başkanı Muhit
tin Taylan'ın cumhurbaşkanı se
çilm esi hususunda anlaşm aya  
varılır. Taylan, ertesi gün Mec- 
lis'in saat 15.00 'de yapacağı otu
rumda cumhurbaşkanı seçilecek
tir. Seçimin yapılacağı günün sa
bahında C um huriyetçi Güven 
Partisi (CGP) Genel Başkanı Tur
han Feyzioğlu özel kalemine Tay- 
lan'ı aramasını, onu tebrik edece
ğini söyler. Tam  bu sırada  
CGP'nin asker kökenli m illetve
killerinden Süreyya Koç içeri gi
rer ve "efendim  son anda plan 
değişti. Taylan değil Fahri Koru- 
türk cumhurbaşkanı seçilecek" 
der. Vefa Tanır, "Soran gözlerle 
birbirim izin yüzlerine baktık, ya
hu kim bu Fahri Korutürk diye. 
Gerçekten son anda bir şeyler ol
muş. Taylan'dan vazgeçildi, Ko
rutürk seçildi. Ama son gece ne
ler döndüğünü hiç kimse bilem e
di." d iyerek, bugün bile neler 
döndüğünü bilm ediğini ifade  
eder.

Sorunun ana noktası, seçimin 
hilesiz, dalaveresiz, zorlam asız 
yapılmasıdır. Seçme ve seçilme 
iradesinin hiçbir zorlam aya tabi 
olmadan özgürce ve hukuki sınır
lar içersinde gerçekleştirileb il
mesidir, önemli olan. "Meclisin 
karşısına yumruğunun tüm ağırlı
ğıyla o tu rm a "döneminin son bul-

Ismet İnönü

Cemal Gürsel

Fahri Korutürk
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masıdır. Uzlaşma burada olm alı
dır. Yetkisi olan güçsüzlerin, gü
cü olan yetk is izle rin  istediğini 
kabul etm esi uzlaşma değildir. 
Bu zora boyun eğm edir. Kimin 
cumhurbaşkanı olacağı ikinci de
recede önem lidir. Birinci derece
de önemli olan seçimin yasalar 
çerçevesinde müdahalesiz yapıl
m asıd ır. İk tid a r erkinin bölün
müşlükten kurtulm ası ve paralel 
devlet gibi çalışan iktidar odakla
rının hukukun içine alınması ve 
cumhurbaşkanının m erkezin de
ğil, herkesin cumhurbaşkanı hali

ne getirilm esi, kimin cum hurbaş
kanı olacağından daha önemlidir.

"AB uyum  p a k e tle riy le  
MGK'nın kolu-kanadı budanınca, 
devletin elinde dem okratik ku
rum lan dengeleyen tek  güç ola
rak cumhurbaşkanlığı kaldı. Bu 
kurumun devletin, yani atanm ış
ların elinden çıkıp, halkın tem sil
cilerinin eline geçmesi fiili anaya
sal sistemin gelmesi demek. Bu 
aynı zamanda devlet iktidarının  
tam  anlam ıyla dem okratik leşm e
si olacaktır. Dikkat edelim, Mayıs 
ayında Türkiye’yi bekleyen şey,

kimin cumhurbaşkanı olacağı de
ğil; bu sistemin çöküp çökm eye
ceği sorunudur..." 2

Mücadele bu noktada cere
yan etm ekted ir. Siyasi iktidarın  
ve seçilmiş tüm  siyasilerin siya
setin alanını, yani nisbi de olsa 
halkın söz söyleme alanını geniş
letecek böyle bir seçim e ağırlığı
na uygun bir önem verm e mec
buriyetleri vardır.
Notlar:
1 P ro f.D r. Fazıl Hüsnü Erdem , "V e s a 

y e t K urum u O larak  C um hu rb aş
kan lığ ı", Y en i Ş afak , 0 8 .0 1 .2 0 0 7

2  2 0 0 7  S en aryo la rı, M ü m ta z e r  Tür-
köne, Z a m a n , 1 7 .1 2 .2 0 0 6

İLKAV’A YÖNELİK BASKICI TUTUMU KINIYORUZ!
Merkezi Ankara’da bulunan ilm i ve Kültüre l Araştırm alar 
Vakfı (İLKAV) keyfi b ir tu tum la  kapatılmak isteniyor. Geçti
ğ im iz  A ra lık ayında düzenlediği b ir panel dolayısıyla önce 
kartel medyasının linç g ir iş im ine  maruz kalan İLKAV, he
men ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. A li 
Ş ah in ’in ta lim atıy la Vakıflar Genel M ü d ü rlüğü ’nün yakın ta
kib ine alınm ıştı. Baskılar sonuç verdi ve Vakıflar Genel M ü
dürlüğüm ün talebi doğru ltusunda İLKAV hakkında ilk  du
ruşması 8 Mart 2007 ’de görüşü lm ek üzere kapatma davası 
açıldı.

İLKAV’ın kapatılması ta leb in in  gerekçesi tip ik  b ir des- 
po tik  z ihniyet ürünüdür. Vakıflar M üdürlüğü  dilekçesinde 
eğitim de resm i ideo lo ji dayatmasının tah lil ed ilip  e le ş tir il
d iğ i ve din eğ itim in in  devlet baskısı ve yönlendirm esinden 
özgürleşm esi gerektiğ in in konuşu lduğu söz konusu panel
de ortaya konan düşünceler, yapılan konuşm alar “anayasal 
düzene muhalefet etmek” şeklinde suçlanm aktadır. Oysa 
söz konusu panelde yapılan konuşm aların m evcut kanunla
ra göre de suç teşkil etm ediği b ilinm ekted ir. N itekim  yapı
lan onca yayına rağmen bugüne kadar savcılıkça herhangi 
b ir cezai soruşturm a açılm am ıştır.

Düşünce özgürlüğünün adeta sakız g ib i ç iğnendiğ i b ir 
ortamda sergilenen bu tutum  iktidarın tutarsızlığ ının ve ac- 
z iye tin in  açık b ir göstergesi o lm uştur. Kaldı ki, anayasal

düzene muhalefet içerse dahi legal b ir e tk in lik te  akadem is
yen, sendikacı ve yazarların görüşle rin i ifade etm elerinden 
duyulan bu hazımsızlık insan hakları ve s iv il top lum  anlayı
şıyla bağdaşmaz. Tota liter yaklaşıma karşı o lduğu  sanılan 
b ir siyasi anlayış sah ip le rin in  ortaya koydukları bu tutum  
baskıcı, ceberrut resmi ideo lo ji savunuculuğunun adeta bu
laşıcı b ir mahiyet kazandığının da göstergesi o lm uştur.

Bizler aşağıda imzaları bulunan kuru luş tem silc ile ri ve 
yazarlar, gazeteciler olarak İLKAV hakkında açılan kapatma 
davasını düşünce ve örgütlenm e özgürlüğüne yöne ltilm iş  
teh like li b ir saldırı olarak görüyoruz. Statükoya yönelik  
e leştirel tutum undan dolayı is lam i kuru luşların  ve genelde 
de tüm  m uha lif çabaların bu şekilde susturu lm a, s ind ir ilm e  
ve tasfiye edilm eye çalışılm alarının vahim  b ir ih la l o luş tu r
duğunu düşünüyoruz. Devletten yardım  almadan tamamen 
üye ve gönü llü le rin in  katkılarıyla faaliyetlerin i sürdüren s i
v il top lum  kuru luşların ın  devlet e liy le  tasfiye edilm eye ça lı
şılm ası açık b ir işgüzarlıktır. Ayrıca hayırsever insanların 
bağışlarından oluşan İLKAV’ın mal varlığ ına el konulması 
çabası ise doğrudan b ir gasp teşebbüsüdür.

İLKAV ile dayanışma içinde olduğum uzu ilan ederken, 
28 Şubat hukuksuzluğunu aynen yansıtan bu baskıcı, ya
sakçı tu tum un AK Parti Hükümeti tarafından da sü rdü rü lü 
yor olm asını kınıyoruz.

imzalar: Hülya Şekerci (Özgür-Der Genel Başkanı) •  Hüsnü Tuna (Hukukçular Derneği Başkanı) •  Bülent Yıldırım  (İHH Genel Başkanı) •  Ay
han Bilgen (Mazlumder Genel Başkanı) •  Bülent Deniz (Tüketiciler B irliğ i Genel Başkanı) •  Ömer Kügükağa (Medeniyet Derneği Genel Başka

nı) •  Fikret Özdemir (AKDAV Başkanı) •  Celal Sancar (MEKDAV) •  Yusuf Tanrıverdi (Öğretmen-Sen Genel Başkanı) •  Şemseddin Özdemir 
(AKV-Araştırma Kültür Vakfı) •  Mustafa Ercan (Mazlumder İstanbul Şb. Başkanı) •  Av. Fatma Benli (AKDER) •  Nurettin Ş irin (İSRA Kültür M er

kezi) •  Nabi Okur (İslam Dünyası Kültür Merkezi) •  Ahmet Yıldız (Davet Derneği) •  Ahmet Balta (ANSED) •  Grup Yürüyüş Mustafa Karaha- 
sanoğlu (Vakit Gazetesi) •  Selami Çalışkan (M illi Gazete) •  Hamza Türkmen (Haksöz Dergisi) •  Cevat Özkaya (Ümran Dergisi) •  Davut Güler 
(Özgün irade Dergisi) •  A li Kaçar (Genç B irikim  Dergisi) •  Azmi Ermurat (Vuslat Dergisi) •  Ahmet Örs (Tasfiye Dergisi) Abdurrahman Arslan 
•  Abdurrahman Dilipak •  Ahmet Ağırakça •  Ahmet Varol •  Burhan Kavuncu •  Demet Tezcan •  Gülden Sönmez •  Hakan A lbayrak» Hamza 
Er •  Hüsnü Yazgan» Ramazan Kayan •  Sibel Eraslan •  Süleyman Arslantaş •  Yıldız Ramazanoğlu
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FİLİSTİN: 
BOYKOT İLE TECRİT ARASINDA

Mustafa Özcan

F ilistin'de yeni kurulan milli 
birlik hükümetinin HAMAS  
kanadı ortaklık gereği İs

rail'i, kısmi tanım a kararı alırken 
buna mukabil, İsrail ve uluslara
rası camianın da kısmi tanım aya  
kısmi boykotla mukabele etm e  
kararı ald ık ları görülüyor. Bu 
bağlamda, İsrail ve onu destekle
yen ABD ve diğer yönetim ler, hü
küm etin HAMAS kanadını gör
m ezlikten gelirken Fetih kana
dıyla ilişki kurm akta bir beis ve 
sakınca görm üyorlar.

Bilindiği gibi, uzun bir sancı 
döneminden sonra Suudi A rabis
tan 'ın  devreye girmesi ile kuru
labilen yeni Filistin milli m utaba
kat hüküm eti Ortadoğu dörtlü 
sünün şartları ile ilgili net bir ta 
v ır takınm aktan kaçınm ıştı. Da
ha doğrusu parçalı bir ta v ır ta 
kınm ıştı. Ahmed er-Rebi gibiler 
bundan dolayı HAMAS'ı ç ift dil 
kullanm akla suçladılar. Haniye  
başkanlığında kurulan yeni hü
küm ette  doğrudan İsrail'i tanım a  
anlam ına geleb ilecek unsurlar 
yer alm azken ve direniş seçene
ği masada bulundurulurken di
ğer ta ra fta n  da Fetih'in İsrail'le  
yaptığı anlaşm alar tanın ıyor ve 
meşru kabul ediliyor. Dolayısıyla 
burada bir ikilem meydana çıkı
yor. HAMAS teoride İsrail'i do
laylı olarak da olsa tanırken te 
oride hem de fiiliyat veya p ra tik 
te  de direniş seçeneğinden va z 
geçm iyor. Bu durum da, HA- 
MAS'ın İsrail'i tanıy ıp tanım adığı 
yine berraklık kazanm adı. HA- 
MAS'ın tab ir caizse bu 'ikircikli 
tu tu m u ' İsrail'i de ikircikli duru
ma düşürüyor.

Bunu şöyle de ifade edebili
riz: Filistinliler milli birlik ve bü
tünlük içine girdiklerinde İsrail 
ezberini kaybediyor ve buna mu
kabil o bir ve bütüncül tavrın ı y i
tiriyor. Fetih tarafı HAMAS'ın tu 

tum unu zımni (im plicit) bir tan ı
ma olarak değerlendirirken İsrail 
de ne yapacağını şaşırmış du
rumda. HAMAS'ın tavrı Kadima 
içinde çatlaklar meydana getirdi. 
Sözgelimi şiddeti mahkum etm e
diği ve kınamadığı için Şimon Pe- 
res uluslararası camianın boyko
tunu ve blokajını sürdürmesi ge
rektiğini ifade ederken eski parti
si İşçi Partisinden Savunma Ba
kan Yardımcısı Ephraim Sneh ve 
Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Ga
lip Majidli de İsrail’in yeni hükü
m etle mutlaka tem asa geçmesi 
ve m üzakereler yürütm esi ge
rektiğini söyledi. Peres'le birlikte 
İsrail'in tarihteki en düşük des
tek  profiline haiz olan Başbakan 
Ehud Olm ert de uluslararası ca

m iadan eski te c r it  politikasını 
sürdürmesini ta lep  etm iş ve bu 
yöndeki gelişm eler üzerine de 
hem sevincini izhar etm iş hem de 
batılı hüküm etlere şükranlarını 
sunmuştur. Ama batılı hüküm et
ler arasında şimdiden çatlak baş- 
gösterm iş ve bu bağlamda Nor
veç Dışişleri Bakanı Raymond  
Johansen, İsmail Haniye ile görü
şen ilk batılı hükümet üyesi un
vanını alırken bunun üzerine İs
rail ta ra fı sözkonusu bakanla  
randevusunu iptal etm iştir. Jo
hansen, İsrail Dışişleri Bakanlı
ğından Aharon Abromoviç ile bir 
araya gelecekti, lâkin görüşm e
nin önce, 'teknik nedenlerle' e r
telendiği ilan edildi, ardından da 
bunun Haniye görüşmesine bir

NİSAN '0 / ÜMRAN 7



Gündem Filistin

tepki olduğu ikrar edildi. Bu me- 
yanda, İsveç Dışişleri Bakanı Cari 
Bildt de, Ortadoğu ziyare ti sıra
sında F ilistin  D ev le t Başkanı 
Mahmud Abbas'ı z iyare t edece
ğini ve yeni Filistin hüküm etiyle  
tem as kurm aya çalıştıklarını ama 
AB ve ABD'nin te rö r örgütü liste
sine aldığı Ham as'ın tem silcile
riy le  bir a ra y a  gelm eyeceğin i 
kaydetti.

Am erikan yönetim inin  tavrı 
da aynı şekilde seçici. Onlardan 
da, 'Ham as üyesi olmayan bakan
larla g ö rü ş e b ilir iz ' açıklam ası 
geldi. Am erika Dışişleri Bakanlı
ğı, yeni Filistin hükümetinin Ha
mas üyesi olm ayan bakanlarıyla 
tem as kuracağını ilan e tti. Ba
kanlık sözcüsü Sean McCormack, 
henüz bir tem as planlamadığını 
açıklarken Ham as İsrail'i tan ım a
yı ve şiddeti kınam ayı reddettiği 
sürece Am erika'nın Filistin hükü
m etin e  ekonom ik am bargoyu  
kaldırm ayacağını vurguladı. Söz
cü, Dışişleri bakanı Condoleezza 
Rice'in Rusya, Avrupa Birliği ve 
BM diplom atlarıyla yeni Filistin

hüküm etini görüşeceğini de ha
tır la ttı. İsrail ve ABD'nin yeni Fi
listin yönetim inden beklentileri 
şöyle özetlenebilir: Gilad Scha- 
lit'in salıverilm esi ve Gazze Şeri- 
di'nden İsrail'e yönelik Kassam  
füzelerinin atılm asının durdurul
ması ve genel olarak da şiddetin 
terkedilm esi.

Filistin'de milli birlik hüküme
ti kurulmasına Suriye gibi bölge 
ülkelerinden tebrik ler geldi. Bu 
m eyanda, Suudi Arabistan yöne
tim i ve Kral Abdullah, 2 0 0 2 ’de 
B eyru t'ta  ortaya atılan ve A rap
ların benim semesine mukabil İs
rail'in bugüne kadar reddettiği 
kendi planına yeniden işlerlik ka
zandırm ak istiyor. Bu planın çer
çevesi, toprak karşılığı barıştan  
oluşuyor. Bu bağlamda, İsrail 5 
Haziran 1967'de işgal etm iş oldu
ğu toprakların  gerisine çekilirken  
Araplar da topyekün olarak İsra
il'i tanıyacak. Bu yöndeki Arap  
iradesine mukabil İsrail bir irade  
geliştirem edi. Bazı bakanlar ça t
lak halde Abdullah P lanı'nın  
A raplarla İsrail arasında görüşü

lebilir bir zem in oluşturduğu söy
leseler de İsrail anlaşm aya ya
naşmıyor.

Buna rağmen, Arap ta ra fı İs
rail'in iç dinam iklerinin m üsait 
olup olm adığ ına bakm ayarak  
Arap Planını yeniden ısıtma kara
rı aldı. Plan M art ayı sonunda ya
pılan Arap Birliği Zirvesine taş ın 
mıştı. Bu çerçevede, Halit Meşal, 
Suud Kralı Abdullah'la bir kez da
ha görüştü. HAMAS'ın son sıra
larda söylemini yumuşatmasının  
da bu planın ısıtılm asıyla bağlan
tılı olduğu görülüyor.

HAM AS'ın eskisine nazaran  
üslup olarak daha pragm atlk bir 
yaklaşımı benimsediği söylenebi
lir. HAMAS'ın siyasi danışm anla
rından Dr.Ahm et Yusuf örgütleri
nin siyasi bir dil ve yöntem i be
nimsediğini ve silahla ulaşmak is
tediği am açlara bu sefer siyasi 
yöntem le ve yolla ulaşm aya ça
lıştığını ifade ediyor. Bu da 1967  
sınırlarında bir Filistin devleti ku
rulm asıdır. A hm et Yusuf'un bu 
yaklaşımı Arap Zirvesinin de he
defi haline gelmiş bulunuyor. Ah-

FİLİSTİN HALKININ İRADESİNE YAPILAN AŞAĞILAMA SONA ERSİN!
2006 seçimleri ardından Hamas, oyların yüzde 50'den fazlasını 
alarak 132 sandalyeli parlamentoda 70 vekillik elde etmiş, sağla
dığı parlamento çoğunluğu sayesinde hükümeti kurma hakkını al
mıştı. Bir buçuk yıldır ateşkes ilan etmiş olan Hamas, aradan ge
çen süre içinde siyasal sorumluluğa uygun olarak davrandıysa 
da, İsrail ve destekçileri ona şans vermek yerine, kapsamlı bir 
ambargo başlatarak cezalandırmayı tercih etmiştir. Yeni hüküme
ti düşürmek amacıyla yürütülen ambargo tüm halkı yıpratan, kit
lesel bir cezaya dönüşmüş, Filistinliler, “ İsrail’in istediği" kişileri 
seçmediği için adeta mahkûm edilmiştir.

Ekonomik ve siyasi ambargolar ardından Gazze ve Batı Şe- 
ria’ya operasyon başlatan İsrail, operasyon sırasında çok sayıda 
kişiyi öldürürken, 27 milletvekili ile 8 bakanı da tutuklamıştır. 
Böylece Filistin parlamentosunun üçte biri ile bakanlar kurulunun 
dörtte biri İsrail hapishanelerine atılarak meclisin ve hükümetin 
çalışması engellenmiştir.

Biri Meclis Başkanı, biri Meclis Genel Sekreteri ve sekiz ta

nesi bakan olan vekiller o tarihten bu yana hapiste tutulmaktadır. 
Daha önceki yıllardan tutuklu bulunan ve hapiste iken milletveki
li seçilen 10 siyasetçi ile birlikte hapisteki politikacı sayısı 40’ı 
aşmıştır.

Söz konusu siyasetçileri, dünya görüşleri ne olursa olsun 
sonuçta mazlum bir halk seçmiştir. M illetin vekillerine yapılan 
muamele halka doğrudan doğruya yapılmış bir hakarettir. Filistin 
halkının seçimine saygı gösterilerek milletvekili ve bakanların 
serbest kalması için duyarlılık zamanı çoktan gelmiştir. Hiçbir ü l
ke parlamentosu ve hiçbir milletin temsilcileri bu ölçüde aşağı- 
lanmamıştır.

Ortadoğu’da barışın yolu Filistin’den geçmektedir. Filistin’de 
ise bu barışın sağlanması, işgal politikalarının sona ermesi ve 
halkın meşru temsilcilerinin serbest bırakılarak onlarla masaya 
oturulmasıyla gerçekleşecektir. Bugün İsrail, halkın sesini kese
rek barışı dinamitlemeye devam etmektedir.

İsrail’in “güvenlik” gerekçesiyle Filistin’deki tüm siyasi tutuk-
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m et Yusuf, HAMAS'ın uzatm ala
ra açık ve kabil (open ended) 10 
yıllık bir m ütarekeden yana oldu
ğunu vurgulam ıştır. Aslında HA- 
MAS'ın bu yönde yaptığı açıkla
m alar eski açık lam aların ın  bir 
tekrarı veya devam ıdır. H areke
tin  yaklaşımında bir çizgi kırıklığı 
yok. Sadece zaman zam an bir 
gerçeği farklı bir şekilde ve üs
lupla ifade ettik leri oluyor. HA- 
MAS'in bu hususta İsrail'e yöne
lik bir uyarısı da var: "Bu yolla is
tediğim izi elde edem ez ve am aç
larım ıza ulaşam azsak tek ra r si
lahlı mücadele yöntem ine döne
biliriz. Silahlı mücadele seçeneği
mizi saklı tutuyoruz..."

Bütün bunlara rağm en  
BBC'nin de ortaya koyduğu gibi 
yeni Filistin hüküm etiyle tem as
lar artarken tec rit de İsrail'e rağ
men kırılıyor veya etkisini bir de
rece kaybediyor. Bu bağlamda, 
BM ve Avrupa Birliği diplom atik  
boykotu hafifletm e kararı aldı. 
Filistin ta ra fı Belçika ve İsveçli 
bakanların HAM AS'lı-Fetihli ayrı
mı gözetm eden Filistin hükümeti

ve bakan larıy la  görüşeceğini 
açıklam asına rağmen İsveçli ba
kan görüşmesinin sadece Fetihli 
bakanlarla sınırlı kalacağını ifade 
e tti. Bu m eyanda, İsrail, dünya li
derlerinin Hamas öncülüğündeki 
yeni Filistin hükümetine yönelik 
yardım ambargosuna devam ka
rarı verm esin i m em nuniyetle  
karşıladı. İsrail hükümet sözcüsü 
Miri Eisin, yaptığı açıklam ada, 
(O rtadoğu) dörtlüsünün kararı
nın kendileri açısından ta tm in  
edici olduğunu ak ta rd ı. Eisin, 
uluslararası toplumun Filistin hü
kümetinin programını kabul e t 
memesi ve yeni kabineden daha 
önceden talep ettiğ i şartları is te
m eyi sürdürm esinden dolayı 
mutlu olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği, Rusya, Birleş
miş M illetler ve Birleşik D evlet
ler, yeni ulusal birlik hükümetinin 
şiddeti kınaması, İsrail'i tanım ası 
ve geçm işteki barış anlaşm aları
na riayet edilmesi şartlarını ka
bul etm esini istiyor. Ortadoğu  
dörtlüsü, am bargoların devam ın
dan yana karar almasına karşın

yeni hükümetin sadece dağılım ı
na veya oluşumuna göre değil ic
raatlarıyla da değerlendirileceği
ni belirterek hüküm ete genel an
lamda ılımlı mesaj gönderdi. Filis
tin Yönetim i lideri Mahmud Ab- 
bas’ın Sözcüsü Nebil Ebu Rudey- 
na ise Ortadoğu dörtlüsünce y a 
pılan açıklam anın Filistin'e bakış 
açılarında bir ilerlem eyi yansıttı
ğını ancak bunun yetersiz  oldu
ğunu belirtti.

Filistin  yö n e tim in e  yönelik  
boykot ve blokajın kısmi ve HA- 
MAS'a yönelik olarak kaldığı gö
rülüyor. Bu tablo ise Filistin'de 
çift başlıklı bir hüküm et görüntü
sü veriyor. Başlardan birisi şarka 
ve İslam dünyasına bakarken di
ğeri de Batı'ya bakıyor. Bu 'iki 
yüzlü' hükümetin bir yüzü şarka, 
diğer yüzü de garba bakıyor. 
Sözgelimi, HAMAS şiddet seçe
neğini masada tu ta rken  Abbas 
her tünlü şiddete karşı oldukları
nı açıklıyor. Bu yönüyle pek sağ
lıklı olmasa da eskisine nazaran  
yeni hükümetin biraz daha fazla  
nefes alacağı söylenebilir.

lamaların gerekçesi İsrail askeri kurallarından kaynaklanmaktadır 
ve keyfi biçimde geniş tutulan “güvenlik" yorumu sayesinde en 
basit tepkilerden dolayı insanlar uzun süre boyunca hapis yata- 
bilmektedir. Filistinli mahkûmlar, İsrail askeri mahkemelerinde 
yargılanmakta ve sivil hukuk uygulanmamaktadır.

İsrail’in en önemli ihlallerinden biri de “ idari tutuklu” adıyla 
uyguladığı tutuklama biçimidir. İsrail, her hangi bir Filistinliyi 
hiçbir gerekçe göstermeden “ idari” olarak 6 ay hapiste tutma 
hakkını kendi hukukuna koymuştur. Hali hazırda İsrail’in elinde 
800 idari tutuklu statüsünde mahkûm bulunmaktadır. Milletve
killerinin bazıları “ idari suçlu” adıyla tutulmakta ve bu kişilere 
suç dahi isnat edilmemektedir.

1967 yılında işgale başladığından bu yana İsrail toplam 650 
bin Filistinliyi hapse atmıştır. 3,5 milyon nüfuslu Filistin'de bu 
kadar çok sayıda insanın hapis cezası görmüş olması, toplumsal 
bir trajedidir.

İsrail, elinde tuttuğu mahkûmları bir pazarlık kozu olarak 
kullanmaktan vazgeçmeli, daha önceki 1994 ve 1999 anlaşmala

rında siyasi mahkûmları serbest bırakacağı sözünü yerine getir
melidir.

Tüm duyarlı çevreleri, Filistinli milletvekili ve bakanların 
serbest kalması için harekete geçmeye çağırıyor duyarlılıklarını 
ortaya koymaya davet ediyoruz.

(Bu metin, İHH'nın başlattığı “bir milyon imza" 
kampanyasına dair hazırlanmış ‘destek metni'nin kısaltılmış şeklidir.)
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Gündem

Baudrillard Dedi ki: 
EVRENSELLİK HERKESE 

LAZIM AMA...!

Asım

J ean Baudrillard, 2 9  Tem 
muz 1929'da doğdu, otuza  
yakın kitap yazdıktan son

ra 6  M art 2 0 0 7 'd e  7 8  yaşında 
Azrail'le  tanış tı, kendi deyimi ile 
de boyut değiştirdi. Baudrillard, 
Batı düşünce geleneği içinde  
özellikle yirminci yüzyılda daha 
da belirginleşen çözümsüzlüğün  
analizlerini yapan, hayır d iyebi
len ama olum lamanın bayağılık
ları ile uğraşm aktan evet cevabı
nı bulam ayan düşünür cem aatle 
rinin postmodern çadırında ko
naklayan ya da onu izleyenlerce  
öyle sanılan bir kuramsal te rö 
ristti. Anarşizm in her şeyi yadsı
yan nihilist dam arını sözcüklerle  
işlevselleştiren sansasyonel ama 
aynı zam anda zihin açıcı düşün
celer ortaya koyabilen ironik bir 
düşünür portresi çiziyordu. Çağı
mızın küresel olabilen ama ev
rensel olam ayan erdem sizlik leri
nin altını çiziyordu. Onun küresel 
köyün çaresizliklerinin farkında  
olması "Kâle Baudrillard" biçi
minde bir okur kitlesi o luştur
muştu; hatta  Müslüman zihnin  
aşmaya çalıştığı savunmacı zihni 
tutum un postmodern zam anlar
da entelektüel bir jargon kazan
masında en tesirli düşünürün Ba
udrillard olduğu rahatlıkla söyle
nebilir. Örneğin bu yazılardan bi

Ö z

rinde şöyle deniyor:
"Ö lm eden  önce v erd iğ i son  

rö p o rta jla rd a n  birinde, hâkim  B a 
tılı dünya ta sav vu ru n u n  insanı 
yok eden, dün yay ı fe la k e tle r in  
e ş iğ in e  s ü rü k le y e n  s a ld ır ıs ın a  
k arş ı insanın onurunu ko ru yac ak  
direnişi, ya ln ızca  Is lâm 'ın  g ö s te r
d iğ in i görerek, insanlığ ın  bu k ü 
re s e l fe lak e tle rd e n  çıkışın ın  a n 
cak İs lâm 'la  m üm kün o lab ilece ğ i
n i söylem iş  olm ası o ldukça a n 
lam lı olsa g e rek ."

Bilindiği üzere Batı düşünsel 
evren inde k ıy a m e tç i ta h a y y ü l  
olarak adlandırabileceğim iz bir 
tü r gelecek düşüncesi yani en- 
d izm  yaygın ve etkileyici bir zih
ni tutum dur. Bu tutum un en bili
nenleri arasında tarihin, aklın, in
sanın, mekanın sonunu imleyen  
yığınla düşünür var. Bu düşünür 
taifesinin Batı uygarlığının insa
nın fıtra tın ı hançerlemesini işa
re t edenleri olduğu gibi batının 
yaptıklarının yeryüzü cennetini 
inşa ettiğ ini ortaya koyan ve ya 
pılan her şeyi olumlayıcı bir bakış 
açısıyla değerlendirenleri de var. 
İşte Baudrillard batının bu kıya- 
m etçi tahayyülünün en ironik, en 
ayrın tı düşkünü fe lsefec is iyd i. 
Onun bu yönü K ath arc ı düşünce 
geleneği ile akrabalığından kay
naklanm aktadır.

Budrillard Ü m ran  dergisinin 
9 0 . sayısında çevirisi yayımlanan  
“ Ç ılgınlığı C lobalizm  Ü re tiy o r"  
başlıklı söyleşide Ortaçağda ya
şayan bu gelenekle ilgili olarak 
şöyle diyordu:

“A e v e t, ben K a th a rc ıla r ın  
d ü n y a s ın ı çok s e v e rim , çünkü  
M a n ih e is t 'im  (...) K a th a rc ıla r  
m ad di dünyayı, Ş e y ta n 'ın  y ra ttığ ı 
b ir k ö tü  o la ra k  görürdü. A yn ı z a 
m an da iy ilik  ve m ü k em m eliy e te  
ulaşm ak için T an rı'ya  in an ır la r
dı".

Onun en ilginç yanlarından  
olan bu özelliği ile ilgili olarak 
Yusuf Kaplan şunları söylem ek
tedir:

"K a th a rc ıla r ın  b ir  (...) özelliğ i 
de h a y ır  ve şer, iy ilik  ve kötü lük  
k a v ra m la rı konusunda kesin gö 
rü ş le re  sah ip  o lm alarıyd ı. Baud- 
r illa rd 'd a k i b ira zc ık  “k ıy a m e tç i" 
g ib i g ö zü ken  f ik r î  duruşun en 
önem li kayn ak la rın d an  b ir i b u y 
du. B a u d rilla rd 'ın  ç ağ ım ıza  ilişkin  
k ış k ırtıc ı te s p itle rin in  kökeninde  
Z e rd ü ş tlü k 'te n  ve M an i'c ilik ten  
de derin  iz le r  taş ıyan  ve o y ü z 
den A v ru p a  ta rih in d e  K ilise ta ra 
fından h e re tik  /  sapkın  o larak  n i
te le n d ir ile re k  k o v u ş tu ru la n  ve 
k it le le r  h â lin d e  yo ked iien  K a t-  
h arc ıia r ın  eşyanın , doğanın, insa
nın ve T anrı'n ın  m âh iy e tin e  iliş 
kin bu d e rin lik li m e ta fiz ik  id ra k le 
rin in  derin  b ir  a lt -d a m a r şeklinde  
h e r ân v arlığ ın ı ve e tk is in i h iss e t
tire n  bu  h ik m e t kaynağın ın  g iz li 
olduğunu düşünüyorum . B uadril- 
lard , a g n o s tik  b iriyd i; am a  onu  
çağ ım ızın  d iğ e r düşünürlerinden  
a yıran  yanı, eşyanın , araç ların , 
tekn o lo jin in , ta b ia tın  h ak ik a tin i 
k a v ra y ış ın d a k i derin lik ti. Bu a n 
lam d a , B a u d r illa rd , b ü y ü k  b ir  
"m e ta fiz ik ç i"y d i: Ç ağ ım ızd a  ne 
k a d a r büyük  b ir  m e ta fiz ik ç i o lu 
nab ilirse  o k a d a r ta b iî  k i."

Baudrillard’ın varolan dünya
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Baudrillard Gİİndem

Baudrillard, Batı düşünce geleneği içinde özel
likle yirminci yüzyılda daha da belirginleşen çö
zümsüzlüğün analizlerini yapan, hayır diyebilen 
ama olumlamanın bayağılıkları ile uğraşmaktan  
evet cevabını bulamayan düşünür cemaatlerinin  
postmodern çadırında konaklayan ya da onu iz
leyenlerce öyle sanılan bir kuramsal teröristti.

yı tüm den reddetm esi, batının  
yan ılsam aların ı, tekno lo jik  ve 
ekonom ik kibrini olumsuzlaması 
sürecinde m etafizik olarak ad
landırılan iyinin ve kötünün doğa
sına ilişkin yer yer birbirini nak
zeden fik irler ileri sürmesi onun 
ironik dilinin hakikat önerem edi- 
ğini de ortaya koym aktadır.

Bu noktada Budriliard'ın insa
nı kurtardığını iddia eden diğer 
B atı/I kuram sahiplerinden pek 
bir farkı yok aslında. Tehditle ve 
şantajla işleyen Batılı hegemon
yanın kurucu dili söz konusu ol
duğunda onun rahatlıkla Aydın
lanma ideallerine sığınabildiğini 
h atta  bu kurucu dili evrenselliğin  
gerek ve yeter şartı olarak algıla
dığını ama bunu savunacak dü
şünsel cesareti de kendinde bu
lamadığını söylemek mümkün.

Onu yazılarında atıf yaptığı 
ve aydınlanma kavram ını ortaya  
atan düşünür olarak felsefe dün
yasında önemli yeri olan Kant'ın 
düşüncelerini okuması bugünün 
dünyasını aydınlanmanın karika
tü rü  yada aydın lanm anın çölü 
olarak anlam landırdığını işaret 
etm esi gibi analizleri onun köken 
olarak aydınlanmayı bir düşünsel 
ütopya tasarım ı olarak sahiplen
diğini gösterir.

Küreselleşme olgusunu da ir
delerken  pazarın efend ilerin in  
K üreselleşm eyi Aydınlanm a'nın  
nihai durağı olarak gösterilm ek  
istendiğini oysa küreselleşmenin 
her şeyi m etalaştırm ası nokta
sında aydınlanm acı ideallerden  
uzaklaştığını düşünm ekteydi. Ev
renselliğin ölçütünü de Aydınlan- 
m a’nın ta r if ettiğ i y ere lin  e v re n 
selliğ ine  özgüleyen bir bakışı sa
hiplenm ektedir. Bugünün dünya
sında ekonomik anlamda yaşa
nan, ilkesiz küreselleşme düzeni 
aydınlanm a düşüncesinden yalı
tılarak  ele alınabilir mi? Bu du

rum, kuşkusuz siyaseti, kültür 
hayatın ı e tk ileyen  Aydınlanm a 
düşüncesinden bağımsız düşünü
lemez. Üretim  m erkezli bir hayat 
anlayışı, m etaların her durumda 
büyüyerek varlığ ını sürdürebil
mesi hep bu düşünse kökenden 
beslenen sapkınlıklardır.

Kibirli ih tiras lar ve seküler 
hurafeler bataklığında çırpınan 
Batı düşünsel geleneğinin büyük 
boşluğunu hiçliğin mitolojileri ile 
doldurulm ası kuşkusuz olumla- 
nacak bir durum değil bugünün 
yeni gerçekleri karşısında yeni 
kavramsal çerçeveler üretilirken  
e lbette  m utlaklaştırılm aya çalışı

l.an Batı dünya görüşüyle en te 
lektüel anlamda hesaplaşma sü
recinde Baudrilard, Foucault gibi 
isimlerin düşüncelerini analiz e t 
mek gerekiyor. Ama onların söy
lediklerini, yeni kavram sallaştır- 
m alardaki açılım ların  ta rtış m a  
kabul etm ez bir ideali sim gele
mediği de hatırda tutu lm alıdır. 
Netice olarak Baudrillard okun
duğunda onun postmodern oldu
ğu yanılsamasına kapılm ak m üm 
kün, oysa o özünde verel evren 
selliğin yani Aydınlanm anın ba
yağılıkları ile hesaplaşan kendi 
deyimi ile k u ram s al ş id d e t uygu
layan bir düşünürdü.
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Gündem

ZİLLETLE BÜTÜNLEŞMEK

Atasoy Müftüoğlu

T arih; daha çok, güçlü'nün 
egem en olanın yorum ları
nı, eylem lerini, değerlerini 

ve tanım ların ı yansıtıyor. Bu ne
denlerd ir ki; modern tarihin bü
tün oluşumlarını ancak tek yanlı 
değerlend irm elerle  iz leyeb iliyo
ruz. Bugün, küreselleşm e, m o
dernleşm e ve modern uygarlık 
ideolojisinin en yeni biçimi olarak  
etkisini sürdürüyor. Modern uy
garlık ideolojisinin tam  teşekkül
lü bir ırkçılık ideolojisi olduğunu, 
bütün insanlık bu ırkçılığa m aruz 
kalarak öğrendi.

Modern tarih  boyunca ü re ti
len bütün kavram lar, insanlık  
üzerinde ideolojik uyuşturucu e t
kisi bıraktı. Yukarıdan m odern
leştirilen , biçim sel olarak m o
d ern leştirilen  toplum larda m o
dernlik, Türkiye'de olduğu gibi, 
seçkinlerle sınırlı bir gelişme ola
rak yaşandı. Türkiye m odernleş
me adına bir m edeniyet dünyası
nı te rk e tti, ancak bir başka m e
deniyet dünyasına girm eyi başa
ram adı. Bugün m odernleşm e sı
nırsız bayağılaşm a şeklinde ilerli
yor. Modern ideolojik klişeler slo
gan olmanın ötesine geçem iyor.

Büyük bir kültürel ve siyasal 
narsisizm içresinde bulanan Batı 
dünyası, İslam düşmanlığıyla var

lığını anlam landırm aya çalışıyor. 
Sis tem , M üslüm anları en teg re  
ederek pasifleştirm eyi am açlı
yor. Batı narsisizmi, İslam top- 
lumlarını duygusuz yığınlar ola
rak görüyor. Ahlaksız bir dünya
da, bilim de, teknoloji de, daha 
çok sömürü üretiyor, daha çok 
fe laket üretiyor. Em peryalizm  ve 
faşizm  kurumsallaşıyor. Planlan
mış, sistem atik zu lü m le r/k a tli
am lar, Ortadoğu'da korkunç yıl
ların yaşanmasına neden oluyor. 
Askeri em peryalizm  tarafından  
istikrarsızlaştırılan ve güvenlik- 
siz hale getirilen İslam dünyasın
da, tehd it altında bulunan ülkele
rin nükleer silah edinm ekten baş
ka seçenekleri kalmıyor.

Em peryalizm in maskesi olan 
küreselleşme, İslam dünyası ül
kelerin in  siyasal ve ekonom ik  
irad e lerin i, te rc ih le rin i sarsa 
ra k /za y ıfla ta rak , onları küresel 
kapitalizm e bağımlı hale g e tir
m eye çalışıyor. Küresel kapita
list despotluk her ülkede ahlaki 
uçurum lar, sosyal uçurum lar açı
yor. İnsanlık, insanlık sorunlarıy
la acılarıyla ilgili olarak taşım ala
rı gereken ahlaki ve vicdani ilgi
lerini, ortak insanlık hassasiyet
lerin i kaybediyor, sorum luluk  
duygularını y itiriyor. Kapitalist

despotluk iklimi, sosyal, toplum 
sal, ahlaki sorum lu lukları yok 
eden vahşi b ireyselliklere ve şeh- 
vetperestlik lere hayat veriyor.

Tek kutuplu dünya, taham mül 
ed ilem ez z u lü m le r/fa ş izm le r  
gerçekleştiriyor. Modern ideolo
jik saplantılar dünya çapında bir 
anarşiye, karm aşaya yol açıyor. 
Dünyanın güç dengelerine ihti
yaç duyduğunu görüyoruz. Den
gesizlik her zaman korkunç sa
vaşlara neden olabiliyor. Bugü
nün dünyası ölümcül ırkçılıklara, 
ideolo jik  s e rs e rilik le re /s o ru m 
suzluklara tanık oluyor. Tek bir 
etnik kimliği m utlaklaştıran, tek  
bir mezhep kimliğini m utlaklaştı
ran ölümcül faşizm lerin, ideolo
jik, ırkçı ve mezhepçi holiganlık- 
ların geliştiğini görüyoruz. Fizik
sel farklılıklar, renk farklılıkları 
hiçbir şekilde ahlaki üstünlük be
lirtisi sayılam az. Irk kaynaklı ön
yargılar, mezhep kaynaklı önyar
gılar, düşüncesizlikten, bilinçsiz
likten kaynaklanır.

Özgün yanlarım ızı, ren kleri
mizi, hassasiyetlerim izi koruya
rak, evrensel bütün içerisinde  
yer alabilir, evrensel bir ilişki bi
çimi gerçekleştirilebiliriz. Dünya
yı, Am erika'nın ya da Avrupa'nın  
gördüğü gibi, algıladığı gibi gör
m eye ve algılam aya mecbur de
ğiliz. Konjonktürel nedenlerle te 
mel referanslarım ızı askıya ala
m ayız. Konjonktürel nedenlerle, 
kapalı, belirsiz, bulanık kimlikler, 
söylem ler geliştirem eyiz. İslam  
dünyası çapında bir ilgi birliği 
oluşturm ak, dayanışma ve ile ti
şim kurmak, kültürel ilişkileri ve 
etkileşim i güçlendirmek, kardeş
lik bağlarını tahkim  etm ek müm
kündür. A hlaksız, irad es iz  ve 
ruhsuz bir insan tasavvur edile
m eyeceği gibi, böyle bir toplum
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Zilletle Bütünleşmek G ü n d e m

da tasavvur edilem ez. Aklını, ira
desini ve ruhunu yitirm iş bireyler 
ve top lum lar özgürlük için, er
demli bir hayat için, anlamlı bir 
dünya için, evrensel anlam da  
yankı uyandırabilecek sorumlu
luklar a la b ilir le r. M üslüm anlar 
olarak günümüz dünyasında da
ha onurlu seçenekler bulunduğu
nu kanıtlayabilm ek için, tarihi e t
kileyebilecek bir iradeyi ve so
rumluluk bilincini üstlen
m em iz gerekir.

İçerisinde bu
lunduğumuz be- 
l i r s i z l i k l e r i  
a ş a b i l m e k  
için, her 
türlü  tesli
m iyeti ve 
t e s l i m i 
y e t ç i l i ğ i  
reddetm eli, 
kendi ses i
m izle , d ili
m izle konuş
malı ve d ire 
nişin m üm kün  
olduğuna bütün  
bir kalbim izle inan
m alıy ız . K avram sal 
hassasiyetlerim izi ve 
bilincimizi titiz lik le  ko
ru m alıy ız . K lişe leş tiril
miş anlayışlara ve zihni
ye tle re  kapanm am alıyız. 
D avran ış la rım ız ı, tu tu 
mumuzu ve tercih lerim i
zi ahlaki ilkeler yönet
meli; anlam lı bir hayat 
için çaba harcam alıyız; 
h ay a tım ıza  yön verm e  
iradesine sahip olmalıyız.

T es lim iye t içerisinde  
yaşam ak, boyun eğerek  
yaşam ak, köleleşerek ha
y a tta  kalm aya çalışmak, 
zilleti seçmek, zilletle  bü

tünleşm ek dem ektir.
Her türlü ırkçılık, mezhepçilik 

ve ideolojik fanatizm  bir ilişkisiz
lik biçim idir. İnsanlara, dinleri, 
ırkları ve m ezhepleri sebebiyle 
zu lm etm ekten  daha iğrenç bir 
şey olam az. Her hangi bir rengi, 
mezhebi veya eğilimi ötekileştir- 
m eye çalışmak ilişkisizliği seç
m ektir, ilişkiden korkm aktır. Bir

Haşan Aycın , Gece yürüyüşü

İçerisinde bulunduğumuz belirsizlikleri aşa
bilmek için, her türlü teslimiyeti ve teslimi
yetçiliği reddetmeli, kendi sesimizle, dilimiz
le konuşmalı ve direnişin mümkün olduğuna 
bütün bir kalbimizle inanmalıyız.

korku ikliminde yaşayan bireyler 
ve toplum lar saldırganlığı ve suç
lamayı seçerler. Kişilik, karakter 
ve bilinç bütünlüğü içerisinde bu
lunan medeni insanlar, hiç bir şe
kilde ırkçı, mezhepçi tercih lere  
tenezzül etm ezler. Her türlü  ön
yargı, bir yetersizliğin, parçalan
mışlığın, kapasite yoksunluğu
nun, katı ve bilinçdışı algılam a bi
çim lerin in , tam am lanm am ış, 
oluşmamış zayıf kişiliklerin sonu

cudur.
İdeolojik m antık, ırkçı 

ve m ezhepçi m antık, 
her tü r makûl, m eş

ru, adil, nesnel 
doğrulam anın d ı
şında hayat bulur. 
Daha çok ilişki, da
ha çok e tk ileş im , 
daha az önyargı de
m ektir. Baskılanan, 

aşağılanan, ötekileş- 
tirilen ile, baskılayan, 

aşağılayan ve ötekileş- 
tiren arasında gerçek bir 

ilişki kuru lam az, diyalog  
mümkün olam az.

Her tü r bencillik, ırk ben
cilliği, mezhep bencilliği aklı ve 
kalbi kirletir, aklı ve kalbi tah rif 
eder, insani fe laketlere  ve tra 
jik koşullara neden olur. Her ırk 
asabiyeti, her mezhep asabiye
ti bir cinnet halini yansıtır.

Irkçılıklar ve m ezhepçilikler 
çok vahşi keyfiliklerdir.

Bütün insanları, ha lk ları, 
eşit derecede onurlu sayan ah
laki bir düşünceye ihtiyacım ız  

var.
Etnik, ideolojik ve mezhepçi 

kimliklere özgü ihtiraslar karş ıt
lıkları, çatışm aları k ışk ırtıyor. 
Bu ihtiraslar bireyleri ve top lu 
lukları ahlaki bilinçten yoksun
laştırıyor.
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Gündem

MÜSLÜMANLAR İÇ 
ÇEKİŞMELERİNİ AŞINCA 

DÜNYANIN HÂKİMLERİ OLACAK

Şemseddm Özdemir
Konuşan: Mesut K araşahan

Mesut Karaşahan: Askeri işgale 
m aruz kalm ış co ğ ra fya lard a  
Müslüman halkı m ezhebî ve etnik  
ih tila fla rı körük leyerek  bölm e, 
zayıflatm a ve cihad çabasını sap
tırm a politikası devreye konuyor. 
Batılı güçler Irak 'ta  galip olam ı
yor, Müslüm anları dize getirem i
yor. A fganistan 'da, İslam coğraf
yasının başka bölgelerinde bunu 
M üslüm anlar eliy le  başarm aya  
çalışıyor. Bu, çok acı verici bir 
durum. M üslüm anlar gerçekten  
em peryalist güçlerin maşası ola
bilir mi?

Şemseddin Özdem ir: Bilinçli 
Müslüman maşa olm az. Kur'an-ı 
Kerim 'i dikkatlice okuyanlar fark  
edebilirler: Kur’an-ı Kerim bazen  
F iravun lardan , N em ru tla rd an , 
ş e y t a n 

dan bazen de isim verm eden  
doğrudan nakille rde  bulunur. 
Bunlar Müslüm anları nasıl kötü
ledikleri, nasıl tuzak kurmaya ça
lışacakları, hangi yönden e tk ile 
ye c e k le riy le  ilgili nakille rd ir. 
Müslüman, Allah bize bunu niye 
naklediyor diye düşünür. Bu soru 
ikinci soruyu veya cevabı getirir. 
Allah bize bunu naklettiyse, bi
zim yaşadığım ız çağda iblis ve iki 
ayaklı iblisler bizi saptırm ak için 
hangi tu za k la rı kuracaklard ır?  
der. O zam an basiret sahibi ola
rak bu tuzaklara  düşmemek la
zım, düşm emek için tedbir alm a
ya çalışmalı. Kur'an'da Allah ha
kiki, m uttaki müm inleri, abid olan 
m üm inleri, muhlis olan müminleri 
iblisin ve şeytanın s a p tırm a y a 
cağını birçok ayeti kerimede te k 
rar tek ra r ifade eder.

Der ki, Ali İm ran 120'de: 
"Eğer siz sabreder ve Allah'tan  

hakkıyla korkar, takva bilincini 
kuşanırsanız, onların kurduğu 
tuzaklar size zarar verem ez. 
Allah m utlaka doğruyu söy
ler.” Eğer uluslararası güçler 
M üslüm anları ça tış tırm akta  

ittifak  etse ve Müslümanlar%
\  bu çatışm aya karşı ted-

bir alsalar< asla bizi
t ış t ır a m a z la r .  
O bakım dan  

biz bilinçli

h  ^  ŞU‘ 
ı J  i  u r lu

Müslüm anlar, pratik hayatımızda  
, siyasetim izden ticaretim izden  
iş dünyam ıza kadar ancak takva
nın üstünlük kriteri olduğu bilin
cini taşım ak, bu şuuru bütün ha
yatım ıza taşım ak m ecburiyetin
deyiz. O zaman biz, A llah’ın ya
rattığ ı tüm  ırkların Allah'ın ayet
leri olarak yaratılış ta  eşit olduğu
nu b ilir iz . A yrıca biz İslam 'ın  
farklı yorum larının, kimisi hoşu
m uza gitm ese de, insan çabası 
sonucu ortaya çıkmış olduğunu, 
dolayısıyla bunların zorla sustu
ru lm a y a c a k  olduğunu, eğer içe
risinde bir günah varsa Allah'a 
hesap vereceğini bilir. Bunu bir 
çatışm a sebebi sayam ayız. Bizim  
cam ilerim iz aynı olabilmeli, biz, 
hatta  özünde mümkünse Sünni 
ve Şii cam ileri bile olmamalı

K araşahan: Bugün diyalog  
deyince sadece Hıristiyan, Müs
lüman ve Yahudilerin, dinlerarası 
diyaloğunu an lar hale geldik. 
Sanki Müslüm anlar arasında di- 
yaloğa ihtiyacı yokmuş gibi bir 
kanaat yaygın. Halbuki bu ihtilaf
ların , ça tışm aya  kadar varan  
kökleşmiş kemikleşmiş itilafların  
çözüm ünde bundan sonra başla
yabilecek sıkı bir diyalog süreci 
etkili olm az mı?

Ö zdem ir: Tam am en doğru. 
Ö zellik le  M üslüm anların  kendi 
aralarında ciddi bir diyaloğa ihti
yacı var. Diyalog sam im iyetle, 
ö nyarg ıs ız , hesap yapm adan  
olur. Bunu yapabildiğim iz takd ir
de kalpler yumuşar. Yani bir yu
muşama meydana gelir. Bu açı
dan bizim problem leri çözm em i
zin yegane yolu olarak, Müslü
m anlar arasındaki fırkalar, m ez
hepler, etn ik  yap ılar arasında, 
bütün ön kabulleri bir ta ra fa  bıra
karak, konuşma ve anlama çaba
larına ihtiyacım ız var. Yani, Şii 
Müslüman kardeşlerim iz ne dü
şünüyor? Alevi olan Müslüman
lar ne düşünüyor? Nasıl inanıyor
lar. Önce bir anlayalım . Değiştir
mek istiyorsak, tebliğ etm ek isti
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yorsak veya konuşmak istiyor
sak, o da bizi anlam alı. Konuş
makla aslında birçok yanlış anla
ma giderilebilir.

Farklı olsak bile çatışm am ızın  
aptalca bir şey olduğu ortaya çı
kar. Biz niye çatışalım ? deriz. Bu 
bakım dan m utlaka aram ızdak i 
ilişkileri resm iyetten , protokol 
görüşmelerinden çıkartıp  samimi 
içten görüşm elere dönüştürm e
m iz lazım. 0  bakımdan her alan
da diyaloglara ağırlık verm em iz  
lazım. Görüşme ve konuşmalara, 
yüzyüze tem aslara m uhabbetle
re ihtiyaç vardır. İslam dünyası 
bunu sağladığı m üddetçe çatış
madan vazgeçecektir. Geçmişte 
ben hatırlıyorum . Üç beş defa 
farklı oturum larda m uhabbet e t
tiğim iz zam an ne kadar samimi 
bir ortam  oluştuğunu biliyorum. 
Bazen yıllard ır tanıştığı samimi 
arkadaşından daha büyük sami
m iyeti onunla da kurabiliyorsun. 
Şuurlu ve bilinçli, dinini ciddiye 
alan, İs lam 'ı h ayatın ın  gayesi 
edinmiş bütün mümin insanların 
peşin kabulleri bir ta ra fa  bıraka
rak, özellikle m üm inlerle Müslü
manlarla konuşması, konuşmaya 
devam etm esi, diyalog kurması, 
diğer m üm inleri anlaması ihtiyacı 
vardır. Bu yapıldıkça kalpler yu
muşar. Bir şey yapacaksan da 
konuşacaksan da bunlarla konu
şursun: Doktora kendisini rahat 
bırakm ayan hastaya doktor düz
gün teşhis koyam az. O açıdan 
baktığ ım ız  zam an, gerçekten  
müslümanların bugün buna bü
yük ihtiyacı vardır. Bazen m aale
sef insanlar, gruplar kendi arala
rında duvarlar örüyorlar görüş
me imkanları ortadan kalkıyor. 
Ve diplom atik görüşm eler sağla
nıyor ki, bunlar bir şeyi çözm ü
yor. Peşin hükümden uzak, sami
mi, içtenlikli, görüşm eler bence 
olayların çoğunu çözer, böyle ko
nuştuğumuz zam an insan döner 
bakar ki yıllarca biz birbirim izi 
kırmışız. Neyi pay edem iyoruz?

Arz Allah'ın, alem lerin Rabbi A l
lah, bize hayatım ızın  hesabını 
ahirette  soracak. Herkes yaptığ ı
nın karşılığını alacak. Karşındaki 
yanlış düşünüyor olabilir. Sen bu
nu zorla değiştirm eye kalksan 
değiştirem ezsin çünkü kabul e t
mez. Yanlış olduğuna inanıyor
san sen doğruysan bile, konuşa
bileceksin. Bir uyarı yaparsın e t
miyorsa merhaba deyip devam  
edip gidersin Müslüm anlar a ra 
sında ne anlamda olursa olsun, 
çatışm aların önüne geçecek çok 
önemli bir konu önyargısız, peşin 
hükümden uzak, samimi ve içten
likli diyaloglar kurm aktır. Bizim, 
başka dindekilerden önce bunu 
kendi aram ızda yapm am ız lazım, 
bu başka dindekilerle de diyaloğa 
mani değildir ayrıca.

Karaşahan: Bugün geldiğim iz 
noktayı da değerlendirecek olur
sak, özellikle Irak 'tan başlayarak  
bir Şii-Sünni kavgası ciddi endi
şelere yol açacak aşam aya geldi

yakın dönemlerde. Saddam Hü
seyin'in idam ediliş tarzı ve buna 
gelen tepkiler çerçevesinde bü
tün Arap dünyasını, İslam dünya
sını kuşatabilecek bir çatışm a ih
timali belirdiği için ciddi endişe
ler dile getirildi. Son günlerde bu
nun tam  aksine İran ile Suudi 
Arabistan yönetim i arasında bir 
yakınlaşma gözleniyor; bu ümit 
verici bir gelişme gibi görünüyor. 
Bunu göz önünde bulunduracak 
olursak, çatışm aya kadar varan  
bu itilafları önlem ede im kanları
mız nelerdir? Bu bakımdan hangi 
noktadayız?

Özdemir: İran'la Suudi A ra
bistan'ın bu diyaloğu beni de se
vindirm iştir. Müslümanların ger
çekten ihtiyacı olan bir iş yapıldı. 
Ben aslen İran İslam cum huriye
tinin bu konuda daha aktif tutum  
almasından yanayım . Bu şans ve 
sorumluluk aslında onlarda var. 
Yani İs lâm î sorum luluk sahibi 
olan bilinç sahibi olan insanların

M üslüm anların  kendi a ra la r ın d a  ciddi bir 
diyaloğa ih tiyac ı var. Diyalog s am im iye t le ,  
önyarg ıs ız , hesap yap m ad an  olur. Bunu  
yapab ild iğ im iz  ta k d ird e  kalp ler yum u şar.  
Yani konuşm akla  aslında b irçok yanlış  a n 
lam a g iderileb ilir .
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kendi büyük çoğunluğu Şii olan 
bu coğrafyadaki insanların bunun 
daha da üstüne çıkıp ak tif tutum  
alması gerekir. Kendi ta ra fta rla rı 
veya kendisine sem patik bakan 
insanları yönlendirm e imkanları 
var. Çünkü Şii M üslüm anların  
o torite  konusunda daha büyük 
bir şansı var. Aynı zam anda Sün
ni dünya ile ilgili tem asların ı a rt
tırm ası lazım Iran siyasi yöneti
minin. Bu tem asların  diplom atik, 
sembolik anlam ları vardır. Eğer 
İran yönetim i Sünni dünya diye 
bilinen bu Arap yönetim leri veya 
diğer İslam ülkelerinin yönetim 
leriyle bu eksen etrafında görüş
m eler yaparsa - ki Suudi Arabis
tan 'la  başlamasının çok sembolik 
bir anlam ı vardır - bence bu ola
yın önündeki kışkırtm a şartlarını 
azaltır. Bu bir imkandır.

Aslında ikinci imkan da şu
dur: Hem Şii hem Sünni İslam  
dünyasında birçok alimin aslında 
bu konuda açıklam aları var. Bu 
alim insan unsurları yalnız teo lo 
jik ve dini anlam da fe tva la r ya 
yınlam anın ötesinde bu olayın si
yasi yönüyle de ilg ilenerek düş
m anlarca bunun nasıl kullanıldı
ğını ifşa ederek kendi cem aa tle 
rini, kendi toplum larını uyarm a
ları gerekiyor. Bu bir im kan. İle
tişim  im kanları var bugün Lüb
nan'daki Şii M üslüm anların bazı 
m üsbet açıklam aları Irak 'tak i Şii 
alim lerden, İslam dünyasının de
ğişik köşelerinden Sünni a lim ler
den gelen açıklam alar, canım ızı 
sıkan başka açık lam alara rağ
men, büyük bir im kandır. Bu im 
kanları kullanm ak ve teşvik e t
m eye devam  etm ek lazım dır. Y a 
ni bu bakım dan gücü imkanı y e 
rinde olanlar bazen Türkiye'deki 
Müslüm anlar, bazen İran'dakiler, 
bazen başka ülkedeki insanlar 
bu konuda ta ra f olan insanlar 
birbirlerini çağırıp da konuşabil
meli; önyargıdan uzak olarak ko
nuşabilmeli. Belki kısa zam anda 
biz bunları engelleyem eyiz çün

kü Irak ’ta  canım ızı sıkan, hergün 
yüz kişinin ölüm üyle sonuçlanan  
hadiseleri çok önem li bir kesimi 
yabancı güçlerin planladığı iş ler
dir. Buna m ezhebi çatışm a süsü 
verilm ektedir. Dolayısıyla şu an 
işgal güçleri orada olduğu için 
bizim  oradaki o la y la rı derhal 
durdurm a imkânına sahip deği
liz. Ama önemli olan kafalarda  
sona erm esidir bu kavganın. Bir 
olay olduğu zam an hemen bir Şii 
veya Sünnî insan diyebilm eli ki; 
"bunu Şii veya Sünnîler yapıyor 
gibi görünse de başkaları kulla
nıyor." Buna akıl yü rü terek  mü
saade etm em esi gerekir. Bu bi
lince ulaştığım ız andan itibaren  
bazı kardeşlerim iz ölse de z ih in
lerde bu olay mahkum edilmiş 
olur. Bu çatışm a İslam ve Müslü
manlar aleyhine istenen sonucu 
verm ez. Başladığı yerde biter, 
diğer İslam topraklarına yay ıl
maz. Bunu sağlayacak tek  güç 
Müslüm anların basireti, feraseti, 
akletm eleri ve bu akıl ile hareket 
e tm e le rid ir . Suçu başkasında  
aram aya ihtiyaç yoktur.

Karaşahan: Müslüm anlar bu
nu başarabilirlerse, üm m et bilin
cini ilişkilerine hâkim kılm ayı ba
şarabilirlerse dünyanın çehresi 
değişir herhalde...

Özdemir: Evet, başarm aya da 
mecburdurlar. Gerçekten dünya
da İslam’ın yükselişini sabote e t
mek için kullanılan bir yöntem dir 
bu. Çünkü uluslararası düzen cid
di sıkıntılarla karşı karşıya. İslam  
dünya siyasetinde ağırlığını gide
rek h issettirm eye  başladı. Bu 
yüzyılın  sonunda B ernard Le- 
vvis’in de ifade ettiğ i gibi Avrupa 
Müslümanların eline geçecek di
ye korkulmuyor. Ben de diyorum  
ki gerçekten de İslam bu yüzyılın  
sonunda dünyanın bir numaralı 
gücü olacaktır. İslam dünyanın 
yönetim ini Batı âleminden devra
lacaktır. M üslüm anlar m utlaka  
yüzyıl içerisinde bu kaliteye ula
şacaklardır. Şimdi bunu görenler

bugünden engellem ek için tüm  
zaafla rım ız ı kullanm aya çalışı
yor. Uğraşacağız, canım ız yana
cak ama, Müslüm anlar olarak he
pimiz elbirliğiyle bu çatışmayı, 
kardeş kavgası görüntüsünü Al
lah'ın izniyle aşacağız. Yarın lar
da bunlar asgariye inmiş olacak
tır  ve küçülen dünyada ümmet, 
Şii, Sünni veya başka mezhebi 
yorum larla uğraşmak yerine tüm  
dünyanın yö n e tim in i adaletle  
yapm aya talip  olacağı için küçük 
işlerle uğraşm ayacaktır. Çatış
mak yerine yönetm eye talip  ola
caktır.

Karaşahan: Yani bizim kendi 
iç zaaflarım ız sadece bize değil 
insanlığa da pahalıya mal oluyor. 
Bu bakımdan da üzerinde düşün
mem iz lazım.

Özdemir: İç çatışm alarla, A l
lah'ın ayetle rine  uygun, vahye 
uygun bir yaklaşım ın bereketini 
tüm  insanlıktan mahrum etm eye  
hakkım ız yok. Z a te n  yürüyüş  
başlam ıştır. Önüm üze engeller 
ç ıkacak tır. Ç ıkartm a ya  devam  
edeceklerdir. Bu engellerden biri 
bizim iç zaaflarım ızdır. Buna rağ
men sevindirici olan ta ra f şudur: 
Irak'ta bu kadar kan dökülmesine 
rağmen Şiiler ve Sünniler cephe 
halinde savaşm ıyorlar. K ürtler 
ve Tü rkm en le r savaşm ıyorlar. 
Araplar ve K ürtler savaşmıyor. 
Bu üm m eti asla çatıştıram aya- 
caklardır. Bom balar atılıp parça
lanan insanlar olacaktır. Bu canı
mızı yakacaktır. Ama daha ilerisi
ne Müslüm anların basireti izin 
verm eyecektir. Ben , ümmetin si
yasal bilinç ve basiretinin bu kav
gaları engelleyeceğini, ve hızla 
yerinden toparlanıp tarih te  elde 
ettiğ i gücü bugünün imkanları 
içinde çok rahat biçimde elde 
ederek yürüyüşüne devam ede
ceğini düşünüyorum. Allah'ın iz
niyle önümüzdeki asır kesinlikle 
Müslümanları asrı olacaktır. Bu
nun önüne hiçbir güç kuvvet ge
çemez.
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A n a liz

Köklerini Arayan Bir Nesil- III

GENÇLİĞE TUZAK KURAN 
İHANET ŞEBEKESİ

YILDIRIM

Giriş

Ülkemizde gençliğimize kurulan tuzak, beşinci 
kol faaliyeti çerçevesinde değerlendirilmeli
dir. Bu tuzak  iç destekli uluslar arası boyut
ludur. Bol m ik tard a yerli işbirlikçileri vardır.

Bu yazıda bu tuzağı kuranların  kim ler ol
duğu ve hangi vasıtaları kullandıkları incele
necektir.

G ençlerin B aş Saptırıcısı: Şeytan

Geçen sayılardaki incelemelerde gençliği etkile
yen 6 faktörün  -Aile, Çevre (Yakın Çevre: Ar
kadaş/Arkadaş grubu, Öğretmen Uzak Çevre: 
Aktörler, Futbolcular, Siyası/Dini Liderler), 
Okul, Sistemin öngördüğü yaşam biçimi(Değer- 
ler-ortam), Medya, Tarih- var olduğunu; bu al
tı faktörün  bileşkesinin gençliğe bir yön ve is
tik am et belirlediğini ifade etm iştik.

Bu altı fak tör olumlu istikam ette birbiri
ni destekler şekilde etkili olmadığı taktirde  
B atının  ‘Kayıp Kuşak’ diye isimlendirdiği bir 
nesille karşı karşıya kalabileceğimiz ürkütücü 
bir gerçektir.

Böyle bir nesil, bireyselleşmiş, sürüleşmiş 
kolayca güdülebilen bir nesildir. İstikameti yok
tur, kıblesi yoktur. Böyle bir nesil, hangi mille

CANOĞLU

“Yanlış oldukları bizce bilmen, bununla beraber tarafımızdan 
telkin edilen prensip ve teoriler içinde yetiştirmek suretiyle 

Yahudi olmayanların gençliğini aldattık, şaşırttık ve bozduk.” 
Siyon Önderlerinin Protokolleri-9

tin geleceği olabilir? Hangi millet neslini heba 
etmek ister? Öyleyse gençliğin böylesine sürü- 
leşmesi kimin işine yarar sorusu ana soru ol
maktadır.

Bu soruların cevabını, tüm toplumların ve 
tüm zamanların bilgisine sahip bir bakış açısıyla 
bulabiliriz. O da vahyi bilgidir. Vahyi bilgi, in
san neslinin fıtratını kimin bozmak istediği bil
gisini bize vermektedir. Vahyi bilgi, insanı sürü- 
leştiren, süflileştiren ve bataklığa saplanıp kal
masını isteyenlerin iblis ve iblisin yolundan gi
den şeytanlar olduğunu bize açıklamaktadır:

“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan gıdaların gü
zel ve temiz olanlarından yeyin, şeytanın peşine 
düşmeyin, zira şeytan sizin açık bir düşmanmız
dır.

Size ancak ve daima kötülüğü, çirkin işi ve Al
lah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi em
reder. “ (2/168-169)

“Ey iman edenler, şeytanın adımlarını izleme
yin. Kim şeytanın adımlarım izlerse o ona fahşayı ve 
münkeri emreder.” (24/21)

“Ey iman edenler, içki, kumar, tapmma amaçlı 
dikili taşlar ve fal okları şeytanın işi birer pisliktir. 
Öyleyse bunlardan kaçının; umulur ki kurtuluşa erer
siniz. Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza 
düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah’ı anmak
tan ve namazdan da alıkoymak ister.”(5/90-91)
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Gençlerin doğru ve güzele meyletmemeleri 
için onlara, alkol, uyuşturucu (madde kullanı
mı), seks, eğlence ve kumarla pusu kuran, yolla
rına mayın döşeyenler şeytan ve şeytanın taraf
tarlarıdır:

“(İblis) Dedi ki: ...Mutlaka senin dosdoğru yo
lunda pusu kurup oturacağım. Sonradan onlara 
önlerinden, arkalarından, sağlarından ve solların
dan kendilerine sokulacağım. Onların çoğunu 
şükrediciler bulmayacaksın.” (7/16, 17)

Gençlere/insanlara vesvese veren, onların ka
rarsızlık içerisinde kalmasını, dengelerini, yol ve 
istikametlerini kaybetmelerini isteyen ve insan
ların fıtratının bozulması için çalışanlar şeytan 
ve taraftarlarıdır:

“ ‘Onları -ne olursa olsun şaşırtıp-saptıraca- 
ğım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve on
lara kesin olarak davarların kulaklarını kesmele
rini emredeceğim ve Allah’ın yarattıklarını değiş
tirmelerini emredeceğim.’ Kim Allah’ı bırakıp da 
şeytanı dost (veli) edinirse, kuşkusuz o, apaçık bir 
hüsrana uğramıştır.” (4/119)

İnsanların evlatlarını ‘kuşaklararası çatış
ma’ görüntüsü vererek ifsat edip dosdoğru

yoldan saptırmak isteyenler de şeytan ve ta
raftarlarıdır:

“Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntıya

uğrat, atlıların ve yayalarınla onların üstüne yaygara
yı kopar, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol 
ve onlara çeşitli vaadlerde bulun.” Şeytan, onlara 
aldatmadan başka bir şey vaat etmez.”(17/64)

Gençliği İfsad Eden 
Şeytanın Taraftarları Kimlerdir?

Gerek Türkiye ve gerekse dünya gençliği, nesil
ler, üzerinde oynanan oyunlarda iki insan unsu
runun aktif rol aldığı söylenebilir:

Birincisi, dünya hâkimiyeti için uyuştu
rulmuş, sürüleşmiş bir kitle arzu eden örgüt
lü güçlerdir: Siyonizm, Komünizm.

İkincisi ise tüketim üzerinden kar sağla
mak isteyen iş dünyasının muhterisleridir.

Her şeyi kâr olarak gören kapitalist zihni
yet bu grubun ana temasıdır. Kârdan başka 
bir şey düşünmeyen İş dünyasının muhteris
leri, uluslararası, ulusal ve yerel sermaye ol
mak üzere üç ana grupta sınıflandırılabilir.

Her iki grupta yer alan insan unsurları, ken
di amaçlarının gerçekleşebilmesi için insan fıtra
tına zıt olan şeytanî değerleri savunmaktadırlar. 
Şeytanî değerler ise, insanları sürüleştirmek- 
te, fıtratlarını bozmakta, onları yozlaştırıp 
eşrefi mahlûkat düzeyinden sadece tüketici 
olan ekonomik bir hayvan düzeyine düşür
mektedir.

Şeytanî değerleri benimseyenler yönetime 
geldiklerinde, şeytanın kendilerine verdiği ves
veseyi ya da emri cazip, süslü kalıplar içerisinde 
insanlara sunmaktadırlar. Böylelikle kültürü, 
ekonomiyi ve nesli helak etmeye çalışırlar:

“İnsanlardan öylesi vardır ki, onun dünya ha
yatına ilişkin sözü senin hoşuna gider ve o, kal- 
bindekine Allah’ı tanık tutar. Oysaki o, düşmanla
rın en yamanıdır.”

“O işbaşına geçtiğinde yeryüzünde fesat çıkar
mak, ekini ve nesli yok etmek için işe koyulur...” 

“Ona, “Allah’tan sakın!” dendiğinde, gurur 
kendisini günaha götürür. Böylesine, cehennem ye
ter. Gerçekten ne kötü yataktır o!

Ey iman edenler, hepiniz topluca ‘barış ve gü
venliğe (silm’e İslam’a) girin ve şeytanın adımları
nı izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşman
dır.” (2/204-208)

Ayette geçen İnsanlardan öylesi vardır k i’ 
ifadesi, kalbinde hastalık olanlardan, inkâr 
edenlere kadar uzanan çok geniş bir spektru-
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mu ifade eder. İfsadı şuurlu olarak yapanlar, 
gaflet ve dalalet içerisinde olanlar, basiretleri 
körelenler, kulakları sağırlaşanlar, kalbinde 
hastalık olanlar, kalpleri paslanmış ve mü
hürlenmiş olanlar, işbirlikçiler, kâr ve iktidar 
peşinde koşan muhterisler, uluslararası ser
maye ve Siyonizm, şeytanın taraftarları ola
rak bu yelpazede yer almaktadırlar.

Muhammed suresinde, iman edenler içeri
sinde kalbinde hastalık olan  bir grubun bu yel
pazede yer aldığı belirtilmektedir:

“...Demek, ‘iş başına gelip yönetimi ele alırsa- 
nız’ (kalplerinde hastalık bulunanlar) hemen yer
yüzünde fesad (bozgunculuk) çıkaracak ve akraba
lık bağlarınızı kopanp parçalayacaksınız, öyle mi?

İşte bunlar; Allah onları lanetlemiş, böylece 
(kulaklarını) sağırlaştırmış ve basiret (göz)lerini 
de kör etmiştir.”(47/20-23)

Gençliği İfsad Eden Gizli Güç: Siyonizm

îfsat edici güçler içerisinde Siyonizm, yeryüzü 
genelinde bir dünya imparatorluğu/bir krallık 
kurmak için en örgütlü olan güçtür. Siyonist Ya- 
hudilerin efendi, geri kalanların köle olduğu bir 
dünya tasavvurları vardır. Siyonistler bu hedefi, 
Tevrat’ın hükümlerim tahrif ederek yorumlayıp 
İsrail oğullarının önüne koymaktadırlar. Gene 
bu, Siyon Önderlerinin Protokollerinde Siyonist 
zincirde nesilden nesile aktarılan bir hedeftir 
de(l). Siyonizm, bu amaçla kendisini gizleyen 
ince, sinsi bir strateji uygulamaktadır. 27.1.1965 
tarihli Latin Kilisesi Kurultayında, Cizvit Tari
katı papazı peder Pedro Arrupe bu ince strateji
ye dikkat çekmeye çalışmıştır:

“Bu... Tanrısız cemiyet (komplo şebekesi) ce
miyetin üst kademelerinde fevkalade etkili bir şe
kilde işlerini yürütmektedir. Bu cemiyet, elinde 
olan ilmi, sosyal ve ekonomik araçların hepsini kul
lanmaktadır.

Bu cemiyet, ince dokunmuş bir strateji takip 
etmektedir.

Bu cemiyet, uluslararası teşkilatlar, finans 
çevreleri üzerinde ve kitle iletişim sahasında (ba
sın, sinema, radyo ve televizyon) neredeyse tam 
bir hâkimiyete sahipler.”2

Bu gizli şeytanî organizasyon sayesinde, in
sanların ruh ve düşünce dünyaları, adı hiç du
yulmayan, daima perde arkasında kalan insanlar 
tarafından şekillendirmek istenmektedir:

“Şeytan ve müritleri yüzyıllar boyunca özellik
le de 20. yüzyılda, insanların zihinlerini kontrol 
etmek için çok detayh teknolojiler geliştirdiler. 
Şeytanî ruhların, işbirlikçi aydınların ve medya
nın yardımıyla bu amaçlarına ulaştılar (televiz
yon, filmler, gazeteler, dergiler, müzik, sanat). 
“Toplumun görünmeyen mekanizmasını işleten 
kişiler, ülkemizin gerçek yönetici gücünü meyda
na getiren görünmeyen hükümeti oluşturuyorlar. 
Adını hiç duymadığımız kişiler tarafından zihinle
rimize şekil verildi, zevklerimiz biçimlendirildi, fi
kirlerimize etki edildi.”3

Bu şeytanî organizasyon, kitleleri uyuştur
mak için sefahati en önemli araç seçmiştir:

“Kitleler kendi bulundukları durumları anla
masınlar diye biz onları ayrıca zevkle, oyunlar, eğ
lenceler, tutkular halka mahsus eğlence yerleri ile 
de başka yönlere çekeceğiz.”4

Türkiye’de de gençlerimizi ve toplumu ifsat 
etmek için medya/sinema/tiyatro/müzik dünya
sını çok sinsi bir şekilde kullanan ve bu krallık 
için çalışan böyle gizli organizasyonlar mevcut
tur:

“Türkiye’de bir kesim var, vatan-millet hamaseti 
yapıyor. Bir başka kesim de tamamen organize ol
muş ve hınzırca planlarla Türkiye’yi çökertmek 
için çalışıyor. Pop Star tarzı yarışmalar da bu pla
nın bir parçası. Bu durum para ve reyting kaygı
sından öte bir şey. Bir toplumun kültürünü, milli
liğini, o toplumu bir arada tutan değerleri yok et
meye yönelik bir plan... Bilinçli bir şekilde uygula
nan bu politikalar halen devam ettiriliyor. Pop Star 
veya sanat güneşi gibi kavram ve yarışmalarla halkı 
etkilemek, kandırmak ve manevi değerlerinden uzak
laştırmak için yapılan bilinçli organizasyonların so
nucudur bu durum... Bilinçli bir şekilde bu top
lum batırılıyor. Ülke satılıyor...

Tarkan’a üç senedir sponsor olan kuruluşlara ba
kalım. Tarkan’ın son ûç senelik sponsorları Coca Co- 
la, Pepsi Cola ve Opet. Üçü de yabancı sermaye. 
Neden özellikle bu şirketler Tarkan’ın sponsorlu
ğunu üstleniyor?

Onlar bir kültürü bitirip, yerine kendi kültür
lerini veya istedikleri kültürü yerleştirmek için bu 
paralan harcıyorlar. Bunun için de gençlere örnek 
olarak Tarkan’ı çıkarıyorlar...”

“Atatürk zamanında tekke ve zaviyeler kapatıl
mıştır. Ama mason dernekleri de kapatıldı. Türki
ye’de yıllardan beri MGK’da “Aman Şeriat geliyor!”, 
“İrtica hortluyor!” fikri deklare ediliyor. Bunlar
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sadece muhafazakâr veya dinini yaşayan insanla
rın organizasyonlarına yönelik söylemlerdir. An
cak Türkiye’de daha büyük, tehlikeli ve inanılmaz 
organizasyonlar var. Türkiye’de Sabetayist orga
nizasyon var.

Televizyon reklâmlarına bakın, çıkan sanatçı
ların büyük çoğunluğu Sabetayist’tir. Türk Dışiş
leri Bakanlığı ve sanat dünyası başta olmak üzere 
bütün köşeler Sabetayistler tarafından tutulmuş
tur.”5

Siyonizm sahip olduğu medya, uluslararası 
sermaye gücü öncülüğünde kendisini gizleyerek 
ve fakat Siyonist olmayan uluslararası sermaye
lerin kar dürtüsünü tahrik edip, ittifak kurup 
yedeğine alarak ifsat hareketini yaygınlaştırmak
tadır. Bugün ABD’de, neoconlar/evanjelikler ve 
uluslararası sermaye güçleri, Siyonizm’in en iyi 
müttefikleridir. Hemen hemen her ülkede ma
son locaları aracılığıyla örülmüş bir şer ağı bu
lunmaktadır.

Tamah, ihtiras ve hasetle doldurulmuş kalp 
ve nefislerin etrafa saçacağı düşmanlıktan dolayı 
oluşacak kaosla, insanların Siyonistleri asıl teh
like ve asıl düşman olarak görmeleri engellen
mektedir:

“Yahudi olmayanlar düşünme ve farkına var
ma hususunda vakit bırakmamak için onların akimı 
sanayi ve ticarete çevirmelidir. Böylece bütün millet
ler kâr peşinde ve yarışında bütün bütün yutula
caklar ve müşterek düşmanlarım fark etmeyecek
lerdir. Fakat yine de hürriyetin Yahudi olmayanla
rın top Ilımlarını parçalayıp yıkması için sanayi 
spekülatif temele oturtmalıyız. Netice olarak sa
natı ile topraktan ne çıkarılmış ise onların ellerin
den kayarak spekülasyona yanı bizim sınıflarımı
za geçecektir.”6

Böyle bir örtme, gizleme, işi için kullanılan 
en önemli araç, Siyon Protokollerine göre med
yadır:

“.. .Basının rolü devamlı olarak ihtiyaçları za
ruri imiş gibi göstermek, halkın şikâyetlerini ifa
de etmek ve hoşnutsuzluk meydana getirmek
tir... Fakat Yahudi olmayan devletler bu kuvve
tin nasıl kullanılacağını bilmediler ve o kuvvet 
bizim elimize geçti. Basın vasıtasıyla kendimiz 
gölgede kalarak tesir yapmak gücünü kazandık. 
Her ne kadar kan ve gözyaşı isek de basın saye
sinde altım elimize geçirdik...”7 (Burada yer alan 
basın yerine medya kavramı konularak değerlendir
me yapılmalıdır.)

Siyonizm’in Dünya Vatandaşlığı

Siyonizm’e göre böyle bir krallığın kurulabilme
si için tüm insanların kendi din, kültür, medeni
yet ve milletinden koparılması gerekir. Tüm 
dünyaya tek bir değer sistemini (şeytanî değer 
sistemi) hâkim kılarak farklı kültür, medeniyet 
ve milletleri yok etmek ve her şeyi, uluslar arası 
sermayeyi kontrol eden görülmeyen bir gizli gü
cün emrine vererek krallığı inşa etmek asıl 
amaçtır:

“McMaster: “Network, çokuluslu holdinglerin 
çıkarı uğruna halkı şartlandırmak ve kontrol et
mek için televizyonun nasıl kullanıldığını anlatı
yor. Televizyon şebekeleri halkı, şahsı isteklerinin 
tersine, düşünmeden ve duygusal davranmak için 
şartlandırıyor..

“TV kanalı Başkanı Mr. Jensen idealist haberciye:
Sen uluslar ve insanlar açısından düşünen yaş

lı bir adamsın.
Ruslar yok. Ulus diye bir şey yok. İnsan diye bir 

şey yok...
Sadece birbiri içine girmiş etkileşim halinde, çok 

uluslu bir para sistemi var...
Bugün varolan şeylerin atomik veya galaktik yapı

sı işte bu. Sen 57 ekran televizyonunun başına geç ve 
Amerika diye, demokrasi diye ağla...

Amerika diye bir şey yok, demokrasi diye bir 
şey yok. Sadece İBM, İTT, AT@T, Dupont, Dow 
and Union Carbide ve Exxon var. Bugün dünyada
ki uluslar bunlar...

Artık ideolojilerin ve ulusların dünyasında ya
şamıyoruz. Artık dünya holdinglerle değişmez iş 
yönetmeliklerinin karışımından oluşuyor.

Dünya bir işyeri.. . Çocuklarımız bu mükemmel 
dünyayı görecekler. Holdinglerin birleşiminden 
oluşan büyük şirketlerin çıkarları için tüm insan
ların çalışacağı, herkesin bu şirketten bir hisseye 
sahip olacağı, tüm ihtiyaçların karşılanacağı, tüm 
endişelerin ve sıkıntıların giderileceği bir zamanı 
görecekler.

Ve bende bu öğretiyi yaymak içim seni seç
tim.”3

Görüldüğü gibi dünya vatandaşlığı, bir çü
rütme, bir yalnızlaştırma, bir yabancılaştır
ma, bir sürüleştirme, bir kimliksizleştirme ve 
bir ifsat hareketinin adıdır.
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Gençliği Etkileyen Altı Faktörü 
Farklı İstikametlere Yönlendirmek

Dünya vatandaşlığının sanaldan gerçeğe çıkabil
mesi için toplumun ahlaken çökertilmesi gerek
mektedir. Bu Siyonistlerin tarihsel süreçte ön 
görüp uygulamaya çalıştıkları bir Siyon proto
kolüdür:

“Bütün mevcut idarecilerin yerini alacak olan hü
kümdarımız, varlığını bizim ahlaksızlaştırdığımız 
cemiyetlerin arasında sürdürecektir. O cemiyetler 
ki Allahın otoritesini inkâr etmişlerdir.”8

Cemiyetin bu şekilde ahlaksızlaştınlabil- 
mesi için öncelikle tahrip edilecek dört hedef, 
aile, eğitim, medya, sinema-tiyatro ve müzik
tir.

Medya:
Siyonizm, medyanın ağırlıklı olarak kendi 

elinde, kontrolünde olmasını çok önemli bir he
def olarak seçmiştir. Öneminden dolayı birçok 
protokolde buna yer verilmektedir. Siyonizm’in 
elinde medya, bir iletişim, bir eğitim aracı olma
yıp bir yıkım, bir ifsat aracıdır:

“...Bugünün basını tarafından oynana rol ne

dir? O bizim için lüzumlu olan hisleri kamçılar ve 
alevlendirir veya partilerin egoistçe amaçlarına 
hizmet eder. O çok defa tatsız, haksız ve yalancı
dır ve halkın çoğunluğu basının gerçekte hangi ga
yelere hizmet ettiğine dair en ufak fikir sahibi de
ğildir.”9

Siyonizm’in hedefi, medya ve sermayeyi mil
letlerin dikkatlerini çekmeden arka planda kala
rak kontrol edebilmektir. Hem bu kontrolün 
sağlanabilmesi ve hem de medyanın bir yıkım 
aracı olarak kullanılabilmesi için çalışanlarının 
temiz olmaması gerekmektedir:

“Şimdiki zamanda bile, sadece Fransız basınını 
ele alm, parola ile işleyen masonik dayanışmayı 
açığa vuran haller vardır: Bütün basm organları 
mesleki gizlilik içinde birbirlerine bağlıdırlar. On
lardan hiç birisi kendi malumat kaynaklarının 
sırrını bunların bildirilmesi kararlaştırılmadıkça 
dışarıya vermezler.

Gazetecilerin hiç birisi kendi tüm mazisi için
de yüz kızartıcı bazı yaralar ve buna benzeyen 
şeyler bulunmadıkça basın mesleğine kabul edil
meyeceği için onlardan hiç birisi bu sırrı ifşa et
mek tehlikesine girmeyecektir. Çünkü bu yaralar 
derhal açıklanır.
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Bu sırlar birkaç kişi arasında kaldığı müddetçe ga
zetecinin şöhreti memleket çoğunluğunu çeker, avam 
onu şevkle takip eder.”9

Böylesi kirlenmiş bir medya sadece kirliliği, 
pisliği üretir ve yayar. Televizyonlarda yer alan 
diziler, yarışm a program ları, gelin kaynana  
tartışm aları, aldatm a-ald atılm a senaryoları, 
bekâret tartışm aları, teşhir y arışm aları, ah
laksız teklifler, örf, adet, gelenek ve görenek
lere açılan  savaş, dini ve dindarı aşağılayan  
tüm  program lar, bu milletin tüm değerlerini al
tüst etmeye dönük bir psikolojik savaşın ürü
nüdür. A rkasında Siyonizm vard ır, u luslar 
rası serm aye ve yerli işbirlikçileri vardır.

Bugün Türkiye’nin karşılaştığı durumla ABD 
halkı 19.asırdan beri haşır neşirdir. Geldiği nok
ta toplumsal çürümedir:

25 Aralık 1897 Hanson Grey Fiske, New York 
Dramatic Miror:

“Nesebi belli olmayan, gelişi güzel yetişmiş, sa
nat zevki bulunmayan bir sürü maceraperestten, 
daha başka ne beklenir? ...Sicilleri çok rezilane- 
dir, hatta bazen cinayete de rastlanır. Kullandık
ları metotlar ise, sicillerine uygundur”10 

1920 Henry Ford, Beynelmilel Yahudi:
“ Günün modası ise, israf ve adi komedilerdir. 

Yatak odası oyunları en ön plana alınmıştır... Baş
lıca sanatkâr sermayesi de, üstündekilerin ağırlığı 
100 gramı geçmeyen kızlar ordusudur...”

“Yahudi tekelindeki Amerikan tiyatrosunun 
vasıfları; hiçlik, şehvet, ahlaksızlık, hayret verici 
cehalet ve sonsuz boş sözlerdir...“

“Yahudi’nin Amerikan sahnesine hâkimiyetinin 
üçüncü neticesi; büyük reklâm tatbikiyle ortaya 
çıkan yıldız sistemidir. Tiyatro âlemi bir sürü 
yıldız istilasına uğramıştır. Bunlar öyle yıldız
lardır ki hiçbir zaman yükselip parlamamışlar- 
dır... Oynanan oyun, bir reklâmcılık stratejisi
dir. Hâlbuki yıldızları normal zamanlarda halkın 
alkışları ortaya çıkarırdı. Günümüzde ise, yıldızın 
kim olacağına dair kararı, Yahudi menajerler ve
riyor.”10

6 Ağustos 1948 Yahudi Yazar Americanus’un, Je 
wish Chronicle, Londra:

“Kafalarını bu problem ile çatlatırcasma yoran bir 
sürü insan, Yahudilerin, Amerikan hayatı üzerine 
yapmış olduğu en göze görünen darbeyi ihmal et
mişlerdir. Umumi eğlence mevzuunda radyo, fi
limler, sahne, gece klüpleri... Amerikan kültürü
nün, bütünü ile beraber adeta Yahudi veçhesine 
büründüğünü söyleyebiliriz.”10

Ve gelinen nokta: F.Fukuyama, Büyük Çözül
me, 1990:

“... Dürüstlük, vefakârlık, sözünü tutmak gibi 
erdemler artık etik değerler olarak itibar görmü
yorlar; onların Dolar ölçütüyle somut değerleri 
var, ortak bir sona ulaşmak isteyen gruplar tara
fından kullanılarak onlara yardımcı oluyorlar.”11
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Eğer tedbir almaz isek millet olarak sonumuz 
batı toplumlarından farklı olmayacaktır.

Ailenin Yıkılması:
Gençliğe etki eden en önemli parametreler

den biri ailedir. Uzun zamandan beri akrabalık 
bağlarını ve aileyi yıkmak için yoğun çalışmalar 
yapılmaktadır. TV’lerde aile üzerine yapılan 
programların neredeyse tümü, ailenin parçalan
masına dönüktür. Dizilerde işlenen ana tema, 
birlikte yaşam ve homoseksüelliktir. Aileyi kut
sal kılan tüm değerler, hedef tahtasmdadır.

Yıkılan ailelerde gençler için özdeşleşim mo
delleri ortadan kalkmaktadır. Böylece dünya va
tandaşı olmaya namzet sürüleşmiş bir gençler 
topluluğu elde edilmiş olacaktır. Ailenin yıkıl
ması, Siyonist kültür ve Uluslararası serma
yenin tüketim kültürü tarafından beslenip 
desteklenmektedir:

“Çünkü kesin çoğunluk, eğitim görmüş servet 
sahibi sınıfların reyleri ile elde edilemez. Bu hususta 
herkese kendine fazla önem verme hissi telkin ederek 
Yahudi olmayanlar arasında ailenin, tahsil ve ter
biye ile ilgili değerlerinin önemini yok edeceğiz.”1

Siyonizm’in ve Uluslararası sermayenin tam 
bir hâkimiyet kurduğu ABD toplumu, eğlence ve 
tüketim kültürünün kurbanı olarak tamamen te
fessüh etmiş gibidir. Baudrillard bunu Nuh’un 
gemisi ile mukayese ederek gözler önüne serme
ye çalışmıştır:

“New York’ta kentin topaç gibi fırıl fırıl dönmesi 
öylesine şiddetli, merkezkaç gücü de öylesine büyük 
ki, iki kişi olarak birlikte yaşamayı, bir kişinin ya
şamını paylaşmayı düşünmek insanüstü bir şey. 
Yalnızca kabileler sokak çeteleri, mafya, gizli demekler 
ya da sapkın toplulukların üyeleri birlikte yaşamayı 
sürdürebilirler, çiftler değil. Burası, içine hayvanların 
cinslerini tufandan kurtarmak için ikişer ikişer 
bindikleri Nuh’un gemisi karşıtı bir gemi. Burada şa
şılası ikinci Nuh’un gemisine herkes, erkek ya da kadın 
tek başına binmiş; her akşam son “parti” için hayatta 
kalanları bulmak o erkek ya da kadına düşüyor.

Nuh tufanında cinslerini korumak için hay
vanlar, gemiye eşleri ile binme basiretini, iradesi
ni göstermişlerdir. Bugünkü dünyada oluşturul
mak istenen bireysel bir toplumda; “ikinci Nuh’un 
gemisine” nesillerini kurtarma fedakârlığını gös
termeyecek tarzda, parçalanmış aileler olarak, bi
rey olarak binme isteği, tehlikenin büyüklüğünü 
ortaya koymuyor mu?”12

Fukuyama da, başta ABD’de olmak üzere 
tüm sanayileşmiş ülkelerde ailenin çöktüğü ve 
gençliğin tefessüh ettiği kanaatindedir:

“İki yüzyıldır sürüp giden toplumsal bir kurum 
olan akrabalığın çöküşü, yirminci yüzyılın ikinci 
yarısında hızlandı. Birçok Avrupa ülkesinde ve Ja
ponya’da doğum oram öylesine düşük ki, yeterli göç 
de olmazsa, bu toplumlar önümüzdeki yüzyılda nü
fus kaybıyla karşı karşıya kalacaklar. Evlilik ve do
ğumlar azaldı, boşanmalar hızla artıyor. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde üç çocuktan biri, İskandi
navya’da ise çocukların yansı evlilik dışı doğuyor. 
Sonuç olarak kurumlara olan güven, 40 yıllık de
rin bir çöküş sürecine girdi... Böylece yirminci yüz
yıl ortalarında endüstri toplumuna egemen olan top
lumsal değerlerde Büyük Çözülmeyi doğurdular...

Bu çöküntü; suç, babasız çocuklar, eğitim fır
satları ve dereceleri, güvensizlik ve bunun gibi bir
çok konudaki istatistiklerden zaten belli olu
yor.”11

Eğitimin Yozlaştırılması:
Gençlik üzerinde etkili faktörlerden biri de 

aileden sonra eğitimdir. Dünya krallığı için Siyo- 
nistler, Medya, Sermaye ile birlikte eğitimin de 
ele geçirilmesini öngörmüşlerdir:

“Siyaset ve din felsefecileri bilirler ki, bir insanı 
kontrol altına almanın yolu onun ruhunu kontrole al
madan geçer. Bunun için en önemli şey eğitimdir. 
İlluminatlar hedeflerini gerçekleştirmek için bu ne
denle eğitim kurumlannı ve medyayı ellerine geçir
meleri gerektiğinin farkına vardılar. Bunun için de 
ilk önce eğitim kurumlannı özellikle üniversiteleri 
ellerine geçirmeye ve orda fikirlerini yaymaya baş
ladılar. ABD, İngiltere ve diğer geleneksel olarak 
özgürlüğü seven ülkeler bu amaca matuf bir şekil
de ele geçirilmek için ilk planda ele alındılar.”13 
(İlluminatlar, Siyonistler olarak anlaşılmalıdır.)

Eğitim sisteminin tahrip edilebilmesi için 
üniversiteler üzerinde tam bir hâkimiyet kurul
ması protokollerce öngörülmüş bir hedeftir. 
Gençleri ifsad edebilmek amacıyla öncelik üni
versitelerde olmak üzere tüm eğitim sistemini 
içinden çıkılamaz bir karmaşanın içine sokmak, 
Siyonizm’in amaçlarından biridir:

“İlerici ve aydınlanmış olarak tanınan memle
ketlerde manasız, iğrenç, menfur bir edebiyat 
meydana getirdik.

“Bizimkilerin dışında bütün toplu kuvvetlerin 
yıkılmasına tesir etmek için toplu hareketlerin ilk
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merhalesi olan üniversiteleri yeni bir istikamette 
yeniden eğiterek kuvvetten düşüreceğiz.. .”14

Henry Ford’a göre ABD değer sistemi, üni
versiteler aracılığıyla Siyonistler tarafından tah
rip edilmiştir:

“Üniversitelerdeki buhran, kiliselerdeki yolu ta
kip etmiştir. Yahudiliğin ezeli tenkidinin ilk mer
halesi, gençlerdeki eski değerlere saygıyı tahrip et
me hareketidir; İkincisi ise ihtilalci, sosyal Yahudi 
doktrinleridir...

“Üniversitelerdeki merkezi kızıl filozoflar grubu, 
daima Yahudi gruptur ve ekseriyetle ‘başka kavim
den’ aldatılmış bir profesörü önlerine siper etmiş
lerdir.”13

Eğitim sayesinde gence ailede verilen değer
ler etkisiz hale getirilebilmektedir. Çocuk ailede 
aldığı değerlerle okulda aldığı değerlerin çatış
ması sonucu kafası karışmakta şizofrenik bir 
ruh haline sahip olmaktadır:

“Kendilerinin düzenini çok parlak bir şekilde 
bozan bütün prensipleri onların eğitimine sokmak 
gereğini duyduk.”16

“Bırakın; bizim onları ilmin emirleri diye kandır
dığımız oyunların başrolünü oynasınlar. Bu maksat
la devamlı olarak basınımızın vasıtasıyla bu naza- 
riyelere körü körüne itimat uyandırıyoruz...

Bir an için ifadelerimizi boş sözler sanmayın. Bi
zim tertip ettiğimiz Darwinizm, Marxism, Nietzc- 
heism’in başarılarını dikkatle düşünün. Biz Yahu- 
diler için bu direktiflerin Yahudi olmayanların fi
kirleri üzerinde nasıl bir bölücü etki yaptığını gör
mek herhalde zor olmayacaktır.”7

“Yanlış oldukları bizce bilinen, bununla bera
ber tarafımızdan telkin edilen prensip ve teoriler 
içinde yetiştirmek suretiyle Yahudi olmayanların 
gençliğini aldattık, şaşırttık ve bozduk”16

Siyonistlere göre eğitim öyle planlanmalı ki 
gencin kendine olan güveni tamamen yıkılsın ve 
kendi başına iş yapabilme yeteneği yok olsun: 

“Biz Yahudi olmayan cemiyetlerin eğitimini o 
şekilde yönetmeliyiz ki, her zaman şahsi teşebbüs 
isteyen bir mevzu ile karşılaşsalar meyus bir acz 
içinde elleri böğürlerinde kalsın.”17

Bütün bunlardan sonra YÖK yasası ve sekiz 
yıllık kesintisiz eğitim ile ilgili kopartılan fırtı
nalar üzerinde bir kez daha durup düşünmekte 
fayda vardır. Herkesin şikâyetçi olduğu bir 
eğitim sistemi kimi memnun etmektedir? Ki
mi mutlu etmektedir?

Kesintisiz 8 yıllık eğitimi dayatan 28 Şu

bat Postmodern darbesinin Sabetayist bir 
darbe olduğunu göz önüne alırsak yapılan
larla, kimlere hizmet edildiği ve kimlerin 
mutlu kılındığı daha iyi anlaşılacaktır.

Türkiye’de 8 yıllık kesintisiz eğitimle ya
pılmak istenen, 13-14 yaşına kadar çocukla
rın herhangi bir alt yapıya sahip olmadan 
yalnızca medya kültürü ile yetişmesi, kendi 
tarihine, kendi dinine ve kendi kültür ve me
deniyetine sahip hiçbir duygu ve düşünceye 
sahip olmamasıdır. Bu, Sabetayist bir darbe 
tarafından bu milletin bağnna saplanmış bir 
hançerdir.

Gençler Üzerinde Dinlerin ve 
Din Adamlarının İtibarının Yıkılması

Dünya vatandaşlığına uygun sürüleşmiş insanla
rın yetiştirilebilmesi için Dinin, fert ve toplum 
üzerindeki itibarının yok edilmesi gerekmektedir: 

“Uzun zamandan beri Yahudi olmayanların din 
adamlarını itibardan düşürmek için ve bu suretle on
ların dünya üzerindeki faaliyetlerini yıkmağa dikkat 
ediyoruz... Fakat biz gençliği yeni geleneksel din
ler için ve müteakiben bizim dinimiz için yeni baş
tan eğitirken aradaki zaman zarfında mevcut kili
selere açıktan açığa dokunmayacağız. Fakat biz 
onlara karşı, ayrılık meydana getirecek şekilde 
planlanmış tenkitçilik yolu ile savaşacağız.”18 

Sinema-tiyatro, TV’ler, hikâye ve romanlarda 
din adamlarını ve dindarları olumsuz ve sevim
siz rollerde göstererek yürütülen psikolojik sa
vaş, dinin ve dindarın itibarını yıkmaya dönük 
olarak yapılmaktadır. İnsanların kafalarından 
Allah ve maneviyat fikrini kaldırıp, tamahkârlığı 
ve paraya tapmayı yerleştirmekle Siyonizm, he
defe gidebilmeyi ön görmektedir:

“...Bu sebepledir ki, bütün imanların el altın
dan mahvına çalışmak, Yahudi olmayanların kafa
larından Allah ve maneviyat düşüncelerini kopar
mak ve onların yerine aritmetik hesaplar ve maddi 
ihtiyaçları yerleştirmek bizim için zaruridir.”6

Kaosla Beslenen Diktatörlük

Aile bağları yıkılmış, dini ve milli tüm değerleri 
altüst olmuş gençlerin kafasına sadece para ka
zanma hırsı yerleştirilerek, sahip olmadığı her 
şeye karşı aşırı bir kin ve düşmanlık beslemesi 
temin edilmeye çalışılmaktadır:
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“Üstün gelmek için yapılan şiddetli mücadele 
ve ekonomik hayata yayılacak sarsıntılar hareket
li, soğuk ve merhametsiz toplumlar meydana geti
recektir ve şimdiden getirilmiştir de.

Bu toplumlar yüksek siyasete ve dine karşı 
kuvvetli bir nefret besleyeceklerdir. Onların yegâ
ne kılavuzu kâr yanı altındır, onunla elde edecek
leri maddi zevklerinden dolayı ona tapacaklardır. 
Sonra vakti gelince Yahudi olmayanların aşağı ta
bakaları, iyiyi elde etmek için değil, fakat sadece 
imtiyazlılara karşı kinlerinden dolayı bizim ikti
dar rakiplerimiz olan Yahudi olmayanlarm âlim
lerine karşı bizi takip edeceklerdir.”6

Ailenin çökmesi, akrabalık bağlarının yıkıl
ması, eğitim ve öğretimin insanların kafasında 
anlamsızlaşması, dinin ve dindarlarının itibarı
nın yıkılması ile ortaya çıkan boşluk zihinsel bir 
kaostur:

“Kamuoyunu avucumuzun içine almak gaye
siyle her taraftan birbirlerine zıt fikirleri netice çı
kamayacak şekilde karşı karşıya getirerek, bu ka
rışıldık içinde Yahudi olmayanların başlarının 
dönmesi ve her çeşit siyasi mevzularda hiçbir fikir 
sahibi olmamanın en iyi hal olduğu kanaatine var
maları için, yeterli bir zaman boyunca çalışarak 
onları şaşkın hale getirmeliyiz. Halkın siyasi konu
ları anlamaması gerekmektedir. Çünkü o mevzular 
yalnız halkı idare edenler tarafından anlaşılır. İşte bu 
birinci sırdır.”17

Siyonizm, bir Dünya Krallığı inşa edebil
mek için nesilleri kendi kültür ve medeniye
tinden, değerlerinden, örf, adet, gelenek ve 
göreneklerinden koparmak istemektedir. Ül
kelerin iç ihtilafları derinleştirilerek, sonu 
gelmez çatışma ortamına sokularak, ekono
mik hayatları altüst edilerek meydana getiri
lecek bir kaos ortamı ile insanların kendili
ğinden teslim olmaları planlanmaktadır. Ana 
strateji bu prensibe dayandırılmıştır.

“Müstebit kralımızın tanınması, anayasanın 
ortadan kaldırılmasından evvel de olabilir. Bu ta
nıma anı gelince, idarecilerinin bizim tertip ettiği
miz düzensizlik ve becerisizliklerden tamamen 
bıkmış olan halk gürültü ile bağıracaklar ki, ‘on
ları yok edin ve bize bütün dünya üzerinde bizi 
birleştirecek ve anlaşmazlık sebeplerini -hudutlar, 
milliyetler, dinler, devlet borçlan- ortadan kaldı
racak, bize idarecilerimizin ve mümessillerimizin 
idareleri altında bulamadığımız sulh ve sükûnu 
verecek bir kral verin.’

Fakat siz mükemmelen ve çok iyi bilirsiniz ki bü
tün milletler tarafından böyle isteklerin ifade edilme
si imkanım hasıl etmek için; her memlekette halkın 
hükümetleri ile münasebetlerinde tamamen beşe
riyeti tüketecek derecede çekişmeler, kin, mücade
le, haset ile hatta işkence kullanarak, şiddetli aç
lık ile, hastalık aşılayarak ve yokluk ile karışıklık
lar meydana getirmek zaruridir. Şöyle ki Yahudi 
olmayanlar paraca ve her konuda bizim tam hâki
miyetimiz içinde sığınak bulmaktan başka kendi
lerine açık bir yol olmadığını görsünler.

Fakat eğer biz dünya milletlerine nefes alacak 
bir mahal bırakırsak özlediğimiz an belki de hiç 
gelmeyecektir. ”1

“Bozulmanın her yere girdiği, zenginlerin sade
ce yan dolandırıcılık düzenlerinin becerikli sürp
riz taktikleri ile kazanç sağladıktan, gevşekliğin 
hüküm sürdüğü, ahlakın gönüllü olarak kabul 
edilen prensiplerle değil cezai tedbirler ve sert ka
nunlarla muhafaza edildiği, iman ve memlekete 
dair duygulann kozmopolit inançlarla silindiği 
toplumlara ne şekilde bir idare tarzı verilebilir?

Bu toplumlara... İstibdattan başka ne şekilde 
bir idare tarzı verilebilir?”17

Sonuç

Siyonizm’in ve İşbirlikçi sermayenin kontro
lündeki medya/sinema-tiyatro/müzik gencin 
hayatında Ailenin, Okulun ve arkadaşların 
yerini almaya çalışmaktadır.

Bunun en temel aracı, televole kültürü/po
püler kültürdür. Bu medya/sinema-tiyat
ro/müzik sayesinde empati kaybolmuştur. 
Eğlence kültürü emp atinin yerini almıştır. 
Televole kültürü bir Teşhir kültürüdür. Tele
vole kültürü metalaştırma kültürüdür. Para
yı kutsayıp ilahlaştırarak gençlerin tamah
kârlık ve ihtiras duygularını tahrik etmeyi ve 
böylelikle köleleştirmeyi amaçlar. Televole 
kültürü bir yozlaştırma, bir yabancılaştırma 
ve bir yalnızlaştırma politikası olup ahlaki 
değerleri ve beşeri ilişkileri bozmaktadır.

Pop Star yarışmaları ile gençler, milli piyan
go misali ‘sana da çıkabilir’ anlayışı ile anlık ya
şamaya, anlık düşünmeye itilerek hızlı zengin 
olma, meşhur olma hayalleri ile aldatılmakta ve 
oyalanmaktadır. Adayların yetenekli olmaları 
önemli değildir. Önemli olan toplumu ekran ba
şına toplayıp hayal pompalayıp çürütebilmektir.
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Onlar gerçek yıldız olacak sanatkâr aramıyorlar. 
Kâğıt mendil gibi kullanılıp atılacak malzeme 
arıyorlar. Bu kullan at  kültürüdür. Bu, gençli
ğin israf edilmesi, tüketilmesidir. Bugün Türki
ye’de revaçta olan Pop Star türü yarışmaların ana 
planı dışarıda, karanlık dehlizlerde hazırlan- 
makta ve dünyanın değişik 36 ülkesinde uygu
lanmaktadır. Bütün bu ifsat hareketleri merkezi 
bir organizasyon tarafından yürütülmektedir. 
Bu akıldan hiç çıkarılmamalıdır.

Bu ülkeyi seven herkes Siyonizm’in gençliği
miz üzerinde oynadığı oyunlar, önlerine döşedi
ği mayınlar üzerinde çok iyi düşünmelidir. Unu
tulmaması gereken bir gerçek de, Siyonizm Ya
hudilik demek değildir. Siyonizm’e karşı çık
mak, Yahudi düşmanlığı yapmak değildir. Ger
çekte Siyonizm’e karşı çıkmak, Yahudiliğe ve 
Yahudilere yapılan en büyük iyiliktir. Bu görev 
öncelikle dini hassasiyeti olan insanlara düş
mektedir.

Bugün gençlerin özdeşleşimi modelleri, 
Medya/Sinema-Tiyatro/Müzik aracılığıyla de
ğiştirilmektedir. Aile bireyleri/ bilim öncüleri/ 
büyük sanatçılar/ adalet savaşçıları/ güçlü poli
tik liderler/ dini liderler/ tarihi şahsiyetler yeri
ne; tamah, haset, çıkar ve şiddet dünyasının hız
lı yükselip kaybolan zenginleri/ aktörleri/ mü
zisyenleri/ futbolcuları ve mafya liderleri, genç
lerin özdeşleşim/rol modelleri olmaktadır. Bu, 
genç üzerinde etkili olan 6 faktörün farklı istika
metlerde etkili olması ile meydana gelen bir ka
os durumudur. Bu durum, ülkemizde batılı sa
nayileşmiş ülkelerde olduğu kadar vahimleşme- 
miştir. Ancak ivmelenme aynı istikametlidir. 
Eğer şimdiden ciddi bir şekilde nesil sorunu ele 
alınıp çözüme kavuşturulmazsa bizi bekleyen 
son, batı toplumunun girdiği büyük çözülme 
olacaktır.

Bu ülkeyi, bu milleti ve bu nesli seven herke
sin, bu tahribata karşı çıkması ve tavır alması ge
rekmektedir. Millet olarak sesimizi yükseltmeli, 
işbirlikçi medyayı, işbirlikçi zihniyeti teşhir ve 
tecrit etmeliyiz. Siyonist destekli medyanın tah
ribatı ifşa edilmelidir.

Herkes, dostuna, komşusuna ve mahallesine 
anlatarak Siyonist destekli medyanın gücü kırıl
malı, ifsadı engellenmelidir. Kitleler üzerindeki 
güveni yıkılmalıdır. Ferden ferde yayılan bir

propaganda mekanizması inşa edilerek halk 
uyarılmalı ve de bu tehlikeye karşı organize 
olunmalıdır. Bu milleti, bu ülkeyi savunan med
ya, tiyatro, sinema ve müzik desteklenmeli ve 
gü çlendir ilmelidir.

Bütün bunlar paniklemeden, şiddete bulaş
madan, sakin, sabırlı ve kararlı bir şekilde yürü
tülmelidir.

Zihinsel bir karmaşa ve kaosun var oldu
ğu böylesi bir ortamda, yılmadan bıkmadan 
korkmadan icra edeceğimiz en temel görev: 

“Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve emro- 
lunduğun gibi dosdoğru bir istikamet tuttur. On
ların hevalanna uyma. Ve de ki: Allah’ın indirdiği 
her kitaba inandım. Adalet yapmakla emrolun- 
dum. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. 
Bizim amellerimiz bizim, sizin de amelleriniz sîzin
dir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma konusu yok
tur. Allah, bizi bir arada birleştirip- toplayacak ve dö
nüş de O’nadır. (42/13-15)
(Anne ve babaların sorumluluklarını gelecek sayıda ele alacağız.) 
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TOPLUM YALNIZ MERKEZE DEĞİL 
CUMHURA BAŞKAN BEKLİYOR

MUSTAFA AYDIN

B u ve bir sonraki ayın en önemli sosyal po
litik gündemi şüphesiz Cumhurbaşkanlığı 
seçimidir. Doğrudan ilgili olmayan pek 

çok şey bile ona kilitlenmiş gibidir. Esasen uzun 
bir zamandır kimin Cumhurbaşkanı olacağı 
üzerinde yoğun bir tartışma sürdürüle gelmiştir.

Öyle gözüküyor ki seçimden sonra bile, so
nuçları içine sindiremeyen birileri tartışmaları 
sürdürme niyetindedir. Sözgelimi sayın R.Tay- 
yip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olması halinde 
CHP lideri sayın Deniz Baykal bir taraftan aske
ri göreve(!) çağırırken diğer taraftan soluğu 
Anayasa Mahkemesinin kapısında alabilecek; 
MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli Çanka
ya’nın yeni sahibini oradan indirebilmek için ta
raftarlarını yardıma davet edebilecektir. Vakıa 
daha önce de örnekleri yaşanmış, kendi onayını 
almadan Çankaya’ya çıkan rahmetli Turgut 
Özal, Demirel tarafından hiçbir zaman Cumhur
başkanı olarak görülmemişti. Demirel’e göre 
ölene kadar Özal hep “Çankaya’nın şişmanı” idi.

Aslında komik gibi gözükse de bu hiç olma
ması gereken tablo, bir Türkiye gerçeğidir. Çün
kü ortada görünen bir anayasal düzen vardır ve 
buna göre kimin, nasıl cumhurbaşkanı seçilebi
leceğinin yolları da bellidir. Seçme ve seçilme 
hakkına sahip her Türk vatandaşı, adaylığını ko
yabilir ve yasal olarak seçme hak ve yetkisine sa
hip olan TBBM’nin İçtüzükte belirtilen usûlle
riyle seçilir.

Bu yolun tartışılabilecek bir tarafı olmadığı 
gibi, mevcut Cumhuriyet rejiminde, Cumhur
başkanlığı ve Meclis Başkanlığından sonra pro

tokolde üçüncü sırada yer alan ve Türkiye Cum
huriyeti Başbakanlığı görevini yürütmekte olan 
sayın R.T.Erdoğan’ın, yasal süreç tamamlandığı 
takdirde Cumhurbaşkanı olmasının önünde hiç
bir engel de yoktur. Böylesi bir tartışma abesle 
meşgul olmaktan öte, sistemi, görünen ilke ve 
kurallarıyla içinde bir türlü hazmedememek, gi
zil bir seçkincilik oyununda ısrar etmek demek
tir. Yani bu tartışmayı sürdürenler, bir seçkinci- 
cumhur ayırımında direnenlerdir.

Genel Olarak Cumhur ve Seçkincilik

Cumhur, her ne kadar etimolojik anlamı itiba
riyle, yukarıda yöneten azınlık (Hegelci bir ifa
deyle siyasal toplum), aşağıda yönetilen halk ço
ğunluğu (yine Hegelci bir ifadeyle sivil toplum) 
olmak, üzere bütün bir toplumu kapsıyorsa da 
onun nispeti daha çok halkadır. Batı dillerinde 
de cumhurun vurgusu halkadır. Cumhuriyetin 
karşılığı olarak kullanılan res-publica halka ait 
olgu demektir. Bu durumda Cumhuriyet denen 
rejim, referansını cumhur denen halktan alan 
rejim demek olur. Yani nihai olarak cumhuriyet, 
başkanmın doğrudan halk veya dolaylı olarak 
temsilcilerinin seçtiği sistem temel esprisini taşı
maktadır.

Ne var ki modern ulus yapıları genelde seç- 
kinci yapılar olduğu için her şey merkezden ku
rulurken Cumhurbaşkanlığı da hem seçiliş hem 
de yürütülüş itibariyle, cumhuriyet temel espri
sinin dışında yapılandırılmaya çalışılmaktadır. 
Sözgelimi kahir ekseriyeti başörtülü olan Türki
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ye’deki cumhurun herhangi bir ferdi değil, Baş
bakanı başörtülü eşiyle Cumhurbaşkanının re
sepsiyonuna katılamamaktadır. Dolayısıyla da 
cumhurbaşkanı vurgusu üstteki seçkinci yapıya 
yönelmekte ve ortaya daha çok bir devlet baş
kanlığı çıkmaktadır. İşin her haliyle cumhura 
bırakılmaması da bu bağlamda anlam kazan
maktadır.

Belirtilenler her haliyle Türkiye’ye uymakta 
ve cumhurbaşkanlığı belirlemelerinde bir seç
kinler gizemliliği hep var olmaktadır. Sayın 
Özal’ı bir kenara bırakırsak bizde Cumhurbaş
kanları çoğu kere özel bir tercihle asker kökenli 
ve önemli bir kısmı yapay olarak oluşturulmuş 
olağanüstü ortamlarda seçilmişler ve bu makam 
tabir caizse cumhura kapalı tutulacak bir siyasal 
mahremiyet alanı olarak görüle gelmiştir. Sözün 
kısası Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı çevreye 
karşı bir merkez (devlet) başkanlığı olarak dü
şünülmüştür ki bunda mevcut siyasal yapılan
manın önemli bir rolü vardır.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
başından beri gerilimli ve tartışmalı olarak süre
gelmiştir. Ne var ki bu durum 1950 sonrasında 
yeni ve daha belirgin bir boyut kazanmıştır. Bu
nun sebebi 1960 darbesi sonrasında merkezin, 
etkinlik kazanma eğiliminde olan çevreye göre 
yeniden yapılandırılması ve ona yüklenen mis
yondur.

Cumhurbaşkanlığının 
Sosyal-Politik Yapılanmadaki Yeri

Bilindiği gibi Osmanlıdan Cumhuriyete sosyal 
politik yapımız bir merkez-çevre denklemi üze
rine kurulmuştur. Cumhuriyet’in ilk dönemle
rinde bu bağlamda merkez kendini istediği şe
kilde konumlandırdığı kadar çevreyi de rahat
lıkla kurup kontrol edebiliyordu. Bu açıdan ilk 
otuz yıl herhangi bir sorun yaşanmadı. Seçkinler 
yukarıda planlıyor, buyuruyor ve uygulamaya 
koyuyordu. Halk buna katılmadığında da bir ce
vap imkanı yoktu. Bu durum 1950’den itibaren 
ciddi bir değişikliğe uğradı, en azından ortam 
farklılaştı.

Biraz iç ama daha çok da dış konjonktürel 
şartların zorlamasıyla demokrasi sürecine giril
di; çok partili bir siyasal dönem başladı. Artık 
halka bir tercih imkanı doğmuştu. Çevrenin

temsilciliğine soyunan Demokrat Partinin bu 
bağlamdaki belirgin sloganı “Artık yeter, söz 
milletindir” sözü de siyasal gelişmenin dinami
ğini ortaya koyuyordu. Seçimlerde DP, milletve
killiğinin dörtte üçünü aldı, böylece çevrenin 
temsili merkeze taşınmış oluyordu. İşte bu çev
renin öncelenmesi durumu geleneksel merkezi 
rahatsız etti ve müdahale etme ihtiyacını duydu. 
Bir yıl sonraki 1961 seçimini beklememesinin 
nedeni de düşündüğü sonucu seçimlerle alama
yacağına olan inancı idi. Böylece Cumhuriyet ta
rihinde ilk defa çevrenin temsilcisi konumunda 
bulunan Meclisi ve içinden çıkardığı hükümeti 
alaşağı etmek; idam, işkence gibi yollara da baş
vurarak esaslı bir göz dağı vermek ve daha 
önemlisi de merkezi yeniden yapılandırmak iş
levini yerine getirmek üzere bir darbe geleneği 
de başlamış oldu. Tabi bizim için burada asıl 
üzerinde durulması gerekli nokta, bu süreçte 
Cumhurbaşkanlığının kazandığı konumdur.

Bu yeni yapılanmaya göre yukarıdaki yöne
ten azınlık, politik hayattaki “seçilenler” ve 
“atananlar” temel ikilemine bağlı olarak “siya
setçiler” ve “bürokrasi” şeklinde ikiye ayrıldı. 
Yeni kurulan Anayasa Mahkemesi gibi kuramla
rın yanında yüksek yargı organlarının üst örgüt
sel yapıları, askeri bürokrasi, Cumhurbaşkanlı
ğı, yüksek öğretim kurumlan, öteden beri devle
tin resmi partisi olan CHP, sendika patronları 
bu merkezi bürokratik yapıyı oluşturdu. Buna, 
merkeze oynamaktan nemalanan medya kuru
luşları da eklendi. Halk tarafından seçilen mec
lis ve onun içinden çıkan hükümet, siyaseti tem- 
silen artık tam anlamıyla merkez değildi. Bu du
rumda sistemin asıl sahibi, nihai karar vericisi 
bürokrasiydi. Halkın vesayeti ona ait olduğu gi
bi, siyaseti kontrol edip gerektiğinde indirmek 
ve hizaya sokmak da onun en temel göreviydi.

Sözün kısası bu yapılanmada Cumhurbaş
kanlığı, yasal tanımı veya resmi söylemi ile bü
tün bir toplumun (yani cumhurun) başkanı ise 
de fiili durumda merkezi bürokratik yapının ba
şat öğesiydi.

Bu gelişmeler açısından bakıldığında da 
Cumhurbaşkanlığı bir bakıma rejimin mahremi
yet alanıdır ve bu temsil herkese açılamaz. Ora
da ağırlanabileceklerin bile bir seçilmişliği olma
lıdır. Özal’ın verdiği iftar yemeğinin uzun süre 
tartışılmasının sebebi de budur. Hatta bu anlayı
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şa göre oraya gelen kişinin, kişisel olarak da laik 
olması ve mesela Cuma namazından imtina et
mesi gerekir. Cumaya gitme suçunu tescil etmek 
üzere, her Cuma Köşkü ablukaya alan basın or
dusu hafızalarımızda canlılığını korumaktadır. 
Tabii ki tartışma ortamı tam da burada doğmak
tadır. Açık bir anayasal düzende bu makam 
cumhura kapalı olmayınca yasal bir kılığa soku- 
lamayan seçkinci beklentiler, genel geçer mantı
ğı olmayan tartışmalar ve yer yer tehditlerle sağ
lanmaya çalışılmaktadır.

Cumhur Tercihinin Önündeki Engeller

Ne var ki dünden bugün toplumun serbest ter
cihlerinin önüne geçecek ilkeler bulunmuş, söy
lemler geliştirilmiştir ki bunlardan önemli iki ta
nesi uzlaşma ve istikrar söylemleridir. Hemen 
belirtmeliyiz ki normal bir siyasal hayat için 
bunların ikisi de antidemokratik ilkelerdir.

Genelde uzlaşma birey ve gruplar arasında 
gerçekleşir. Halbuki yapılacak iş Cumhurbaşka
nı seçimidir. Birileri yukarıda kendi aralarında 
uzlaşıp bir başkan belirleyecekse burada cum
hura düşen bir şey yok demektir. Unutulmama
lıdır ki uzlaşma, pes etmiş, yetersiz konuma 
düşmüş grupların bir çabasıdır. Nereden bakar
sak bakalım cumhurun genel eğilimine, temsil
de odaklanmasına bakmaksızın seçkinlerin baş
vurduğu uzlaşma işi, şöyle veya böyle bir biçim
de cumhurun dışarıda bırakılma girişimidir.

Demokratik uzlaşma adaylar üzerinde görüş 
alış-verişi şeklinde olabilir. Halbuki bu kavram 
şimdi “merkezin onayını almış aday” anlamında 
kullanılmaktadır. Orada bir yerlerde kotarıldık
tan sonra meclise onaylatıp meşruiyet sağlanma
sı istenmektedir. Gerçek uzlaşma halk veya 
onun vekilleri tarafından yapılabilir.

Bir de uzlaşmada önemli olan, sadece uzlaşı
cıların iradesi değil, üzerinde uzlaşılanların 
halktan gördüğü teveccüh olmalıdır. Mesela 
adaylar ortaya konulduğunda cumhurun en çok 
kimde odaklandığı önemlidir. Bu açıdan bakıldı
ğında muhtemel hiçbir aday (meselâ) sayın Er
doğan kadar tercih edilme imkanına sahip değil
dir. Dolayısıyla birilerini tatmin etmek veya ay
nı anlama gelecek şekilde seçkinci onayını ala
bilmek için yapılabilecek bir uzlaşma, bir cum
hur uzlaşması, seçilen reis de gerçek anlamda
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bir Cumhur reisi olmayacaktır.
Kaldı ki muvazaalar üstüne kurulan tüm gi

rişimler başarısızlıkla sonuçlanır. 28 Şubat gibi 
devlet gücünü en üst noktada kullanabilen top
lum dışı bir erkin tayin ettiği hükümetler, bu ül
ke tarihinin en başarısız yönetimleri olmuşlar
dır. Güçlü siyasal referanslarına rağmen toplum- 
ca tarihe gömülürken, alandan kovulanlar, gör
kemli bir şekilde sahaya dönmüşlerdir.

İleri sürülen ikinci ilke istikrardır. İstikrar 
bir şeyin sürekliliğidir. Seçkinler bu kavramı ga
yet yerinde kullanmaktadırlar; o, kendini önce- 
leyen yapının sürekli kılınması anlamını taşı
maktadır. Halbuki toplum için öncelikli olan is
tikrar değil, sosyal/ politik dengelerdir. İstikrar
lı ama dengeden yoksun nice yanlış yapılanma 
vardır. Denge çoğu kere tutarlıdır, buna karşılık 
istikrar kriz üzerine kuruludur, “aman statüleri 
koruyalım ve bunalıma düşmeyelim..” görüşüne 
dayanır.

Ne var ki istikrarcılığın sırtını dayadığı kriz, 
çoğu kere istikrar söylemcileri tarafından mey
dana getirilmektedir. 28 Şubat döneminde bile 
yüzde 34 oy potansiyeline sahip bulunan Refah 
Partisinden halkın vazgeçip oylarının yüzde 14’e 
inmesi, RP’ye oy verildiği taktirde kriz yaşanabi
leceği tehdidiyle sağlanmıştır. Halbuki önüne 
konan kriz olgusu tabii ki RP’nin değil, istikrar 
söylemcisi seçkinciliğin bir üretimiydi.

Cumhurbaşkanlığı konusunda da halkın 
temsilcilerine istikrar telkini yapılmaktadır. Bu
na göre “seçkinlerden onay almamış bir kimse 
Cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğunda da 
Çankaya’da rahat edemez, istikrarsızlık sebebi
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olur”. Bu gizil söylem o kadar etkili olmalıdır ki 
AK Parti milletvekili camiası bile R.T.Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanı olabilirliği konusunda tered
dütlüdür.

Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olur veya ol
maz, ama bu şüphesiz ilk düşünülebilecek alter
natiflerden birisidir. Çünkü şu anda arkasında 
en çok cumhur desteğini taşıyan kişidir. Kaldı ki 
problemli bir Ortadoğu’da ehliyetini ispatlamış, 
iktidarı süresince Türkiye’yi sosyal/politik are
nada makul bir yere taşımış bir liderdir. O cum
hurbaşkanlığına bir ihtimal olarak mesela bir 
yüksek yargı organının emekli başkamndan ve
ya silahlı kuvvetlerden emekli olmuş bir subay
dan daha az layık değildir. Üstelik bu durum, ül
kenin önünü açma ve seçkinler dönüşümü sağ
lama bakımından fevkalade önemlidir.

Şüphesiz burada savunulan fikir, münhası
ran Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olması de
ğildir. Cumhura giden yola vurgudur. Toplum 
ekseninde etkin bir Cumhurbaşkanı seçebilmek, 
ancak adaylık ve seçim yolunun gizli-açık mü
dahaleden uzak tutulabilmesine bağlıdır. Bu ba
kımdan Cumhurbaşkanını seçecek olan mevcut 
Meclis de kendisini anlamsız bir sansürün için
de görmemelidir.

Cumhurbaşkanlığının Cumhur İçin Önemi

Şüphesiz Cumhurbaşkanlığı önemli bir konu
dur. Gerçek anlamda cumhuru kapsayıcı bir 
temsilcinin seçilmesi, ülkenin önemli bir ihtiya
cıdır. Ne var ki sıfatından başka cumhurla yeter
li bir bağlantısı olmayanların, devlete nispet edi
len bir yapının dönüştürülmesinin ötesinde top
lum genelinin beklentisine anlamlı bir katkısı 
bulunmamaktadır. Bu makama gelirken göster
diği tüm kişisel olumlu izlenimlere rağmen Sa
yın N. Sezer bunun tipik bir örneği olmuştur. 
Mevcut seçkinci yapı bunun sürmesini istemek
te ve ortaya gizil bir otorite çıkmaktadır.

Şerif Mardin’in de belirttiği gibi oldum olası 
bizde Cumhuriyet, saltanatın karşıtı bir olgu 
olarak nitelendirile gelmiştir, ilk bakışta bu söy
lem anlamlıdır da. Çünkü Cumhuriyet saltana
tın yerini almıştır. Ne var ki seçkinci yapı gizil 
bir saltanat tipini sürdürmektedir. Bunun için 
mekanizmalar geliştirmektedir ki başörtüsü ya
sağı bunun tipik örneklerinden birisidir. Bir ül

kenin Başbakanının, başörtülü eşiyle Cumhur
başkanının davetine katılamamasının, seçkinci- 
liğin halk önüne kabaca bir engel koymasının 
dışında açıklanabilir bir tarafı yoktur.

Türkiye’nin etkin, cumhuru kapsayan bir 
başkana ihtiyacı vardır. Bu ise yukarıda bir seç
kinler uzlaşması değil, mümkün olduğunca 
(aşağıdaki) bir halk konsensüsü ile mümkün
dür. Bunun için tek yol, toplumun veya (şu an
daki mevcut yasal düzenlemeye uygun olarak) 
temsilcilerinin bir kişi üzerinde anlaşmaya var
masıdır.

Burada çözümün odağında kendisini top
lumsal dönüşümün dışında tutmaya özen göste
ren merkezi bürokratik yapının toplumla birlik
te dönüşüme konulması bulunmaktadır. Çünkü 
kendi “orada” durdukça tüm toplumsal değiş
meyi, bulunduğu yer açısından bir sapma olarak 
görmekte ve bunu düzeltmeyi de kendisi için 
yegane görev saymaktadır. Bu açıdan bakıldığın
da köklü bir seçkinler irticai, hep bir geri dönüş 
sorunu vardır ve ithamdan kurtulmak için de sı
fatını topluma yüklemektedir.

Cumhurun temsili konusunda toplumun di
ni olan Islâm her halükarda bir sorun olmaktan 
çıkarılmalıdır, çünkü o, herkesin dini olduğu 
kadar ortak etosudur da. Cumhur genel olarak 
başörtülüdür. Onu temsil edecek kişinin başının 
örtülü olması kadar doğal bir şey olamaz; hatta 
bu ülkede başörtülü bir bayan cumhurbaşkanı 
olabilmelidir. Bu bir cumhur gerçeğidir.

Merkezi bürokratik yapının dönüşümünde 
Cumhurbaşkanlığı önemli bir konudur. Şimdiye 
kadar genel olarak bu makama, gerçek anlamda 
bir cumhurbaşkanlığından çok, bir merkezi bü
rokratik yapı öğesi olarak bakıla gelmiştir. Mer
keziyetçi yapı bunun böyle devam etmesi için 
çabalamaktadır. Cumhurbaşkanlığı değer, norm 
ve davranışlarıyla cumhuru kapsamalıdır. Şimdi 
ülkenin önünde böyle bir imkan bulunmaktadır, 
ülkenin geleceği adına bu imkan iyi değerlendi- 
rilebilmelidir. Çünkü topyekün toplumun dö
nüşümünün önünün açılmasında Cumhurbaş
kanı önemli bir paya sahip olabilir.

Bütün bunlardan dolayı toplumumuz mer
kezi bürokratik yapıya değil, bütün bir cum
hura başkan seçilmesini beklemektedir.
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KURUCU AKLIN YOKLUĞU 
YA DA 'BAŞ'SIZ CUMHUR

MEHMET EMİN BABACAN

T arih boyunca bütün sosyal, siyasi ve eko
nomik yapılar temel zeminini inşa eden 
argümanlarla var olur ve hayatiyetini bu 

zeminden aldığı birikimle yaşatır. Bu nedenle 
kurmak istediği retoriği ve buna ilişkin fiili ame- 
liyeleri birbirini tamamlayan ve besleyen bir sü
reci seferber kılar. Kısaca her yapı kendi “aklı” 
nı inşa eder ve ona tekabül eden bir dönüşümü 
öngörür. Bunu yaparken çoğu kez bireyin ya da 
toplumların sosyo-psikolojik ya da ekonomik 
durumunu dikkate değer görmez. Bununla bir
likte iletmek istediği mesajı, bütün imkânları 
araçsallaştırarak iletmek ve arzuladığı “bilinç ve 
bilinçaltı” dönüşümü gerçekleştirmek amacına 
matuf bir kavramsallaştırmayı da öngörür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kadim problemi 
olan, kiminin “merkez-çevre”, kiminin “devlet- 
iktidar” ya da “devlet-miİlet” ayrıştırmasına tâbi 
tutarak tanımlama çabalan, aslında yukarıda be
lirttiğimiz “merkez” yapının kendini merkeze 
alarak konumlandırma arzusunda içkindir. Yani 
toplumsal muhayyilenin ötesinde arzulanan 
kurmaca bir bilincin cinnet derecesinde isten
mesi durumudur. Zira böyle bir bilincin kurgu
lanmasında kavramların ve buradan hareketle 
oluşturulacak “mit”lerin ayrı bir ehemmiyeti söz 
konusudur. Oluşturulan sanal “mit”lerle birlik
te ekonomik parametrelerin de söz konusu ol
ması girift bir şuur halini inşa etmektedir.

Söz konusu bilinç halini Regis Debray “siya
si şuuraltı” kavramını kullanarak ve bazı para
metreleri (ekonomik, sosyal, kültürel) göz

önünde bulundurarak şuurun nasıl şekillendiği
ni anlayabiliriz.

Oluşturulmak istenen suni şuuraltı öyle bir 
baskın değere sahiptir ki, toplumun alt ya da 
üst, herhangi bir katmanındaki değişimler veya 
yenilenmelere, dikey ya da yatay yer değişiklik
lerine hiçbir zaman tahammül edemez. Bugüne 
kadar bütün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
yaşanan tartışmaların nedeni ve temel sebebi, 
söz konusu bu parametreleri belirleyebilme ve 
ona ilişkin bir tasavvuru inşa edebilme arzusu
nun şiddetli tezahürüydü. Bugün de yaşanan 
tartışmaların ve çatışmaların merkezinde bu gü
ne kadar oluşturulmak istenen “siyasi şuuraltı” 
nm zuhur ettirilerek, amaçlanan sonuca matuf 
kılınmak istenmesidir.

Bugüne kadar kullanılan kavramsal “mit”le- 
rin bireysel ve toplumsal bilinçaltını kurma işle
vinden hareketle, bugün de tartışmaların merke
zi noktasını toplumsal gerçekler ya da toplum 
muhayyilesi değil, yeniden üretilmesi anlamsız- 
laşan bir dizi suni “mit”in yeniden üretilmesi 
oluşturmaktadır.

Bütün kavga söz konusu düzlem üzerinden 
yürütülmekte, ayrıca beklenmeyen ve arzu edil
meyen her hangi bir şey söz konusu olduğunda 
çeşitli kartlar tarih sahnesine konmaktadır. Son 
dönemde yaşanan siyasi cinayetler, tırmandırı
lan anlamsız milliyetçilikler ve bunlara benzer 
olumsuz gelişmeler aslında bu hadisenin izah et
meye çalıştığımız şekliyle kural tanımazlığını 
betimlemektedir. Örneğin uzun yıllar Türkiye
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siyasi ve toplumsal gündemini işgal eden ve et
nik milliyetçiliğin artmasına neden olan bir 
probleme ilişkin anlamsız bir “siyasi-askeri” tu
tumun görüngülerini Milli İstihbarat Teşkilatı 
eski başkan vekili Bülent Orakoğlu’nun geçtiği
miz günlerde dile getirdiği çarpıcı gerçeklikte 
görebiliriz.

Kronikleşerek bütün bir sistemi çıkılmaz ve 
yaşanmaz kılan söz konusu kurmaca zihnin 
problemi, paradigma inşa edici bir akıl ol(a)ma- 
masmdandır. Kendi tarihsel ve toplumsal reali
tesinden uzak bir modernleşme çabasının, “zo
raki, yukarıdan” uygulamalarla ve içi boşaltılan 
kavramsallaştırmalarla hayata müdahil ol
masını isteme tenakuzudur. Böyle 
bir ikircikliğin varlığı, yöneten 
ve yönetilen kavramlarının 
anlam kaybına uğraması
na ve cumhurbaşkanlı
ğının sürekli tartışma
ların merkezinde ol
masına yol açmıştır.

Bu tartışmaların 
varlığı ve devamlılı
ğı ontolojik anlamı 
itibariyle can sıkar
ken, tartışmaların 
yapıldığı düzlemde, 
yapılması gereken şe
yin ne olması gerektiğine 
dair kurucu bir ufkun ol
maması da işin karmaşıklığını 
artırmaktadır. Yaşanan söz konusu 
tartışmaların hemen hepsi işin doğasından 
çok uzak bir düzlemde tartışılmakta ve menfaat
leri gizleyen kurmaca bir takım kavramlar etra
fında son derece anlamsız bir sarmal oluştur
maktadır.

Oysa özne olarak kurucu bir akıl inşa ede
meyen toplumlann nesne olarak şekillenebile
ceği tarihsel gerçekliği göz ardı ederek yapaca
ğımız tartışmalar, (Cumhuriyet Gazetesinin id
dia ettiği gibi değil!) asıl bu tartışmalar ülkeyi 
geri götürmektedir. Kesin doğruluğuna kanaat 
getirilen kavramsal “mit”lerin meşruiyetini sü
rekli tartışmak, sürekli gündemde tutmak ya da 
tanımlanmış olduğu zemininden alınarak kon

jonktür el şartlara bağımlı farklı anlam sahaları 
açmak ciddiyetsizlik ve kendisiyle çelişmektir. 
Bu aslında söz konusu çevrelerin (merkez oldu
ğuna inanan) bu ülke ve insanına reva gördüğü 
en büyük saygısızlık ve haksızlıktır. Kaosun, 
anlaşmazlığın ve geriye götürmenin en büyük 
damarıdır. Zira cumhurbaşkanlığı adaylığına 
ismi geçen ve henüz net olmayan bir ismin(Re- 
cep Tayip Erdoğan) tartışmaya açılarak, ülkede 
kaosun söz konusu olacağını, ülkenin ve siya
sal erkin zor durumda kalacağını dile getirmek 
asıl amaçlanan şeyin ne olduğunu aşikâr kıl
maktadır.

Var olan cari siyasal sistemin retoriği
ne en çok atıfta bulunan, kendisi

ni söz konusu siyasal sisteme 
en çok nispet eden, kav

ramsal literatürü en çok 
içselleştirdiğini düşü

nen kimi çevreler, 
oyunu kurallarına 
göre oynamalıdır 
artık. İnandığını 
söyledikleri, gü
cün ve iktidarın 
temel harcını teş

kil eden halkın eği
limlerine ve tercih

lerine nezaketle teka
bül etmelidirler. Öz

gürlüğün ya da demokra
sinin yalnızca kendi çıkarları 

için değil, başka insan ya da top
lumlar (çevrenin, ötekinin ya da tikel 

olanın) söz konusu olduğunda da gündeme gel
mesi gereken olgular olduğunu kabul etmelidir
ler. Bununla birlikte, siyasal sistemin temel pa
radigmalarına ilişkin bir takım tartışmaları, kav
ram ve kavram örgülerini olmaları gereken düz
lemde tartışmak gerektiğini bilmekle mükellef
tirler.

Hülasa, söz konusu “merkez”in özgün ve ku
rucu bir paradigma, bir siyasi akıl inşa etmesinin 
zor olduğunu hatta imkansız olduğunu belirte
rek, var olan paradigmaya göre oyunu gerektiği 
gibi, yani kurallarına göre oynamak zorunda ol
duklarını hatırlatmak isteriz.
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"HAKİMİYET-İ MİLLİYE" TAKİYYE MİYDİ?
-Cumhurbaşkanlığı Seçimi Dolayısıyla-

D. MEHMET DOĞAN

T ürkiye hâkimiyet-i milliye/millî hakimiyet 
kavramını tanıyalı bir asırdan fazla zaman 
geçti (1876-2007; 132 sene). Gerçi tarih 

karikatürü olmaktan başka vasıf taşımayan inkı
lâp tarihi kitapları, bu kavramın da ilk defa Mus
tafa Kemal tarafından ve 1919’dan itibaren kulla
nıldığını yazmaktadır. Fakat, Türkiye’de ne Mec- 
lis’i ilk defa M. Kemal icad etmiştir, ne de Anaya
sa ile halkımız ilk onun döneminde teşerrüf et
miştir. Osmanlı Devleti 1876’da parlamentolu ve 
anayasalı bir ülke olmuştur. O günün şartlarında 
seçim yapılmış, ona göre bir hükümet teşkil edil
miştir. Hatta, 1908’den sonra çok partili hayat 
denemesi de yaşanmıştır.

Bütün bunların Abdülhamid döneminde sür- 
dürülemediği sert ve itham eder şekilde ifade 
edilmiştir de, İttihatçılar tarafından ve onların ta
kipçisi cumhuriyetçiler tarafından neden sürdü- 
rülmediği üzerinde durulmamıştır! Belki de bu 
yüzden Türkiye’de demokrasi tarihi 1919’dan iti
baren başlamış gibi gösterilmektedir? Cumhuri
yeti, halk hâkimiyetini, millet iradesini tesis 
eden/veren Mustafa Kemal/Atatürk olunca, onun 
bunları verdiği gibi alması da olağan sayılmakta
dır. Nitekim, Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücade- 
le’nin başlangıcında millet iradesine, halk hâki
miyetine büyük önem vermiştir. Maksat, irade-i 
milliyeyi ve hakimiyeti milliyeyi tesistir. Bu mak
satla yola çıkılmıştır. Millî Mücadele’den sonra, 
tam da bu maksada uygun bir vasat oluşturula
cakken, millî irade ve kayıtsız şartsız millet haki
miyeti, bir zümrenin, yönetici oligarşinin temsil 
ettiği bir kavrama dönüştürülmüştür. Bürokratik 
irade, oligarşik irade millî iradenin yerine geçiril
miştir, millet hakimiyeti yerini bürokratik-oligar- 
şik hakimiyete terk etmiştir.

Buna rağmen, cumhuriyetin ilk döneminde 
milli iradenin hâkim kılındığı, hakimiyet-i milli- 
yenin tesis edildiği milletle alay edercesine iddia 
edil(ebil)miştir.

İşe baştan başlamak gerekir: Cumhuriyetin, 
Mustafa Kemal Paşa’nırı seçimini bizzat ayarladığı 
Meclis’in büyük çoğunluğunca ilan edilmesi bile is
tenmemiştir! Bu bizim iddiamız değildir, bizzat 
Mustafa Kemal Paşa tarafından Nutuk’da anlatıl
maktadır. Bu bonapartist yaklaşım, elbette inkı
lap tarihi yazıcıları tarafından da övülmektedir.

Halkın Hür İradesi ve Cumhuriyet

Türkiye Cumhuriyeti, Milli Mücadele’yi yürüten 
serbest iradeli, geniş tabanlı, demokratik Meclis 
feshedildikten sonra bir nevi tayinle gelen vekil
lerden oluşan Meclis döneminde kuruldu. Elbet
te 1. TBMM, cumhuriyet idaresi kuracak iradeyi 
gösterebilirdi, hatta o şartlarda başka türlü bir 
irade göstermesi sözkonusu bile değildi. Fakat, 
geniş Meclis çoğunluğuna dayanan irade yerine, 
tepeden bir rejim değişikliği tercih edildi. Milli 
Mücadele’yi kazanmış Birinci Meclis feshedildiğin
de serbest seçim uygulanabilseydi, yeni Meclis bu 
serbest seçim sonucu oluşsaydı ve tabiî gelişim ola
rak Cumhuriyet ilan etse idi... Demokratik kurum
lar ve teamüller 1920’lerde, 1930’larda yerleşmiş 
olacaktı.

Olayların tabiî seyrinde yürümediğini, yani 
böyle gelişmediğini biliyoruz: Birinci Meclis -her 
ne sebep ve bahane ile olursa olsun- feshedildi. 
Seçim İttihat ve Terakki-Müdafaa Hukuk-Halk 
Fırkası ekseninde yönlendirmeli olarak yapıldı. O 
zaman seçimler iki dereceli yapılıyordu. İkinci 
seçmenlere “Müdafaa-i Hukuk Grubu Reisi
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Mustafa Kemal Paşa hazretlerinin ve mezkur 
grubun göstereceği meb’us namzetlerine bila- 
kaydüşart rey vereceğimi açıklar ve taahhüt 
ederim”* şeklinde bir taahhütname imzalatıldı. ̂  
Ülke çapında, Gümüşhane’den Zeki Kadirbeyoğlu 
dışında bağımsız mebus seçilemedi. Buna rağmen, 
bilhassa seçilmiş milletvekillerinin tabiî eğilimleri 
ile dahi cumhuriyet ilan edilmek yoluna gidilme
di. Nutuk’da ifade edildiği üzere, Mustafa Kemal 
Paşa Çankaya sofrasında bir kaç arkadaşının bu
lunduğu bir sırada “Cumhuriyet ilân etme” kara
rım açıkladı. Çankaya’da yönetici kadrodan İsmet 
ve Kâzım (Özalp) paşalar vardır; M. Kemal Paşa’yı 
ziyarete gelen Rize Meb’usu Fuad, Ruşen Eşref ile 
Kemaleddin Sami ve Halis paşalar da gruba dahil 
edilir. (Toplam olarak yedi kişi. Dikkat edilirse, 
çekirdek kadrodan Fevzi Çakmak dahi yoktur). 
M. Kemal Paşa Nutuk’da, “Efendiler, görüyorsunuz 
ki, Cumhuriyet ilânına karar vermek için Ankara’da 
bulunan bütün arkadaşlarımı dâyet ve onlarla mü
zakere ve münakaşaya asla lüzum ve ihtiyaç görme
dim” der. Bu karar Meclis’e Bonapartist bir tavırla 
tasdik ettirildi. Bu kararı tasdik eden Meclis salt 
çoğunluğun çok az üzerinde bir üye sayısı ile top
lanmıştı. (291 üyenin 158’i).

Cumhuriyet Neden 
“Darbe” Şeklinde İlân Edildi?

Demokratik bir dönemden sonra Cumhuriyet 
âdeta bir “darbe” şeklinde ilan edilmiştir. Cum
huriyetin ilan edilişinden sonra, Meclis muhafaza

edilmiş olmakla be
raber, çok partiye 
izin verilmemiş, 
ikinci bir parti ku
ran Millî Mücade- 
le’nin önde gelen 
(yüzde doksanı as
ker) şahsiyetlerinin 
partisi “irtica” baha
nesiyle kapatılmış, 
millet vekillerinin 
seçimi tayine dönüştürülmüş, Meclis içinde bile 
ifade ve kanaat hürriyeti tanınmamış, çok partili 
hayata geçinceye kadar bütün kararlar oybirliği 
ile alınmıştır. Çok partili sisteme geçilinceye ka
dar sivil görünüşlü yarı resmî sivil toplum kuru
luşlarından başka teşkilatlanmaya izin verilme
miştir.

Türkiye’nin çok partili hayata geçmesi, 1. 
Meclis’in hür ve serbest, irade sahibi olduğu 
döneme dönüştür aynı zamanda. Fakat ardın
dan gelen 1960 müdahalesi, Cumhuriyetçi iddia 
ve tezlere dayanan niteliği ile, Cumhuriyet’in ila
nının tekrarı gibidir. Türkiye’de her çok partili 
hayata geçiş, halka hep 1920’de kurulan serbest 
ve hür iradeli 1. Meclis’i, millî hakimiyeti hatır
latmıştır. Halk her seçimde bu döneme olan bağ
lılığını ilan etmiştir; fakat her darbe de, “Cumhu- 
riyet”e bağlılığını ilan etmekten geri kalmamıştır. 
Bu durum halkın cumhuriyet düşmanı değil, 
demokratik cumhuriyet taratan olduğunu 
gösterir.
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Türkiye Cumhuriyeti, iki uç arasında gidip 
geliyor: Zaman zaman “seçim, halk iradesi, de
mokrasi, yönetime katılma” gibi kavramlar “tu 
kaka” edilebiliyor. Seçime, halkın iradesine gü
vensizliğin anlaşılabilir (ve kabul edilebilir) bir 
tarafı vardır. O zaman, saltanat sisteminin/mo
narşinin bu unsurları çok güçlü şekilde ihtiva et
tiği söylenebilir. Buna rağmen, seçim ve halk ira
desi çağımızda o kadar önem taşıyor ki, dünya
nın bütün köklü monarşileri -istisnasız- demok
ratik yönetimi ön plana alıyorlar. İster istemez 
aklımıza şu soru geliyor: Monarşi ile bir arada 
olabilen “demokrasi” cumhuriyetle neden bir 
arada olamıyor? Ya da, demokrasisiz cumhuri
yetle demokrasiye geçit vermeyen krallık arasın
da nasıl bir ayırım yapabiliriz?

Türkiye cumhuriyetinin “demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devleti” olduğu Anayasa’nm 2. 
maddesinde belirtilmektedir. Cumhuriyetin te
mel niteliklerinin cumhuriyetin geleceğini tehli
keye düşürdüğü kanaati zaman zaman bazı mer
kezlerde hâkim oluyor. “Demokratik olmanın la
ikliği haleldar ettiği, sosyal devletin, devleti zayıf 
düşürdüğü, bilhasa hukuk devletinin her iki şık
taki sonucu doğurduğu” bazı kesimlerde resmî 
kanaat halinde gelmiş gibi görünüyor. Son tahlil
de “laiklik” merkezli bir devlet tanımlamasının 
kabul gördüğünden, merkeze yerleştirildiğinde 
şüphe yoktur. “Devlet laik olsun, demokratik ol
masa da olur, hukuk devleti olmasa da olur, hat
ta sosyal haklar verilmese de olur” gibisinden bir 
zihniyetin ise en azından “tesirli” olduğu söyle
nebilir. Laikliğin, bazı otoriter ve totaliter devlet 
sistemlerinde merkeze yerleştirildiği görülmüş
tür, fakat bu devletler faşist ve komünist devlet
lerdir. Laikiliğin, inanç ve fikir hürriyetlerinin kı
sıtlanmasına gerekçe gösterilmesinin uzun vade
de, laiklik için ciddi yıpranmalara yol açacağını 
da dikkatten uzak tutmamak gerekir. Hiç bir güç, 
uzun süre böyle bir yıpranmayı önleyemez. Laik
lik anlayışında meydana gelen yıpranmanın, onu 
alem yapan kesimlerin prestijleri konusunda da 
aynı sonuçları doğurması kaçınılmazdır.

“Cumhur”un Başkamnı Seçmek!

Türkiye’nin, 11. Cumhurbaşkanı ile tanışmasına 
fazla bir zaman kalmadı. İlk on örneğe bakarak 
konuşmak gerekirse, altı tanesinin yüsek rütbeli 
asker, üçünün halkın iktidara getirdiği partilerin 
yöneticileri ve birinin “yüksek” hukukçu olduğu 
görülecektir. Sivil görünümlü cumhurbaşkanla

rından Celal Bayar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ku
ruluşunda önemli görevler almış, Atatürk’ün son 
yıllarında ve ölümü sırasında Başbakanlığı deruh
te etmiş bir kişi idi. Buna rağmen, 1960 darbesin
den sonra idamdan zor kurtuldu. Onun ardından 
biri denizci dört yüksek rütbeli cumhurbaşkanı 
yapıldı (veya oldu). Bunlardan ikisi darbe lideri 
idi. Nihayet, Celal Bayar’dan sonra ilk sivil cum
hurbaşkanı Turgut Özal oldu. Turgut Özal’ın se
çilmesi ve sonrasında şiddetli tepkilere maruz 
kaldığı unutulmamıştır. Onun vefatından sonra, 
onu en çok eleştiren Süleyman Demirel, aynen 
onun yaptığı gibi yaparak Çankaya’ya çıktı. Halk 
iradesi için yıllardır mücadele eden Demirel, 
köşkte, bir asteğmen olmayı tercih ederek, bazı 
kesimlerden takdir topladı. Onun sayesinde irti
caî 28 Şubat uygulamaları yürürlüğe konuldu. Bu 
kitlelerde ve demokratik hayatın esası olan parti
lerde öylesine infiale yol açtı ki, bir yüksek mah
kemenin başında bulunan ve törensel toplantılar
da hak, hukuk eşitlik vs. kavramlardan dem vu
ran “yüksek” hukukçu, cumhurbaşkanı seçildi.

Yeni cumhurbaşkanı “yüksek” hukukçu ol
masına rağmen, militan bir oligarşik iktidar yan
lısı olarak dikkati çekti. Buna rağmen onun rüt
besinin Demirel’den yüksek tutulduğunu sanmı
yoruz.

Öyle anlaşılıyor ki, şu günlerde Çankaya son 
asteğmenini ağırlamaktadır. Bundan sonra bu 
mevkiye asteğmen tabiatlı bir kimsenin geçmesi 
mümkün değildir. Ya darbe yapılıp bir general 
getirilecektir -ki bu ihtimal yüzde bir bile değil
dir- ya da millet iradesini temsil eden bir sivil li
der cumhurbaşkanı olacaktır. İkinci ihtimalin 
gerçekleşmesinin Türkiye’nin bürokratik oligar
şisini tedirgin etmemesi düşünülemez. Nitekim, 
bu tedirginlik uzun süredir çeşitli şekillerde teza
hür ettirilmektedir. Buna karşılık, şimdi yapılma
sı gereken, Anayasa’da ifade edildiği şekilde seçi
mi yapmak ve bir sivil lideri Cumhurun başkam 
olarak Türkiye’nin başına geçirmektir. Burada, li
derin çekimser davranması veya hesap kitap yap
ması yerine, kararllık göstermesi demokratik işle
yiş bakımından bilhassa gerekmektedir.

Notlar:
* Müdafaa-i Hukuk Grubu Başkanı Mustafa Kemal Paşa hazret

lerinin ve adıgeçen grubun göstereceği melletvekili adayla
rına kayıtsız ve şartsız oy vereceğimi açıklar ve taahhüt 
ederim

1 Sümbüliye tarikatının son şeyhi M. Râzı Efendi’nin müntehib- 
i sani (ikinci seçmen) olarak imzaladığı taahhütname için 
bkz. Nazif Velikâhyaoğlu: Sümbüliye Tarikatı. İstanbul, 
1999, sf. 236
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“H AZI ROL! 

CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEK, SEÇ!"

AHMET CEMİL ERTUNÇ

2 7 Mayıs 1960 sabahı askeri marşlar çalarak 
yayına başlayan Ankara Radyosu’ndan 
Kurmay Albay Alparslan Türkeş’in ‘Büyük 

Türk Milleti!’ diye başlayan ve ‘Bugün demokrasi
mizin içine düştüğü buhran ve son üzüntü verici 
olaylar dolayısıyla kardeş kavgasına meydan ver
memek için Türk Silahlı Kuvvetleri, memleketin 
yönetimini ele almıştır...’1 diye devam eden ko
nuşması işitildiğinde, yeni bir döneme geçildiği 
anlaşıldı. Genç subaylar bir kez daha sürece mü
dahale etmişler ve hem gerekli yerlere ‘iktidar bi- 
ziz' mesajı vermek ve hem de yönetimde nöbet 
değişimi gerçekleştirmek için hareket geçmişler
di. Genç subaylar, öncelikle ve özellikle yöne
timde nöbet değişimi istiyorlardı, çünkü on yıl 
önce Çankaya’ya gönderdikleri Celal Bayar’dan 
ve Bayar ile aynı çizgide yer alan Demokrat Par
ti hükümetinden memnun değillerdi.

Genç subaylar, 1950 yılının Mayıs ayında 
gerçekleşen hükümet ve cumhurbaşkanlığı de
ğişimine katkı sağlarlarken, sıkıntılarının gideri
leceği, isteklerinin gerçekleştirileceği konusun
da büyük umutlar taşıyorlardı. Eski günlerdeki 
gibi yönetimde ayrıcalıklı ve ağırlıklı olacakları
nı umuyorlardı. Ancak umduklarına kavuşama
dılar. Bayar-DP hükümeti, durumlarında iyileş
tirmeler gerçekleştirmediği gibi, ülke yöneti
mindeki ağırlık daha da fazlasıyla sivil bürokrat
lara geçti. Çünkü gelişmekte olan kapitalist iç 
pazar yeni sivil toplumsal kesimleri öne çıkarır
ken, askeri bürokrasiyi daha da geri planlara 
itekledi. Geçen on yıllarda önemli bir siyasi ağır

lığı bulunmayan esnaf, tüccar, sanayici güçlen
di; buna karşılık asker bürokratik yapının un
surlarından sadece birisi haline geldi. Kısacası, 
tarihler 1950’li yılların ilk yarısını gösterdiğin
de, asker, yönetimdeki merkezi rolünü büyük 
oranda kaybetmişti2. Hâlbuki kendilerince, yer
leri ve rolleri bu olamazdı, olmamalıydı. Bu an
layış, o zamanların bir genç subayı olan Orhan 
Erkanlı’da şu şekilde dile gelmiştir: ‘Türk subay
larının eğitim metodu diğer ordularınkine hiç ben
zemez. Diğer ordularda subay olmak, diğer devlet 
memuriyetleri gibi profesyonel bir iştir. Ne var ki, 
bizde, işten faz la  bir şeydir; milli bir görevdir, dev
let muhafızlığıdır’3. Birinci Demokrat Parti hü
kümetinde Bayındırlık Bakanı olan, ama sonra 
Demokrat Partiyle yolları ayrılan Orgeneral Fah
ri Belen ise, 27 Mayıs ihtilalinden üç hafta sonra 
yayınlanan bir makalesinde, DP yönetiminin 
kendilerinde oluşturduğu hayal kırıklığını daha 
başka açıdan şu şekilde ifade etmiştir: ‘Demokrat 
Parti iktidarı ilk günden itibaren, orduya itimat et
meyerek, uşak ruhlu bir erkan-ı harbiye reisi bul
mak için her çareye başvurdu. Erkan-ı harbiye re
islerinden vekillerin paltolarını tutanlar görüldü. 
Bu gibi hareketler orduda nefret ve infial idi’4.

Bekleyiş ve Beklenti

Çankaya nöbeti sona erdirilip, milli şefliğine son 
verildiği zaman ‘İnsan bazen kaybeder üzülür. 
Kabahati şurada burada arar. Seçimlerin neticesi 
ne olursa olsun, kadere boyun eğmek vatandaşlık
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vazifemiz olacaktır’5 diyerek ‘kaderine’ razı ol
mak zorunda kalan İnönü on yıldır bekliyordu. 
Milli Şefliğini kaybedince ‘Bu davada tutacağım 
yol şudur: Hesapsız bir sabır’6 demiş ve bekleme
ye başlamıştı. İnönü ‘hesapsız bir sabırla’ bekli
yordu; onunla birlikte hükümet olmanın imkân 
ve imtiyazları ellerinden alınmış olan ‘devletçi 
seçkinler’in sivil kanadı da bekliyordu. Daha 
doğrusu, 14 Mayıs 1950 günü hükümeti ‘çev- 
re’ye kaptırmış olan tüm sivil ve asker ‘merkez’ 
bekliyordu. Tekrar ülke yönetimini ellerine ala- j 
cakları günün özlemi içerisindeydiler. İnönü, 
beklentisinin gerçekleşme aracını yakından bili
yordu. Konuşmalarında sıklıkla ihtilalden bah
sediyor, ihtilal gerçekleştiğinde ‘ben de sizi kur
taramam’ diyor ve ‘Şartlar tamam olduğu zaman 
milletler için ihtilal meşru haktır’7 yargısını dile 
getirerek hükümete tehdit, ama başkalarına da 
teşvik niteliğinde sözler sarf ediyordu. Bu dü
şüncelerini yabancı gazetecilerle görüşmelerin
de dile getirmekten de çekinmiyordu. Üstelik 
yabancı gazetecilerle olan bir görüşmesi sırasın
da teşviklerinin adresini vermekten de geri dur
muyordu: ‘Biz, ordunun politikaya karışmasının 
aleyhindeyiz■ Biz bir ihtilalle iktidara gelmek he
vesinde değiliz■ Normal yollardan rejimin normal
leşmesini istiyoruz. Orduyu politikaya karıştır
makta olan bu iktidardır’8.

İnönü iktidar değişimi için ‘normal yollardan’ 
bahsediyordu ve normal yol seçimdi. Bu normal 
olan yol da işliyordu: son seçimde DP oyların 
%47,3’ünü almış ve CHP’nin 173 milletvekiline 
karşılık 419 milletvekili ile tek başına hükümet 
olmuştu. Üstelik İnönü’nün iktidar değişimi için 
‘normal yollardan’ bahsettiği bu konuşmasından 
sonraki ilk seçimde (15 Ekim 1961) ‘normal yo
lun’ CHP’ye kapalı olduğu ve DP çizgisine açık 
olduğu bir kez daha anlaşılmış olacaktı. İnö
nü’nün hükümet olmak için bahsettiği 'normal 
olmayan yolun’ ne olduğu, bu son konuşmasını 
yaptığı tarihten 20 gün sonra, ihtilalin gerçek
leştiği gün açıkça anlaşılacaktır, ihtilal günü Ce
mal Gürsel’e ‘Memleket ve millet için hayırlı bir iş 
yaptınız. Büyük bir iş yaptınız. Mutlu ve uğurlu 
olmasını dilerim. Asıl, başarınız için ben de sizin 
emrinizdeyim Paşa hazretleri. Sizleri anlıyorum. 
Ne zaman bir arzunuz olursa emrinize amadeyim’ 
9diyecektir. Bu sözleriyle de ‘normal olmayan yo

lun’ kendileri için ‘normal’ olduğunu ortaya ko
yacaktır. Üstelik ihtilalden 5 gün sonra Meclis’te 
yaptığı konuşmasında ‘memleketi gayr-i meşru 
bir baskı idaresinden kurtaran meşru bir ihtilal’ 
biçiminde değerlendirdiği 27 Mayıs ihtilalini, 7 
Haziran günü oğlu Erdal’a yazdığı mektupta ise 
‘Ordunun ihtilal hareketi: Tamamıyla bozulmuş ve 
soysuzlaşmış bir zulüm idaresinin başka türlü kal
dırılması mümkün değildi’10 biçiminde değerlen
direcektir.

İsmet İnönü ve ‘merkez’in tüm devletçi sivil 
bürokratları 1960 yılının ilk aylarıyla yönetimi 
ellerine alacakları günlerin iyice yaklaştığını his
setmeye başladılar. Sokak hareketleri, üniversite 
olayları, üniversite hocalarının hükümet aleyhi
ne yaptıkları konuşmalar, askeri öğrencilerin ve 
subayların yürüyüşleri ve bazı sokak eylemleri, 
basının olayları değerlendiriş tarzı, başbakanın 
sokakta tartaklanması, İstanbul ve Ankara’da sı
kıyönetim ilan edilmesi ihtilal için şartların ha
zırlandığını açıkça ortaya koyuyordu. Esasen ih
tilali meşru kılacak bir süreç titizlikle hazırlanı
yordu. Zira ihtilal liderlerinden Ahmet Yıldız’ın 
tespitiyle ‘Ya seçimlerde çıkacak kötü olaylar or
tamında yada büyük bunalım yaratacak siyasal 
olaylar meydana gelince ihtilale kalkışmak’11 ge
rekiyordu. İnönü ve çevresindeki iktidar bekle
yişini sürdürenler, 27 Mayıs sabahıyla bekleyiş
lerinin sonlandığını, beklentilerine kavuşma 
aşamasına geçtiklerini düşünmeye başladılar. 
Çankaya’nın mevcut ‘nöbetçisi’ ile hükümetin 
tüm üyeleri cezaevlerine tıkılınca, hatta hükü
metin üç üyesi idam sehpasına gönderilince 
beklentilerine iyice yaklaştıklarını hissettiler. 
Ancak nasıl ‘çılgın gibi yaşanan bir 24 saat’ so
nunda süreç kuralına uygun tamamlanmış ve 11 
Kasım 1938 günü Meclis’te yapılan ‘seçim’le 
Çankaya’nın yeni sakini belirlenmişse; yine aynı 
şekilde olmak üzere süreç kuralına uygun son- 
landırılıp 14 Mayıs ve 22 Mayıs 1950 günü Çan
kaya’nın ve Hükümet’in yeni mensupları belir
lenmişse, şimdiki nöbet değişiminin de kuralı 
vardı. Bunun için öncelikle 15 Ekim 1961’i bek
lemek gerekiyordu. Zira 15 Ekim 1961 günü se
çime gidüeceği açıklanmıştı. Beklenildi ve seçim 
gerçekleşti, fakat sonuç ‘devletçi seçkinlerde’ tam 
bir hayal kırıklığına neden oldu. 14 Mayıs 1950 
günü ‘iktidar oyununa’ dâhil edilmek zorunda
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kalınmış halk, planlanmış- 
programlanmış ve 27 Mayıs gü
nü kendini açığa vurmuş olan 
oyunu bozmuştu. Gerçekleşen
27 Mayıs’ın süngülü darbesine 
karşı bir ‘oy darbesi’ydi12. Se
çim sonucu, idam sehpasında 
siyasi hayatı noktalandığı zan
nedilen DP’nin hâlâ halk tara
fından tercih edildiğini, Inönü- 
CHP’nin ise istenmediğini orta
ya koyuyordu. Zira ihtilal son
rası kurulmalarına izin verilen 
ve DP çizgisini temsil eden AP 
(Adalet Partisi), CKMP (Cum
huriyetçi Köylü Millet Partisi) 
ve YTP (Yeni Türkiye Partisi) 
oyların %62,3’ünü aldılar. Bu
na karşılık İnönü-CHP ise tüm 
seçim şartlarının kendilerine 
göre ayarlanmış olmasına rağ
men oyların %37’sini ancak 
alabildi. Sivil ve asker kökenli 
devletçi seçkinlerin beklentisi 
kesinlikle bu değildi. Beklenti
ler kendi aralarında bazı ufak 
farklılıklara sahip olabilirdi, 
ama hepsi için seçim sonucunda ortaya çıkan 
tablo hiç beklenmeyen bir tabloydu. Beklentinin 
İnönü-CHP kanadında ne olduğunu, İnönü’nün 
damadı ve dönemin önemli dergilerinden 
Akis’in yazarı Metin Toker, seçim öncesinde 
yazdığı yazısında şu şekilde açıklamıştı: 
‘CHP’nirı cumhurbaşkanı adayı İnönü’dür... İsmet 
İnönü, kabineyi kurma vazifesini İsmail Rüştü Ak
sal’a verecektir... Aksal ideal bir Başbakan adayı
dır’ 13. Seçim öncesinde CHP’nin Antalya mitin
ginde ise Prof. Muammer Aksoy söz alarak İs
mail Rüştü Aksal’ı ‘şimdi size, 15 gün sonranın 
Başbakanı hitap edecek’14 diye takdim etmişti.

Bekleyen ve beklenti içinde olan sadece İnö
nü’nün çevresinde toplanmış sivil devletçi seç
kinler değildi. Başka bekleyen ve beklenti içeri
sinde olanlar da vardı, ihtilali gerçekleştirenler- 
den teşekkül etmiş bulunan Milli Birlik Komite
sinin üyeleri, bekleyen ve beklenti içerisinde 
olanların en önemlisiydiler. 15 Ekim 1961 se
çimlerinde gönüllerinden geçen gerçekleşme

mişti, ama diğer beklentileri 
gerçekleşebilirdi. Bu beklenti
leri, liderlerinin cumhurbaşka
nı olmasıydı. Zaten liderleri 
Orgeneral Cemal Gürsel de 
cumhurbaşkanlığı hayalleri ku
rup duruyordu. Fakat ihtilal 
sonrasında cunta içerisinde 
gerçekleşen bölünmeler nede
niyle şimdi kendi kendine 'aca
ba?’ diye sormaya başlamıştı. 
Acaba cumhurbaşkanı seçilebi
lir miydi? Cumhurbaşkanı se
çilmesinde kuşkuları bulundu
ğu için açıkça ‘ben cumhurbaş
kanı olacağım; Meclis beni cum
hurbaşkanı seçmeli; seçmek zo
runda’ diyemiyor , ‘Milletim ka
bul ederse vazife sayarım’15 di
yordu. Cumhurbaşkanlığını 
devlet-millet için çok önemli 
olduğunu belirtmek için de 
‘Yurdu bu halde bırakamam’16, 
‘Ben başladığım işi yarım bıra
kamam, sonuna kadar bu işi gö
türeceğim. Memleketi bu halde 
ve bu şartlar altında bırakmam  

doğru olmaz’ 17, ‘Cumhurbaşkanını halk seçse ben 
seçilirdim’18 demeyi ihmal etmiyordu. Fakat sü
reç açık beyanlarındaki yumuşaklığa göre değil, 
içte saklanan ve ‘ben cumhurbaşkanı olacağım; 
Meclis beni cumhurbaşkanı seçmeli; seçmek zo- 
runda’ya göre gerçekleşecekti.

Masanın Sivri Ayağı

İsmet İnönü cumhurbaşkanı olmak istiyordu. 
Fakat 15 Ekim 1961 günü gerçekleşen seçim 
beklentisinin gerçekleşmeyeceğini ayan beyan 
ortaya koydu. Bu seçim aynı zamanda eski bir 
general olan İnönü ile mevcut ihtilal ekibinin 
başkam Orgeneral Cemal Gürsel arasındaki 
muhtemel yarışı da başlamadan sona erdirmiş 
oldu. Zira CHP’nin oyların %37’sini alması, 
MBK bakanı Cemal Gürsel’in cumhurbaşkanlı
ğına giden yolda en güçlü rakibinin elenmesin
den başka bir anlama gelmiyordu. Bu durumda 
İnönü ve diğer CHP’liler, Orgeneral Cemal Gür

Cumhurbaşkanlığı için Gürsel'i 
destekleyen MBK ve yandaşları, 
Başgil'in adaylığı duyulur duyul
maz, Başgil'i 'sureti katiyede' is
temediklerini AP yöneticilerine 
bildirdiler. Bir diğer istekleri ise 
Başgil'in adaylığının engellenme
sine yönelikti.
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sel’in cumhurbaşkanı seçilmesinden yana ol
duklarını açıklamaya başladılar. İsmet İnö
nü’nün gazetelerde yer alan sözleri söz konusu 
niyet değişikliğini yansıtır niteliktedir. İnönü, 
kendisine yöneltilen 'General Gürsel CHP’nin 
adayı olabilir mi?’ sorusuna, ‘General Gürsel’in 
adaylığı üzerinde en çok düşünülecek bir mesele 
olarak duruluyor. Neşriyata göre adaylığını koya
caktır. Biz bunu elimizden geldiği kadar kolaylaş
tıracağız’ cevabını verecektir19.

Cumhurbaşkanı seçimi 26 Ekim 1961 tari- 
hindeydi. 15 Ekim 1961’deki genel seçimle Mec- 
lis’e gelmiş milletvekilleri yeni cumhurbaşkanı
nı seçeceklerdi. Cumhurbaşkanlığı seçimine çok 
az bir zaman vardı. Genel seçimler sonrası geli
nen aşamada hem asker ve hem de İnönü-CHP 
cepheleri Orgeneral Cemal Gürsel’in cumhur
başkanı olmasını istiyorlardı. Bakalım bu istek
lerini engellemeye kalkışanlar çıkacak mıydı? 
Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı seçilebilecek 
miydi? Başka adaylar çıkıp yarışta ben de varım 
diyecek miydi?

15 Ekim 1961 günü yapılan genel seçimlerde 
AP listesinden Samsun senatörlüğüne seçilen 
Ord. Prof. Ali Fuad Başgil, seçimin ertesi günü, 
o sırada bulunduğu Cenevre’de, ‘cumhurbaşkan
lığına aday olacağını’ açıkladı. Sonra da Anka
ra’ya gelip bir otele yerleşti. Seçime kadar otelde 
kalıp süreci otelden takip etmek ve ziyaretçile
riyle görüşmek arzusundaydı. Milletvekillerin
den kendisine yönelik yoğun bir destek vardı. 
Destek ziyaretlerle açıkça ortaya konuyor ve 
sözlü olarak da dile getiriliyordu. O zamanlar 
açıkça ifade etmese bile, kendisini daha sonrala
rı hep DP’nin devamı olarak nitelemiş olan AP 
kadroları Başgil’i cumhurbaşkanı adayları olarak 
kabul ediyorlardı. Fakat siyasetin bu kanadında
ki memnuniyetin aksine CHP kanadında ve as
ker kanadında ciddi bir tedirginlik yaşanmaya 
başlandı. Bu cephenin tedirginliği en açık biçi
miyle, bu cephenin sözcülüğünü yapan gazete
lerde açığa çıktı. Söz konusu kesim vakit kaybet
meden gerçekleri çarpıtma ve karalama kam
panyasına başladılar. Bunlardan birisi olan 
Cumhuriyet gazetesi, AP içinde Başgil’i tutanla
rın ancak 15-20’yi geçmeyen aşırı sağcı bir grup 
olduğunu yazarken20, Akşam gazetesi Başgil’in 
küçük bir azınlık tarafından desteklendiğini

yazdı. Hâlbuki gerçek hiç de öyle değildi. Başgil 
Ankara’ya gelir gelmez AP, CKMP ve YTP’ye 
mensup bazı senatör ve milletvekilleri kendini 
ziyaret etmişler ve ortaklaşa imzalanmış bir bağ
lılık belgesi vermişlerdi. Belgede 120 milletveki
linin ve senatörün imzası vardı. Yine o günlerde 
Milliyet’in başyazarı Abdi İpekçi, geniş bir çev
rede yankı bulan yazılarında Başgil’in cumhur
başkanı olmaması gerektiğini yazıyordu. Bir ya
zısında şöyle diyordu: ‘Özellikle Ali Fuad Başgil 
gibi ordu tarafından sempatik görülmeyen, Ata
türkçülüğüne inanılmayan bir saksın cumhurbaş
kanlığına aday gösterilmesi, adı geçen çevrelerde 
büyük tepki uyandırmıştır’21. Başgil faktörü ‘dev
letçi seçkinler’ için önemli, göz ardı edilmemesi 
gereken bir faktördü. Eğer gereken tedbirleri al
mazlarsa cumhurbaşkanlığını Başgil’e kaptıra
caklarının farkındaydılar. Bunu önlemenin yol
larını araştırmaya başladılar. Cumhurbaşkanlığı 
için Gürsel’i destekleyen MBK ve yandaşları, 
Başgil’in adaylığı duyulur duyulmaz, Başgil’i ‘su
reti katiyede’ istemediklerini AP yöneticilerine 
bildirdiler. Bir diğer istekleri ise Başgil’in adaylı
ğının engellenmesine yönelikti22.

23 Ekim 1961 günü Ankara en hareketli gün
lerinden birisin yaşamaya başladı. Cumhurbaş
kanlığı seçimlerine 3 gün vardı ve Başgil cum
hurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkmış, üstelik 
çok sayıda siyasi tarafından da destekleniyordu.
O halde bunu bir şekilde engellemek gerekmek
teydi. Çankaya’da ve Başbakanlıkta toplantılar 
tertip edildi. Milli Birlik Komitesi üyeleri siyasi
lere gerekli talimatı verip, planladıkları sürecin 
değişikliğe uğratılmasına izin vermeyeceklerini 
açık bir dille ifade ettiler. 24 Ekim günü ise Çan
kaya’da bir toplantı tertip edildi. Askerler sözlü 
uyanlarının işe yaramadığını anlayınca, ‘Çanka
ya zirvesi’ olarak isimlendirilen toplantıda, siya
silere ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiği
ni içeren bir ‘taahhütname’ imzalattılar. Köşkteki 
toplantıda parti genel başkanlarıyla kuvvet ko
mutanlarından başka yüz kadar da yüksek rüt
beli subay hazır bulunmuştu23. Yaklaşık üç saat 
süren Çankaya’daki toplantı sonrasında parti li
derlerine imzalatılan ‘Taahhütname’ şöyleydi: ‘1- 
Partiler, cumhurbaşkanlığı için namzet gösterme
yeceklerdir. Gürsel’e oy verilmesi için liderler el
den gelen gayreti gruplarında sarf edeceklerdir. 2-
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Ordu mensuplarının maddi ve 
manevi huzur içinde vazife gör
meleri başlıca emelimizdir. On
lar ile alakalı her mevzuu bu 
çerçevede mütalaa etmekteyiz.
Bu meyanda ordu mensuplarına 
tanınmış herhangi bir hakkı geri 
alm aya da asla düşünmüyo
ruz. .. 3 ... Bununla beraber, si
yasi mülahazalar ile yersiz ve 
zamansız olarak a f  müessesesi- 
nin kullanılmasına aleyhtarız.
Yassıada hükümlerine şimdilik 
bir a f  kanunu çıkarılması yolun
da partilenmizce alınmış her
hangi bir kararımız olmadığı gi
bi, partimizde bu yolda bir te
mayül de mevcut değildir’24.

Elbette ki Cemal Gürsel’i 
cumhurbaşkanı olarak seçe
ceklerini, askerleri her zaman 
maddi ve manevi açıdan göze
teceklerini konu edinen bir 
belgeyi siyasi parti liderlerine 
imzalatmanın önemi büyüktü.
Ancak acaba parti liderlerin
den hiç değilse bazılarının, o 
olağanüstü şartlarda ‘kabul edi
yor’ görünümüyle belgeyi im
zalamalarına karşılık, cumhur
başkanlığı seçimi sırasında asıl niyetlerini uygu
lamaya koymaları mümkün olamaz mıydı? Ola
mayacağını bizzat bir generalin ağzından tüm 
Türkiye işitti. Konuşan Askeri yönetimin İstan
bul Valisi ve Belediye Başkanı Korgeneral Refik 
Tulga idi. Korgeneral Tulga, zirve hakkında bir 
şeyler öğrenmek için kendisine gelen gazetecile
re ‘Hep sizler bana sual soracak değilsiniz ya, bi
raz da ben sizlere sorayım. Ordunun partilere yol 
göstermesini nasıl buldunuz?’ diye sordu. Gazete
ciler, ‘Çok iyi oldu paşam!’ cevabını verdiler. Bu 
arada gazetecilerden birisi: ‘Paşam iyi oldu diyo
ruz ama yuvarlak masa anlaşmasına sadık kalma
yan partiler acaba bu defa verdikleri sözü tutarlar 
mı dersiniz?’ diye sorunca Tulga güler ve sakin 
bir şekilde düşüncesini açıkladı: ‘Çocuklar unu
tuyorsunuz galiba, bizim masamızın ayakları yu
varlak değil sivridir’25.

Cumhurb aşkanlığına 
Aday Olmak

Başgil’in Cumhurbaşkanı adayı 
olacağını açıklaması, birçok 
milletvekilinin de Başgil’in 
cumhurbaşkanı adaylığını des
teklediklerini ifade etmeleri ve 
Başgil’i ziyaretleriyle de destek
lerini açıkça ortaya koymaları, 
cuntanın planlarını bozuyordu. 
Çankaya zirvesinin bir amacı 
Başgil’in cumhurbaşkanı olma
sını önlemek; Cemal Gürseli 
cumhurbaşkanı seçtirmekti. 
Zirvede verilen talimatlar he
men etkisini gösterdi. AP yöne
timi Başgil’i cumhurbaşkanı 
olarak teklif etmeyeceklerini 
açıklamak zorunda kaldı. An
cak Başgil hala cumhurbaşkanı 
adayıydı. Dolayısıyla bu aşama
dan sonraki gelişmeler doğru
dan Başgil’in çevresinde gerçek
leşti. Artık iş, Başgil’in kişisel 
girişimini önlemeye kalmıştı. 
Askeri komiteden Kâmil Kara- 
velioğlu’nun Başgil’in cumhur
başkanlığı adaylığını önleme gi
rişimiyle ilgili anlattıkları 

önemlidir: ‘Ordu genellikle bir aşamadan sonra 
rejimin dönüşümünü Cemal Gürsel’in cumhurbaş
kanı seçilmesi koşuluna bağladı. Biz de, cumhur
başkanı adayı görünen Ali Fuad Başgil’in geri çe
kilmesini sağlamaya uğraştık. Başgil seçimlerde 
Türkiye dışındaydı. İstanbul’a geldi. Milli Birlik 
Komitesi üyeleri Ankara’ya gelmesini önlemek için 
görev aldılar. Ordunun da yardımını istediler. Ben 
Görev aldım. [Suphi] Karaman görev aldı, [Hay
dar] Tunçkanat görev aldı. İstanbul’a gittik. Ordu, 
Ali Fuad Başgil’in cumhurbaşkanı seçilmesini iste
medi ama bizim çabamıza bir katkıda bulunmadı. 
Tersine önlemek istedi. Sonunda Başgil’in adaylık
tan vazgeçmesini Ankara’da sağladık. O geceyi çok 
iyi hatırlarım. Başgil’in kaldığı otelden acele ayrı
lıverdi...’26.

Askeri komiteden Kâmil Karavelioğlu’nun 
açıklamaları, Başgil’i cumhurbaşkanlığı seçimi

Üç saat süren Çankaya'daki top
lantı sonrasında parti liderlerine 
imzalatılan 'Taahhütname' şöy- 
leydi: Partiler, cumhurbaşkanlığı 
için namzet göstermeyecekler
dir. Gürsel'e oy verilmesi için li
derler elden gelen gayreti grup
larında sarf edeceklerdir.
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nin dışında tutma sürecini genel hatlarıyla orta
ya koymaktadır. Hâlbuki önemli bilgiler sürecin 
ayrıntılarında gizlidir. Bu nedenle Başgil’in cum
hurbaşkanlığı seçiminin dışında bırakılmasının 
nasıl gerçekleştirildiğini doğrudan Başgil’in ken
di notlarından takip etmekte yarar var. Söz ko
nusu notlara göre, kaldığı otelde ziyaretçilerinin 
geliş-gidişleri sürerken, akşam saatlerinde, Baş- 
gil’e Başbakanlıktan bir subayın aşağıda kendisi
ni beklediği haberi verilir. Başgil, bazıları millet
vekili olan bir grup arkadaşıyla Başbakanlığa gi
der. Başgil arkadaşı Tahsin Demiray ile birlikte 
Orgeneral Fahri Özdilek ve Sıtkı Ulay ile bir sa
lona geçerler. Bir süre sohbetten sonra general
ler ile Başgil’e cumhurbaşkanlığına aday olma
masını, adaylığının yanlış olacağını söylerler. 
Ulay, açıkça “Adaylığınızı geri almanız lazımdır. 
Cemal Gürsel Paşa’nm karşısında başka adaylığa 
asla müsaade edemeyiz!...” der. Ve sözlerini ta
mamlar: “Biz size cuntadan aldığımız emri tebliğ 
ediyoruz. Kabul edip etmemek size aittir. Fakat 
kabul etmediğiniz takdirde size hayatınızı garanti 
edemeyiz. Bunu açık söyleyelim. Netice bundan da 
ibaret kalmayacaktır. Meclis açılmadan dağıla
cak, seçimler iptal edilecek, partiler kapatılacak ve 
askeri idare devam ettirilecektir. Siz, bir hukuk 
profesörü olarak memleketin böyle bir akıbete düş
mesine elbette razı olmazsınız”27. Başgil, tehdidin 
ciddi olduğunu anlar. Eğer cumhurbaşkanlığına 
aday olamayacaksa senatörlükten de vazgeçmeyi 
düşünür. Aynı gece AP genel başkanı emekli Or
general Ragıp Gümüşpala ve CKMP lideri Os
man Bölükbaşı ile görüşür. Bölükbaşı, senatör
lükten çekilmemesi tavsiyesinde bulunur. Gü
müşpala, adaylıktan vazgeçmesini, yoksa meclis 
kapısının önünde linç edileceğini söyler. Durum 
belli olmuştur. Başgil güvendiği bir arkadaşına 
kendisini İstanbul’a götürecek bir taksi bulması
nı söyler ve aynı gece saat 05.15’te Ankara’dan 
ayrılır. 26 Ekim günü yayınlanan gazetelerin 
hepsinde Başgil’in Ankara’dan, senatörlükten is
tifa ederek ayrıldığı haberi vardır. Ancak hiç bi
risinde bu ayrılışın hikâyesi yoktur.

Seçim!

Artık seçime gidilebilirdi; daha doğrusu cum
hurbaşkanı olması istenen Orgeneral Cemal

Gürsel, Meclis tarafından cumhurbaşkanı olarak 
onaylanabilir di. Bunun sağlanması için gereken 
her türlü tedbir alınmış, başka cumhurbaşkanı 
adayının çıkmasına engel olunmuş, cumhurbaş
kanlığı adaylığında birazcık ısrarcı olan Ali Fu- 
ad Başgil ölümle tehdit edilerek Ankara’dan 
uzaklaştırılmıştı.

Seçim günü olan 26 Ekim sabahı bir tek 
cumhurbaşkanı adayı vardı; cumhurbaşkanı ol
ması kararlaştırılmış Orgeneral Cemal Gürsel. 
Ancak buna rağmen asker kuşkuluydu; ya ‘Ce
mal Ağa’ cumhurbaşkanı olarak seçilmezse! 
Meclis, boş oylarla veya farklı kimselere verilmiş 
oylarla seçimi sabote ederde, Cemal Gürsel’i 
onaylamazsa! Gerçi Meclis’in kendisinden iste
nilen rolün dışında davranma ihtimali yok dene
cek kadar azdı. Zira 27 Mayıs Meclis de dâhil ol
mak üzere tüm toplumun ‘hizaya’ sokulma işle
minin ismiydi; ancak buna rağmen bir de Mec- 
lis’e yönelik özel bazı ‘hizaya sokma’ işlemleri de 
yapılmıştı. 25 Ekim’de, Meclis’in açılış günü ya
şanan ve bireysel görünün bir olay söz konusu 
“hizaya sokma” durumunun somut örneklerin
den sadece birisiydi. Olay şöyle gerçekleşir. 25 
Ekim günü Meclis açılır. Ancak ne Meclis nor
maldir ne de Meclis’in açılış biçimi. Çünkü te
orik olarak halkın iradesini temsil eden ve üze
rinde başka irade bulunmayan Meclis, açılışı ön
cesinde bir güzel hizaya sokulduğu gibi, açılışı 
da üzerinde orgeneral üniforması olan bir kişi
nin izniyle gerçekleşir. Üstelik açılış tam anla
mıyla askeri tören görünümündedir. Herkes 
ayağa kalkmış, ‘hazırol’a geçmiş vaziyettedir. 
Hâlbuki bu Meclis 1950’de İnönü’ye, takip eden 
günlerde de yeni cumhurbaşkanı Celal Bayar’a 
ayağa kalkmayarak halkın iradesinin üzerinde 
irade olmadığını göstermek istemiş bir Meclis’ti.

Meclis ‘hazırol’a geçmiş halde beklerken Or- 
genaral Gürsel Meclis’e girer. O sırada bireysel 
gibi görünen ama esasen tüm Meclis’e ve hatta 
tüm sivillere gözdağı veren ilginç ve oldukça 
önemli bir olay yaşanır. Gürsel Meclis’e girerken 
herkes ayağa kalkıp hazırola geçmiş olmasına 
rağmen, eski bir general olan ancak şimdi AP lis
tesinden milletvekili olarak Meclis’e girmiş bu
lunan Yusuf Demirdaş yerinden kalmaz. Koltu
ğunda oturmaya devam eder. Sivil elbiseyle 
Meclis’e gelmiş olan Sıtkı Ulay yerinde oturmak
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ta olan Yusuf Demirdaş’ı fark eder. Sıtkı Ulay ile 
Yusuf Demirdaş sınıf arkadaşıdır; silah arkadaşı
dır ama Demirdaş şimdi sivildir ve üstelik AP 
listesinde milletvekili seçilmiş birisidir. O anı 
CHP yanlısı Kim dergisi ilginç bir üslupla şöyle 
anlatmıştır: ‘Ulay Paşa, gözleri çakmak çakmak 
bu eski sınıf arkadaşına döndü. Ancak onun kabul
lenip anlayabileceği bir hitap tarzı ile ayağa kalk
masını, gelenin cumhurbaşkanı olduğunu ihtar et
ti... AP senatörü olarak Meclise gelmiş bu talihsiz 
asker eskisine: Sivil giyindik diye ihtilal bitti mi 
zannediyorsun? Daha tabancalarımızı bırakma
dık’ dedi28. Bir başka gazeteye göre29 Sıtkı Ulay 
sözlerine 1Ayağa kalk ulan!’ cümlesini de ekle- ; 
miştir.

Tarihler 26 Mayıs’ı gösterdiğinde, yeni Cum- 
hurbaşkam’mn seçilmesi günü geldiğinde, Mec
lis işte böylesine ‘hizaya sokulmuş’ bir haldeydi. 
Ancak buna rağmen, her ihtimal göz önünde bu
lundurularak seçim günü için de bazı ek tedbir
ler alınır; Meclis içeriden ve dışarıdan fiilen ku
şatılır. Meclis’in tüm locaları başta Genelkurmay 
Başkanı Cevdet Sunay olmak üzere, Kuvvet ve 
Ordu komutanları, generaller tarafından doldu
rulur. Bir dergi muhabirinin tanımlamasıyla ‘Ar
kalarında emir subayları alacakları emre göre 
aleste beklemektedirler’30. Foto muhabirleri dört 
parti liderinin başına üşüşmüş, oy pusulasına 
Cemal Gürsel’in ismini yazışlarını tespit etmek
le meşguldürler31. Herkes, ama özellikle localar
daki herkes büyük bir merak içerisinde seçim 
sonucunu beklemektedir. Henüz ‘sonuçlar alın
mamıştı. Torbadan ne çıkacağı belli olmazdı. Hâl
buki onlar karar vermişlerdi. Gürsel birinci turda 
üçte iki çoğunluğu alarak cumhurbaşkanı seçile
cekti. Bunun aksi felaket olurdu. Türk Silahlı Kuv
vetleri kendisi ile şaka edilecek bir kuvvet değildi’ 
32. Bir süre sonra oylama sonucu belli olur. Oy
lamaya katılan 607 üyenin 434’ü Gürsel’e, 17’si 
çeşitli kişilere oy vermiş, 156 üye ise boş oy kul
lanmıştır. Gürsel cumhurbaşkanıdır. Çanka
ya’nın yeni nöbetçisi Meclis’e onaylatılmıştır. 
Locadaki tüm generallerin yüzlerindeki sert ifa
de bir anda değişir. Memnuniyetle gülücükler 
dağıtmaya başlarlar33. Sağ balkonun önünde du
ran 100’den fazla subay ayağa kalkarak Gürsel’in 
cumhurbaşkanlığını coşkuyla alkışlamaya baş
lar34.
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CUMHURBAŞKANLIĞINI 
KİM ELE GEÇİRECEK?

MEHMET BEKAROĞLU

A hmet Necdet Sezer, cumhurla arasına ka
im duvarlar ören bir Cumhurbaşkanı ol
du. tik zamanlardaki trafikte bekleme, 

markette kuyruğa girme gibi sempatik davranış
ları süreklilik arz etmedi. Soğukluğu ve kendisi
ni halktan uzak tutması bir yana yaptığı açıkla
malarla eleştiri sınırını aşarak halkın bir bölü
münü inanç ve yaşam tarzlarından dolayı dışla
dı, hatta zaman zaman aşağıladı.

Cumhurbaşkanı Sezer, Anayasanın kendisi
ne verdiği yetkilerini kullanırken de çok ideolo
jik  davrandı. AKP Hükümeti ile büyük bir inat
laşmaya girdi ve devletin işleyişini yavaşlattı, 
bundan dolayı birçok insanı mağdur etti. Bürok
rat kararnamelerini geri çevirirken, yaptırdığı 
araştırmalar ve fişlemelerle adeta 28 Şubat’ı ye
niden yaşattı.

Sürmekte olan cumhurbaşkanlığı tartışması 
bütünüyle bu çerçevede olmaktadır. Bir grup, 
Sezer’in cumhurbaşkanlığını onaylamakta, yap
tıklarını doğru bulmaktadır. Bunlar Cumhur
başkanı Sezer’i, karşı oldukları AKP Hüküme- 
ti’ni engellediği için alkışlamakta; onun sayesin
de AKP’nin Cumhuriyet karşıtı gizli programını 
uygulayamadığını söylemektedirler. Diğer grup, 
Sezer’i beğenmemektedir; bunlara göre, Ahmet 
Necdet Sezer, statükoyu temsil etmiştir ve Tür
kiye’nin seçmen çoğunluğunun talep ve tercih
leri doğrultusunda değişmesini engellemiştir. Bu 
nedenle birinci grup, Cumhuriyet’in son kalesi 
olarak gördükleri cumhurbaşkanlığı köşküne 
tekrar Sezer gibi birisinin çıkmasını isterken, 
ikinci grup, Türkiye’nin değişmesi ve dönüşme

si için cumhurbaşkanlığı seçimini bir fırsat ola
rak görmekte, yetkilerini muhafazakâr halkımı
zın tercih ve talepleri doğrultusunda kullanacak 
bir kişinin cumhurbaşkanı olmasını istemekte
dir.

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimi her se
fer sancılı olmuştur; ama bugünkü kadar bir 
gerginlik hiçbir dönem yaşanmamıştır. Bu ger
ginliğin sebebi, hiç kuşku yok ki, cumhuriyet 
kavramı üzerinden yürütülen sembolik kavga
dır. Aslında bu kavga sahici değildir. Çünkü 
bugün kavganın tarafları gibi gözüken aktörler 
arasında mevcut cumhuriyet rejiminin nitelik
leri konusunda esası ilgilendirecek bir farklılık 
yoktur. “Cumhuriyetin nitelikleri” derken 
Anayasa’daki “laik, demokratik, sosyal hukuk 
devleti” tanımlanmasını kast etmiyorum. El
bette bu tanım da önemlidir; Cumhuriyetin la
ik, demokratik, sosyal hukuk devleti nitelikleri 
üzerinde de bir tartışma vardır ama bana kalır
sa bu tartışma göstermeliktir; bu tartışma üze
rinden oluşan saflaşmalar sadece yapılanları 
örtmek içindir. Bunun böyle olduğunu anla
mak için 28 Şubat ve sonrasında olanları iyi 
tahlil etmek gerekiyor.

28 Şubat’ın görünen nedeni “ülkeyi geriye 
götürecek, laik Cumhuriyeti yıkacak” Erbakan 
iktidarını devirmekti. Evet, 28 Şubat’ta gerçek
ten Erbakan’m Milli Görüş Hareketi’nin önü ke
sildi. Ama iş bundan ibaret değildir; asıl 28 Şu- 
bat’tan sonra nelerin olduğuna bakmak gerekir.
28 Şubat’la birlikte esas yapılan şey; 24 Ocak 
1980 kararları ile başlayan Türkiye’yi finans ka
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pitalizme eklemleme ameliyesini tamamlamak
tır. 28 Şubat Hükümetleri (ANASOL-D, Ecevit 
azınlık ve ANASOL-M Hükümetleri) dönemin
deki yağmalar, ağır borçlandırmalar, krizler ve 
Kemal Derviş’in gelmesi ile uygulanmaya konu
lan ekonomik program, Türkiye’yi geri dönül
mez bir şekilde neo-liberal dünya sistemine da
hil etmektedir. AKP iktidarı da bu projenin bir 
parçasıdır. Nitekim AKP, Kemal Derviş ile bir
likte uygulanmaya başlayan ekonomik progra
ma harfiyen riayet etmiştir. Cumhurbaşkanının 
AKP’yi icraatları konusunda engellediği hep 
söylenmektedir ama birkaç göstermelik vetonun 
dışında Sezer, AKP’yi ekonomi ve AB konusun
da hiç rahatsız etmemiştir. Başörtüsü, İmam Ha
tipler, katsayı, resepsiyonlar gibi konularda ya
şanan sıkıntılar ise kavga görüntüsünü kurtar
mak amacına yönelikti. AKP tabanı ve geniş 
halk kitleleri bu şekilde tutulmuştur. Sadece bu 
değil; bu şekilde AKP’ye ikinci iktidar yolu da 
açılmaktadır; halk Cumhurbaşkanı engeli kalk
tıktan sonra AKP’nin bu problemleri halledece
ğine inanmakta, bunun için tekrar AKP’ye oy 
vermeye hazırlanmaktadır.

Bana kalırsa Türkiye’ye yanlış bir şey tartıştı
rılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla asıl 
tartışılması gereken konu 1982 Anayasası ve 
Türkiye’nin göstermelik demokrasisidir. Evet, 
1950’den bu yana Türkiye “parlamenter demok
ratik sistem’Te yönetiliyor; Anayasasında “de
mokrasi” kavramı yazılıdır, serbest seçimler ya
pılıyor, halk istediği partileri parlamentoya gön
deriyor, parlamento çoğunluğuna dayalı hükü
metler kuruluyor; ne var ki, bu hükümetler ül
keyi kendi iradelerine göre yönetemiyorlar. Bu

nu nedeni Türkiye’de esas olan ikili vesayet sis
temidir.

Zaman zaman yapılan askeri darbeler bir ya
na 1961 Anayasası’ndan başlayarak millet irade
sinin önüne engeller konulmuştur. 1961 Anaya
sasından sonra 1982 Anayasası da, kayıtsız şart
sız millete ait olan egemenliğin anayasal kurum
lar eliyle kullanılacağını öngörmektir. Hâlbuki 
demokrasilerde milletin olan egemenlik hakkı 
milletin temsilcileri olan parlamento ve onun çı
karacağı hükümetler tarafından kullanılır. De
mokrasilerde diğer bütün kurumlar parlamento
nun iradesine bağlıdır. Bu demek değildir ki, 
parlamentolar ve onların çıkaracağı hükümetler 
her istediklerini yaparlar. Demokrasiler aynı za
manda hukuk devletidirler; hukuk devletinde 
ise, parlamento dahil herkes hukukla sınırlıdır.

Başkanlık sisteminde hükümetler doğrudan 
millet tarafından seçilir; bizdeki gibi parlamen
ter demokrasilerde ise hükümeti parlamento se
çer. Parlamenter sistemde yürütme için esas 
olan Başbakan ve hükümettir; Cumhurbaşkanlı
ğı sadece sembolik bir makamdır. Ne var ki, 
1982 Anayasası’nda Cumhurbaşkanlığı makamı, 
millet iradesinin önünde bir engel olarak düşü
nülerek geniş yetkilerle donatılmıştır. Sadece 
Cumhurbaşkanı değil, Milli Güvenlik Kurulu, 
Anayasa Mahkemesi, Yüksek Öğretim Kurumu 
gibi diğer anayasal kurumlar da seçilmişleri 
kontrol altında tutmak üzere sistemin içinde ko
nuşlandırılmıştır.

Bugünkü haliyle Cumhurbaşkanı hükümetin 
üstünde yetkilere sahiptir ama hiçbir sorumlu
luğu yoktur; yaptığı uygulamalar dolayısıyla hiç 
kimseye hesap vermek zorunda değildir. Halen 

yürürlükte olan 1982 Anayasası’na 
göre, Cumhurbaşkanı yasaları geri 
gönderme, Anayasa Mahkemesine 
götürme, bürokrat atamaları, denet
leme gibi geniş yetkilerle sahiptir. 
YÖK başkanını, rektörleri, yüksek 
mahkeme üyelerini tek başına tayin 
etmektedir. Belki hükümetlerle 
uyumlu çalışan Cumhurbaşkanları 
sorun çıkarmazlar ama Ahmet Nec
det Sezer gibi kendisini muhalefet 
partisi olarak gören bir Cumhurbaş
kanı işleyişi bütünüyle bloke edebi
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lir. Nitekim öyle olmuştur; yerleşik devlet ikti
darının siyasi vesayeti bütün ağırlığı ile devam 
etmiştir.

Biz sürekli olarak siyasi sistem üzerindeki en
geller konuşuyoruz. Evet, 27 Mayısla başlayan 
müdahaleler sürecinde ihdas edilen anayasal ku
rumlar aracılığı ile millet idaresi vesayet altına 
alınmıştır. Bu şekilde kendinden menkul bir ay- 
dın-bürokrat sınıf sistemin işleyişine sürekli ola
rak müdahil olmaktadır. Ama bunun paralelinde 
devam eden ekonomik ağılıklı olan uluslar arası 
müdahaleyi görmezden geliyoruz. Yukarıda ifade 
edildiği gibi, 24 0cak(1980) kararları ile başla
yan, 28 Şubat, 19 Şubat(2000) krizi ve Kemal 
Derviş’in gelmesi ile devam eden, üst kurulların 
ihdası ile pekişen, Türkiye ekonomisi üzerindeki 
uluslar arası piyasa vesayeti söz konusudur ve 
asıl geniş kitleleri perişan eden de budur. Üstelik 
bu müdahale uluslararasılaşan büyük sermaye ve 
onun denetiminde olan medya tarafından güçlü 
bir şekilde propaganda edilmekte ve giderek halk 
tarafından içselleştirilmektedir.

Aslında demokrasi meselesi bu durum göz 
ardı edilerek tartışılamaz. Ama bir yerden başla
mak gerekirse ve önümüzdeki günlerde yapıla
cak cumhurbaşkanlığı seçimleri fırsat olarak de
ğerlendirilecekse, Türkiye’de demokrasinin inşa 
edilmesi açısından ilk adım niteliğinde yapılma
sı gerekli olan iş, Cumhurbaşkanlığının yetkile
ri azaltılarak sembolik bir makam haline getiril
mesidir. Eğer AKP bunu zamanında yapabilsey
di bugün bu gerginlik zaten yaşanmazdı.

İtibar edileceğim hiç sanmıyorum ama ben 
yine de bir öneride bulunuyorum. Cumhurbaş
kanlığı seçiminden sonra parlamento Cumhur
başkanlığını sembolik bir makam haline getire
cek anayasa değişiklikleri yapsın ve genel seçime 
ondan sonra gidilsin. Hatta Başbakan Erdoğan 
bunu şimdiden ilan etsin. O zaman kendisinin 
ya da bir başkasının cumhurbaşkanlığına kimse 
itiraz etmez. Ülkedeki bu gereksiz tansiyon da 
düşer, bu şekilde millet olarak rahat bir nefes al
makla kalmayız, ülkede gerçek demokrasinin 
inşası için önemli bir adım da atılmış olur.

AKP böyle bir şey yapamaz; hayır, yerleşik 
devlet iktidarının bunu engelleyeceğinden değil, 
klasik Türkiye siyasetinin bir temsilcisi olduğu 
için AKP, Cumhurbaşkanlığını sembolik bir ku

ruma dönüştürecek anayasa değişikliklerini yap
maz. Öncelikle, Türkiye’deki diğer partiler gibi 
AKP de, siyasetini merkezi ele geçirmek üzerine 
kurmuştur; siyasal ajandasındaki işleri ancak bi- 
zim-iyi adamlar aracılığı ile ve devlet gücünü 
kullanarak yapabileceğine inanmaktadır. Diye
lim ki, üniversitelerdeki başörtüsü sorunu çöz
mek istemektedir; önce Cumhurbaşkanlığını ele 
geçirecek, iyi Cumhurbaşkanı, YÖK Başkan, 
üyeleri ve rektörleri değiştirecek, bu iyi insanlar 
da başörtüsü sorununu çözeceklerdir. Öte yan
dan, böyle davranmak AKP için siyasi olandır; 
çünkü bu şekilde beklentiye soktuğu taraftarlar
dan oy alacak ve yeniden iktidara gelecektir.

Şimdi bir soru soralım. Diyelim ki, Mayıs 
ayında Başbakan Erdoğan ya da bir başka AKP’li 
Cumhurbaşkanı seçildi (ki öyle olacak), ama 
Kasım ayında yapılacak seçimde AKP kaybetti 
ve bir başka parti iktidara geldi. O zaman ne ola
cak? Bu sefer AKP’li Cumhurbaşkanı ile yeni ik
tidar arasında kavga başlayacak. Bu arada ülke 
ve millet kaybetmeye devam edecek.

Recep Tayyı'p Erdoğat
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KÂZIM GÜLEÇYÜZ

C umhurbaşkanı seçimlerinin Türkiye’de 
özellikle çok partili demokrasiye geçil
dikten sonraki süreçte hep gerilimli ol

masının temel sebebi, Cumhuriyetin başından 
bu yana yaşanan seçkinci bürokrasi-halk çekiş
mesidir.

Aynı gerilim tek parti döneminde de yaşan
mış, ama halkın tamamen dışlandığı bir kapalı 
devre sistemi yürürlükte olduğu için bu durum 
dışarıya fazla yansımamıştır.

Nitekim Birinci Cumhurbaşkanı M. Kemal 
Atatürk’ün, kendi oluşturduğu Mecliste dahi 
son derece düşük bir oy sayısı ile seçilmiş olma
sı bunun bir tezahürüdür.

Aynı şekilde ikinci Cumhurbaşkanı ismet 
İnönü’nün seçilmesi de, dönemin tek parti ikti
darındaki hizipler arasında vuku bulan şiddetli 
bir mücadelenin neticesinde, ordunun ağırlığı
nı ondan yana koymasını takiben gerçekleşebil
miştir.

1950 sonrasındaki dönemde yapılan cum
hurbaşkanı seçimi, halktan aldığı oylarla Meclis
te büyük bir çoğunluğu elde eden yeni iktidar 
partisinin estirdiği rüzgârın etkisiyle, görünüşte 
nisbeten sakin bir ortamda gerçekleşmiş; ama 
bunun aldatıcı bir sükûnet olduğu ve ortaya çı
kan sonuçtan duyulan hazımsızlığın başka fak
törlerle de birleştirilmek suretiyle büyük bir tep
ki birikimini hazırladığı, 27 Mayıs darbesi ve

sonrasındaki gelişmelerle görülmüştür.
Nitekim, 1950’li yıllarda görev yapan Üçün

cü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, dönemin Başba
kanı, hükümet üyeleri ve milletvekilleriyle bir
likte Yassıada’da yargılanmış, idama mahkûm 
edilmiş, ama Kemalist çizgiye samimî bağlılığı 
sebebiyle olsa gerek, bilâhare bu hüküm yumu
şatılmıştır. Buna karşılık, Başbakanla iki Baka
nından bu “âtıfet” esirgenmiş ve Türk siyasetine 
utanç verici bir kara leke olarak geçen idamlar 
infaz edilmiştir.

27 Mayıs’la başlayan süreçte, asker kendisini 
siyaset üzerinde bir vesayet makamı, Çankaya’yı 
da resmî ideolojinin en önemli kalesi olarak gör
me anlayışını pekiştirmiş; bu çerçevede, ihtilâl 
anayasasının başkomutan payesi verdiği cum
hurbaşkanlığı makamı, Genelkurmay Başkanla- 
rının bir sonraki kademede yükselecekleri rütbe 
olarak görülmeye başlanmıştır.

Nitekim 27 Mayıs darbesinin lideri Cemal 
Gürsel, Türkiye’nin dördüncü cumhurbaşkanı 
olurken, sivil, demokrasiden ve milletin değerle
rinden yana tavır alan sivil adaylar ise baskı, teh
dit ve sindirme yöntemleriyle vazgeçirilmiştir.

Beşinci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da 
Genelkurmay Başkanlığından gelen bir isim 
olurken, 12 Mart sonrasında sivil siyaset döne
min Genelkurmay Başkanmm Meclise baskı ya
parak kendisini Çankaya’ya seçtirme girişimleri
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ni engellemiş, ancak onun yerine yine bir başka 
asker kökenli isim olan Fahri Korutürk’ü Altın
cı Cumhurbaşkanı olarak seçmiştir.

Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren Genel
kurmay Başkanlığından Çankaya’ya çıkmasını
12 Eylül ihtilâline borçludur.

Bu “gelenek” ilk kez sivil bir isim olarak Tur
gut Özal’m Sekizinci Cumhurbaşkanı seçilme
siyle bozulmuş, ardından Süleyman Demirel’in 
Dokuzuncu ve bilâhare Ahmet Necdet Sezer’in 
Onuncu Cumhurbaşkanı olarak gelmeleriyle 
Çankaya’nın sivilleşmesi süreci devam etmiştir.

Ancak bu sivilleşmenin gerçek anlamda bir 
demokratik içerik kazandığını söylemek henüz 
mümkün görünmemektedir. Özellikle 28 Şubat 
sürecinde Demirel’in üstlendiği rol ve akabinde 
Sezer’in yedi yıllık görev süresinde ortaya koy

duğu profil, böyle bir değerlen
dirme yapmaya imkân 

vermemektedir.
Bunun en önemli 

sebeplerinden biri, as
kerî cenahın Çankaya

üzerindeki ağırlığının hâlâ ciddî şekilde devam 
ediyor olmasıdır.

On Birinci Cumhurbaşkanının seçilme süre
cinde bu ağırlığın kendisini gösterip gösterme
yeceği noktasında şu âna kadar bazı emekli ge- 
nerallerce mesajlar verilmekteyse de, resmî ola
rak bizatihî Genelkurmay’dan sâdır olan belirgin 
bir işaret görülmüş değildir ve bu durum olum
lu bir gelişme sayılmalıdır.

Ancak Genelkurmay’m bu süreçte aktif tavır 
alması yönünde, özellikle anamuhalefet partisi 
tarafından yapılan ısrarlı çağrılar, tıpkı konuyu 
“türban” meselesine endeksleyen ve başörtüsü
nün Çankaya’da yeri olmadığını iddia eden tu
haf yaklaşımlar gibi, demokrasimiz açısından 
yeni bir talihsizlik örneğidir.

Bu çağrıların genelde ciddîye alınmaması ve 
itibar görmemesi ise, demokrasimizin ulaştığı 
olgunluk merhalesini ortaya koyması açısından 
memnuniyet vericidir.

Temennimiz, sürecin bu olgunlaşmayı daha 
da pekiştirecek bir finalle sonuç
lanmasıdır.
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Düşünce

MODERN İTE, AŞKI N LI K 
VE SİYASAL KURAM*

S. PERVİZ MANZUR
Türkçesi: Tevfik Emin

Özet

Modernist düşünce bugün bir buhran yaşıyor. Modernizm 
kendi tasarımını vahyin hakimiyetinin reddi ile başlatmış ve 
bilinçli olarak ‘Tanrı’yı insanlık şehrinin yönetiminden azlet- 
mişti. Onun yerine, dünyevi (sektiler) devlet şeklinde tasarla
nan siyasal topluluğun egemenliğini ilan etti. Fakat her halü
karda, moderni tenin nev’i şahsına münhasır bir siyasal ahlâk 
kaynağım keşfetme iddiası felaketle neticelendi. Bakışını iler
leyen biçimde ‘akıl’dan ‘tabiat’a oradan da ‘tarih’e çeviren mo
dernist bilinç gelinen noktada insanlığı herhangi arzulanır ya 
da tasavvur edilebilir bir amaç doğrultusunda yönlendirecek 
Arşimet noktasının yahut kurucu metnin varlığım inkar et
mektedir. Aksine, yaygın kabule göre akıl kaide (norm) ile ta
rih arasındaki karşıtlığın üstesinden gelemez yani dünya tari
hinin ‘oluş’u insan mevcudiyetinin herhangi bir ‘olmalı’sma 
bizleri götürmez haldedir. Dolayısıyla sonsuza dek evrensel 
kaidelerin varlığından mahrum bir dünya ile yetinmeliyizdir.

Modernite kendisini insanın durumuna dair ‘radikal’ bir 
‘tarihselliğin’ keşfi üzerine bina etmiş ve bir faniyet [sonlu
luk] siyaseti yürütmüştür. Tarihselci bilincin tedrici yükseli
şi ise hem ‘akıl’ ve hem de ‘insan’ı herhangi bir aşkın bağdan 
mahrum saf rastlantılar dünyasına indirgemiştir. Dolayısıyla, 
modernist dünya görüşünün kaynağı olan içkincilik metafizi
ği siyasi kaidenin hakimiyetinin ortadan kaldırılışı ve ahlâki 
göreceliğin tahta çıkışının sorumlusudur. Nihilizm istikame
tinde ilerleyen modern eğilim bizleri yalnızca ahlâki olanın 
siyasalla değil aynı zamanda siyasalın da aşkınla ayrılmaz bi
çimde birbirine bağlı olduğu gerçeğiyle yüzleştiriyor. Bu yüz
den, paradoksal biçimde, siyasal anlam arayışında olan insa
nın varoluşuna dair herhangi bir tasavvur, hakikatin siyaset 
üstü düzenini tasdik etmekle işe başlamalıdır. (Post)moder- 
nistin evrensel bir kaide imkanını dahi tasdik edemeyişi, in
sanın durumunu yalnızca fani, dehrî bir hakikat şeklinde al
gılamanın ilahi bir nimet olarak aklın en büyük suistimali gö
ren geleneksel Islami bakışın haklılığım kanıtlamaktadır.

Z amanımızın ahlâki ve entelektü
el buhranı, ya da nihilizm ve de
ğerlerin göreceliği şeklinde bili

nen sorun, Aydınlanma çağından bu 
yana Avrupa düşüncesine ilham kay
nağı olan ve onu ayakta tutan Akıl söy
leminin çöküşü gerçeğinden kaynak
lanmıştır. İki yüzyıl süren yoğun dü
şünce ve tartışma ortamının ardından 
Akıl kaide ile tarih arasındaki karşıtlığı 
çözememiş ve insanlık tarihinin oku
masını yapmak suretiyle hayalini kur
duğu varoluş sırrını çözmekte başarılı 
olamamıştır.1 Aksine yaygın ortak ka
naate göre kaide ile tarihin büyük sen
tezi, akli (rasyonel) olanla hakiki ola
nın birliği rastlantısal bir yapım, insan
lığın en yüksek ortak iyisini kavminin 
şahsi çıkarları doğrultusunda tanımla
yan emperyalist bir döneme dair muh
temel bir önyargıdan başka bir şey de
ğildi. Buna göre evrensel Akıl, ‘evren
sel’ olmaktan çok uzak; büyük Welt
geschichte [Evrensel Tarih] metaforu 
ise Avrupa’nın kendi geleceği ile diya
logunun üstünü örten bir edebiyattı.

Bugün hali hazırda, bütün Aydın
lanma söyleminin aşkın sembolü Ak
lın insanlık tarihinin amacına dair her
hangi bir rehberlik vasfı olmadığı ve 
sırf bu nedenle insanın varoluşunun 
nihai anlamı mevzu bahis olunca ses
siz kaldığı teslim edilmektedir. Ger
çekten de Weltgeschichte kavramsalı, 
teolojik bir putun dünyevileşmiş şekli
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olarak görülmeye başlamış ve göz ardı edilmiş
tir.2 Akıl şimdi kendisine daha mütevazı bir rol 
biçmektedir: Onun esas görevi artık geçici -ve 
yanlışlanabilir- bir toplumsal uzlaşmayı ortaya 
çıkarmaktır ki bu başlı başına Avrupa geleneği
ni tanımlayıcı değilse de muhtemelen anayasa
sındaki yegane iletişimsel ve araçsal bir etiket 
hüviyetindedir.3 Akıl hiçbir durumda insan ça
basının kaçınılmaz yahut arzulanır herhangi bir 
ütopyacı nihayetini tasavvur etmemektedir. Ha- 
ikaten, bugünün daha eleştirel ‘postmodernist’ 
söylemi dahilinde aşkın ve evrensel Kaide olan 
Akıl pek çok ak la , yani belli başlı medeniyetler 
ve dönemlerle sınırlı olan bir içkin, tarihsel ola
rak rastgele ve nihai anlamda kaidesiz gerçeklik
ler yığınına yol vermiştir.4 Bu bakımdan ‘hüma
nizmin buhranı’ aklın tükenişinin, söyleminin 
tarihselcileşmesi neticesinde aşkınlığmm reddi
nin kaçınılmaz bir sonucudur.

Aksi yönden, aklın tarih tarafından meşrulaş- 
tırılması ve teyid edilmesi de her zaman için zor 
olmuştur. Tarih kendisi dışında herhangi bir Ar- 
şimet [gözleme] noktası tespit ediyor ya da ken- 
dini-doğrulaması için içsel kaideler öneriyor de
ğil. Tarih kendi kendisini yargılayamaz ve dola
yısıyla anlam yaratamaz. Tarih ancak bir nihai 
[mutlak] son (telos), hâdiseler toplamı sayesin
de Tarih, yani bir son yahut amaç doğrultusun
da ilerleyen anlamlı bir anlatı olabilir. Tarih yal
nızca bir sona eriştiğinde; kendisi dışında bir se
yir noktasından gözlenebilir olduğunda düzen 
ve anlam kazanır.5 Öyleyse, tarihsel anlamın ya
ratılması için tarihin göreceliğinden bağımsız 
aşkın kaidelere muhtacız. Ya da bir başka deyiş
le, tarihsel vakıanın yansıtıldığı ve değerlendiril
diği anlam boyutu meta-tarihseldir [tarih üstü
dür].6 Dolayısıyla, Evrensel Kaidenin bütün ak
li ve felsefi tasavvurlarının en büyük düşmanı 
insanoğlunun geçmişinde herhangi bir vakıaya 
kuruculuk vasfı vermeyen ya da ‘Son’u burada 
ve hemen şimdi tasavvur eden ve bu yüzden esa
sında onu yokeden(!) seküler tarih nosyonudur.

Siyaset Kuramında Ütopyanın 
Meşruiyeti [Sorunu]

Tarihe felsefi bakışın neden olduğu muamma 
bugün bizleri insanın durumunu modernitenin

kısıtlayıcı önyargılarından bağımsız bir perspek
tiften yeniden değerlendirmeye mecbur ediyor. 
İnsanın durumuna yönelik ister dini, ister felse
fi yahut yalnızca fikri bir bakış -elbette eğer ha
li hazırda zamanın ideolojik akidelerine kapıl
mamış isek- bizleri kaçınılmaz biçimde insanın 
varoluşunun nihai amacı ile bu varoluşun prag- 
matiğinin (fiili ve pratik yönü) halen insanlık 
iddiamızın gereği cevaplanmayı hakeden birer 
soru olarak durduğu bir arayüzde aşkın olanla 
faniliğin kesişme noktasına taşır. Varoluşumuzu 
tarih üstü mutlak bir mutluluk makamının (Na- 
Kuja-Abad/ Ütopya) en ücra köşesinde yerleşik 
bir ideal ahlâki-siyasi topluluk şeklinde tasarla
dığımız ölçüde zamanımızın en güçlü ve ayartı
cı mitleriyle yüzleşebilir, onları anlayabilir ve 
belki de üzerlerine gidebiliriz. Dolayısıyla ütop- 
yacı bir bakış bizlere dünyamızın manevi, ahlâ
ki ve hatta maddi durumunu ölçebilecek gayet 
uygun bir yöntemsel araç temin eder.

Marksizm-Leninizm ile küresel kapitalizm 
arasında bir seçime zorlayan ideolojik saçmalığı 
da aniden bitiren Soğuk Savaşın sonunun, ilk 
andaki coşku azalmaya başlayınca, insanlık vic
danının buhranı ve hayal kırıklığından başka 
birşey olmadığı görüldü. Seçkinci ve üstünlükçü 
dünya görüşleri itibar kazanmakla kalmadı, ama 
aynı zamanda adalet yoksunu güç merkezleri 
her zamankinden daha asimetrik (dengesiz/ öl
çüsüz) bir dünyadaki konumlarını kuvvetlen
dirdi. Dolayısıyla, eski bir Marksist bugünkü 
durumumuzun ‘köklerinin olumlu ve ilerlemeci 
alternatifler tasavvur edecek toplumsal bilinçten 
yoksunluğumuz’da olduğundan şikayet eder
ken,7 daha radikal bir Üçüncü Dünya düşünürü 
zamanımızın büyük ıstırabını ‘temelde bir hayal 
[etme] krizi, ütopyalardan kopuş...’ olarak tanım
lıyor.8

Ütopyacı düşünce ve bakış insanoğlunu ta
rihsel mücadelenin dışına iten her türden ahlâk
sız doktrine (kaidevi kuram) meşruiyet ve meş- 
huriyet sağlayan bir eylemsizliğe doğru kaçışın 
ifadesi değildir. Hayır, Ütopya değersiz bir fanta- 
zi değildir; ancak ‘insanoğlunun ütopyacı düşü
nüşünün parçası’ olduğu için ‘insanın kendi ya
pısında kök’ bulur.9 Kendi durumuna bakış ve 
faniyet sorununun üstesinden gelme arayışı ne
ticesinde insanoğlunun ütopyacı tasavvuru (viz
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yon) devreye girer. Zira insan sınırlı ve kaotik 
evreninin sabitelerini aşma, kozmik hiçliğini bir 
biçim ve şekle sokma kabiliyetine sahiptir. Dola
yısıyla ütopyacı tasawur(u), insanı mevcudiye
tinin sınırlamalarından çekip alır, özgürleştirir. 
Ya da bir başka ifadeyle, ‘bir ütopya... uzakta(n) 
gelen bir fikirdir. Temelde... bugünün bir eleşti
risidir.’10

Alabildiğine modernist [olan] eleştirel ku
ram dahi siyasal bilincin ütopyacı tasavvur ve 
tasvirden tümüyle armdırılamayacağını kabul 
etmektedir zira ütopyacılık bizatihi aklın tabi
atında mevcuttur. Hakikaten, modernist akılcı
lık (rasyonellik) projesinin çoşkulu bir destekçi
si de modern kaide (norm) kuramının ‘ancak bir 
ütopyacı potansiyel taşıması halinde bizleri teş
vik edebileceği’nin farkındadır.11 Bu bakışın ar
dında ‘ütopyacılık’m tarihsel ilerleme kuramla
rından farklı oluşunun farkmdalığı yatmaktadır. 
Zira ‘ilerlemecilik’ bugünün içkin potansiyelleri
nin gerçekleşmesini son nokta olarak tasarlar
ken, ütopyacı bilinç gerçekleşme anında bugün
le gelecek arasında radikal bir kopuşu öngörür. 
[Mesela] en radikal siyasal protestoların genel
likle ütopyacı ruh sayesinde hayat bulduklarına 
şüphe yoktur.

Ütopya üzerine herhangi bir mülakaatta daha 
da kayda değer olan şey tarihsel düşüncenin 
kendisinin de ütopyacı bilinci öngörmesidir. Zi
ra ‘tarihi anlamamız için yani tarihsel bir bilinç 
ve hareket [istikamet] sahibi olabilmemiz için 
en başta ve sonda ütopyayı varsaymalıyız.’12 Bu

tartışma ütopyanın yalnızca dini bilincin bir 
parçası olduğu gibi bir yanlış anlamaya sebebi
yet vermemek için dünyevi ütopyaların da en az 
dini olanlar kadar şümullü ve cebri olduklarını 
ifade etmeliyiz. Esasında, aydınlanma ütopyası, 
teknoloji ütopyası, toplum ütopyası, özgürlük 
ütopyası ve dahi en kuvvetli ve potansiyel olarak 
tehlikeli pek çok ütopyanın dünyevi olduklarını 
unutmamalıyız. Bu aşamada ütopyanın yalnızca 
bir pozitif (nesnel) tasavvurdan, gerçekleşmesi
ni insanın durumunda radikal bir dönüşümde 
bulan eleştirel bir bilincin tecellisinden ibaret 
olmadığını vurgulayarak tartışmaya son verebili
riz. Zira aksine, tabiatı gereği ve bilhassa sözlük 
anlamıyla ve ‘kökeni itibarıyla’ yorumlandığın
da, ütopya yıkıcı güçlerin yeniden ortaya çıkışı
nı öngörür. Fakat olumsuz güçlere rağmen 
olumlu özelliklerinin devamını sağlayan ‘ütop
yanın aşkınlığı’ mevcuttur. Dolayısıyla ütopya 
üzerine böylesi bir bakışı ‘ütopyayı fethedenin 
ütopyanın ruhu olduğu’nu13 iddia ederek sonlan
dırmak gayet uygun olacaktır.

Aşkınlığa Karşı Taarruz

Çağımızın ütopyalardan kaçışı modernite ve 
onun postmodernist filizlerini şekillendiren me
tafizik sinir bozukluğuna dayanıyor. İnsanoğlu
nun ikametgahı olan Seküler Şehir bir dizi söz
de fiili fakat nihayetinde insan şehrinin (polis) 
yönetimindeki aşkın bağları tedricen kaldıran 
ahlâki ve metafizik ‘öngörü’ üzerine bina edil
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miştir. Modern siyaset bakışı örneğin, akılcılığın 
belirleyiciliği prensibine olan yarı dini bağlılığı
na rağmen klasik düşünürlerden radikal biçim
de ayrılır. Klasik paradigma, aşkın bir akla iman 
temelinde, en iyi olduğunu düşündüğü siyasal 
düzenin her zaman ve mekanda geçerliğini iddia 
ederken, modernist ise tarihsel düzen sorununa 
tek başına herhangi mükemmel bir çözüm olma
sı ihtimalini şiddetle reddediyor. Bu uyuşmazlık 
aşağıdabelirtilen klasik siyaset felsefesinin pos- 
tülalarını (varsayım) incelediğimizde aşikar ol
maktadır:

• İnsan Logos (Kainat Nizamı) yahut aşkın No- 
us’a (akl ı selim) iştirak eder.

• Akim ömrü bu iştiraki gerçekleş(tiril)mesin- 
den ibarettir.

• Akıl ömrü bakımından insanoğlu potansiyel 
olarak eşitken, bu potansiyeli gerçekleştir
mekte değildir.

• Aklın ömrüne en makul (dengeli) iştirak için 
insanların ancak pek azı yeterli kabiliyette
dir.

• Aklın eşit olmayan gerçekleş (tiril) mesi nede
niyle, toplum mecburi olarak hiyerarşiktir.

• Elit bir azınlık tarafından aktif biçimde ger
çekleştirilen akıl ömrünün derecesine bağlı 
olan toplumsal kalite toplumda yaratıcı bir 
güç haline gelir.14

Etiğin siyaset yoluyla gerçekleşmesinin an
cak seçilmişler sayesinde mümkün olacağı şek
linde aklın ömrü hususundaki klasik idealle bir
likte, ‘sivil’ yahut tabii teolojiye ait bir toplumsal 
akıl -felsefi akıl ve toplumsal inançların bir ka
rışımı- için bir başka arayış da varoldu. Sivil-te- 
olojik düzenler, Kral-Papa, Kral-Filozof, Milli 
Egemen-Filozof, Siyasetçi-ldeolog ayrımlarında 
olduğu gibi çoğunlukla kendilerini fani ve ruha
ni güçlerin ayrımı biçiminde göstermişlerdir.15 
Bu bakımdan Lockyen sivil hükümet formülü16 
ve de saygın anayasal demokrasi doktrini dahil 
olmak üzere bütün modern ideolojiler bu ba
kımdan sivil teoloji geleneğine aittirler.17

Bütün bu modern kuramlarda (theory) ortak 
olan, devlet ya da seküler siyasal düzenin tanrılı 
dinlerde Aşkın Tanrı’ya atfedilen belirli özellik
lerin kendinde menkul olduğu iddiasıyla bir iç-

kincilik metafiziğinin var olmasıdır.18 Dolayısıy
la, modern devlet görünür sınırlarla tanımlansa 
dahi, hem yönetici hem de yönetilenin eşit dere
cede uşaklık ettikleri egemenliğinin esas konu
mu anlaşılması zor ve tanımlanamazdır. Gerçek 
bir Egemen kişinin -ister Tanrı’nın ister kendi 
adına olsun- siyasi düzenin temsilcisi olduğu 
önceki siyaset şeklinden farklı olarak modern 
devlet otoritesinin en yüksek koltuğunu kimse
ye vermez; millet, halk yahut vatandaş yığınları
nın ardındaki ‘devlet miti’nde içkin ve saklı hal
dedir.19 Dolayısıyla bir milletin ya da halkın ‘ru- 
hu’nun tecessümü olarak devlet, teokrasinin ge
leneksel söylemindeki ‘Tanrı’ fikri kadar duygu
sal, mistik ve de uzlaşmazdır. Fakat, siyasal top
luluğun sıradan endişelerini gerçekten değersiz- 
leştiren, aşkın ve genellikle bir ahlâki yasa biçi
minde tecelli eden Tann’nm egemenliğinden 
farklı olarak millet böylesine bir ahlâkiliğin kay
nağı değildir; siyasal yapının muhafazasının öte
sinde herhangi bir kategorik zorunluluk da ön
görmez.20

Modern devletin, [üzerine kurulu olduğu] 
arazinin ‘vücudu’ biçiminde kabulünden ileri 
gelen en dikkat çekici özelliği her türlü evren
sellik iddiasının terkidir. Bir devletin yargısı, ka
nun ve kurumlan kendi sınırlarıyla, veya bazı is
tisnai durumlarda sınırları ötesine geçse de yal
nızca vatandaşlarıyla mahduttur. Fakat, devletin 
egemenliği üzerindeki bu kendinden menkul sı
nırlama nedeniyle her ne kasıtla olursa olsun 
ulus-devletin siyasal söylemi yerel olanı evren
sele tercih etmekte; ortak kaideleri yakalamak 
yerine ‘kalın ve ince’nin [karşıtlık üreten] ahla
kiliğini yaymaktadır.21 Ne yazık ki, seküler dev
let, evrensel bir siyaset ideallerini kötülemek su
retiyle tek bir insanlık [ümmeti] şeklindeki 
ütopyacı ideali fiilen boğmayı başardı. Benzer 
bir biçimde, devletin nihai sonunun (telos) ta
rihte yerleşik olduğu, Son’un içkin bir toplumsal 
düzenden başkası olmadığı öğretisi ile seküler 
devlet aşkmlık arayışını bütünüyle bir kenara 
bırakmıştır. Cari medeniyetimizin herhangi 
kozmik bir gerçekliği temsil etmediğine, her
hangi aşkın bir varlık düzenine benzemediğine 
ve varoluşun ötesinde herhangi bir insani gaye 
gütmediğine şüphe yoktur.22

Modernizm ideolojik keşifler yolculuğuna si
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yaset soru(n/s)una verilen ‘klasik cevabı’ reddet
mekle başladı. Dolayısıyla, bütün klasik siyaset 
felsefecileri için siyasal hayatın amacı erdemken 
ve erdemi yakalamaya en müsait düzen aristok
ratik cumhuriyetken, modern bakış klasik çözü
mü ‘gerçekçi’ addetmemektedir.23 Hakikaten, 
tümü gerçekçilik adına aşkın[cıİlıktan iç- 
kin [ci] lige, kaidecilikten (normativizm) poziti
vizme, idealizmden tarihselciliğe (historisizm) 
doğru genel bir temayül mevcut. Açık bir şekil
de, modern siyaset felsefesinde yeni bir ‘gerçek
lik’ kavramıyla karşı karşıyayız. Bu yeni gerçek
liğin en göz alıcı iddiası ise teokrasinin dünyevi
lik (sekülarizm) tarafından yıkılışı hakkındaki 
kutsal modernist öğretidir. Modernist tartışma
lara göre modern öncesi kuram siyasal düzeni 
aşkın düzenle karıştırmaktadır. Yine şehirde ba
rış gibi siyasal bir sorunu ruhun gerçeklik arayı
şı gibi ahlâki bir meseleyle karıştırması yüzün
den, zoraki oluşturulan verimsiz, dar görüşlü ve 
zorba siyasal düzenler yaratmaktadır. Buna kar
şılık modern düzenler özgürlük, adalet ve eşitli
ğe değer veren hatta bunları gerçekleştiren siya
sal topluluklar oluşturmaktadır.

Buna göre, siyaset kuramının amacı ‘tarihi 
gerçekliklere’ sarsılmaz bir sadakatle bağlılık ye
mini etmek ve tarihin dünyası dahilinde uygula
nabilir siyasal yapıları şimdi ve burada tasarla
mak suretiyle kendi görüşünün doğruluğunu is
pat etmektir. Fakat paradoksal olarak, tarihin 
dünyası modernist vaatleri doğrulamadı. Metafi
zik tartı bir defa içkincilik ve tarihselcilik lehine 
hafif çekti[ril]diğinde, artık siyaset felsefesinin, 
gözden düşmüş tarihsel bir dünyanın verebile
ceği az bir anlama tutunmak için ‘tarihin so- 
nu’nun ilanı dahil bütün bir entelektüelleşme ve 
insanileşme devinimini takip etmekten gayrı se
çeneği yoktu. Her bir ampirik ilerleme, içkin 
olanın aşkın olanın hakkına her tecavüzü ile bir
likte orta yerde siyasal düşüncenin beslenebile
ceği daha da küçük bir anlamlı gerçeklik yığını 
kalıyordu. Dünyevi (geçici) anlamın siyaseti 
ebediyeti tarih biçimine sokmak görevini üzeri
ne almıştı fakat tasarısının tamamlanmasıyla bir
likte elinde biçimsiz bir ‘belirsizlik’ molozundan 
başka birşey kalmamıştı!24

Kuramla tarih arasındaki kavga insanoğlu
nun siyasal şeylerle ilgili düşünmesi kadar eski

olsa da, siyaset biliminin, daha evvel yalnızca za
yıf bir şüpheyle yaklaşılan uzlaşmaz ahlâki ikile
min -kişisel ve siyasal gerçeklerin uyumsuzlu
ğu- farkına varışı Makyavelli ile birliktedir.25 
Ancak siyaset kuramı, modern bir karakteristik 
olarak tarihe doğru çekimini ve katı, uzlaşmaz 
içkinci metafizik durumunu yine Makyavel- 
li’den alır. Zira siyasal bilimi dünyevileştiren ve 
batı geleneğini post-modemist göreceliğin ide
olojik çıkmaz sokağına götüren uzun tarihselci 
yürüyüşünü başlatan, siyasal düzenin zamaneli- 
ği (dünyeviliği) şeklindeki Makyavelyen iddi
adır (ki ona göre insanoğlu ne kendisi ne de tan
rılar tarafından yönetilmeyen fakat zamanın ha
kimiyetinde olan bir dünyada yerleşiktir; niha
yetinde insanoğlunun sefaleti ne kendi tabiatın
daki kusurlar ne de ötesindeki engellerdendir, 
fakat varlığının sonluluğu ve faniyeti nedeniyle
dir).

Aşkınlıktan kaçış şimdi her tür toplumsal 
söyleme sirayet etmiş ve hakikaten modernite- 
nin ‘kendi-tammı’nın merkezi motifi haline gel
miş durumdadır. İşte size birkaç, gelişigüzel ör
nek: 1) Ateşli savunurlarından birine göre mo
dernité ‘insan varoluşunda “akli olarak” ifade 
edilemez herhangi gizemli veya kutsal birşey ol
madığına, olmaması gerektiğine inancı zorunlu 
kılar. Şeylerin şiirsel ifadesine lüzum ve kutsal 
vahyin iddialarını ciddiye almak için neden yok
tur -zira vahyin herhangi bir şekli şiirsel, mitsel 
anlatıdan ayırt edilemez. Mit varolduğu her yer
de nesnenin kutsiyeti meselesine bir cevap ol
maktan çok başkaları üzerinde hakimiyet kur
mak isteyenler için bir araçtır. O, varoluşu mis
tik olmaktan çıkaracak ve herkesçe bilinmesini 
sağlayacak apaçık söylem biçimleri yoluyla kafi 
derecede ifade olunabilecek mühim meselelerde 
insanları karanlıkta bırakma çabasıdır. Eğer in
sanoğlu mit ve dinden azade edilir ve yeni bir bi
lim serbest bırakılırsa, kaçınılmaz ve sınırsız bir 
ilerleme ortaya çıkacaktır.’26 2) Post-modernist 
perspektiften, her türlü akıl, hümanizm, etik ve 
aşkınlık hem anlam hem de meşruiyet yoksunu 
tutarsız yapımlardır. Dolayısıyla, özellikle insa
nın durumunun nihai gülünçlülüğü (absurdity) 
ve bütün bir etiğin abes oluşuyla ilgili bu doku
naklı ve acıklı düşünce [yerindedir] : ‘Yükümlü
lükler meydana gelirler; ortaya çıkarlar çünkü
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ortaya çıkarlar; oldukları sürece olu[şu]rlar. Ar
dından kainat (cosmos) birkaç nefes daha alır, 
küçük yıldız soğur ve cesedden maiüi hayvanlar 
ölmelidir.’27 3) Sosyolojinin kendini tasdiki 
nokta i nazarından, çağdaş bir siyaset bilimcisi 
‘Sivil Toplum [Burjuva toplumu şeklinde okun- I 
malı] meşruiyetini aşkın değil içkin kaidelerden 
alan tarihteki ilk sosyal düzen’dir iddiasında28 
4) Benzer bir şekilde, kavrayışlı bir çağdaş Isla
nd söylem öğrencisi, biraz da garip bir biçimde, 
moderniteyi ‘rasyonellik fikrinin toplumda içkin 
olduğunun kabulüyle birlikte entelektüellerin 
aracılık ettiği, aşkın bir logosa bağ[ım]lı olmadı
ğı, siyasal olarak gerekli bir tür söylem’ olarak 
tarif etmektedir.29
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(ed.): Max Weber, Rationality and Modernity, Lon
don, Allen and Unwin, 1986. Ayrıca karş. “Weber on 
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ÇOCUKLAR İÇİN SİYER KİTAPLARININ 
BELİRGİN ÖZELLİKLERİ ÜSTÜNE 

BİR GİRİŞ DENEMESİ

Ç ocuk edebiyatı alanın
da hem okuma alışkan
lığının oluşturulması 

hem de çocuklara dini duyarlı
lık kazandırma ile ilgili açılım
ların çeşitli olduğu gözlemlen
mektedir. Bu alana özgü öğre
tim materyallerinin düzenlen
mesi bu yüzyıla özgü bir ola
naktır. Bundan dolayı yayınlar 
sınırlıdır. Özellikle siyer ola
rak ele alınabilmek olan edebi
yat/metinlerinin açık olarak 
tanımlanması güçtür. İnsanın 
kültürel tarihinde ortaya çıkan 
değişmeler sonucunda çocu
ğun kültürel yapılandırılışı da 
değişmekte. Bu etkilenme sü
recinde, bireyin içinde bulun
duğu kültürel ekolojinin kod
larım çocuğa sunumunda ya
şamının ilk yılları büyük önem 
taşımaktadır. Çocukluk yılla
rında kültürel kodları ile sıcak 
ilişkilere dayalı yaşantılar geçi
ren bireylerin daha sonraki 
yılları için avantajlı oldukları 
bir gerçektir Ama bunun bir 
belirlenim ilişkisi olarak ku- 
rallaştırılması pek doğru bir 
yaklaşım değildir.

Bu kitaplar genel olarak bi
lişsel ve duyuşsal hedefleri ya-

MUSTAFA ALDI

zınsal düzlemlerinde iç içe ge- 
çirebilmiştir. Öğretim tasarı
mında, öğretim programların
da, ders kitaplarında bilişsel 
hedeflere odaklanılmaktadır. 
Bu durumun nedenleri olarak 
duyuşsal alandaki öğretim 
stratejileri ve aktivitelerin geli
şiminin psikomotor ve özellik
le de bilişsel alandakilere göre 
daha yavaş gelişmesi, duyuşsal 
hedeflerin bilişsel hedeflere 
ulaşmak için araç olarak gö
rülmesi ve bilişsel hedeflerin 
kazanım düzeyinin daha kolay 
ölçülmesi gösterilebilir. Bu ne
denle bu kitapların duyuşsal 
alanı daha da önemli hale gel
mektedir. Bu kitaplar başta de
ğerleri taşımakta, peygamber
lerin yaşamındaki ilişkilerden 
de elde ettiği tecrübelerden or
taya çıkan davranışları çocuk
lara genel rehber olarak sun
mayı amaçlamaktadır.

Peygamberlerin hayatını 
çocuklara sunan kitaplar este
tik ve ahlaki değerleri birlikte 
sunabilmeyi amaçlamaktadır. 
Estetik değerler güzellik kav
ramıyla ilgili değerlerdir. Ah
laki değerler ise davranışların 
özellikle iyiliği ve kötülüğü ile

ilgilenirler. Değerlerin bu kıs
mı aynı zamanda pedagojik 
hegemonya kurma sürecidir.

Çocuk edebiyatı araştır
malarının işlevi, çocuklara uy
gunluğu ve yararı üzerine tar
tışmalar son yıllarda yoğun bir 
şekilde devam etmektedir. Bu 
araştırmaların yoğunlaştığı te
mel konular eğitimde önemli 
bir süreç oluşturmayı amaçlar. 
Çocuk edebiyatı araştırmaları
nın, çocuk edebiyatı uygula
malarım geliştirmek olduğu 
söylenmiştir. Bu alanda yapı
lan araştırmaların amacı çocuk 
edebiyatını geliştirmektir. An
cak çocuk edebiyatı araştırma
sının nasıllığı ve mahiyeti hu
susunda berrak bir tartışma 
yoktur. Çocuk edebiyatı araş
tırması eleştirel bir inceleme 
olup amacı, eğitim uygulama
larını geliştirmek için edebi 
yönlerini çerçevelemektir. Bu 
kitaplar hem eğitim bilimi/si
yer hem de pedagojik amaçlı 
sanatsal yaratılardır.

Çocuk ve Peygamber

Tarih insanlığın başlangıç 
noktasıyla birlikte başlar. Ta-
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rih disiplininin öğretime konu 
edildiği dönemler arasında 
bundan dolayı peygamberlerin 
hayat hikayelerinin anlatılma
sı ve bunun çocuklar için ha
zırlanması Kısası Enbiya gele
neğinden beslenmekle birlikte 
esas itibarı ile çocuk yüzyılı 
olarak da anılan yirminci yüz
yıla özgü bir durumdur. Her 
çağın siyer algısının belli başlı 
karakteristik özellikleri vardır. 
Yirminci yüzyıl siyer yazımın
da Ahmet Cevdet Paşa ile baş
layan Muhammed Hamidullah 
ile belli bir kıvama ulaşan si
yer birikiminin gölgesinde 
oluşan ve esas itibarı ile ço
cuklara seslenen siyer yazı
mının kendine özgü karakte
ristikleri ve sorunları bu
lunmaktadır. Sorunlu yanı
nı başka bir düzlemde ele al
manın sorumluluğu ama ay
nı zamanda handikapları 
da var.Bütün bunlarla bir
likte örneği Peygamber ' 
olan çocuklar yetiştirme 
arzusu hiç de yabana atılır 
bir amaç değil.Günümüz 
toplumsallığının çocuk ) 
sorunlarının büyük öl- 
çüde bu yüksek hedefin 
eğitsel düzeneklerde

yeterince yer bulmayışından 
kaynaklandığını öne sürmek 
indirgemecilik sayılmasa ge- 
rektir.Bilge şair Sezai Karakoç 
bir yazısında bu önemli gerçe
ğin . altını çizerek şöyle der: 
“Peygamber ve çocuk.. Bu tab
loyu ortadan kırmış olan in
sanlık daha nice zaman azap 
çekecektir.” işte bundan dola
yı sorumluluğunun bilincinde 

olanların bu ilişkiyi kura
bilecek okuma etkinlikleri 
için önemli dilsel uyaran
lardan olan çocuk kitapla

rından mutlaka yaralan
maları gerekmektedir. 
Bugünün çocuğu, yarının 
büyüğüdür çünkü... Ken

disine geleceğin emanet 
edileceği varlıktır. Bu iti
barla, çocuğun bilişsel ve 
duyuşsal kodlarla dona

nımlı kılınması gerekmek
tedir. Çocuğu geleceğin 
mimarı olarak hâzırlar
ken, çocukluk yaşlarına 

özgü,onun; ilgisine, ihtiya
cına da saygılı ve anlayışlı 
olmayı ilke edinen dilsel 
uyaranlar çok işlevseldir.

işte Peygamberi- 
j mizin çocuğa iliş

kin uyarısını

dikkate alarak kaleme alınan 
sade yalın kitaplar bu noktada 
gündeme geliyor. Şöyle buyu
ruyor Peygamberimiz: “Çocu
ğu olan, onun hatırı için ço
cuklaşsın.”

Çocuk, çocuktur. Belli 
yaşlarda onu o haliyle ele al
mak gerekir. Hz. Peygamber, 
bütün hayatı boyunca çocuk
lara yakın olmuş, onları anla
mış, çocukluklarını kolaylık 
içinde geçirmeleri için tedbir
ler almış, tavsiyelerde bulun
muştur. Onun imam olan ki
şilere, namazı kısa tutmaları 
uyarısının bir sebebi de, ce
maatin içinde anneler olabile

ceği düşüncesidir. Ayrıca 
şöyle buyurmuştur: “Ba
zen uzunca kıldırmak dü
şüncesiyle namaza duru

rum da, bir çocuk ağla
ması duyarsam hemen 
kısa kesmeye teşebbüs 
ederim. Çünkü ağlayan 
çocuğun annesi benim 
cemaatimin içinde ola
bilir.” Bütün peygam

berler gibi alemlere 
rahmet olan Hz. Mu- 

hammed’in sözleri 
içinde, özel bir dik

katle değer
lendirmemiz 

gerekenler var. 
Bunlardan biri 
şöyle: “Sizden bi
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ri çocuğunu, komşu çocukla
rının sahip olamayacakları 
pahalı oyuncaklarla onların 
arasına göndermesin.” Yani 
mali gücü iyi olup, çocuğuna 
istediği lüks ve pahalı oyun
cağı satın alabilen aileler, bu 
imkana sahip olmayan ailele
rin çocuklarını bu yolla im
rendirmekten, gözlerinin kal
masına sebep olmaktan ka
çınsınlar. Peygamberimizin 
bu tembihi de değerini ebedi 
olarak koruyacak çok büyük 
bir inceliği içermektedir. Ço
cukları, her bakımdan kollan
ması gereken bir varlık, bir 
değer olarak ele aldığının ifa
desidir kutlu nebinin uyarıla
rı.

Bu anlayış doğrultusunda 
hazırlanan çocuklara yönelik 
siyer kitaplarının çoğaldığını 
ve çeşitlendiğini fark etmişsi
nizdir. Yalnızca siyer için ge
çerli değildir bu durum; ço
cuklara yönelik yayınların tü
münde aynı görüntü var .Böyle 
bir görüntünün sevindirici 
yanları çok.Her şeyden önce 
çocuk edebiyatının olgunlaştı
ğını gösteriyor bize.Güzel bir 
gelecek için umutlandırıyor. 
Çocuklar için önemli eserler 
kaleme alan Yaşar Kandemir 
bu konunun önemi ile ilgili 
şunları ifade ediyor: “Çocuğu 
besleyecek ikinci sevgi çembe
ri Peygamber muhabbetidir. 
Çocuk, Yüce Rabbinin, kendi
sine ileteceği buyrukları Pey
gamberi aracılığıyla gönder
diğini, insanın her şeyi Pey
gamberinden öğrendiğini, o 
olmasaydı Allah’ı tanımaktan 
mahrum kalacağını belledikçe 
peygamberini daha çok seve
cektir. Hele Peygamberini Al

lah’ın çok sevdiğini, onu kul
larının da sevmesini istediği
ni, hatta mü’minlere onu can
larından da çok sevmelerini 
emrettiğini duydukça Peygam
berine olan muhabbeti arta
caktır.

Din, Allah’ın buyruklarını 
en iyi şekilde yaşayan kimse
den görerek öğrenilebileceği 
için çocuğa Peygamber Efen- 
dimiz’in örnek davranışları 
güzel bir anlatımla sevdiril- 
melidir. Onun Allah’a bağlılı
ğı, O’na olan sevgisi, coşkusu, 
sabrı, şükrü, sade hayatı, in
sanlara ve hayvanlara merha
meti, hoşgörüsü, çocuklara 
olan sevgisi, tevazuu, yardım
severliği, cömertliği, fedakâr
lığı, misafirseverliği, çalış
kanlığı gibi güzel hâlleri ço
cuğa benimsetilmelidir.”

Edebi T arih

Çocuk kitaplarının özellikle 
dini içerikli olanlarının kolay
ca yazılamayacağmın farkında 
olduğumu belirtmem gereki
yor. Çok yönlü bir iştir bu;bu 
alanda deneyim sahibi olma
nın yanında, seslenilen kitleyi 
tanımayı da gerektirir. Konu
nun seçimi, anlatımı ve biçem 
başlıca sorunlardır. Başarını en 
önemli koşulu çocukluk ırma
ğının nabzını tutabilmek ve sil 
ustalığını yalınlaştırarak kulla
nabilmektir. Bütün bunların 
pedagojik bir tutumla sanatsal 
ustalığın bireşimini gerektirdi
ği ve bu ikisinin birlikte yoğ
rulmasının önemini ortaya 
koymaktadır.

Bu alanda yer alan metinle
rin tarihlik değeri hususunda 
belki 19. yy dan itibaren yay

gınlaşan bilimsel tarihten daha 
ziyade edebi tarih geleneğini 
merkeze alan yorumlar yapıl
malıdır. Bu edebi tarih yazımı
nın üç temel varsayımı vardır:

a) Hz. Muhammed’in 
(s.a.s) tarihi kişiliğini ve dav
ranışlarını ortaya koyan ger
çeklik

b) Hz. Muhammed’in gö
revini fark etme.

c) Tarihsel bir hafıza 
oluşturmak

Bu alana yönelik olarak or
taya konulan eserlerde birbi
rinden çok farklı iki yönelim 
vardır, tik yönelim profesyo
nel tarih yazımının anlatıya 
dayalı olay yönelimli olan an
latılar. İkincisi ise Hz. Pey
gamberin farklı özelliklerini 
anlatır. Ama ne olursa olsun 
okur yazarlık politikalarıyla 
hafızanın biçimlendirildiği gü
nümüzde hakim tarih yoru
munun her yere nüfuz etme 
gayreti karşısında muhalif ta
rih anlatıları bu imkanlardan 
yararlanabildikleri ölçüde yay
gınlık kazanıyor ve okur ya
zarlık öncesi çağda mümkün 
olamayacağı kadar geniş kitle
ler için tarih bilincini hedefle
yebiliyor. Bundan dolayı tarihi 
anlatılar bilincimiz üzerinde 
fazlasıyla etkili bir güçtür. Ta
rihin bu pedagojik boyutu 
toplumsal bilincin geçmişe 
ilişkin farklı kavrayışlarını da 
beraberinde getirmiştir. 
(Tosh;2005;12)

Hz. Peygamberin hayatı 
vahyin nazil olduğu dönem
den itibaren Müslümanlar için 
en güzel örnek olma vasfını 
sürdürmüştür. Çocuk kitapla
rı ise son asırlara ait olan bir 
yayın fenomenidir. Biri vahiyle
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doğrudan irtibatlı olan bir ki
şiliği işaret etmekte, diğeri ise 
bir dizi sosyolojik gelişmenin 
tesiri ile ilgili olmaktadır. Ama 
Hz. Peygamber hayatını anla
tan çalışmalar toplumsal ger
çeklikten kopuk olarak mı 
gerçekleşmektedir? Elbette ki 
bunun böyle olduğunu söyle
mek mümkün değildir. Dü
şünsel bakımdan, her bilgi , 
her araç gibi çocuk siyerleri de 
tarihsel ve toplumsal bir ze
minde meydana gelmektedir. 
Kaldı ki pratiğe baktığımızda, 
değişik yönlerden sosyolojik 
şartların yansımalarını bu ki
taplarda görebilmekteyiz. Şu
nu belirtmek gerekir ki, bütün 
bu eserlerde Hz. Peygamber 
algısı ve onun öğrettiği değer
lerin şimdiki zamanlara taşın
ması ortak bir amaçtır.

Siyer-çocuk ilişkisi konu
sunda öncelikle belirtmek ge
rekir ki, siyer etkinlikleri hep
si şu veya bu ölçüde toplumsal 
ihtiyaçlarla ilişkili olarak orta
ya çıkmaktadır. İkinci olarak 
bunlar, toplum zeminin de 
gerçekleşmektedir. Üçüncü 
olarak da içtimai siyer ekolü 
de diyebileceğimiz bir durum 
söz konusudur. Çocuklarda 
çocuk duyarlılığı, bilincinin 
oluşumu sonrasında Hz. Pey
gamberin mesajında, yaşamın
da yer alan çocuk söyleminin 
öne çıkması en azından çocuk 
üzerinde İslami mesajı sunma 
ve kültürel çerçeve oluşturma 
amacı güdülmektedir.Bu ba
kımdan müfredat programları
na kadar yansıyan çocuk mer- 
kezlilik kavramı son on yılda 
yazılan edebi siyer algısının 
üzerinde yoğun olarak durdu
ğu konulardandır.Bunun ince
lenmesi ve bu dönüşümün

sosyolojik temellendirilmesi- 
nin yapılması gerekmektedir. 
Sosyoloji , bilindiği toplumsal 
kurumlan, organizasyonları, 
toplumsal yapı, kültür ve de
ğişme gibi konuları incele
mektedir. Dolayısıyla siyer söz 
konusu olduğunda kültürel 
çerçeve bakımından ortaklık
ların olduğu görülür. Bütün 
bilgi türlerinde olduğu gibi si
yer bilgisi dile dayanmaktadır. 
Yani dile kodlanmak suretiyle 
okuyucuya ulaştırılmaktadır. 
Yine Bilgi Sosyolojisi’nin orta
ya koyduğu şekilde yorum et
kinliğinin nesnesi olan bilgi 
veya varmayı hedeflediği haki
kat sosyal ve tarihsel alandan 
kopuk değildir. Bu süreçte 
sosyal faktörler siyerlerin kale
me alınma sürecinde yönlen
dirme veya bilginin üretilmesi 
etkili olabilmektedir. Dolayı
sıyla siyer ve çocuk ilişkisinde 
sosyal ve tarihsel gerçeklikler 
ihmal edilmemelidir. Diğer bir 
anlatımla bu kitapların yazım 
süreci sosyal ve tarihsel ger
çeklerden yalıtılmış bir süreç 
değildir. Bu açıdan bakıldığın
da siyerin de bir bilgi üretme 
süreci olduğunu hatırda tuttu
ğumuzda bu alanın, ürettiği 
bilginin sosyal temellerini gör
mezden gelmemiz mümkün 
değildir.

Herkes bu süreçte kendi 
aklını kullanmakta, edindiği 
İslami kültür birikimini kul
lanmaktadır. Dolayısıyla deği
şik İslami anlayışlara sahip ya
zarların bu kitapları yazarken 
kendi peygamber algılarını 
yansıttıklarını söylemek müm
kündür. Birinin kaleme aldığı 
eser ötekinin aynı değildir. 
Herkesin farklılığını, İslami 
bilgideki değişik usuli yakla-

1 şunları kısacası kültürel sis
temleri görmek olanaklıdır. Bi
linç farklılıkları kimi eserlerde 
İsrailiyat kabilinden malzeme
lerin yoğun olarak yer alışını 
da beraberinde getirmektedir.

Ayrıca burada aklın tarih- 
selliği gündeme gelmektedir. 
Sözlü kültürün baskın olduğu 
zamanlarda insanların akima 
bu tür eserler kaleme alma dü
şüncesi gelmiştir. Bu nedenler 
bu siyerler yirminci yüzyılda 
itibaren hakim olan yazılı kül
türel sistemler, çevre ve top
lumla irtibatlıdır. Aynı zaman
da farklı tarihsel ve mekansal 
bağlamlarda bulunan insanla
rın bilinç farklılığına da işaret 
eder bu durum. İnsanlar, sözlü 
kültürün baskın olduğu top- 
lumlarda yaşadıklarında yazılı 
kültürün sunduğu değer ve 
araçların onların şuurunu te
melden etkilemesi mümkün 
değildir. Bilinçler farklılaştık
ça yeni araçlar devreye gir
mektedir. Kısaca ifade etmek 
gerekirse, Hz. Muhammed’in. 
kitlelere iletilmesinde araç 
olan dil, keza tarihsel ve top
lumsal boyutlarını göz ardı 
edemeyeceğimiz bir bilgi üret
me etkinliği olarak, sosyolojik 
açıdan siyerin teorik zeminini 
oluşturmaktır.

Ç ocuklar İçin Siyer 
Birikim inden Bir Kesit

Siyerin çocuklar için yazımını 
üstlenen kişi, değer olarak be
lirli şartların ve toplumsal 
olayların içinde yetişmiş; dola
yısıyla kimlik ve sosyal aidiye
tini bu bağlamda kazanmıştır. 
Bu özellikler düşünsel yöneli
mini etkileyen en önemli et
kenlerdir. Belirli bir dünya, ta

58 ÜMRAN NİSAN ‘07



Siyer Kitapları Üzerine I Araştirma-İnceleme

rihsel durumda yaşayan insa
nın bundan tamamen sıyrıl
ması mümkün olmadığı gibi 
mutlak suretle gerekli görül
memelidir. Bir yazarın siyer 
birikimini yazarken yaşadığı 
dünyadan soyutlanarak boş 
bir zihinle yapması mümkün 
değildir.Sosyal bağların etki ve 
yönlendirmesi her yazar için 
şu veya bu ölçüde etkilidir. 
Örneğin; Leyla Azzam Ayşe 
Gouverneur un The Life o f The 
Prophet kitaplarının yayıncısı 
The Islamic Taxts Socıety 
1985 yılında kitaba yazdığı 
önsözde şunları söylüyor: “Is- 
lami Metinler Demeği, dinin gi
derek önemsizleştiği bir dünya
da, Islamiyetin esaslarına dair 
yanlışsız ve güzel kitapların ço
cuklara ulaştırılmasının zaruri 
olduğunu düşünüyor. Üzüntü 
duyulacak bir gerçek ki, yalnız
ca dünyevi am açlara hizmet 
eden çekici kitapların bolca bu
lunduğu piyasada, yetkin biçim
de çıkarılmış kitapların sayısı 
bir kaçı geçmiyor. Şüphesiz bu 
kitaplar genellikle çocuklara 
gerekli eğitim ve kültür arka 
planını veriyor, anacak dinin 
oynadığı rolün giderek ufalma
sı, çocuklar için yazılmış dini 
kitapların nispeten önemsiz bir 
rol biçilmesinde kendisini göste
riyor. Islami Metinler Demeği, 
çocuk dizisiyle, dinin çocuğun 
hayatında kenarda değil, tam 
merkezinde yer almasını ümit 
ediyor.” (Azam-Gouverne- 
url997)

Yukarıdaki alıntı bu konu
ya giriş mahiyetinde şimdilik 
belki şunları söylemek müm
kündür. Öncelikle eserin ya
zılması süreci göz önünde bu
lundurulmalıdır. Burada özel
likle yazarların verdiği bilgiler

önem taşımaktadır. Çünkü ya
zarın eseri neden yazmaya ka
rar verdiği ve eserin hangi aşa
malardan geçerek meydana 
geldiği konularında birebir 
bilgiler önem arz etmektedir. 
Yine eserini kaleme alırken re
feransta bulunduğu temel kül
türel ekoloji nedir? Bunların 
karşılaştırılması da önem arz 
etmektedir.

Bu konuda yazılan eserin 
değerlendirilmesiyle tür odak
lı tasnifler yapılmalıdır. Bu ko
nuya yönelenlerin deneme, ro
man, öyküler, fantastik metin
ler, bilgilendirici metinler gibi 
eğilimlere işaret ettiği açıktır. 
Siyerin zaten bütün ayrıntıları 
değil de bazı bölümleri anlatıl
maktadır.

Kuran’ı kerim tefsirinde ol
duğu gibi siyer literatüründe 
de dikkati çeken önemli geliş
me, eski din ve kültürlere iliş
kin bilgi, tasavvurların, yaşa
yışların,hurafelerin de akset
mesidir.

Bu konuda konumuz açı
sından en önemli husus Israili- 
yat dediğimiz yabancı kültür
lere ait rivayetlerin İslam kül
türlerine sızmış olmasıdır. Bu
nunla Yahudi kültürü başta ol
mak üzere Nasranilik, Mecusi
lik gibi diğer din ve kültürler
den gelen rivayetler kastedil
mektedir. Bununla ilgili çocuk 
kitaplarına da yansıyan epey 
malzeme bulunmaktadır. Ör
neğin; Güneşe Yolculuk roma
nında bu malzemeler bulun
maktadır. Islami çocuk edebi
yatında Hz. Muhammed’i ko
nu alan türler siyer, kırk hadis, 
ve şiirler şeklinde gelişmiştir. 
Kaynağını siyerin oluşturduğu 
manzum ve mensur eserler 
Türkçe çocuk edebiyatında

önemli bir yekûn yer tutmak
tadır. Türkçe çocuk edebiyatın 
da ilk siyer çalışmasının ne ol
duğu hususunda belirgin bir 
ad ve tarih vermek güç olsa da 
bu konuda öncelikli çalışmala
rın Eşref Edib ve 197O’li yılla
rın ikinci yarısında çevrilen 
Seyyid Kutup - Abdülhamit 
Cûde Es-Sahhar’m kaleme al
dığı eserlerde ivme kazandığı 
ve daha sonra yazılan eserlerin 
bunlardan etkilendikleri söy
lenebilir. Bu eserler şu yönler
den önem taşımaktadır:
1) Yazarın gayesini, nasıl bir 

Hz. Muhammed anlatmak 
istediğini, siyer anlayışım, 
rivayetler haberler karşı
sındaki tutumunu göster
mesi

2) Siyerden ne beklediği
3) Okuyanların bir siyer kita

bından beklentilerini gös
termesi

4) Kamuoyunun nasıl bir Hz. 
Muhammed algısı içinde 
olduğunu göstermesi.

«

Eşref Edib Peygamberimiz 
adlı çalışmayı hazırlarken çok 
emek sarf etmiştir. Hem Türk
çe çocuk edebiyatını hem de 
Mısır gibi bazı İslam ülkelerin
deki okullarda okutulmakta 
olan bu konudaki eserleri in
celemiştir. Edib bütün bu ça
lışmaların bilgi düzeyinde ye
terli olduğunu ancak verilen 
bilgilerin çocukların yaşı itiba
riyle fikir seviyelerine uygun 
olma durumu tam anlamıyla 
gerçekleştirilemediklerini be
lirtir. Ona göre çocuk kitapla
rında sadelik esas alınmalıdır. 
“Çocuğun asla anlayamaya
cağı terimlere, ağır deyimlere 
boğulmuş bir eser, çocukların 
ne kafalarında bir iz oluştura
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bilir, ne d e kalplerinde bir 
bağlantı, b ir  sevgi.” Hz. Mu-
hammed (s.) bütün peygam
berlerin en yücesi olduğu yö
nündeki yaklaşımlar eleştirile
bilir. Peygamberimiz anlatılır
ken bizim gibi insan olan bir 
peygamber anlayışı yerleştiril
meye çalışmıştır. Onun da ye
mek yiyen, anne babası, çolu- 
ğu çocuğu olan bir peygamber 
olduğu algısı İslamcılık akımı
nın peygamber tasavvuruna 

. uygundur. “Peygamberimiz 
tıpkı bizim gibi insandı. Anne 
baba evladı idi” vurgusu önem
lidir. Çocuk siyerlerine bakıl
dığında son zamanlara kadar 
Türkçe siyerlerin genel karak
teristiğini oluşturan Osmanlı 
siyer yazıcılığının menkıbe, 
abartılı haber ve hikaye ağar- 
lıklı doğasıyla yer karşılaşırız. 
(Erşahin, 2005 337) Türkçe’de 
yer alan S.Kutup-A.C.Es Sah- 
har, Diyanet işleri Başkanlı
ğının hazırladığı kitaplarda 
pek olmamakla birlikte özel
likle Güneşe Yolculuk ta abar
tılı ifadelerle, uydurma riva
yetlere, asılsız haberlere çokça 
yer verdiği görülür. Bu siyer 
aynı zamanda tasavvufi nite
liklidir. Bu niteliği fantastik 
kurguyla sentezleyebilmiştir.

Bu siyer kitabında ayrıca 
gizemlere de yer verilir.Hz. 
Muhammed’e duyulan sevgi 
yetişkinlere dönük Muhamme- 
diye, Envarü’l Aşikin ve Kara 
Davud gibi popüler eserlerde 
yer alan peygamber tasavvuru
na benzemektedir. Nur-i Mu
hammedi üzerine kurulan bir 
peygamberlik algısı söz konu
sudur. Bu anlayışı ağarlıklı 
olarak tasavvuf beslemiştir. 
Dolayısıyla Hz. Muhammed 
olağanüstülüklerle donatılmış,

mucizevi bir hayat yaşamış 
olarak sunulmaktadır. Muci
zevi bir hayat sürmüş ve pek 
çok mucize göstermiş olan Hz. 
Muhammed vefat etmiş ol
makla birlikte kabrinde hala 
diridir. (Arpa-
guş,2001;151vd.) Bu anlayış 
günümüzde özellikle Hz. Mu
hammed’e yazılan mektuplar
da, şiirlerde de varlığım gös
termektedir.

Netice

Jeorge Luis Borges, ‘uzun yıl
lardır edebiyatla uğraştığım  
halde bir estetik kuramı gelişti
rebilmiş değilim’ der. Devamla 
kuramların bizi harekete sevk 
eden dinamikler ‘dürtüler’ ol
duğunu ve bunların her yazar 
için değişeceğini belirtir.

Türkçe yayın dünyasında 
geniş bir okur kitlesine sesle
nen nitelikli çocuk kitapları 
var. Eksikliler de var kuşku
suz.Mükemmeliyet insan 
praksisinin düşe kalka başara
bileceği uzun soluklu bir yol- 
culuktur.Türkçe kaleme alı
nanların yanında dünya çocuk 
edebiyatından da çevrilen 
eserleri de incelediğimizde 
okuyucuya bambaşka kurgu
larla farklı görselliklerle sunan 
güzel çalışmalar nicel ve nitel 
dönüşümler geçiren dini içe
rikli çocuk kitaplarının önem
li bir gerçekliğini oluşturur. 
Eserler çocuk edebiyatının bü
tün türlerini kuşatacak çeşitli- 
liktedir.Bunun yanında kırk 
hadis odaklı çalışmalarda ek
lendiğinde çocuklarda pey
gamber tasavvuru oluşturacak 
epey eserin kalem alındığını 
rahatlıkla söyleyebiliriz 
Kur’an-ı Kerim’de Peygam

ber’imizin bize üsve-i hasene 
(en güzel örnek) olduğu belir
tilmektedir. Çocuklar için ço
cuk dilinde din kitaplarının 
hazırlanması hem çocukların 
ilgisini, çeker hem de velilerin 
farklı yaşlarda bulunan çocuk
larına Peygamberin hayatının 
nasıl öğretilmesi gerektiği ko
nusunda yardımcı olur Onla
rın siyer konularını kolayca 
bilmelerine anlamalarına ço
cuklara kavratmalarına, öğret
melerine katkıda bulunur.
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YENİDEN MÜSLÜMAN OLMAK!

ÖMER KARATAŞ

M üslümanlar olarak bir akıl karmaşası yaşıyoruz 
aslında. Nereye bakacağımızı, kimleri seveceği
mizi, Kimlere güveneceğimizi bilmiyoruz. Öyle 

garip bir durum ki yaşadığımız, sevmediğimizi söylediği
miz şeylerle her gün teşri-i mesai yaparken; uğruna can
larımızı vermeyi taahhüt ettiğimiz şeylerle günlerce 
hemhal olmasak yine de bu durumdan rahatsızlık duy
muyoruz.

Sevda nedir, sevmenin bedeli var mıdır? Belki de bu
nun farkında değiliz. Yüreklerimizin mimarları bir değil 
de ondan bütün bu çelişkiler. Allah’ı “Rab” kabul ettiği
mizi söyleyip, hayatımızı başkalarının terbiyesine bırak
tığımız zaman düştük bütün bu sıkıntılara.

Aslında Müslümanlar olarak çok uzun zamandan be
ri yaşarıyoruz bütün bunları.

Aslında hayatımızın tasavvurunu bu dünya üzerine 
kurmuş olmamızın sonucu bütün bu yaşadıklarımız. 
Ahirete inandığımızı söylesek de, bu söz dilimizin ötesi
ne geçip, hayatımızı tanzim edemiyor. Etseydi böyle mi 
olurdu hayatımız?

Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için yaşamazdık. 
Hiç ölmeyecekmiş gibi hayatın bütün güzelliklerini bu 
dünyada yaşamanın sevdasına düşmezdik.

Bir de yaşadığımız çelişkileri kabul etmeyişimiz yok 
mu? Seküler düşünmemize, modern yaşantımıza, dün
yevi hayatımıza türlü kılıflar buluşumuz yok mu? “İnan
dıkları gibi yaşamayanlar yaşadıkları gibi inanırlar” de
mişler ya. İşte biz bunu yaşıyoruz.

Aslında yeni bir şey değil yaşadığımız. Türlü millet
ler sözünü ettiğimiz bu çelişkinin envai çeşidini yaşayıp 
durdular Hz Adem’den günümüze. Kılıf aynı kılıf. Çeliş
ki aynı çelişki. Ünce tasavvurumuz yıkıldı. Sonra hayatı
mızda kırılma noktaları kendini gösterdi. Sonra bütün 
hayatımızı, dilimizle inandığımızı söylediğimiz dinimiz 
değil, yaşamayı alışkanlık haline getirdiğimiz dünyevi ta
savvurlar inşa etti.

Bütün bu yaşadıklarımız tersine çevirmek yaşadıkla
rımızı tersinden okumaktan geçiyor aslında. Önce tasav
vurumuzu yeniden inşa etmek lazım. Kuran’ın "Ey iman 
edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Ki- 
tab’a, ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. ”(Nisa-136) 
emri gereği imanımızı gün be gün tazelemeliyiz ki; mo
dem dünyanın yıkıcı, yozlaştırıcı, imha edici, kutsalları 
tanımayan hayat tasavvurunun etkilerinden imanımızı ve 
hayatımızı koruyabilelim. Müslüman olarak geldiğimiz

bu dünya hayatına Müslüman’ca bir hayat sunabilelim.
Aslında rehber açık. Elimizin altında. Ancak rehbe

rimizle aramız o kadar çok açılmış ki. Önce Kuran ayet
lerini nüzul sebebinden/ niyetinden ayrı okumaya başla
mışız. Kuranın hayatımıza etkisini azalmış. Sonra kelime 
manasıyla okur olmuşuz. O da yetmemiş, Kuran’ı lafza 
indirgemişiz. Okuyup sevap kazanılan bir kitap halini al
mış Kuran. Bu da yetmemiş. Bütün Kuran’ı bir Mushafa 
indirmişiz. Öperek başımıza koyup başucumuza asmışız. 
Bir daha da aklımıza gelmemiş oradan indirmek.

Okuma, anlama faaliyetlerimiz olmuş zaman zaman. 
Ancak o da çoğu zaman entelektüel bir bilgi olmaktan 
öteye geçememiş ne yazık ki. Öğrenmişiz, ama amel et
memişiz. Amel etmişiz belki. Bu sefer de ihlâsı kaybetmi
şiz. Ihlâsı kaybetmeden amel edenler parmakla gösterile
cek kadar azalmış. Onların da kıymetini bilmemişiz.

“Hep birlikte Allah’ın ipine (İslam’a) sımsıkı sanlın” 
(Al-i tmran:103) diyen Kuran’a inat başka iplere sarılmı
şız. Başkalarından beklemişiz kurtuluşu. Bazen bir ide
oloji olmuş bu kurtarıcı, bazen bir insan. Kendine hayrı 
olmayanlar, hayır kapısına dönüşmüş. Devlet olarak da 
Müslümanlar olarak da derdimizin çaresini kendimizde 
arama kararlılığı gösterememişiz. Oturup ağlar olmuşuz 
halimize. Yakınmaya hakkımız varmış gibi, yakınır ol
muşuz Müslümanların içine düştükleri halden.

Hayatımızı yeniden inşa etmeye; yeniden iman et
mekle, insanın “içini” değiştirmeden “dışını” değiştir
meye çabalamanın hüsran ile sonuçlanacağım bilerek 
başlamak lazım.

Hayatı bütünüyle değiştirmeye, bir bütün olarak 
Müslüman olmaya, Müslümanlığımızı ha
yatımızın bütününe yaymaya gayret gös
termek lazım.

Yaşadığımız çelişkilerden ancak yü
reklerimizi ve hayatımızı bir 
tek mimarın eline verdiğimiz,
O’nun emirlerine teslim oldu
ğumuz gün kurtulabiliriz.

İslam’ın hayatın süsü değil ta 
kendisi olduğunu yüreğimizin en 
derinlerinden hayatımızın her ay
rıntısına yayma gayretinde olursak 
kurtulabiliriz.

Yeniden Müslüman ol
makla kurtulabiliriz.
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Yayaşayan İslâm

RASÛLÜLLAH VE NAMAZ

KERİM BULADI

A llah’ın varlığını, birliğini kabul ettikten 
sonra İslam dininin en önemli esası na
mazdır. Allah Teâlâ, tertip bakımından 

Kur’ân’ın ilk sûresi olan Fatiha ile kendini tanıt
maya başlar. “Rahman ve rahim olan Allah’ın 
adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rab- 
bi Allah’a mahsustur. O, rahmandır ve rahim
dir. Cezâ gününün mâlikidir. (RabbimizO an
cak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet 
umanz- Bize doğru yolu göster. Kendilerine lü
tuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; 
gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu de
ğil!”1

Kur’ân’ın özü olan bu sûrede Yüce Rabbi-
miz “Ben Rahmânım, Rahîmim, Sadece hamde la
yık olan benim. Bütün kâinatın ve varlıkların sahi
bi benim Din gününün mâliki de benim. Ancak ba
na ibadet edilir. Ancak benden yardım istenir. An
cak ben doğru yola iletirim. Ancak ben lütufta bu
lunurum. Her türlü sapıklıktan, sapanlardan, sap
tıranlardan ancak ben sizi korurum” buyurarak 
bize kendisini anlatır, kudretini kavratır, yüceli
ğini ve kudretini beyan eder.

Fatihadan sonra bütün Kur’ân sûrelerinde 
Allah Teâlâ güzel isimleri ve sıfatları ile sürekli 
bir şekilde yüce zatını, kudretini, sanatını ve bü
yüklüğünü tanıtarak, yerin, göğün idaresinin 
kendisine ait olduğunu ve bunların içinde olan 
bütün varlıkların sahibi ve yaratıcısı bulunduğu
nu zihinlere, kalplere nakşeder. Peygamber 
Efendimiz de Mekke’de 13 yıllık peygamberlik 
döneminde hep bu gerçekleri, tevhidi ve muhte
vasını anlattı. Önce itikatları düzeltmeye, insan
ları küfür ve şirkin boğucu atmosferinden kur

tarmaya ve arındırmaya çalıştı.
Yine tertip bakımından Kur’ân’ın en son sû

resinde Allah Teâlâ kendisini şöyle tanıtır: “De 
ki: İnsanların kalplerine vesvese veren, (insan 
Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan 
şeytanının şerrinden insanların Rabbine, in
sanların malikine (mutlak sahibi ve hakimine) 
insanların İlâhına sığınırım.”2 Görüldüğü gibi 
bu sûrede Allah, kendisini bütün insanların 
Rabbi, İlâhı ve Mâliki olarak tanıtmaktadır. 
Kur’ân Allah’ı tanıtarak başlar, Allah’ı tanıtarak 
sona erer.

Allah, Kur’ân’da yoğun olarak kendisini ta
nıttıktan sonra en çok namaz üzerinde durur. 
Namaz, imanı koruyup geliştirdiği için 
Kur’ân’m, kelime-i tevhitten sonra üzerinde ıs
rarla durduğu ana konudur. Çünkü namaz ol
madan imanı korumak ve geliştirmek mümkün 
değildir.

Namaz bütün ilahi dinlerin temel ibadetidir. 
Bütün peygamberlere namaz kılmaları emredil
miştir. “Ona (İbrahim’e), İshak’ı ve fazladan 
bir bağış olmak üzere Ya’kub’u lütfettik; her bi
rini salih insanlar yaptık ve kendilerine hayırlı 
işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi 
vahyettik”3 âyetlerinde bu gerçek ifade edilmek
tedir. Peygamberimize ve onun ümmetine de ay
nı talimat verilmiştir.4

İnsanlığın yaratılış gayesi, Allah’ı tanımak ve 
O’na kulluk etmektir. “Bana ne oluyor ki, beni 
yaratana ibadet etmeyecekmişim!..”5 âyetinde 
açıkça ifade edildiği gibi, insan olarak yaratılma
nın temel vazifesi, Allah’a ibadet etmektir. Kul
luğun temeli namazdır. Namaz, yaratılış görevi
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dir. İnsan olarak yaratılmanın bir şükranesidir. 
Kulluğun başı ve devamı namazla tamam olur.

Peygamberimiz(s.), namazın önemi konu
sunda şöyle buyurur: “...Biliniz ki, amellerini
zin en hayırlısı namazdır.”6 Bu hadis, mü’mi- 
nin yapacağı her türlü ibadetin ve meşru faaliye
tin en önemlisinin namaz olduğunu açıklamak
tadır.

Namaz çok önemli bir ibadettir. “Kişi ile 
şirk ve küfrün arasında (yalnız) namazı terk 
etmek vardır”7 hadisinde açıkça belirtildiği gi
bi, bir mü’mini küfür ve şirkten uzaklaştıran 
amel, namazdır. Kıyamet günü kulun ilk olarak 
sorguya çekileceği amel de namazdır. Hz. Pey
gamber^.) şöyle buyurur: “Kıyamet gününde 
kulun ilk olarak hesaba çekileceği husus farz 
namazıdır. Eğer farz namazını tam olarak ye
rine getirmişse ne güzel. Eğer yerine getirme
mişse şöyle denilir: Bakın bakalım, bunun 
nafile namazı var mıdır? Eğer nafile namazı 
varsa, farzların noksan kalan kısımları bu 
nafilelerle tamamlanır...”8

“İslam’ın direği namazdır”9, “Namaz dinin 
direğidir”-^ buyuran Peygamberimiz bu hadis
lerinde dini yüksek bir binaya, namazı ise söz 
konusu binanın direğine benzetmiştir. Demek 
ki, din binasının ayakta durması ancak namazla

mümkündür, diğer bir ifade ile din! prensiplerin 
birey ve toplum hayatında hakim olması ancak 
namaz sayesinde olur.

Bir mü’min için namaz, maddi ve manevi ba
şarının temel dayanağıdır. Nitekim bu husus şu 
âyetle teyit edilmektedir. “Sabır ve namaz ile 
Allah’tan yardım isteyin”ü ,  “Ey İman edenler! 
Sabır ve namaz He Allah’tan yardım iste
yin.”1^.

Allah Teâlâ’ya yaklaşmanın ve O’nun sevgisi
ne erişebilmenin yolu namazdır. Mü’min, namaz 
vasıtasıyla, âlemlerin Rabbi olan Allah’a en içten 
dilekleri ile durumunu arz eder.

Namaz, kurtuluşa, istikrara, güven ve huzu
ra erdiren üstün bir ibadettir. Kulluk ancak 
onunla hedefine ulaşır ve tamamlanır. Allah Te- 
âlâ’nm rızasına onunla ulaşılır, Hz. Peygam
berin ümmet dairesine onunla girilir, iman 
onunla değer kazanır, insanlık onunla anlamını 
bulur, cennet onunla elde edilir. Peygamberi
miz, bu hususta “Namaz cennetin anahtarı
dır” 13 buyurmuştur. Cennet kapıları namaz 
anahtarı ile açılacak, cennete onunla ayak bası
lacak, ebediyet âlemindeki bitmeyen mutlu yü
rüyüşe onunla başlanacaktır.

“Amellerin hangisi Allah Teâlâ’ya daha se
vimlidir?” diye Peygamberimize sorulunca

NİSAN '07 ÜMRAN 63



•  |
Yayaşayan Islâm Rasûlüllah ve Namaz

“Vaktinde kılınan namazdır”^  cevabını ver
miştir.

Beş vakit namazın Allah ile kul arasında bir 
sözleşmedir: “Allah, beş vakit namazı kullan 
üzerine farz kılmıştır. Kim güzel bir şekilde ab- 
destini alır, beş vakit namazı vakitlerinde kı
lar, rükusunu ve secdesini tam yapar ve huşu 
ile onlan yerine getirirse, Allah Teâlâ’nın katın
da o kimseye bağışlama vadi (sözü) vardır. 
Kim bunlan yapmazsa Allah Teâlâ’nm katmda
o kimseye bir ahit (verilmiş bir sözü) yoktur. 
Dilerse onu bağışlar, dilerse ona azap eder.”ıs

Bir başka rivayette ise Hz. Peygamber Allah 
Teâlâ’nm şöyle buyurduğunu haber vermiştir: 
“(Ey Muhammedi) ümmetine beş vakit nama
zı farz kıldım. Her kim onlan vaktinde kılma
ya devam ederse, onu cennete koyacağıma 
söz verdim. Kim onlan devam ettirmezse, ona 
verilmiş bir sözüm yoktur. ’16

Her iki hadiste namazın Allah ile kulu arasın
da bir sözleşme olduğu vurgulanmış ve sözleş
menin ana maddeleri Allah tarafından açıklan
mıştır. Sözleşmenin şartlarını eksiksiz yerine ge
tirenlere bağışlama ve cennet sözü verilmiştir. 
Namaz hakkında belirtilen bu özel durum, na
maz ibadetinin çok üstün olduğunu gösterir.

“Büyük günahlar işlenmedikçe kılınan beş 
vakit namaz ve eda edilen iki Cuma namazı, 
aralannda işlenilen günahlara keffarettir.”17

Hadisten açıkça anlaşılacağı gibi, beş vakit 
namazına usûlüne göre devam eden ve Cuma na
mazını kılan kimsenin, bu esnada işlediği küçük 
günahlarının temizleneceği belirtilmiştir. Şayet 
küçük, büyük günahları yoksa, kendisine iyilik
ler yazılır, dereceleri yükseltilir. Büyük günahla
rı varsa onların da hafifletileceğini ümit ederiz.18

“Kim emredildiği şekilde abdestini alır ve 
emredildiği şekilde namazını kılarsa, önce
den yapmış olduğu (kusurlu) ameli se
bebiyle işlediği günahı affolunur.”
“İstikamet üzere olun. (Bunun seva
bım) siz sayamazsınız. Şunu bili
niz ki, amellerinizin en hayırlısı 
namazdır. Hakkıyla abdest almaya 
ancak mü’min riayet eder.”^® Na
mazın fazileti ile ilgili bütün hadis

leri burada zikretmek mümkün değildir.
Aşağıdaki hadis, Peygamberimizin namaz 

konusundaki hassasiyetini ve bizlere ışık tutan 
değerlendirmesini ihtiva etmekte, Efendimizle 
onun iki güzide arkadaşının sade hayatını özet
lemektedir. Birçok ders çıkaracağımız ibret dolu 
hadisi İmam Müslim ve Tirmizî rivayet eder.

Ebu Hureyre(r.a) şöyle anlatır: Bir gün Ra- 
sul-i Ekrem, hiç adeti olmadığı bir saatte dışarı 
çıktılar. O saatte de Rasul-i Ekrem ile karşılaşa
cak kimse olması muhtemel değildi. Bu sırada 
birden Ebu Bekir(r.a) ile karşılaştı. Peygam
ber^.) “Ey Ebu Bekir! bu saatte evden çıkmana 
sebep nedir?” diye sorunca, Hz. Ebu Bekir “Ra- 
sûlüllah’ı görmek, yüzünü seyretmek ve ona se
lam vermek için çıkmıştım” diye cevap verdi.. 
Onlar böyle konuşurlarken çok geçmeden Hz. 
Ömer çıka geldi. Allah Rasulü(s.) ona da aynı 
soruyu sorarak “Ya Ömer bu saatte buraya gel
mene sebep nedir? Hz. Ömer (r.a.) “Ey Allah’ın 
Rasûlü açlık sebebiyle buraya geldim” deyince, 
Peygamber (s.) “Ben de sizin gibi biraz açım” 
diye buyurdular. Rasül-i Ekrem: “Haydi kalkın” 
buyurarak hep birlikte Ensar’dan Ebu’l-Heysem 
adlı sahâbinin evine gittiler. Ebu’l- Heysem’in 
çok hurmalığı ve koyunları vardı. Hizmetçisi de 
yoktu. O anda Ebu’l- Heysem’i evde bulamadı
lar. Bunun üzerine “Eşin nerede” diye hanımına 
sordular. Hanımı, “kocam bize tatlı su getirme
ye gitti diye cevap verdiği sırada Ebu’l- Heysem, 
elinde tatlı su ile doldurduğu bir kırba ile çıka 
geldi ve su kabını hemen yere koydu. “Anam- 
babam sana feda olsun!” diyerek Rasül-i Ek
rem’i kucakladı ve arkadaşlarına hoş geldin de
di. Onları hemen bahçeye götürdü ve altlarına 
sergi serdi. Daha sonra hurma ağaçlarının yanı
na gidip bir hurma dalını kopararak önlerine 
koydu. Bunun üzerine Allah Rasulü (s.) “Ey 
Ebu’l- Heysem! (hurma dalı kırmasaydm da 
bizlere olgunlarını seçseydin ya!” buyurdu. 
Ebu’l- Heysem “Ey Allah’ın Rasûlü! Kendi eli
nizle olgununu koruğundan seçmenizi, hangi
sinden isterseniz ondan yemenizi istedim” 

der. Hurmayı yiyip soğuk sudan içtikten son
ra, Rasül-i Ekrem şöyle buyurdu: “Nefsim 
kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki;
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kıyamet gününde ondan sorulacağımız nimet 
işte bu nimettir. Serin gölge, tatlı, güzel hurma 
ve soğuk su.” Ebu’l- Heysem yemek hazırlamak 
için ayrılınca, Allah Resulü (s.); “Süt veren bir 
hayvanı sakın kesme” buyurdu. Ebu’l- Heysem 
bir dişi oğlağı keserek pişirdi ve onlara ikram 
etti. Hep birlikte yemeği yedikten sonra Pey
gamber (s.) Ebu Heysem’e, “Hizmetçin var mı?” 
diye sorunca Ebu’l-Heysem, “yoktur” diye ce
vap verdi. Rasûl-i Ekrem, “Bize esir geldiğinde 
hazır bulun. Sana bir hizmetçi verelim” buyura
rak oradan ayrıldılar. Bir gün Rasul-i Ekrem e 
iki esir gelince Ebu’l- Heysem (r.a.) Resûlül- 
lah(s.)’m yanma geldi. Allah Rasulü Ebu’l-Hey- 
sem’e “Birisini seç” buyurdu. Ebu Heysem, “Ey 
Allah’ın Peygamberi! Benim adıma sen seç” de
yince Rasûl-i Ekrem, “İstişare edilen emin kim
sedir. (Onlardan birini işaret ederek) şunu al, 
çünkü onu namaz kılarken gördüm. Bu esire 
ma’rufu (iyiliği) tavsiye et, (ona iyi muamele j 
et) buyurdu. Ebu’l- Heysem, esiri alıp eve gö
türdü. Hanımına Rasuli Ekrem’ in iyilik tavsiye
sini habere verdi. Bunun üzerine hanımı “Allah 
Rasulü (s.)’ in iyilik edin emrini yerine getire
bilmemiz, ancak onu azat etmekle mümkün 
olabilir” deyince, hemen Ebu’l-Heysem “azad 
olsun” dedi. Rasuli Ekrem(s.) Ebu’l-Heysem’le 
hanımının bu güzel hareketini öğrenince “Al
lah’ın gönderdiği her peygamberin veya halife
nin muhakkak iki sırdaşı (biri melek, biri şey
tan) vardır. Biri ma’rufu (iyiliği) emreder, mün- 
keri(kötülüğü) yasaklar. Diğeri de onu kötülü
ğe sevk eder O kötü sırdaştan kendini koruyan, j 
kendini tam korumuş olur”21 buyurarak, onla
rın yaptıklarını memnuniyetle karşılar.

Peygamberimizin namaz konusundaki hassa
siyetini açıkça gösteren bu hadis, Müslümanla
rın günlük hayatlarında kişileri değerlendirirken 
uymaları gereken kritere işaret etmesi açısından 
da büyük önem kazanmaktadır. Gerçekten dos
doğru, huşu, ihlas ve hudu’ ile namaz kılanlar
dan önce kendisine, ailesine, toplumuna, mille
tine, iş yerine asla zarar ve hiyanet gelmez. Na
maz, şaşmai bir ölçüdür. Namaz, en ayrıcı bir 
alâmettir. Namaz, Müslüman’ın kimliğidir. Müs
lüman, onunla tanınır, onunla kemale erer, 
onunla felaha kavuşur, onunla hakkın rızasına 
ulaşır, onunla cennete girer.
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Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar | Mehmed said Hatiboğlu

MEHMED SAİD HATİDOĞLU VE ANKARA İLAHİYAT EKOLÜ

ABDULLAH YILDIZ

Burdur civarının meşhur âlimlerinden Hatib Hoca lâ- 
kablı Mehmed Re’fet Efendi’nin oğlu olup, Islami haya
tın canlı olarak yaşandığı, odalarının sayısız kitabla do
lu olduğu, cemaatle namaz kılınan bir evde büyüyen 
Mehmed Said Hatiboğlu hocamızla “geçmişten gelece
ğe” sohbetimize, babası ile başlıyoruz.

CHP Yönetiminin Varlığından 
Rahatsız Olduğu Alim: Hatib Hoca

Hatib Hoca’nm ilim mecrasına girişini şöyle anlatıyor 
Hatîboğlu Hoca: “Babam rüştiyeyi bitirip medreseye gir
meden önce, semerci ustası olan babası, onun tüccar ol
masını murad ettiğinden cebine birkaç altın koyarak İs
tanbul’a göndermiş, mal alsın diye. Babam da elindeki 
paranın tamamıyla kitab alıp dönmüş...” Mahmud Bey 
Medresesini bitiren Hatib Hoca, Burdur Müftüsü olan 
hocası Halil Efendinin delaletiyle camilerde Hatiblik ve 
vaizlik yapmaya başlar. 1928’de Müftü Efendinin vefatı 
üzerine müftü vekili olur; o günlerde müftüler seçimle 
tayin edildiğinden Müftülüğe aday olur ve seçimi kaza
nır. Ancak Hatib Hoca, 1932’de “görülen lüzum üzeri
ne” Şebinkarahisar’a tayin edilir. Hatîboğlu Hoca, baba
sının neden Burdur’dan uzaklaştırıldığım, ancak yakın
larda Diyanet arşivini didik didik ederek öğrenebilmiş: 
“Meğer” diyor Hatiboğlu Hoca; “Halk Partisinin Genel 
Sekreteri Recep Peker Burdur’a gelmiş, partinin Burdur 
yönetimi Peker’e demiş ki, ‘Bu Hatib Hoca Burdur’da ol
duğu sürece bizim burada gelişmemize imkan yok; Ho
cayı gönderin buradan.’ Tabi, babam onların hevesleri
ni kursaklarında bırakmış, görevinden istifa edip Bur
dur’da kalmış, vaizlik ve hatiblik yapmış.”

On yıl kadar sonra yine Müftü Efendinin ölümü üze
rine seçim yapılır ve halkın teşviki ile aday olan Hatib 
Hoca en çok oyu alır; ama Diyanet onu değil, daha az oy 
alan diğer adayı müftü tayin eder. (‘Demek ki, mevcud 
YÖK uygulamasının evveliyatı buradan başlıyor’ diye

25  Eylül 1933'te Burdur'da doğan Mehmed 
Said Hatiboğlu, ilk ve ortaokulu Burdur'da 
okudu. Lise eğitimine İzmir Atatürk Lise- 
si'nde başladı ve Antalya'da bitirdi.
1954-1958'de İlahiyat Fakültesi'nde okudu.
1959 başında Prof.Dr. Tayyib Okiç'in "Hadis 
Asistanlığı'na tayin edildi.
1962'de "İslami Tenkid Zihniyeti ve Hadis 
Tenkidi'nin Doğuşu" isimli teziyle Doktor, 
1967'de "Hz.Peygamber'in Vefatından Eme- 
viler'in Sonuna Kadar Siyasi-İçtimai Hadise
lerle Hadis Münasebetleri" teziyle Doçent, 
1978 de "İslam'da İlk Siyasi Kavmiyetçilik: Hi
lafetin Kureyşliliği” teziyle Profesör oldu.
Din İşleri Kurulu (DİB) Üyeliğinde bulundu. 
Ankara İlahiyat Fakültesinde Hadis Kürsüsü 
Başkanlığı yürüttü.
Basılı Eserleri: H ilafetin  Kureyşliliği, M üslü
man K ültürü Üzerine, Kur'an ve Tarihsellik  
Yazıları, Şerefü  Ashâbi'l-Hadîs tahkîki ve çe
viriler.
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bir durum tesbiti yapıyoruz birlikte.) Bu duru
mu kendilerine yediremeyen Burdurlular Anka
ra’ya Diyanet merkezine gelip haklarını ararlar.
O sıra Diyanet İşleri Başkanı Şerafettin Yaltkaya 
ise de tayinlerde etkili olan Ahmet Hamdi Akse- 
kili merhumdur. Burdurlulara der ki; “Ben Hatib 
Hoca’nm ilmini, değerini, kadrini sizden daha 
iyi bilirim; fakat şimdi bize ilim lazım değil, sü
kûnet lazım. Ben burada oldukça Hatib Hoca 
Burdur’a müftü olamaz.” Bu arada parantez içi; 
Osman Yüksel Serdengeçti merhumun akrabası 
olan Aksekili’ye çok kızdığını, zira zamanın yö
netimine hiç itiraz etmediğini; elbette Din’e bü
yük hizmetleri olan bu zâtın ancak ölümünden 
on-onbeş gün önce verdiği bir beyanatta mevcut 
duruma dair zehir-zemberek panorama çizdiğini 
söylüyor Hatiboğlu Hoca ve ekliyor: “Demek ki, 
babam ‘sükûneti bozan’ adamdı.” Babasının hem 
CHP yönetiminin hem de Diyanetin huzurunu 
kaçırmasını ise şöyle izah ediyor hocamız:

“Rahmetli babam, Şebinkarahisar’a tayin 
üzerine istifa ettiği sıralar Rizeli Tahir Efendi is
minde bir zât gelmiş ve ona, Hanefi fıkıh kay
nakları ile yetinmeyip İbn Teymiye, İbn Hazm, 
İbnu’l-Kayyım, Şevkani gibi zevatın kitablarım 
okumasını tavsiye etmiş. Bunun üzerine babam 
bütün bu kitabları getirtip okumaya başlamış. 
Bu kitablarm hepsi oturma odamızdaydı ve ba
bam hep bunları okurdu. Kanaatim o ki, babam 
bu kitablarda ortaya konulan ‘Dini, yani Kitab ve 
Sünnet üzerine bina edilmiş İslâm’ı, dolayısıyla

Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar

bir tek mezhebe bağlı kalmama şeklindeki Sele- 
filiği ilk kez Burdur’da başlatan insandır ve bu 
durum birilerini rahatsız etmiştir.”

Hatib Hoca’nm Kütübhanesine Sahib Çıkma 
Kararıyla Başlayan İlim Yolculuğu

Merhum Hatib Hoca, sürekli meşguliyeti sebe
biyle çocuklarının öğretimine vakit ayıramaz; 
ikiz kardeşi Ahmed’le birlikte Mehmed’i, tanıdı
ğı bir mahalle hocasına gönderir. Kur’an okuma
yı, rahmetli Hâfız Ömer Efendi’den öğrenirler. 
“Kardeşim Ahmed’le birlikte, Kur’ân-ı Kerimleri 
koltuğumuzun altma gizler; hocaya giderdik” 
diyor ve devam ediyor Hatiboğlu Hoca; “Kur’ân’ı 
yağmurdan mı gizliyordunuz, diyeceksiniz. Ha
yır, o yıllarda Kur’ân okumak, okutmak yasak; 
ihbar edilmekten korkuyorduk. Ezanlar Türkçe 
okunuyordu. Biraderim Ahmed’le birlikte mina
relere çıkıp ‘Tanrı uludur’ diye çok ezan okudu
ğumuzu hatırlıyorum. Hatta bizim oralarda şöy
le bir söz vardır; ‘Tanrı uludur, o kadar uludur 
ki, herkesi ulutur’. 1950’lere gelinceye kadar, di
ni hayat böyle yasaklı, kısıtlı idi.”

Söz Şeflik Devrinin yasaklarından açılınca, o 
yılları ve öncesini inceleyen Geodhart Jash- 
ke’nin Yeni Türkiye’de İslâmlık isimli eserine 
yaptığı tenkidi hatırlıyor: “Kitabtaki yanlış ve 
eksik noktalar ilk bakışta dikkatimi çekti. Bir 
çok yer Türkçe çeviride atlanmış geldi bana. Ha
lazadem Kelam Profesörü Cihat Tunç Almanca
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bilir; ona bahsettim. Hemen rahmetli Tayyib 
Hocamdan kitabın Almanca aslını getirip baktık. 
Mesela kitabın Almanca’smda İnönü hakkında 
söylenen şu söz Türkçe’sinde yok: İsmet Paşa, 
hayatında İslamiyet lehinde hiçbir şey söyleme
miş ve yapmamıştır’. Alman bunu yazıyor, bi
zimkiler çıkarıyor.” Hatîboğlu Hocamızdan bu 
kitabın tenkidini isteyen Ankara’daki bir yayıne
vi, yazıyı Jaskhe’ye ulaştırmış. Alman yazar da 
hocamıza bir teşekkür yazısı göndermiş. Ten- 
kidlerin hepsinin gerçek olduğunu belirten Jask- 
he, sonraki baskılarda bu hususların değişmesi
ni istemiş. CHP’nin bazı camileri sattığını delil
ler göstererek yazdığını, ama Türkçe baskıda 
bunların çıkarıldığını özellikle vurgulamış. Hatî
boğlu Hoca, yeri gelmişken, rahmetli babasının 
Burdur’da satılan camilerden birini satın alıp 
halka bağışladığını hatırlatıyor.

Hatîboğlu Hoca henüz 12 yaşındayken, 
1945’te babası Hatib Hoca kısa bir hastalığın ar
dından vefat eder. O sırada sanat okulunda oku
yan ve mühendis olmayı hedefleyen Hatiboğlu, 
babasının bıraktığı zengin kitablığa sahip çıka
bilmek için, ailenin tensibiyle sanat okulunun 
ikinci sınıfından ayrılır ve ortaokula tekrar bi
rinci sınıftan başlar. O yıllarda kitablara ve ki- 
tablıklara sahip çıkmak çok önemlidir. Hocamı
zın aktardığına göre, kitabları okuyacak, değeri
ni bilecek kimse olmadığından, bazen hanımlar 
turşu küplerine kapak yaparlarmış onları, kimi
leri de kalabalık etmesin diye atarlarmış evlerin
den. Bir hocaefendi vefat edince, alıp okumak is
teyenlere haber salınır, gelip alırlarmış. “Ah- 
med’le birlikte böyle bir kitablığa gidip epey ki- 
tab seçmiştik; keşke hepsini alsaymışım” diyor 
Hatiboğlu Hocamız.

Babası Hatib Hocanın kitab merakı hakkında, 
onun ölüm yatağmdayken tanık olduğu bir hatı
rayı şöyle naklediyor Hatîboğlu: “Hacca gidenler 
babama uğrar; helalleşir, nasihatlerim alırlardı. 
Hacca niyetlenmiş Burdurlu bir tüccar da eve ge
lip babama, oradan istediği bir şey olup olmadı
ğını sordu; o da ‘filan alimin şu kitabının devamı 
çıkacaktı, eğer çıkmışsa onu alıp getiriniz’ dedi. 
Birkaç gün sonra vefat edecekmiş, ne bilirsin!”

Son derece celadet sahibi bir insan olan Ha
tib Hoca’nm okuduğu hutbeler de meşhurdur. 
Hatîboğlu Hoca babasının heyecanlı hutbeleri

nin halkı etkilediğini, cemaatin yollara taştığını 
ve hutbe sonunda kendisinin sırılsıklam ter için
de kaldığını söylüyor.

Milli Mücadele yıllarında Burdur Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti Başkanlığı ve İane Komisyonu 
Başkanlığı da yapmış olan Hatib Hoca, hem Bur
dur halkının hem de bölge ve Türkiye insanının, 
ilim çevrelerinin de tanıdığı, değer verdiği bir si
madır. O yıllarda, yörenin ünlü Demirci Efe’si, 
aldığı yalan beyanlar üzerine bir gün Hatib Ho- 
ca’yı çağırır, o da hiç tereddüt etmeden gider. 
Herkes ‘eyvah, gitti bizim hoca’ diye düşünür
ken, Hatib Hocanın konuşmasına ve vakarına 
hayran kalan Demirci Efe, ona belindeki altın 
kabzalı silahını ve deri yeleğini hediye edip gön
derir. Yine, aslen Burdurlu ve Mehmet Akifin 
damadı olan Ömer Rıza Doğrul Burdur’a geldi
ğinde onu ziyaret edermiş; hatta hocayı İstan
bul’a götürmek için çok uğraşmış. Hatib Ho- 
ca’yı, Kur’ân ve Sünnete dayalı İslam anlayışını 
kitab haline getirmesi için çok teşvik etmiş. Ho
ca bu kitabı yazmaya başlamış ama ömrü yetme
miş. Ö.Rıza Doğrul, yazılan kadarını çocukların
dan istemiş; kendisi -o sıralar sağcı ve Almancı 
denen- Cumhuriyet gazetesinde yazdığından, bu 
kitabı ‘Ana Kaynaklarıyla İslâm  Dini’ adı altın
da orada bastırılmış: 1946.

Ankara İlahiyat Fakültesi Yıllan: 
“Okulda Arabça Öğretecek Ehil Hoca Yok”

Hatîboğlu ilk ve orta öğrenimini Burdur’da, lise 
eğitimini de Burdur’da lise olmadığı için İzmir 
ve Antalya’da tamamlar. O yıllarda gençlere di
nin nasıl tanıtıldığına dair bir örnek veriyor: “İz
mir Atatürk Lisesinin kütübhânesinde okudu
ğum bir tarih kitabında şöyle bir ibare vardı: 
‘Muhammed 40 yaşma geldiğinde kendi buldu
ğu ve doğru olduğuna inandığı bir dine halkını 
çağırmaya başladı.’ Bakın, o yıllarda peygambe
rimize (Hz.) demeye bile tahammülleri yoktu. 
Bu saygısızlık bir tarafa, bu cümlede iki küfür 
vardı: Birincisi, İslâm’ı ‘Allah’ın Dini’ değil, ‘Mu- 
hammed’in Dini’ sayması; İkincisi de ‘dininin 
doğru olduğuna inanıyor ama doğru değil’ de
mek istiyor olmasıydı.”

İslâm’a böyle bakıldığı ve halkın dinden ta
mamen uzaklaştırılmak istendiği, cenazeleri kal
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dıracak hocanın bile bulunamadığı bir dönemin 
sonunda (1949), Halk Partisi’nin son Başbakanı 
Şemseddin Günaltay CHP’li milletvekillerinin 
onayı ile İlahiyat Fakültesi açmaya karar verir. 
Fakülte açılır ama kadrosunu kurmak, Tefsir, 
Hadis, Fıkıh dersi verecek profesör bulmak 
mümkün değildir. ‘‘Altı yüz yıl İslâm’ın bayrak
tarlığım yapan Osmanlmm torunları bu hale 
düşmüştü” diyor Hatiboğlu hocamız. Ve Ankara 
îlahiyat’a girdiğinde Arabça öğreneceği bir tek 
yeterli hoca bulamadığını ve imdadına babası 
Hatib Hoca’mn kitablarmın yetiştiğim belirtiyor. 
Yeri gelmişken, kendi kendine Arabça’nm en iyi 
Kur’ân’dan öğrenileceğini, yaz aylarında önüne 
Kur’ân’ı ve Haşan Basri Çantay’ın mealini koya
rak önce kendisi çevirip sonra meale bakarak 
baştan sona Kur’ân’ı geçtiğini söylüyor ve bunu 
tavsiye ediyor. Hatta, bu çalışma sırasında Çan- 
tay mealindeki birçok mürettib ve dil yanlışını 
tesbit edip kendisine gönderdiğini, merhumun 
da yeni baskılarda bunları düzelttiğini ve kendi
sine teşekkür ettiğini ekliyor. Ve gençlere bir 
tavsiyede daha bulunuyor: “Ben o yaşta bunu 
yaptım ve bir yanlışın düzeltilmesine vesile ol
dum; sizler de yaşımız küçük demeden okudu
ğunuz kitablara tenkîdî gözle bakın; unutmayın, 
ilim tenkidle başlar. Bu yüzden benim doktora 
tezim de “Islami Tenkid Zihniyeti” üzerinedir. 
Eğer o yaşta bu tür yanlışların düzeltilmesine 
vesile olursanız, sevabı daha çok olur.” Hatiboğ
lu bir yandan kendi kendine Arabça öğrenmeye 
çalışırken öbür taraftan da Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi’ndeki bir Alman profesörün Arabça 
derslerini takip eder. “Düşünün, ‘elin gâvuru’ 
dediğimiz bir Alman gelmiş, Müslümanlara 
Arabça öğretiyor” diye taaccübünü ifade ediyor 
Hocamız. Dahası, “Bizim talebeliğimiz sırasında 
İlahiyat Fakültesinde namaz kılan bir tek profe
sör vardı, o da rahmetli Tayyib Okiç idi” diyor. 
Söz, Tayyib Okiç merhuma gelmişken, onu en 
iyi tanıyanlardan Hatiboğlu’ndan Tayyib Hoca’yı 
anlatmasını istirham ediyorum.

Muhammed Tayyib Okiç, Annemarie 
Schimmel ve Muhammed Tavit et-Tanci

Bosnalı Muhammed Tayyib Okiç’i, Saraybos- 
na’da Şeyhülislâm muâvini olan babası Tevfik

Efendi Paris’e okumaya göndermiş. Orada dok
torasını tamamlayan Okiç, tezin basım merhale
sinde babasının ağır hastalığı sebebiyle Bosna’ya 
dönmüş ve bir daha gidememiş. Fransa Üniver
site kurallarına göre, doktora tezi basılmayanlar 
‘Doktor’ unvanını kullanamadığından Tayyib 
Hoca bu unvanım hiç kullanmamış. Belgrat’ta 
Türk sefaretinde çalışmaya başlayan Okiç, 
2.Dünya Savaşı çıkınca Almanlar tarafından tüm 
elçilik personeliyle birlikte Almanya’ya götürü
lür; aylarca sonra onlarla birlikte gemi ile Türki
ye’ye gelir. ‘Dünya vatandaşı’ statüsünde kalır, 
ölünceye kadar Türkiye’den ayrılmaz.

Tayyib Okiç Hoca, Ankara İlahiyat Fakülte
sinde 1950’de, önce Dogmatik İlimler Kürsüsü
nün başındadır. Daha sonra Hadis, Tefsir Kürsü
lerini kurar ve uzun yıllar burada görev yapar; 
İlmî birikimi, takvası, fedakârlığı, sabrı, sebatı 
ile herkes tarafından hayırla yâd edilir. Fakülte
de yıllarca ‘sözleşmeli personel’ statüsünde çalı
şan hoca, İslâmî ilimlerin gelişmesinden rahatsız 
olan üniversite yönetimince sözleşmesi sözleş
me hükümlerine aykırı şekilde feshedilerek sus
turulmak istenir. Danıştay’a iki kez dava açan 
Tayyib Hoca davayı kazandığı halde bir türlü 
Fakülteye dönemez. Hiç evlenmemiş olan Tay
yib Hoca duyarlı Müslümanların yardımlarıyla 
hayatını idame ettirmeye çalışır. (Bu konuları 
anlatırken Hatiboğlu hocamız duygulanıyor, 
gözleri yaşararak ‘bunlar içimi sızlatıyor’ diyor.) 
Bir ara Erzurum İlahiyat’ta dersler verir. 1977 
Şubat tatilinde Erzurum’dan dönerken, kar yağı
şı sebebiyle uçak kalkmayınca aceleci tabiatı se
bebiyle hemen otobüse biner, yollarda üşütür ve 
yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak Anka
ra’da vefat eder. Kardeşleri çıkıp gelirler Bos
na’dan. Tayyib Okiç Hoca, vefatından önce 
“borçlarımı ödeyin” diye vasiyet etmiştir. An
cak, merhumun kitablarmdan başka hiçbir mal 
varlığı yoktur. Kitablarına İlahiyat Fakültesi ta
lip olur; ama kardeşleri, ‘hocaya bu muameleyi 
yapan bir fakülteye kitablarmı vermeyiz’ derler, 
haklı olarak. Hatiboğlu hocamızın gayretiyle ki- 
tablarm listeleri çıkarılır ve en yüksek ücreti ve
ren İzmir Yüksek İslam Enstitüsüne verilir.

Prof.Hatiboğlu, merhum Tayyib Okiç’in hâ
len kendisinde bulunan bir sandık dolusu belge 
ve evrakından anlaşıldığı üzere, merhum
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1945’te Türkiye’ye ilk geldiğinde tercümanlık 
yaparak geçimini sağlamış, boş zamanlarında ise 
Başbakanlık Arşivinde çalışmalar yaparak Bal
kanlarda İslâmiyet üzerine vesikalar toplamış. 
Bu vesikaların çok önemli olduğunu söyleyen 
Hatiboğlu, bunlar üzerinde çalışmaya devam et
tiğini söylüyor. Hiç evlenmeyen ve her işini ken
disi görmek zorunda kalan Tayyib Hoca, sadece 
mukavelesinin fesholunmaması için bir tek ki- 
tab yazmıştır, o da Bazı Hadis Meseleleri Üzerine 
Tedkikler.

Prof.Dr.Anneınarie Şimmel ise Dinler Ta
rihi hocasıdır. 17 lisan bildiği söylenen Schim- 
mel Hanım son derece mütevazı bir kişidir. Bir 
gün, öğrencileri ile birlikte Hafız Sabri Özdil’in 
Fakültedeki kıraat derslerini takip eder; Hati
boğlu: ‘hocam siz de mi?’ deyince, ‘hançeremi 
düzeltmek için dinliyorum’ der. Hatiboğlu ho
camız, ilmi birikimine hayran olduğu Schim- 
mel’e dair bir hatırasını şöyle anlatıyor: 
“Prof.Suut Kemal Yetkin’den sonra Sanat Tari
hi dersimize Schimmel Hanım gelmişti. Yanıl
mıyorsam 1957 senesiydi. İstanbul’daki sanat 
eserlerini gezdik birlikte. Edebiyat hocamız 
Rıfkı Melül Meriç de var gezide. Süleymaniye 
Camiine girdiğimizde, Rıfkı Melül hocamız ba
na emretti: ‘geç mihraba, Kur’ân oku’. Hoca 
emredince, mihraba geçip yarım saat kadar 
Kur’ân okudum. Süleymaniye’nin akustiği ma
lum. Onlar kubbenin altında beni dinliyorlar. 
Aralarında bulunan merhum Profesör Hikmet 
Tanyu, sonradan bana anlatıyor: Sen Kur’ân 
okurken Rıfkı Hoca geçtiğin makamları söylü
yordu; Hicaz, Rast, Mahur vs. Schimmel Hoca 
ise, huşu içinde Kur’ân’ı dinliyor ve ağlıyordu.” 
Kur’ân’ı Almanca’ya tercüme ettiğini de hatırla
tarak “gizli Müslümandı” diyenler olduğunu 
söylüyorum. Hatiboğlu Hoca, “İslâm aleyhine 
hiçbir sözü yoktu” diye tasdik ediyor ve ona 
minnet ve hayranlığını ifade ediyor. “Tayyib 
Okiç hocam beni kendisine asistan almak iste
diğinde, Fakültede tek boş kadro Prof.Schim- 
mel’in Dinler Tarihi’nde vardı. Allah taksiratını 
affetsin, o kendi kadrosunu bana vererek asis
tan olmamı sağladı. Bunu hiç unutamam.”

M.Tavit et-Tanci Hoca’nm büyük bir alim 
olduğunu, bilhassa edisyon kritik dediğimiz ten- 
kidli basımda üstad olduğunu vurguluyor hoca

mız. Türkçe’yi pek iyi bilmeyen Tanci Hoca hep 
Arabça konuşurmuş. Hoca iki daire tutar, birine 
kitablarmı koyar, diğerinde ise kendi oturur
muş. “Maalesef” diyor hocamız, “1974’te ben 
yurt dışında iken vefat haberini gazeteden öğ
rendim. Kendisi bir ara memleketi Fas’a gittiyse 
de geri dönüp gelmişti. Yurt dışına gitmeden ön
ce, İstanbul’da tesadüfen Beyazıt’ta karşılaşmış
tık. Beni kaldığı yere götürdü. Beyazıt Köprülü 
Kütüphanesinin arka sokağındaki bir handa ki
raladığı karanlık, izbe, küçük bir odada kalıyor
du. Son olarak İbnü’l-Emin’in Fihrist’i ve İbn 
Haldun’un Mukaddime si üzerinde çalıyordu ama 
tamamlayamadı. Türkçesi iyi olmadığı için 
Türkçe kitab yayınlamadı ama mesela Fas’ta ba
sılan Tertibü’l-Medarik'in ilk cild tahkiki önün
dür.

Hatiboğlu Eserlerinin 
Basımını Neden Tehir Ediyor?

Söz dönüp dolaşıp Hatiboğlu hocamızın bunca 
ilmi çalışmasını neden kitablaştırmadığma, bir 
başka ifade ile kitablarınm neden bu kadar az 
olduğuna geliyor. Hocamız bunun sebebini şöy
le açıklıyor: “Bizim zamanımızdaki kaynakları
mız sınırlıydı ve bize yetiyordu; ama sonra her 
sene yeni kitablar, kaynak eserler çıkmaya baş
ladı. Eğer hâlâ okuyup da kendinizi yanlışlar
dan uzaklaştıracak kitabları okuma imkanınız 
varsa, yani daha mükemmeli yakalama şansınız 
varsa, ben bu şansı kullanmadan eser yayınlan
ması gerektiğine kani değilim. Eseriniz daha az 
hatalı, daha eksiksiz olmalı. Bu yüzden doktora 
ve doçentlik tezlerim, sonradan yaptığım ilave
lerle iki-üç misline çıkmıştır. Ben bunları ta
mamlayıp da yayınlayamazsam, siz yayınlarsı
nız diye vasiyet ediyorum arkadaşlarıma.” Ho
camız, İlmî hassasiyetinin bir gereği olarak, ça
lışma yaptığı konuda çıkan tüm eserleri okuma
sı gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “Kendi müte
vazı kütüphanemde okumadığım o kadar çok 
eser var ki... ‘Peki hocam, bunları okumaya 
ömür yeter mi’ diyeceksiniz; o zaman da, ‘Ma
dem ömür yetmiyor, o zaman yazmak zorunda 
mısın be adam!’ diyorum. Ben bir makaleyi bile 
birkaç ayda yazarım.” Hocamız, bu hassasiyeti 
sebebiyle kitablarmı bastırmamış. “Hilafetin Ku-
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reyşliliği” tezinin yayınlanması ise profesör ol
ması için zaruri olduğundan bilmecburiye basıl
mış.

Bu bağlamda Hatiboğlu Hoca, Müslümanlar- 
da tedkik ve tenkid kültürünün yerleşmesi ge
rektiğini, sadece İslâm dünyasında yazılan ki- 
tablarm değil Batı dünyasında İslâm hakkında 
yazılan kitabların da tedkik edilmesinin zaruri 
olduğunu söylüyor. “Bugün karşımızda bizi biz
den daha iyi tanıyan bir dünya -Batı dünyası ve 
Uzak Şark dünyası- var” diyor ve örnekler veri
yor: “İslâm Ansiklopedisi’ni ilk kez müsteşrikler 
yazdılar. Biz Türkçe’ye çevirdik, Mısır Arabça’ya 
çevirdi. 300 yıldır bizi araştıran Batı’da bizden 
daha alim adamlar var, maalesef. Mesela Henry 
Laoust; Hanbelîliği ondan daha iyi bilen bir 
adam yoktur. Rahmetli Tayyib Okiç’in doktora 
arkadaşıdır. 25 yıl Şam’da kalmıştır. Ben Paris’te 
tanıdım kendisini. Her sene bir konu işler, yıl 
sonunda o kitab olarak çıkar. Ben orada iken, 
Gazali’nin Politikası üzerine dersler verdi; ertesi 
sene La Politique de Gazali kitabı çıktı. Hamidul- 
lah Hoca da gelir, onun derslerini dinlerdi; mer
humun derslerini dinlediği tek adam oydu.”

Söz Hamidullah Hoca’ya gelince, hocamızın 
kendisiyle yakın dostluk kurduğunu, ondan çok 
istifade ettiğini ve kendisiyle mektublaştıklarmı 
bildiğimden, biraz da Hamidullah Hoca’yı anlat
masını istirham ediyorum Hatiboğlu hocamız
dan.

Ve Muhammed Hamidullah Hoca

Muhammed Hamidullah, merhum Tayyib 
Okiç’in yakın dostu imiş ve birbirleri ile sürekli 
haberleşirlermiş. Hatiboğlu Hoca kendisiyle ilk 
kez 1964’te Serahsi’nin 800.ölüm yıldönümü 
münasebetiyle yapılan bir toplantıya katılmak 
üzere Ankara’ya geldiğinde Tayyib Hoca’nm 
evinde tanışmış. “Beni ‘küçük kardeşi’ olarak ka
bul eden Hamidullah hocayla ilişkimiz hiç kesil
medi” diyor hocamız ve ekliyor: “Kendisine ilk 
hizmetim, Serahsi’nin Siyer-i Kebir Şerhi vesile
siyle oldu. Bütün dünyada devletler hukuku ko
nusundan yazılmış ilk eser olan İmam Muham- 
med’in Siyer-i Kebir’ini Serahsi 5 cilt halinde 
şerh etmiştir ve ilginçtir, bu kitabın Arabça bas
kısı tamamlanmadan Türkçe tercümesi çıkmış
tır, iki cilt halinde. Tercüme eden de Mehmed 
Münib Aymtabî’dir. O sıralar İslâm şaheserlerini 
asılları ve Fransızca çevirilerini bir arada yayın
layan UNESCO bu kitabın Fransızca’ya çevirisi
ni Hamidullah hocaya teklif etmiş. Hoca bunu 
hazırlamış, ama bir türlü yaymlanamamış. Yıl 
1974, Sünnet kongresi sebebiyle Cezair’e gidiyo
ruz, eski Diyanet reisi Tayyar Bey’le birlikte. Ha
midullah Hoca da oraya gelmişti. Fırsatı yakala
mışken, Tayyar Bey’e Hoca’nm hazırladığı bu şa
heseri Diyanet olarak basmalarının büyük bir 
hizmet olacağını söyledim. ‘O zaman teklif ede
lim’ dedi ve birlikte Hoca’ya bu teklifi götürdük.

NİSAN ‘07 ÜMRAN 71



Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar Mehmed said Hatiboğlu

Hoca ‘hay hay’ dedi. Ben hemen Hoca’yla birlik
te Paris’e gittim; tercemeleri almak için. Ho
ca’nm evine gittim; bir de baktım ki tam üç bin 
varak. Gittim büyük bir bavul aldım ve doldu
rup getirdim. O çantayı hala saklarım evde. Ney
se, uzun uğraşmalardan sonra Diyanet onu 4 
cild halinde bastı... Tabi, bu sefer satılması ile il
gili sıkıntılar yaşadılar, hatta bana tarizlerde bu
lundular ama o kitabın kıymetini sonradan anla
dılar. Üstelik Hamidullah merhum, bu kitabı 
satmak isteyen Parisli kitabçılarm adreslerini 
verdiği halde yeterince değerlendirilemedi. Kal
dı ki, ne Hamidullah ne de bu fakir bu yorucu 
çalışmadan beş kuruş almış değiliz... Her neyse, 
sonradan yabancı dilden kitablar alırken takas 
yoluyla bu kitabı değerlendirmişler...”

Hatiboğlu hocamızın aktardığına göre; Ha
midullah Hoca Paris’te son derece mütevazı bir 
evde yaşar, sürekli İslam! ilimlerle ve tebliğle 
meşgul olurmuş. Tebliğleri o kadar etkili imiş 
ki, her h'afta en az dokuz kişi onun evine gelerek 
İslam’a girermiş. Nice rahipler, rahibeler hidaye
te ermiş onun tebliğleriyle. Birçok kilisenin 
Müslümanlar tarafından satın alınıp cami yapıl
masına vesile olmuş.

Hocamız Salih Tuğ’dan dinlediği bir bilgiyi 
de paylaşıyor bizimle: Hamidullah Hoca hiç İn
giltere’ye gitmemiş. Meğer sebebi şuymuş: Ken
disi Haydarabatlıdır. Ingilizler Hindistan’ı işgal 
edip de Müslüman bir devlet olan Haydarabat 
Nizamlığma son verince, Hamidullah Hoca Pa
ris’te Haydarabat Sürgün Hükümeti’ni kurmuş. 
İngiltere ile Hindistan arasında da ‘suçluları iade 
anlaşması’ olduğundan hocamız İngiltere’ye gi- 
demiyormuş. Böylece Hamidullah hocanın sade
ce ilim değil bir aksiyon adamı olduğunu ve bu 
yönüyle de bizlere örnek olduğunu öğreniyoruz.

Hatiboğlu hoca, Hamidullah merhumla ilgili 
bir-iki hatırasını da aktarıyor: “Hoca beni çok 
severdi. Çok kibar bir insandı. Çok az yemek 
yerdi. Bir tarihte, Erzurum’a gitmek üzere Anka
ra’ya geldiğinde hava meydanında kendisini kar
şılamış ve evimize getirmiştim; hanım da bir 
şeyler hazırlamış, bir tepsi ile getirip önüne koy
du. Daha sonra geldiğimde baktım ki hoca tep
side ne varsa yemiş. Meğer o az yiyen hocamız, 
hanımın ‘yaptığım yemekleri hoca beğenmedi’ 
diye düşünmemesi için ne varsa silip süpürmüş. 
Kibarlığa bakın; kendine zulmetme pahasına bu

nu yapıyor... Bir de çok mütevazı gerçek bir ilim 
adamı idi. Birinde Paris’te kitabçıları dolaşırken 
ilginç bir kitab görüp almıştım; Charles Mils 
isimli bir İngiliz’in Muhammedîliğin Tarihi isim
li eserinin Fransızca çevirisi; 1825 basımı. Hiç 
tanımadığım bu eseri bu sahanın otoritesi olan 
hocamıza sorayım dedim. Götürdüm verdim; 
baktı ve dedi ki, ‘ben bu kitabı ilk defa görüyo
rum’. Bunu dünya çapında bir allame söylüyor. 
Bu kadar mütevazı ve gerçekçi. Aynı kitabı Fuat 
Sezgin hocamıza bizim evi teşriflerinde göster
miştim, o da tanımıyordu. Demek ki Batı dünya
sında, bizim allamelerimizin bile henüz bilme
dikleri kitablar yayınlanmış. Mesela, bizde daha 
Buhari tercüme edilmemişken 1905’te Fransız- 
lar bunu kendi dillerine çevirmişler. Hamidullah 
Hoca bu çeviriyi baştan sona okuyup bir cildlik 
tenkid yazmıştır.

N ezaket Tim sali Ö rnek Bir Bilim Adamı: 
Prof.D r. M ehmed Said Hatiboğlu

Hayatını İslâm’ın doğru anlaşılıp yaşanmasına 
adayan, ömründe hiçbir idari göreve talib olma
yan Hatiboğlu hocamız, sadece kitaba ve oku
maya düşkünlüğü, tenkidçi yaklaşımı, daha mü
kemmeli ve daha az eksik olanı araması gibi ilim 
adamı özelliklerinin yanında kibarlığı, inceliği, 
nezaketi ve sevecenliği gibi şahsiyet özellikleriy
le de örnek alınması gereken bir insan. Onunla 
konuşulacak o kadar çok şey var ki... ikiz kar
deşi Ahmed Hatiboğlu ile birlikte annelerinden 
kalma ud’u kırk yıl sonra tavan arasından çıka
rıp kendi kendilerine öğrenmeye başlamaları... 
Yine hocamızın gençlik yıllarında kendi kendine 
hat sanatına merak sarıp Burdur eski Yeni Cami
min içindeki Arabça levhaları şablon çıkarıp 
Nûr Camiine tatbiki... 1985’te Ankara ilahiyat 
Fakültesine kendisine sorulmadan dekan yapıl
ması sözkonusu iken, daha önce Üniversitenin 
görevlendirmesi ile İran’a yaptığı araştırma gezi
si sebebiyle dekanlıktan olması... Umarız, hatı
ratını da daha eksiksiz olsun diye yazıp yayınla
maktan imtina etmez. Ülkemizin en değerli ilmî 
dergilerinden Islâmiyât’m editörlüğünü de yap
makta olan Hocamıza hayırlı ömürler diliyor, o 
hassas ve derinlikli çalışmalarının bir an önce 
kitab olarak biz okuyuculara ulaşmasını temen
ni ediyoruz.
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Ç ocuk, soyun devam lılığını 
sağladığı gibi, uygarlığa, 
kültürel var oluşa da sü

reklilik kazandırır. Bu bakımdan  
her devirde, her yerde çocuğun 
eğitim i önem arz e tm iş tir. Her 
m edeniyet, kendisini geliştirerek  
sürdürecek nesiller y e tiş tirm e 
nin yollarını arar. "Veled-i pâk 
olur bais-i i'zaz-ı peder” diyen 
Şeyh Galib ile "Dünyada insanın 
en önemli işi, yüzünü ağartacak  
çocuklar y e tiş tirm e k tir"  diyen  
Bertnard Russel’ın am açları ge
nel anlamda bir biri ile örtüşm ek- 
ted ir. Hedeflenen, belli değ erler
le donatılmış insan yetiş tirm ek
tir . Çünkü bir ülkeyi m addî m ane
v î yönden geliştirenler, onun kül
türünü oluşturanlar iyi yetişm iş  
insanlardır. Bunun için, çıplak  
haldeki çocuğu her kültür kendi 
giysileriyle sarıp sarm alam aya  
çalışır.

"B ir insanı al, onu çöz çöz ço
cuk olsun" der Sezai Karakoç. İn
sanın özündeki çocuğa yapılan 
bu vurgu ne güzeldir. Dizeyi ko
num uzla a lakaland ırarak  şöyle 
de diyebiliriz: Bir çocuğu al, onu 
maddî ve m anevî değerlerle yu
mak yumak sar, insan olsun. Ço
cuğun değerlerle giydirilmesinin  
gerekliliği konusunda bir sorun 
yoktur. Farklılığı ve dolayısıyla 
sorunu doğuran, çocuğun ne ile 
giydirileceği ve bunun hangi ka
nallarla, nasıl yapılacağıdır. Bu 
da tek kanaldan yapılabilecek bir 
şey değildir. İlah iyatçıları, eği
tim cileri, sosyologları ed eb iyat
çıları vs. ilgilendiren oldukça ge
niş bir alandır.

Sanat ve edebiyatın tem el iş
levi, şüphesiz, değer sunmak, bu 
yolla insanları eğitm ek değildir. 
Daha çok hayal, duygu, düşünce, 
duyarlık, zevk bakım ından incelt
meyi, olgunlaştırm ayı hedefler 
edebiyatçı. Onun varlığını ve de-

ÇOCUK EDEBİYATINDA 
DEĞERLERİN SUNUMU*

A. Vahap Akbaş

gerini muhatabında uyandırdığı 
estetik haz belirler. Tabii ki ede
biyatın olmazsa olmazı olan bu 
unsurlar da birer değerdir ve 
okuyana bir şeyler ekler, onu ge
liştirir. Ancak ona sanat değeri 
kazandıran bu ekleme, geliştirm e  
işlevi değildir.

Bununla beraber çocuklar  
için yapılan edebiyat söz konusu 
olduğunda durum değişir. Çünkü 
çocuğun bir koruyuculuk alanı 
söz konusudur. Bu alanı yazının  
başında değindiğ im iz ko lek tif 
beklenti ve hedefler oluşturur. 
Bu da yazara kendini sınırlam ak  
gibi önemli bir sorumluluk yükler.

Bu sorumluluk duygusunun  
bir gereği olarak yazar, çocuğun 
idrak gücünü, duyarlığını kısacası 
onun özel dünyasını gözetir; bu 
dünyanın elverdiği ölçülerde onu 
d eğerlerle  don atm aya çalış ır. 
Başka bir deyişle, kalemini bahis 
konusu koruma alanı içinde oy
natır. Çocuğun hayal, duygu ve 
düşünce dünyasının zengin leşti
rilmesinin genel eğitim inden ayrı 
düşünülemeyeceğinin bilincinde
dir. Güzelliği hissettirm e, eğlen
me, eğitim  sacayağının çocuk 
için ne anlama geldiğini de göz 
ardı etm ez.

Çocukların ne ile donatılm ala
rı gerektiğinin zam ana, zem ine, 
kültürlere, inançlara, ideolojilere

göre değiştiği malumdur. Dolayı
sıyla edebî ürünler m arifetiy le  
nelerin nasıl sunulacağı tartışm a  
konusu olagelm iştir. Aslında ta r 
tışm a konusu olan genel çerçe
velerden ziyade bu çerçevenin  
içindeki unsurlardır. Her toplum, 
hemen her zam an çocuklarını di- 
nî-ahlakî, kültürel ve maddî de
ğerlerle donatm aya çalışm ıştır. 
Dinî dışlayanlar, onun yerine ika
me etm eye çalıştıkları ideolojile
rin ilkelerini em poze eder.

Edebiyat açısından, özellikle 
çocuklara yönelik edebiyat açı
sından, zannım ca en önemli so
run, bu değerlerin sunum biçimi
dir. Sunumdaki aksaklıklar çoğu 
zam an m etnin edebî değerine  
halel getirm ekte, hatta onu ede
biyatın sınırları dışına itm ektedir.

Edebiyatı bir ifade etm e yolu 
olarak seçen yazar, m uhatabı ço
cuk da olsa, her şeyden önce in
şa ettiğ i metnin tercih edilen tü 
rün özelliklerini taşım asına özen 
gösterm elidir. Neyi söylerse söy
lesin, söylediğiyle ona giydirdiği 
elbise uyum içinde olmalı. Bir şi
ir, her şeyden önce şiir; bir öykü, 
her şeyden önce öykü olmalıdır.

Unutm am alı ki açık bir mesajı 
olmasa da iyi bir edebî metnin 
bizzat kendisi bir değerdir. Mal
zemesi, ortak bir miras ve aynı 
zamanda bir em anet olan dildir.
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Ve bu dil, bütün bir kültürün, o 
kültürün vazettiğ i değerlerin evi
dir. Onları içinde yaşatır. Güzel 
bir şiir, bir öykü, bir roman, çocu
ğu çocukluğundan çıkarır ve ya 
zarın  çizip ren klend ird iğ i çok 
farklı bir dünyaya götürür. Dile 
hakim olmak, düşünceye hakim  
olmak dem ektir. Düşünce ki insa
nın en ayırıcı vasfıdır. Ve belki 
uyandırılması, kullanılıp geliştiril
mesi gereken ilk ve en önemli de
ğerdir. N itelikli edebî ürünün dili, 
derin düşüncenin ve diğer bütün 
değerlerin kaynaştığı bir dünya
nın kapısıdır. Dilin, çocuğun ilgisi
ni çekecek biçimde ustaca kulla
nımı ince zevk ve duyarlık kapıla
rını da aralar. Ona iç ve dış âlem 
de eğlenceli yolculuklar yaptırır.

Çocuklar için kalem e alınan 
edebî m etinlerin fikirden büsbü
tün arındırılm ası gerektiğini sa
vunm uyorum şüphesiz. Başta da 
belirttiğ im  gibi, çocuğun özel du
rumu, edebiyatçıya da onun eği
tim ine katkıda bulunma sorum lu
luğu yüklüyor. Ancak edebiyatçı
nın, bu işlevi diğer disiplinlerden  
farklı şekilde yapm ası gerekir. 
Deneme, makale, fıkra, hatta anı, 
gezi türünde yazanların m esajla
rını doğrudan sunm alarında bir 
sakınca yoktur. Bu tü rle r fikri 
doğrudan zerk etm eye m üsaittir. 
Ancak çocuk edebiyatında daha 
yaygın olan şiir, masal, öykü gibi 
tü rle rd e  karşım ıza doz sorunu 
ç ıkm a ktad ır. D eğerlerin  dozu  
ayarlanm adan  sunuluşu hem  
m etnin edebi değerini zed e le 
m ekte hem de çocuğu etkilem e  
gücünü zayıflatm aktad ır. Burada 
takip edilmesi gereken yol, çokça 
söylendiği gibi, mesajın m etne  
iç irilerek verilm esidir. M eyveyi 
yiyenin onun içindeki vitam ini 
fark etm em esi gibi.

Ne yazık ki çocuğun algısına 
güvenmeyen bazı yayım cılar, su

nulan değerlerin m etinde adıyla 
sanıyla yer almadığı, yönlendirici 
cümlelerin kullanılmadığı şiirleri, 
öyküleri yayım lam ak istem iyor
lar. Mesaj bağırsın istiyorlar.

Oysa şiirde ilginç im ajlar, gü
zel benzetm eler, vurucu örnek
ler; öykü ve romanda tahkiyenin  
sağladığı im kânlar çocuğun iç 
dünyasını daha derinden e tk ile 
m ektedir. Çocuğu bir ortam a çe
ker ve verilm ek isteneni yaşatır. 
İnsan, fıtra ten  dayatılana tepki 
gösterir. O laylarla, gözlem lerle  
sarmalanmış değerler yüreklere, 
zihinlere sessiz ama derinden iş
ler.

Mutlu bir aile ortam ının anla
tıldığı bir öyküde, ayrıca ailenin 
öneminden, m utlu ailenin ne de
mek olduğundan söz etm eye ge
rek yoktur. Çalışkanlığından do
layı kazançlı çıkan ve mutlu olan 
bir insanın öyküsü, yüzlerce kez 
"çalışan kazanır ve mutlu olur” 
dem ekten daha etkili olur. Bu öy
külerin h isse ttird iğ i zevk ve 
uyandırdığı dil bilinci de cabası.

Akla gelebilecek her türlü de
ğer bu şekilde verilebilir. Bir m il
letin  ye tiş tird iğ i kahram anlar, 
bilge insanlar, sanatçılar, “tan ın 
maya, korunmaya çoğaltılm aya  
değer bütün varlık lar" anlatılabi- 
lir.

Burada gözden kaçırılmaması 
gereken, "çocuğa görelik"tir. U z
m anlar, yaz ılan la rın  "çocuğun  
büyüme ve gelişme çağına, psi
kolojisine, sözcük ve kavram  bil
gisine, algılam a düzeyine" uygun 
olması gerektiğine dikkat çeker
ler. Çocukluğun bir masal, oyun 
ve serüven çağı olduğu da unu
tulm am alıdır.

Bir düşünür, çocuklara verile 
bilecek iki kalıcı mirasın var oldu
ğunu söyler. Bunların biri kökleri
dir, diğeri kanatları. Çocuk edebi
yatçısı, bir bakıma bu mirası ge

lecek nesillere taşıyan  kişidir. 
Kökleri tan ıtm aya, kökle bağlan
tıyı anlatm aya ta lip  olanlar şüp
hesiz yalnız edebiyatçılar değil
dir. Tarihçiler, eğitim ciler ve da
ha başkaları da bu görevi yerine  
getirm eye çalışırlar. Ancak ra
hatlıkla söyleyebilirim  ki, çocuk
lara kanatlar bırakabilen yegane 
kişiler edebiyatçılardır.

Çocuğun yüzünün geleceğe  
dönük olduğu düşünülürse, onu 
kan atland ırm an ın  ne kadar 
önemli olduğu daha iyi anlaşılır. 
Bu nokta da çocuğa değer sunu
mu konusunda bize ipuçları ve r
m ektedir. Peygam ber Efendi- 
miz'in H azreti A li'ye söyledikleri 
ne kadar ufuk açıcıdır: "C iğerpa
relerin ize kendi terb iyenizi giy
dirm eyiniz. Unutm ayınız ki onlar 
sizin yaşam akta olduğunuz za 
mandan başka bir zam an için ya 
ratılm ışlardır." Bir uyarı değil mi 
bu? Çocuklarım ıza miras olarak 
kanat bırakma uyarısı...

Çocuklar için yazanlar, onla
rın sahibi gibi davranm aktan ka
çınmalı, kendini onların yanında 
hissetm elid ir. M üdahaleyi bir 
eğitm e yolu olarak görm em elidir. 
Bir şairin, yazarın çocuklara ya 
pabileceği en büyük iyilik, yazıla
rıyla onların çocukluklarını yaşa
malarına yardım  etm ektir.

Yazar, değer sunayım  der
ken, çocuğu, ilaçla tedavi edilm e
si gereken bir hasta gibi görm e
melidir. Onun sağlıklı bir şekilde 
beslenmesine ve kişiliğinin geliş
mesine katkıda bulunduğunu dü
şünmelidir; bunun için yazm alı
dır.

*  Bu m etin , 2 5 . Tüyap K itap  
ve K ültür Fuan 'nda Salıncak Ya- 
yın ları’nm düzenlediği "S ö zcü k
le r i ve D ünyay ı O ku m a k" adlı p a 
nelde yazarın  sunduğu bildiridir.
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YUSUF DURSUN İLE SÖYLEŞİ

Konuşan: Mustafa Aldı

Ç ocuk edebiyatının çocukluğu ya da çocuğu 
anlatan bir edebiyat olmadığı, tam  tersine  
edebiyatın içinde çocuğa ilişkin bir yönelişi 

barındırdığı artık herkesin malumu. Hal böyle olun
ca çocuklar için özellikle son beş yılda nicelik ola
rak artan kitap sayısında da gözle görülür bir zen
ginlik ve çeşitlilik söz konusu. Bu alanda eserler ya 
yım layan isimlerden biri de Yusuf Dursun. Yusuf 
Dursun aynı zamanda büyükler için de yazıyor. 
Ama yetişkinlerin yazı ile kurdukları ilişki çocuklar
daki kadar doğrudan olmadığından yetişkinlerin bir 
metinle, bir yığın zihinsel, ekonomik, siyasal, kültü
rel vb kodlanma ve şartlanm alar dolayımından bir 
ilişki kurabilirler. Çocuk ve edebiyat İkilisinin ilişki
sini Yusuf Dursun'la konuştuk.

Önce şuradan başlayalım  isterseniz; Neden ço
cuk, neden çocuklar için yazıyorsunuz? Y azar ola
rak, çocuk edebiyatını seçm enizin özel bir anısı var 
mı?

Bir şiirimde: "Bir yanım büyürken/Çocuktur bir 
yanım ." dediğim gibi, içimdeki çocuğun hiç büyü
mediğini düşünüyorum. Kendimi bildim bileli çocuk
larla iç içeyim. Onlarla her zam an güzel ilişkiler 
kurdum. Yayım lanan ilk şiirim  çocuk şiiriydi; cebim 
deki son şiir de çocuk şiiri. A ltı şiir kitabımdan dör
dü çocuklar için yazılm ış. Demek ki çocuk edebiya-

1 9 4 9  Y o z g a t M u s a b e y lı d o ğ u m lu  olan şa ir, 
1 9 6 8 ’ de Y o z g a t Ö ğ re tm e n  O kulunu, 1971’ 
de E rz u ru m  E ğ itim  E n s titü s ü  T ü rk ç e  B ö lü 
m ünü, 1991 'd e  A n a d o lu  Ü n iv e rs ite s i Lisans  
T a m a m la m a  P ro g ra m ın ı b itird i. 1 9 9 6 ' da 
E lazığ  M e h m e t A k if E rsoy Lisesi T ü rk  Dili 
ve E d e b iy a tı ö ğ re tm e n liğ in d e n  em e k li o lan  
Y u su f D ursun , h a len  İs tan b u l B a h ç e lie v le r  
Ö zel İh lâs K o le ji’nde ö ğ re tm e n lik  y a p m a k 
ta d ır .
Ş a irin  ilk ş iir le r i 1 9 8 4  y ılın d an  it ib a re n  T ö re  
d e rg is in d e  y a y ım la n m ış t ır .  D ah a  s o n ra  
T ü rk  E d e b iy a tı, T ü rk  Dili, E rc iyes , N ilü fe r, 
B irliğ e  Ç ağ rı, B iz im  Ece, G üneysu , K ırağ ı, 
Y e s e v i, K ü lliye , Ç ın a r, D iy a n e t Ç ocuk, T ü r 
k iye  Ç ocuk, E lm a Ş e k e ri, Y ü za k ı gibi d e rg i
le rle  b az ı g ü ld e s te le rd e  çok say ıd a  şiiri y a 
y ım la n m ış tır . Ş a irin  a y r ıc a  y a y ım la n m ış  h i
k âye  ve m a s a lla r ı da b u lu n m a k ta d ır . Y u s u f 
D u rs u n ’un Z a m a n  P e rd e s in d e  D e ğ irm e n  
Taşı, N in n ile rd e  B ü y ü m e k , G önülde Gül T e 
laşı, Kuş Y u v a s ı Y ü re ğ im , B ir G o n cad ır P e y 
g a m b e rim , P e y g a m b e r Ç iç e k le ri isim li şiir 
k ita p la r ıy la  En G ü r Seda: İs tik lâ l M arş ı is im 
li b ir h ik â y e  k ita b ı y a y ım la n m ış tır .
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tının zaten  içindeymişim. 
Sevgiden herkes hoşla
nır; ama çocuklar yürek
le riy le  karşılık v e r ir le r  
sevginize. Bütün bunlar 
benim, çocuk edeb iyatı
na yönelm em in özel se
beplerinden. Bir de çok 
daha özel bir sebebim -  
ümidim -  var: İnşallah  
yazdıklarım la o te rtem iz  
gönüllü, körpecik beyin
lere  sevgi tad ın da bir 
şeyler veririm  de bu h iz
m etim  benim için bir sa- 
daka-i cariye olur.

Çocuk, h aya tım ız ın  
en büyük ödevidir. Ede
b iya tın  çocuk ödevine  
katkıları denildiğinde ne
ler söylenebilir?

Ödev, bugünü yarına  
hazırlam ak için yapılır. Ödevi ya
pan - eğer hazıra konmamışsa-bu  
sayede dağarcığına yeni bilgiler, 
sezgiler ve hattâ sevgiler katar. 
Çocuk da biz yetişkinlerin ödevi 
olduğuna göre bu ödevi iyi hazır
lam alıyız. Tam da burada edebi
yat, özellikle nitelikli çocuk ede
biyatı devreye girer. "Sevgili ço
cuklar! Sakın şunları şunları yap
m ayın...” türünden bir bilgilendir
me yerine, vereceğim iz her duy
guyu "sezdirm e” yoluyla sunma
lıyız çocuklara. Hele ödevimizi 
yapm azsak ya da ödev site lerin
den hazıra konarsak, binleri bi
zim boşluğumuzu büyük bir keyif 
ve iştahla dolduracaktır.

Ü lkem izdeki çocuk yayıncılı
ğını nasıl buluyorsunuz? N itelik  
ve nicelik açısından bir değerlen
dirm e yapar mısınız?

Günümüzde çocuk yayıncılı
ğının bir ivme kazandığı görülü
yor. Dağıtım  ve pazarlam a im 
kânlarını iyi kullanan yayıncılar, 
çok da satıyorlar. Ancak v itrin 
ler, birbirine benzeyen çocuk ya

yınlarıyla dolu ve m aalesef bun
ların büyük bir kısmının "Nasıl 
yazm alıyım ?" kaygısından z iya
de "N e yazm alıyım ?” düşünce
siyle ortaya konan çalışm alar ol
duğu görülüyor.-Çocuğa nasihat 
veren; büyüklerin dahi anlam ak
ta  zorlanacağı bir üslupla kaleme 
alınan; resim leri, kâğıdı, baskısı... 
kötü olan bu çalışmaların çocuk 
edebiyatına bir zenginlik katm a
dığı aşikâr.

Çocuk medyası alanında oldu
ğu gibi çocuk yayıncılığının yönü 
de Batı'ya dönük. Kültürel kodla
rım ıza uygun, m edeniyet ölçekli 
çocuk yayın program ının gerçek
leştirilebilm esi için neler yap ıl
malıdır?

Her edebiyatın, ait olduğu 
m illetin kültürünü yansıtm ası ka
dar tabii bir şey olam az. Ancak, 
kendi benliklerinden uzaklaşan  
toplum ların böyle bir derdi ol
maz.

Batı edebiyatının klâsik de
ğerlere uygun eserlerini tercüm e  
etm ek, e lbette  gereklidir. Ancak

çocuğun önce kendini ta 
nıması, sonra bu eserlere  
yönelmesinde fayda var
dır. Burada yerli şair, ya 
zar ve çizerlerin kültürel 
değerlerle m ücehhez ol
m aları g e rek ir. Z a ten  
gerçek anlamda uluslara
rası başarının yolu da bu- 
dur.

Bir çocuk yayınları 
program ı; genel yayın  
yönetm eni, editör, yazar, 
şair, çizer, pedagog, psi
kolog, ilahiyatçı, dil uz
manı, reklâm  ve pazarla
ma uzmanı... gibi saha
sında y e tk ili kişilerden  
oluşan bir ekip ta ra fın 
dan yü rü tü lm e lid ir. Bu 
uzm anların hepsi bir ya 
yınevinin çatısı a ltında  

bulunamayabilir; ö zam an da iş
ler, ısmarlama yoluyla halledil
melidir.

Dilerseniz biraz da “ Çocuklar 
için yazma" üzerinde duralım . 
Sizce, çocuklar için yazan  bir ço
cuk edebiyatçısının donanımı ne 
olm alıdır? Çocuk yazarlığ ının d i
ğer yazarlık biçimi ve tu tu m un
dan farklı bir yönü, bir ön koşulu 
var mıdır? Çocuklara yazm akla, 
büyüklere yazm ak arasında nasıl 
bir irtib a t var?

İyi bir edebiyatçının hangi do
nanım lara ihtiyacı varsa, "çocuk
lar için" yazm ayı düşünen bir 
edebiyatçının da en az onlar ka
dar -hattâ  daha fazla - bir donanı
ma ihtiyacı vardır. Nedir bunlar, 
diye sorarsanız bir önceki soru
nuza verdiğim cevapta bahsi ge
çen uzmanlık alanları, çocuk ede
biyatının kapısını aralayan yaza
ra bir ışık tutabilir. Büyükler için 
yazılan her eserin çocuklara da 
hitap etm esi düşünülemez; an
cak çocuklar için yazılan bir ese
ri büyükler de zevkle okum uyor-
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sa o eser zaten başarılı değildir. 
Öyleyse çocuk edebiyatçısı sö
zün azını, azın özünü söylemek 
durum undadır. N eredeyse her 
yazdığı bir sehl-i müm teni örneği 
olmalıdır. O, yazdıklarıyla, çocu
ğu bulunduğu yerden alıp daha 
güzel, daha yaşanası dünyalara 
taşıyabilm elidir.

Çocuğu tanım ak, çocuk ya
zarlığının bir ön şartıdır. Bu da 
Mustafa Ruhi Şirin'in ifadesiyle 
"çocuğun büyüm e ve gelişm e  
çağlarına, psikolojisine, sözcük 
ve kavram bilgisine, algılama dü
zeyine uygu bir duyarlılıkla çocu
ğa göre'liği yakalam ak ile müm
kündür.

Çocuk edebiyatında yönlendi
ricilik konusu hakkında farklı ka
naatler dile getiriliyor, örneğin  
Gülten Dayıoğlu "b ü y ü k le r ço
cuklara  kend ilerin ce  önem li olan  
görüşleri, k ita p la r yo luyla  a k ta 
ra rak , ö ğ re tm en  ro lünü  üstlenip, 
onları güdü m lerine  a lm a g iriş i
m inde bile  bu lunabiliyorlarJ' di
yor. Sizce üçüncü bir yol m üm 
kün mü?

Çağlar boyunca sözün gücü, 
olması gerekenin ötesinde, açık
tan, insanlara yön verm ek am a- ı 
cıyla da kullanılm ıştır. Bu durum 
da sanat, çoğu zam an, belli kalıp
ların ifade ve propaganda aracı 
olm aktan ö teye  g idem em iştir. 
Oysaki sanat, pek çok faydasının 
yanında insanları yönlendirm e  
işini de pekâlâ kendi mecraı için
de yapabilir. Aslında en etkili 
yönlendirm e yolu da budur: 
"(Eserim izi) sevdirmek ve (n iye
tim izi) sezdirm ek." Burada, ken
di adıma sanatçının bir " ta ra f” ta  
olması gerektiğini düşünüyorum. 
Evet, benim bir tarafım  var. Ben; 
güzel söyleyişten, güzeli söyle
yişten yanayım . Bütün çocuklar 
benim evlâdım. Hiçbirini diğerine 
tercih edem em . Ben kendimi, on-

lara adadım; çünkü onlar yüreği
min ta  içinde yaşıyor. “Atıldım  
arşın ucuna /  Sığındım sevgi bur
cuna /  Yüreğinin ta iç ine/G ird im  
seni bekliyorum ."  deyişim  bu 
yüzdendir.

Çocuklar için önerdiğiniz ye r- 
li-yabancı on kitap adı verir m isi
niz?

Kendi kitaplarımı bu listenin 
dışında tu tarak  on kitabın ismini 
verebilirim . (Bu listeyi rahatlıkla  
4 0  veya 5 0 ’ye çıkarabilirim; ama 
bu sınırlandırm anıza da saygı du
yuyorum .)

1. Robenson Crusoe (Daniel De
foe)

2 . M artı Jonathan Livingston  
(Richard Bach)

3. Beyaz Gemi (Cengiz A y tm a
tov)

4 . Alice Harikalar Diyarında (Le
wis Caroll)

5. M esnevi’den Seçmeler
6. Dede Korkut Hikâyeleri
7. Öm er Seyfettin 'den Seçm eler 

(M. Ruhi Şirin)
8 . Kuş Sofrası (Ali Akbaş)
9. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu (Bestam i 

Yazgan)
10. M asallar (Haşan Latif Sarıyü- 

ce)

M asallar da kaleme de a lıyor
sunuz? Masal ve çocuk ilişkisi 
hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Sözlü kültür ürünlerinin bu güne 
taşın ırken dil, duyarlılık gibi ko
nularda özenli olmanın yolu yor- 

ı damı nedir?

Ne yazık ki masal yazm aya  
geç başladım. Yine de çocuk der
gilerinde bir kitap hacminde m a
salım yayım landı. İnşallah kısa 
bir zam an içinde Nar Yayınları 
arasında çıkacak olan bu m asal
lar, tam am en özgün bir anlayışla 
kalem e alındı.

denler bile çocuklarına masal ki
tapları, kasetleri, CD'leri alıyor. 
Demek ki çocuğun dünyasında 
masal, hâlâ yerini koruyor. Bize 
düşen, m asallarım ızda da çağı 
yakalam ak. Masalın dili yaşayan  
Türkçe, anlatım ı çocuğu kanat
landıracak kadar canlı olm alı. 
Masal bile olsa olaylar kendi sey
ri içinde verilmeli; çocuğa sevgi
den, dostluktan, paylaşm aktan... 
yana kapılar açılm alı. Kahram an
ları, plânı, kurgusuyla tam  bir sa
nat eseri olmalı. M ehm et Akif Er- 
soy'un dediği gibi yüzde onu il
ham olan bir eserin (m asalın) 
yüzde doksanını alın te ri oluştur
malı.

Çocukların masal ihtiyacını 
bir şiirimde bakın nasıl işliyorum:

“Ninem Sevda Çağında

Ninemiz vardı bizim,
Köyümüzün ninesi...
Masalıyla dillenen,
Yaşı yüze dönesi..

rr

Masal, sözlü kültürün vazge
çilmez bir unsuru... Yüzyıllard ır 
hikâyenin, rom anın yerin i tu t 
muş. Günümüzün modern çağın
da masalın önemi azaldı zanne-
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Kültür - Yorum a h m e t  s a İd k .

7 3  < 1: Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra 8 3
şair bir araya gelerek tab ir caizse bir m ersiye ka
leme almışlar. Tabi şiirden başka bir şey çıkmış or
taya. Cahit Koytak ise; "ben varım " dercesine  
yazdığı şiiri H rant Dink'in eşine arm ağan etmiş.

Eskiden edebiyatım ızda bolca 
bulunan etnik önyargıları aşma 
hususunda önem li b ir adım . 
Hem de 83 'ün  tahtına oturan  
bir şiirle...

KURBAN VE PASKALYA

Bosnalı Müslüm anların ahlaki değerlere ve gele
neklere odaklanışı ile ilginç bir anekdot aktarm ak  
istiyorum . Müslüman çocuklar Kurban Bayra- 
mı'nda okula baklava, H ıristiyan çocuklar ise Pas- 
kalya'da boyanmış yum urta götürürlerm iş. Bu 
davranış, Bosna Müslümanları arasında aynı ölçü
de değerli ve İslam'ın "özü” sayılan icaplara uy
gun davranışlar olarak görülürmüş. Türkiye'de

okullarda K u r
ban Bayramı ile 
ilgili en ufak bir 
kutlam a hadise
si hatırlıyor m u
yuz?

Biri bize an lat
sın.

YAŞAR KEM AL'İN  Y A Z IP  SÖYLEDİKLERİ

Yaşar Kem al'in  
yazdıkları ve de
dikleri daha çok 
epik rom an ya 
da siyasal içe- 
rim leri eksenli 
olarak  okundu, 
an la m la n d ır ıld ı. 
Ama onun ya z 
dıklarında ö ze l
likle d en em ele 
rinde yazıp söy
led ik lerin in  Sol 
Kem alizm 'in ana 

damarından pek farklı olmadığını görm ekteyiz. 
Dediklerine kendisine özgü bazı özellikler ekle
mekle yetinm iştir. (Ön) Kuşağımızın beğeniyle iz
ledikleri söz konusu yazarların  ‘biz'e yaptıkları en 
büyük kötülük nedir? Onlar, sanat yollarında bi
zim değerlerim izi topa tu ttu la r.

HASAN EL-BENNA YAŞIYO R MU? 
TA NIL BORA ATIYOR MU?

Bosna üzerine 1993’te  
yayınladığı kitabıyla 
önemli bir çalışmaya 
imza atan Tanıl Bo
ra, Bosna'nın radikal 
İslamcılık akımı için 
aynı zam anda bir 
propaganda fırs a tı 
olduğunu belirtiyor.
Bora'nın bu yargısını 
tartışm ak mümkün.
Ama Müslüman K ar
deşlerde ilgili olarak yaptığı bir yorum da şunu 
söylüyor: "M ısır’daki Müslüman Kardeşler önder
lerinden Haşan el-Benna, Bosna H ersek'te yaşa
nanların İslam dünyasını toparlayarak hilafet m a
kamını yeniden ihdasını şiddetle gündeme getir
diğini bildirdi." Gel de şaşırma. Kaç tane Haşan 
el-Benna var. Birden çoksa bu yargı doğru ama 
ikiden azsa... (ki ikinci yargı doğru)

GECE KONDU BİLE N İM ETTİR, YETER Kİ YA Z

Türkçe edebiyat dünyasının önem li kalem lerin
den Yakup Kadri Karaosm anoğlu'nun Zoraki Dip
lom at adlı eseri, yazarının sevem ediği bir m eslek
te  geçirdiği yıllarını anlatır. Tabi buradaki anlatı
lanlar olayların üstüne g itm ektense olaylardan  
kaçmayı yeğleyen bir zihin halini yansıtm aktadır. 
İsmail Berduk Olgaçay, Yakup Kadri'nin Zoraki 
Diplom at’ını diğer eserleri ile kıyasladıktan sonra 
bu eserin anıtlar yanındaki gecekonduyu andırdı
ğını belirtir. Çünkü "ta rih in  oluşum unu yakından  
iz le m e  fırs a tın ı yaka lam ış  o lm asına  ra ğ m en  bunu  
büyük y eten e ğ in e  uygun şek ilde  d e ğ erle n d ire m e 
m iş t ir ."  Y azarlık tan  politikanın yazgısına göç 
eden nice kalem erbabının gecekondu kabilinden 
dahi olsa bir şeyler yaz(a)m am aları, deneyim leri
ni anlat(a)m am aları gecekonduya bile hasret bı
rakıyor insanı.

V------------------------------------------
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BUGÜN CUMA 
-Çrn Müslümanları-

Halit Vergili

B u akşam bir İta lyan  ve 
Çinli asistanı ile bir lokan
tadayız. Öğle yem eğini ol

dukça geç yedim. Aç dahi olsam  
bu batı tarzı lokantada yem ek  
yem em  çok zor. İtalyan b iftek ıs
m arlıyor, Çinli ise dom uz. Ben sa
dece portakal suyu ile idare ede
ceğim.

Yem ekler geliyor. B iftek ko
kusu farklı geliyor ama şu domuz 
her şeyi altüst ediyor. Portakal 
suyu bile gerçek tadında değil a r
tık . Önce iş konuşuyoruz, sonra 
Avrupa Birliği'ni. "Girin de piş
m anlık neymiş öğren in" diyor 
İtalyan. Sohbet koyu. " İta lya  ve 
A vrupa'da  büyüm ek çok zor. 
Standartların  dışına çıkılm ıyor. 
Hâlbuki Çin'in önü çok açık; her 
yıl m utlaka büyüyorsunuz, büyü
mek zorundasınız" diyor ve söz 
geliyor İstanbul'a.

"Eskiden İstanbul bizimdi. 
Büyük Roma İm paratorluğu ikiye  
bölününce Türkler aldılar İstan
bul'u. Sonra da İta lya 'ya  kadar 
geldiler; -ellerini korkar gibi ya- 
pıp- Türkler bizi kat kat kestiler, 
biz korktuk." diyor.

Çinli şaşkın. "Biz kimseyi kes
medik sör” diyorum; "A vrupalIlar 
her zaman birbirini kesti. Tarih i
ne iyi bak; en çok kim lerle savaş
mışsınız? Kim sizi, siz kimleri 
kesmişsiniz? Ancak herkes bili
yor ki benim atalarım  çok güçlüy- 
düler ve her zaman adil oldular." 
Ve ekliyorum ; "U nutm a, bizim  
korkumuzdan Çinliler de en uzun 
duvarı ördüler." "Moğolların kor
kusundan” diyor Çinli. "A ta larım  
Çin şeddini geçmenin zorluğunu  
görünce batıya yöneldiler." de
yince "Güzel kadınlar için değil 
mi!" diye gevrek gevrek gülüyor.

Ve Çin'i konuşuyoruz. Fiyatı 
d ö rtte  bir olan benzini, yirm i- 
otuz dolara donatılan kuş sütlü 
sofraları, her şeyin bol olduğu bir

ülkeyi, zenginleştikçe yüzlerin
deki gülümsemenin azaldığı bir 
toplumu...

Bugün başka bir şehirdeyim; nü
fusu iki milyon olan küçük bir Çin 
şehrinde. Çinli akşama ne yiye
lim; MC Donalds, KFC veya Batı 
ta rzı lokanta mı yoksa Çin lokan
tası mı diye soruyor. Çinlilerin 
beni götürdüğü lokantalar hem 
çok tem iz hem de çok seçenekli 
ama ben pek bir şey yemiyorum  
bu tip  lokantalarda. Zengin sof
raları seyretm ek pek de hoş ol
muyor. Onlar yiyorlar, her şey 
var sofrada ve sen sadece balık
la yetiniyorsun.

Sonra, biraz da istem eyerek, 
Müslüman bir arkadaşının çok 
ufak ve tem iz olmayan bir lokan
tası olduğunu söylüyor. Çoktan
dır e te  hasretim . Kuzu etini du
yunca lokantaya gidelim, eğer

beğenmezsem yem em  diyorum. 
Yolda giderken "Çinli Müslüman
ların çok güçlü olduğunu, eğer bir 
şey olursa hemen bir araya gele
bildiklerini" söylüyor. Kavga e t
m ekten  hiç korkm uyorlarm ış . 
"Kaç kişiler" diye soruyorum. Bu 
şehirde iki bin civarındaym ışlar. 
Yani binde bir nüfusu bu şehrin. 
Lokantaya varıyoruz. Arabadan  
inmesem mi diye düşünüyorum. 
Çinli inince ben de mecburen ini
yorum. Çinli müslümanın karısı 
var içerde, başörtüsü var başın
da. Kendisi gelecekm iş birazdan. 
Bir de başı takkeli iki çocuk. Biri 
kadının çocuğu diğeri yanlarında 
çalışan işçileriymiş. Kadın önce 
garip bakıyor bana. Arkadaşımın  
Müslüm an olduğum u söylem e
siyle gözleri farklı bakıyor. Çeh
resi dünyanın en mutlu insanının 
alabileceği bir şekle giriyor. Beni 
davet ediyor. Masayı siliyor, dö-
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nüyor beni tekrar davet edip te k 
rar siliyor masayı. Elinden gelse 
zorla o turtacak beni.

Ben biraz e tra fa  bakıyorum. 
Arapça helal yazısını gösteriyor
lar. Yine de bir şüphe ile işçileri
ne besmele çektirm eye çalışıyo
rum. Bir şey söylüyor ama beni 
pek ta tm in  etm iyor. Kadın bir 
cüz çıkarıyor. Oğlunu çağırıyor, 
okumasını söylüyor. Çocuk oku
yor. Rahatlıyorum . Besmele çeki
yor, tekb ir getiriyor. A rtık hepi
miz m utluyuz. Kuzu etleri közün 
üstünde pişmeye başlıyor ve ka
dının kocası geliyor. Sanki sarıl
mak istiyor bana. Bir telaşa giri
yor. Türkiye'den olduğumu söy
leyince daha çok yakınlaşıyorlar. 
Adam özel bir menü hazırlıyor 
benim için. Acı olmasın, sos koy
m ayın d iyorum . Tüm  hünerini 
gösterip dünyanın en güzel ye 
meğini hazırlıyor kendince. Şişle
rin sayısını bilm iyorum . Özel ye 
mek de hiç fena değil. Oğulları ile 
de iyi anlaşıyoruz. İngilizce bir 
şeyler söylüyor. Dostuz hepsiyle. 
Ahm et benim de oğlumun adı de
yince çocuk seviniyor. Resim çe
kelim deyince benim de başıma 
bir takke veriyorlar. Takke, dost
luk, kuzu eti, gülen yüzler hiç 
unutulm ayacak.

E lham dülillah . M üslüm an  
çehreler görmek ne güzel.

Bugün gerçekten doydum.

Bugün Cuma. Çin'in nüfusu 
iki milyonun üzerinde başka bir 
şehrindeyiz. Bir başka Çinli ile 
beraberim . Geçmiş yıllarda beni 
z iyare te  geldiğinde onu dükkân
da bırakıp Cumaya gittiğ im  için, 
Cuma namazının önemini biliyor. 
Cuma saatinde alışveriş yapm a
yacağımı da öğrendi artık . 'Cami 
var mı bu şehirde' diye sordu
ğumda eski caminin yıkıldığını 
ancak yeni bir caminin inşa edil
diğini söylüyor, henüz açılıp açıl
madığını bilmiyormuş. Beni gö
türm esini söylüyorum.

Saat 12.00, caminin kapısın- 
dayız. 5 katlı bir bina. Giriş katı 
lokanta. Takkeli insanlar var içer
de. Cami girişinde görevli bir ka
dın var. Nam az 13.30'da diyor. 
Arkadaşım a gitm esini, namazdan  
sonra buluşabileceğimizi söylü
yorum. O 'olm az' diyor; 'öğle ye 
meğinden sonra te k ra r geliriz' 
diyor. Çok ısrarlı. Yem eğe gidiyo
ruz. Yem ek süresince buradaki
lerin batılı Çinliler olduğunu, dik
kat etm em  gerektiğini, paramı ve 
çantam ı kendisine em anet e tm e
mi, doğrudan cam iye girmemi, 
asansörde dahi dikkatli olmamı 
söylüyor. Ben camide bir şey ol
mayacağını, boşuna tedirgin ol
m am asını, M üslüm anların  na

muslu ve dürüst insanlar oldukla
rını, dinimizin kötülükleri yasak
ladığını söylüyorum . Ancak hem  
yem ek boyunca hem de camiye 
dönüş yolunda sürekli dikkatli ol
mamı yineleyip duruyor.

Cam ideyiz. Ben kapıdan içeri 
girerken 1 saat sonra onu te le 
fonla arayacağım ı söylüyor ve 
asansörle yukarı ç ıkıyorum . 
4 .k a tta  tu va le t ve abdest alma 
yerleri var. Gusül alınıp tam am en  
yıkanılabilecek bölüm ler de var. 
Abdest alıp 5 .ka ttak i mescide çı
kıyorum . Oldukça huzurluyum . 
Çok büyük değil ama cem aat ca
miyi doldurm aya başlamış. İki di
zimi kırıp oturuyorum . Ben hariç 
tüm cem aat takkeli. Sembollere 
bidat diyerek tüm den reddeden  
çokbilmişleri hatırlayıp üzülüyo
rum. Çin'de takke Müslümanların  
çok yaygın bir sembolü. Ezan 
okunuyor, telefonum la eşimi ara
yıp ezanı d in le tiyo ru m . M ek
ke'deyim diye latife  yapıyorum. 
Ve hutbe okunuyor; Arapça kıs
mını dinlerken Arapça anladığı
mın farkına varıyorum . Ezanın 
asli yapısını değiştirm ek isteyen
lerin aslında ne denli hain olduk
larını ve İslam'ın evrensel yapısı
nın düşmanı olduklarını görm e
mek mümkün değil burada.

Omuz omuza sımsıkı saflarda  
dünyanın diğer ucunda dillerini 
bilmediğin M üslüm anlarla bera
ber secdeye gitm ek, Cuma'ma  
Cuma katıyor. Ellerim iz hep be
raber duaya kalkıyor ve birbiri
mize dua ediyor, birbirim izin du
asına âmin diyoruz.

Camiden çıkıyorum . Telefo
num la arkadaşım ı arayacağım  
ancak o kapıda. Beni nam az sü
resince beklemiş; dostluğu için 
seviniyorum ama Müslümanları 
tanım a biçimi beni çok üzüyor.

Bugün Cuma. Duaya ve Allah'ın 
yardımına çok ihtiyacımız var.
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Yansımalar

B ilecik İstasyonu'nda bir 
a s k e rî tren  harekete  
âm âde idi, lokom otif istim  

hâzinelerinde fazla geleni keskin 
bir hışırtıyla semâya savuruyor
du, otuz iki vagon birbirine yapış
mış, şanlı yolcularını tak lit eder
cesine dizilm işti.

İkinci kampana çalınmış ol
malı ki vagonlara inen binen yok. 
Fakat askerî trenlerin  ikinci kam
panalarıyla üçüncü kampanaları 
arasında epeyce zaman geçtiğini 
biliriz. Sivil yolcu trenlerin in ân-ı 
hareketin i ih tar eden kondüktör
lerin "Tam am , tam am ” nidaları 
askerî bir trenin  harekete hazır 
olduğunu itham  edem ez. O sağ
dan saydıran, mevcudun adedini 
anlatan başka bir usule, başka bir 
‘tam am 'a  tâb i olduğundan askerî 
m em urlar bütün m evcudiyetle
riyle çalışıyorlar, vazifelerini ik
mâle uğraşıyorlardı.

Trenin tam  karşısında ve ka
pısı açık kırk beşlik bir vagonun 
hizasında bir karaltı vardı, oraya 
mıhlanmış duruyordu. Abdulka- 
dir Kemal bu karaltının ne oldu
ğunu anlam ak istem işti, evvela 
nöbetçidir diye hükm etti. Haki
ka tte  bu bir evlâd-ı vatan bekle
yen şefkatli bir anneydi.

Yanına yaklaştığı vakit, vücu
du m anevi kederlerin  büktüğü 
bellerin rükû şeklini andırır bir 
şekilde biraz önüne doğru eğil
mişti. Elinde bir değnekçik, sır
tında bağlı bir torba vardı. Karal
tı, kendisinin sessiz lisanına ve 
inleyen kalbine tercüm an olan 
mukaddes bir maksatla canlı bir 
abide gibi orada kakılmış kalmış 
bir asker anasıydı. Yıldırım ların  
salıverdiği kuvvetli pro jektörle
rin aydınlığı sararmış, çizgili çeh
resini gösterdi. Başındaki örtü ıs
lanmış, çenesine, şakaklarına ak
çıl saçlarına yapışmıştı. Şimşek 
çaktığı her kısa zaman aralığında

ELVEDA OĞUL

Ertuğrul Baı/ramoğlu

- Ona bir sözüm var, söyleye
cektim . Zahm et olmazsa, sana 
duâ ederim.

Abdulkadir vagona koştu. Bir 
künye okudu. Mahmud oğlu Hü
seyin, Söğüt. Bir ses:

- Efendim . Benim Mahmud  
oğlu Hüseyin , Söğüt-A kgün- 
lü'den.

- Gel oğlum, seni anan gör
mek istiyor.

Delikanlı vagondan a tlad ı. 
Şimşeğin ışığı altında seçilebilen 
levendine bir vücut, filiz gibi bir 
boy, Hüseyin Polat, heykel gibi 
hazır ol vaziyetinde sağ el selam  
ve ihtiram  mevkiinde Abdulka- 
dir'in karşısında em re âmâde idi. 
Beraberce yürüdüler. M uhterem  
validenin  karşısında d urdu lar. 
Hüseyin anasının elini öptü. Z a 
vallı valide ciğerparesini bir daha 
kokladı. Dedi ki:

- Hüseyin... Dayın Şıbka'da, 
baban Dömeke'de, ağaların da 
sekiz ay evvel Çanakkale'de y a tı
yorlar. Bak son yongam sensin! 
Minareden ezan sesi kesilecekse, 
caminin kandilleri körlenecekse, 
sütlerim  haram olsun, öl de köye 
dönme. Yolun Şibka'ya uğrarsa  
dayının ruhuna Fatiha okumayı 
unutma! Haydi oğul, Allah yolunu 
açık etsin." dedi.

gözleri vagona yöneliyordu. 
Abdulkadir yaklaştı:
- Valide burada ne duruyor

sun? sualiyle aşağıdaki konuşma 
başladı:

- Ş im endiferde asker oğlum 
var; onu geçirm eye, selam etle- 
meye geldim.

- Oğlun kimdir, nerelidir?
- Söğüt'ün Akgünlü köyün

den, Osmancığın ana yatağından  
Mahmud oğlu Hüseyin...

- Çağırayım  mı, görmek isti
yor musun?
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TELEVİZYON DİZİLERİ VE 
MODERNİZM

Salih Keskin

S adece diziler ve te lev iz 
yon değil, yaşam ım ızdaki 
tüm  teknolojik unsurların 

ve aynı zam anda modern bakış 
açılarının hayatım ızı yavaş de
ğiştirdiğini, farklı bir dünya ta 
savvuru geliştirdiğini söyleyebili
riz. Böylelikle kendi asli paradig
m alarım ızdan kopm am ız sağla
nacak ve başka dünya görüşleri
nin tuzağına rahatlıkla düşmemiz 
de sağlanmış olacak.

Peki yaşam ım ızın her karesi
ne kadar girm iş olan m odern  
enstrüm anlar nasıl elem eye tabii 
tu tu lab ilir veya tu tu lab ilir mi? 
Aslında daha da önemli bir soru; 
Müslüman kesimin böyle bir der

di var mı? Bu sorular uzatılabilir, 
ancak şurası kesindir ki m oder- 
nizm sadece hayatlarım ızı değiş
tirm ekle kalmıyor, yeni bir insan 
tipi inşa ediyor. Bu tipin inanç 
alanlarını da inanması gerekenle
ri de kendisi belirliyor. Burada, 
köklü değişimden bahsederken  
teknolojinin çok önemli görevler 
icra ettiğ ini söyleyebiliriz. Son 
elli yıllık tarihsel plan içerisinde 
düşündüğüm üzde tra n s is tö rlü  
radyonun ve sonrasında te le v iz 
yonun etkisini incelersek kültürel 
yozlaşm anın, seküler dünya algı
lanışının şu anki insan tipinin  
oluşmasındaki etkisinin ne kadar 
önemli olduğunu görürüz.

Özellikle son on yıl içerisinde 
cebim ize kadar giren telefonların  
gösterdikleri, bir sonraki on yılı 
m utlaka hesaba katm am ızı ve 
üzerinde uzun uzun düşünmemi
zi, değerlendirm em izi, değerlen
d irm eler yapm am ızı gerektiriyor.

Televizyonun çocuk üzerin
deki yıkıcı ve m anipülatif etkisi 
öyle kolay kolay telafi edilecek 
gibi gözükm üyor. Çocukla girile
cek her türlü televizyon karşıtı 
ta rtışm a, karşı çıkış, çok ciddi 
karşı argüm anlar geliştirm em izi 
ve ortaya koymamızı gerektirir, 
eğer ikna etm ezseniz ve haklılı
ğınızı anlatam azsanız durum hiç 
de hoş olm ayacaktır. Demek ki 
önce kendinizi ikna etm eye ihti
yacınız var.

Peki bu nasıl olacak? Karşı
m ızda çok daha rahat bir şekilde 
foyasını ortaya dökebileceğim iz 
bir şeyden bahsetm iyoruz. Her 
saniyesi oldukça titiz  bir şekilde 
planlanmış ve konunun profesyo
nellerince kurgulanmış bir yapı
dan söz ediyoruz.

Burada yapılan bir nevi to p 
lum mühendisliğidir; insanları is
tenilen akım lara, düşünce atm os
ferlerine, bakış açılarına yönlen
dirm e faaliyetlerid ir. Nokta a tış 
larıyla uzun zam an planlanmış 
ciddi bir zihin mühendisliği söz 
konusudur. Demek ki ortaya sü
rülebilecek her türlü karşı çıkış 
veya içeriğine dönük her türlü ir
delem e ancak zorlu bir düşünme 
ve okuma faaliyetin i gerektirir.

Herkesin bu kadar zamanı ol
m ayab ilir. Ö yleyse b irilerin in  
m utlaka sistem atik yozlaştırm a  
aracı olan televizyon ve hayatı
mızdan anlamı, inancı, m aneviya
tı kopartan (genel olarak) tekno
lojiyi iyice irdeleyip bizlere anlat
ması ve yazıya dökmesi elzem  
gözüküyor.
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H epim iz teknolojinin kolay
laştırdığını düşünüyoruz, acaba 
gerçekten öylemi? Sanayi devri
mi insanın kol gücünün yerini al
mayı p lanlam ıştı, öylede oldu. 
Bunu yaparken birazda kendisine 
zaman ayırm ayı düşünmüştü in
san. Sonra onu da kaybetmiş ol
duğunu da gördük. Derken te k 
nolojik devrim  arkasından gelen 
bilgi çağı. Son olarak bildiğimiz 
nano-teknoloji. Nükleer genetik  
bilimi de bunların çok daha üze
rinde farklı etkileri olacak olan 
bir gelişm e. Şimdi şöyle bir soru 
soralım öyleyse; az bir insan dı
şında tüm  insanların bu gelişme
lere bir etkisi var mı, süreçlere  
müdahil olabiliyor mu?

Sonuç olarak en çok etkisi a l
tında kalanlar hiç bir şeyden ha
beri o lm ayanlardır. Tabii devam  
eden bir süreçten hala çoğu şey
den haberim iz yok ve pek de ola
cağa benzem iyor. Aslında olm a
ması için bütün önlemler alınmış 
durum da. B izle r kolaylaştığ ın ı 
düşündüğümüz hayatın içerisin
de işe yarar b irer alet gibi kulla
nırken, sistemin çarklarına su ta 
şıdığımızın farkında değiliz. Aldı
ğımız gıdaların içerisindeki her 
türlü yapay katkılarla, soluduğu
muz havadaki kimyasallarla, ya 
şadığımız dünyanın doğaldan her 
türlü irtibatı koparılmış halde ya 
şamaya devam ediyoruz. Bu işin 
buraya gelm esini biz istemedik. 
Soran da olmadı zaten. Ancak 
işin kötüsü, engellem ek için e li
mizden bir şey gelm iyor veya  
böyle düşünüyoruz. Böyle düşün
m eye devam  edersek, insanlık 
içinden çıkılm az bir duruma düş
müş olacak.

Genel bir çerçeveden sonra 
biraz daha odaklaşalım. İnsan de
nilen varlık şu güne gelene kadar, 
bu derece iletişim yoğunluğu ya

şamadı. Bu derece bilgi bom bar
dımanına da m aruz kalmadı. Bil
giye ulaşmak hiç bu kadar kolay 
olm am ıştı. Maruz kaldığı bilgi sa
ğanağı doğal olarak onun biraz 
daha bilgili olmasına yol açmalı 
değil miydi? Ne yazık ki öyle ol
madı. Daha da cahilleşti. Azgın
laştı. Kontrol edilem ez bir hale 
geldi. Çünkü ona sunulan bilgi ve 
bilgilendirm e yolları insanın an
cak böyle olmasını öngörmüştü. 
Bilgiye m uhatap olanın doğruyu 
ve yanlışı birbirinden ayrış tıra 
cak kriterleri olm azsa tabii ki 
başka bir sonuca da ulaşması im 
kânsızdı. Tam olarak olması iste
nen şudur: bütünüyle insanların  
her hareketin in  kontrol altına  
alınması. Oluşturulan dünya sis
tem inin bütün hedeflerinin ta r 
tışm asız yerine getirilm esidir is
tenen. Bu amaçla tüm  düzenek
ler ona göre oluşturulm uştur. Bil
giyle bağlamıştık paragrafla de
vam edelim . Daha önceleri insan 
bilgiyle zor buluşurdu doğru, fa 
kat bu talep edilen, aranan karşı
lıklı bir süreçten oluşurdu. Doğ
ruyu aram ak amacı güderdi bir 
nebze. Bugün ki gibi tek taraflı 
bir dayatm a ve etki altına alma

amacı gütm üyordu. Kutsalla bağ
ları kopartılmam ış, dünya ve ahi- 
reti de içine alan bir bilgiden bah
sediyoruz.

Aydınlanma çağı bilgiden kut
salı ayrıştırm a çağı olarak da ad
landırılabilir. Kutsaldan boşaltı
lan alanlar tabii ki boşluk yasası 
gereği bir şekilde doldurulacaktı. 
Dolduruldu da. Fakat bir türlü  yo
lunda gitm eyen bir şeyler vardı. 
Git gide çok çeşitli çatışm a alan
ları oluştu, sürekli ve her şeyle 
çatışan insan bu günlere geldi. 
Hala da çatışm aya devam etm ek
tedir. "Allah kendi özünde olanı 
değiştirm edikçe bir insanı değiş
tirmez."(Rad-11) gelinen noktada  
bir değişim gerekiyorsa ki gere
kiyor, kendi kendisine dönecek 
olan yine insanın kendisidir. An
cak o zaman A llah’ın yardımını 
hak edebilir. Zorlu bir m ücadele
den bahsediyoruz. Ama zaten  
tüm nebevi m ücadeleler de ol
dukça zorlu geçm em iş mi? Bilgi 
sirkülasyonunu kontro l e tm ek  
zorundayız. Aksi taktirde  tek  ta 
raflı, verili bir enform asyon dal
gasının eseri o lm am ız kaçın ıl
mazdır.
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Etkinlikler

ZÜ BEYİR  YETİK 'E VEFA

Şanlıurfa G azeteciler Birliği, Mem ur- Sen, M em leket 
Dergisi ve Türkiye Y azarla r Birliği Şanlıurfa Şubesi ta 

rafından düzenlenen "Zü- 
beyir Yetik 'e  Saygı” paneli 
Şair Nabi Kültür M erkezin
de yapıldı.

Ş a n lıu rfa lıla rın  yoğun  
ilgi gösterdiği panele, İl yö
neticileri ve bazı sivil to p 
lum kuruluşu tem silc ileri 
katıldı.

Panelin açılış konuşma
sını yapan Eğitim Bir- Sen 
Şan lıu rfa  Şube Başkanı 

Suphi Çiçek, bir çok sivil toplum kuruluşun kurulm a
sında emeği geçen Zübeyir Yetik 'e  saygı gecesi dü
zenlediklerini belirterek , " Zübeyir Yetik, bu toprak la
rın yetiştirdiği nadir insanlardan biridir. Bazı insanlar 
öldükten sonra kendileri için vefa, saygı geceleri dü
zenlenir. Ancak Zübeyir Yetik ağabeyim izi ne kadar 
sevdiğimizi, bizim için ne kadar değerli olduğunu gös
term ek için böyle bir gece düzenledik. Düzenlediğim iz 
geceye katılan herkese teşekkür ediyor, gecenin ha
yırlı olmasını d iliyorum " dedi.

Zübeyir Y etik 'i son sayısında kapak konusu yapan 
M em leket Edebiyat dergisi ve Zübeyir Yetik k itap ları
nın da okurlarıyla buluştuğu gecede, Yetik, sevenleri
ne imza dağıttı.

v ;__________________________ J

A H M E T  SA RIO Ğ LU  H O C A N IN  A N IS IN A : A S R IN  İD R A K İ VE İSLA M  S E M P O Z Y U M U

2 4 -2 5  M art 2 0 0 7  tarihinde Bayrampaşa Kültür 
M erkezi'nde, A hm et Sarıoğlu anısına düzenlenen  
sempozyumda çok sayıda yazar, akademisyen ve 
Sarıoğlu’nun hatırasını diri tu tm ak isteyenler bir 
araya geldi. Fikirleri, düşüncesi ve m ücadelesiyle 
yaşadığı dönemde birçok zorluğa göğüs gererek  
örnek bir hayatı inşa edebilmiş ender şahsiyet
lerden biri olması değerini artırm akta  ve daha 
yakından tanım ayı hak etm ektedir.

Hayatı, mücadelesi, düşünceleri, ruhu, anılar 
ve düşüncelerinin paylaşıldığı sem pozyum da, 
program vesile kılınarak İslam dünyasında hayli 
zam andır tartışılan, konuşulan bazı konular da ko
nunun uzmanı isimlerle derinlemesine ele alındı.

İki gün devam program da "Geleneğin Oluş
ması ve Sürekliliğini Sağlayan Kurum lar", "İlk 
Gelenekçiler ve İlk M uhalifleri", "Klasik Dönem  
Diriltm e İhya Çabaları (Endülüs Örneği)", "Geçiş 
Dönemi D iriltm e/İhya Çaba
larında Osm anlı Deneyim i 
(Türk D ünyası)'', "M odern  
Dönem  Y e n ilen m e/T ecd id  
Çabaları (İran-A rab Dünya
sı)" gibi başlıkların işlendiği 
sem pozyum da, Türkiye 'n in  
önde gelen yazar ve akade
m isyenleri konuların ilgilile
riyle buluştu.

;
"A s rın  İd ra k i ve  İs la m "

'  ‘ S e m p o z y ü m u

Açtltşsaat moı ma
Bttmn te jfes* fk t  >:r; SojJırtlln fana«». sn**** taefftttu
k. Sirtu Üıcits ınm  Umut* - »stetf AtaâK

Sünrîî: 90 (V

24-25  MABT2Ö07
RAYttftMP AŞfi KÖLTÖR MERKEZİ 

-  {KAYMAKAMLIK BİNASI ALTI)

f  ^ 
ARINÇ 'BSF SİYASET O K U IU 'N D Â

Bilim Sanat ve Felsefe Akadem isi (BSF Aka
demi), 5 aylık bir Siyaset Okulu'na TBBM 
Başkanı Bülent A rınç’ın 10 M art 2 0 0 7  ta r i
hinde ilk dersi verm esiyle başladı. Okulun di
rektörlüğünü akadem isyen-yazar Dr. Yusuf 
Kaplan, okulun danışmanlığını ise Prof. Dr. 
Atilla Yayla yapıyor.

Açılışa katılan TBMM Başkanı Bülent 
Arınç, Siyaset üzerine önem li açıklam alarda  
bulunduktan sonra "S iyaset Okulu" öğrenci
lerinin ilginç sorularına m uhatap oldu. Siya
set üzerine tarih  boyunca birçok tanım  ve 
açıklam a yapıldığını söyleyen Arınç, "Siya
set Bilinci"nin şart olduğunu dile getirerek

öğrencilere BSF'deki dersleri sıkı takip e t
meleri gerektiğini işaret e tti.

V ___________________________________________________________ )
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Kitap / Dergi

TARİHİ SERÜVENİMİZ |
Murtaza

"C u m h u riyetin  ta rih i" , yaşadıkla
rım ızın dünü bugünü ve belki de 
yarını. Resmi tarih  anlayışının dı
şında bir anlayışla yazılm ış bir 
eser. Bugüne kadar, bu alanda 
yazılm ış kitaplardan farklı olan 
yanı ise tarih i bir bütün olarak 
ele alıp incelemesidir. 7 bölüm
den oluşan kitap, bize okullarda 
öğretilen tarih ten  ayrı bir tarih  
sunuyor. Yakın dönem tarih i ile 
ilgili, zihinlerdeki karanlık nokta
ları aydınlatm ada bir başucu ki
tabı.

Birinci bölümde TBMM ve bi
rinci meclisi değerlendiren Ah
met cemil Ertunç, olayları sade
ce kronolojik sırayla verm ekle  
yetinm iyor, o dönemin atm osfe
rini düşünce yapısını o zam an ya
şananları hazırlayan sebepleri de 
inceliyor. Türkiye'de siyasal sis
tem in inşasını anlattığ ı ikinci bö
lüm ise başlı başına araştırm a  
konusu olacak olayları içeriyor. 
C um huriyetin ilanından istiklal 
m ahkem elerinin kurulmasına, bir 
dönemi adeta bir film  gibi gözle
rim izin önüne seriyor. Zaten  ki
tabın en önemli yanlarından biri
si de olaylar arasında sıkı bir 
m antık örgüsünün olmasıdır.

Bugün ülkem izde en çok ta r
tışılan konulardan bir tanesi de 
laikliktir. Zihinlerdeki laiklik anla
yışının farklı olmasından doğan 
tartışm alar, çoğu zam an günde
mi de b e lirleyeb iliyo r. Kitabın  
üçüncü bölümünde ise yeni kuru
lan Türkiye Cum huriyeti'nde laik

Koçak

liğin inşası ve devrim ler inceleni
yor. Laikleşme adına yapılanlar, 
Türkiye'deki laikliğin kökenleri, 
laiklik ilkesinden beklenilenler ve 
çağdaş devletler seviyesine ulaş
mak am acıyla yapılan devrim ler 
ve diğerleri bu bölümün başlıca 
konuları. Cum huriyet tarihinin en 
az konuşulan yılları olan bu dö
nem objektif bir bakış açısıyla ka
leme alınmış. Bugün en çok konu
şulan bir konunun dününü bilmek 
için gerçekten okunması gereken 
bir bölüm.

Tek parti döneminin ve ondan 
sonraki çok partili hayata geçişin 
anlatıldığı dördüncü ve beşinci 
bölümler daha yeni yeni konuşul
maya başlanan bir dönemi anlatı
yor. Tek parti yönetim inin nasıl 
to ta lite r bir yapıya büründüğü 
şeflik sistem inin ve daha yapılan 
ama kamuoyunun habersiz oldu
ğu yıllar ardından çok partili sis
tem e geçişi bu geçişin sebepleri
ni ve sonuçlarını anlatan bu bö
lümler Türkiye'deki "dem okrasi" 
anlayışını ortaya koyuyor.

Yaklaşan cum hurbaşkanlığı 
seçimleri ve askeri m üdahale çı
ğırtkanlıkları gündemin sıcak ko
nuları arasında Türkiye'de on yıl
da bir gerçekleşm esi beklenilen 
darbelerin zihinsel altyapısının  
anlatıldığı altıncı bölüm, bugün 
yapılan darbe ç ığ ırtkanlıkların ı 
ve estirilm eye çalışılan olumsuz 
atm o sferi idrak e tm e m iz  için, 
çok önemli ipuçları veriyor. Ve 
son bölümde ise etkilerin i hala

yaşadığımız 2 8  Şubat post mo
dern darbesi anlatılıyor. Bizim  
neslin şahit olduğu 2 8  şubatı ha
zırlayan sebeplerin, 2 8  şubatın 
gerekli olduğunu düşünen zihni
yetin ve Türkiye'de m erkez-çev- 
re ayrışmasının tarihinin anlatıl
dığı bu bölüm, bizleri Türkiye'de
ki siyasal yapıyı iyi değerlendire
cek ve yaşanan olayları tahlil 
edebilecek bir vizyon kazandırı
yor. Gerçekten yakın dönem ta r i
hinin anlatıldığı bu kitap sadece 
bir tarih kitabı olmasının ötesin
de tarihin anlaşılmasını sağlayan 
bir felsefe kitabı da aynı zam an
da. Her bölümün ardından o dö
neme a it resimlerin bulunduğu 
albüm bölümleri ise kitaba ayrı 
bir hava katıyor. Uzun bir araş
tırm anın sonucunda Pınar Yayın 
larından çıkan bu kitap, bugünü 
iyi kavramak, yarınlarla ilgili sağ
lıklı kararlar almak için dünün an
laşılması gerektiği düşüncesiyle 
yazılmış ufuk açıcı bir eser.

Cum huriyetin Tarihi 
Ahm et Cemil Ertunç, 

P ın a r Y ay ın ları
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Kitap / Dergi

Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu
D. Mehm et Doğan, Ebabil Yayınları

Mağlubiyet ideolojisinin sonu, bir 
anlamda Türkiye'nin yakın tarihini 
doğru okuma kılavuzu m ahiyetin
de bir kitap. Tarihsizleştirilm iş bir 
halkın kimlik ve aidiyet arayışının 
seyir defteri bir yönüyle de. İnsa
nımızın bu gün yaşadığı kimlik 
probleminin en önemli sebeplerin
den birisi, tarihsizleştirm e ya da 
yanlış bir tarih anlayışının inşa 
edilmesidir. George Orwell'ın de
yimiyle "şimdiki zamanı kontrol 
etm ek için tarihin silinmesi", bu 
kimlik problemini tetiklem ektedir. 
Mağlubiyet ideolojisinin sonunda 
Mehm et Doğan kontrol edilmeye 
çalışılan tarihi ve zihinleri gözler 
önüne sermeye çalışıyor. Yazarın  
Batılılaşma İhaneti adlı kitabının 
devamı niteliğinde olan bu kitap, 
bir felsefe kitabı değil, aksine ta r i
hi gerçekleri ortaya çıkaran, res
mi tarih  anlayışının dışında bir ta 
rih kitabı niteliğinde. Türkiye'nin 
son 150 yıllık zaman diliminin hâ
kim ideolojisi olan batılılaşma ide
olojisini ayrıntılı olarak ele almış. 
Yazar Batılılaşma İhanetinde Ba

tılılaşma adına yapılanları anlatı
yordu, bu kitapta ise batılılaşma 
ideolojisinin bir mağlubiyet ide
olojisi olduğunu ve Türkiye Cum- 
huriyeti'ni kuran ve ‘m odernleşti
ren' ideolojinin batılılaşma değil, 
bu toprakların insanlarının içsel- 
leştirdiği İslamcılık ideolojisinin 
olduğunu anlatıyor. Bize anlatılan 
tarihin hiç de anlatıldığı gibi olm a
dığını, Türkiye Cumhuriyetini 'Çıl
gın Türklerin’ değil, iman gücüne 
sahip Müslüman ümmetin kurdu
ğunu belirtiyor. En az Türkler ka
dar milli mücadeleyi benimseyen 
Şeyh Senusi'yi, kollarındaki altın  
bilezikleri gönderen Hint Müslü- 
manlarını ve onların milli mücade
leye yaptıkları fedakârlıkları anla
tıyor.

Bir mağlubiyet ideolojisi olan 
batılılaşmanın bir nefsi müdafaa 
olarak ilk defa askeriyede başladı
ğını belirten yazar, batıyı şöyle 
anlatıyor; 20 . yüzyılın defteri ka
panırken halen hafızam ızdan si
linmemiş olan Bosna hadiseleri 
Avrupa'nın cilalı yüzünü kazıdı,

Mağlubiyet 
İdeolojisinin Sonu

ardındaki gerçek çehresini bir de
fa daha ortaya çıkardı. İki asırdır 
bize dünya güzeli görünen şuh ka
dının büyüsü bir daha bozuldu. 
Makyajı döküldü. Karşımızda üç 
bin yıllık kaknem bir cadı görüntü
sü belirdi.

Yazarın son kitabı olan 'Mağ
lubiyet İdeolojisinin Sonu' Ebabil 
yayınlarından çıkmış. Kitabın son 
kısmında daha önce görülmemiş 
resimlerin bulunması kitabı daha 
da özel kılıyor. Ayrıca zamanın 
gazete kupürlerini de kitaba ekle
mesi okuyanların ilgisini çekecek
tir.

Tevhid ve Vahdet Çizgisinde On Yılın “Genç Birikim"i

Akîde ve iman noktasında "Tevhîdî çizgi"de 
m üstakim  duran, Müslüman b ireyler ve topluluk
lar arasındaki ilişkilere ise "Vahdet" odaklı ba
kan, ismi ile müsemma "genç" yani diri, dinamik 
ve heyecan dolu bir dergi G enç B ir ik im . 
M a rt /9 4 . sayısı ile on yaşını dolduran G enç B iri
kim , Ankara'dan Türkiye'ye yayın yapmanın zor
luklarını aşan birkaç dergiden biri olarak gayre
ti, istikrarı ve istikam eti ile artık  isbât-ı kemâl 
etm iş bulunuyor.

Postmodern m üdahalelerin etkisi ile kimlik 
ve kişiliklerde, söylem ve eylem lerde ciddi kırıl
m aların yaşandığı bir ortam da Tevhid ve Vahdet

V_____________________________

ekseninde bir yayın çizgisinde sebat etm ek ger
çekten çok önemlidir.

Kur'ân'dan beslenen fik ir örgüsü, İslâm'ı ül
kenin ve üm m etin çimentosu olarak gören ku
caklayıcı bakış açısı, ¡slâm dünyasındaki direniş 
hareketlerin i yakından takip ederek "direniş bi- 
lînci"ni diri tu tan  dinamik yayın anlayışı, zulme  
ve haksızlığa karşı adaleti ve hakkı savunma ref
leksi, Müslüm anlara yönelik yerel-küresel proje
lerin s tra te jik  ve zihinsel arkaplânını isabetle  
okuyan basiretli duruşu ile G enç B irik im , Türkiye  
insanının özellikle dikkate alması ve m utlaka ya
rarlanm ası gereken bir dergi.
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Hesaplaşma Yüzyılı
İbrahim Karagül, Timaş Yayınları

G azeteci-Y azar İbrahim Karagül'ün "M ezhep
ler çatışm ası" konusunu ele aldığı "Hesaplaş
ma Yüzyılı" kitabı TİMAŞ Yayınlarından çıktı. 
Hesaplaşma Yüzyılı, tam  m erkezinde bulundu
ğumuz coğrafyada yaşanan çatışm aların, ta k 
tiklerin, suikastların sebebini, niteliğini ve he
defini sorguluyor.

K itapta ayrıca, "O rta  Doğu’da başlayan ye
ni süreç, Sünni-Şii çatışmasını mı hedefliyor?, 
İsrail, Kuzey Irak'ta kimlerle o rtak çalışıyor? 
Refik Hariri'yi kim öldürdü?” gibi sorulara da 
cevap arandığını bulm aktayız.

Karagül, kitabında "hesaplaşm a" ile ilgili olarak şunları söylüyor: 
"Küresel aktörler, geleceği yani 21. yüzyılı bir coğrafya ile bir din ile 
bir kültür ile bu değerlerin yoğurduğu kitleler ile mücadele yüzyılı ilan 
etti bile. Ne kadar reddetsek de, 21. yüzyıl bir hesaplaşma yüzyılı ola
cak. İnsanlık Batı'nın Doğu ile İslam ile hesaplaşmasına tanık olacak. 
Bu yolda o kadar m esafe alındı ki, geri dönüş yolu kapanm ak üzere. 
Batı'nın bu coğrafyayı dönüştürm ek için iş tuttuğu grupların yerine  
'hesaplaşm a'yı esas alan örgütler, gruplar, liderlikler ortaya çıkıyor. 
Batının hesaplaşma, terb iye etm e ve kontrol altına alm a strate jilerine  
karşı savaşı tercih  eden çok sayıda grup var a rtık .”

HESAPLAŞMA
YÜZYILI

j MEZHEPLER ÇATISMASI

» ‘« I
. m.'t

f ; ' W

İBRAHİM KARAGÜL

Eylem Adamı ve Mütefekkir: Mevdudi
Turan Kışlakçı, İlke Yayınları

Bu kitapta hayatı ayrıntılı bir şekilde ele alınan 
Seyyld Ebu'l A'la Mevdudi, XX. Yüzyılda, İslam 
dünyasının yanı sıra tüm dünyayı etkilemiş olan 
alt-kıtanın yetiştirmiş olduğu en önemli âlim ve 
mütefekkirlerdendir. Küçük yaşlardan başlamak 
Ü2ere sözüyle, kalemiyle, haliyle, hareketiyle İs
lam’ın zaferi ve Müslümanların kurtuluşu için çır
pınmıştır.

İslam'ı bir dünya görüşü ve bir hayat nizamı 
olarak ele alan Mevdudi, hemen her sahada eser 
telif etmiş, İslam’ı bütün yönleriyle anlatmaya 
gayret sarf etmiştir. İlk önce İslam’ın fikri yapısı 
üzerinde durmuş, fikri yönünü topluma sunmuş, kafaları ve gönülleri bu 
yönde yetiştirm eye gayret etmiştir. İslam’ı tam olarak öğrenmekle kalma
mış aynı zamanda modern bilgiler konusunda da derin görüş sahibi olmuş
tur. Büyük ölçüde, kendini eğitmiş olmasına rağmen, engin bilgisi ansiklo
pedik düzeydedir. Din ve felsefe, sanat ve bilim ya da siyaset ve ekonomi 
konusunda ileri sürülen her türlü şüpheyi dağıtmak için en etkili bir şekil
de mücadele etmiştir. Yazdığı yüzden fazla kitap ve broşürle, İslam’ın her 
yönünü en spesifik düzeyde göstermekle kalmamış, aynı zamanda özel ha
yatıyla da davetinin sözde kalmadığını ortaya koymuştur. İslam’ın geçmiş
teki ve şimdiki tüm gerçek hizmetçileri gibi kendini bu işe adamış, korku
suz ve ahlâk timsali bir kişi olarak yaşamıştır.

Yeni Çıkan Kitaplar

Bir Evrensel Projemiz Var mı?

Kenan Gürsoy, Etkileşim Yay.
İnanç Devleti 

Faruk Köse, Rağbet Yay.
İslam Dini

Mevtana Muhammed AH, İşaret Yay. 
İslam Kardeşliği

Abdülaziz bin Abdullah el-Humeydi, 
Beka Yay.
Yoksulluk Halleri: Türkiye'de Kent 

Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri

Aksu Bora, Kemal Can, iletişim Yay. 
Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri 

John M. Hobson, Yapı Kredi Yay. 
Modernite ve Holocaust 

Zygmunt Bauman, Versus Kitap Yay. 
Simgeden Millete 

Selim Deringii, iletişim Yay.
Osmanlı Bilginleri: eş-Şakaiku'n- 

Nu’maniyye fi Ulemai’d-Devleti’l- 

Osmaniyye

Taşköprülüzade Ahmet Efendi, iz Yay. 
Darülfunun Tarihi

Mehmed Ali Ayni, Kitabevi Yayınları 
Hıristiyanlığın Reddine Yönelik Tartış

malar

Fahreddin er-Razi, İz Yay.
Kökler ve Yollan Türkiye’de Göç Süreçleri

Ayhan Kaya, Bahar Şahin, Bilgi Üniv. Yay. 
Mevdudi

Turan Kışlakçı, ilke Yayınları 
Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu 

D. Mehmet Doğan, Ebabil Yay.
Bütün Yönleriyle Cahlliyye 

Prof. Dr. Ramazan Arslantaş, Pınar Yay. 
İslam ve Terör, FıkhîBir Yaklaşım 
Ahmet Özel, Küre Yay.
Çağdaş Din Felsefesinde Evrenin B irli

ği ve Çokluğu 

Şahin Efil, Açılım Kitap 
Çatışmadan İttifaka, Islam-Hıristiyan 
Medeniyet İlişkileri 
Richard W. Bulliet, Pınar Yay. 
Çanakkale İçinden 

Afet İlgaz, Salıncak Yay.
Çoucuklar Da Savaştı 

Afet İlgaz, Salıncak Yay.
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Eskimeyen Yazılar

Sezai Kspskcç
İslâm Ülkelerinin Başında 

Bulunanlara Çağrı
Size sesleniyorum .
İslâm ülkelerinin başında bulunan cum hurbaş

kanları, başkanlar, kırallar, size sesleniyorum .
Türkiye'nin, Mısır'ın, İran'ın, Suriye'nin, Ü r

dün'ün, Pakistan'ın, Tunus'un, Cezayir'in, Fas'ın 
ve diğer İslâm ülkelerinin başında bulunanlar size 
sesleniyorum .

Bulunduğunuz yere nasıl geçmiş olursanız 
olun, ister kaderin şevkiyle veya cilvesiyle, ister 
babadan, dededen size geçen veraset hakkıyla, 
is ter alnm ızın teriy le , is ter hak ve hukukla, ister 
kuvvet zoruyla halkınızın yönetim ini ele geçirmiş 
bulunun, size sesleniyorum  ve diyorum ki, tarihin  
en kritik  göreviyle, en ağır sorumluluğu ve öde
viyle karşı karşıyasınız. Bu görevi çoktan yerine  
getirm eniz lâzımdı şimdiye kadar. Şimdi, hulûl e t
miş vâdenin son deminin son demidir.

Bu görev nedir?
Bu görev, derhal bir araya gelip bir savunma  

anlaşması yapm anız ve bunu harfi harfine uygu
lam anızda. Yani herhangi bir İslâm ülkesine sal
dırı olursa, ona hep birden karşı koyma hususun
da anlaşm ak durum uyla karşı karşıyasınız.

Cam ilerden, kubbelerden, yazm a eserlerin  
sayfalarından, tüm  yurt ve tarih  çizgilerinden  
yükselen sesi işitm ek için bir kerecik olsun kendi
nizi aşınız.

Gençliğinizde gelip sizi yoklayan idealleri dü
şününüz. Etrafın ızda uçuşan, nice genci yakıp ka
vuran idealleri hatırlayınız.

Birliğin bozulmasının üzerinden yüzyıla yakın 
bir zaman geçti. Ü lkelerim izin kârı ne oldu? Bir 
parça geriye dönüp baksanız, bir savunma birliği 
kurmayı bir hayat m em at meselesi olarak görür
sünüz.

Size, bir m ilyar Müslüman'ın gönlüne te rcü 
man olduğuma yürekten inanarak sesleniyorum. 
Vaktin kalmadığını, mukadder anın yaklaştığını 
haber veriyorum .

Kimileri sizin şimdiye kadar ki tutum unuzla  
bu çağrıya lâyık olmadığınızı söyleyeceklerdir. 
Öyle de olsa, şimdi iktidarda olduğunuzdan sizi 
uyarm ak bir görevdir. Siz bu görevi yapm azsa
nız, elbet, büyük devrim  olacak ve görev yapa
caklar gelecektir.

Sizi uyarıyorum , şahıslarınızla ve şahıslarınız 
dışında tüm  İslâm dünyasını, büyük İslâm m illeti
ni uyarıyorum .

Büyük uyanış ve diriliş sûrunu üflüyorum.
Bu kulakları patlatacak sesi işitm eyeceklere  

ne yazık!
Son anda da olsa uyanıp dirilecek olanlarai

m uştular olsun.
Liderler duym azsa, devletler duym azsa bizler 

bu çağrıya kulak verelim . Türkler, Araplar, Acem 
ler, Kürtler! Tarihe dönün, Kudüs'e dönün, kardeş 
olun, kenetlenin!..

Bulunduğunuz m evkilerde ebedî kalacağınızı 
mı sanıyorsunuz?

Dost acı söyler. Biliniz ki, tarihin bu en kor
kunç anında gerekeni yerine getirm ezseniz, f ır t ı
naların en şiddetlisiyle bulunduğunuz zirvelerden  
yokluğun uçurumuna savrulup gideceksiniz.

Kulağınızı, bastığınız toprağa yapıştırınız. Y e 
rin altındaki ölüler, sizden bu masum m illeti ve 
yurdu korum anız için milyonlarca ağızdan sesle
niyorlar.

Dağlardan, tepelerden, gönüllerden yükselen  
sesi işitiniz. Gece ve gündüz dem eyiniz, gece ya
rısı da olsa toplanıp anlaşınız.

Diriliş dergisinin Ocak 1991 (119-120) sayısının başyazısından kısaltılarak alınmış bazı pasajlar
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Aynadaki Tebessüm

î  nsanlık tarih i boyunca m illet
ler hep var olmuştur. İyi yö- 

'  netilen ler asırlara sığm amış
lar, kötü yönetilen ler de kaybo
lup gitm işlerdir. M illeti m illet ya 
pan şey onu sahiplenen bir dev
let olgusudur. Bu devlet de baş
sız olmaz. D evlete baş olmanın 
da gelenekleri vardır. Kim ileri 
m illetin oyuyla seçilmiş meclis
lerce seçilir, kimileri 
seçilmiş bir şurayla, 
kimileri zorla baş ol
maya kalkar, kimi ha
nedan kurmuş baba
dan oğula nakleder 
yönetim in i... Hâsılı 
her devlete bir baş
kan gerek, kimi adil 
olmuş, kimi zalim , ki
mi âlim olmuş, kimi 
cahil, kimi işbilir, ki
mi beceriks iz , g e l
m işler gitm işler... İy i
ler iyilik leriyle anıl
mış; kötüler kötülük
leriyle...

M ille tin  özlediğ i 
adil, yan lışa fırs a t 
verm eyen, tem sil ka
biliyeti yüksek, m ille
tine uyumlu, dengeli başkanlar- 
dır. Tesadüfen oluşacak başkan
lıklarda da aşağıda anlatılan hi
kâyedeki gibi sonuçla karşılaşıl
ması m ukadderdir.

Eski zam anlarda, bir ülkede 
üç yılda bir oldukça garip bir yön
tem le padişah seçimi yapılırmış. 
Halk bir m eydanda, çoluğu, 
çocuğu, kadını, erkeği, genci, ih:

Deviet Xuşu

f a h r e t t i n  Q jâr

tiyarı, yabancısı, yerlisi top lan ır
larmış. Törenle, kutsal devlet ku
şu kafesinden çıkarılır; meydana 
salınırmış. Kuş kimin kafasına ko
narsa onu padişah yaparlarm ış. 
Meydandaki herkes kuş kafasına 
konarsa ne yapacaklarını ara la
rında konuşurlarmış. Bir gezi için 
orada bulunan iki yabancı m ey
danda bir yere yerleşm işler. Biri

si devlet kuşu başına konarsa 
"Elim hayır işlerinde olacak, faki
ri fukarayı gözeteceğim , ülkeyi 
cennete çevireceğim ." deyip a r
kadaşına dönüp “Sen ne yapa
caksın?" demiş. O da "Ben elime 
geçen bu fırsatı değerlendiririm , 
zenginliğ i kendim de to p la rım , 
adaletle hiç işim olmaz, ülke beni 
ilgilendirmez, ben keyfim e baka

rım ." dem iş. Kuş uçurulm uş, 
m eydanda birkaç tu r a ttık ta n  
sonra gelmiş kötü niyetli yaban
cının başına konmuş. “Bu bir ya 
bancı." diye itiraz  etm işler. İkinci 
ve üçüncü denem elerde de kuş 
yine yabancının başına konunca 
çaresiz padişahlığı verm işler. Y a 
bancı iktidara geçer geçmez za 
lim, adaletten hoşlanmayan, hal

kı soyan bir padişah ol
muş çıkmış, ülke harap 
olm uş, halk fak irleş 
miş, halk onunla konu
şacak cesareti kendin
de bulamıyormuş. B in
leri eski arkadaşının  
padişahla görüşüp ko
nuşabileceğin i düşü
nüp adam ı da bulup 
halden şikâyetçi o l
m uşlar. O da padişah
tan  randevu alıp baş 
başa kaldıklarında hal
kın şikâyetlerini anla
tıp  zulümden vazgeç
mesini ayrıca bir gün 
bunun hesabını A l
lah'ın soracağını söy
lem iş. Padişah da 
"Ben Allah'tan gizli bir 

iş yapm ıyorum  ki... Zamanında 
ben de, sen de ne yapacaklarım ı
zı söylem iştik. Israrla kuş beni 
seçti. Kuş aklı, kuş beğenisiyle 
beni padişah yapan bu halk bu 
cezaya layık ki ben padişahım. 
İyiye layık olsalardı sen padişah 
olurdun. Benim vicdanım rahat, 
var sen de gönlünü ferah tu t dos
tum ." demiş.
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Ek

"G ELEN EKLER " VE "SÜ R EÇ LER" EKSENİNDE

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLARI

Ümran Araştırma Grubu

Referans gazetesi yazarlarından Cengiz Çandar; “Geleneğimizde askerin karışmadığı pek az 
Cumhurbaşkanı seçimi var” diyordu. Hakikaten 29 Ekim 1923 yılından günümüze Türkiye’de 

görev yapan Cuhurbaşkanlarının altısının asker kökenli olması Türk siyasal yaşam ında ordunun 
büyük bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı olmanın ne anlama geldiği bu tarihsel 

arkaplan göz önüne alınmadan anlaşılamaz. Ümran dergisinde 6 sayıdan beri yayımlanan ve 
bugünlerde Çankaya Nöbeti adıyla kitaplaşan Ahmet Cemil Ertunç’un yazıları belli bir arkaplan  

sunmuştu. Bugünkü koşullarda m erkez-çevre üzerinden yapılan analizlerle birlikte iki süreç birara- 
da yaşanıyor. Bir yandan postmodern darbe ile billurlaşan İttihatçı gelenek am a onunla birlikte AB 

ile cisimlenen demokrasi süreci arasındaki güç mücadelesi de bu seçimlerde etkili olacak.
Bu ekte ise Cumhurbaşkanlarının biyografik özelliklerini derli toplu olarak sunuyoruz.

M USTAFA KEMAL ATATÜRK (1881 -  1938)
29 Ekim 1 9 2 3 -1 0  Kasım 1938

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te Kocakasım Mahalle
si, Islahhane Caddesi’ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali 
Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Baba tarafından dedesi Hafız 
Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya’ya 
yerleştirilmiş Kocacık Yürüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise 
Selanik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk 
ailesinin kızıdır. M ilis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti ya
pan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanımla evlendi. Ata
türk’ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbu
le (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı.

Hafız Mehmet Efendi’nin mahalie mektebinde öğrenime başla
yan küçük Mustafa, sonra babasının İsteğiyle Şemsi Efendi Mekte- 
bi’ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti (1888). Bir süre Rapla Ç iftli- 
ği’nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selânik’e dönüp okulunu 
bitirdi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 
1893 yılında Askeri Rüştiye’ye girdi. Bu okulda Matematik öğretme
ni Mustafa Bey adına “Kemal” i ilave etti. 1896-1899 yıllarında Ma
nastır Askeri idâdi’sini bitirip, İstanbul’da Harp Okulu’na girdi. 1902 
yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisi'ne devam et
ti. 11 Ocak 1905’te yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi tamamladı.

1905-1907 yılları arasında Şam’da 5. Ordu emrinde görev yap
tı. 1907’de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır'a III. Ordu’ya 
atandı.

19 Nisan 1909’da İstanbul’a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay- 
başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa’ya gönderildi; Picar- 
die Manevraları’na katıldı. 1911 yılında İstanbul’da Genel Kurmay 
Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı. 1911 yılında İtalyanların 
Trablusgarp’a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup

arkadaşıyla birlikte- Tobruk ve 
Derne bölgesinde görev aldı.
22 Aralık 1911’de italyanlara 
karşı Tobruk Savaşını kazan
dı. 6 Mart 1912'de Derne Ko
mutanlığına getirildi. Ekim 
1912’de Balkan Savaşı başla
yınca Mustafa Kemal Gelibolu ve 
Bolayır’daki birliklerle savaşa ka
tıldı. Dimetoka ve Edirne’nin ı 
alınışında büyük hizmetleri ı 
rüldü. 1913 yılında Sofya 
Ateşemiliterliğine atandı.

Bu görevde iken 1914 
yılında yarbaylığa yükseldi.
Ateşemillterlik görevi Ocak (
1915’te sona erdi. Bu sıra
da I. Dünya Savaşı başla-1 
mış, OsmanlI İmparatorlu-1 
ğu savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kur
mak üzere Tekirdağ’da görevlendirildi. 1914 yılında başlayan I. Dün
ya Savaşı'nda, Çanakkale’de büyük kahramanlık gösterdi. 18 Mart 
1915’te Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız do
nanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadasfna asker çıkardı
lar. 25 Nisan 1915’te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini, Musta
fa Kemal’in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı’nda durdurdu. Mus
tafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağus
tos 1915’te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu Ko
mutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustosla Anafartalar Zaferini kazandı. 
Bu zaferi 17 Ağustos’ta Kireçtepe, 21 Ağustos’ta II. Anafartalar zafer
leri takip etti. Yaklaşık 253.000 şehidin verildiği Çanakkale'de Mus
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Türkiye Cumhurbaşkanları Ek

tafa Kemal askerlerine “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi em
rediyorum!” emrini verdi.

1916’da Edirne ve Diyarbakır'da görev aldı. 1 Nisan 1916'da 
tümgeneralliğe yükseldi. Ruslarla savaşarak Muş ve Bitlis'in geri 
alınmasını sağladı. Şam ve Halep’teki kısa süreli görevlerinden son
ra 1917’de İstanbul’a geldi. Velihat Vahidettin Efendi’yie Almanya’ya 
giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra hasta
landı. Viyana ve Karisbad’a giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918’de 
Halep’e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede Ingiliz kuvvet
lerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütareke- 
s i’nin imzalanmasından b ir gün sonra,_31 Ekim 1918’de Yıldırım Or
duları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzeri
ne 13 Kasım 1918’de İstanbul’a gelip Harbiye Nezâreti’nde (Bakanlı
ğında) göreve başladı.

Mondros Mütarekesi’nden sonra itilaf Devietleri'nin Osmanlı 
topraklarını işgale başlamaları üzerine; Sultan Vahidettin'ie görüşüp 
onayını alan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 
1919’da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919’da Amasya’da yayımladığı 
genelgeyle “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurta
racağını" ilan edip Sivas Kongresi’ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz
- 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 -1 1  Eylül 1919 tarih
leri arasında da Sivas Kongresi’ni toplayarak vatanın kurtuluşu için 
izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919’da Ankara’da 
heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Mecli- 
si'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda önem
li bir adım atılmış oldu.

Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi. Türki
ye Büyük M illet Meclisi, Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanma
sı için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı. Türk Kurtuluş 
Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir’i işgali sırasında düşma
na ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr 
Antlaşması’nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğumu pay
laşan I. Dünya Savaşı’nın galip devletlerine karşı önce Kuvâ-yi M il
liye adı verilen m ilis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye - ordu bütünleşmesi
ni sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı.

Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşının önemli 
aşamaları şunlardır: Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) 
ve Gümrü'nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı. Çukurova, Gazi Antep, 
Kahraman Maraş Şanlı Urfa savunmaları (1919-1921) I, İnönü7a- 
feri (6 -10 Ocak 1921) II. İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921) Sa
karya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921) Büyük Taarruz, Başkomutan 
Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos 9 Eylül 1922) Sa
karya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük M illet Mec
lisi Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtu
luş Savaşı, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması'yla so
nuçlandı.

23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla yeni Türk 
Devleti’nin kuruluşu müjdelenmişti. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı’nı 
başarıyla yönetmesi, Türk Devleti’nin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Ka
sım 1922’de hilâfet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. 
Böylece Osmanlı İmparatorluğuyla yönetim bağları koparıldı. 13 
Ekim 1923’te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Atatürk oybirliğiyle ilk 
cumhurbaşkanı seçildi. Ancak onun cumhurbaşkanı oluşu neo-pat- 
rimonyal özellikler taşıyordu. Atatürk daha sonra Nutuk’ta 
Cumhuriyetin ilanına tek başına karar verdiği anlatmıştır.

Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM 
Başkanlığına seçildi. Bu görev, Devlet-Hükümet Başkanlığı düzeyin
deydi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk 
cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört yılda bir cumhur
başkanlığı seçimleri yenilendi. 1 9 2 7 ,1 9 3 1 ,1 9 3 5  yıllarında TB M M  
Atatürk’ü yeniden cumhurbaşkanlığına seçti.

15-20 Ekim 1927’de Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet'in kuru
luşunu anlatan M M lın u ,  29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nut- 
ku’nu okudu. 29 Ocak 1923’de Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt 
gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sür
dü. Çocukları olmadı. Atatürk Afet (inan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, 
Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı mane
vi evlat edindi. Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı.

1937 yılında çiftliklerini hâzineye, bir kısım taşınmazlarını da 
Ankara ve Bursa Belediyelerine bağışladı. Mirasından kızkardeşine, 
manevi evlatlarına, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı. Kitap 
okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok 
severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine aşırı ilgisi 
vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı 
atıyla, köpeği Fox’a çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuş
tu.

Akşam yemeklerine devlet ve bilim adamlarını, sanatçıları davet 
eder, ülkenin sorunlarını tartışırdı. Temiz ve düzenli giyinmeye özen 
gösterirdi. Doğayı çok severdi. Sık sık Atatürk Orman Çiftliği’ne gi
der, çalışmalara bizzat katılırdı. Fransızca ve Almanca biliyordu. 10 
Kasım 1938 saat 9.05’te yakalandığı siroz hastalığından kurtulama
yarak İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı’nda öldü. Cenazesi 21 Kasım 
1938 günü törenle önce Ankara Etnografya Müzesi’ne, sonra da 10 
Kasım 1953’de görkemli b ir törenle Anıtkabir’e gömüldü. 
Cumhurbaşkanlığı sürecince yaptığı inkılaplarla ve sergilediği yöne
tim tarzıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin batıya yönelimini pekiştirdi. 
1930’lardaki icraatlarıyla parti-devlet hükümet özdeş yapılar haline 
geldi.

M USTAFA İSM ET İNÖNÜ (1884 -  1973)
11 Kasım 1 9 3 8 -2 2  Mayıs 1950

1884 yılında İzmir’de doğdu. Aslen Malatyalıdır.TBMM'de Ma
latya milletvekilliği görevinde de bulunmuştur. İlk ve orta öğrenimi
ni Sivas’ta tamamladı. Bir yıl Sivas’ta Mülkiye Idadisi'nde okuduktan 
sonra, 1897 yılında İstanbul’daki Mühendishane İdadisi’ne gitti. 
1901’de Batılılaşmanın bayraktarlığını yapan Mühendishane-i Berri- 
i Hümayun’a (topçu okulu) giren İsmet İnönü, bu okulu 1903'te top
çu teğmeni olarak bitirdi. 1906’da Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni birin
cilikle bitirerek kurmay yüzbaşı rütbesiyle Edirne’deki 2. Ordu’nun 8. 
Alay’ında bölük komutanlığına atandı.

1908’de kolağası oldu ve 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) olarak 
bilinet] ayaklanmayı Selanik’ten gelerek bastıran Hareket Ordusu’nda 
görev aldı. 1910-1913 yılları arasında Yemen Isyanı’nın bastırılması 
harekâtına katıldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephe- 
si’nde Kolordu Komutanı olarak M.Kemal 
Atatürk’le birlikte çalıştı ve dostlukları 
gelişti. Suriye Cephesi’nde savaştı.
M illî Mücadele sırasında Ata
türk'ün en yakın silâh arkadaşı 
oldu.

23 Nisan 1920’de açılan \  3 *
Türkiye Büyük M illet Meclisi'ne 
Edirne milletvekili olarak katılan 
ismet Bey, 3 Mayıs’ta icra Vekille
ri Heyeti’nde Erkân-ı Harbiye-i 
Umumiye Vekili o

Albay İsmet 
mebusluk ve ba 
da uhdesinde k 
Garp Cephesi l< 
tanlığı görevine ( 
di. Kuruluş aşar
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daki düzen li o rdu ile  Çerkeş Ethem ve d iğer iç isyan ların  bastırılm a 
sında etkin rol oynadı. Ocak ve N isan 1921 'de i. ve II. İnönü ’de Y u
nan lıla rla  savaştı. B irin c i İnönü Savaşı sonunda tuğgenera l rü tbes i
ne yükse ld i.

Sakarya M eydan Savaşı ve Büyük Taarruz’dan sonra kazanılan j  

zafer üzerine M udanya Ateşkes görüşm esinde  Büyük M ille t M e c li- 
s i'n i te m s il e tti. Lozan Barış K onferansı’na D ış iş le ri Bakanı ve Türk 
heyeti başkanı o larak katıldı ve 24 Tem muz 19 2 3 ’te Lozan A ntlaşm a- 
s ı’nı im zaladı.

C um huriye tin  ilân ından sonra 19 2 3-19 2 4  y ılla rın d a  ilk  hükü 
mette Başbakan olarak görev aldı, aynı zamanda Halk Fırkası Genel 
Başkan V e k il ilğ i’ni üstlend i. 19 3 4 ’te Soyadı Yasası çık tığ ında  A ta
tü rk ’ün ve rd iğ i İnönü soyadını aldı.

ism et Paşa, 1 924 ’ten 19 3 7 ’ye değin başvek illik  görevin i aralıksız 
sürdürdü . Bu dönem de ülkedeki bütün önem li s iyasal ge lişm elere 
damgasını vu rdu . Siyasal m uhalefetin e tk is iz leş tirilm esinde, Kem alist 
re form ların  ilan ında  ve uygulanm asında, ik tisa t po litikas ında  devlet
ç ilik  İlkes in in  kabu lünde ve uygulanm asında çok önem li ro lü  o ldu.

İnönü Eylü l 1937'de A ta tü rk ’le ara larındaki bazı görüş ayrılık la rı 
yüzünden ve onun İsteğ iy le  başvek illik ten  ayrıld ı. C HP’nin  genel 
başkan ve k illiğ in d e n  de a lındı. A ta türk d e v le tç ilik  uygu lam aların ın  
İnönü ’nün düşündüğü  b iç im de  gen iş le tilm es inden  yana d e ğ ild i ve 
aynı gö rüşü  paylaşan ik tisa t ve k ili Celal Bayar’ ı İnönü 'nün  yerine 
Başvekil atadı.

A ta tü rk ’ün ö lüm ünden sonra 1938 yılında, Türk iye  Büyük M ille t 
M ec lis i tarafından Türk iye ’n in  ik in c i C um hurbaşkanı o larak seç ild i. 
C um hurbaşkanlığ ım ın  yanı sıra CHP Genel B aşkanlığ ı’na da g e tir i l-  , 
d i. C H P 'n in  26  A ra lık  1 938 ’de toplanan I. O lağanüstü K uru ltay’ ında 
pa rtin in  “değişmez genel başkan” ı seç ild i. A yrıca kend is ine “M illi 
Ş e f  unvanı ve rild i.

İk inc i Dünya Savaşı sırasında Türk iye ’yi savaş fe lâketin in  d ış ın - ! 
da tu tm ayı başardı. Savaştan sonra g a lip le rin  baskısı ile  çok partili 
s iyas î re jim e geçilm esine  razı o ldu . Savaşın hemen ard ından, gerek 
u lus lararası siyasettek i ge lişm e le r, gerekse ülke iç indeki yeni o lu -  j 
şum la r re jim in  genel n ite liğ in d e  önem li d e ğ iş ik lik le ri gündem e ge
tirm iş ti. İnönü çok  p a rtili re jim dek i ilk  m uhale fe t partis i olan Nuri 
Dem irağ başkanlığ ında kuru lan M il li Kalkınm a P artis in i engellem e 
g ir iş im in d e  bu lundu . Parti başkanının m alların ı kam ulaştırdı. Y ine 
N uri D em irağ ’ın b in b ir  emekle kurduğu dünyadaki sayılı uçak fa b ri
kalarından olan NUD uçak fabrikasın ın  kapısına k ili t  vu rdu . Basında 
“kuzupartisi"o la ra k  bu partiy i lanse e ttird i. 1945'te  u lus lararası kon

jo n k tü rün  de e tk is iy le  çok p a rtili hayata geç ild i. 1945 y ılında  kuru lan 
M il li K alkınm a P artis inden sonra 1 946 ’da kuru lan Dem okrat Parti'yi 
de “açık oy, gizli tasnif” yön tem iy le  engelemeye ka lkıştı. 1950  genel 
seç im le rinde  CHP iktidarı Dem okrat Parti’ye bırakırken, İnönü de 
C um hurbaşkan lığ ı’ndan ayrıld ı ve 1960 y ılına  kadar Ana M uhale fe t 
Partisi Genel Başkanı olarak s iyas î yaşamını sü rdü rdü . K end is in in  de 
önayak o lduğu  ile ri sü rü len 27 M ayıs askeri darbesinden sonra Ku
rucu M ec lis  ü ye liğ ine  seç ild i ve 10 Kasım 1961 ta rih in d e  Başbakan
lığa atandı.

1964  Kıbrıs olayları sırasında ABD 'nln Türk iye ’n in adaya m üda
halesin i engellem esi üzerine dış po litikada  çok yön lü  arayışlara g ird i.

Batılılaşma politikasında ısrarlı alan İnönü Ankara Antlaşması ve ta
kip eden sene Ortak Pazar üyeliğ i, SSCB ile iyi ilişk ile r kurulması, M illi 
istihbarat Teşkilatı yasası ve düzenlemesi, M illi Güvenlik Kurulu ’nun ku
rulması ve etkin leştirilm esi g ib i gelişmelerde de belirleyic i oldu.

İnönü hüküm eti 6 Şubat 19 6 5 ’te yerin i Suat Hayri Ü rgüp lü  hü 
küm etine bıraktı. 10 Ekim 1965 seç im le rinde  p a rtis in in  seç im i kay
betmesi üzerine, parti iç i görüş ayrılık la rı de rin leşti. İnönü ’nün des
tek led iğ i “ortanın  so lu " po litikas ı parti tarafından ben im sendi. 12 
M art 1971'dek i m üdahales inden sonra, C HP’nin  tu tum u konusunda 
parti İç inde önem li görüş ayrılık la rı b e lird i ve İnönü parti genel sek

reteri B ülent Ecevit'le an laşm azlığa düştü. 1972'de Parti Genel Baş
kanlığı ve m ille tve k illiğ in d e n  is tifa  ederek, 25 A ra lık 1973'de ö lünce
ye kadar Anayasa gereğ ince C um huriye t Senatosu ta b iî ü ye liğ i göre
v inde  bu lundu.

1916 y ılın da  M evh ibe  H a n ım la  evlenen ism et İnönü üç çocuk 
babasıydı.

A nıla rın ın  b ir  b ö lüm ünü  Hatıralarım , Genç S ubay lık  Y ılla rı, 
188 4-19 1 8  (1968 ) adı a ltında top lam ış, ayrıca çeş itli ta rih le rdek i 
söy lev ve dem eç le rin i içeren ism et Paşa’nın S iyasi ve İç tim a i N u tuk
ları, 192 0-19 3 3  (1933), İnönü D iyo r ki (1944), İnönü ’nün S öylev ve 
Demeçleri 1 ,1 9 2 0 -19 4 6  (1946) g ib i k itapları yayım lanm ıştır.

M A H M U T CELAL BAYAR (1883 -1 9 8 6 )
22 M ayıs 1950 - 2 7  M ayıs 1960

1883 y ılın da  Bursa ’nın G em lik ilçe s in in  Um urbey köyünde d o 
ğan Celal Bayar, ilk  ve orta öğren im inden sonra m em uriye t hayatına 
a tıld ı. Aslen ş im d i B u lgaris tan ’ın Romanya s ın ırındaki Lom  şe h rin 
den göçen b ir a iledend ir; a ilen in  M u s e v iliğ in  Karaim  (K ara ile r) ina 
nışında Hazar T ürk le rinden  o lduğu idd ia  e d ilir. Adalet, reji ve banka
cılık  sahasında m em uriye t görevle rinde  bu lundu. Bursa Z iraat Ban- 
kası’nda görev a ldı; bu sırada H arir D arü tta lim i ve C o llege Français 
De l ’A ssom ption  oku lla rına  devam etti. Bursa Deutsche O rientbank’ta 
çalıştı.

Bayar, 1908  yılında  ik in c i M eşru tiye t’in ilanından sonra ittiha t 
ve Terakki C em iye ti’ne katıldı ve bu arada m ason o ldu . Bu cem iyetin  
İzm ir Şubesi Genel S ekre te rliğ in i yaptı. 1918 y ılında  M üdafaa-i H u- 
kuk-ı Osm aniye C em lye tl’ne g ird i.

12 Ocak 1920 'de  top lanan son Osmanlı M ebusan M e c lis i’ne Sa- 
ruhan Sancağı m ille tve k ili o larak katıldı. M il l î  M ücadelen in  başla
ması ile A na d o lu ’ya geçti; Galip Hoca olarak bu harekette yer aldı.

M il li M ücadele  sırasında Batı A na d o lu ’da faa liye t göste rd i. Aynı 
zamanda B irin c i Büyük M ille t M ec lis l'nde  Bursa M ille tve k ili o larak 
görev a ldı. 1 9 2 1 ’de ik tisa t V ekili o ldu.

Lozan Barış Konferansı’na m üşavir göreviy le  katıldı. 1923 se
ç im le rinden  sonra ik in c i Büyük M ille t M e c lis i’ne İzm ir M ille tve k ili 
olarak g ird i.

1924 y ılın da  Türk iye iş Bankası’nın kuru lm asında  ö nem li rol oy
nadı. ik tisa t V e k illiğ i görevinde bu lundu. Türk iye C u m h u riye ti’n in 
kuru luşunda  m ücadele adamı, po litikac ı ve iktisatçı o larak temayüz 
etti. 1 9 3 2 -19 3 7  ta rih le ri arasında ik tisa t V e k illiğ i, 1 9 3 7 -19 3 9  yılla rı 
arasında B aşvek illik  yaptı. 1943 yılına  kadar İzm ir M ille tve k ili o larak 
s iyas î hayatını sü rdü rdü .

Çok p a rtili s iyas î hayata geçilm esi 
üzerine 1946 y ılın da  arkadaşları A d - § g ^
nan M enderes, Fuat K öprü lü  ve Re- S ik
fik  Koraltan ile b ir lik te  Demokrat ^
Parti'y i kurdu ve başkanlığına ge ti- 
r ild i. P artis in in  1950 se ç im le rin i O 1
kazanmasından sonra aynı yıl Tü r
kiye Büyük M ille t M e c lis i tara lından - * **  . ' s M r  
Türk iye ’n in  üçüncü Cum hurbaşkanı 
s e ç ild i.  T ü rk iy e  Bayar’ ın 
c u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı  
dö n em ind e  NATO 
üyes i o ld u . K ore ’ye 
asker g ö n d e rd i 
1 9 5 0 ’ le rin  ik in c i 
yarısından itibaren dış 
b o rç la n m a  arttı.
T ü rk iye  IM F ’ye

r
M
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yapacaklarını açıklayan ilk niyet mektubunu Bayar döneminde,
1958’de verildi. 10 yıl boyunca sürdürdüğü bu görevden 27 Mayıs 
darbesi ile 1960 yılında ayrıldı.

27 Mayıs 1960’da ordunun yönetime el koyması ile tutuklanarak 
Yassıada’ya götürülen Bayar, 16 ay süren soruşturma ve yargılama
dan sonra Yassıada Yüksek Adalet Divanı tarafından, 15 Demokrat 
Parti ileri geleni ile birlikte İdama mahkum edildi.(15 Eylül 1961) 
M illi Birlik Komitesi, idamlardan üçünü (A.Menderes, Fatin Rüştü 
Zorlu ve Haşan Polatkan) onaylarken, başta Celal Bayar olmak üze
re, 12 Demokrat Parti ileri geleninin idam hükmünü müebbet hapse 
çevirdi. Yassıada'dan Kayseri cezaevine götürülen Bayar, orada ra
hatsızlandı, evinde tedavi edilmek üzere serbest bırakıldı (7 Kasım 
1964).

Üç çocuk babası olan M.Celal Bayar 22 Ağustos 1986 tarihin
de, 103 yaşında iken İstanbul'da öldü.

Hatıralarını, “Ben de Yazdım"adı altında, 8 cilt halinde topladı. I

CEMAL GÜRSEL (1895 - 1966)
27 Mayıs 1960 - 26 Ekim 1961 -  28 Mart 1966

Cemal Gürsel 1895 yılında Erzurum’da doğdu. İlk öğrenime Or
du ilinden sonra Erzincan’da devam eden Gürsel, orta eğitimini ta
mamladıktan sonra İstanbul Kuleli Askerî Lisesi’ne öğrenci olarak 
girdi. Kuiell’de son sınıf öğrencislyken Birinci Dünya Savaşı’nın baş
laması üzerine 16 Ekim 1914'de askeri eğitimine ara verdi ve 4. Ko
lordu Komutanlığfnda subay olarak göreve başladı.

1 Eylül 1922’de yüzbaşılığa yükselen Gürsel, bir yıl Harp Oku- 
lu'nda eğitim aldı. 1 Ekim 1926’da Harp Akademisi’ne başladı ve 1 
Eylül 1929'da kurmay subay olarak Akademi’den mezun oldu. Birlik . 
komutanlıkları ve karargah görevlerinde 45 yıl süren askerlik hizme
tinde bulundu.

Gürsel, aktif askerlik görevine Çanakkale Savaşı’na katılarak 
başladı. Çanakkale, Filistin, Suriye ve Kurtuluş savaşlarında yer aldı.

1914 ve 1917 yılları arası topçu teğmen olarak Çanakkale’de 1. 
Topçu Alayı’nın 1. Bataryası’nda savaştı. Çanakkale Savaşı sonrası,
1 Eylül 1917’de 41. Tümen Obüs Bataryası Komutanlığfna atanarak 
Filistin Cephesine gönderildi. Filistin ve Suriye cephesindeki bütün 
savaşlarda 41. Alay'ın 5. Bağımsız Batarya Komutanı olarak görev al
dı. ingillzlere Gazze cephesinde 19 Eylül 1919’da esir düşerek Mı
sır’da iki yıl esir kaldı. 6 Ekim 1920’de serbest kalınca İstanbul’a dö
nüp, Erzurum Kongresi'ni İzleyen günlerde Anadolu’ya geçerek, Kur- j 
tuluş Savaşı’nın batı cephesindeki bütün savaşlara katıldı.

27 Mayıs 1960 ihtilali öncesinde Kara Kuvvetleri Komutanı olan 
Gürsel; 2 M ayıs l 960’da ziyareti sırasında sohbet ettiği M illi Savunma 
Bakanı Ethem Menderes'e ve dolayısıyla hükümete kişisel görüşlerini 
belirterek Başbakan Adnan Menderes’in cumhurbaşkanı olmasını des
tekleyen tarihi bir mektubu 3 Mayıs 1960'da yazdı. Gürsel erken emek
liye sevkedildi ve 3 Mayıs 1960’da zorunlu izinle İzmir’e gitti.

Silahlı Kuvvetlerin tüm kademelerine İletilen ve ordunun mutla
ka siyasetten uzak kalmasını tavsiye eden bir veda mektubu gönde
rerek İzmir'e yerleşmişti.

27 Mayıs 1960'da albay ve daha alt kademedeki subaylarca ger
çekleştirilen ihtilal sonrasında M illi Birlik Komitesi’nin (MBK) dave
ti üzerine MBK’nın başkanlık görevini üstlendi ve ihtilal lideri olarak 
kabul edildi. Kendisiyle yapllan 16 Temmuz 1960 tarihli bir gazete 
(Cumhuriyet) görüşmesinde, 'Şebeke zaten hazırdı. Ben şahsen or
dunun siyasete katılmasını İstemiyor ve genç arkadaşlarımın (ihtilal) 
teşebbüslerine engel oluyordum. İşler öyle bir seviyeye geldi ki, or
dunun siyasete karışmasına karşı olmama rağmen, onları görevlerin
de serbest bıraktım, şimdi bütün hedefim, adalet ve ahlak prensiple
rine dayalı bir idareyi yeniden kurmaktır.’ açıklamasını yaptı.

Gürsel, daha önce iptal edil
miş olan Türk ve Iskoç m illi fut
bol maçının Ankara'da 8 Hazi
ran 1960’da yeniden tertip 
edilmesini sağladıkdan sonra 
(Türkiye 4, iskoçya 2), ihtilalin 
yarattığı üzüntülü ortamda hal
kın moralinin artması için "Ce
mal Gürsel Kupası" İsimli, 3 
Temmuz'da finali İstanbul’da oy
nanan Türk futbol turnuvasını or
ganize etti (Fenerbahçe 1, Gala
tasaray 0).

Yeni anayasanın 
hazırlanması için İs
tanbul Üniversitesi 
profesörlerini görev
lendirdi. Cumhuriyet 
Gazetesi Ragıp Gu- 
muspala’ya Demokrat partilileri toplayan Adalet Partisi’ni kurma gö
revini verdi. Yeniden demokratik düzene dönülmesine, yeni askeri 
darbelerin önlenmesine ve 1961 Anayasası’nın hazırlanmasına lider
lik etti. Devlet Başkanı Cemal Gürsel ve ismet İnönü’nün, diğer dün
ya liderleri ile birlikte Menderes ve diğer kabine üyelerinin İdam ce- 
zaiarlnin affi dilekleri, M illi Birlik Komitesi taraflndan reddedildi. Ko
mite üyesi bir kurmay albay tarafından yapılan suikast girişiminden 
yaralı olarak kurtuldu. Bu olaydan sonra, kendini silahla vuran alba
ya hukuki ceza istemedi ve onunla diğer 13 MBK üyesi yurt dışına 
görevli olarak gönderildiler. 1961'de OYAK’ın kurulmasıyla ordu 
ekonomik durumunu güvence altına aldı.

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerine aday olmaları 
için yüksek düzeyli tıp ve mühendislik dalındaki Ankara’da kİ akade
misyenlere teklif götürdü ve destek verme önerisinde bulundu.

Halk oyuna sunulan ve kabul edilen yeni Anayasa gereğince, 10 
Ekim 1961'de yapılan genel seçimlerden sonra oluşturulan yeni Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından konulan adaylığı çoğunluğun 
desteğini alarak 21 Ekim 1961'de Türkiye’nin dördüncü Cumhurbaş
kanı olarak seçildi.

Bu dönemde ABD ile SSCB arasındaki Küba Füze Krizinde, batı 
tarafında Türkiye’nin komünizme karşı koruyuculuk görevini yürüttü.

İngiltere kraliçesi II. Ellzabeth ve ABD başkan yardımcısı Lyndon 
B. Johnson’u konuk etti. İngiltere askeri uçaklarının Türk hava saha
sını Kuveyt’i tehdit eden Irak'a karşı kullanması İçin İzin çıkardı. Av
rupalI liderlerle olan yakın diplomatik İlişkileri sayesinde, Avrupa 
Birliği 1963 Ankara Anlaşmasını ve bir yıl sonrada Assosiye Üyelik 
konumuna Türkiyenin ulaşmasını sağladı.

Cemal Gürsel Türkiye tarihinde ilk kez planlı ekonomiye geçiş, 
Devlet Planlama Teşkilatı ve Devlet istatistik Enistütüsü kuruluşu, 5 
yıllık kalkınma planları, sendikalar, grev ve toplu sözleşme yasaları
nın çıkarılması, Ortak Pazar üyeliği, SSCB ile iyi ilişkiler kurulması, 
Kıbrıs’a garantör ülkeler tarafından müdahalesi, Cumhuriyet öncesi 
Erzurum ve Doğu Anadolu’da İşgalcilerle İsyancı azınlıklarca katledi
len 250.000 sivil Türk halkının anıtsal temsili konusunda çalışmalar 
yaptı. M illi istihbarat Teşkilatı Kuruluşu yasası ve düzenlemesi, M il
li Güvenlik Kurulu’nun başlangıç ve geliştirilmesi, Türk ordusunun 
modernizasyonu, Iran, Pakistan ile birlikte bölgesel kalkınma orga
nizasyonunun kurulması, Avrupa ve Orta Asya memleketlerini bağla
yan mikrodalga radyo iletişim ağı kurulması, Turizm bakanlığının 
kurulması, Güneydoğu Anadolu'nun kalkınma ve geliştirilmesi plan
ları, Basın Yayın Yüksek okulunun ilk kuruluşu da yine kendisinin 
Türkiye Cumhuriyetine olan katkılarıdır. Cumhurbaşkanı onayına su
nulan yasa tekliflerini bir kez daha Meclis’te görüşülmek üzere geri
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gönderme uygulamasını 1963’de başlattı. Toplumda görme kaybı ve 
körlüğün önlenmesi için hayır yardımı amacını güden uluslararası 
Llon's kulubu’nun Türkiye’de hizmete girmesi (1963), Türkiye Radyo 
ve Televizyon (TRT) kurumu’nun başlangıcı (1964), ilk m illi nufüs 
kontrol planlama çalışmaları (1965), ülkede ilk bilgisayar kullanımı, 
demir çelik üretimi gelişmesi (AET demir çelik birliği doğrultusun
da), petrol boru hattı inşası idaresi altinda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Genelkurmay Başkanı Gen. Rüş
tü Erdelhun’a verilen hapis cezalarına af getirdi.

İlk Devlet Araştırma Kütüphanesi ve hükümete yol göstericilik 
görevini yasayla verdiği Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu- 
nu kurdu.

Ordunun binek otomobil ihtiyacını karşılamak amacı da güden, 
ilk yerli ve seri üretimi hedefliyen Devrim (otomobil) projesini baş
lattı.

1927 yılında Melahat Hanım ile evlendi ve bu evlilikten Muzaf
fer adını verdikleri bir çocuğu oldu. 1966 yılında başlayan rahatsız
lığının sürmesi, yurt dışında (ABD) tedaviye rağmen ağırlaşarak ko
maya dönmesi ve görevini engellemesi üzerine, Anayasa uyarınca 
Cumhurbaşkanlığı görevi 28 Mart 1966’da TBMM tarafından sona 
erdirildi. 14 Eylül 1966 günü öldü. Geriye hiç bir vasiyet ve kendisi 
ile ilg ili dilek bırakmadı. Anıtkabir devrim şehitleri bölümünde top
rağa verildi ve sonradan devlet mezarlığına nakledildi.

FAHRİ KORUTÜRK (1 9 0 3 -1 9 8 7 )
6 Nisan 1 9 7 3 -6  Nisan 1980

Türk asker, diplomat ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 6. cumhurbaş
kanı. (6 Nisan 1 9 7 3 -6  Nisan 1980 arasında görev yapmıştır.)

1903 yılında İstanbul'da doğdu. 1916 yılında Bahriye Mekte- 
bi’ne girdi. 1923 yılında Deniz Harp Okulu’nu, 1933 yılında Deniz 
Harp Akademisi’ni bitirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nin çeşitli 
kademelerinde görev aldı. Roma, Berlin ve Stockholm’de Deniz Ata
şesi olarak hizmet verdi.

1936’da Montreux (Montrö) Boğaz
lar Konferansı’na askerî uzman ola
rak katıldı. 1950 yılında Amiralliğe 
yükseldi. Oramiralliğe kadar çe- 
şitl i rütbelerde komuta görevle
ri yaptı. Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığı görevinden 1960 yılında 
emekli olduktan sonra sırası ile 
Moskova ve Madrid Büyükelçisi 
olarak diplomatik görevler aldı.
1968 yılında Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi oldu.

1973 yılında Türkiye 
Büyük M illet Mecli- 
si'nce Türkiye Cum- 
huriyeti’nin altıncı 
Cumhurbaşkanı se
çild i. 1974 yılında 
Kıbrıs’a müdahale 
edildi sağ-sol çatışması derinleşti. Uluslararası petrol krizinin de 
etkisiyle ekonomik darboğaz yaşandı. 1980’de ekonomide radikal bir 
liberalleşmeyi öngören 24 Ocak kararları ilan edildi. 1980 yılında, 
yedi yıllık hizmet süresi tamamlandığından Cumhurbaşkanlığı göre
vinden ayrıldı.

1944 yılında Emel Hanımla evlenen ve üç çocuğu olan Fahri 
Korutürk, 12 Ekim 1987 gününde öldü. Oğulları Osman ve Salah, 
gelini Zergün Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaktadırlar.

Kendisine soyadı Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat veril
miştir.

AHMET KENAN EVREN (17 TEMMUZ 1917 - ? )
12 Eylül 1980- 9 Kasım 1989

Ahmet Kenan Evren, Türkiye Cumhuriyeti’nin 7. Cumhurbaşka
nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 17. Genelkurmay Başkam’dır.

17 Temmuz 1917’de Manisa’nın Alaşehir ilçesinde doğan Kenan 
Evren, 1936 yılında Maltepe Askeri Lisesi’nden, 1939 yılında Topçu 
Asteğmen rütbesiyle Harp Okulu’ndan, 1940 yılında Topçu Sınıf 
Okulu'ndan mezun oldu. 1946 yılına kadar çeşitli Topçu Birliklerin
de Batarya Takım Komutanı ve Batarya Komutanı olarak görev yaptı. 
1946 yılında girdiği Harp Akademlsi'ni 1949 yılında bitirerek Kurmay 
oldu. 1958 - 1959 yıllarında Kore'de görev yaptı.1964 yılına kadar 
çeşitli Karargah ve Birliklerde görev yaptı.

1963 yılında Tuğgeneral, 1966 yılında Tümgeneral, 1970 yılın
da Korgeneral ve 1974 yılında Orgeneralliğe yükseldi. Tuğgeneral 
rütbesi ile Kara Kuvvetleri Okullar Dairesi Başkanlığı, Tümgeneral 
rütbesi ile 58. Er Eğitim Tümen Komutanlığı ve 2. Ordu Kurmay Baş
kanlığı, Korgeneral rütbesi ile 11. Kolordu Komutanlığı, Kara Kuvvet
leri Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkan
lığı görevinde bulundu. Orgeneral rütbesinde Kara Kuvvetleri Kur
may Başkanlığı, Genelkurmay II nci Başkanlığı ve Ege Ordu Komu

CEV D ETSU N A Y  (1899 -  1982)
20 Mart 1999- 28 Mart 1973

Cevdet Sunay (1899 - 1982), Türk asker ve devlet adamı, Türki
ye Cumhuriyeti’nln beşinci cumhurbaşkanı. Türk Silahlı Kuvvetle
ri’nin 12. Genelkurmay Başkanı.

Sunay, 1899 yılında Trabzon’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini 
Erzurum, Kerkük, Edirne ve Kuleli Askerî Lisesi’nde yaptı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1917 yılında subay adayı olarak 
eğitim kampına katıldı. Aynı yıl Filistin cephesinde görev aldı. 1918 
yılında Mısır'da ingilizler'e esir düştü. Esaretten döndükten sonra, 
Kurtuluş Savaşı'na katılarak, Güney cephesinde görev aldı. Sonradan 
Batı cephesinde görevini sürdürdü.

1927 yılında Harp Okulu öğrenimini tamamladı. 1930 yılında 
Harp Akademisi’ni bitirdi. Silahlı Kuvvetler’de çeşitli görevler alarak 
1949’dan sonra generallik rütbelerinde hizmet verdi. 1960 yılında 
Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.

1966 yılında, bu görevinden ayrılarak Cumhurbaşkanlığı kon
tenjan senatörlüğüne seçildi. Cemal 

Gürsel'in rahatsızlığı sebebiyle 
ğ t f '  görevden ayrılması üzerine,

28 Mart 1966’da Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından 
Türkiye'nin beşinci Cumhur
başkanı seçildi. Yedi yıllık 

görev süresini tamamladıktan 
sonra 28 Mart 1973’te Cumhur- 
başkanlığı’ndan ayrıldı. Sunay'ın 

Cumhurbaşkanlığı döneminde 
Yassıada mahkumları affedildi. 

Sağ-sol gerilimi başladı. 
1929 yılında Atı

fet Hanımla evlenen 
ve üç çocuğu olan 
Cevdet Sunay 22 Ma
yıs 1982’de vefat etti.
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tanlığı yaptı. 5 Eylül 
1977 tarihinde Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı
na, 7 Mart 1978 tarihin
de Genelkurmay Baş- 
kanlığı’na atandı.

12 Eylül 1980 tari
hinde yapılan askeri 
darbe ile ülke yönetimi
nin başına geçen Kenan 
Evren, 9 Kasım 1982 ta
rihine kadar “Devlet, 
M illi Güvenlik Konseyi 
ve Genelkurmay Başka
nı” , 1 Temmuz 1983 ta
rihine kadar “Cumhur
başkanı, M illi Güvenlik 
Konseyi ve Genelkur
m ay Başkam” olarak 
görev yaptı. 12 Eylül 

Darbesi ile Türkiye’deki bütün özgürlükler askıya alındı ve 1983’teki 
seçimlere kadar olan yönetimin liderliğini yaptı. Birçok siyasetçiyi 
hapse attırdı. Bunlardan en önemli olanları ise Alparslan Türkeş, Bü
lent Ecevit, Süleyman Demirel gibi ünlü siyasetçilerdir. Cumhurbaş
kanlığı döneminde “12 Eylül rejim ini” kurumsallaştırdı Evren'in veto 
kararını kaldırmasıyla Yunanistan NATO’nun askeri kanadına yeni
den döndü.

1 Temmuz 1983 tarihinde kendi isteği ile Genelkurmay Başkan
lığı görevinden emekliye ayrıldı.

7 Kasım 1982’de kabul edilen Anayasa ile, Türkiye’nin 7. cum
hurbaşkanı oldu. 9 Kasım 1989’da görev süresi doldu ve cumhur
başkanlığından ayrılarak Marmaris’te resimle ilgilenmeye başladı. 
Son zamanlarda Türkiye’nin eyaletlere ayrılarak yönetilmesi gerek
tiğini savunması ile yeni siyasi tartışmalara neden oldu.

TURGUT ÖZAL (13 EKİM 1927 -  1.7 NİSAN 1993)
9 Kasım 1989 -  17 Nisan 1993

Turgut Özal; Türkiye Cumhuriyeti’nin 45. ve 46. dönem hükümet
lerinde başbakanlık yapmış ve ardından 8. Cumhurbaşkanı seçilerek, 
görevi başında hayatını kaybetmiş olan siyasetçi ve devlet adamıdır.

13 Ekim 1927’de Malatya’da doğdu. Babası; Malatya/Çırmıktı’lı 
Ünlüoğulları’ndan Mehmed Sıddık, banka memuru; annesi aslen 
Tunceli/Çemişkezek yerlilerinden Hafize Hanım ilkokul öğretmeniy
di. Bir dönem sonra Silifke’ye taşındıktan sonra, pilot olmayı isteyen 
Özal eşeğin üzerinden düşerek kolundan sakatlanınca bir kolu biraz 
daha kısa kalmış ve pilotluk hevesi de böylelikle sona ermiştir.

4 yaşındayken Bilecik’in Söğüt ilçesine taşman Özal, ilk öğre
nim hayatına burada başladı. Babasının görevi nedeniyle sık sık il 
değiştiren Özal, orta okulu Mardin’de bitirir. Mardin'de lise olmama
sı nedeniyle, Konya Lisesi’nde eğitimine devam eden Turgut Özal bu 
dönem içerisinde kardeşi Korkut Özal da o'na eşlik etmiştir. Son ola
rak Kayseri Lisesi’nde lise eğitimini bitiren Özal, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik Mühendisliğini burs alarak kazanır. 1950 yılın
da mezun olur.

Turgut Özal, 1952 yılına kadar kısa süreli bir evlilik yaşar. Bu 
evlilikten sonra çalıştığı kurum Elektrik İşletmesi Etüd idaresi’nde 
daktilocu olarak görev yapan Semra Özal ile evlenerek Ahmet, Zey
nep ve Efe adlı üç çocuk sahibi olurlar.

Evlendikten sonra, Amerika’da ihtisas yapmaya giden Özal eko
nomi branşında eğitim alır.

Geri döndüğünde EİEİ Genel Müdür Yardımcısı (ya da Genel Di

rektör Teknik Müşaviri; kayıtlar arasında ikilem mevcut) olur ve Tür
kiye’de elektrifikasyon üzerine projelerde çalışır.

1958 yılında Planlama Komisyonu’nda sekreterya görevini yap
tıktan sonra 1959 yılında Ankara Ordanat Okulu’nda yedek subay 
olur. Dönemin Devlet Su İşleri Genel Müdürü 9. Cumhurbaşkanı Sü
leyman Demirel de, bu dönem içerisinde yedek subay öğrencisi ola
rak aynı kurumda çalışır. ANAP kayıtlarına göz gezdirecek olursak, 
Özal’ın ona komutanlık ve öğretmenlik yaptığını görebiliriz. Askerli
ği sonrasında Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluşunda çalışan 
Özal, 1965 seçimlerinden sonra Süleyman Demirel’in danışmanı 
olarak görev yapar. 1967 yılında DPT Müsteşarı olan, 12 Mart 1971 
darbesinden sonra 1973 yılına kadar Dünya Bankası Sanayi Daire- 
si’nde danışman olarak çalışan Özal yurda döndükten sonra başta 
Sabancı Holding olmak üzere birçok sektördeki, birçok şirket için 
yönetici olarak çalışır. (Sabancı Holding’deki görevinin Genel Koor
dinatörlük olduğu ileri sürülmektedir)

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra, IMF politikalarını uy
gulamak amacıyla Bülend Ulusu Hükümeti’nde ekonomiden sorum
lu Başbakan yardımcılığı görevine getirilir. Bu göreve getirildikten 22 
ay sonra, 14 Temmuz 1982 yılında istifa eder.

20 Mayıs 1983’de Anavatan Partisi’ni kuran Özal 6 Kasım 
1983’deki seçimlerde 400 kişiden oluşan parlamentoda 211 millet
vekili çıkararak iktidar ve 45. Dönem Başbakanı olur. 1984 yerel se
çimlerinde tekrar iktidar olan Özal, 13 Nisan 1985’de yapılan ilk 
kongrede tekrar genel başkanlığa seçilir. 1987 yılında yapılan genel 
seçimlerde, 292 milletvekili çıkartarak tekrar çoğunluğu sağlar ve 46. 
Dönem Başbakanı olur. (Her ne kadar Anavatan Partisi’nin resmi web 
sitesi 47. Dönem başkanı oldu dese de. 47. Dönem Başbakanı, hak- 
kındaki fıkralarıyla ünlü, Yıldırım Akbulut’tur.)

18 Haziran 1988’de Anavatan Partisi 2. Olağan Kongresi sırasın
da Kartal Demirağ tarafından suikast girişiminde bulunulan Özal, ön
ce ölüm cezasına çarptırılan, ardından cezası 20 yıla indirilen Kartal 
Demirağ’ı cumhurbaşkanlığı döneminde affetti.

31 Ekim 1989‘da Anavatan Partisi’nin meclis çoğunluğuyla 8. 
Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal 9 Kasım 1989 tarihinde resmi 
olarak görevine başladı. 17 Nisan 1993 tarihinde koşu bandındayken 
kalp krizi geçirdiği öne sürülen Turgut Özal, otopsisi yapılmadan Ad
nan Menderes anıtının karşısında İstanbul’da özel bir anıtta toprağa 
verilmiştir. Otopsi yapılmadan defnedilmesi Özal’ın ölümünde karan
lık noktalar olduğu şüphelerini uyandırdı.

Turgut Özal’ın ölüm tarihi, Süleyman Demirel’in 21 Ekim seçim
lerinde “500 günde herkese 2 anahtar” (biri ev, biri araba için) vaadiy
le iktidara gelmesinden 533 gün sonra gerçekleşmiştir. Bu vesile ile 
günümüzde hala devam eden bir komplo teorisine konu olmuştur, bu 
diyalogların ana sebebi de hanımı Semra Özal'ın günümüzde halen 
devam eden açıklamalarıdır.

Turgut Özal'ın cenazesine Tür
kiye'nin dört bir yanından 
binlerce kişi akın etmiş, tel 
yonlardan canlı yayımlan 
ülkede bayraklar yarıya im 
miştir. Dönemin Amerika I 
şik Devletleri Başkanı, T 
Ozal ile de yakın dost olan (
H. W. Bush da cenaze tc 
katılmıştır. 1. Körfez 
Turgut Özal 
gerçekleştirildi.
Güc’ün
konuşlanması 
döneminde
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SAM I SÜLEYMAN DEMIREL (1 KASIM 1924 - ? )
16 Mayıs 1 9 9 3 -1 6  Mayıs 2000

Türk siyasetçi ve inşaat mühendisi. 7 defa Türkiye Cumhuriyeti 
başbakanı ve 9. cumhurbaşkanı.

1 Kasım 1924’te İsparta’nın Atabey İlçesine bağlı islamköy’de 
doğdu, ilköğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi İsparta ve 
Afyon’da bitirdi. Şubat 1949’da İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Elektrik İşleri Etüd idaresi' nde 
göreve başladı. Önce 1949-1950, daha sonra 1954-1955 yıllarında 
Amerika Birleşik Devletleri'nde barajlar, sulama ve elektrifikasyon 
konularında ihtisas yaptı.

Dolaksızoğlu, (Dolaksızyan ya da Dolakçıyan diye de anılır); ön
ce dayılarının soyadı Gündoğdu İle anılıp, sonra Demirel soyadını 
aldığı söylenir.

1954 yılında Barajlar Dairesi Başkanı, 1955 yılında da Devlet Su 
işleri Genel Müdürü oldu. Bu arada Eisenhower Vakfı'nın onu bursi- 
yer olarak seçmesiyle ABD’ye gitti. 1962-1964 yılları arasında ser
best müşavir-mühendis olarak çalıştı. Aynı yıllarda Orta Doğu Tek

nik Üniversitesinde su mühendisli
ği konusunda dersler verdi.

* Siyasî yaşamına, 1962 
"  , j g  yılında, Adalet Partisi Genel ida

re Kurulu üyeliği İle başladı.
* Ragıp Gümüşpala'nın 

ölümünden sonra 28 Kasım 1964 
tarihinde bu partiye genel 

başkan seçilmesinin ar
dından, kurulmasını 
sağladığı ve Şubat-Ekim
1965 tarihleri arasında 
görev yapan koalisyon 
hükümetinde meclis dı
şından Başbakan Yar
dımcısı olarak görev al
dı.

10 Ekim 1965'de ya
pılan genel seçimlerde başında bulunduğu AP, yüzde 53 oy alarak 
tek başına iktidar oldu. Bu seçimlerde İsparta Milletvekili olarak par
lamentoya girdi ve Türkiye’nin 12. Başbakanı olarak hükümeti kurdu. 
Bu hükümet 4 yıl sürdü. 10 Ekim 1969 tarihindeki genel seçimlerde 
de Adalet Partisi yine tek başına İktidar oldu.

Daha sonra, parti İçi bir kriz dolayısı İle, 32. T.C. Hükümetini 
kurmak durumunda kaldı.

12 Mart 1971 muhtırası üzerine, başbakanlık görevini bıraktı. 
1971 İle 1980 arasında, 1975,1977 ve 1979'da 3 defa daha hükü
met kurdu.

12 Eylül 1980 müdahalesi üzerine görevi bıraktı ve 7 sene ya
saklı olarak siyaset dışı kaldı. 6 Eylül 1987'de yapılan halk oylaması 
İle yasaklar kaldırıldı ve 24 Eylül 1987 tarihinde, Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanlığı’na seçildi. 29 Kasım 1987'de yapılan genel seçim
lerde İsparta Milletvekili olarak tekrar TBMM’ne girdi. 20 Ekim 1991 
tarihinde yapılan genel seçimler sonrasında, DYP ile Sosyal Demok
rat Halkçı Partinin blraraya gelerek kurduğu 49. T.C. Hükümeti’nde 
Başbakan olarak görev aldı.

30 yaşında genel müdür, 40 yaşında önce parti genel başkanı, 
sonra başbakan olmuş; 12 seneye yaklaşan başbakanlık görevinde, 
Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesine çeşitli hizmetlerde bulunmuş
tur. Türkiye’nin en genç genel müdürü, en genç başbakanı ve İsmet 
İnönü’den sonra en uzun başbakanlık yapmış kişisidir. 6 dönem İs
parta Milletvekilliği yapmış, 7 sene yasaklı kalmış, 6 defa hükümet
ten gitmiş, 7 defa hükümet kurmuştur. “ Dün dündür, bugün bugün

dür.” , “Verdimse ben verdim.” , “Memlekette benzin vardı da biz mİ 
İçtik?” , “Yollar yürümekle aşınmaz.” sözleri meşhurdur.

16 Mayıs 1993 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 28 Şubat Postmodern 
darbesinin yanında yer alması nedeniyle çeşitli eleştirilere konu oldu. 
Görevini 2000 yılında Ahmet Necdet Sezer’e devretti. Cumhurbaşkan
lığı görevini tamamladıktan sonra aktif siyaseti bıraktı. Merkez sağın 
yeniden toparlanması tartışmalarında adı geçiyor.

'  AHM ET NECDET SEZER (13 EYLÜL 1941 - ? )
16 Mayıs 2 0 0 0 - 16 Mayıs 2007

Ahmet Necdet Sezer; Türkiye Cumhuriyetl’nin Anayasa Mahke
mesi eski Başkanı ve 10. cumhurbaşkanıdır.

13 Eylül 1941'de Afyon’da doğan Ahmet Necdet Sezer, 1958 yı
lında Afyon Lisesi'nden, 1962’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte
s l’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara’da hakim adayı olarak göreve 
başladı.

Askerliğini Kara Harp Okulu’nda yedek subay olarak yaptı. 
Dicle Yerköy Hakimlikleri ve Yar
gıtay Tetkik Hakimliği görevle
rinde bulundu.

Medeni Hukuk alanında 
1977 ve 1978'de Ankara Üni
versitesi Hukuk Fakülte
sinde yüksek lisans öğreni
mi yaptı.

7 Mart 1983'te Yargıtay 
üyeliğine seçildi. Yargıtay 2.
Hukuk Dairesi üyesiyken Yargı
tay Genel Kurulu'nca belirlenen 
üç aday arasından cum 
hurbaşkanı tarafından 27 
Eylül 1988'de Anayası 
Mahkemesi asil üyeliğine] 
atandı. 6 Ocak 1998’de|
Anayasa Mahkemesi Baş 
kanı seçildi.

5 Mayıs 2000’de, Türkiye Büyük M illet Meclisi tarafından Türki
ye’nin onuncu Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve 16 Mayıs 2000’de 
görevine başladı.

Sezer, cumhurbaşkanı olduğunda birçok İnsan tarafından ta
nınan birisi değildi. Koalisyon hükümeti ortaklarının birbirleri İle an
laşamamaları ve aralarından birinin (Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli, 
Mesut Yılmaz) adaylığında ortak karara varamadıkları için, hepsinin 
dışında bir aday gündeme gelmiş ve Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Sezer’I cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyerek seçmişlerdir. Fazilet 
Partisinin desteği ile cumhurbaşkanı seçildi.

Ahmet Necdet Sezer ortaya koyduğu tavırlarıyla 2001 Ekonomik 
krizinin baş aktörlerinden biri oldu. Farklı tavır ve tutumları eleştiri 
konusu oldu. AKP hükümetinin başta atamalar olmak üzere yürüt
tüğü hükümet çalışmalarını veto etmesiyle gündeme gelen Sezer, bu 
yönüyle Türk siyasal yaşamında Cumhurbaşkanlığının 'kilit' bir rol 
oynadığını göstermiş oldu.

1964 yılında Semra Hanımla evlenen Ahmet Necdet Sezer üç 
çocuk babasıdır.
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