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Yaklaşık iki yıl boyunca bu sütunda sizlere hitaben Ümran imhasıy
la editoryal yazıları yazdım. Bu sayıyla birlikte Umran’la olan “fer- 
mel / resmî” ilişkim sona eriyor ama gönül birlikteliğimiz elbette ki 
sürecek.
Neden böyle bir karar aldığımı, “Ümran âilesi”ne dâhil olduğum 
iki yıllık süre zarfmda dergide yapmaya çalıştıklarımızı kısaca hatır
latarak izah edebileceğimi sanıyorum. Yaklaşık dört yıl öncesinden 
başlayan sorurdanmızla yüzleşme ve geleceğe dair bir umut üret' 
me çabasını 2001 yılmın Nisan ayından itibaren entelektüel bir 
açılım ve atılım gerçekleştirerek sürdürmeye çalıştık ve bu süreçte 
Ümran ülkemizin en saygm aylık düşünce dergilerinden biri konu
muna ulaştı.
Bu süre zarfında bir yandan esaslı bir medeniyet dili ve söylemi icat 
etme çabamızı hızlandırdık, öte yandan da, gönül, eylem ve zihin 
eri olarak nitelediğim bir öficu kucağın hazırlanmasına karınca 
kararınca katkıda bulunmak amacıyla sahih ve kompleksiz, reaksi' 
yoner değil aksiyoner bir heyecan ve birikim üretmeye çalıştık. 
İslâmî söylem sahiplerinin bile yanıltıcı ve geçici konjonktürlere 
teslim oldukları; bulundukları yeri, duruşu ve en önemlisi de çağla
rı aşan bir muhkemliğe, sahihliğe, kuşatıcılığa sahip olan İslâmî re
ferans çerçevesini kolaylıkla terketme yanılgısı içine düştükleri; üs
tüne üstlük de mîzân, kılıç ve kitap (Hadid: 25) dinamikleri ekse
ninde İslâm’ın adaleti, hakkaniyeti ve ilmi çabayı aynı anda haya
ta ve harekete geçirmeyi vadeden anlam haritalarına sadece Müs
lüman toplumlann değil, tüm dünyanın şiddetle ihtiyaç hissetti' 
ği bir zaman diliminde Mevlânâ*nın pergel metaforundan esinle, 
bir ayağımızı buraya (İslâm’a) muhkem ve sarsılmaz bir şekilde ba
sarak, diğer ayağımızla tüm dünyaları, ufukları, kültürleri ve mede
niyetleri dolaşabilecek bir özgüvenle yepyeni bir medeniyet dili ve 
söyleminin nasıl icat edilebileceğinin küçük ama dişe dokunur işâ- 
retlerini ve örneklerini ortaya koymaya gayret ettik.
Bu kaygımızın bütün Ümran okuyucuları tarafından paylaşıldığın
dan bir ân bile hiç kuşku duymadım. Ama benim zihnimde tasarla
dığım birinci sınıf aylık düşünce dergisi formatınm genel okuyucu 
kitlesi ile iletişimi zorlaştırdığını görünce “ara”dan çekilmeye karar 
verdim.
Dergide aktif olarak çalıştığım süre zarfında Vmran âilesinin mut
fağında özveriyle çalışan bütün arkadaşların kardeşâne, dostâne ve 
ahlâkî kaygılan öne alan davranış ve ilişki biçimlerinden kendi 
adıma son derece hoşnut olduğumu Müslütnanca bir sorumluluk bi
linciyle vurgulamakta ve ayrıca dergiyle formel ilişkilerimi sona er' 
dirirken hep birlikte sergilediğimiz Müslümanca ve medenî tavnn 
örnekliğinin altını çizmekte yarar görüyorum.
Dergiyle ilişkilerim formel olarak sona eriyor ama arkadaşlarla bir
likte başlattığımız Açılımkitap projesiyle esaslı, ufuk ve çığır açı
cı, uzun vadeli bir koşuya ha^rlayıcı bir medeniyet dili ve söyle- 
mi icat etme ve dolayısıyla entelektüel ve ahlâkî kaygılan öncele' 
yen ve ülkemizin şiddetle ihtiyaç hissettiğini iliklerime kadar his
settiğim, uğruna uykularımı hediye ettiğirn bir öncü kuşağın hazır' 
lanması gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.
Bütün Ümran okuyucularından haklarını helâl etmelerini, sahîh, 
nezih ve asîl rüyalarımızın hayat bulrrıası ve hayatiyet kazanması 
yönündeki duâlarını esirgememelerini istirham ediyor, hepinize Al
lah’a emanet olun, diyorum.

Kardeşiniz Yusuf Kaplan

Elveda...
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Cihan Aktaş: Hikayeci, yazar. Kadın 
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la tanınıyor.
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namlı mücahidlerinden.

Ertuğrul Bayramoğlu: Eğitimci, tarih 
araştırmacısı.

Prof. Dr. Ahmed Bay ülken: Enerji 
Bakanlığı eski danışmanı ve 
nükleer proje koordinatörü.

Mehdi N. Çetinbaş: Kafkas Vakfı 
başkanı.

Dilaver Demirağ: Ekoloji felsefesi, 
dinler, medeniyetler, düşünce 
tarihi ile ilgileniyor.

Abdurrahman Dilipak: Vakit Gaze
tesi başyazarı.

D. Mehmet Doğan: Türkiye Yazarlar 
Birliği Kurucu Başkanı; RTÜK 
üyesi, dilci, yazar.

A. Cemil Ertunç: Tarihçi, yazar
Jürger Habermas: Ünlü Alman dü- 

şünür. Frankfurt Üniv. Felsefe 
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Halil Kaleli: Mizah yazarı.
Yusuf Kaplan: İletişimci, yayıncı, 

yazar, çevirmen.
İbrahim Karagül: Yeni Şafak Gazete

si dış politika editörü ve yazan.
Turan Kışlakçı: Yeni Şafak Gazetesi 

dış politika servisinde çalışıyor.
Charles A. Kupchan: The Atlantic 

Monthly yazarı.
Hüsnü Mahalli: Suriyeli gazeteci.
Ahmet Mercan: Denemeci, yazar.
Engin Noyan: Tiyatrocu, öncii tele

vizyon programcısı, yazar, müzis
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TAEK eski başkanı.
Tank Tufan: Eğitimci, radyocu, 

öykücü, yazar.
Hasanali Yıldırım: Öykücü, yazar; 

edebiyat, sinema, müzik eleştir
meni.

Abdullah Yıldız: Araştırmacı, yazar.

11 Eylül sonrasmda geliştirdiği "terörumie savaş" söylemini dünya impara
torluğu hedefine ulaşmak için bir ‘‘meşruiyet kılıfı” olarak kullanan ABD 
Afganistan’dan sonra şimdi de Irak’ı istilâya hazırlanıyor. Dünyayı “tolc- 
mayan"*; BM kararına veya NATO kararına ihtiyaç bile duymayan 
Amerikan yönetimi Saddam’ın “kitle imha silahlarım” bahane ederek 
istilâ hazırlıklarını hızla sürdürüyor ve müdahale için artık gün sayıyor. 
ABD’nin Irak’a yönelik “kirli saldın^smı İngiltere ve ‘İsrail’in dışında 
destekleyen yok. Irak’ı işgal planını Türkiye üzerinden uygulamaya koymak 
isteyen Amerikan yönetimi ülkemiz üzerindeki baskılarını artmyor. AK 
Parti iktidarı ciddi bir sınavdan geçiyor.
Oniki yıl önce Amerika’nın “Kuveyt’i kurtarma'’(!) operasyonunda 
Türkiye’nin uğradığı ekonomik zararların yansımaları hâlâ devam ederken 
yeni bir savaşın Türkiye’yi nasıl bir sıkıntıya sokacağı ortada. Üstelik, 1990 
savaşmda çoğu Arap ülkesi ABD’ye destek vermişken şimdi hiç biri 
ABD’nin yanında değil; şayet Türkiye böyle bir işgalde “suç ortağı'* olursa, 
bu takdirde tüm İslâm dünyasıyla köprüleri atmış ve İsrail’in kucağına 
düşmüş olacaktır, ki bu AKP’nin de Türkiye’nin de intiharı olur. AK? 
yönetimi, bütün gücünü böyle bir “kirli saldın"yı önlemek için diploırtatik 
çaba harcamaya hasretmelidir.
Kaldı ki ABD yönetimini deruhte eden petrol ve enerji kartellerinin ve 
İsrail lobisinin dışında savaş isteyen de yok!
Bu yüzden dünyada ve Türkiye’de “savaşa hayır!” sesleri daha bir gür 
çıkmalı ve bir avuç sömürgeci çıkar grubunun kirli emelleri uğruna binlerce 
masum insanın, müslümanın kanının dökülmesine müsaade edilmemelidir. 
O halde “savaşa hayır!", “işgale hayır!", “istilâya hayır!"...
Ümran bu nedenle, yeni yıla yeni bir atılımla girdiği .101. sayısında 
“Amerikan İstilasına Hayır" kapağıyla çıkıyor. Derinlikli analizleri ve 
yorumlarıyla tanıdığınız Dr. Hüsnü Mahalli, Abdurrahman Dilipak, Cevat 
Özkaya ve İbrahim Karagül ABD’nin olası Irak saldırısını bu açıdan 
değerlendiriyorlar. Ayrıca ünlü düşünür J. Habermas, ABD’nin İrak poli
tikasına köklü eleştiriler getiriyor.
Bu bağlamda The Atlantic Monthiy’nin Ocak sayısındaki C. A. 
Kupchan’ın “Batının Sonu” isimli sarsıcı makalesinin Yusuf Kaplan’ın 
nefis çevirisiyle Umran^da aynı anda yayınlandığını hatırlatır, bu yazıyı 
mutlaka okumanızı öneririz.
Son haftaların diğer önemli günden maddesi olan Kıbrıs konusunda da 
Türkiye tam anlamıyla bir kritik eşikte bulunuyor. Annan Planı kafalarda 
ciddi soru işaretleri uyandırıyor. Bu nedenle planın tam metnini ek olarak 
sunarken D. Mehmet Doğan’ın analizine ve değerli Kıbrıslı aydın Işılay 
Arkan’ın ‘içeriden’ yaptığı değerlendirmelere yer verdik.
.Derin Analiz’de  bu ay Ahmed Yüksel Özemre ve Ahmed Bayülken’in 
Türkiye’nin Nükleer Enerjiye Qeçiş Felsefesini temellendiren ilmî 
tebliğleri yer alıyor.
Ocak sayımız, M. Akif Ak, Hayrettin Oğuz ve Dilaver Demirağ’ın 
düşünce yazılarından oluşan AB ve İslam dosyası, Engin Noyan’ın Kur’ân 
Günlüğü ve Kültür-Sanat sayfalarıyla devam ediyor.
Umran’daki idari görevinden ayrılan, ama yazılan, çevirileri ve en önemlisi 
gönül desteği devam edecek olan Yusuf Kaplan kardeşimize yaptığı ve 
yapacağı değerli katkılardan dolayı duacıyız.
Yeni ve daha güzel Umran’larda buluşmak dileğiyle...

Ümran
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GÜNDEM / İ S T İ L A Y A  HA Y I R

SAVAŞA DOĞRU YOL ALIRKEN
BARIŞI ZORLAMAK

CEVAT ÖZKAYA

A BD’nin Irak’a yapacağı 
saldırı için zaman gide
rek daralıyor. Görünen o 

ki, bu savaşın olmama ihtimali 
yok denecek kadar az. Artık her
kes saldırı ihtimaline göre hazırlık 
yapıyor.

ABD saldırısından en çok et
kilenecek ülkelerden biri, belki de 
birincisi Türkiye. Çünkü ABD, 
Irak’a yapacağı saldırıya Türki
ye’nin yardımcı olmasını istiyor. 
Üslerin kullanılması, hava saha
sından yararlanma, topraklarına 
asker konuşlandırılması, hatta 
Türk askerinin İngiliz ve ABD as
kerleriyle birlikte saldırıya katıl
ması isteğinden söz ediliyor.

Bu, Türkiye için, Türk hükü
meti için, oldukça sıkıntılı karar
ların alınmak zorunda kalınacağı 
bir süreçten geçtiğimizi gösteri
yor. Türkiye halkının % 80’inin 
savaşı istemediği, bu saldırıyı tas
vip etmediği ABD’nin yaptırdığı 
kamuoyu araştırmalarından bildi
ğimiz bir gerçek. Hükümetin ve 
ordunun böyle bir savaşa hevesli 
olmadığı da biliniyor. Fakat ma
alesef kendi iradesinin dışında ge
lişen bu durumu önleme gücü ve 
imkanı yok. Savaşın olmasını is
tememek bir tercih, ancak engel
leyebilmek bir güç meselesidir. 
Türkiye’nin yalnız başına bu güç 
ve imkanı olmadığına göre, sava
şın olacağı, saldırının gerçekleşe

bileceği ihtimaline yönelik politi
kalar üretmek mecburiyeti vardır.

Saldırının Meşruiyeti Var mı?

ABD 11 Eylül terörist saldırısının 
akabinde teröre karşı global bir 
savaş başlattığını ilan etmiş, bu 
bağlamda 11 Eylül eylemini yaptı
ğı var sayılan El Kaide örgütünün 
bulunduğu Afganistan’a saldır
mıştır. Kuzey Kore, İrak, İran’ı da 
**terörist** ilan ederek teröre karşı 
mücadelenin muhtemel saldırı 
alanlarını da göstermiştir.

ABD’nin Irak’a yapmayı dü
şündüğü saldırı, elinde kitlesel 
imha silahları bulunan bir t̂erö
rist’ ülkeyi bertaraf etme esasına 
dayanmaktadır. En azından ABD 
kamuoyuna böyle bir gerekçeyle 
Irak’a saldıracağını açıklamıştır. 
Peki bu gerekçe haklı ve ikna edi
ci midir? Birleşmiş Milletler 
İrak’ta kitle imha silahları veya 
üretim tesislerinin olup olmadığı 
konusunu araştırmak için silah 
denetçileri göndermiştir. Bu de
netçiler şu ana kadar herhangi bir 
kitle imha silahına veya tesisine 
rastlamadıklarını söylüyorlar. 
Irak’taki araştırmalarına devam 
eden denetçiler nihai raporlarını
27 Ocak 2003’de yayınlayacaklar. 
ABD bu raporun sonuçlarını bek
lemeden, savaş hazırlıklarını ne
redeyse tamamlamıştır.

Buradan iki sonuç çıkarabili
riz: 1 - ABD denetçi raporunu dik
kate almamakta, önemsememek
tedir. 2- Veya da raporun kendi is
tediği yönde çıkması için denetçi
leri manipüle etmektedir. Her iki 
durum da ne ahlakidir ne de meş- 
rudur.

ABD Irak’ın BM Güvenlik 
Konseyi’nin 1241 sayılı kararına 
“sıfır** toleransla uymasını iste
mekte, aksini savaş sebebi say
maktadır. Güvenlik Konseyi ka
rarlarına en çok uymayan iki ül
keden biri (diğeri İsrail) olan 
ABD’nin bu gerekçesinin de meş
ru olmadığı ortadadır.

Yine bugün ABD’nin kitle im
ha silahları karşısında gösterdiği 
hassasiyeti (!) dün hiç gösterme
diğini de biliyoruz. 1980-90 ara
sındaki İran-Irak savaşı boyunca 
Irak kimyasal silahları İran’a karşı 
kullandı. Ayrıca Halepçe’de ken
di vatandaşı olan Kürtlere karşı da 
acımasızca kullandı. Ama ABD 
yönetimi bunlar karşısında Irak’a 
herhangi bir yaptırım uygulamayı 
düşünmedi.

Ayrıca şunu da ilave etmekte 
yarar var. Kitle imha silahları tek
nolojisinin Irak tarafından icat 
edilmediği, bu teknolojinin ABD 
başta olmak üzere batılı ülkelerin 
elinde olduğu, Irak’ın da -eğer var 
ise- üretim teknolojisini bu ülke
lerden birinden temin ettiği açık. 
Kısaca ABD’nin Irak’a saldın için 
gösterdiği gerekçeler ne ikna edici 
ne meşrudur.

ABD Ne Yapmak İstiyor?

1- ABD 11 Eylül’ün oluşturduğu 
psikolojik ortamı kullanarak, 
“Pax Amerikana*'yı geliştirmek 
ve dünyanın kritik- bölgelerine 
yerleşmek istemektedir. Nitekim 
Bin Ladin’i yakalamak ve yok et-
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W.f,

mek hedefini de içeren Afganis
tan saldırısı en azından bu hedefi' 
ne ulaşamadı ama, ABD güçleri 
onu bahane ederek Orta Asya’ya 
ve Gürcistan’dan Filipinler’e uza- 
nan enerji kaynaklarının bulun- 
duğu kritik bir coğrafyaya yerleşti. 
2' İrak savaşı vesilesiyle de, dün
yanın bilinen petrol rezervlerinin 
yandan fazlasının bulunduğu bir 
coğrafyaya, Ortadoğu’ya fiilen 
yerleşmeyi amaçlamaktadır. Irak’a 
yerleşen bir ABD Ortadoğu petro- 
lünü(İran da dahil) kontrol etme 
imkanına kavuşacaktır. Bu hem 
bölge için, hem de dünyanın pet
role bağımlı diğer ülkeleri için hiç 
de arzulanır bir durum değildir. 
ABD’nin Irak saldırısına Alman
ya’nın doğrudan, Fransa’nın biraz 
çekingen itirazının arkasında bu 
gerçek yatmaktadır.
3- Bir başka ve önemli bir neden 
olarak da şunu söyleyebiliriz. 
Dünyanın her yöresine yayılan 
batı tipi hayat tarzı ve yaşama bi
çimine şimdilik en azından teorik 
de olsa bir alternatif üretme kabi
liyetine sahip olan İslam’ın yaygın 
olduğu bir coğrafyada üslenmek, 
kendi hayat tarzını dayatma ko
nusunda ABD’yi avantajlı duru
ma getirecektir.

Bu amaçlar ABD’nin uzun 
erimli bir stratejik plan çerçeve
sinde hareket ettiğini ve Irak sal
dırısının da bu planın önemli bir 
parçası olduğunu düşündürmekte
dir.

Türkiye Ne Yapmalı?

a) Saldırıyı Önlemek İçin:
1- Türkiye, öncelikle bu saldırıyı 
önleme konusunda gayret göster
meli; hiçbir haklı gerekçesi ve 
meşruiyeti olmayan bu saldırıyı 
önlemek için bütün imkanlarını 
seferber etmelidir.
2- Bunun için aktif bir diplomasi

uygulamalı, ABD’yi politikalarını 
yeniden gözden geçirmeye, değer
lendirmeye ikna etmeye çalışma
lıdır. Bu konuda ABD’nin mütte
fiki durumunda olan ülkelerin ne
redeyse tamamının bu harekâta 
karşı çıkması gerçeğini değerlen
dirmeli ve kendi ağırlığını da sal
dırıya karşı çıkan ülkelerin yanına 
koymalıdır. Ayrıca durumun ve- 
hameti konusunda Saddam’ı ikna 
etmeye dönük çabalar da gösteril
melidir. ABD’nin göstermelik de 
olsa, savaş gerekçelerini elinden 
alabilecek bir tavrın Saddam tara
fından gösterilmesi, ABD’nin sal
dırıya ilişkin kararını gözden ge
çirmesini sağlayabilir. Başbakan 
sayın Abdullah Gül’ün İslam ül
kelerine yapacağı ziyaretle bu ih
timali gerçekleştirme konusunda 
gayret göstermesi uygun olacaktır.

b) Savaşın Önlenememesi Duru
munda:
ABD, bu saldırıyı daha az riskle 
yapabilmek için Türkiye’den bazı 
isteklerde bulunmaktadır. Türki
ye’nin bu isteklere karşı koyma 
gücü maalesef zaafa uğramış du
rumdadır. İç ve dış borcu aşırı 
yükselmiş, ekonomik istikrarı 
ABD gözetimindeki IMF desteği
ne muhtaç halde olan ve ayrıca 
son dört, beş yıldan bu yana de
vam eden meş’um süreç içinde 
toplumun en dinamik ve büyük 
bir kesimiyle arasına küskünlük 
girmiş bir devletin ABD istekleri
ne karşı koymasının ne denli zor 
olduğunu biliyoruz. Ancak Türki
ye bölgeyi yüzyıllarca idare etmiş 
bir bölge gücü olarak imkanları 
da olan bir ülkedir. Türkiye bu 
imkanlarını mutlaka savaşı önle
mek için kullanmalıdır. Eğer sa
vaşı önleyemez, askeri harekat ka
çınılmaz olursa, Türkiye ABD’nin 
talep ettiği desteği, kendi halkı, 
Irak halkı, Filistin dahil bölge

BARIŞI ZORLAMAK / ÖZKAYA

halklarının selameti ve hayrına 
olabilecek bir şekilde değerlendir
melidir. Bunun için;
1- Türkiye, ‘ben bu savaşa katıl
mıyorum, sen ne yaparsan yap, 
beni ilgilendirmiyor’ deme lüksü
ne maalesef sahip değil. Eğer bu 
saldırı gerçekleşecekse, Türkiye 
bir bölge ülkesi olarak karar süreç
lerinde yer almalıdır.
2- Ancak Türkiye, politikasını 
verilecek üç beş kuruşluk yardım 
ve Kuzey Irak’ta bir Kürt Devleti 
parantezine sıkıştırmamalıdır. Bu, 
Türkiye’yi kolay manipüle edile
bilir, sıradan bir ülke konumuna 
düşürür. Bunun yerine, Irak’ın sa
vaş sonrası alacağı şekle müdahil 
olmalı ve Irak’ın bir üniter yapı 
olarak kalmasını sağlamaya dönük 
çabalar göstermelidir.
3- Türkiye, eğer mümkünse ABD 
askeri olmadan Irak’ın kuzeyini 
kontrol altına almalıdır. Bunu, 
bölge halkını da kıyımdan koru
yacak bir sonuç hasıl edecek şekil
de yapmalıdır. Türkiye’nin bu ha
rekâta mecburi katılımı, komşu 
ülkenin içine düştüğü durumdan 
yararlanmak isteyen bir fırsatçılık 
içermemelidir. Komşusunun za
afından yararlanmak isteyen fır
satçının yani Saddam’ın düştüğü 
ve halkını düşürdüğü durum göz 
önündeyken, hiçbir aklı başında 
yönetim böyle bir fırsatçılığa te
vessül edemez.
4' Türkiye, orta büyüklükte bir 
devlet olarak bölgesindeki süreci 
etkileme gücüne sahiptir. Bu gü
cünü bölgenin en az zararla savaş 
sürecini atlatması için kullanma
lıdır.
5- Türkiye, topraklarında ABD 
askeri konuşlandırmamalıdır.
6- Türkiye, uluslar arası cari sis
temin meşruluk şartlarını yerine 
getirmesini ABD’den istemiştir, 
istemeye devam etmelidir.
7- Eğer müdahale kaçınılmaz
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olursa, Türkiye müdahil güce ka-, 
tılan ulusların sayısının artması 
yönünde bir çaba göstermelidir. 
Bu gücün içinde İslam ülkeleri 
mutlaka bulunmalıdır. Aksi tak
tirde Türkiye, İngiltere ve 
ABD’den müteşekkil bir müdaha' 
le gücü bölge halkının zihninde 
eski sömürgeci, sonraki sömürgeci 
ve yeni sömürgeci biçiminde bir 
imaj bırakacaktır ki, Türkiye bu 
durumdan onarılması çok zor ya
ralar alır.
8- Türkiye, bu müdahaleye katıl
mak zorunda kalırsa, kadim böl
gesel sorunları da tartışma günde
mine getirmelidir. Bu bağlamda 
Filistin sorununu da masaya getir
meyi göze almalı ve sorunun çö
zümü için ABD’nin kendisine şu 
anda duyduğu ihtiyacı değerlen
dirmelidir.

Sonuç:
Sonuç olarak, Türkiye bütün güç 
ve imkanını kullanarak barışı 
zorlamalıdır. ABD’nin Irak mü
dahalesine zorunlu iştirak, bütün 
bu çabalardan sonuç alınamadı
ğında düşünülmelidir. Bir kısım 
basın organlarında yazıldığı gibi 
ülkeyi lejyoner konumuna düşü
ren pazarlıklar asla söz konusu ol
mamalıdır. Burada ABD saldırısı 
nedeniyle Türkiye’nin zararları
nın tazmin edilme istemini yadır
gıyor değiliz. “Ver şu kadar para 
girelim Irak’a” tarzındaki aşağılık' 
mantığa karşı çıkıyoruz.

Aynca, ABD’nin uluslar arası 
ilişkilerde takındığı kovboy tavrı
nın sadece bir bölge için değil, 
tüm dünya için tehlikeler içerdi
ğinin şuurunda olunmalı ve bu ta
vır özendirilmemelidir. Nihayet, 
Türkiye, 10 yıl, 20 yıl sonra gele
cek nesillerinin utanacakları de
ğil, övünebilecekleri, köklü bir 
tarihi olan devlete yakışan bir po
litik performans sergilemelidir. ■

ÇANLAR KİMİN İÇİN 
ÇALIYOR!

ABDURRAHMAN DÎLİPAK

G örünen bir gerçek var: 
Savaşa doğru hızlı bir şe
kilde sürükleniyoruz.. 

ABD dünyayı dinlemiyor. Sava
şın nereden ne zaman başlayacağı 
hakkında kesin bir bilgi yok. Asıl 
amaç, asıl hedef ne? Bu savaş ne 
kadar sürebilir, o da belli değil.. 
Buna bir savaş denebilir mi? 
BM’nin raporunu beklemeden, 
konu Güvenlik Konseyi’nde tartı
şılmadan, NATO bir karar alma
dan böyle bir askeri operasyon ya
pılabilir mi?

Cevaplanması gereken o ka
dar çok soru var ki?

İslam Konferansı niçin top
lanmıyor?

Türkiye olmadan ABD bu sa
vaşı gerçekleştirebilir mi? Türkiye 
“Hayır” deme gücüne sahip mi? 
Yoksa “oltayı yutan balık yem iŝ  
temez” mi? Cezayir sancısını yıl
larca yüreğinde taşıyan, Lawrance 
ile işbirliği yapan Arap aşiretleri
nin (Şerif Hüseyin yandaşlarının) 
ihanetlerini hatırlayan Türkler, 
bugün benzer bir yanlışı kendileri 
kardeş bir halka, komşu bir ülkeye 
reva görebilir mi?

Irak, Türkiye’ye konuşlanacak 
ABD askeri varlığına saldırırsa ne 
yapacağız? Savaş kontrolden çı
kan kimyasal ve nükleer silahların 
devreye girdiği bir kitlesel imhaya 
dönüşürse ne yapacağız?

Türkler de Araplar da Kürtler 
de aldatıldı.. Oyuna geldik. Şimdi 
ABD binlerce km uzaktan gelip 
bölgeye kalıcı olarak yerleşmek, 
bizi kullanmak, Arap topraklarını 
işgal etmek ve Kürtleri ise piyon 
olarak kullanmak istiyor. Irak’ı 
üçe bölerek bölgeyi uzun bir süre 
askeri komiserlikle yönetmeye ha
zırlanıyor.. Türkiye’yi ise cinayet
lerine suç ortağı yapmak istiyor.. 
İngiltere ve Fransa’yı da bu işe or
tak ederek AB’yi bloke etmeye 
çalışıyor.. Yani 2. Dünya Sava- 
şı’nın galipleri yeniden Ortado
ğu’nun haritasını çizmeye ve bu/ 
topraklardaki zenginliklere el 
koymaya geliyor..

Bu bir istila hareketi olduğu 
kadar dünyaya bir meydan oku
madır da..

Amerikan yönetimi Irak saldı
rısı ile “Yeni Dünya Düzeni” 
için düğmeye basmış gözüküyor?

En önemli soru da şu: Iraktan 
sonra sırada kim var? İşaretler sı
radaki ülkelerin Ürdün, İran ve 
Suudi Arabistan, ardından Sudan 
ve Libya olduğunu gösteriyor..

Afganistan fiilen işgal edildi.. 
Afgan halkının başına gelenler 
ötekilerin de başına gelecek mi?..

Hesap şu: Irak’ta Kürt, Arap 
ve Şii bölgeleri kurulacak, Kürler 
İran Kürdistan’ına karşı, Arap
lar İran Arap bölgesi Huzistan’a, Şi-
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iler de İran şiasına karşı kışkırtıla' 
cak ve bu bölgelerde oluşturula
cak yönetimler bu işi yapacak 
ajar\lardan oluşacak. Ürdün de 
gerçekleştirilecek bir darbe ile, Fi
listinliler Ürdün’e taşınacak. Ür
dün krallığının yeni adresi ise 
Bağdat olacak. Mescid-i Aksa’nın 
yıkılması aşamasında Suudî Ara
bistan 3’e bölünecek; Mekke, Me
dine ve Riyad farklı yönetimlerin 
eline geçecek; iç çatışma çıkartı
lacak ve ardında da ABD’nin ön
gördüğü yeni yapılanmaya gidile
cek.

Kuşkusuz bunlar geleceği oku
yan kahinlerin haberleri değil, ge
leceği şekillendirmek isteyen şey
tani bir iradenin niyetlerini ifade 
ediyor.. Sonunda galip olacak 
olan Allah’ın planıdır. Bizim ise 
bu niyetleri görüp ona göre hare
ket etmemiz gerekir..

İrak düşerse bu komployu en
gellemek çok daha zor olabilir..

Eğer ABD bu planlarından 
herhangi birinde başarısız olursa 
bu ABD’nin sonu olacaktır. Ya da 
beklenmedik bir direniş, Rusya ve 
Çin’in karşı tavrı ve inatlaşma ye
ni bir dünya savaşının başlaması
na neden olabilir. Bu durumda 
meşhur soru akla gelir:

“Çanlar kimin için çalıyor?”
ABD bu işgal planından vaz

geçemez mi? Bu zayıf bir ihtimal. 
Çünkü ABD durduğu an çökecek. 
Onun için dikkatleri dışa çekmek, 
hem içeride ve hem de dışarıda 
bir dizi operasyona girişmek isti
yor.. Bu ortamda yeni dünya dü
zeni adına AB, Rusya ve Çin’le 
kozlarını paylaşmak, kendi için
deki derin güçlerle hesaplaşmak 
ve bazı ülkelerin zenginliklerine, 
servetlerine el koyarak kendi açı
ğını kapatmak istiyor..

ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR / DİLİPAK

ABD tam da gücünün zirve
sinde iken aslında çözülüp yıkılma 
ve yok olma korkusunu yaşıyor. 
Üstelik bu korku sadece vehim
lerden değil gerçek olgulardan 
kaynaklanıyor. “Amerikan yüz
yılının sonu”ndayız. ABD’nin 
kazanma şansı çok düşük. Aksi 
durumda ise kaybetme riski çok 
yüksek.. ABD yönetimi kazanma 
şansı düşük olan bir tercihi, yük
sek bir kaybetme riskine tercih' 
ediyor. Faturasını başkalarına 
ödeteceği bir maceraya girişiyor.

ABD’ijin “tarihin sonu”ndan 
ve “medeniyetler arası çatış
mamdan söz etmesi rasgele söylen
miş bir söz değil. Belli bir şuuraltı 
ve teolojik kabullerin desteklediği 
bir dehşet senaryosunun izdüşüm
lerini bu açıklamaların satır arala
rında görmek mümkün.. 11 Eylül 
olayları, Taliban gerçeği, hepsi 
adım adım uygulamaya konular 
bir senaryonun parçaları...

ABD daha şimdiden bu savaşı 
kaybetmiş gözüküyor. Ekonomisi 
çökmek üzere. Amerikan borsası 
11 Eylül’den bu yana trilyonlarca 
dolar değer kaybetti. Güven ve is
tikrar adası olan Amerika şimdi 
panikte.. Yaldızlı insan hakları 
söylemleri artık yerini koyu bir 
suskunluğa dönüştürdü. Guanta
namo gerçeği, Müslümanlara kar
şı genel bir baskı havası ABD’liler 
için hiç alışıldık bir durum değil 
ve genel olarak güvenlik gerekçe
sine dayalı sınırlandırmalar artık 
can sıkıcı olmaya başladı.

ABD’deki bazı Yahudi cema
atları ve Hıristiyan toplulukları, 
tarihin sonunu getirecek bir me
deniyetler arası savaşın, beklenen 
kıyametin başlangıcı olduğu ko
nusunda derin bir kuşkuya kapıl
mış gözüküyorlar. Müslüman dün

yasındaki Mehdi ve “ahir zaman”
beklentisi ile Hristiyan ve Yahudi 
cemaatlerindeki Armegeddon 
beklentisi örtüşüyor.. 3. dünya sa
vaşının Melheme-i Kübra ya da 
Armegeddon olacağına inanan 
yığınlar, teolojik hesaplamalarla 
Mehdi ya da Mesih’in gelişini he
saplamaya çalışıyorlar.. Mescid-i 
Aksa’nın başına gelecek felaket
ler, Kudüs’ü bekleyen yıkım, Dec- 
cal’in zuhuru, Süleyman Mabe- 
di’nin yeniden inşası gibi bir çok 
konu, sadece eksterm grupların 
gündeminde değil artık bugün:

Kur’ân’ın ya da Tevrat’ın şif
resini çözdüğü iddiasındaki grup
lar dehşetli bir geleceğin haberini 
verirken, Hıristiyan dünyası Yu- 
hanna Vahyindeki sırrın peşin
de... 2000’li yılların ilk 10 yılında 
gerçekleşmesi beklenen olaylar 
sadece Kıyamet ve doğuş kilisesi 
rahiplerinin değil, Yahudi ha
hamları ve İslam dünyasındaki bir 
çok cemaatın şuuraltını derinden 
etkilemeye devam ediyor.

Peki bu durumda biz ne ya
pabiliriz..?

Geleceği bilmiyoruz ve aklı
mızın erdiğince, sahip olduğumuz 
bilgiler ve sezgilerimizle sorumlu
luğumuza sahip çıkmamız gerek.. 
Allah’ın bizi nasıl bir imtihana 
hazırladığını bilmiyoruz.. Ancak 
yapacağımız/yapmamız gereken 
işler konusunda çok da büyük bir 
belirsizlik yok.. Bu işin sonunun 
korkulan kıyamete kapı aralayıp 
aralamayacağını bilmiyoruz, ama 
şunu biliyoruz ki biz ahir zaman 
peygamberinin ümmetiyiz ve için
de bulunduğumuz zamanda olan 
olaylar hiç de iç açıcı şeyler de
ğil ve bu gidişata dur demek için
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Müslümanlara tarihi sorumluluk
lar düşmektedir.

Önümüzdeki on yıl içinde bir 
dünya savaşı olmasa da Afrika’da 
yaşayan iki insandan biri 
AİDS’den ölecek.. Çin ve Hin
distan’da yaşayan insanlar dünya
da yaşayan nüfusun yansmı oluş
turmaktadır.. Nüfusuna göre çok 
küçük bir coğrafyaya sıkışmış bu 
iki ülke 10 yıl içinde patlayacak. 
Özellikle Çin’in daha yoksullaş- . 
ması ya da daha fazla gelişmesi 
dünyadaki tüm dengeleri altüst 
edebilir. Amerika tek başına dün
yanın en zengin ülkesi.. Rusya en 
fazla toprağa sahip bir başka dev..

Dünya tarihin hiçbir döne
minde bu kadar dengesiz ve kırıl
gan olmadı..

Dünyanın en zengin coğrafya
sındaki 1,5 milyar Müslümanın 
dinî bir merkezi yok ve bu du
rumdaki tek dini topluluk.. Ve bu 
nüfusun 500 milyonu aç.

Gerçek olan şu ki, dünya bu 
şekilde daha fazla devam edemez. 
Ekonomik durum, siyasi gerçek
ler, savaş tehdidi, çevre sorunları, 
nükleer tehdit, ahlaki sorunlar 
hepsi üst üste geldi.

“Eski hal muhal, ya yeni hal, 
ya izmihlal!”

Yeni bir dünya düzeni, yeni 
bir üretim-tüketim ilişkileri, yeni 
bir evrensel hukuk düzeni, yeni 
bir uluslar arası düzen. Yeni kav
ramlar ve kurumlar kaçınılmaz..

Kesin olan bir şey var: Hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacak. Gele
cekte olayların nasıl gelişeceğini 
kuşkusuz Allah’ın takdiri belirle
yecektir. Yeni oluşacak dengele
rin şeklinin esbabını ise bizim ze
ka ve performansımız tayin ede
cektir.. ■

ABD’NİN OLASI IRAK SALDIRISI 
ve SÖYLENMESİ GEREKENLER

Dr. HÜSNÜ m a h a l l i

“Kuveyt’in kurtarılma
sı” savaşından İ 1 yıl 
sonra Amerikalılar 

yeniden Irak’ın vurulmasından 
söz etmeye başladılar. Babasının 
bitirmediği işi oğul Bush bitirme
ye kararlı gözüküyor. Gerekçe ise 
Saddam’ın elinde bulunduğu söy
lenen kitle imha silahları ve bu 
silahların Amerika ve sözde kom
şu ülkeler için tehlikeli olması
dır...

Oysa aynı Amerika her ne
dense İsrail’in elinde bulunan ve 
her an herhangi bir Arap veya İs
lam başkentini vurabilecek du
rumda olan 250’yi aşkın nükleer, 
kimyasal ve biyolojik bombayı 
görmezlikten geliyor. Dahası, es
ki denetçilerden Scott Dıtter (ki 
Amerikalıdır) “Irak’ın elinde hiç 
bir şekilde kitle imha silahı bulun
madığını” söylemekte ve üstelik 
İrak 1991’den bu yana 24 saat sü
re ile 6 uydu tarafından gözlen
mektedir. Kaldı ki, 1988’de Ha- 
lepçe’de Kürtlere ve aynı yıllarda 
İran’a karşı kimyasal silah kulla
nan Saddam Hüseyin’i destekle
yen ve bu silahları ona sağlayan 
Amerika’nın ve batıdaki mütte
fiklerinin, her nedense şimdi 
akıllarına geldi bu silahların teh
likeli olabileceği... Üstelik 11 yıl
dır ambargo altında yaşayan bir 
Irak’ın bu silahlan nereden geti

rebileceği de merak konusudur.
Ama görülüyor ki tüm bunlar 

Amerika ve onun “şımarık” baş
kanı için hiç bir şey ifade etme
mektedir. Çünkü Beyaz Saray’da 
birasını yudumlarken düşüp kafa
sını çarpan oğul Bush anlaşılan 
kafasını da “bozmuştur”... Üstelik 
11 Eylül’ün de intikamını almak 
için ve haçlılar adına halkına söz 
vermişti.

İşin tuhaf tarafı Bush’a bu 
“haçlı seferf’nde yardım edenle
rin çoğu Haçlılar değil de Haçlı
ların kurbanı olan Müslümanlar 
olmaktadır.. Tabi bu arada Şa- 
ron’un da hakkını yememek ge
rekir!!

İşte böylesi bir kavram karga
şası içinde Amerikalılar bir çok 
Arap başkentini olduğu gibi An
kara’yı da sıkıştırmaktadırlar...

Tayyip Erdoğan’ı Washing- 
ton’da misafir eden Bush, Türk- 
lerin de bu ağırlamayı karşılıksız 
bırakmayacağını düşünmüş olma
lıdır ki Ankara’dan inanılması 
güç taleplerde bulundu. Limanla
rın, üslerin, hava sahalarının ve 
toprakların Amerikan askerleri
ne açılmalı ve gerektiğinde Türk 
ordusu müttefik Amerikan ordu
su ile birlikte Irak’a girmeliydi... 
Amerika’nın Ankara Büyükelçisi 
Pearson ise Türk televizyonları
na çıkarak Irak’taki Türkmenlerin
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haklarının savunulması ve Kuzey 
Irak’ta olası Kürt Devleti’nin ön
lenmesi için bunun gerekli oldu
ğunu söylüyordu. Oysa herkes 
bilmektedir ki, Irak’ta bir Kürt 
Devleti ya da federal bir Kürt 
varlığı olacak ise bu yalnızca 
Amerikalıların istek ve desteği 
ile olabilir.. Ayrıca Irak’taki 
Türkmenlerin haklarının göz ar
dı edilmesi de yine Amerika’nın 
İrak ve bölge politikasının bir 
parçasıdır!!

Yani Türkiye’yi kendisi ile 
birlikte Irak bataklığına sürükle
mek isteyen Amerika aslında tü
müyle yalan söylemektedir. 
1991’de verilen ekonomik yar
dım sözlerinin de nasıl yalan çık' 
tığını Türkler çok iyi bilmekte
dir.

İşte tüm bunlardan dolayı AK 
Parti hükümeti ve Türk devleti
nin kararı giderek zorlaşmakta
dır.. Üstelik böylesi bir kararın 
daha bir çok iç ve dış boyutu bu
lunmaktadır. Ekonomisi milyar
larca dolarlık zarara uğrayacak 
olan Türkiye tüm Arap ve Müs
lüman ülkelerle olan ilişkilerini 
de riske etmek zorunda kalacak
tır.. Bu ise uzun yıllara yayılacak 
ve giderilmesi çok zor olacak 
olan zararları (güvenlik, ekono
mik, siyasal ve toplumsal) bera
berinde getirecektir.

Bu ise hiç bir şekilde kabul 
edilemez gibi görünüyor..

Üstelik, inanın Amerika bu
na değmemektedir!!

Çünkü Irak’ta demokrasi ve 
barıştan dem vuran Amerika her 
nedense Şaron gibi katil olan bir 
kişi tarafından yönetilen İsrail’e 
her türlü desteği vererek bölge  ̂
mizi istikrara sürüklemektedir. 
Aynı Amerika bölgedeki tüm an
ti demokratik yönetimlere sahip

ABD’NİN OLASI İRAK SALDIRISI / MAHALLİ

çıkarak buralardaki petrol çıkar
larını garanti altına almak isti
yor. Üstelik Irak’ın parçalanması 
bir çoğuna göre bölgeyi 20.yüzyı- 
lın başlarında olduğu gibi çok 
karmaşık ve tehlikeli bir sürece 
sürükleyecektir. Yani 20. yüzyılın 
başlarında Osmanlı’yı çökerten 
ve bölgede bir İsrail devletini 
kurduran emperyalist ülkeler ( 
İngiliz ve Fransızlar) şimdi de 
benzer şekilde (ama bu kez Ame
rikalılar ve İngilizler) tüm Arap 
ve İslâm ülkelerini parçalamak 
ve bölgede bir Kürt Devleti kur
durarak IsraiVin geleceğini son' 
suza dek garanti altına almak 
istiyorlar..

İşte bu nedenle bugün Ameri
kan yanlısı yönetimler bile Was- 
hington’un Irak’a yönelik plan
larına karşı gelmekte ve diren
mektedirler.. Arap ülkelerinde 
yapılan araştırmalarda ise bölge 
halklarının ezici ço
ğunluğu Ameri
ka’dan nefret ettiğini 
göstermektedir. Aynı 
araştırmalarda Arap
ların büyük bölümü 
Amerika’ya karşı sa-

yönetimlerdir. Powel 12 Ara- 
lık’ta yaptığı bir konuşmada 
Arap ülkelerine demokrasiyi ge
tirecek bir planı açıkladı.. Bu
nun için de 29 milyon dolar ay
rıldığını söyleyen Powel her ne
dense bu anti demokratik yöne
timlerin Amerikan yanlısı olduk
larını ve Irak’a olası saldırının 
maliyetinin 100 milyar dolardan 
fazla olduğunu hatırlamak iste
medi...

Nasıl olsa herkes Amerikan 
yalanlarını kendi doğrulan ola
rak kabul etmek zorunda!..

Bunun böyle olmadığını hay
kırmak ve tabi ki herkese göster
mek herkesin görevi olmalıdır..

Çünkü Amerikalıların söyle
diği hiç bir şey doğru değildir..

Oturup düşünen herkes bu 
gerçeği görecek ve Amerikalıla
rın güvenilmez ve vefasız olduğu
nu çok net olarak anlayacaktır! ■

vaşmaya hazır oldu
ğunu söylemektedir
ler. Üstelik bazıları 
da intihar komando
su olarak!!

Amerikalılar ise 
Arapların ve genel 
olarak Müslümanla
rın kendilerinden 
neden nefret ettikle' 
rini anlamadıklarını 
söylüyorlar.. Dışişleri 
Bakanı Powel’a göre 
ise bunun ve bölge
deki terörün nedeni 
ise Arap ülkelerinde
ki anti demokratik

« M  VAHŞETİ
ORM om İSM İM İ

1891 HAİTİ 1894 NIKARAOU/ 

1898 KÜBA 1901 PANAMA 19< 

1914 COLORADO 1919 HONDUF

|1932 EL SALVADOR 1947 URUGl 

19S3 İRAN 1953 LÜBNAN 1961 KÜBA 1965 ENDONEZYA 1 

1973 ORTADOĞU 1980 İRAN 1981 LİBYA 1989 LİBYA 1990 

1990 İRAK 1992 SOMALİ 1998 SUDAN 2001 AFGANİSTAt

2003 IRAK

tP

Ümran-Ocak‘2003 9



dİ

AMERİKA’YA MEKTUP

JÜRGEN HABERMAS 

T ü rkçesi: MEHMET BABACAN

A şağıdaki metin, Frank
furt Üniversitesi’nden 
emekli felsefe profesö

rü ve The Future o f Human Na- 
tMre(Insan Doğasının Geleceği) 
de dahil olmak üzere pek çok ki
tabın yazarı olan Jürgen Haber
mas ile yapılmış bir röportajdır. 
Röportaj Habermas’ın misafir 
profesör olarak bulunduğu 
Northwestern Üniversitesi’nde, 
The Chronicle of Higher Edu
cation muhabiri ve çıkmak üze
re olan Debating Kosovo adlı ki
tabın yazarı Danny Postel tara
fından yapıldı.

- Yaklaşan Irak savaşı hak- 
kındaki tutumunuz nedir?

- ABD, Birleşmiş Millet- 
ler’den tartışmasız bir destek al
madan savaşa gir(iş)memelidir.

- Bağdatma karşı bir askeri 
harekâtın desteklenmesi için 
sizce hangi koşullar oluşmalı?

'  Mevcut koşullar Güvenlik 
Konseyi’nin en son kararıyla be
lirlenmiştir. Dolayısıyla bulgula
rı yorumlamak Konseye bırakıl
malıdır. Her halükârda, Yakın 
Doğu’da eşsiz bir patlamaya doğ
ru giden yoğunluktaki sorunlarla 
başa çıkabilecek bir uzun vadeli 
taahhüt ve gerçekçi bakış açısı 
olmaksızın herhangi bir askeri 
harekât yapılmamalıdır. Yalnız

ca Saddam Hüseyin’i bombala
mak ve “temizlikli diğerlerine 
bırakmak işe yaramayacaktır.

NATO’nun geçmiş insani 
müdahaleleri “ikincil/yan za- 
rar”lara -ki bu tabir esasında giz
lemesi gerekeni ortaya çıkar
maktadır- karşı şaşırtıcı bir du
yarsızlık gösterdi. Gelecekte, as
keri strateji inandırıcı bir şekil
de her bir saldırıda “ölçülülük” 
şartını sağlamak zorundadır.

- 1991’de Körfez Savaşı^nı 
desteklediniz*»^

- Evet, Irak’ın Kuveyt’i işgali 
uluslararası hukukun bir ihlali 
idi ve dahası Saddam Hüseyin 
İsrail’i zehirli gazlarla tehdit edi
yordu.

- ..A999^da  NATO’nun 
Kosova müdahalesini de.

- Güvenlik Konseyi’ndeki 
“pat durumu” nedeniyle, bu 
olayda daha büyük bir meşruiyet 
yükü vardı. Srebrenica katliamı 
düşüncelerimi değiştirdi. İnsan
lığa karşı suçlarla karşı karşıya 
kalan uluslar arası topluluk, di
ğer seçenekler tükendiği takdir
de askeri güçle dahi müdahale 
edebilmelidir.

O dönemde, karakteristik 
ulusal farklılıkları meşruiyet tar
tışmalarında görebilirsiniz. Kıta 
Avrupa’sı’nda, müdahale taraf
tarları harekâtın yumuşak bir

uluslar arası hukuktan tam anla
mıyla, bir insan haklan rejimine 
geçişi desteklediğine işaret eder
ken, ABDli ve İngiliz savunucu
lar ise liberal milliyetçi gelenek
lerine bağlı kaldılar. Kozmopolit 
bir geleceğin “prensipleri” onla
ra cazip gelmedi, bunun yerine 
kendi milli “değerler” inin ev- 
renselci gücü şeklindeki anlayış
larının uluslararası kabul görme
si için bastırdılar.

- Önceki görüşlerinizle iliş
kili olarak bugün Irak konu
sundaki tutumunuzu nasıl gö
rüyorsunuz?

- Amerikan yönetimindeki 
gruplar Irak’ta her halükarda bir 
rejim değişikliği için apaçık ne< 
denler görmek istemiş olabilir
ler. Ancak bu konudaki kamusal 
görüş Bush’un 11 Eylül’e teröriz
me karşı “savaş” deklarasyonu 
ile verdiği cevaba kadar değiş
memişti. Bir devlet yalnızca di
ğer devletlere karşı savaş açabi
leceğinden, tanıdık fakat yanıl
tıcı terimlerle ortaya atılan gö
rünüşte yeni bir fenomenin bu 
hızlı yeniden tanımı “çok önce
den tamamlanması/ bitirilmesi 
gereken” bir popüler beklentiyi 
karşılamaktaydı. Bush’un dış po
litikası bu nedenle iç kaygıların. 
hakimiyetinde gibi görünüyor. 
Afganistan müdahalesi, yüksek 
teknolojili makineleriyle ağzına 
kadar silahlanmış bir süper gü
cün dağınık bir güvenilmez düş
manlar ağına karşı yürüttüğü 
mücadeledeki felç edici orantı- 
sizliği gizlemiştir. Kişinin ta
hammül edemeyeceği ölçüde si
nir bozucu bir durumun yerini 
zaptedilebilir düşmanlarla yapı
lan bildik bir savaş modeli aldı. 
Ancak, Irak Afganistan değil. 
Amerikan hükümetinin ilanına
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karşın, Bağdat’ın spesifik terö- 
rist faaliyetler içinde bulunduğu 
yönünde herhangi bir açık delil 
bulunmuyor.

' Mevcut dünya sahnesinde 
A BD ’nin rolünü nasıl değer
lendiriyorsunuz^

'  Beni en fazla rahatsız eden, 
Amerikan yönetiminin hazırla
dığı ABD’nin yeni Ulusal Gü
venlik Stratejisi oldu. Bu provo- 
katif belgeyle, bir süper güç şüp
heli gördüğü herhangi birine 
karşı önleyici saldırı hakkını 
kendinde buluyor. Dahası bu 
belge, herhangi bir rakibin 
ABD’ye denk bir güce yaklaş
masının dahi engelleneceğini 
ortaya koyuyor. Çok uzak olma
yan bir geçmişte, Amerikan as
kerleri tarafından Nazi rejimin
den kurtarılan genç bir Alman 
jenerasyonu, kısa bir zaman son
ra Birleşmiş Milletler’in kurul
masında itici güç olan ve Nu
remberg ve Tokyo mahkemele
rini yürüten bir milletin siyasi 
ideallerine karşı hayranlık duy
dular. Sonuç olarak klasik ulus
lararası hukuk, ulus-devletlerin 
bağımsızlığını sınırlayarak, dev
let otoritelerinin uluslar üstü da
valara karşı dokunulmazlığını 
kaldırarak ve uluslararası yargı
nın ceza kanununa eşi görülme
miş suçları dahil ederek köklü 
bir değişime uğradı. Acaba aynı 
nosyon şimdi savaşçı uluslar ara
sındaki tabii devleti yasal olarak 
evcilleştirmenin sağlayacağı me
denileştirme başarısını göz ardı 
mı edecek?

- Bu dönemdeki ABD-AI- 
man ilişkilerine bakışınızı öğre
nebilir miyiz?

- Bush, Rumsfeld ve diğerle
rinin Alman hükümet üyelerine 
karşı takındıkları kabadayı ta

AMERİKA’YA MEKTUP / HABERMAS

vırları bana biraz okul bahçesin
deki gençlerin birbirleriyle bo
ğuşmalarını anımsatıyor. [Al
man Şansölye Gerhard] Schro
der Bush’un İrak politikasındaki 
deklare edilmiş hedefi olan “si- 
lahsızlandırma”dan “rejim deği- 
§ikliği”ne doğru ifade edilmemiş 
bu geçişi reddetmekte haklıydı. 
Yine de, BM otoritesine olan 
belirgin olmayan saygısını ifade 
etmeliydi. Ayrıca, [Dışişleri Ba
kanı] Joschka Fischer’in tekrar
ladığı “Dörtlü”yü -yani ABD, 
Rusya, AB ve BM- »İsrail ile Fi
listin arasındaki sorunun nihai 
bir çözüme kavuşturulması ve 
kalıcı bir barışın tesis edilmesi 
amacıyla bir araya getirme çaba
larını destekliyorum. Bu ihtila
fın Alman ve Avrupa tarihinde 
de kökleri bulunuyor. Federal 
Cumhuriyet’in kurulmasından 
bu yana, yönetimde kim olursa 
olsun İsrail ile dayanışma Al
man dış politikasının yazılı ol
mayan bir kanunu olmuştur ve 
bu böyle olmaya devam edecek
tir. Son seçimlerimiz de bir kez 
daha gösterdi ki, anti-Semitizm, 
şimdilik, geniş bir nüfus içinde 
yaygın bir tehlike değil.

- ABD ile Avrupa arasında
ki ilişkiler konusunda daha ge
nel olarak neler söyleyeceksi
niz?

'■ Birçok Amerikalı, mevcut 
Amerikan yönetiminin Büyük 
Britanya da dahil olmak üzere 
Avrupa üzerinde yürüttüğü poli
tikanın, eğer yarattığı kızgınlık 
değilse büyüyen reddinin boyut
larını ve karakterini henüz kav
rayabilmiş değil. Duygusal boş
luk 11. Dünya Savaşı sonundan 
bu yana olduğundan çok daha 
fazla derinleşebilir. Benim gibi 
daima Amerikan taraftarı sol ile

aynı saflarda yer almış insanlar 
için, Amerikan yönetiminin po
litikalarını tenkit etmek ile 
Amerikan karşıtı önyargıların 
bulanık seli arasında görünür bir 
sınır çizmek önemli. Vietnam 
Sav’aşı dönemini hatırlarsak, 
eğer Avrupa’daki muhalefet 
kendisini, ABD’deki benzer bir 
hareketle ilişkilendirebilir ve ta
nımlayabilirse daha faydalı olur. 
Ancak, 1965’le karşılaştırılırsa, 
bugün burada korkaklık hüküm 
sürüyor.

Belki ABD ile Avrupa ara
sında sistematik olarak çarpıtı
lan bir iletişimden de söz edile
bilir. Bir Amerikalı dostumun 
bana Paul Wolfowitz gibi etkili 
kişilerin şahin dünya görüşü an
layışını açıklamaya çalışmasına 
kadar böylesi bir ihtimali düşün
memiştim. Açıklamaya göre, 
Amerikalılar kendilerini evren
sel ideallerin gerçek savunucula
rı olarak görüyorlar. Her zaman 
anti-Semitizme kapılabilecek 
olan Avrupalılarm 1945 öncesi 
savaş oyunlarının kinik(sinik) 
gerçekçiliğine tekrar düştüğü al
gısı varken, cesur Amerikalı ve 
İngilizler II. Dünya Savaşındaki 
hedeflerin aynısına ulaşmak için 
silahlara sarılıyorlar. Bu bakış 
açısına göre, şimdilerde “serseri” 
devletlerde ortaya çıkan “şey- 
tan”a karşı özgürlük ve demok- 

.rasinin evrensel değerlerini sa
vunmak yalnızca Anglo-Sak- 
sonların vazifesi. Eğer bu bir ka
rikatürden daha fazlası olsaydı, 
belki o zaman “liberal milliyet
çilik” ve “kozmopolitçilik” kar
şılaştırmasıyla kendi yanlışları
mız ve erdemlerimizi tartışabilir
dik. ■

(The Nation Aralık 2002)
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GÜNDEM / K I B R I S  N E R E Y E ?

KOPENHAG, KIBRIS, IRAK: 
AKP YÖNETİMİNİN ZOR SINAVI

İBRAHİM KARAGÜL

^  Aralık Kopenhag Zir-
I / vesi, hem Türkiye’nin 

J L  üyeUği, hem
AB’nin genişleme perspektifi, 
hem de Avrupa ile Amerika’nın 
geleceğe yönelik stratejileri açl' 
sından bir tarihi dönem olarak 
anılacak. ABD ile AB arasında
ki açının genişlemesine yönelik 
ciddi ve somut göstergelerin or- 
taya çıktığı zirve döneminde 
Türkiye, hem tam üyelik, hem 
Kıbrıs hem de Irak gibi, çok 
önemli konularla aynı anda yüz
leşmek zorunda kaldı. Ankara- 
Brüksel arasında Kıbrıs sorunu
nun çözümüne indirgenen yeya 
Öyle gösterilen AB ile entegras
yon süreci Kopenhag Zirvesi ile 
asimda her iki tarafın da bugüne 
kadar ertelemeyi tercih ettiği de
rin gerçeklerle yüzleşme zorunlu
luğunu ortaya çıkardı.

Yeni üye olacak 10 ülke ile 
Avrupa bütünleşmesini büyük 
oranda gerçekleştirecek olan 
AB, 21. yüzyıla “Avrupa Birle
şik Devletleri” vizyonuyla bir 
küresel güç olarak girmenin, 
tek kutuplu dünya sistemini 
oluşturmak için siyasi/askeri ve 
ekonomik olarak küresel bir 
operasyon yapan ABD dışında 
yeni bir süper güç olarak ortaya

çıkmanın planlarını adım adım 
uygularken, Türkiye gibi, hem 
coğrafi hem de kültürel olarak 
Avrupa’nın doğal sınırlan dışın
da görülen bir ülkenin üyeliğini 
mümkün olduğu kadar erteleme 
niyeti apaçık ortaya çıktı. AB, 
bu niyetinin bir göstergesi ola
rak, bir yandan Türkiye için bas
kı yapan ABD’nin tazyiklerine 
şiddetli ve duygusal tepkiler or
taya koyarken diğer yandan 
Türkiye konusunu, Kıbrıs gibi, 
Türkiye ile ilişkilerin geleceği 
açısından ikincil bir konuya en- 
deksledi. AB’nin bu çekincesine 
ve erteleme çabasına rağmen, 
gerek AK Parti lideri Tayyip 
Erdoğan’ın, gerekse yeni hükü
metin yoğun baskıları A B’yi 
kendi kendini sorgulamaya zor
ladı. Her iki taraf da kartlarını 
açık oynamak zorunda kaldı. 
Avrupa merkez karar mekaniz
malarının hiç de arzu etmemele
rine rağmen Türkiye’ye 2004 ’te 
müzakere tarihi, 2005 ’te de mü
zakerelerin başlatılması için ka
rar verilmek zorunda kalındı. 
Türkiye, her ne kadar 2 0 0 3 ’ü is
tediyse de alınan somut tarih 
Ankara’nın AB’ye yönelik çetin 
üyelik süreci için ciddi bir başa
rı olarak nitelenmek.

Avrupa'nın ABD'ye Resti

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği
nin bu denli gerilimli olması, 
AB’nin Avrupa*nın doğal sınır
ları içinde genişlemesini sıkıntı
sız sürdürürken, Türkiye’nin 
üyeliğinin, Türkiye için olduğu 
kadar, Avrupa için de dönüm 
noktası olarak görülmesini nasıl 
algılamalıyız? Almanya ve Fran
sa’nın 11 Eylül sonrası ABD’ye 
verdikleri desteği geri çekmele
ri, İrak harekatına bu denli karşı 
çıkmaları, “terörle mücadele^  ̂
yöntemlerinden Ortadoğu poli
tikalarına ABD’yi açıkça eleştir
meleri ve bir çok alanda rekabe
te girme eğilimi göstermeleri bu 
kuşatmayı kırma amacına yö
neliktir. Irak’tan sonra Ortado
ğu’nun diğer bölgelerinde, Irak- 
Suriye-Lübnan-Filistin hattına 
yönelik ABD-Ingiltere-lsrail 
müdahalelerine Alman-Fransız 
dayanışması çok daha şiddetli 
tepki gösterecektir. Yeni üyeler
le siyasal bütünlüğü için dev bir 
adım atmış olacak olan Avrupa, 
bu üyelerle siyasi ve ekonomik 
entegrasyonunu sağladıktan 
sonra büyük oranda askeri alana 
yönelecektir.

AB Komisyonu'nun ticaret
ten sorumlu temsilcisi Pascal 
Lamy’nin AB Kopenhag zirvesi
ni tarihi “Yalta Konferansı'nm 
rövanşı** olarak nitelemesi, Av
rupa bütünleşmesine projesine 
dışarıdan yapılan müdahalelere 
çok sert karşılık verilmesi, 
ABD’nin Türkiye için yaptığı 
baskılardan duyulan rahatsızlı> 
ğın açıkça hissettirilmesi, 
ABD’nin AB içindeki sözcüsü

12 Ümran ‘ Ocak • 2003



AKP YÖNETİMİNİN ZOR SINAVI / KARAGÜL

İngiltere’nin her hareketinin 
Berlin ve Paris’te reaksiyon 
uyandırması, ABD-Avrupa iliş
kileri, Türkiye’nin üyeliği konu- 
sundaki gerilimi anlama konu
sunda önemli göstergeler.

Fransa Sanayi Bakanı Nico
le Fontaine, Jacques Chirac'tan 
Türkiye'nin AB üyeliği için des
tek isteyen Bush'un, Avru
pa'nın kararına karışmaya hakkı 
olmadığını söyleyerek ’’Avru^ 
pahların alacağı karara müda- 
hil olmak Amerikan başkanı- 
nın işi değil” dedi. AB Dönem 
Başkanı olan Danimarka basını, 
Başbakan Anders Fogh Rasmus
sen'in, "Bush’un talebi karşı
sında boyun eğmemesi" ni de 
gururla aktardı. AB Komisyonu 
Başkanı Romano Prodi, Türki
ye'nin AB üyeliği konusunda 
"Bu bir evliliktir. Eşimizi ken
dimiz seçmeliyiz. Amerikan ta
rafından Türkiye için güçlü 
açıklamalar duyuyoruz, ancak 
bu bir Avrupalı kararı olmalı. 
Çünkü bu bir evliliktir ve ka
rımızı ya da kocamızı kendimiz 
seçmeliyiz" dedi. Bu tarz açıkla
maları daha önce Fransız ve Al
man siyasi çevrelerinden çok 
kez duyduk.

Truva Atı Endişesi

ABD’nin, İngiltere’den sonra 
Türkiye’yi de bir truva atı ola
rak AB içine sokmaya çalışma
sından endişe eden Kıta Avru- 
pası, İngiltere ve Türkiye üze
rinden birliğin merkez konumu
nun Washington tarafından za- 
yıflatılmaya çalışıldığını düşü
nüyor. Türkiye’den sonra Fas ve 
Rusya’nın bile AB’ye üye olabi

leceği tezini işleyen İngiltere ve 
ABD, birliğin genişlemesini 
mümkün olduğunca teşvik ede
rek Avrupa’nın küresel güç ol
ma projesini sabote etmeye ça
lışıyor. ABD Türkiye’ye verdiği 
destekle, hem bu amaçlarına 
ulaşmaya çalışıyor hem de bir 
model olarak Türkiye’nin Batı 
kulübü içinde yer almasını ga
ranti altına alarak, Ankara’nın, 
şimdilik zor da görünse, alterna
tif arayışlara girişmesinin önüne 
geçiyor.

Türkiye’nin tam üyeliğinin 
Avrupa için bu denli stresli yü
rümesinin en önemli nedeni, 
Avrupa’nın doğal sınırlan için
deki siyasi entegrasyonunu ta
mamlama kaygısı, ‘Birleşik Av
rupa vizyonu' konusundaki te
reddütlü durumu, ABD ve İngil
tere’nin küresel projeleri için 
AB’yi yönlendirme girişimleri
nin ortaya çıkardığı endişedir. 
AB’nin Doğu Akdeniz’e yöne
lik planları kapsamında değer
lendirilmesi gereken Kıbrıs an
laşmazlığı, Kopenhag kriterleri 
veya ekonomik göstergeler ke
sinlikle ikinci derecede engel
lerdir.

Önce Avrupa Bütünleşmesi 
ve 28 Şubat

Türkiye’nin tam üyeliğine yöne
lik Avrupa kararı, AB’nin kendi 
doğal sınırları içindeki siyasi en
tegrasyonunu tamamladıktan 
sonra rahatlıkla ele alınacaktır. 
Almanya ve Fransa, Türkiye’nin 
üyeliğini bu nedenle Avrupa 
bütünleşmesinin tamamlanma
sı sonrasına bırakmak istiyor. 
Avrupa, AB’nin bir Avrupa gü
cü olarak mı kalacağını yoksa 
küresel bir aktör olarak mı kala
cağını bu aşamada netleştirecek. 
Bu karar da Türkiye’nin kade
riyle şekillenecek. Türkiye’nin 
siyasi karar mekanizmalarının, 
Avrupa’nın bu yöndeki endişe
lerini görmezden gelerek, pa
zarlık gücünü ikincil engeller
den hareketle yürütmesi rasyo
nel değil. Avrupa’nın genişleme 
perspektifi konusunda vereceği 
radikal karar kadar Türkiye’nin 
de öncelikle gerçekten bir AB 
ülkesi olmak isteyip istemediği 
veya AB’ye Amerika’nın bir tru
va atı olarak girme misyonu ko
nusunda bir tavır belirlemesi ge
rekiyor.
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Bu gerekçelerden bakınca, 
Kopenhag’da Türkiye hakkında 
verilen tarih Avrupa’nın kendi 
bütünleşme tutarlılığı açısından 
radikal ve cesur bir adım olarak 
algılanmalı. Karar, Avrupa Birle
şik DevletlerVrıin küresel güç ol
ma özleminin işareti, AB-İslam 
dünyası dayanışmasına giden yo
lun başlangıcı, eğer 2004’de mü
zakere tarihi verilir ve 2005’de 
müzakereler başlayıp tam üyelik 
süreci sağlam adımlarla ilerlerse, 
Avrupa ile İslam dünyası arasın
da yüzyıllardır süren gerilimli ta
rih için büyük bir dönüm nokta
sı olarak tartışılmalı.

Kopenhag Zirvesi’nde alınari 
en önemli kararlardan biri, Tür
kiye’nin Avrupa serüveninin 
önüne dikilen en büyük engel 
olarak Kıbrıs sorununun çözül
mesini gösteriyor. Bu karara gö
re Türk tarafı Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreteri Kof i An- 
nan’ın hazırladığı ve tarafların 
itirazları yüzünden değişikliklere 
uğrayan Kıbrıs Planını müzake
re etmeyi 28 Şubat tarihine ka
dar taahhüt etmek zorunda. Ya
ni Türk tarafı planı prensip ola
rak o tarihe kadar imzalamak zo
runda. Eğer bu imzayı atarsa 
Kıbrıs’ın Türk tarafı da AB’ye 
girecek.. İmza atmazsa sadece 
Rumlar üye olacak ve Türk tara
fı dışarıda kalacak. Karar bu ge
rekçeyle Kbırıs’ın üyeliği, kotlu
sunda “Kıbns”ı bütün olarak 
ele alıyor, Türk-Rum olarak 
ayırmıyor hatta Kıbrıs Cumhu
riyeti adını bile kullanmıyor. 
Yani Kopenhag’da alınan karar 
Rumlar kadar Türkler’e de üye
lik daveti yapıyor. AB, eğer 
Türk tarafı 28 Şubat’a kadar bu 
metne imza atmazsa, Türki

ye’nin tam üyelik sürecinin de 
etkileneceğine işaret ediyor.

Toprak karşılığı siyasi eşitlik 
esasına dayanan Annan  ̂ planı 
Türk tarafına iki harita sunuyor. 
Bu haritalar nüfus değişimine 
dair ilkeler üzerinde anlaşılması 
durumunda Türkler’e öteden 
beri istenen eşit halk statüsü ta
nıyor. Annan planı anlaşmanın
28 Şubat’a kadar imzalanmasını 
öngörüyor. AB de bu tarihi esas 
alıyor.

BM, bu amaçla tarafları tek
rar görüşmeye çağırdı. Denktaş 
atılacak adımları belirlemek için 
Ankara'da bir dizi toplantı yap
tı. KKTC Cumhurbaşkanlığı 
Müsteşarı Ergun Olgun, BM Ge
nel Sekreterliği'nin, Kıbrıs’ta ta
raflar arasında görüşmelerin baş
lamasını istediğini, Türk tarafı
nın da bu talebe olumlu yanıt 
verdiğini açıkladı. KKTC Cum
hurbaşkanı Rauf, Denktaş da, 
Kıbrıs konusunda atılacak adım
lan kararlaştırmak için Anka
ra'da kurmayları ile bir dizi top
lantı başlattı. BM Genel Sekre- 
teri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi 
Alvaro De Soto'nun Hukuk Da
nışmanı Didier Tsirter, BM sü
recinin hemen başlatılmasını ta
lep etti. Türk tarafı da BM'nin 
talebine olumlu yanıt verdi ve 
bundan sonra neler yapılabile
ceğini gözden geçirmek için za
man kaybetmeden çalışmalara 
başladı. KKTC, Rumlarla yeni
den görüşmelerin başlanması 
için öne sürdüğü şartın uluslara
rası ambargonun kalkması oldu
ğunu bildirdi.

Rüzgarı arkasına alan Rum 
tarafı KKC’deki Türkler’e yöne
lik geniş çaplı ekonomik destek 
planı hazırladı. Rum Yönetimi

Lideri Glafkos Klerİdes’in girişi
miyle toplanan alt komite, Kıb- 
rıslı Türklere yönelik ekonomik 
açılımları belirledi. KKTC’yi 
devre dışı bırakarak, sadece Kıb- 
rıslı Türkleri muhatap almayı 
amaçlayan ekonomik açılımlar 
planına göre çalışmak için Rum 
Kesimi’ne giden Türklere ko
laylık sağlanacak, ‘Kıbrıs Cum
huriyeti’ pasaportu verilecek, 
Türk ürünlerinin ticareti ser
best bırakılacak. Çalışmak 
amacıyla Rum kesimine giden 
Türklere kolaylıklar sağlana
cak, gerekli olması durumunda 
konaklamalarına izin verilecek. 
Resmi rakamlara göre halihazır
da 1685 Kıbrıslı Türk, çalışmak 
amacıyla Güney’e gidiyor. 
KKTC üniversitelerinin diplo
maları tanınacak, bu yolla üni
versite mezunu Türklere de 
Güney’de iş imkanı yaratıla
cak. Türk ürünlerinin ticareti 
serbest bırakılacak, ürünlerin 
KKTC ibaresi taşımaması ko
şuluyla ‘̂Kıbrıs Cumhuriyeti” 
üzerinden üçüncü ülkelere ih
racatı sağlanacak. Kıbnsh 
Türklere, Rumların idaresin
deki “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” 
pasaportu verilecek. Kıbrıslı 
Türklerin taşınmaz mallan, 
Rum tapu kadastro kayıtlarına 
dahil edilecek. Böylece Türkle
rin elindeki taşınmaz malların 
Rum yasaları altında alınıp satıl
ması mümkün olacak.

Avrupa Parlamentosu’nun 
2004’teki seçimlerinde Türkle
rin de yer alması sağlanacak. 
Kıbrıslı Türk işadamlarına ko
laylıklar getirilecek. Bu çerçeve
de Kıbrıs Türk ve Rum ticaret 
odalarının ürünlerin serbest do
laşımını da kapsayacak bir an
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laşma yapmaları öngörülüyor. 
Turizm alanında işbirliği öneri
lecek. 1963-1974 dönemindeki 
Kıbrıslı Türk kayıpların yakınla
rına Kıbrıslı Rumlarla aynı mu
amelenin yapılması sağlanacak.

Şahin Refleks ve AKP'nin
Statüko İle Yüzleşmesi

Rum tarafı geniş tartışmalardan 
sonra planın müzakere edilebile
ceğine dair görüşünü BM’ye bil
dirdi. Türk tarafı da bildirdi an
cak Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti ve Türkiye’de konu çok 
daha şiddetli tartışmalara neden 
oldu. Özellikle AK Parti yöne
timi ile öteden beri Kıbrıs ko
nusunda şahin bir tutum sergile
yen çevreler, özellikle de Dışiş
leri bürokrasisi arasında ciddi 
yaklaşım farklılıkları ortaya 
çıktı. AKP Lideri Tayyip Erdo
ğan, 4ö yıldır çözümlenemeyen 
Kıbrıs meselesinin artık çözü
me kavuşma zamanının geldiği
ni söyledi. Erdoğan, ‘‘Kıbrıs’ta 
egemen iki kurucu devlete da
yalı bir ortak devlet kurulmah- 
dır. Hiçbir zaman müzakereden 
kaçmayacağız, bu yolu doğru 
bulmuyoruz. Müzakere ederek 
adil, kalıcı bir çözüme ulaşma 
niyetindeyiz” diyerek BM pla
nına olumlu yaklaştıklarını orta
ya koydu. “Kıbrıs her gittiğimiz 
yerde karşımıza çıkıyor” diyen 
Erdoğan ve AKP yönetimine 
karşı şahin refleks, BM planı ve 
Avrupa birliği taleplerine sert 
tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türki
ye’nin, AB Kopenhag Zirve- 
si’nin Sonuç Belgesi’nde yer 
alan Kıbrıs’la ilgili kararı, huku
ki ve siyasi bakımdan kabul et
mediğini bildirdi. Açıklamada,

12-13 Aralık’tâ Kopenhag’da 
yapılan zirvede, Güney Kıbrıs 
Rum yönetiminin tek yanlı mü
racaatı üzerine “Kıbrıs”ın AB’ye 
üye olarak kabul edilmesi kararı
nın alındığı belirtildi-ve bu ka
rara göre, fiilen sadece Ada’daki 
Rum yönetiminin Avrupa Bir- 
liği’ne üye olmasının söz konusu 
olduğu kaydedildi. Kıbrıs Cum- 
huriyeti’ni kuran 1959-60 an
laşmalarının, Kıbrıs, Türkiye, 
Yunanistan "ve İngiltere’ye ga
rantörlük görevi verdiği hatırla
tılan açıklamada, “Ancak 1960 
ortaklık devletinin 1963 yılında 
Rumlarca silah zoruyla yıkılma
sından bu yana, Ada’nın tümü
nü temsil etmeye yetkili tek bir 
devlet, hükümet ve parlamento 
mevcut değildir” denildi.

Kıbrıs’ta bugün iki ayrı halk 
ve bunların oluşturduğu iki ayrı 
demokratik sistem, iki ayrı hu
kuki düzen ve iki ayrı devlet bu
lunduğu belirtilen açıklamada, 
KKTC’nin egemen bir devlet 
olarak varlığını sürdürdüğü kay
dedildi. “Avrupa Birliği ulusla
rarası anlaşmaları ihlal ederek 
Kıbrıs Adası’nın geleceğiyle ilgi
li tek taraflı kararlar almak ve 
uluslararası mükellefiyetler ya
ratmak hakkına sahip değildir” 
denilen açıklamada, Türki
ye’nin, AB Kopenhag Zirve- 
si’nin Sonuç Belgesinin Kıb
rıs’la ilgili kararını hukuki ve 
siyasi bakımdan kabul etmediği 
ve bu konunun AB üyesi ülke
lerle AB Komisyonu’na bildiril
diği belirtildi.

Bu sert tepki ve KKTC 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 
ile Çankaya arasında sergilenen 
tutum, AKP yönetiminin çözüm 
çabalarına bir uyarı olarak algı
landı. Öte yandan hem Türki

ye’de hemde KKTC’de Kıbrıs 
konusunda ciddi bir toplumsal 
bölünmenin işaretleri ortaya 
çıktı. 18 Aralık’ta Çankaya Köş- 
kü’nde yapılan Kıbrıs Zirvesi 
öncesi AKP Lideri Tayyip Erdo
ğan ve Başbakan Abdullah 
Gül’e dış politika konularında 
özelliklede Kıbrıs konusunda 
brifing verildi. Çankaya Köş- 
kü’nde yapılan Kıbrıs zirvesinde. 
Dışişleri açıklamasından daha 
yumuşak bir karar çıktı ve soru
na bir çözüm bulunması için 28 
Şubat’a kadar ciddi müzakere
lerde bulunulması kararlaştırıl
dı. Denktaş da, Kıbrıs görüşme
lerini iyi niyetle 28 Şubat’a ka
dar sürdüreceklerini söyledi. 
“AB Kıbrıs' ın tümünü iste
mektedir ama yarısını almış ol
duğunun da farkındadır” diyen 
Denktaş, AB'nin, müktesebatı- 
nı adanın kuzey bölümünde işle- 
temeyeceğinin bilincinde oldu
ğunu söyledi. Denktaş, AB'nin, 
Türkiye’nin üye olmadığı bir ör
güte Kıbrıs'ın da üye olamaya
cağını öngören garanti anlaşma
larına “sureten de olsa” riayet 
etmiş göründüğünü kaydetti.

“İç politikada da dış politi
kada da statüko değişecektir” 
diyen Tayyip Erdoğan ve AK 
Parti yönetimi, Kopenhag Zir
vesi çerçevesinde yürütülen Av
rupa temaslarında olduğu gibi 
Kıbrıs konusunda da statüko ile 
yüzleşmek zorunda kaldı. Her 
iki konuda da hangi tarafın tezi
nin öne geçeceğini zaman göste
recek. AKP yönetimi şiindi 
üçüncü kez statüko ile yüzleş
me aşamasında. O da Irak’a yö
nelik Amerikan saldırısında 
Türkiye’nin üsleneceği misyo
nun belirlenmesiyle ilgili. ■
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LOZAN’DA v e r il e n  
BRÜKSEL’DE ALINIR MI?

D. MEHMETDOĞAN

K ıbrıs, Türkiye'nin yakın 
devir haricî ve askerî tâ  
rihinde çok büyük bir 

yer işgal ediyor. Lozan'da sınırla
rıyla birlikte, harekat alanı da 
belirlenen Türkiye, Cumhuriyet 
tarihinde bir tek Kıbrıs konu
sunda "kozayı delme"ye teşeb
büs etmişe benziyor.

Elbette, kamuoyu, Kıbrıs'ın 
İngiltere'ye ilhakının Yakın 
Şark İşleri Konferansında, yani 
Lozan'da tanındığını bilmez. 
"Büyük Lozan zaferi"nin İngilte
re’ye küçük armağanlarından sa
dece birisidir Kıbrıs. Onu bil
mekle kalmaz, Lozan anlaşma
sında Türk tabiyetini sürdürmek 
isteyen türklerin adayı terk et
mek zorunda kalmalarına dair 
hükümler yer aldığını da bilmez. 
Hatta, üstün bir "atatürkçülük" 
gayreti gösteren bazı çevreler, 
Atatürk'e kafadan sözler isnad 
ederken, esasında, döneminde 
kendisini ziyarete gelen Kıbrıslı 
türklere, "Türkiye'ye yerleşin" 
dediğini de bilmezden gelirler.

Bu gayretlerden biri, siyasî 
hayatını noktaladıktan sonra, 
Avrupa Birliği ve Kıbrıs'la ilgili 
ard arda kitaplar yayınlayan Sadi 
Somuncuoğlu'nun "Kıbrıs'ta Sir- 
taki" kitabında yer almaktadır. 
Somuncuoğlu, hiçbir belgeye da
yanmadan, kaynak göstermeden,

Atatürk'ün Antalya'da yapılan 
bir askeri tatbikatta "Efendiler, 
Kıbrıs düşman elinde bulunduğu 
sürece bu bölgenin ikmal yolları 
tıkanmıştır. Kıbrıs'a dikkat edi
niz. Bu ada bizim için çok önem
lidir" dediğini yazmaktadır.

Kıbrıs, Türkiye'nin resmi 
gündemine 195 O'den sonra gir
diğinde, burıun kamuoyu baskı
sıyla mı, yoksa, İngiltere'nin 
adayı terk ederken ihtiyaç duy
duğu farklı toplumlar m çelişki
sinden, yani bölüp hükmetme 
iradesinden mi kaynaklandığı da 
üzerinde durulmayan hususlar
dandır.

Türkiye'nin 1950'li yılların 
başında "Kıbrıs diye bir mesele^ 
si" yoktur. Sonunda ise vardır. 
Türk hâriciyesi bu on yıl içinde 
bilinçlendiği için mi bu böyle ol
muştur? Yoksa İngiltere, Kıb
rıs'taki varlığını iki toplumun 
çelişkisine yaslamak istediğin
den mi?

Aslında şu sıralar bu sorula
rın zamanı değil gibi görünmek
tedir. Butlunla birlikte Türki
ye'nin iradesini, ancak İngilitere 
ve daha sonra ABD iradesi ile 
kesiştirdiği oranda Kıbrıs mese
lesini içselleştirebildiğini düşün
mek zorundayız. Kıbrıs'ın soğuk 
savaş döneminde, şiddetli bir ça
tışma alanı olduğunu da hatır

dan çıkarmamak gerekmektedir. 
Rum kesimindeki güçlü komü
nist partisi. Batılı güçleri huzur
suz etmektedir. Kıbrıs'ın tama
men rumlara geçmesi, Rum Ko
münist Partisi’nin (AKEL) ikti
darı ele geçirmesi, Kıbrıs’ı aşan 
gelişmelere gebe olmak istida- 
dındadır. Kıbrıs'tan Yunanis
tan'a sıçrayacak bir komünist 
hareket batıldan farklı düşün
meye ve davranmaya sevk et
mektedir.

Türkiye'nin 1974 harekatına 
yine de kolay gelmediği ortada
dır. Bu süreçte Türkiye bir taraf
tan bağımlılığınının derinliğini 
görmüş, diğer taraftan uluslara
rası siyasetin açık alanlarını keş
fetmiş ve nihayet, Rum kesimin
deki darbe de yolu açan zahiri bir 
etken olmuştur.

Türkiye'nin Kıbrıs'a sırf ken
di adına müdahale etmesi, elbet
te sonucu farklı kılacaktı. Fakat 
bu müdahalenin Türkiye'nin 
içinde bulunduğu uluslararası 
sistem adına yapıldığı, bununla 
birlikte, sistemi aşan taraflarının 
da olduğu söylenebilir. Nitekim 
bu sınır ihlali, Türkiye'ye uzun 
süren bir ABD ambargosunun 
uygulanmasına yol açmıştır. Bu 
aynı zamanda Türkiye'nin Kıb
rıs'la ilgili olarak gerçek anlam
da kararlılık göstermesini de en
gellemiştir.

Şimdi, "eğer Türkiye kendi 
kararıyla Kıbrıs'a müdahele et
seydi, müdahaleden sonra tutu
lan yol farklı olurdu" diye düşün
meden edemiyoruz. Türkiye ya 
Kıbrıs'ın tamamını kontrol altı
na alacak ve sonuç olarak tama
mı üzerinde hak iddia etmeycek- 
se bile, bir kısmını bırakarak, ge
ri kalan kısmında sahipliğini ke
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sinleştirecekti. Bu yapılmadığı 
gibi, kararsızlık çerçevesini zor
layan Kuzey Kıbrıs Türk Cum- 
huriyeti’nin, uluslararası camia 
tarafından tanınması yönünde 
bile ciddi adımlar atılamamıştır.

Kıbrıs meselesi, Türkiye'yi 
hep uzak durduğu, Lozan kon- 
septine göre belki de durmak zo
runda olduğu, İslam dünyasına 
yaklaştırdı. Bu gerçek anlamda 
bir arayıştı. Ulusarasa camiada, 
başka yakınlaşılabilecek, destek 
sağlanacak bir grup bulunamadı
ğı için sonuç böyle olmuştu bel
ki de. Fakat Türk dış siyasetinin 
kişilik kazandıran bu gelişmeler, 
Türkiye'nin İslam Konferansı 
içinde yer almasına kadar varan 
sonuçlar doğurmuştur.

Türkiye'nin İslam dünyasına 
yaklaşması, soğuk harbin sonuna 
kadar kabul edilebilir bir durum
ken, Sovyet blpkunun çökme
sinden sonra, hoş karşılanmaz

hale dönüşmüştür. Soğuk Har
bin sona ermesi Türk dış siyase
tinde en keskin olarak Türkiye' 
İsrail yakınlaşması şeklinde te
zahür etmiştir. İsrail’le yakınla
şan Türkiye, uluslararası cami
ada tamamen batılı potronun 
(patronların?) çizdiği çerçeve 
içinde hareket edebilen bir ko
numa düştü. İsrail coğrafi olarak 
Kıbrıs'a Türkiye kadar yakındır. 
Bu itibarla, İsrail'in Kıbrıs'ta be
lirli tesir alanları meydana getir
mek istemediğini/getirmediğini 
düşünemiyoruz bile. Bu itibarla, 
Kıbrıs'ın AB'ne dahil edilmesi 
sürecinin hızlanmasında İsrail'in 
ada üzerinde kurduğu etkinin ro
lü olup olmadığını düşünmekten 
de kendimizi alamıyoruz.

İsrail'in müessir olduğu bir 
Kıbrıs, AB tarafından arzu edile
bilir mi? Bunun hiç de arzu edilir 
bir durum olmadığı görüşünde
yiz. Türkiye-İsrail ilişkilerinin bu

kadar sıkı fıkı olduğu bir dönem
de Kıbrıs meselesinin AB tara
fından birinci öncelikli mesele 
olarak ele alınması kuşkularımızı 
artırıyor.

Türkiye Kıbrıs konusunda, 
son yıllarda kendi siyasetini yü
rütecek dış dayanaklardan yok
sun hale gelmiştir. Kıbrıs için
den dayanak bulmak ise gittikçe 
güçleşmektedir. Kıbrıs'ta yürütü
len siyaset, Kıbrıs Türklerinin 
aidiyet unsurlarını Türkiye le
hinde yeterince güçlendirme- 
miştir.

Kıbrıslı türklerin ilk fırsatta 
Kıbrıslı aidiyetine kaymaları 
çok ciddi bir mesele olarak önü
müzde durmaktadır. Türkiye'nin 
Kıbrıs’tan çıkaracağı en önemli 
derslerden biri, aidiyet unsurları 
konusunda yapılan hataların 
maliyetifiin yüksekliği ve "diri' 
dışı Türk aidiyeti" projesinin 
olumsuz seyri olmalıdır. ■
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“KIBRIS HALKI İKİLEM İÇİNDE 
BIRAKILMAMALI”

IŞrLAY ARKAN İLE RÖPORTAJ 
Konuşan: ZEÜHA SARE YILDIZ

S on haftalarda gündemin 
en önemli maddesi hali- 
ne gelen Kıbrıs meselesi

ni, Annan Planı ve Kıbrıs halkı
nın tutumu çerçevesinde değer
lendirmek üzere, Kıbrıs’ın “nâm- 
lı” mücahitlerinden ve önde ge
len aydınlarından Işılay Ar- 
kan’la ümran m  Kıbrıs muhabi
ri Zeliha Sâre Yıldız aşağıdaki 
görüşmeyi gerçekleştirdi:

Zeliha Sare Yıldızt Sayın Işı- 
lay Arkan; 1974 Harekatı önce
sinde yıllarca Rum çetelerine karşı 
mücahitlik yapmış bir Kıbns Türk- 
ü ve aydını olarak son gelişmelere 
ilişkin görüşlerini almak istiyoruz. 
Önce, 74’lerden bu yana çözümle
nemeyen Kıbns meselesinin tarihi 
temellerini ve bu sorunun ortaya 
çıkmasında îngilizlerin oynadığı ro
lü kısaca anlatır misinizi"

Işılay Arkan: Öncelikle bü
yük bir yanlışı düzeltmek istiyo
rum: Kıbrıs meselesi Kofi An
nan'ın ortaya koyduğu planda 
7 4 ’de başlamış gibi gösteriliyor; 
tamamen yanlış! Kıbrıs'ta ger
çek bir çözüme ulaşılmak isteni
yorsa sorunun daha gerilerde 
aranması gerekir. Ama görünen 
o ki, dünyamızın belli başlı güç 
sahipleri Kıbrıs sorununu kendi 
çıkarları doğrultusunda değer
lendiriyorlar.

Kıbrıs meselesi aslında 
1878’de adanın Osmanlı Devle
ti tarafından İngiltere’ye veril
mesiyle başladı. İngiliz adaya 
ayak bastığında Rumlar, başla
rındaki papazlarıyla Ingiliz Ko- 
mutanı'na giderek; "Hoşgeldiniz 
Hıristiyan ordusu, ümid ederiz ki 
bizi Osmanh'dan kurtardığınız gi
bi, Yunanistan'a ilhakımızı da sağ
larsınız" diye talepte bulundular. 
Ingilizler de çok sayıda Rum'un 
adaya yerleşmesini sağladılar; si
yasi, ekonomik, kültürel olarak 
onları desteklediler. Buna karşı
lık Türklerin adadan Anado
lu’ya ve diğer yerlere göçünü 
sağladılar ve ekonomik sorunlar 
oluşturdular. Böylece Kıbrıs 
Türkünün nüfusunda muazzam 
bir düşüş, Rum nüfusundaysa ar
tış meydana geldi. Rumlar ada
dan göç etmedikleri gibi; Mısır, 
Lübnan ve Yunanistan'daki 
Rumlar'ın da adaya gelmelerini 
sağladılar. Ayrıca İngilizler dev
let dairelerindeki istihdamlarda 
Rumlara öncelik vererek onlara 
dektek oldular. Bu arada, şimdi 
Annan Planı'da hiç dikkate 
alınmayan çok önemli bir oyun 
daha oynandı: Osmanh'dan ka
lan vakıf malları çeşitli oyunlar
la Rumlara verildi. Büyük mik
tarda mal varlığımız bu şekilde 
elimizden alındı; böylece Türk-

ler her alanda olduğu gibi bu 
alanda da zayıf bırakıldı; verilen 
mallar bir daha geri alınamadı.

Öte yandan, Rumlar gerçek
ten kendi kültürel, dini, siyasi 
geleneklerine bağlıdır. Bizde ise 
maalesef tam tersidir; Türkler 
yüzüne gülündüğü zaman herşe- 
yi güllük gülistanlık zanneden 
bir yapıya sahiptirler. Biz bunu 
Kıbrıs'ta açıkça görebiliyoruz. 
Rumlar el altından çevirdikleri 
gizli planları politik davranışla
rıyla kamufle etmeyi başarmış
lardır. Mesela, plesibit çalışma
larında Türk işçilerine bile ‘işçi 
haklarıyla ilgili belgedir’ diyerek 
Yunanistan'a ilhak belgelerine 
imza artırmışlardır. Fakat, Rum
ların “Enosis” emeli ile tek başı
na Kıbrıs’a hakim olma arzulan 
ve bu uğurda yaptıkları politik 
çalışmalar Türkleri uyandırmaya 
başlamıştır.

Göçler sırasında bir çok ay
dın Türkiye’ye gitmiş; Kıbrıs'ta 
kalan yetişmiş insan sayısı çok 
azalmıştır. Bu az sayıdaki aydın
lar, çeşitli cemiyetler kurarak 
yavaş yavaş Müslüman Türk 
kimliğine sahip çıkmıştır.

1954’de Yunanistan tarafın
dan Kıbrıs’ta EOKA örgütü ku
ruldu ve Rumlar ilk etapta İngi- 
lizler'a karşı çatışmaya girdiler. 
Ancak İngilizler, Kıbrıs’ta kendi 
güçlerini koruyabilmek için on
lara karşı yine Kıbrıs’ta yaşayan 
bir başka gücü harekete geçir
mek zorunda kaldılar; aksi tak
tirde EOKA’cılar İngilizleri cid
di biçimde sıkıntıya sokacaklar
dı. Ve EOKA hareketine karşı 
Türkleri yardımcı polis yapmak 
suretiyle Rumlarla Türkler ara
sındaki çatışmaları kışkırttılar. 
Polis olduğunuzda tabi ki EO-
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KA'ya karşı cephe almanız gerê  
kiyordu. Çünkü EOKA polise 
ve İngiliz askerine saldırıyordu. 
Böylece Rumlarla Türkler ara- 
sındaki gerilim arttı. Rumlar 
"Biz yalnız îngilizleri atmakla ba
şarıya ulaşamayız; Türk güçlerini 
de zayıflatıp eritmeliyiz” diye dü- 
şünüyorlardı. Böylece 1957- 
58’lerde çok sayıda Türk katle
dildi. Türklerle çatışmaya giren 
Rumları İngilizler silahlandırıp 
örgütlediler. Ayrıca Rumların 
teşkilatlanmasında kilisenin ro
lü çok büyüktür. Rumlar komü
nist veya antikomünist olsun ya 
da EOKA’cı olsun, mutlaka her 
pazar kiliseye giderlerdi; bu on
lar için sağlam bir birlik temeli 
oluşturdu. Komünist Rum grup
ları, 1973-74’de kendileriyle gö
rüştüğümüzde ilginç bir açıkla
mada bulunmuşlardı: ‘‘Biz komü
nistler de sağcıların istedikleri gibi 
Enosis'i isteri?:. Kıbrıs’taki komü
nistler Yunanistan’daki komünist
lerden daha güçlüyüz Şayet Kıbns 
Yunanistan’a ilhak olursa, Yuna
nistan’daki komünnistleri güçlen
dirmiş oluruz. Böylece Türkiye’yi 
hem güneyden hem kuzeyden ay 
gibi saracağız-” Bunun üzerine 
ben de; “Gelin Enosis’i şu şekilde 
yapalım: Kıbrıs’ı T C ’ye bağlaya
lım; çünkü Türkiyeli komünistler 
de siz de güçlüsünüz, böylece ilhak 
edilmiş ve Rusya’yla birleşmiş 
olursunuz-” Tabi ‘hayır’ demiş
lerdi. Söylemek istediğim şu: 
Rumların sağcısı da solcusu da 
Enosis peşindedir. Yani Kıb
rıs’ın mutlaka büyük bir güç ta
rafından yönetilmesi gerektiğine 
inanmışlar, ve bu gücün de Yu
nan olmasını istemişlerdir. Böy
lece İngilizlerin de yardımıyla 
güçlenerek adaya hakim olan

İZELIHA SARE YILDIZ - IŞILAY ARKAN ‘

Rumlar İngiliz’e kafa tuttukları 
gibi Türkiye’ye de kafa tutmuş
lardır.

Yıldı?:: Peki Işılay Bey, 1974 
Barış Harekaü öncesinde neler ya
şanmıştı?

Arkan: Uzun yıllar süren ça
tışmalar neticesinde 1960’da bir 
Kıbrıs Anayasası yapılarak 
Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. 
Rahmetli Adnan Menderes’in 
bu anayasada rolü büyüktür. O 
sırada Makarios’un şöyle bir 
açıklaması oldu; "Biz Kıbrıs 
Cumhuriyeti’ni kurduk, fakat ile
ride Enosis’i gerçekleştirmek için 
daha değişik bir tutum içine gir- 
dik." Herkes hanş naraları attı; 
büyük mitingler yapılarak Cum
huriyet kutlandı. Kıbrıs Türkü 
hemen barışın geldiğine inandı. 
Fakat Rumlar ‘60 Anayasasında
ki bazı maddelere karşı çıkmaya 
başladılar. Rum nüfusunun Türk 
nüfusundan fazla olduğunu öne 
sürerek bir kaç maddeye itiraz 
ettiler. Biz kabul etmedik. Yani 
görünen köy kılavuz istemez; 
Rum anlaşma yaptım der ama 
durum lehine gitmeyince rahat
lıkla bozar ve o günkü konjonk

türe göre siyasi taktik uygular. O 
günlerde bizi Hsyancı* ilan etti
ler; halbuki saldıran kendileriy
di. Bu arada BM askeri ortaya 
çıktı fakat hiç bir zaman Türkle- 
ri koruyucu bir görev yapmadı; 
olayları hep uzaktan seyretti ve 
hazırladığı raporlar da hep Türk- 
lerin aleyhine oldu. BM yapılan 
oturumlarda şu kararı aldı ve 
maalesef Türkiye de bu kararı 
imzaladı: "Kıbrıs^ta tek bir dev
let vardır ve bugünkü hükümet 
bu devletin idarecisidir,” Tabi 
o sırada iktidarda olan Rumlar- 
dı. Türkiye maalesef bu hatayı 
yaptı va biz hâlâ bunun acısını 
çekiyoruz; dünya onları “devlet” 
bizi ise "işgalci” olarak tanıyor.

Türk insanı 74’e kadar hapis
hane hayatı yaşadı ve sosyo eko
nomik sıkıntıya girdi. Katliam
lar başladı. Nitekim bu katliam
lardan sonra Türkiye anayasal 
hakkını kullanmak suretiyle 20 
Temmuz Barış Harekatını yap
tı. Bu harekat çok önemlidir; 
yalnız son günlerde görüyoruz ki 
bu harekatın anlamı unutulu-- 
yor. Bugün çoğu insanımız hatta 
politikacımız ‘barış isteriz’ söy

Umran • Ocak • 2.003 1 9



GÜND EM  /  KIBRIS N EREYE

lemlerinde bulundular, oysa ba
rış 74’de zaten yapılmıştı. Çö- 
ZÜm denirse bunu kabul ederim; 
çünkü ortada çözümsüzlük vâr.

1975 de Denktaş '  Makarios 
arasında bir anlaşma yapıldı. Bu 
anlaşmaya göre Kuzey’de kalan 
Kumlar Güney’e; Güney’de ka
lan Türkler de Kuzey’e gidecek- 
lerdi. Bugün bu anlaşma dikkate 
alınmıyor. Bu şu demektir; bu 
anlaşmaya uymayan Rumların 
Annan planına uyacaklarını 
kim garanti edebilir?

1974’den bugüne kadar Kıb
rıs Türkü Devlet ilan etti; Fede
re Devlet ilan etti; KKTC ilan 
etti, tanıyan olmadı. TC  de bu 
Devlete nasıl muamele edeceği
ni bilemedi. Katıldığım bir kon
feranstan örnek vermek istiyo
rum: Rahmetli Ziyaül Hakk 
KKTC’yi ilan ettiğimiz günlerde 
düzenlenen bir İslam konferan
sında benim Kıbrıslı bir Türk ol
duğumu öğrenince: “Hoşgeldi- 
niz, biz Türkleri çok seviyoruz” 
dedi. Ben de sordum: **Neden 
bizi tanımıyorsunuz öyleyse?” 
Dedi ki: **Biz sizi tanıyoruz ama 
bunu ilan edemiyoruz* Bizim 
de sorunlarımız var, mesela 
ABD var. Ve Türkiye*den de 
tam bir mesaj almış değiliz*** 
Yani Türkiye burada görevini 
yapmadı. Bir ara Bangladeş bizi 
tanıdığını ilan etti, ama sonra 
bunun yanlış . bir tercümeden 
kaynaklandığı söylendi. Bu gibi 
gelişmeler Kıbrıs'ta ümitsizliğe 
sebep oldu. Tanınmamış olma
mız ve uygulanan ambargolarla 
KKTC Türkü siyasi, ekonomik 
ve ticari alanda boğuldu, yapılan 
yatırımlar sıfırla çarpılmış oldu.

Yıldızi Annan Pkmı'yla gün
deme gelen barış konusunda, hal

kın bunca tavize ragmen ısrarı ne
den kaynaklanmaktadır?

Arkan: İncelenmesi gereken 
sosyolojik bir meseledir ve cok 

. iyi araştırmak gerekir. Ben önce
likle kendi başımdan geçenlerle 
beraber şunu vurgulamak istiyo
rum: Annan Planı ortaya konup 
açıklandığında Kıbrıs Türkünün 
çoğu buna karşı çıkmıştır. Fakat 
basın ve sol partiler tarafından 
Avrupa'nın yaptığı yardımlarla 
beraber dünyaya Kıbrıs Türkü
nün plana evet dediği mesajı ve
rilmiştir. Durumun böyle olma
dığını halk mitinglerle ortaya 
koymuştur. Dökülen paralara, 
okulların sol sendikalarca kapa
tılmasına ve öğrencilerin bilme
den mitinglere katılmalarına 
rağmen toplanan insan sayısıyla, 
daha sonraki sivil kuruluşların 
Annan Planına hayır mitingle
rine insan sayısı arasında muaz
zam bir fark var. Yalnız burda şu 
soru sorulabilir: Mitinglere katı
lan insanlar neden gelmiştir? İş
te bunu tahlil etmek lazım.

İnsan sosyolojik olarak değiş
ken bir varlıktır. Şimdi 74’den 
günümüze kadarki hayat tarzı
mıza bakarsak, TC'nin ve bizi 
idare eden diğerlerinin Türk 
halkını kendi davasına bağlı 
kılma hususunda eğitmekte sıfır 
aldıklarını söyleyebilirim.

Bir kere, barış harekatıyla 
kurtulmuş olan bir cemaat var; 
biz insanımızın Kuzey Kıbrıs'ta 
huzur içinde yasamasını istiyo
ruz. Bu da yalnız silahlı kuvvet
lerimizin bulunması ile sınırlı 
değil; insanların sosyo-ekono- 
mik yaşantılarına da eğilmek, 
ilim ne derse onu yapmak lazım. 
Bu yapılmadı; Türkiye'nin ve 
bizim kendi idarecilerimizin

yanlış politikaları neticesinde 
maalesef Türkiyeli-Kıbrıslı kav
gası bile gündeme geldi, ki bu 
bizim aklımızın ucundan bile 
geçmezdi.

İkincisi, büyük güçler 68'den 
itibaren TC ’de olduğu gibi Kıb
rıs Türk gençliğini de dejenere 
etmek için ellerinden geleni 
yapmıştır. TC Kıbrıs'ta müca
hitlik yapan tüm gençlere eği
tim imkanı vermiş, ama meyda
na gelecek sosyolojik ve kültürel 
farkları dikkate almamıştır. Tür
kiye’ye giden gençlerimiz zayif 
bir kültürle gitmişlerdi; bu üni
versiteli nesil Türkiye’de güçle
nen sol akıma dahil oldular ve 
okul bitene kadar sosyalist ola
rak meselelere baktılar; milliyet
çi duyguları törpülendi. Bu sıra
larda sol kanat "Kıbns Kıbrıslı- 
larındır" noktasından hareketle 
bir takım politikalar uygulaya
rak bu düşüncelerini günümüze 
getirmişlerdir. Bu güçlü nesil 
bugün önemli yerlere gelmiş, ba
kan ve milletvekili olarak Kıb
rıs'ı idare eder konuma ulaşmış
tır. Bozuk düşüncenin ürünü de 
bozuk olacaktır zaten. Kıbrıs 
Türkünün yaşantısı dinen eksik
tir; inançsız değildir, ancak dini 
hayatı zayıftır. Tabi bu durum
dan faydalananlar oldu. Rumla
rın yaşayışıyla aramızdaki fark 
kayboldu. Devlet, milli ve dini 
akımlara karşı çıkmaya başladı; 
bu insanlara çeşitli isimler taktı. 
Zamanında mücahitlik yapan 
insanları el üstünde tutmamız 
gerekirken bir kenara attık. De
moralize olan bu insanlar küstü
rüldü ve halka aşırı uç olarak 
gösterildi. Şimdi bu insanlar 
halka Annan planının yanlış ol
duğunu nasıl anlatacaklar?
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Tarihini iyi bilen, dünyada 
dönen olayların farkında olan 
insanlar bu plana karşı çıkmıştır. 
Bu planın etkili olabilmesi için 
Kıbrıs’ın parçalanması gerek
mektedir. Böylece ortaya iki güç 
çıkıyor: Plan'i isteyenler ve iste
meyenler. Asıl ilginç olan Tür
kiye'nin yıllardır peşinde koştu
ğu AB'nin de gündeme gelmesi
dir. Plana karşı çıkanlar “madem 
Türkiye de AB'ye girecek ve sı
nırlar kalkacaksa, neden plana 
karşı çıkıyoruz?” diye sordular. 
Bu defa dâ “Rum zaten AB'ye 
girdiğine göre biz işgalci konu
muna düşeceğiz” korkusu başla
dı: Plan'a evet dersek 15 yıl son
ra asimile edileceğiz; çünkü 
Rumlar son derece teşkilatlı, biz 
ise her şeyi unutmaya hazır bir 
an önce olsun bitsin mantığın- 
dayız. Aslında AB'nin ve 
Rum'un istediği süreç başUi' 
mış, Kıbns halkı tam bir ikilem 
içine sokulmuş bulunmaktadır.

Yıldız: Peki sizce Kıbrıs Tür
künün Annan Planını imzalama
nın dışındaki alternatifi nedir?

Arkan: Madem Türkiye
AB'ye giraıek istiyor, o halde biz 
şunu söyleyelim: TC AB'ye gire
ne kadar biz bu planı imzalamı
yoruz; ancak Türkiye ile beraber 
girersek asimile olmayacağımıza 
inanıyoruz. Kısacası AB'ye evet 
ama Türkiye'nin garantörlüğü 
ile birlikte. Tabi Türkiye AB'ye 
girmezse ne olacak? Bizi Rum'un 
ekonomik gücüne yetiştirebile
cek mi? Bunlar da insanımızın 
kafasındaki soru işaretleridir.

Yıldız: Kopenhag'la alınan ka- 
arları ve Rum tarafının AB 'ye gir
mesini nasıl yorumluyorsunuz?

Arkan: Kopenhag'da alınan 
karar çok önemlidir. Bir kere 
eğer çözüm isteniyorsa Rumlar

AB'ye alınmayacaktı. Bu yüzden 
AB'ye de güvenimiz kalmadı; 
çünkü bu kararla anlaşmayı zora 
sokmuşlardır. Klerides AB'ye gi
rişi kazanılan bir zafer olarak ni
telerken, halk da Klerides'i gök
lere çıkarıyor. Rum tarafı avan
tajlı hale geldi bu durumda; 
çünkkü Rum'un zaten AB'ye ih
tiyacı yok, hatta bir çok AB ül
kesinden ekonomik olarak daha 
iyi durumda. Peki neden AB'ye 
girdi, Türkiye ve Kıbrıs Türkü
nü zor durumda bırakmak için. 
Şimdi Kıbrıs Türk'ü tam anla
mıyla bunalıma girmiştir. Ya 28 
Şubat'ta imzalarsınız -ki bunu 
Türkiye de diyor- ya da hakları
nız gaspedilecek ve işgalcilerin 
emrinde olacaksınız, deniyor.

AB nin yaptığı para yardım
larıyla öyle propagandalar yapıl
mıştır ki, sanki Türkiye ve Kıb
rıs AB'ye girmezlerse ölecekler; 
bu onların sonu olacak. AB'ye 
girmek isteyenler çoğunluktadır 
ama Plan'a evet diyenlerin sayı
sı azdır. Burada, halkın kafasın
daki soruları çözmek için Türki
ye'ye önemli bir rol düşüyor. 
Türkiye AB'ye girmek istediği 
için bize de ‘oturun, müzakere 
edin, anlaşın’ diyor. Biz diyoruz 
ki 'Denktaş da böyle diyor-; 
“Planı müzakere ederiz, ama im
zalamayız. Şartlarımız var, sen 
önce ambargoları kaldır ki ben 
senden zayıf olan ekonomimi 
düzelteyim. Benim zarar görme
mem için ekonomik güce sahip 
olmam gerekir. İkincisi güven; 
biz planı incelediğimizde gelece
ğimizi karanlık görüyoruz, çün
kü plan son derece yoruma açık 
hazırlanmış ve daha da önemlisi 
toprak kaybımız var biz çözüm 
uğruna bu kadar toprak vermek 
istemiyoruz.”

Bunun da ötesinde vakıf 
malları önemli bir sorundur. 
Osmanlı'dan bize kalan vakıf 
malları İngilizlerce gaspedilip 
Rumlar'a verilmiştir. Son açık
lamalarla ortaya çıkıyor ki. Ma- 
raş bölgesi tamamiyle vakıf ara
zisidir: Lala Mustafa Paşa ve 
Abdullah Pasa Vakıfları. Bu 
topraklar üzerine binaları diken 
İngiliz'dir. Dipkarpaz da aynı şe
kilde vakıf arazisidir,' ama bugün 
o da isteniyor. Biz Mara§'ı bun' 
ca yıl Rum'a vermek için mi 
sakladık? Yani Rum gelecek ve 
‘benim Güzelyurt'ta evim var’ 
diyecek ama bizim vakıf malları
mızın hesabı sorulmayacak. İşte 
bu soru(n)lar müzakere edildik
ten ve Türkiye de AB'ye girip 
garantörlüğümüz sağlandıktan 
sonra biz imzayı hemen atarız.

Avrupa bizi dikkate almaz, 
hele Rum ve İngiliz hiç almaz. 
Kaldı ki İngiliz Osmanlı'dan bu 
toprakları geçici olarak 1878'de 
almıştı, neden geri vermediği so
rulmadı. Üstelik İngiliz Larnaka 
ve Limasol bölgesinden de üs al
mış idi, kim kimin malına girip 
de egemenlik ilan ediyor?

Yıldı?;; Son olarak eklemek is
tediklerinizi alabilir miyiz?

Arkan: Kısacası biz müzake
reye karşı değiliz; müzakereye 
oturalım, hakkımızı isteyelim ve 
barış için de anlaşalım. Barış 
var, eğer devam etmesi isteni
yorsa Kuzey ile Güney anlaşsın, 
çözüm ortaya konsun ve sınırlar 
belirlensin. Akıllıca hareket et
memiz gerek, hissi davranışlarda 
bulunmamalı. TC Türkünün ve 
KKTC Türkünün çok dikkatli 
davranması, ilmi verilere ve ta
rihi tecrübelere dayanarak hare
ket etmesi gerekmektedir. Yoksa 
kaybeden taraf biz olacağız.
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ABD’NİN KÜRESEL SAVAŞI 
ASYA VE MÜSLÜMANLAR

TURAN KIŞLAKÇI

O nlara: Yeryüzünde fesat 
çıkarmayın, denildiği za
man, "Biz ancak ıslah 

edicileriz" derler. Şunu bilin ki, 
onlar bozguncuların ta kendileri
dir, lâkin anlamazlar. (Baka- 
ra /llA 2 )

Bidayetinde bulunduğumuz 
21. yüzyılda dünyanın tek bir 
kutup ekseninde kümeleştiril
mek istendiğine ve bunun da 
çok büyük sıkıntıları beraberin
de getirdiğine an be an tanıklık 
ediyoruz. 1991 yılında Sovyetler 
Birliği'nin dağılmasıyla birlikte, 
ABD ve SSCB'nin tekelinde 
bulunan askeri, politik ve eko
nomik güç çok sayıda devlet 
arasında dağılmaya başladı. 
Uluslararası arenada tek güç ol
mayı hedefleyen Amerika ise bu 
dağılmayı önlemek ve bunu tek 
elde tutmak için avını çok uzak
lardan süzen bir kartal gibi çırpı
nıyor. Soğuk savaş döneminde 
uluslararası sistemde ideolojik 
çatışmaların ve bunun sonucu 
ölarak oluşturulan ittifakların 
yerini bugün ekonomik ve gü
venlikle ilgili çıkarlara dayanan 
işbirliği ve yine bu çerçevede 
oluşturulan bölgesel ittifaklar 
alıyor. Bu bağlamda propaganda

yoluyla gerek diğer ülke kamu
oyunu etkilemeye çalışma, ge
rekse dünya kamuoyunu kendi 
politikalarına inandırma, ayrıca 
diğer ülkelerdeki sınıfsal, etnik 
ve diğer toplumsal farklılıkları 
kullanarak iç işlerine karışma gi
bi yöntemlerin önemi de artıyor. 
İletişim ve ulaşım teknolojisin
de yaşanan gelişmelerle birlikte 
propaganda ve iç işlere karışma 
gibi yöntemlerin dış politikada 
yaygın olarak kullanıldığını gö
rüyoruz. Medya ve savaş tekno
lojisini ülkeler üzerinde bir psi
kolojik savaş unsuru olarak kul
lanan süper güçler, bunda da ba
şarısız olmaları halinde sınırlı 

. savaşlara başvurup bugür., .̂ çe
diklerini yapmaya çalışıyorlar. 
Tüm bunlarla birlikte, savaş tek
nolojisindeki gelişmelere paralel 
olarak, nükleer silahların ve 
konvansiyonel silahların da tah
rip düzeyinin artmış olması kla
sik güç dengesi sisteminin vakı
ası olan savaşı yeniden yorumla
mamızı gerektirecek kadar bü
yük bir önem arzediyor. 
SSCB'nin dağılması ve Avru
pa’nın uluslararası sistemin mer
kezi olma özelliğini yitirmesi, 
Dünya'nın lideri olmaya çalışan 
ABD'ye uluslararası arenada im

kansız bir avantaj sağlamıştır. 
Ekonomik, politik ve askeri gü
cü elinde bulundurmaya çalışan 
ABD, ülkelere direkt saldırmak 
yerine ‘terörizmle savaş’ bahane
si adı altında dünyanın belirli 
ülkelerini denetim altına almak 
için şov gösterisi yaparak, hedef
lerine ve amaçlarına ulaşmak 
için caydırma yöntemini çok iyi 
kullanmaktadır.

Asya'da Oynanmak İstenen 
Büyük Oyun

Yakın tarihte Asya, Afrika, Or
tadoğu ve özellikle İslam ülkele
ri acıyı, kederi, sıkıntıyı, geri 
kalmışlığı, ezilmişliği, sömürüyü, 
çilekeşliği tüm yönleri ile yaşadı. 
Hâlâ dünyanın her tarafında 
oluk oluk akan kan, Müslüman 
kanı. İşte Keşmir, Burma, Filis
tin, Eritre, Filipin, Çeçenistan 
ve Doğu Türkistan... Rus’u, 
Amerikalı’sı, Hindu’su, Israilli’si 
kadın, erkek, çocuk, yaşlı deme
den Müslüman katlediyor ve 
masum insanların canına kıyı
yorlar. Müslümanlara ait olan 
ne var ise, yine bunlar tarafın
dan yağmalanıyor, yıkılıyor, 
kundaklanıyor ve harabeye çev
riliyor. Tüm bu yaptıklarına çok 
iyi kılıf uydurmasını bilen batık
lar, yeniden İslam ülkelerini sö
mürmek için kolları sıvamış dü
rümdalar. 11 Eylül'ün üzerinden
1,5 yıl geçti. Bunu fırsat bilen 
hegemonyacı ülkeler, en kalıcı 
terör tehdidi ve kaynağı kendi
leri olmasına karşın, o günden 
sonra dillerine doladıkları "Te- 
rörizme karşı sava§" yalanlarıy
la yeni küresel hegemonyalarını
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dünyaya dayatma girişimine baŞ' 
ladılar. Geçtiğimiz aylarda En
donezya'nm Bali adasına düzen
lenen saldırı da olayın tuzu ve 
biberi oldu. Dikkat edemseniz he
men her olayın ardından, olayın 
failleri dahi bulunmadan Müslü- 
manlara ve İslam'a karşı koro 
halinde bir karalama kampanya
sı başlatılıyor. Ancak bilinmeli 
ki, Asya'da Müslümanların tari
hi geçmişleri gibi pak ve nezih
tir. Bugün "Terörizme Karşı Sa
vaş" safsatalarıyla Asya'da müt- 
tefiği Ingilizlerin yardımıyla ye
ni bir işgal provası başlatan 
ABD'nin ise Asya'daki sicili iş
lediği cinayet ve katliamlardan 
dolayı hayli kabarık. Asya'daki 
saldırılan kimlerin düzenlediği, 
Asya'yı kimlerin ekonomik kri
zin eşiğine getirdiğini, Asya'da 
istikrarı kimlerin istemediği ve 
Asya'yı misket bombaları ve 
mayınlar ile döşeyenlerin kimler 
olduğu, oradaki halklar tarafın
dan çok iyi biliniyor. ABD, geç
mişte Fransızların, Ingilizlerin, 
İtalyanların ve Hollandalıların 
sömürdüğü bölgeleri tekrar sö
mürmek için yeni senaryolar ge
liştiriyor. Hedef yine geçmişte 
sömürülen kıtalar; Asya, Orta
doğu ve Afrika. Bu üç kıta da 
ABD askerleri tarafından kara
dan ve denizden kuşatılmış du
rumda. ABD'nin yeniden şekil
lendirmek istediği Asya, özellik
le Filipinler ve Endonezya'da 
bombaların patlamasından dola
yı muhtemel Irak savaşıyla bir
likte en çok zikredilen hedefler 
arasında. Endonezya ve Filipin- 
lerde tanık olduğumuz saldırıla
rın benzerini, yakında Tayland 
(Buradaki amaç Patani'deki 
Müslümanlar), Malezya veya di

ğer bir Müslüman Asya ülkele
rinde görebiliriz. Bu arada, yakın 
bir gelecekte ABD'nin savaşı 
Nijerya ve Sudan'a da sıçrayabi
lir.

Şimdi, küresel savaşın bir 
parçası olarak Asya'da oynanan 
oyunu daha iyi anlamak için 
ABD’nin Endonezya ve Filipin- 
ler'deki kirli siciline bir göz ata
lım:

Endonezya'daki Kaos ve 
Katliamlarda ABD Parmağı

IMF'nin acı reçetesinden sonra 
ekonomik istikrarsızlık içinde 
bocalayan Endonezya hâlâ siyasi 
bir kaos içinde bulunuyor. 1997 
Temmuzunda Asya'yı etkisine 
alan finansal kriz, Endonezya'yı 
da vurdu. Ancak zengin doğal 
kaynaklan ile daha düne kadar 
Asya'nın kaplanları arasında gö
züken Endonezya, gizli bir el ile 
bir anda çökertildi.

Bununla birlikte, uluslararası 
ilişki uzmanları Endonezya'yı 
kaosa sürükleyen diğer bir ola
yın da, İsrail ile uzun yıllardan 
beri olan ilişkilerini gösteriyor
lar. Endonezya ordusu ile yıllar
dan beri çalışmalarını sürdüren 
İsrail, Endonezya'yı ekonomik 
krizden kurtarmak yerine yöne
timi sürekli muhafazakar kesim
lere karşı kışkırttı. Bu çevreleri 
'terörist' ilan eden Mossad, uzun 
yıllardan beri Endonezya ordu
suna "anti-terör" dersleri veri
yor. Washington Report on Midd
le East Affairs dergisi bu konu 
hakkında şunları yazıyor: "Endo
nezya önceleri Washignton'dan 
destek almak amacıyla sürpriz hir 
şekilde İsrail ile yakınlaşmaya gir
di. Böylece Endonezya İsrail'in

ağına düştü ve ülke Mossad ajan
larının karargahı haline geldi. En
donezya güvenlik güçleri anti-terör 
(kontrgerilla) yöntemleri konusun
da, İsrail hükümetince eğitildi.
1960[dan beri her iki ülkenin istih
barat servisleri arasında başlayan 
yoğun bilgi alış-verişi bugün çok 
gelişmiş durumda. Bu sayede En
donezya İsrail'den gizlice birçok 
ABD yapımı uçak ve maddi yar
dım aldı."

Tüm bunlarla birlikte bilme
miz gereken bir hakikat var ki o . 
da; 1964-1968 yılları arasında 
Endonezya'da 1 milyon insanın 
ABD tarafından öldürüldüğü
dür. Bu gerçekler, George Was
hington Üniversitesi yetkilile
rince belgelendi ve ABD tara
fından da itiraf edildi. Bununla 
ilgili ■ belgelere www.nsarchi' 
ve.org adresinden ulaşabilirsi
niz.

Filipinler’de, ABD'nin 
Çirkin Savaşının Geçmişi

ABD’nin Filipinler’deki secei 
ise daha kötü: 19. yüzyılın son 
yılında başlayan ve 20. yüzyılın 
ikinci yılında sona eren Filipin- 
ABD savaşının üzerinden 100 
yıl geçmiş. O zamanlar ABD hü
kümetince "War for Humanity" 
(İnsanlık Savaşı) olarak adlan
dırılan ve büyük bir kısmı sa
vunmasız sivil halktan 500 bin 
Filipinlinin hayatına mal olan 
bu savaşı bugün hatırlayan, ha
tırlamak isteyen bile yok. 300 
küsur yıllık İspanyol sömürgesi 
Filipinler'deki bağımsızlık mü
cadelesi, 19. yüzyılın ikinci yarı
sında yükselişe geçti. 20. yüzyıla 
iki yıl kala işin içine ABD de 
girdi. 15 Şubat 1898'de Havana
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Limanı'nda Amerikan savaş ge- 
misi Maine'in 'bir patlama' so- 
nucu batmasmdan iki buçuk ay 
kadar sonra, 25 Nisan 1898'de, 
ABD Ispanya'ya savaş ilan etti. 
Ispanya'ya karşı bağımsızlık sa- 
vaşı veren Filipinler, cepheler
den biri haline gelmişti. 25 Ma- 
yıs 1898'de General Thomas 
Anderson komutasındaki ilk gö
nüllü Amerikan birlikleri, San 
Fransisco'dan gemilerle Filipin- 
ler'e doğru yola çıktı. Aynı yılın
12 Haziran günü ise Filipinler 
Ispanya'dan bağımsızlığını ilan 
etti. 1 Ekim 1898'de Filipin- 
1er'in ABD Başkonsolosu Felipe 
Agoncillo, doğal müttefik ola
rak gördüğü ABD'nin cumhuri
yetçi Başkanı McKinley'i ziyaret 
etti ve ABD başkanından Fili- 
pinler'in bağımsızlığını tanıma
sını istedi. McKinley bu isteği 
reddetti. Aynı gün Paris'te ABD 
ile İspanya arasında barış görüş
meleri başlamıştı. 26 Ekim 
1898'de McKinley, ABD barış 
komisyonu üyelerine, Filipin- 
ler'in ABD'ye dahil edilmesi ta
lebinde bulunmaları talimatını 
gönderdi. ABD, daha o zaman
dan Filipinler'i kendi toprağı 
olarak görmekteydi. 4 Şubat 
1899'da Amerikan eri William 
Grayson'un silahından çıkan ilk 
kurşunla ABD-Filipinler savaşı 
başladı. Amerikan hükümetince 
''İnsanlık Savaşı" diye ilan edi
len bu insanlık dı§ı savaşta, ço
ğu Müslüman olmak üzere yarım 
milyon Filipinli hayatını kay
betti. ABD tüm karanlık geçmi
şine rağmen, bugünlerde yine 
Filipin hükümetiyle birlikte, 
cangıllarda Filipinli Müslüman- 
lara karşı yarım bıraktığı savaşı
nı sürdürüyor.

Asya'daki Terör Örgütleri;
Çok Uluslu Şirketler

26 Eylül’de San Fransisco Chro
nicle gazetesinde Frank Viviano 
imzalı yazıda şunlar söyleniyor
du: “Terörizme l<ar§ı savaştaki giz
li bahisler, tek bir sözcükle özetle
nebilir: Petrol, Ortadoğu ve Orta 
Asya’daki terörist sığınak ve hedef
lerin haritası, aynı zamanda, 21. 
yüzyıldaki ana enerji kaynakları
nın da haritası... Terörizme karşı 
savaşın, birçokları tarafından 
ABD’nin Chevron, Exxon ve Ar- 
co, Fransa’nın Total-Fina-Elf, 
BP, Shell ve diğer çokuluslu devler 
lehine bir sava  ̂ olarak görülmesi 
kaçınılmaz. Bu şirketler, bölgede 
yüz milyonlarca dolarlık yatırımla
ra sahip."

Bu hakikatle birlikte bazıla
rımız bilmediği bir gerçek de, 
Asya'daki cinayetlerin arkasın
da bu çokuluslu şirketlerin oldu
ğu. Örneğin, uluslararası petrol 
devi Exxon-Mobil'in Endonez
ya'da bazı insan hakları ihlalleri, 
cinayetler ve işkencelere yardım 
ve yataklık ettiği yönündeki bel
geler. Merkezi Washington'da 
bulunan insan hakları örgütü 
Uluslararası Işci Hakları Fonu 
(ILRF), Exxon şirketinin Su
matra adasının kuzeyinde bulu
nan Açe bölgesinde bazı insan 
haklan ihlallerine bulaştığını 
bildirdi. Şirketin yerel güvenlik 
güçlerine kendi doğalgaz alanla
rındaki arazilerini çeşitli amaç
lar için tahsis ettiği belirtildi. İd
dialar 11 Açeli köylünün bu 
bölgede bulunan Exxon'a ait te
sislerde cinayet, işkence ve cin
sel tacize tanıklık ettiklerini 
açıklamasıyla gündeme geldi. 
Exxon tarafından Endonezya or

dusunun kullanımına açılan bu 
tesislerin sorgu, işkence ve cina
yetleri örtmek için toplu mezar- 
olarak kullanıldığı söyleniyor. 
ExxonMobil şirketi Açe halkı
na, güvenlik güçleri aracılığıyla 
çok acı çektirdi. Hatta, bu insan 
hakları ihlalleri nedeniyle bir 
kamu davası da açılmış ABD’de, 
federal mahkemede. Ancak, 
ABD’nin “terörle savaş" ı yara 
alır, diye mahkeme başkanına 
baskıda bulunulduğu iddiası üze
rine Human Rights Watch bas
mış çığlığı; ne olacak bu insan 
hakları camiasının serencamı 
diye...

Tüm bunlarla birlikte, Afga
nistan'a yağdırılan bombaların 
da daha sonradan Amerikan 
petrol şirketi Unocal'ın hedefle
rine ulaşması için gerçekleştiril
diğini görmedik mi? Bağımsızlı
ğını kazanan Doğu Timor'a 
Amerikan, İngiliz ve İsrail pet
rol ve doğal gaz şirketlerinin 
akın ettiğine de şahitlik etmedik 
mi? Bunlar ve bunun gibi daha 
nice karanlık ilişkiler bize As
ya’daki terör örgütlerinin çoku
luslu şirketlerden oluştuğunu 
belgelemiyor mu?

Asya'da Kimin Tarihi Ak, 
Kiminki Kara?

İki misalle Asya'da kimin tarihi
nin ak ve kimin tarihinin kara 
olduğunu görelim: Birincisi
ABD’nin bölgedeki tarihi;
ABD, 1975'te Vietnam'dan ko
vulduğunda arkasında milyon
larca ölü ve sakat bırakmıştı. Vi
etnam'da halkın üzerine attığı 
638 bin ton bomba, 2. Dünya 
Savaşı sırasında Avrupa ve Afri
ka'ya atılan toplam bombaların

24 Ümran ■ Oçak . 2003



*- -- --̂ -aasA-V „

ABD’NİN KÜRESEL SAVAŞI / KIŞLAKÇI

yarısıydı. Milyonlarca insan 
köylere sürülmüş, on binlerce 
kadının ırzına geçilmiş, yüz bin
lerce insan sakat bırakılmıştı. 
Milyonlarca insan işkenceler
den geçirilmişti. Yine 1970-75 
yılları arasında Kamboçya ve 
Laos'ta da 1 milyon insan ABD 
tarafından katledilmişti. Bugün 
hâlâ ABD’nin bu ülkeler döşedi
ği mayınlardan dolayı her yıl 
binlerce insan ve hayvan ya ölü
yor ya da sakat kalıyor.

Şimdi de Müslümanların As
ya’daki geçmişlerine T. W. Ar- 
nold'un (Preaching of İslam) ‘İs
lam'a Davet’ adlı kitabından bir 
alıntı yaparak açıklayalım. Ar
nold, kitabında Müslümanların 
Endonezya’daki tarihi ile ilgili 
şunu zikreder: "Hicret'in birinci 
yüz yılından itibaren Müslüman 
tacirlerin Endonezya'ya gidip 
geldiklerine dair tarihçiler bilgi 
verirler. Müslüman tacirler bu
rada putperest kadınlarla evlen
mişlerdi. Bunun neticesinde ta 
eski zamanlarda burada bir Müs
lüman toplumu meydana geldi. 
İslamiyet bu şekilde bu adalara 
yayıldı. İslam'ın içtimai hayatı 
burada kuruldu. Hatta siyasi ve 
kültürel temeller de atıldı. Şu 
hususu itiraf etmek gerekir ki, 
Müslümanlar bu adaları fethet
mek niyetiyle buralara gelmiş 
değillerdi. Fakat her nasılsa, 
Müslümanlar bu adalarda halkın 
gönüllerini fethetmişlerdi. 16. 
asırda bu adalara İspanyollar ve 
sonra Portekizliler geldi. İspan
yollar ve Portekizliler bu ülkeye 
zorla girdiler. Fakat halk onları 
sevmedi. Çünkü onlar kuvvet 
kullanarak gelmişlerdi. Müslü
manlar gibi kendilerini halka 
sevdirerek gelmemişlerdi. Hatta,

Müslümanlar gibi hak ve huku
ka da riayet etmiyorlardı. Mem
leket halkını aşağılık olarak gö
rüyor, onlara her çeşit zulmü ca
iz sayıyorlardı. Müslümanlar ge
lirken, alelade tüccar olarak gel
mişlerdi. Kendi dirayetlerini 
kullanmışlar, halkın kalbine ka
dar nüfuz etmesini bilmişlerdi. 
Müslümanlar, kendi hükümetle
rinin kudret ve kuvvetinden is
tifade edip halkın sırtından ser
vet toplama ve adaları sömür
mek yoluna da gitmiyorlardı." 
Bu hakikati birde orayı gezmiş 
ve görmüş bir seyyah’dan dinle
yelim. 17 75'de burayı görmüş 
olan, kaptan Foriot hatıraların
da şöyle yazar: "Müslümanlar bu 
adaya 300 sene önce gelmişler. 
Müslümanlar önceleri tebliğci 
ve davetçi olarak adaya gelmiş
lerdi. Halk da onları sevdi ve 
böylece İslamiyet bu adalarda 
çok hızlı bir şekilde yayıldı."

Verdiğimiz örnekler, bölgede 
kimin tarihinin ak kimin tarihin 
kara olduğunu çok güzel ortaya 
koymuyor mu? İşte bunu özüm- 
semeyen sömürgeciler yüzyıllar
dan beridir, ülkenin etnik ve di

ni yapısından faydalanarak Hı- 
ristiyanları Müslümanlara karşı 
kışkırtmaktadırlar.

Nüfusunun yüzde 90*ı 
Müslüman olan Endonezya, 
dünyanın en çok Müslüman 
nüfusuna sahiptir. Ayrıca, En
donezya irili ufaklı 3 bin adadan 
oluşuyor. Burada bir hakikati 
daha belirtmeliyim ki; Müslü
manların ak tarihleri ve 
ABD’nin kara tarihi sadece As
ya’ya münhasır değil. Müslü
manlar ulaştıkları veya keşfet
tikleri her yerde oranın halkıyla 
kaynaşmışlar ve o halkların bir 
parçası olmuşlardır. Müslüman
lar fethettikleri ülkelerde yerli 
halkı ne katletmişler ne de soy
kırımla yok etmeye çalışmışlar
dır. Bunun kanıtı ise, işte Afri
ka’daki, Asya’daki, Ortado
ğu’daki ve hatta Avrupa’daki 
halklar ve Müslümanlar. Ancak 
bununla birlikte ABD’nin ve 
Batı’nın bu kıtalardaki tarihine 
bir bakın. Amerika keşfedildik- 
ten sonra Kızılderililere uygu
lanan soykırımı kim unutabi
lir! Afrika insanlarını kimler be
yazlaştırmaya ve köleleştirmeye
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çalıştı? Müslümanlar Afrika’ya 
ulaştıklarında oranın halkı İs- 
lam’ı seve seve kabul ettiler, ora
nın Kunta Kinte’leri bizde Bi- 
lal'i Habeşi oldular; onlarda ise 
tarihin en acımasız işkenceleri
ne maruz kalmış köleler oldu
lar. Peki ya, Ingilizlerin Avust- 
ralya’da Aborijinlere uyguladığı 
katliamlara ne demeli! Maalesef 
ABD’nin ve Batının vardığı her 
yerde tarih boyunca katliamlara 
ve soykırımlara tanıklık ettik. 
Onların, yerli halklardan da bir 
kısmını sağ bırakıp müzelik hir 
eşya gibi muhafaza edip biz bun
ları böyle koruyomz demelerine 
kim aldanır. Sözü uzatmaya ne 
hacet, tarih sahifeleri herkese 
açık; işte Müslümanların tarihi, 
işte Batının tarihi! Şimdi söyle
yin bakalım; kim cani, kim katil 
ve kim terörist!?

Terörizmle Savaş 
Ne Zaman Tezgahlandı?

Terörizmle savaş, 1980'lerin 
sonlarında, Sovyetler Birliği’nin 
çöküşünü gören ABD'nin stra- 
tejistleri ve uzmanları tarafın
dan tezgahladı. 1990'da Sovyet 
Sosyalist Cuınhuriyetler Birli- 
ği'nin çöküşü dünyadaki tüm 
stratejik dengeleri değiştiren ta
rihsel bir dönüşüm oldu. Dünya 
artık çift kutuplu saldırganla
rın savaş arenası değil, tek ku- 
tubun istediği gibi at oynattığı 
bir arenaya dönüştü. Ancak 
Arenada bir düşmanın olması 
gerekiyordu ki, psikolojik sava
şını iyice sürdürebilsin. Bunun 
için Soğuk Savaşın bitmesiyle 
de, ilk akla gelen düşman ‘İs
lam’ oldu. Ancak İslam'a karşı 
direkt savaş açmak tehlikeli ola

bilirdi. Şu halde savaşın başka 
isimler altında, farklı yöntem
lerle yürütülmesi gerekecekti. 
Savaşın sınırlarını çizmek ise 
resmi ideolojinin yönlendirdiği 
'stratejistlere ve uzmanlara' dü
şüyordu; onlar, bir adım sonrası
nı görecek, eylemlerin muhte
mel sonuçlarını değerlendirecek 
ya da teorisi hazırlanmış komp
loların pratiğinin yansımalarını 
kestireceklerdi. Ve ABD yöneti
mine, think tank kuruluşları tara
fından haçlı seferleri modeli su
nuldu. Ancak bu kadar açık ol
maması gerekiyordu. Buna bir 
kılıf bulunmalıydı; sonunda bu
na bir örtü bulundu ve adı "Te- 
rörizme karşı savaş" olarak or
taya konuldu. Terörizmle savaş, 
resmi olarak 13 Mart 1996'daki 
Şarm el-Şeyh Konferansı'nın 
hemen sonrasında Haziran 1996 
yılında Lyon'da formüle edildi. 
5 Ağustos 1996'da, ABD Başka
nı Bili Clinton İran ve Libya'yı 
'milletlerarası kanun dışı' ilan 
eden D'Amato - Kennedy yasa
sını imzalayarak, terörizme karşı 
ilk Haçlı Seferi'ni teorik olarak 
başlatan kişi oldu.

Fransız düşünür Roger Gara- 
udy, Amerika Birleşik Devletle- 
ri'nin 'terörist ülkeler' tanımı ve 
bu tanıma uyan eylemler etra
fında geliştirdiği politikaları 
açıklarken şu hususlara yer veri
yor: "Terörizm, en baş düşman 
olarak belirlenmiş, kamuoyu bu 
konu üzerine seferber edilmiş, suç
lu ülkeler ABD'nin düşmanlan 
olarak gösterilmiştir; başlangıç oia- 
rak da, onlara karşı, ekonomik 
yaptırımlar ve eğer mümkün olursa 
abluka silahı kullanılacaktır. Cliri' 
ton, G-7'nin Dışişleri ve îçişkri 
Bakanları'nın 30 Temmuz

1996'da, terörizme ayıracakları 
bir toplantının arafesinde, 'terö' 
rizm.f 21 . yüzyıl boyunca bizim 
güvenliğimize karşı yöneltilmiş 
en anlamlı tehditlerden biri 
olacak' diyordu/'

Garaudy'nin dikkat çektiği 
Clinton demecini tamamlayan 
bir başka unsur daha var ki o da 
Clinton'un şimdiki ABD Başka
nı Bush'tan önce 1996'da 
Lyon'da Haçlı Seferi tezini dil
lendirmiş olması. Yıllar öncesin
den teorize edilmeye başlanan 
bu stratejilerin hangi müttefik
lerle, nasıl uygulanacağının ce
vabı ise pek zor değildi. Garaudy 
'Çöküşün öncüsü  ABD' adlı ki
tabında bu konuya ilişkin şu de
ğerlendirmelerde bulunuyor: 
"Huntington'a  ve 'medeniyet' 
ler savaşları' dediği hususlara ba
karsanız, şayet bir üçüncü savaş 
patlak verecek olursa, bu, yeni bir 
tip savaş olacaktır. Yani, bu sa  ̂
vaşın kökeninde Avrupa içi re
kabetler olmayacak, aksine bu, 
'merkez' (Batı) ile 'çevre' (eski 
sömürge ülkeler) arasında bir 
medeniyet çarpışması olacak.
O, bu iki gruba dini bir mahiyet de 
kazandırıyor. Buna göre, sözko' 
nusu savaş, bir 'Yahudi'Hristi' 
yan' medeniyeti ile bir 'İslam' 
Budizm'Konfüçyizm' ittifakı 
arasındaki çarpışma şeklinde 
ortaya çıkacak/*

ABD, bugün medya ile meş
rulaştırmaya çalıştığı terörizme 
karşı savaşına dünya siyaseti 
nezdinde müttefikler arıyor. Pe
ki ABD tüm bunları niçin yapı
yordu? Çünkü, artık sağır sulta
nın bile duyduğu gibi, nüfusları
2 milyara varan Müslüman nü
fus, dünyadaki doğal kaynakla
rın yüzde sekseninden fazlasını
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elinde bulunduruyor. Bundan 
dolayı Müslümanlar, bağımsız
lıkları üzerinde pazarlık edildiği
ni, doğal kaynaklarının, toprak
larının gasp edildiğini ve çocuk
larının yaşamlarının ellerinden 
çekilip alındığı görüyorlar ancak 
buna karşı hiç bir şey yapamı
yorlar. Halbuki Müslüman halk
lar dünyanın teröristleri olmak 
bir yana 300 yüz yıldır terörün 
kurbanıdırlar. En çok da her tür
den, askeri, siyasal, ekonomik 
iktidarıyla yeryüzünde teröriz
min en büyük kaynağı olan 
Amerikan-İsrail fundamenta- 
lizminin kurbanıdırlar.

Bu Oyuna Kimler,
Nasıl Dur Diyecek?

Woodrow Wilson, 1. Dünya 
Savaşı’nın bitiminden bir yıl 
sonra, "Söyleyin, modern dünya
daki savaşın gerçek nedeninin en
düstriyel ve ticari reJcabet olduğunu 
bilmeyen bir erkek, kadın ve hatta 
çocuk var mı?" diye soruyordu. 
Şimdi bizde soruyoruz; peki bu
gün ABD'nin ‘terörizme karşı 
savaş’ adı altında neden sağa so
la saldırdığını bilmeyeniz mi 
var? Bakın işte Avrupa'da ve 
ABD'de yapılan tüm savaş karşı
tı gösterilerde "Petrol için sa
vaş'a hayır" pankartları taşını
yor. Artık, bu savaşların hedef
lerinin doğal kaynakların sö
mürülmesi olduğunu bilmeye
nimiz kaldı mı? Müslümanlar 
bu çirkin savaşa karşı sessiz kal
mamalı. Hindistan'da 6 bin Gu- 
caratlı Müslüman yakılarak öl
dürüldü, Filistin'de hemen he
men her gün üç veya beş Filis
tinli çocuk öldürülüyor, Rusya 
Çeçenistan'da saldırılarını artır
dı ve son olarak o da tıpkı ABD

gibi tüm uluslararası hukuku ve 
insan haklarını -zaten yoktu- 
ihlal ederek Moskova'da bütün 
dünya'nın gözü önünde kimya
sal silah kategorisine giren gaz 
kullandı.

Kısaca, bugün Müslümanlar 
ABD, Ingiltere ve İsrail şer üç
genine kolayca yem edilmek is
teniyor. Ama, onların bir hesabı 
varsa, Allah katında, onların 
hesabını bozacak külli bir plan 
vardır; Müslümanlar da bu pla
nın kendi elleriyle uygulanması 
için cehd etmeli, silkinip yeni
den ayağa kalkmalıdırlar. Allah 
Rasulü’nün (s.a.v.) şu hadisi he 
kadar anlamlıdır:

21. Yüzyıl ‘‘İslam Çağı” 
Olacak

“Aç kurtların bir yiyecek çana
ğı üzerine üşüştükleri gibi, ya
kında dünyanın her yanından 
(ecnebi) milletler (sizi sömür
mek için) üzerinize çullanacak
lar" buyurdu. Ashab:

- Ey Allah'ın Resulü, o gün 
biz azınlıkta mı olacağız?

- Allah Rasulû; "Hayır, o gün 
çok olacaksınız. Ancak selin be
raberinde sürüklediği çerçöp ve 
köpük gibi olacaksınız ve Allah 
düşmanınızın kalbinden heybe
tinizi çıkaracak, kalbinize 
'vehn’i koyacaktır." buyurdu. 
Ashab: “Vehn” nedir, Ey Al
lah'ın Resulü?

Allah Rasulû şöyle buyurdu: 
"Vehn: Dünya sevgisi ve
ölümden hoşlanmamaktır'* bu
yurdu. (İmam Ahmed)

Bu Hadis-i şerif gösteriyor ki, 
Müslümanlar kalblerinden 
vehn’i atmadıkça sömürgecile
rin oyuncağı olmaya devam ede
ceklerdir.

Ancak, inanıyoruz ki Müslü
manlar mazlumların yanında yer 
alıp dünyanın sömürgeciler tara
fından kaosa sürüklenmesine 
izin vermeyeceklerdir. Çünkü 
Allah (c.c) Müslümanların eliy
le, yeryüzünü kana bulamaya ça
lışan kafirlere bu dünyada da 
azabı tattırmak istiyor:

"Şu da muhakkak ki, o ka- 
firlere, o en büyük azaptan ön
ce, yakın azaptan tattıracağız* 
Belki dönerler, tevbe ederler," 
(Secde/21).

Hiç kuşkusuz Müslümanların 
verdiği mücadele tevhid, hak ve 
adalet mücadelesidir. Müslü
manlar, insanların sadece Al
lah’a kulluk etmelerini ve ahi- 
retlerini kurtarmaları için uğra
şır. İşte bundan dolayı, dünya 
tarihinde Müslümanların yap
tıkları savaşların hepsine "Kan- 
sız savaş" dememiz en uygun 
olanıdır. Müslümanlar, mal, 
mülk, şan, şöhret, toprak ve ma
kam için mücadele etmezler. 
Onlar, insanları karanlıktan ay
dınlığa, zulümden adalete çağır
mak için cihad ederler.

"Allah, uğrunda gerektiği 
gibi cihad ediniz, Allah dinini 
muzaffer kılmak için sizi seçti. 
Din işinde üzerinize bir güçlük 
de yüklemedi, babanız İbra
him'in dininde olduğu gibi. 
Bundan evvelki kitaplarda ve 
bu Kur'an'da size Müslüman 
ismini Allah taktı ki, peygam
ber size karşı şahit olsun, siz de 
bütün ihsanlara karşı şahitler 
olasınız. Artık gereği gibi na
maz kılın, zekât verin ve Al
lah'ın dinine sarılın. Çünkü 
mevlânız O'dur. O ne güzel 
mevlâdır, O ne güzel dosttur." 
(Hac/78) ■
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“ONURUYLA ÖLDÜ;
BİR MEZAR TAŞI BİLE YOK”

MEHDİ N. ÇETİNBAŞ İLE RÖPORTAJ 
Konuşan: ABDURRAHMAN  EMİROÖLU

A. Emiroğlu: Çeçenistan 
uzun zamandır gündemden düş
müştü. Önce tiyatro baskını, ar
dından Raduyev’ in esrarengiz ölü
mü... Neler oluyor Çeçenis
tan’da.?

Mehdi N. Çetinbaş: Ger
çekten de Çeçenistan dünya 
medyasında layık olduğu değer
de yer almıyor. Bunu etnik men
subiyetimden dolayı söylemiyo
rum. Toplam nüfusu bir milyon
dan ibaret olan Çeçen halkının 
1994 yılıridan bu yana ikiyüz on 
bini öldürüldü.

Bu gerçek bir rakam. Bütün 
dünya sanki sanal bir film gibi 
seyrediyor. Bu artık savaş ol
maktan çıktı. Rusya artık bir 
soykırım uyguluyor. Çeçensiz bir 
Çeçenistan istiyor.

Emiroğlu; Yani eylemler dik
kat çekmek için mi yapılıyor. ?

Çetinbaş: Maalesef! Sekiz
yıldır savaşın gerek Rusya,gerek
se dünya tarafında tanınmayan 
Çeçen yönetiminden, Çeçenis- 
tan’da merkezi bir otorite oluş
turması isteniyor. Ayakları bağlı 
elleri serbest bir insan misali As
lan Mashadov Çeçenistan’da bir 
otorite mücadelesi veriyor.

Her gün bombalar altında 
yakınlarını kaybeden geleceğe 
dair bütün ümitleri ve hayalleri 
yıkılmış insanlardan normal bir

insan davranışı bekleniyor. Ca
nına tak eden insanlar,kontrol 
dışı olarak dünyanın dikkatini 
çekmek için ellerine geçirdikleri 
fırsatları değerlendirmek istiyor
lar.

Emiroğlu: Salman Radu
yev’in ölümü ile Rusya Terörist 
eylem olarak nitelediği faaliyetlere 
yeltenenlere mesaj mı vermek iste
di acaba?

Çetinbaş: Salman Raduyev 
tamamıyla hukuk dışı bir mah
kemeyle yargılandı. 1996 yılın
da Kızılyar baskını ve birinci 
Çeçen-Rus savaşı sırasındaki fa
aliyetleri sebebiyle mahkeme 
edildi. 1994-1996 yılan arası ce
reyan eden savaş, 1997 Mayıs’ın- 
da Yeksin ile Mashadov arasın-

RADUYEV

da anlaşmayla sonuçlandı.
Raduyev barış masasında Çe

çenistan adına imza koyan Mas- 
hadov’a bağlı bir komutandı. 
Raduyev ikinci savaşta ise zaten 
yoktu. Rusya, Raduyev mesele
sinde tamamen tribünlere oyna
dı. Önemli bir halk kahramanı
nı yakalayarak kendi iç kamu
oyuna güven duygusu vermek is
tedi. Aslında Raduyev tutuklan
dığında, bedeni ve zihni fonksi
yonları önemli derecede kayba 
uğramış haldeydi. Buna rağmen 
onun geçmişteki ismini kullana
rak malül bir insana zulüm yap
tılar.

Emiroğlu: Yani Raduyev sağ
lam olsaydı Ruslar böyle yapamaz
lardı mı demek istiyorsunuz?

Çetinbaş: Raduyev 1997’de 
F.S.B ajanlarının bir bombalı 
suikast girişimine maruz kaldı. 
Yüzü parçalandı. Tanınmaz hale 
geldi. O dönemde ben de gördü
ğüm. Türkiye’de 11 saat süren 
bir estetik ameliyat geçirerek 
yüzü biraz düzeltildi. O dönemde 
yakından gördüm Raduyev be
deni hareketleri ve refleksleri 
çok zayıflamıştı. Konuşması ve 
zihnini toparlamadan zorlanma
sı dikkatten kaçmıyordu. Ruslar 
Salman Raduyev ismini kulla
narak hem kendi kamuoylarına 
hem de dünyaya teröristleri ya
kalama noktasında çabalarını 
göstermiş (!) oldular.

Emiroğlu: Bize, Çeçen direni
şinde Komutan Raduyev’in siyasi 
ve askeri fonksiyonundan bahseder 
misiniz?

Çetinbaş: Salman Raduyev; 
Rusyan’ın Krosnodar şehrinde 
üniversitede okumuş,Mühendis 
diploması sahibi olan 1967 do
ğumlu bir delikanlı iken kendini
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savaşın içinde buldu. Rah
metli Cumhurbaşkanı Duda- 
yev’in yeğeni Lida hanımla evli 
olması ona ayrıca sorumluluklar 
yükledi. Çeçenistanda bugün sa
vaşı yürüten mücahitlerin büyük 
bir kısmı asker kökenli değil. 
Hepsi savaş şartlarında ortaya 
çıkmış kahramanlar. Raduyev 
Çeçen, savaşında şüphesiz 
önemli bir isim. Ancak Çeçenis- 
tan’da binlerce Raduyev’in ol' 
duğunu unutmamak gerekir. Ra- 
duyev karizmatik bir liderdi. Du- 
dayev’in ölümü Geçenlerin di
rencinin kıramadı. Raduyev’in 
ölümü de bu savaşta caydırıcı ol
mayacak.

Emiroğlu: Raduyev’in ölümü
nü Ruslar normal ecelle gelen bir 
ölüm olarak duyurdular siz ne di
yorsunuz!'

Çetinbaş; Ruslar Çeçenis- 
tan’da sistemli bir soykırım uy
guluyorlar. Sivil asker ve siyasi 
kimlik taşıyan herkes bundan 
nasibini alıyor. Raduyev’den 
önce bir tuzakla tutukladıkları 
Çeçenistan Devlet Güvenlik 
Bakanı Turpal Ali ATGERİ-

YEV de ne tesadüfdür ki hapis
hanede ecelle öldü. Salman Ra
duyev’in öldürüleceğini biliyor
dum ancak zamanını kestiremi- 
yordum.

Emiroğlu; Yani bu kesinlikle 
bir cinayet diyorsunuz^

Çetinbaş: Başka ne diyebili
rim. Dört ayrı kamerayla gözet
lenen bir mahkum. Odasında 
yüksek tansiyondan yere düşü
yor. Saatlerce orada kalıyor kim
se görmüyor. Hastaneye kaldırı
lıyor ve ölüm raporu yazılıyor, 
“iç kanama” nedir iç kana
ma ?cevap yok.

Bu da yetmiyor Salman Ra
duyev kimseye haber verilme
den Perm şehrinde bir yere gizli
ce gömülüyor.

Rusların yaptığı her şey suç 
ama kimsenin kılı kıpırdamıyor. 
Çeçenler için cenaze çok önem
lidir. Ruslar öldürdükten sonra 
da geride kalan aileye zulm et
meye devam ediyorlar. Karısı, 
kızkardeşi çocukları Raduyev’in 
mezarını bilmedikleri sürece bu 
dünyada azap çekerek yaşaya
caklardır.

m e h d i n u z h e t  ç e t in b a ş

insan hakları örgütleri tara
fından yapıla, tarafsız hekimler 
nezaretinde otopsi yapılması 
teklifleri de reddedildi. Yani 
Ruslar anlayacağınız hak-hukuk 
hiçbirşey tanımıyorlar.

Emiroğlu: Çeçenistanda hanş 
umudu yok mu?Bu savaş nasıl so
na erecek?

Çetinbaş: Çeçenistan’da sa
vaş çok uzak olmayan bir tarihte 
sona erecek,daha doğrusu erme
li. Rusyada Şahin rolü oynayan
lar aslında Çeçen savaşını baha
ne ederek kara para aklayan ve 
savaştan rant elde eden çevre
lerdir. Rusyanın kendi iç muha
lefeti de savaşa karşı sesini yük
seltmeye başladı. Dünya Çeçen 
kongresi barış çağrıları yapıyor. 
Ruslar bu kongreyi engellemek 
için ellerinden geleni yaptılar 
fakat başaramadılar. Batı dünya
sı Çeçen meselesinde gerçeği 
daha iyi görmeye başladı.

Tiyatro olayı normalde Rus
ya’yı mağdur olarak dünyaya ta
nıtacaklar, tersi oldu. Kendi hal
kını zehirli gaz kullanarak öldü
ren bir yönetim Çeçenistan’da 
kimbilir neler yapıyor soruları
nın sorulmasına sebep oldu. 
Rusya hızla kendi sonunu hazır
lıyor.

Emiroğlu: Son olarak söyle
mek istediğiniz bir şey var mı?

Çetinbaş: Çeçenistan ger
çekten İslam dünyasında en 
mağdur ama aynı zamanda en 
mağrur insanların ülkesidir. Ön
celikle dualarımızdan onları ek
sik etmeyelim. Sonra elimizden 
geldiğince mültecilere yardımcı 
olalım .

Ümran dergisine de bu dava
ya gösterdiği ilgiden dolayı te
şekkür ediyomm. ■
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Q

elecekteki medeniyetler çatışması, Batı 
ile diğerlen arasında değil, Amerika ile 
Avrupa arasında yaşanacak; ancak 

Am^ika, bu gerçeği henüz tam olarak farkede- 
bilmiş değil.

Şu an Amerikan [hâkimiyeti] döneminin can- 
İl olduğu ve varhğmı sürdürdüğü gözleniyor: Ame  ̂
rikan ekonomisi, Amerika’dan sonra dünyanm 
ikinci büyük ekonomik gücü olan Japon ekonomi
sinin bile iki katı bir güce sahip. Öte yandan, 
Amerika, savunmaya, diğer büyük güçlerinden 
toplamından çok daha fazla yatırım ve harcama 
yapıyor. Çin’in Amerika’ya karşı meydan okuya
bilecek en büyük güç olduğu söyleniyor sürekli' 
olarak; ancak Çin’in [her bakımdan] dünyanın en 
güçlü birkaç ülkesinden biri haline gelebilmesi 
için henüz birkaç onyılın daha geçmesi gerekiyor.

New York ve Washington’a yapılan terörist 
saldırılar, Soğuk Savaş’m sona ermesinden ve Ba- 
tı’nın zaferini kesinkes ilan etmesinden sonra olu- 
şan güvenlik duygusunu sarstı; ancak bu saldırılar, 
Amerikalıların, hegemonyalarını paylaşmaları ko
nusunda en küçük bir girişimde bulunmalarına yol 
açmadı. Aksine, bu saldırılar, Amerika’nın, küre
sel ölçekteki hâkimiyetini daha fazla pekiştirme 
iştihasını daha bir kabarttı. En azından görünebi
lir / yakın bir gelecekte Amerika, küresel hâkimi
yetini büyük bir hazla ve hızla sürdürmeye devam 
edecek; bu süre zarfında, bir yandan İslâmî terö
rizmle savaşırken, öte yandan da Çin’i[n gelişini 
ve yükselişini] dikkatle izleyecek.

Ancak bütün bunlar, Amerikan hâkimiyetinin

gücüne ve sarsılmazlığına ilişkin varolan yaygın 
kanının artık geçerli olmadığı gerçeğini görmemi
zi engellememeli. Çünkü Amerikan hâkimiyeti, 
sanıldığından ya da göründüğünden daha daya
nıksızdır; dahası, Amerikan hâkimiyeti, haliha
zırda gücünü yitirmeye ve sarsılmaya başlamış 
durumdadır. Şu an Amerika’ya meydan okuyan 
güç, Çin ya da İslâm dünyası değil, Avrupa’nın 
birbirinden farklı ulus-devletlerinin zengin kay
naklarını ve tarihsel iddialarını (ambitions = hırs
larını) hayata ve harekete geçirme sürecinde olan 
yükselen Avrupa Birliği’dir.

Avrupa’nın yıllık ekonomik çıktı’sı 8 trilyon 
Amerikan dolarına ulaşmış durumdadır; Ameri- 
ka’nınkisi ise 10 trilyon dolar civarındadır. Bu ne
denle, Euro, kısa bir süre sonra, doların küresel 
hâkimiyetim tehdit etmeye başlayacaktır. Avru
pa, kollektif bilincini ve karakterini güçlendir- 
mekte ve Amerika’nınkinden oldukça farklı olan 
daha açık bir ortak çıkarlar ve değerler duygusu 
geliştirmeye çalışmaktadır. AB üyesi ülkeler, or
tak bir AB anayasası hazırlıyorlar; Amerikan 
ordusundan bağımsız hareket etme kabiliyetine 
sahip bir Avrupa ordusu kuruyorlar ve diploma
tik alanda tek bir ses olmanm yollarını inşa edi
yorlar. Ve Avrupa, idârî kurumlarını pekiştiriyor; 
bünyesine Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuri
yeti gibi yeni üyeler almaya devam ediyor ve 2004 
yılma kadar en az dört ülkenin daha AB üyesi ol
ması bekleniyor. Böylelikle, genişleyen AB, dün
ya sahnesinde Amerika’nın en büyük rakibi ha
line gelecek. Hâlihazırda başlamış bulunan tran
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satlantik rekabet, bir süre sonra kaçınılmaz ola
rak yoğunlaşacak ve kızışacak. Güç merkezleri, 
işin doğası gereği, konumlarını güçlendirmek, 
etki ve nüfuz alanlarını genişletmek ve prestijle
rini artırmak için birbirleriyle kıyasıya rekabet 
ediyorlar artık.

Şu an belirginleşmekte olan Amerika ile AB 
arasındaki çatışma, her şeye sirayet eden Soğuk 
Savaş dönemindeki çatışma biçimine pek benze
miyor. Amerika ile Avrupa arasındaki askerî ça
tışma ihtimali şimdilik çok uzak bir ihtimal ola
rak kalmayı sürdürüyorsa da, Amerika ile Av
rupa arasındaki rekabet, ticârî alanının çok öte
sine taşacak ve genişleyecek: ABD Federal Re- 
servi ile Avrupa Merkez Bankası, IMF’yi kont
rol etmek için birbirleriyle kıyasıya yarışacak
lar. Washington ile Brüksel’in Ortadoğu’da bu
run buruna gelme ihtimali oldukça yüksek. Av
rupa, Amerika’nın dünya liderliğini destekleme
yecek, aksine reddedecek; bu da muhtemelen 
Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra kurulan ve etkin bir şekilde iş
lev görebilmesi için transatlantik işbirliğine daya
nan diğer uluslararası Batı-kökenli kurumlan felç 
edecek. Eğer Amerika dış politikada, ülkede sa
dece belli bir kesimin özellikle kışkırttığı “tek- 
yanlı güç kullanma” politikasını devam ettir
mekte ısrar ederse, yükselen Avrupa, Ameri
ka’ya karşı gücünü test etmekten kesinlikle çe
kinmeyecek. Birleşmiş Batı bir kez daha yolları
nı ayırarak, rakip iki güç haline gelecek.

Şu an Amerika, yükselen Avrupa’nın geliştir
diği meydan okumaya karşı büyük ölçüde kayıtsız
mış gibi davranıyor. Washington’daki siyaset-ya- 
pıcılar, AB’yi, en iyi ihtimalle, etkileyici / göz ka
maştırıcı bir ticârî blok; en kötü ihtimalle ise, or
tak savunmanın yüklerini paylaşmadıkları halde 
sürekli olarak Amerika’nın kaba güç kullandığın
dan ve kendi başına hareket ettiğinden yakınan 
bir beceriksizler ittifakı olarak görme eğiliminde
ler. Dahası, Amerikalı dış politika uzmanlarının 
çoğu, eğer AB, bir siyâsî ve ekonomik güç olarak 
potansiyelini tam olarak harekete geçirmeyi ba
şardığı zaman, bunun jeo-politik sonuçlarının son 
derece küçük (minimal) olacağını varsayıyorlar. 
[Onlara göre] değiştirilemez bir ortak tarihin ve 
değerlerin ürünü olan transatlantik demokrasileri

arasındaki dostluk artık kökleşmiş durumdadır.
Ancak hemen belirtelim ki, bu varsayımlar, 

bütünüyle yanlıştır ve tehlikeli illüzyonlardır. Her 
şeyden önce, Avrupa, merkezileşmiş bir federas
yon değildir ve Avrupa’nın bütünleşmesi (enteg
rasyonu) ise, gelişigüzel ve düzensiz bir şekilde 
ilerleme kaydetmektedir. Ama önceden ayrı / ba
ğımsız olan ulus-devletleri biraraya getirmekle, 
birbirlerine sıkı sıkıya bağlamakla oluşturulan si
yâsî entiteler [kurumlar, süreçler ve yapılar] sürek
li olarak denemeye, tecrübeye dayalı olarak inşâ 
edilmektedir.

Amerika’ya gelince... Amerika, 1781’de zayıf 
bir federasyon olarak doğdu. Bu federasyon formü
lünün [Amerika’nın] Birliğini ayakta tutamayacak 
kadar zayıf olduğu görülünce, Amerika, 1789’da 
daha güçlü ve sağlam bir federasyon kurma yolu
na gitti. Birliğin, idârî kurumlarını (bodies) muh- 
kemleştirebilmesi, federal devletlere bağlılıkları 
aşan ulusal bir kimliğin inşâ edilebilmesi ve kendi 
sınırlarının ötesinde jeopolitik bir güç haline ge
lebilmesi -k i burada kanlı iç savaşı zikretmeye ge
rek yok elbette- yaklaşık bir yüzyıl gibi uzunca bir 
zaman dilimi içinde mümkün olabildi. Avrupa ise 
siyâsî bir birlik tesis etmek için 50 yıldır çaba gös
teriyor ve önümüzdeki yıllarda pek çok engelle 
karşılaşmak ve yüzleşmek zorunda kalacak. Bu
nunla birlikte AB, hâlihazırda kollektif bir güç 
olarak oluşumunu tamamlamak üzeredir ve belir
lenen bütünleşme programının çok ötesinde ol
masa bile, bu -programın planlandığı gibi hayatı 
geçirildiği gözleniyor.

Tarih, şu “an Batı’da yaşanmaya başlanan bö
lünmenin ne tür muhtemel sorunlara yol açabile
ceği konusunda fikir verebilecek sarsıcı ve uyarıcı 
örneklerle doludur. M. S. Üçüncü yüzyılın sonun
da İmparator Diocletian’ın Roma İmparatorlu- 
ğu’nu Doğu ve Batı şeklinde ikiye bölme konu
sunda aldığı kararın nasıl sonuçlandığını hatır- 
la(t)manın tam zamanı: Diocletian’ın aldığı bu 
karar, -İmparator Constantine’in daha sonraları 
324 yılında Konstantinopol olarak yeniden and- 
landırdığı- Byzantium adlı ikinci bir başkentin ku
rulmasıyla sonuçlanrrııştı. Ortak miraslarına rağ
men Roma ve Konstantinopol birbirlerinin rakibi 
oldular; Ait olunan ortak din, [siyâsî] otorite ile 
dinsel doktrin [dogma / âmentü] konusunda uzun
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Amerikan hâkimiyeti, halihazırda gücünü 
yitirmeye ve sarsılmaya başlamış durumda
dır. Şu an Amerika’ya meydan okuyan güç, 
Çin ya da İslâm dünyası değil, yükselen 
Avrupa Birliği’dir.

süren tartışma ve çatışmaların kurbanı oldu ve 
imparatorluğun birliği / bütünlüğü kanlı çatışma
larla sarsıldı ve sonunda Roma hâkimiyeti tarihe 
karıştı.

Dün, önceden kendisinin koruyucusu ve 
kollayıcısı olan imparatorluktan ayrılan Bi- 
zans’m Roma’ya karşı yaptığını, bugün Avrupa, 
Amerika'ya karşı yapıyor ve Amerika’ya karşı 
yeni bir güç ve blok oluşturmaya çalışıyor. Ve 
tıpkı Bizanslılarla Romalılar dün nasıl değerler ve 
çıkarlar konusunda yollarını ayırdılarsa, aynı şe- 
kilde bugün de, Avrupalılar ve Amerikalılar aynı 
şeyi yapıyorlar. Sözgelişi, Atlantik’in bu iki tarafı, 
farklı toplumsal 
modeller geliştiri
yorlar. Avrupa’da 
son zamanlarda be
nimsenen deregü- 
lasyon [liberalleş
me] politikalarına 
rağmen, Ameri
ka’nın “bırakınız
yapsınlar, bırakınız geçsinler” anlayışına dayalı 
kapitalizm modeli, Avrupa’nın daha merkezileş
miş yaklaşımı ile taban tabana zıt bir görünüm ar- 
zediyor hâlâ. Amerikalılar, Avrupa modelinden 
geliştirilen büyüme’ye getirilen sınırlamalardan 
yakınırken; Avrupalılar, Amerika’daki gelir dağı
lımındaki eşitsizliklere, Amerikan tarzı tüketimci- 
liğe ve Amerikalıların sosyal sermayeyi maddî ka
zanç uğruna tahrip etmeye hazırlıklı olmalarına 
yan gözle, küçümseyerek ve eleştirerek bakıyorlar.

Öte yandan, her iki güç, yönetim anlayışına 
ilişkin yaklaşımlarda da yollarını ayırmış durum
da. Amerikalılar, hâlâ realpolitikin kurallarına 
göre hareket ediyorlar ve askerî tehdit, baskı ve 
savaşı diplomasinin zorunlu araçları olarak gö- 
rüyorlar. Oysa Avrupalılar, tam tersi bir yakla  ̂
şımla hareket ederek, son 50 yılı, uluslararası 
siyâset[te yaşanan gerilim]i yumuşatmaya ve hu
kukun üstünlüğü ilkesini tercih ederek silahları 
bırakmaya çalışmakla geçirdiler. 1 Temmuz’da 
AB, Uluslararası Suç Mahkemesi’nin kurulmasını 
kutlarlarken, Bush yönetimi, bu mahkemenin ka
rarlarının Amerika için de geçerli olmasından 
vazgeçilmemesi halinde Bosna’dan çekilme niye

tinde olduğunu ilân ediyordu. Avrupalılar, Ame
rika’nın [küresel hâkimiyetini] tek-yanlı güç kul
lanımına dayandırmasını, basit, kendi-çıkarını 
düşünen ve ABD’nin aşırı gücünün ürünü olan bir 
hâkimiyet tarzı olarak görürlerken; Amerikalılar, 
AvrupalIların çok-taraflı kurumlara olan kararlı 
ve ısrarlı bağlılıklarını, naif [“çocuksu”], sadece 
kendini haklı gören ve Avrupa’nın askerî bakım
dan güçsüz olmasının ürünü olan bir tutum olarak 
değerlendiriyorlar.

Amerikalılar ve Avrupalılar, ortak tarihsel 
bağlardan ve demokratik geleneklerden kaynakla
nan aralarındaki yakınlıktan hâlâ memnunlar.

Ancak bu yakınlık 
bile her geçen gün 
sürekli olarak zayıf
lıyor. Çok-etnikli 
göçmen bir ülke 
olarak Amerika, 
azalan nüfusuna 
rağmen göçmenlere 
düşmanca davran

mayı sürdüren, hoşgörüsüzlüğe ve anti-Semitizme 
[Yahudi-karşıtlığına] prim veren Avrupa’ya kuş
kuyla bakıyor. Buna mukabil, Avrupalılar ise, ko
lay silah sahibi olunabilen ve silahların gelişigüzel 
kullanabildiği ve idam cezasının halen yürürlükte 
olduğu Amerika’yı sevimsiz, nâhoş ve kaba bir ül
ke olarak görüyorlar. Köken itibariyle Amerika ile 
Avrupa, farklı siyâsî kültürlere sahipler. Ve Ame
rika ile Avrupa arasındaki kültürel mesâfe, daral
mak yerine daha bir açılmakta ve bu da Atlan
tik’in her iki yakasının sürgit ayrışan toplumsal 
yollar izlemesine neden olmaktadır.

Öte yandan, Avrupa, yükselişe geçerken, 
AB’nin ekonomik ve siyâsî çıkarlarının, zaman za
man Amerika’nınkilerle çatışma ve çarpışma ihti
mali büyük oranda artmakta ve bu durum, kaçınıl
maz olarak, iki gücün birbirlerine karşı zaten ne
gatif olan yaklaşımlarını dalıa da yoğunlaştırmak
tadır. Airbus, dünyanın en büyük ticârî uçak üre
ticisi olan Boeing şirketini son yıllarda geride bı
rakmayı başardı; yine Nokia, en büyük cep telefo
nu şirketi konumuna yerleşti. Bunlar, Amerikalı 
rakiplerini geçmeyi başaran pek çok Avrupalı şir
ketten sadece ikisidir. 2000 yılında İngiltere ile

32 Ümran • Ocak • 2003



BATI’NIN SONU / KAPLAN

Dün, önceden kendisinin koruyucusu olan 
imparatorluktan ayrılan Bizans’ın Roma’ya 
karşı yaptığını, bugün Avrupa, Amerika’ya 
karşı yapıyor ve Amerika’ya karşı yeni bir 
güç ve blok oluşturmaya çalışıyor.

Fransa, uluslararası şirketlere sahip olma bakımın' 
dan Amerika’nın önüne geçtiler. Öte yandan, Al
man şirketleri de küresel ölçekte hızla büyümeye 
ve yaygınlaşmaya devam ediyor: Sözgelişi, Alman 
şirketleri Bertelsmann, 1998 yılında Random Ho- 
use’u, Daimler-Benz ise Chrysler’i satın aldı. 
1990’larda Amerikan ekonomisine büyük bir can
lanma kazandıran uluslararası yatırım sermayesi, 
son zamanlarda artık Atlantik’in öte yakasına 
doğru kaymaya ve dolayısıyla Euro’nun Dolar’a 
karşı nüfûz alanı genişlemeye başladı. Sonuçta, 
tüm bu gelişmelerin, önümüzdeki dönemde, Av
rupa’nın üretim ve büyümede büyük bir patlama 
gerçekleştirmesine 
yol açacağına kesin 
gözüyle bakılıyor.

Bütün bu eko
nomik başarılar, 
gerçekten etkileyi
ci. Fakat burada ilk 
bakışta görülebildi
ğinden daha fazlası-
nın varolduğunu da kaydedelim. Başından itiba
ren Avrupa’nın ekonomik entegrasyonu, Kıta’nın 
uzun süre birbirleriyle savaşan uluslarını siyâsî ola
rak bütünleştirmeyi amaçlayan zahmetli ama ce
sur bir deneyim olageldi. Ve tüm bu girişimlerden 
beklenen sonuçların alınmaya başlandığı açıkça 
gözlenebiliyor: Almanya sınırından Fransa’ya 
-otomobil’le- geçmek, Amerika’da Virginia’dan 
Maryland’e geçmek kadar kolaylaşmış durumda: 
Pasaport kontrolü, gümrük denetimi ve döviz de
ğiştirme / alma zorunluğu artık büsbütün tarih ol
du. Avrupa, 1999’da Avrupa Birliği^nin Bal
kanlar, Ortadoğu ve dünyanın diğer sorunlu 
bölgelerinde yalnızca kendi diplomatik gündemi
ni hayata geçiren ve AB’nin askerî güç kurması 
çalışmalarına bakan ilk dış politika sorumlusu
nu atadı. Ve AB, bu yıl, kendi uydu şebekesini 
-Galileo’yu' kurmayı kararlaştırdı; bu girişim,,Av- 
rupalılann Amerikan teknolojisine bağımlılıkları
nı azaltacak bir girişimdir. Bütün bu girişimler, 
Avrupa’da güçlü toplumsal / kitlesel destek alıyor 
ve coşkuyla karşılanıyor. Sözgelişi, Avrupa yurt
taşlarının % 70’inden fazlası, AB’nin ortak / tek 
güvenlik politikasına geçme çabasını yürekten

destekliyor.
Her ne kadar AB, askerî planlar yapmakta mâ- 

hirse de, AB’nin savunma kâbiliyetlerinin Ameri
ka’yla karşılaştırıldığında oldukça zayıf / yetersiz 
olduğu gözleniyor. AB üyesi ülkeler, AB’nin küre
sel bir askerî güç geliştirme projesine şimdilik sı
cak bakmıyorlar (ki bu, yalnızca bu işin mâliyeti- 
nin yüksek olmasından filan da kaynaklanmıyor). 
Dolayısıyla, Amerika ile Avrupa arasında, Avru
pa’nın kendi güvenlik sorunlarını kendisinin 
hallettiği, Amerika’nın ise dünyanın [Avrupa 
dışındaki] geri kalan kısmının güvenlik sorunla
rı üzerinde yoğunlaştığı bir işbölümünün [ayrış

manın] varlığından 
sözetmek müm
kün. Bu, iki titan 
arasındaki muhte
mel çatışma alala- 
rının ve ihtimalle
rinin ortadan kal
dırıldığı anlamına 

“ gelmiyor elbette
ki; aksine, Avrupa’nın bundan böyle şimdiye 
kadar olduğu gibi kendisini Amerika’nın koru
masına son vermeye karar vermesi ve dolayısıy
la potansiyel olarak NATO’nun işlevini yitir
mesi anlamına geliyor.

İngiltere’nin, Avrupa’daki liderlik rolünü pe
kiştirme kararı, AB’nin artık kendi başına ayakta
durması yönündeki adımları hızla atmasına yol
açıyor. Londra, yıllardır Kıta’ya hep belli bir me
safede durmuştu; ancak Başbakan Tony Blair, İn
giltere’nin bu politikasına son verdi ve şimdilerde, 
AB’nin savunma cephesine doğru ilerlemesini or
kestra etmeye ve ülkesini “Euro bölgesi”ne aktif 
bir şekilde dâhil etmeye çalışıyor. “Avrupa’da 
partnerler olarak gönülsüzlüğü terkedip artık yü
rekten partner olmak için kolları sıvamak zorun
dayız” demişti Blair geçen yıl Ingilizlere yaptığı bir 
konuşmada. Ve kendi yurttaşlarını, “İngiltere’nin 
Avrupa dışında bir ekonomik geleceği yoktur” di
yerek uyarmıştı. Aynı şekilde Almanya’nın 
AB’nin liderliğine her geçen gün daha rahat bir 
şekilde oturmaya başlaması, AB’nin siyâsî irade
sini ve gücünü artırmaktadır. İkinci Dünya Sa- 

’ vaşı sonrasında benimsemeye başladığı güven ver-
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Avrupa, birincisi, Amerika’ya mutlaka 
meydan okuması, İkincisi de, kendi gelece
ğini [Amerika’ya bağımlı olmaksızın] ken
disinin belirlemesi gerektiğine her geçen 
gün daha fazla inanmaya başlamaktadır.

me ve uzlaşma politikalarınm bir parçası olarak 
Almanya, diplomasi ve savunma konularında on- 
yıllardır hep yumuşak tavırlar benimsemişti. An
cak 1999 yılından sonra, Almanya’nın kazan
maya başladığı kendine güveninin bir sembolü 
olarak Alman hükümetinin merkezi Bonn’dan 
Berlin’e taşınınca, Almanya, A B’nin evrimini 
aktif bir şekilde yönlendirmeye / belirlemeye 
başladı ve federal bir Avrupa’nın inşâsındaki ge
rekli yolları döşemeye koyuldu.

Avrupa’nın bu kollektif atıhmında kendini 
gösteren yeni şevk ve heyecan, kısmen, iç politi
kanın bir ürünüdür. Savaş sonrası dönemde Avru- 
palı politikacılar, Avrupa’nın kanlı geçmişinden
kaçabilmesinin / ________________________
kurtulabilmesinin 
tek yolunun Avru
pa’nın bütünleşme
si ile mümkün ola
bileceğini söyleye
rek, seçmenlerine, 
çoklukla, hep Av
rupa’nın bütünleş
mesi hikâyesini “sattılar”. Ancak genç Avrupalı 
kuşaklar, İkinci Dünya Savaşı’nı da. Soğuk Savaşı 
da yaşamadıkları için, onların, kendisinden kaça
cakları / kurtulacakları bir geçmişleri yoktu. İşte 
bunun sonucu olarak, bugün Avrupa’da yeni bir 
siyâsî söylem ortaya çıkmaya başlamıştır: Avru- 
pa’nın bütünleşmesini, Avrupa’nın gücünün pe
kişmesinin ve uluslararası amaçları kontrolden 
geçirmek yerine hayata geçirmenin bir aracı ola
rak gören bir söylem bu.

Bugüne dek, A B’yi, Amerika’nın gücünü 
dengeleyici bir karşı-güç olarak gören ülke yal
nızca Fransa idi; ancak Fransa’ya artık yeni ül
keler de eşlik etmeye başladı. Sözgelişi Tony 
Blair, “Kökeni ne olursa olsun, bugün Avrupa, 
sadece barışı sağlamayı amaçlayan bir ittifak de
ğildir; ortak güç geliştirmeyi amaçlayan bir itti
faktır” diyor. Almanya Başbakanı Schröder, 
“Amerikan hegemonyasını kırmak için daha bü
tünleşmiş ve daha fazla genişletilmiş bir Avrupa 
yaratma” çağrısı yapıyor. A B’nin yürütme ku
rumu Avrupa Komisyonu’nun Başkanı Romano 
Prodi’ye göre, A B’nin en temel hedeflerinden

biri, “Avrupa kıtasında, Amerika’ya denk bir 
süpergüç yaratmak”tır. Güç politikalarını ydlar- 
ca kınayan İsveç gibi bir ülkenin Başbakanı Gö- 
ran İPersson, son zamanlarda yaptığı bir açıkla
mada, A B’nin “Amerika’nın dünya üzerinde 
kurduğu hâkimiyeti dengeleyebilecek birkaç ku
rumdan biri” olduğunu söylemiştir.

Tıpkı Clinton yönetimi gibi Bush yönetimi de, 
Avrupa’nın artan sesi ve gücünden hiç de hoşnut 
değildir; ancak Washington’in Avrupa’yı gözardı 
eden tutumu, şimdi, sadece AB’nin gücünün art
masına katkıda bulunmuştur. Özellikle, Bush’un, 
uzlaşmaz ve katı unilatealizm’i [ABD’nin tek- 
yanh güç kullanma politikası], Avrupalıların

________________Amerika’ya karşı
hareket etmelerini 
tahrik etmiştir. 
Bush, küresel ısın
ma konusunda or
taklaşa imzalanan 
Kyoto Protokolü’nü 
imzalamayı redde
der, Anti-Balisitik 

Füze Anlaşması’ndan çekilir ve Amerika bir dizi 
çok-yanlı uluslararası kurumla ilişkisini koparır
ken, Avrupa, birincisi, Amerika’ya mutlaka 
meydan okuması, İkincisi de, kendi geleceğini 
[Amerika’ya bağımlı olmaksızın] kendisinin be
lirlemesi gerektiğine her geçen gün daha fazla 
inanmaya başlamaktadır.

Avrupalılar, 11 Eylül’den sonra, terörizm teh
didiyle bizzat karşı karşıya kalan Amerika’nın tek- 
yanlı güç kullanmaktan vazgeçip çok-yanlı işbirli
ği yapmanın erdemlerini keşfedebileceğini düşü
nüyorlardı. Ancak Bush, Avrupalıların beklenti
lerinin aksine. Irak, İran ve Kuzey Kore’yi “şer ek
seni” olarak ilan etti ve bu ülkelere karşı tek-yan
lı bir savaş kararı aldı; böylelikle ABD’nin mütte
fikleriyle birlikte ya da onlardan bağımsız hareket 
ederek Saddam Hüseyin’i devirmek niyetinde ol
duğunu gösterdi. Öte yandan, Almanya Dışişleri 
Bakanı Joschka Fischer, Washington’a “AB it
tifakı ülkelerinin Amerika’nın uydusu olmadı
ğı” uyarsısında bulundu. Alman Berliner Ze- 
itung gazetesi, Amerika’nın tek başına hareket 
etmekten vazgeçmek şöyle dursun, “kendi ben>
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Amerika ile Avrupa arasında sürgit büyü
yen çatlak, ancak henüz belirginleşmeye 
başlamıştır. İki güç, Ortadoğu konusunda 
taban tabana zıt görüşlere ve politikalara 
sahip bulunuyor.

cil süpergüç konumunu güçlendirme fırsatını 
sonuna kadar kullanmaya kararlı olduğunu” 
yazdı. Gazetede yayımlanan bir başyazıda “Ameri
ka, bugüne dek, bize bu kadar yabancı olmamıştı” 
denilerek “Alman yurttaşlar, bugüne dek en güçlü 
müttefikleri Amerika’nın izlediği politikalardan 
bu denli kuşku duymamışlardı” şeklinde bir yorum 
yapıldı. Amerika ile Avrupa, hem terörizmin 
kaynakları, hem de terörizmle en iyi şekilde na
sıl savaşılacağı konusunda farklı yaklaşımlar 
sergiliyorlar; bu da, terör tehdidinin, transatlan- 
tık arasındaki bölünmeyi gidermek yerine daha 
fazla artırıyor ve kışkırtıyor.

Amerika ile Avrupa arasında sürgit büyüyen
çatlak, ancak he- ______ ________________
nüz belirginleşme
ye başlamıştır. İki 
güç, Ortadoğu ko
nusunda taban ta
bana zıt görüşlere 
ve politikalara sa
hip: Avrupa,
Amerika’nın sü
rekli olarak İsrail’i desteklemesine, İrak ve 
İran’la anlaşma yolları bulmak yerine tecrit et
me politikasmda ısrar etmesine karşı çıkıyor. 
Öte yandan iki güç arasındaki ticarî sürtüşme ve 
gerginlikler, özellikle de çelik ve tarım alanında, 
sürgit kızışıyor. Amerika’nın Kyoto Protoko- 
lü’nden çekilmesine rağmen, Avrupa, Protokol’e 
imza atan lOO’den fazla ülke ile birlikte hareket 
ederek Amerika’yı çevre sorunları konusunda so
rumsuz bir izleyici olarak yalnız başına bırakmayı 
tercih ediyor. Geçen yıl, AB üyesi ülkeler, iki BM 
komisyonunda Amerika’nın yalnızlığa terkedil- 
mesinde öncü rol oynadılar; böylelikle Amerika’yı 
tek-yanlı güç kullanmakta ısrar etmesi nedeniyle 
cezalandırdılar.

Avrupa, yalnızca kendi içinde bir uzlaşma 
gerçekleştirirken, Amerika da her türlü uzlaş
mayı elinin tersiyle iterken ikinci Dünya Sava- 
şı’ndan bu yana barış ve refahı tesis etmek için 
kurulan uluslararası kurumlar her geçen gün iş
levini ve anlamını yitirmektedir. AB, doğuya 
doğru emin adımlarla genişlerken Avrasya’nın 
jeopolitiğine hâkim olmaya ve böylelikle kü

re’nin bu stratejik kalbinde bugüne dek hakem 
rolü oynayan Amerika’nın rolünü oynamaya ve 
yerini almaya başlayacak. Küresel sermaye Av
rupa’ya doğru akarken, sürgit güçlenen ve tır
manışa geçen euro, döviz rezervi olarak dolar’la 
kıyasıya rekabet edecek ve sonuçta, son onyılla- 
rın parasal / finansal istikrarı, yerini, 1930’ları 
andıran, sadece kendi çıkarını düşünen “ayak 
oyunları”na terkedecek. Böylelikle yalnızca bir 
kaptanın [Amerika’nın] yönetiminde işleyen 
düzen artık tarihe karışmış olacak.

Şu an, tarih, döngüsünü tamamlamak üzere. 
Britanya İmparatorluğu’ndan ayrıldıktan sonra 
üniter bir federasyon kumıayı başaran Amerika,

_______________________ lider ülke haline
gelmiş ve bunun 
kaçınılmaz sonucu 
olarak da Avru
pa’nın Büyük Güç- 
leri’ni durdurmuş, 
yutmuş ve etkisiz 
hale getirmişti. 
Şimdi ise bu rolü, 

yükselişe geçen ve Amerika’nın küresel hegemon
yası nedeniyle sahip olduğu imtiyazları reddederek 
Amerika’dan kopan Avrupa oynamaya hazırlanı
yor.

Avrupa, sonunda, kaçınılmaz olarak Ameri
ka’nın yegâne rakibi konumuna yükselecek. Eğer 
Washington ile Brüksel, aralarında sürgit açılan 
uçurumun oluşturacağı tehlikeleri görebilirlerse, 
hızla kızışan rekabeti kontrol altına almayı başara
bilirler. Yok eğer. Amerikan Barışı’nın [Amerikan 
Hegemonyası’nın] sona ermesinden sonraki haya
ta hazırlanmayı beceremezlerse, gelecekteki me
deniyetler çatışmasının. Batı ile diğerleri arasında 
değil, birbirine karşı bölünen Batı içinde yaşan
masını önleyebilmek son derece zor olacak. ■

Not: Bu makale, 500 bin satan, etkili aylık dü
şünce dergisi The Atlantic Monthly’nin Ocak sayı
sıyla birlikte Ümranda aynı anda yayımlanıyor. Me
tin, yazarın The Atlantic Monthly için yazdığı ma
kalenin tam metninin Türkçe çevirisidir. Aynca me
tindeki köşeli parantezler bana aittir -Yusuf Kaplan
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1950 Seçimleri: Devletçi Seçkinlerin 
İktidardan Uzaklaştırılmaları

İktidarı tek başına elinde tutan “Milli Ş e f  İsmet 
İnönü, iç ve dış şartların zorlamasıyla, daha da 
önemlisi 11. Dünya Savaşı sonrasında bir süper gü- 
ce dönüşen ABD’nin “dayatmasıyla'^  ̂ idaresindeki 
siyasal sisteme çok partili “görünümü” kazandır
maya karar verir. Düşüncesince, yönetimin ipleri- 
ni yine kendisi tutacak, fakat sistem demokrat gö
rünümlü olacaktır^. Bu düşünceleri uygulamaya 
koymanın ilk adımı olarak, 1 Kasım 1945’te, Mec
lis açılışında bir konuşma yapar. “Bizim tek ehiği- 
miz hükümet partisinin karşısmda bir parti bulunma
masıdır”̂  diyerek, başka partilerin de siyaset are
nasında yer almasına izin verdiğini ifade eder. Ko
nuşmasıyla, CHP dışında siyaset yapmayı düşü
nenleri cesaretlendirir. Bu önemli bir gelişmedir. 
Çünkü, o sıralar CHP dışında bir siyasi parti ile si
yasette yer almak cesareti gerektiren bir işti. “Mil
li Ş e fe  muhalif olmak kolay iş değildi: “ihtilal” de- 
mekti4.

Güdümlü olması planlanmış olsa bile, siyase
tin aktörü olmaya istekli bir çok kimse, halihazır
daki gidişata- “dur” demek için veya daha özel 
amaçlar ve düşüncelerle harekete geçer. Kısa süre
de bir çok parti kurulur. Ancak, bu partilerden sa
dece birisi, Demokrat Parti (DP), Türkiye’nin si
yaset tarihinde özel bir yere sahip olur; diğerleri 
kısa sürede siyaset sahnesinden çekilirler. O dö

nemde kurulan partilerden sadece DP’nin kalıcı 
olmasının neden(ler)i başlı başına bir araştırma 
konusudur; ancak kısaca şu ifade edilebilir ki, 
DP’yi diğerlerinden ayıran ve iktidara taşıyan en 
önemli faktör, iktidarı ellerinde tutan “devletçi 
seçkinlere” karşı ifade ettiği “Yeter! Söz Milletin” 
sloganıyla “kenar”ın teveccühünü kazanmayı ba
şarmış olmalarıdır.

Çok partili dönemin ilk genel seçimi 21 Tem
muz 1946’da gerçekleşir. Seçim öncesinde, o güne 
kadar muhalefetsiz bir şekilde iktidarı ellerinde 
tutan devletçi seçkinler, iktidardan uzaklaşacakla
rını anlayınca, Demokrat Parti’yi iktidardan uzak 
tutabilmek için bir dizi hileye başvururlar. Yeni 
kurulduğu için örgütlenmesini tamamlayamamış 
DP’yi saf dışı edebilmek için baskın seçime karar 
verilmeleri, muhalifleri seçilmekten alıkoymaları 
veya yıldırmak için bir çok yasal ve siyasal engel
ler oluşturmaları ve en önemlisi o güne kadar jan
darmanın kişiliğinde “ceberrut devlet” i görmüş 
halkı “yanlış” bir tercihte bulunmaktan alıkoymak 
için sandık -başına jandarma dikmeleri, seçimi 
dünyada benzeri görülmedik bir yöntemle; “açık oy 
gizli tasnif’ yöntemine göre gerçekleştirmeleri, 
CHP ile özdeşmiş devletçi seçkinlerin iktidar sü
relerini uzatmak amacıyla gerçekleştirdikleri uy
gulamalardan bazıları olur. Seçim bu şartlar/oyun
lar içerisinde gerçekleşir. Başvurulan oyunlar ve 
engellemeler işe yarar ve CHP seçimi “kazanır”; 
CHP’den 403, DP’den 54 milletvekili Meclise gi
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rer. Ancak, esasında bu sonuç dahi, bütün ayak 
oyunlarına, hilelere, engellemelere rağmen ger
çekleşmiş olan seçimin asıl sonucu değildir. Seçim 
sonuçları açıklandığı zaman DP’liler sonuca itiraz 
ederler . DP’nin sandık temsilcilerinin verdiği ra- 
porlara göre seçimlerde 279 DP ve 186 CHP ada- 
yının kazanmış olması gerekmektedir^. “Teşkilatın 
Sümer Sokağa gönderdiği haberler hep iki ayrıntı taşı
yordu. Ya DP’nin kazandığı sandıklara ait mazbata
lar yok edilmiş, yerine CHP çoğunluğunu tespit eden 
uydurma mazbatalar konulmuştu. Ya da köylerden, 
bilhassa uzak köylerden gelen oylar dengeyi bir anda 
alt üst etmişti. Mazbatalar gözlerin önünde değiştiri
lirken gözlerden uzak yerlerde kim bilir neler yapılmış
tı? DP teşkilatı bunun kahn içindeydi”̂ . Seçim SO' 
nuçlan üzerinde bir çok oyunlar oynanmıştı^ ve 
bunu 1949 yılında İsmet İnönü’de kabul etmek 
zorunda kalır®. 1946 seçimlerini “devletçi seçkinle- 
rin”partisi olan CHP kazanır, ancak ilk kez ciddi 
anlamda iktidarı kaybetmenin korkusunu da yâ  
şarlar. “Parti iktidarda kalmıştı. Ancak bir efsanenin 
yıkıldığını da görmemek imkansızdı. Birkaç aylık bir 
bacaksız] koca devin karşısına çıkmıştı ve onu yer yer 
haklamıştı”̂ .

Seçimden galip çıkmış olmasına rağmen, çok 
partili sistemde iktidarının devamını tehlikede 
gören CHP, 1946 seçimlerini takiben, kendine oy 
veren seçmenin oyunu garantilemek ve küskün 
kesimin gönlünü almak için yıllardır gerçekleştir
dikleriyle taban tabana zıt uygulamalara başlatır. 
Hatta, tek parti döneminde suç kabul edilen bir 
çok uygulamayı bizzat kendisi devreye sokar; İstik- 
lâl Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırır, 
İmam Hatip okulları ve İlahiyat Fakültesi açar, 
Türk büyüklerine ait türbelerin ziyaretine izin ve
rir.

CHP, ilk defa olmak üzere, 1946 seçimleri son
rasında o güne kadar kendisine hiçbir şey sorma
dığı halka yönelir; Tek Parti iktidarı döneminde
ki ilkeleriyle çatışan vaatlerde bulunmaya, uygu
lamaları kanunlaştırmaya başlar. Amaç, önlerinde 
bulunan 4 yıllık dönemi en iyi biçimde değerlen
dirip, yeni dönemin de iktidarda kalmayı garanti
lemektir; bunun yolunun ise sadece ve sadece hal
kın rızasını almaktan geçtiğini anlamıştır. Bu ne
denledir ki, hatta bizzat İnönü, 1950 seçim kam
panyasında millete Anayasayı değiştirme ve Altı

Ok’u Anayasadan çıkarma sözü dahi verir^o.
Fakat, tek parti dönemi uygulamalarının faili 

olmak gibi bir konuma sahip olan “devletçi seçkin
lerin” partisi CHP’nin halkın gönlünü kazanması 
o kadar kolay değildir; halk yıllardır yaşadıklarını 
halâ olanca canlılığıyla hatırlamaktadır; yüksek 
vergiler, maddi ve manevi baskı, inanç ve gele
neklere müdahaleler, aşağılanma, jandarma dipçi
ği, kapatılan camiler, yoksulluk, açlıktan ölenler, 
Kur’an’ı ancak gizlice okuyabilmeler, dili değişti
rilen ezanlar....; tüm bunlara karşılık “merkezde” 
ise sorumsuzca yaşayanlar, buzdolaplarında buğu
lanan rakılar, kilerde havyar paketleri, eğlence
meclisleri, balolar, israf, “lüküs valiler”....  1946-50
yılları CHP’nin halka şirin görünme gayretleriyle 
geçer ve yeni bir seçim dönemine gelinir.

“Devletçi seçkinler”, çok partili sisteme geçilme
si kararlaştırıldığı zaman siyasal ve ekonomik sta
tülerinin değişeceğini tahmin: etmişlerdi. 1946 se
çimlerindeki hile ve muhalefeti engelleme giri
şimleri de bundan kaynaklanmıştı. 1946 seçimle
rinde amaçlarına ulaşmışlar ve iktidarı ellerinde 
tutmayı başarmışlardı. Ancak ne var ki dünya 
konjonktüründe meydana gelen ve demokrasiyi 
önceleyen değişmeler ellerini-kollarını bağlar. Bu 
nedenle 1950 seçimlerinde geçmişte kalan oyun 
ve engellemelerin bir çoğunu terk etmek zorunda 
kalırlar. Üstelik ülke dahilinde istediklerini yapa
cak güç ve imkana sahip olmalarına rağmen, çok 
partili siyasal sistemin getirdiği bir çok kurala bo
yun eğerler. Esasında bütün bunlar ise son derece 
zorlarına gitmektedir. Her ana gidişata itiraz et
mek üzeredirler. Seçimi kazanamadıkları takdirde 
geçmişin hesabının sorulması korkusu kabuslar 
gördürmektedir. Her şey her ana değişmek üzere
dir. DP yöneticileri bunu fark ederler. Yıllardır 
yan yana oturdukları “devletçi seçkinlerin” sempati
si olmasa bile tarafsızlıklarını sağlanmadıkça seçi
mi kazanmayacaklarını görürler. Bu aşamada DP 
yönetimi ilginç bir girişimde bulunur ve bürokra
siyi tarafsızlaştırmak adına, geçmiş dönemlerde 
yapılan işlerden ötürü kovuşturma açılmayacağı
nın sözünü verirdi. Bu “devletçi seçkinleri” bir par
ça olsun rahatlatır ve seçime gidilir. Halk tercihi
ni yapar ve 14 Mayıs 1950 genel seçimiyle 27 yıl 
süren CHP idaresini sona erdirir. Gerçekleşen 
kelimenin tam anlamıyla “beyaz (kansız) ihti-
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ADNAN MENDERES

/ar’dii'12 ve eskinin “kırmızı (kanlı) ihtUallerî ’yle kı
yaslandığında gerçekleşen değişim son derece 
önemli ve büyüktür.

Değişimin Anahtarı: ‘‘Yeteri Söz Milletin**

“Yeter! Söz. Milletin”, Türkiye’nin batılılaşma tari' 
hinde ilk defa olmak üzere “kenar” ın “Tnerke:j”den 
hesap sorma isteğini dile getiren bir sözcük olur. 
Bu sözcük, o güne kadar meşruiyetini kendisinde, 
mensubu olduğu felsefede arayan anlayışın yerine, 
meşruiyeti halkın yanında/gönlünde arayan bir 
anlayışı inşa etmenin ilk adımını oluşturur. “Ye
ter! Söz Milletin” ile hedeflenen son derece önem
li/radikal bir değişimdir. İlgili sözde anlam bulan 
anlayışın etkisi daha seçim öncesinde görülmeye 
başlar. Düşünce ve inançlarıyla, hayat tarzlarıyla, 
yaşam alanlarıyla büyük oranda halktan kopuk, 
halktan tecrit edilmiş bir ortamda yaşayan “devlet
çi seçkinler”, DP’nin başlattığı sürecin etkisiyle 
halkın ayağına gitmek zorunda kalırlar. Bu o gü
nün şartlarında gerçekten olağanüstü bir değişim
dir. Gerçekleşen değişim hem “merkezci temsil 
eden devletçi seçkinler ve hem de “kenar”ı temsil 
eden halk açısından olağanüstüdür. Bunun halkta 
bulduğu yankıyı ifade etmesi açısından Anado
lu’nun ücra bir köşesinde yaşanan şu olay ilginç ve 
önemli bir örnek teşkil eder: Çankırı’nın Şabanö- 
zü ilçesindeki seçim faaliyetleri sırasında bir CHP 
milletvekili adayı halkın Demokrat Partiye yöne
lik ilgisini fark edince “Yahu Demokrat Parti de kim

oluyor? Daha kurulalı ne kadar zaman oldu? Bu par
ti ne yaptı ki, bu kadar savunmasını yapıyorsunuz?” 
diyerek tepkisini dile getirir. Bu tepkiye orada bu
lunan bir köylü vatandaşın cevabı şöyle olur: 
“Demokrat Parti henüz bir şey yapmadı, ama sizleri 
ayağımıza liodar getirdi. Bu da bize yeter”^̂ .

“Yeter! Söz Milletin” ile başlayan ve meşruiyeti 
halkta arayan yaklaşım o güne kadar halka muh
taç olmadan kendilerini seçtirmeyi başaran “dev
letçi seçkinler”in sert tepkisine yol açar. Gidişatla
rında gerçekleşen değişimi kabullenmekte zorla
nırlar. Bunun bir örneği olarak CHP milletvekili 
adaylarından birisinin, parti yönetimi tarafından 
seçmene gidip kendisini tanıtması söylendiğinde 
sarfettiği sözler önemlidir: “Bütün hayatımda hep 
Devrimi ve Şeflerimi düşündüm. Bana, “şimdi git 
halktan oy iste” demek beni satılığa çıkarmak demek 
değil midir? Zira, Tek Parti idaresi o güne kadar, 
halkın mukadderatını halkın kendi ellerine aldığı 
bir rejim tesis etmekle övünmesine rağmen, mil
letvekili seçiminde halkın iradesini dikkate almak 
gibi bir uygulamaya yer vermemişti. Ancak ne var 
ki artık bu değişmişti. “Üç kişinin, Atatürk ile îsmet 
Paşa’nın ve bir de parti genel sekreterinin kapalı bir 
odada, milletvekili adaylarını “Bu olur, bu olmaz” di
ye seçtikleri devir... artık geride kalfmıştı]”^̂ .

1950 seçimleri ile yaşanan değişimin radikal 
niteliğini ve sebeplerini, o günlerin devletçi seç
kinlerinin ve aydınlarının tanıklıklarında/itirafla
rında olanca açıklığıyla bulmak mümkün olmak
tadır. Bunlardan bazı örnekler hatırlanacak olur
sa; Şevket Süreyya’ya göre, halk Demokrat Parti 
döneminde ilk defa siyasete karışabilme imkanı 
bulur. Devlet-halk ilişkisi yukarıdan aşağıya inen 
direktiflerle değil, aşağıdan yukarıya ulaştırılan is
tek ve dileklerle şekillenmeye başlar. İdare ve za
bıtanın özellikle köylerdeki ağırlığı ve kanundışı 
şiddet hareketleri silinir ve kendi içinden siyasi li
derler çıkarabilen halk kendini “siyasi insan” ola
rak hissetmeye başlar^ .̂ Konuya ilişkin olarak Tu
ran Güneş’in tespiti ise şöyledir: “Demokrat Parti
nin getirdiği özgürlükçü dünya görüşünü, bizim seç
kinler olarak düşündüğümüz özgürlükçü dünya görü
şünden ayırmak gerekir. Nitekim, Demokrat Parti 
döneminde aydınlar, yazarlar belki baskı altına girdi
ler. Oysa büyük seçmen kitlesi için özgürlük başJ<a bir 
şeydi. Bir kitle için özgürlük, jandarmadan dayak ye-
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memek, tahsildarın gadrine uğramamaka" '̂ .̂ Yaşar 
Kemal ise gerçekleşen değişimi daha geniş bir 
perspektiften değerlendirir: “Halk 1950’de ne yap- 
tt? Kendini yedi yüz yıldır ezen bürokrasiyi oylarıyla 
yönetimden uzaklaştırdı. Şöyle geriye dönüp baküğı- 
mızda, bürokrasinin jandarmalarının birer işkence ze
banileri olduğunu görürüz- Bana öyle geliyor ki, Türk 
halkının bürokrasiden çektiğini, dünyanın hiçbir halkı 
yönetimden çekmemiştir. Anadolu halkın tarihin en 
büyük zulmü alanda inlemiş ve fırsat bulur bulmaz 
bürokrasiyi devirmiştir. Halk bürokrasiyi veya De
mokrat Partiyi seçmek durumunda bırakılmıştır. 
Haklı olarak Demokrat Partiyi seçti”ı®.

DP’nin iktidara gelmesi “merkez”de değişime 
yol açar. Daha önce “lcenar”ı temsil eden ve “dev
letçi seçkinlerin” sadece “adam etmek için” veya bir 
şeyler istemek {asker, vergi...) için kendisine yö- 
neldiği halkın “temsilcileri” “merkeze” otururlar. 
Gerçekleşen bu değişimi takiben, Türkiye’nin 
dört bir yanmda, o güne kadar “adam yerine konul
mamış” “kenar”m  eski “merkez”e varlığını hissettir
diği olaylar yaşanmaya başlar. Gerçekleşen, keli
menin tam anlamıyla, toplumsal gerilimlerin yol 
açtığı bir boşalmadır. Köylülerin olduk-olmadık 
sebeplerle vali odalarını doldurduklarına şahit 
olunur; o güne kadar hep aşağılanmış “çarıklılar” 
idarecilerin şahsında “devletçi seçkinlere” karşı ta
vır aldıklarının somut işaretlerini verirler; idareci
leri küçük düşürecek tavırlar sergilerler. Her gün, 
Anadolu’nun bir köşesinde, memurdan işini yap
masını isteyenlere; işini savsaklayan memura fırça 
atanlara rastlanır. İstanbul’daki taksi şoförlerinin, 
geleneksel ürkekliğinden sıyrılarak, kendisine 
müdahale eden polise karşı “şimdi demokrasi 
diyerek burun kıvırdıkları görülür. Bu satırların 
yazarının bir yakının şahit olduğu üzere. Tek Par
ti döneminde Nahiye müdüründen dayak yiyen 
köylü. Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle Na> 
hiye müdürünün karşısına çıkıp yediği dayağını 
hesabını sorar; Nahiye müdürü “çarıklı”dan özür 
dilemek zorunda kalır. Kısaca; halk kendisine “te
peden bakan” yönetim anlayışına karşı Demokrat 
Parti aracılığıyla tepkisini ortaya koyar̂ O; kitleler 
ilk defa olmak üzere hesap soran kişiler durumuna 
geldiklerini, gücün ellerinde olduğunu hisseder ve 
birilerine de hissettirmek isterler. “Devletçi seçkin
lerin” kendilerini halktan yalıtarak ve halka “tepe

den hakan” bir zihfıiyetin temsilcisi olarak neden 
oldukları bu gelişmelerdeki katkılarının itirafı ni
teliğinde olmak üzere, İsmet İnönü’nün yıllar ön
ce, Kurtuluş Savaşı yıllarında, bir grup subaya 
söyledikleri DP iktidarı yıllarında yaşananlarla, 
doğruluk kazanır “Kafileyi durdurdum. Subayları bir 
kenara topladım, içeride bulunduğumuz vaziyeti bile
siniz, Bundan başka da subay olarak da yerinizi bile
siniz- Padişah düşmanmızdır. Yedi düvel düşmanmız
dır. Bana bakın, dedim, kimse işitmesin millet düşma- 
nmızdır”^̂ .

“Devletçi Seçkinlerin” Kötü Günleri: 
DP İktidarı

DP’nin iktidar yılları CHP’de simgeleşen “devletçi 
seçkinlerle”, DP’de simgeleşen ve iradelerini san
dıktan alan “siyasal seçkinler”in çekişmeleriyle ge
çer. Süreç, geçmişte toplumsal olarak yaşananla
rın yanı sıra Özellikle İ950 seçimlerinin hemen 
öncesinde ve sonrasında yaşanan bazı gelişmelerin 
etkileriyle şekillenir; bunlar ilk planda askeri bü
rokrasiye karşı acil önlemler alınmasını gerekli kı
lar. DP yönetiminin asker bürokratlara yönelik 
acil girişiminde, CHP ile güçlü bağlara sahip bazı 
üst askeri bürokratların DP aleyhindeki girişimle
rinin etkisi olur. DP’yi harekete geçiren bazı olay
lar şunlardır: 1950 seçimleri öncesinde Birinci Or
du Komutanı General Asım Tınaztepe, İnönü’ye, 
Nihat Erim aracılığıyla çok partili siyasete geçil
mesinden kaynaklanan endişelerini iletir... Bazı
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komutanlar 14 Mayıs akşamı Çankaya’ya çıkarak 
Cumhurbaşkanı İnönü’ye bir emri olup olmadığı- 
nı sorarlar. Seçimlerden hemen sonra dört üst rüt
beli komutan İnönü’yü ziyaret ederek darbe tekli
finde bulunur. Ankara ile Erzurum arasında kurye 
görevi yapan bir grup askeri uçaktan, şehir ve köy
lerin üzerinden geçerken, halka hükümetin aley
hine ve İnönü’nün yanında bütünleşmeye davet 
eden beyannameler atılır. Bir albay, 8-9 Haziran 
gecesi DP hükümetine yönelik darbe hazırlıkları
nın yürütüldüğünü Menderes’e bil(3irif...vb. Alı
nan tüm istihbaratlarıniVe duyumların odağında 
hep ordu vardır. Samet Ağaoğlu’na görê  ̂orduda
ki bu hareketliliğin sebebi ordunun önceden sahip 
olduğu imtiyazlı konumunu sürdürme isteğidir. 
DİP iktidarı döneminde imtiyazlı konumlarını sür
düremeyeceklerini düşünürler. Gelişmeler karşı
sında DP yönetimi harekete geçer ve askeri bü
rokrasiye yönelik bir sçiîi ^uygulamayı başlatırlar. 
İlk planda Genel Kurmay Başkanı ile bazı Kuvvet 
ve Ordu komutanları değiştirilir. Takiben 15 ge
neral ve 150 Albay emekliye sevk edilir^ .̂ Bakan
lık emrine alma, resen emekliye sevk etme, hükü
metin işlerine karşı yargı yolunu kapatma şeklin
de yapılan bazı mevzuat düzenlemeleriyle de CHP 
ile bütünleşmiş üst seviyedeki bürokratların oto
nomisi büyük oranda kırılır.

Tek Parti döneminde bürokratlar değerli ve 
itibarlı iken, Demokrat Parti’nin iktidar yıllarında 
siyasi partiler önem kazanır ve toplum, siyasi par
tiler vasıtasıyla değişime ağırlığını koyar; ekono
mik ve sosyal hayat “kenar”ın lehine hızlı bir deği
şim sürecine girer. “Mer/ce?;”deki türdeşliği temel
den etkileyerek “merkez” içindeki koalisyonu çat
latan asıl gelişme, “kenar”ın taşra değerleri ile top
lumsallaşan kadroların kamu bürokrasisine yerleş
meleriyle yaşanır. Bu gelişme temsili sistemin bir 
gereği olarak yerelliği artan milletvekillerinin sa
yısındaki artışla güçlenir. Milletvekillerinin 1924- 
1946 dönemindeki seçilişlerinde aranan ideolojik 
türdeşlik, 1950 sonrasındaki demokratik seçiliş 
sürecinde yerelliği yansıtan ve dolayısıyla taşrayı 
temsil eden bir içeriğe dönüşür. Tanzimat’tan be
ri gelen bürokratik iktidar sarsılır. 1950’den önce
ki mecliste yer alan milletvekillerinin yandan faz
lası bürokratlardan oluşmasına karşılık, 1950 son
rasında Mecliste bürokratların sayısı giderek aza

lır; buna karşılık serbest meslek mensuplarının sa
yısı hızla artar. Daha düne kadar Ankara’ya dahi 
girmelerine izin verilmeyen “çarıklıların” çocukları 
“merkezide söz sahibi olurlar.

Çok partili döneme geçişle siyasi gücü azalan 
bürokrasinin iktisadi gücü de azalır; Tek Parti dö
nemiyle kıyaslandığında önemli düzeyde maaş ve 
mevki kaybına uğrarlar. Önceki dönemde sahip 
olduklarıyla kıyaslandığında ekonomik açıdan ay
rıcalıklı konumlarını büyük oranda yitirirler; diğer 
memurlardan farklı bir konumları kalmaz. Bu du- 
rümu, 27 Mayıs’ın önde gelen aktörlerinden Or
han Erkanlı, ihtilalden bir süre sonra Cumhuriyet 
gazetesinde yayınlanan röportajında “Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin her fırsatta gururu kırıldı;.. .üniforma 
onu üzerinde taşıyanlara utanç veriyordu” sözleriyle
açıklar24.

Demokrat Parti iktidarı boyunca prestij ve 
güçlerinin azalmasının yanı sıra gelirlerinin de 
azalması nedeniyle “devletçi seçkinler^ in hoşnut
suzlukları iyiden iyiye artar. Tek Parti iktidarı yıl
larında, özellikle de 1930’lu yıllarda kurulan şir
ketlerin %74,2’sinin kurucusu bürokrat olmasın 
karşılık^s, 1950’li yıllarda geçim sıkıntısı yaşama
ya başlarlar. Tek parti zihniyeti ve alışkanlıkları 
ile yetişen “devletçi seçkinler” yeni döneme bir tür
lü uyum sağlayamazlar: “Devletlü” günlerinin özle
mi içerisinde iktidarı tekrar ellerine alacakları gü
nün hayalini kurarlar. DP’nin her yanlışı ise ha
yallerine ulaşmanın umut basamaklarını inşa 
eder.

“Beyaz ihtilaP’in rövanşı; 27 Mayıs 1960

/'Devletçi seçkinler”, 1950’li yılların sonlarına doğ
ru, blok halinde her alanda muhalefetlerini güç
lendirerek sürdürürlerken; DP, yeni siyasal siste
me alışan kitlelerin ilgi ve destek azalımı nedeniy
le, gittikçe yalnız kalır. Ekonomik politikalarda 
gerçekleşen bazı sıkıntılar ve yanlışlıklar; dış borç 
yükü, enflasyon, basının faaliyetlerini kısıtlamaya 
yönelik girişimler “devletçi seçkinler”in iktidara yö-. 
nelik muhalefetlerinin değişmeyen malzemelerini 
oluşturur. Ana kütlesini CHP’li yüksek bürokrat
ların, aydınların ve silahlı kuvvetlerin oluşturdu
ğu “devletçi seçkinler” buldukları fırsatları amaç
larına en uygun şekilde değerlendirip 27 Mayıs
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1960’da iktidarı zorla geri alırlar. İhtilalcilerin 
CHP ve özellikle de İnönü ile ilişkileri her zaman 
tartışma konusu olmuştur. İnönü’nün darbeden 
bir süre önce, 17 Nisan’da, bazı generallerle evin- 
de toplantı yapması ve “Türk devriminin ideallerini 
korumanın görevleri olduğunu” söylemesi; ayrıca 18 
Nisan’da Meclisteki konuşmasında “şartlar mecbur, 
ettiğinde ihtilalin meşru hak”̂  ̂olduğunu ilan etme- 
si, muhtemel bir darbeyi desteklediğinin açık de
lilleri olarak değerlendirilmiştir^?. Bu konuda Sü- 
leyman Demirel’in bir tespiti devletin en üst dü
zeydeki temsilcilerinden birisinin tanıklığı olarak 
önemlidir: “27 Mayıs, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
rakibi Demokrat Parti’yi orduya ezdirmesi hareketinin 
adıdır”̂ .̂

Şurası açıktır ki, 27 Mayıs darbesi ile gerçekle
şen değişim 14 Mayıs 1950’nin adil olmayan rö
vanşıdır; iktidar halktan tekrara “devletçi seçkinle
re” geçer. Gerçekleşen, bir başka ifadeyle, halkın 
“beyaz ihtilaline” karşılık “kırmızı ihtilaldir”.

İhtilalin Gerekçeleri

Darbeciler, iktidara silah zoruyla el koymalarını 
meşrulaştırmak için hükümete yönelik suçlayıcı 
iddialarda bulunurlar. Radyoda yayınlanan ve 
darbeyi haber veren duyurularında “Demokrasimi
zin içine düştüğü kriz nedeniyle, yakınlarda meydana 
gelen üzücü olaylar dikkate alınarak ve kardeşin kar
deşi vurmasını önlemek için Türk Silahh Kuvvetleri 
ülke yönetimine el koymuştur”̂  ̂denilirken, ilk ba
sın bildirilerinde dile getirdikleri gerekçeler ise 
şunlar olur: “Devleti, yasaları, adaleti, ahlakı, kamu 
çıkarlarını ve kamu hizmetlerini yürütmesi gereken 
Devlet, aylardır ve hatta yıllardır, sınıf çıkarlarını ve 
hatta kişisel ihtiras ve iktidarı temsil eden maddi bir 
güç haline gelmiştir. Bu nedenle siyasi iktidar, ordu
suyla, adalet mekanizmasıyla, üniversitesiyle, bası
nıyla, kamuoyuyla ve Atatürk’ün yarattığı inkılap ve 
kurumlarla her türlü bağlantıyı kaybetmiştir”̂ '̂ .

Ancak bütün bunlara karşılık, “devletçi seçkin
lerin” darbeyle gerçekleştirdikleri iktidar değişimi
ni meşrulaştırmak için dile getirdikleri en önemli 
gerekçe “irticanın yükselmesi” olur. 1960 yılında si
yasi yapıda gerçekleşen yörünge değişiminin “mer
kez” “kenar” açısından getiri ve götürüleri şeriat- 
laiklik tartışmalarının, irtica söylemlerinin toz-

dumanında ustalıkla gizlenmeye çalışılır. İrtica 
kapsamında olmak üzere DP’ye yöneltilen eleştiri
lerin temelsizliği, veya bir başka ifadeyle irtica 
söylemiyle bir şeylerin üzerinin örtüldüğünün en 
önemli delili ise, halka dini anlamda verilen “ta
vizlerin” çoğunun 1946-1950 arasında CHP tara
fından verilmiş olmasıdır. Ancak bu noktada 
CHP hiç suçlanmaz.

27 Mayıs darbesinin en önemli gerekçesi olan 
“irticanın yükselmesi”, esasında 1946’dan önce “is
tenmeden geçilen” siyasal süreci kontrol altında tut
mak için “devletçi seçkinlerin” planladıkları ve za
manı gelince kullanacakları bir söylemdi. O, olur 
ki iktidar kaybedilirse iktidarı tekrar ele geçirme
nin gerekçesi olacaktı. 1923’ten beri “cumhuriyet” 
hukuki, ideolojik ve fiili olarak CHP’lileşmiş ol
duğu için, halka dayanarak hükümet mevkiine 
yükselen bir partiyi kuşatılmış bir sahada “oyna
mak” zorunda bırakmanın aracıydı. O, birinci 
meşrutiyet yıllarından devralınan ve hep işe yara
mış bir araçtı. Nitekim, CHP’nin 1950-60 arasın
daki muhalefetinin odak noktasını DP iktidarınca 
“şeriatçılara taviz verildiği” ve '"laikliğin tehlikeye dü
şürüldüğü” iddialar oluşturur; Herhangi bir Batılı 
demokraside olağan olan din özgürlüklerinin as
gari ölçülerde tanınması bile “laik cumhuriyet” kar
şıtı bir huruç hareketi gibi gösterilmek istenirdi.

Esasında, 27 Mayıs 1960’ta bir darbeyle patlak 
veren gerilimin ark planında “merkez” “kenar” ay
rışmasının zeminini teşkil eden ve tarafların top
luma bakış açısını etkileyen ideolojik farklılık var
dır. Türkiye’nin batılılaşma tarihi boyunca, Fran
sa orijinli jakoben yöntemi kabullenmiş devletçi 
seçkinler devletin topluma tahakkümünü öngö
ren merkeziyetçiliği referans almaya devam eder
lerken; Anglo-Sakson orijinli siyasal kültürü be
nimsemiş “siyasal seçkinler” ise temel referans ola
rak toplumun eğilim ve isteklerini kabul eder ve 
devleti bu toplumun hizmetinde bir aygıt olarak 
tasavvur ederler. Devletçi seçkinler kendilerini 
“merkez” kabul edip “kenar” olarak düşündükleri 
halkı kendi ideallerine göre “zorla” değiştirmeye 
çalışırlarken, “siyasal seçkinler” ise halkı “merkez” 
olarak görür ve kendilerini bu merkeze göre ko- 
numlandırmaya çalışırlar. Devlet aygıtının bütün 
temel kurumlanna yerleşmiş olan asker ve sivil 
bürokratların jakoben kültürü kabullenmiş olma-
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lan 1950’ye kadar ki batılılaşma tarihi boyunca 
jakoben kültürün ve uygulamalarının etkin olma- 
sını sağlar. Batılılaşma süreci içerisinde 1950’de 
gerçekleşen “kenar’ın ‘̂ merkez”i kenara itelemesi 
durumu ilk defa gerçekleşen istisna bir durum ola- 
rak açığa çıkar. “Devletçi seçkinler” fırsatını bulun  ̂
ca da kişisel malları gibi kabullendikleri devlet ay- 
gıtını silah gücüyle tekrar ellerine geçirirler.

“Devletçi Seçkinlerin” İktidarı

“Sivil ve asker bürokrasi'^nin veya yaygın söylemle 
“devletçi seçkinlerin '̂ iktidarı tekrar ele geçirme gi
rişimi olan 1960 darbesi sonrasında; iktidarın bir 
daha “kenar”m  eline geçmesinin veya geçerse 
kontrol altında tu-

Avrupa, birincisi, Amerika’ya mutlaka 
meydan okuması, İkincisi de, kendi gelece
ğini [Amerika’ya bağımlı olmaksızın] ken
disinin belirlemesi gerektiğine her geçen 
gün daha fazla inanmaya başlamaktadır.

tulmasının önlem
leri peş peşe alınır.
Bunu sağlayacak 
temel araç ise Ana
yasa olur. Yeni 
Anayasa, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na 
verdirilen “Anayasa 
dinimize uygun-
dur”̂  ̂“fetvasıyla” 9 Temmuz 1961’de referanduma 
sunulur. Anayasa görünüşte bir çok yeni özgürlük 
getirmektedir; fakat gerçekte bunlar sadece vitrin
dedir. Arka planda “merkez”in iktidarı. daima 
kontrol altında tutacağı her türlü önlem titizlikle 
alınmıştır. Ancak, “eski tek parti düzenine dönülme
sinden korlian”̂  ̂ halk, vitrine aldanmaz ve aley
hinde faaliyetlerin yasaklandığı lehinde konuşma 
ve yazıların serbest bırakıldığı bir tanıtım dönemi
nin sonunda gidilen referandumda % 38,3’lük oy 
oranıyla Anayasayı reddeder. Referanduma katıl
mayanların oranı ise %17’dir. Her ne kadar bu oy
lar Anayasanın kabulünü engelleyemez ise de hal
kın jakoben yöntemlere tepkisini göstermesi açı
sından büyük önem ifade eder.

1961 Anayasası, görünüşteki “özgürlükçü” özel
liklerine rağmen, Kemalist iktidar seçkinlerinin 
vesayetçi zihniyetinin “kitabına uydurulmuş” hu
kuki bir ifadesini sembolize eder. Anayasanın ru
hu, seçilmiş iktidarların askeri ve sivil bürokrasi 
(yüksek yargı dahil) subaplarıyla frenlenmesi esa
sına dayanır; ihtiyatlı bir demokrasi öngörülür^ .̂

Anayasanın imkanlarıyla, “siyasi seçkinler” ne ka
dar güçlü bir şekilde iktidara gelirler gelsinler, 
“devletçi seçkinler”in iktidarın kontrolünü ellerin
de tutmalarını sağlayacak tedbirler titizlikle alınır. 
Bunu sağlamak için Anayasa mahkemesi ve Da
nıştay gibi örgütler, yasama organını olan Mec- 
lis’in yanına egemenliği kullanmanın kontrol me
kanizmaları olarak inşa edilir. Bunlar aynı zaman
da yürütme organı üzerinde etkin bir yasal dene
tim kuracak şekilde dizayn edilirler. Milli Birlik 
Komitesi üyeleri temelli senatör yapılır, darbe dö
nemindeki MBK uygulamalarının Anayasaya ay
kırılığının iddia edilemeyeceği ve gayri meşru ik
tisaplar için dava açılamayacağı anayasal bir te
mele kavuşturulur. Genelkurmay Başkanlığı Milli

Savunma Bakanlı- 
ğı’ndan alınarak 
Başbakanlığa bağ
lanır.

Ancak tüm 
bunlara rağmen, bu 
dönemle özelikle 
sivil bürokrasinin

------------------- -̂---------------  eski otonomisine
kavuştuğunu söyle

mek oldukça güçtür. Askeri bürokrasi ise çeşitli 
yasalarla maaş ve diğer olanaklar yönünden 
(OYAK’ın kurulması gibi) sivil bürokrasiden fark
lı bir konuma gelir; statü ve ekonomik durumunu 
iyileştirilir. Maaş artışları, derece yükseltmeleri 
gerçekleştirilir. Başkentin en gözde semtinde, 
Çankaya’da, paşalar için lüks villalar inşa edilir. 
Generallerin (veya emekli subayların) bürokrasi
nin, özel ya da kamu kuruluşlarının yüksek kade
melerinde veya yurt dışında elçi olarak görevlen
dirilmelerinin kapısı açılır. Başta bankalar olmak 
üzere özel şirketlerin veya bazı kamu kuruluşları
nın yönetim kademelerinde yüksek maaşlarla 
emeklilik sonrası istihdamları gerçekleştirilir. Bu 
durum “asker bürokratların” yeniden Türk toplumu 
içinde ayrıcalıklı bir konuma gelmelerini sağlar^̂ . 
OYAK ise kurumsal olarak gerçekleştirilen önem
li yeniliklerin arasında ilk sıralarda yer alır. Bir 
yardımlaşma sandığı niteliğinde kurulan OYAK 
kısa sürede Türkiye’nin en büyük şirketleri arasın
da seçkin yerini alır. Üyelerine son derece avan
tajlı ekonomik imkanlar sunar.
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Amerika ile Avrupa arasında sürgit büyü
yen çatlak, ancak henüz belirginleşmeye 
başlamıştır. İki güç, Ortadoğu konusunda 
taban tabana zıt görüşlere ve politikalara 
sahip bulunuyor.

Ayrıca “askeri bürokrasinin siyasal iktidara karşı 
etkin bir otonomiye sahip olması(na)” yönelik dü' 
zenİemeler gerçekleştirilir. Askeri irade yasama ve 
yürütmenin üzerinde olmak üzere Milli Güvenlik 
Kurulu adıyla “milli güvenlikle” ilgili her şeyde söz 
sahibi anayasal bir kurum olarak inşa edilir. Bura
da “milli güvenliklin kapsamı son derece önemlidir; 
çünkü, her şey ona kolaylıkla dahil edilebilecek 
bir içerikte anlamlandırılır: “paşalara.. hemen her 
konuda söyleyecek bir ş e y l e r sağlar. Dönemin ön
de gelen komutanlarından Orhan Erkanlı’nın söz
leri, “milli güvenlik” gerekçesiyle askeri iradenin si
vil iradenin alanını daraltmasının itirafı niteli
ğinde olur: “Bu ülkede pirinç fiyatlarmdan karayolla
rına ve turistik yörelere liadar ulusal güvenlikle ilgili 
olmayan tek bir so
run yoktur”̂ '̂ .

Tl Mayıs’ın ge
neralleri Cemal 
Gürsel’in Cumhur
başkanı seçilmesini 
sağlayarak siyaset
teki etkilerini sür
dürmeyi planlarlar.
S i y a s e t ç i l e r i n
önemli oranda desteğini arkasına almış Ali Fuat 
Başgil’i oyunun devamına engel olarak görürler. 
Tahminlere göre Ali Fuat Başgil’in seçilme ihti
mali son derece yüksektir. Başgil’e gerekli uyarılar 
yapılır ve adaylıktan çekilmesi sağlanır. Milli Bir
lik Komitesi üyesi ve dönemin Devlet Bakanı Ge
neral Sıtkı Ulay’ın yıllar sonra açıkladığına gö- 
rê ®, adaylıktan çekilmesi için Başgil ölümle teh
dit edilir. Ayrıca, Gürsel’in kazanmasını sağlamak 
için oylamalar sırasında TBMM’nin içi ve dışı Si
lahlı Kuvvetler Birliği üyesi silahlı subaylar tara
fından kuşatılır, Garnizondaki birlikler alarma ge
çirilir. Meclisteki 26 Ekim 1961 tarihli oylamada 
kapılar dışarıdan kilitlenir ve oy tasnifinden önce 
kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmeyeceği bil
dirilir. Oylama sonunda 607 üyenin 434’ünün 
oyunu alan Cemal Gürsel cumhurbaşkanı seçilir. 
Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili asıl ilginç gelişme 
ise Gürsel’in cumhurbaşkanlığıyla ilgili sözlerinde 
açığa çıkar: “Vakıa sıhhatim müsait değil ve başkan
lığı da arzu etmiyorum ama çaresiz bu yolda sonuna 
kadar çalışacağım”̂ .̂

“Devletçi Seçkinlerin’’ Hayal Kırıklığı: 15 
Ekim 1961 Seçimleri

DP, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tara
fından, dini siyasete alt ettiği, zümre tahakkümü 
kurduğu, esas gayesinden ayrıldığı suçlamalarıy
la kapatılır. Milletvekillerinin ve önde gelen si
yasilerinin tamâmına yakını tutuklanır. Artik 
siyaset sahnesinde DP yoktur. Darbeciler “ola
ğan” dönemde Milli Birlik Komitesi’ni partileş
tirerek iktidarlarını sürdürmeyi düşünürler. Fa
kat hu düşünce uygulamaya aktarılamaz. MBK 
üyeliğinden vazgeçerek siyasetin bulanık orta
mında yer almaya hiçbir MBK üyesi cesaret ede
mez. 38 kişiden oluşan MBK üyeliğinin 1/38’lik

bile olsa imkan ve 
şartlarım hiç kim
se terk etmeye ya
naşmaz. Ayrıca, 
böylesi bir partinin 
CHP’nin oylarını 
düşürmesinden çe- 
kinUir̂ O.

-----------------------------------  “Olağan” döne
me geçişle birlikte 

güdümlü partilerin kurulmasına izin verilmesi ka
rarlaştırılır. Ancak, DP’nin şahsında siyasete dam
gasını vuran “kenar”ı temsil edecek parti konusun
da sıkıntı yaşanır. 11 Şubat 1961’de kurulan Ada
let Partisinin söz konusu parti olabileceği düşünü- 
lür ı̂. Kontrolü elden kaçınnamak için parti genel 
başkanının bizzat belirlenmesine karar verilir. Bu
nun için en uygun kişinin, darbe sürecinde ismi 
ön plana çıkmamış ve daha mutedil görünün 
emekli Orgeneral Ragıp Gümüşpala olduğu düşü
nülür. Genelkurmay başkanlığı da yapmış olan 
Gümüşpala’nın “kenar”ın oylarının AP’de toplan
masında bir engelleyici teşkil etmeyeceği gibi, 
onun şahsinde AP’yi konrtol etmenin mümkün 
olacağı varsayılırız.

Darbeciler, AP’nin politika ve söylemleriyle, 
DP’ye eğilimli kitlenin oylarını yönlendirmeyi ar- 
zulanmaktadır. Fakat partinin diğer bir çok önde 
gelen üyesi gerçekten DP’nin devamı olma arzu
su taşırlar. Bu yönetimin kontrolüne hakim gene
ralleri kızdırır; DP defterinin kapanmasını iste
mektedirler. Muhtemel bir oyuna gelmemesi veya
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başta hedeflenen amaçtan sapılmaması için Gü- 
müşpala’nm uyarılmasmm gerektiğine karar veri- 
lir. Gümüşpala, “bir jetle mahvedümekle” tehdit edi- 
lerek güdümde kalması sağlanır^ .̂ Ayrıca, Oü- 
müşpala’ya şu hatırlatma da bulunulur: “AP’nin 
önümüzdeki seçimlerde iktidara talip olacak iddialı du
rumu var mıdır, yok mudur bilemiyoruz^ Ama iktida
ra gelmek için, geleceğin sağlam teminatını vermek ge
rekir sanırım. Bu gün için mühim olan bir partinin 
Türkiye’nin en büyük partisi olmasından ziycıde en 
güvenilir partisi olmasıdır. Yani kemiyetten ziyade 
keyfiyet meselesidir PaşamJ ”44,

Güdümlü partilerin yer aldığı ve “milletin 
hakiki temsilcisi'̂ '̂  ̂olarak takdim edilen CHP’nin 
iktidara gelmesini sağlamak için her türlü tedbir- 
lerin alındığı bir sürecin sonunda, 15 Ekim 1961 
tarihinde genel seçime gidilir. Seçimin sonucu 
“devletçi seçkinler” için tam anlamıyla bir hayal kı
rıklığıdır; ne yaparlarsa yapsınlar “milletin hakiki 
temsilcisi” CHP’ye iktidar yolunu açmayı başara
mazlar. Halbuki başta “CHP liderleri” olmak üzere 
“devletçi seçkinler” “ seçimleri silme kazanacakların
dan emindiler”̂ .̂ “Oysa sonuç, her zaman olduğu gi
bi, bürokratı temsil edenin değil, onun karşısındaki 
güçlerin zaferi”‘̂ '̂ biçiminde noktalanır. Darbeciler 
1961 Anayasası’nm dibacesine “Anayasa ve hukuk 
dışı tutum ve davranışı ile meşruluğunu kaybeden bir 
iktidara karşı direnme hakkı kullanılarak 27 Mayıs 
1960 devrimini yapan Türk Milleti” ibaresini koy
muşlardı. “Türk milleti bu devrimi yapmadığını 15 
Ekim 1961 milli birlik komitesi ve hükümetleri döne
minde yapılan bir seçimde açıkça ortaya koy[ar]”‘̂ .̂

1961 seçimleriyle DP çizgisinde bir parti tek 
başına iktidara gelemez; bu açıdan devletçi seç
kinlerin girişimleri kısmen de olsa işe yarar. Dar
becileri memnun edecek tek gelişme budur. Fa
kat, CHP’nin oyları 1957 seçimleri sonucundan 
da aşağıya iner (1957:%41, 1961: %36). DP çizgi
sinde sayılabilecek partilerin toplam oyları ise ar
tış kaydeder. Halk bir kez daha “kendisi için ama 
kendisine rağmen” yapılan sürece damgasını vurur 
ve “devletçi seçkinleri" hayal kırıklığına uğratır. Ba
zı asker bürokratlar bunu hazmedemezler. Tekrar 
darbe yapmayı düşünür ve bu düşüncelerini de 21 
Ekim’de yayınladıkları bir protokolle kamuoyuna 
bildirirler. Amaçlan, “iktidarı milletin hakiki ve ehli
yetli mümessillerine tevdi etmekftir]”'̂ .̂ Gelişmeler

bunu engeller. AP’yi kontrol etmeyi daha gerekli 
bulurlar. Bu nedenle, seçim sonrasında da AP 
üzerindeki kontrol ve baskıları güçlü şekilde de
vam ettirirler. İstenmedikleri üyeleri AP’den at
tırırlar. Bu bağlamda Nuri Başer ile Orhan Apay
dın orduya hakaret ettiği iddiası ile partisiyle ilişi
ği kesilen iki siyasetçi olur.

Fakat hiç beklenmedik bir gelişme yaşanır; 
Gümüşpala’nın 5 Haziran 1964’te ölümü bütün 
planlan alt-üst eder. Parti içinde parti genel baş
kanlığına aday olarak Saadettin Bilgiç ve Ali Fu
at Başgil’in isimleri ön plana çıkar. Her ikisi de 
kontrollerinde ve yönlendirilmelerinde sorun çı
kabilecek isimlerdir. Bir ara emekli general Tekin 
Arıburun’un ismi ileri sürülür; ancak asker köken
li olması nedeniyle 1964 yılı şartlarında seçtiril- 
mesinin zor/sorunlu olacağı düşünülür. AP genel 
başkanlığı için isimlerin ortaya atıldığı ve her biri 
için bir “eksiklik”, "kusur” bulunduğu sırada yeni 
bir isimle karşılaşılır: Bu Süleyman Demirci’dir. 
Siyasetteki çizgisinin “sorunsuz” olacağı düşünü
len Süleyman Demirel’in ismi ön plana taşınır ve 
parti genel başkanı seç(tir)ilir.

Devletçi seçkinler asıl hayal kırıklığını ise 
1965 seçimlerinde yaşarlar. AP %52 oy oranıyla 
tek başına iktidara gelir. “Halk... CHP’nin hükü
met olmaması için sistemin değişik versiyonu olan 
AP’yi bir “güvenlik kuşağı” olarak kabul edip des- 
tekle[r]”50. “Merkez”, “kenar” arasında bazen açık 
ama çoğu zaman üstü kapalı “savaş” bir kez daha 
“merkezi” hayal kırıklığına uğratacak şekilde so
nuçlanır. “Kenar” CHP’de sembolleşen “devletçi 
elitlerin” yerine; güdümlü dahi olsa AP’yi tercih 
eder; aynen 1930’da Serbest Fırka veya 1950’de 
DP’yi tercih etmesi gibi. ■
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TÜRKİYE’NİN NÜKLEER ENERJİYE 
GEÇİŞ FELSEFESİNİN TEMELLERİ

A. YÜKSEL ÖZEMRE - AHMED BAYULKEN

Giriş

Elektrik üretimi için nükleer enerji santrali 
kurmak isteyen bir ülkenin:

L  Teknik eleman potansiyelini,
2. Nükleer enerjiye ihtiyâcmm temelindeki 

sebepleri ve felsefesini,
3. Nükleer enerji ihtiyâcmm gerekliliğini ka

muoyuna benimsetme stratejisini,
4. Nükleer enerjiye destek olacak olan millî 

sanayi düzeyini,
5. Hammadde temini imkânlarmı,
6. Finansman imkânlarmı,
7. Nükleer santrallerin lisanslanması hakkm- 

daki potansiyelini, felsefesini ve mevzûatmı,
8. Elektrik dağıtım şebekesinin {enterkonnekte 

şebeke’nin) kurulacak nükle-er santraller ile uyu
munu,

9. Nükleer santral sitlerinin seçiminin ve kul
lanımının felsefesini,

10. Çevre sorunları için çözüm imkânlarını,
ve

11. Nükleer enerjiden optimal bir rutin olarak 
yararlanması için izlemesi gereken millî politikası
nı da

objektif bir biçimde tesbit etmiş olması ve İha
le Şartnâmesi’ni de buna göre kaleme alıp ihâle 
açması gerekir.

Türkiye’nin, nükleer enerjiden elektrik üret
mek üzere 1970’li, 1980’li ve 1990’lı yıllardaki üç 
girişiminin de sonuçsuz kalmasında:

A) Yukarıda sözü edilmiş olan hususların bir 
bölümünün yetkili kurullar tarafından yeterince 
ciddî bir biçimde değerlendirilememiş olması ka
dar

B) Nükleer santral için ihaleye katılan firma
lardan bâzısının: 1) Türkiye’yi resmen yolunacak 
kaz^ gibi telâkki etmeleri sebebiyle tekliflerinde 
dürüst davranmamış olmaları^, ya da 2) sözlerin
den dönmüş olmaları^ da etken olmuştur.

Teknik Eleman Potansiyelimiz

Bugün Türkiye bir nükleer santral ihâlesinin:

1) İhâle Şartnâmesi’ni hazırlayabilecek,
2) Teklifleri analiz edebilecek,
3) Tekliflerdeki ticârî ve teknik hiyleleri tesbit 

edebilecek,
4) Ticârî ve teknik sapmaları teşhis edip ku- 

ruşlandırabilecek, ve
5) Her bir teklifin ekonomik veçhesini, yâni 

üretilecek olan elektriğin kilo-vatsaatinin maliye
tini hesaplayabilecek bir nükleer nühendis potan
siyeline sâhiptir.

Ancak bu işleri yapmak üzere görevlendirile
cek olan ekibi iyi teşhis edip seçmek gerekir. Bu, 
hiç kuşkusuz, büyük bir sorumluluk içeren: 1) de
rinliğine bir bilgi, görgü ve deneyim birikimi, ve 2) 
büyük bir idrâk, iz’an ve temyiz yeteneği gerekti
ren bir durumdur. Yoksa son Akkuyu Nükleer 
Santral İhâlesi^nde (ANSİ’nde) olduğu gibi, eğer:
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1) ekibin başına ömründe hiç nükleer santral gör̂  
memiş, nükleer mühendisliğin temel kavramların' 
dan yoksun biri getirilecek olursa, 2) teklifleri tek' 
nik yönden değerlendirecek olan yetkili kurulun 
başına da gene ömründe nükleer santral görmemiş 
bir elektrik mühendisi getirilecek olursa, ve 3) 
tekliflerin ekonomik açıdan değerlendirilmesi ise 
bir meteoroloji mühendisinin bilgi ve becerisine 
havale edilirse sonuç gene hüsrân olacaktır.

Nükleer santralin işletilmesinde vazife alacak 
olan teknik elemanlar ise son İhale Şartname' 
si’nin de Öngörmüş olduğu gibi yüklenici firma ta' 
rafından yetiştirileceklerdir. Son ihalede bu kabil 
180 adet teknik personelin önce 1) yurtta, simü' 
lâtör başında, ve sonra da 2) inşâ edilecek olan 
nükleer santralin bir benzerinde iş başında yetişti- 
rilmeleri öngörülmüştür. Yalnız burada dikkat 
edilmesi gereken bir husus kurulacak olan santral 
ile aynı tip ve kategoriden olan nükleer santralle' 
rin sayısının 180 kişinin rutin yetiştirilmesine im- 
kân verecek kadar çok olması zorunluluğudur. 
Eğer bu sayı 6-7 den küçük olursa bu teknik elC' 
manların, belirli bir zaman aralığında, kemâliyle 
yetiştirilmesi asl_ mümkün değildir.

Millî Sanayi Destekli 
Nükleer Enerji

Türkiye’nin nükleer enerjiye geçmesinin sebebi 
yalnızca elektrik üretimi temin eden tesisler kurmak 
olmamalıdır. Türkiye mutlak_ nükleer enerjinin 
barışçı amaçlara yönelik teknolojisini de transfer 
edebilmeli ve hattâ bunu kendi ihtiyaçları için gC' 
liştirebilecek araştırma ve geliştirme (A&G) ku' 
rumlarına ve kuruluşlarına sâhip olmalıdır. Sarsıl' 
maz bir siyâsî kararlılık ile tahkim edilmiş böyle 
bir millî irâdenin neler gerçekleştirebileceğine dâ' 
ir en mükemmel iki misâl Hindistan^ ile Güney 
Kore’dir .̂

1985'1986’da Türkiye Atom Enerjisi Kum' 
mu’nda gerçekleştirilen bir inceleme, Türkiye'nin 
ilk nükleer santralinin A) teknolojisi basit ve kolay 
transfer edilebilir bir santral olması ve B) bundan son
raki nükleer santrallerin de aynı tipden olması şartına 
bağlı olarak, 1) ilk nükleer santralin % 25’inin yet' 
li imkânlarla gerçekleştirilmesinin ve, o günlerde' 
ki şartlarda da, 2) 25 yıl sonra 5. ünitenin yerli im'

kânlarla gerçekleştirilmesinde % 93,5 gibi bir ora- 
na erişilebilmesinin mümkün olacağına işâret et' 
mişti.

Nükleer Hammadde

Türkiye’de nükleer hammadde olarak 10.000 ton 
kadar uranyum ve 380.000 ton kadar da toryum 
bulunmaktadır. Türkiye Dünyâ’da en fazla toryum 
rezervi olan ülkedir. Ancak, bu rakkamlar ülkenin 
rezervlerinin gerçek rakkamları değildir. Bu mâ' 
denler aranan başka mâdenlerin yanında sathî 
olarak teşhis ve tesbit edilenlerdir. Yâni Türki' 
ye’nin bu mâdenler açısından sathî olarak da de- 
rinliğine olarak da tam bir taraması yapılabilmiş 
değildir. Buna binâen Türkiye’nin uranyum ve 
toryum rezervlerinin bu rakkamlardan kat kat üs- 
tünde olması muhtemeldir.

İleride endüstriyel ölçekte bir nükleer yakıt 
fabrikasının tasarımına gerçekleştirebilmek için 
daha 15 Ekim 1986’da Çekmece Nükleer Araştır' 
ma ve Eğitim Merkezi’nde bir Nükleer Yakıt Pi
lot Tesisi hizmete girmiş ve ilk safhada sarı pas- 
ta’dan hareketle sinterlenmiş uranyum oksidi pas
tilleri imâl edilmiştir. 1989 yılında zirkonyumla 
gömleklenmiş, türk ürünü CANDU tipi ilk nük' 
leer yakıt çubuğunun Kanada’da CANDU tipi bir 
nükleer reaktörde test edilmesi plânlanmış iken 6 
Nisan 1986’da TAEK Başkanlığı’nda vuku bulan 
bir görev değişikliği bu projeyi, her nedense, bit' 
denbire akim bırakmıştır.

Kanaatimiz şudur ki bugün Türkiye’nin doğal 
uranyumla çalışan bir nükleer reaktör için yakıt 
fabrikası tasarımlama ve bunu birkaç yıl içinde 
kurabilme potansiyeli vardır. Ancak, ilk nükleer 
santral için, tıpkı son ANSÎ için de yaptığımız gi' 
bi, santralin ilk yakıt yüklemesi ile iki yeniden ya
kıt yüklemesini yüklenici firmanın taahhüt etme
si İhâle Şartnâmesi’nin olmazsa olmaz şartların
dan biri olmalıdır. Son ANSÎ söz konusu olduğun
da AECL ve Westinghouse bu şarta uyarak ilk ya
kıt yüklemesi ile iki yeniden yakıt yüklemesi için 
nükleer yakıtın teminini taahhüt etmişler, fakat 
İhâle Şartnâmesi’ne uymak istemeyen NPI nükle
er yakıtın teminini kesinlikle taahhüt etmediğini, 
nükleer yakıtın başka bir firmadan temin edilme' 
sini bildirmiştir.
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Uzun vâdeli bir plânla, tıpkı Hindistan misâ' 
linde olduğu gibi, hâlen Dünyâ’nın en çok toryum 
rezervine sâhip olan Türkiye’nin de bu rezervi 
kullanabilmesi hayâtî bir önem arz etmektedir. 
Toryumlu nükleer santraller teknolojisi kemâle 
erdiğinde yâni toryum yakıtlı 800-1000 MWe’lik 
santraller güvenli bir biçimde hizmete girdiğinde 
bu toryum rezervi sayesinde Türkiye birkaç yüz
yıl için elektrik üretimini otonom bir biçimde 
halletmiş olabilecektir.

Nükleer Santrallerin Finansmanı

Nükleer santrallerin ilk yatırımı ucuz değildir; fa
kat ürettikleri elektriğin kilovat-saat (kWh) başı
na mâliyeti diğer konvansiyonel üretim süreçleri
ne oranla kompetitif ve, bâzı nükleer santral tip
leri söz konusu olduğunda, hattâ daha da ucuzdur. 
Bir misâl vermiş olmak için son ANSİ’de toplam 
1339 MWe gücünde iki ünite- den oluşan AECL 
teklifinin düzeltilmiş fiyatı 2.976.049.665,- $, 
1205,82 MWe gücündeki tek üniteli Westingho- 
use teklifinin düzeltilmiş fiyatı ise 3.709.385.127,- 
$ idi. AECL söz konusu olduğunda üretilen elekt

riğin hesaplanan kWh başına mâliyeti 4,66 cent, 
Westinghouse’inkisi ise 7,26 cent idi.

Son ANSrdeteklif sâhipleri 15 yıl geri ödeme
li, Eximbank tarafından te*yid edilmiş % 100 
kredi getirmekle zorunlu tutulmuşlardı. Bu zorun
lu şarta AECL tamamen, Westinghouse ise yakla
şık % 85 oranında uymuştu. Westinghouse Türki
ye’de 600 milyon dolarlık bono ihrâc etmek sûre- 
tiyle kredinin geri kalan kısmını karşılayabileceği
ni ümid ettiğini ifâde etmekteydi. Buna karşılık 
NPI sâdece % 10 oranında bir te’yidli kredi geti
rebilmişti.

Yap-işlet-devret modeli nükleer santral yapım
cıları için 1982-1985 arasındaki ihâlede başlan- 
gıçda bir câzibe merkezi teşkil etmiş olmakla bir
likte, yapımcılar daha sonra bu modeli rizikolu 
bulmuşlar ve ihâleden çekilmişlerdir. Yeni bir 
ihâleye çıkılırken bu modelden kaçınılması isâ- 
betli olacaktır.

Nükleer Santrallere Lisans Verilmesi

A. K,nûnen yetkili kurul tarafından bir nükleer 
santrale verilen işletme lisansı (işletme izni belgesi)
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o santralin 1) güvenli, ve 2) güvenilir olduğunun 
garanti belgesidir. Yetkili millî lisans verme 
mak_mı (otoritesi) tarafmdan verilmiş bir lisansı 
olmaksızın hiçbir nükleer reaktör işletilemez.

Türkiye’de 2690 sayılı k_nûna göre nükleer tê  
sislere lisans vermekle ’̂ ^ümlü tek yetkili kurum 
Türkiye Atom Enerjisi Kummu'dur.

Realist olmak gerekirse, TAEK'in orijinal bir 
nükleer santral tasarımını sıfırdan başlayıp incele- 
yerek lisans vermek husûsunda, bugün için: 1) ne 
mükemmel bir örgütü, 2) ne bu konuda yetişmiş 
yeterli sayıda elemanı, 3) ne eksiksiz bir mevzuâtı,
4) ne yeterli donanımı, ve 5) ne de yeterli bilgi 
ve deneyim düzeyi vardır.

Buna karşılık TAEK, önüne konulan ve Tür
kiye'de tesis edilmek istenen ve yapımcının ülkc' 
sindeki lisanslama otoritesinden lisans almış 
olan bir nükleer santralin Türkiye'ye takdim edil
miş olduğu şekliyle:

1. Yapımcının ülkesindeki lisanslama prosedü
rüne uyup uymadığını,

2. Yapımcının lisanslanmış santralin aynısını 
teklif edecek yerde, fiyatını düşük gösterebilmek 
için: farklı, daha az güvenli ve daha az güvenilir 
bir santral takdim edip etmemiş olduğunu (Bk. 3 
numaralı dipnot),

3. Eğer farklı bir santral takdim edilmişse bu
nun lisanslanmış santralden hangi noktalarda sap
tığını,

4. Bu sapmaların TAEK açısından kabûl edile
bilir olup olmadıklarını
inceleyip: a) teşhis, h) temyiz c) tesbit etmek ve 
gerektiğinde de ç) hu konuları Igililerle müzâke
re ve münâkaşa etmek husûsunda yeterli ve yet
kin elmanlara ve bilgiye sâhiptir. Bu inceleme so
nunda TAEK, teklif edilmiş olan nükleer santrale 
lisans vermek ya da tümüyle reddetmek yetki ve 
dirâyetine de sâhiptir.

Bu kısıtlı imkânlarını maksimum etkinlikte 
kullanabilmek için şimdiye kadar TAEK, Türki
ye'de kurulacak olan bir nükleer santral için, 
yapımcının ülkesindeki lisans verme otoritesi ta
rafından verilmiş lisansının bulunmasını şart 
koşmuştur^

Elinde referans olarak böyle bir lisans bulun
madığı takdirde TAEK yukarıdaki hususların hiç 
birini yapamaz. Nükleer santral tesisi gibi milyar

larca dolara bâliğ olan bir konuda kendi millî li
sans otoritesinden lisans almamış prototip ya da 
kusurlu nükleer santral tasarımları için Türki
ye'nin:

1. Yapımcılar tarafından deneme tahtası ola
rak kullanılmasma,

. 2. Sonundan ve mâlî portesinden emin olun
mayan bir mâcerâya sürüklenmesine,

3. Durmuş'Oturmuş'denenmiş bir santral ye
rine cevaplandırılamayan sorularla dolu müphem 
bir prototip tasarımıyla zaman ve üretim imkânı 
kaybetmesine asla cevaz verilemez.

70'li yılların ortalarından itibâren, TAEK'in 
nükleer santrallere lisans verme felsefesinin te
melleri işte bu hususlar olmuştur. Ve TAEK 70'li 
ve 80'li yılların ortalarındaki nükleer santral ku
rulması için yapılan girişimlerde hep bu stratej iyi 
kararlılıkla ve dirâyetle uygulamıştır.

Nitekim bundan 10-12 yıl kadar önce Arjan
tin'in kâğıt üzerinde mevcûd olup da Türkiye'ye 
satmak istediği, ne olduğu ve ne kadar güvenli ve 
güvenilir olacağı belirsiz 25 MWe'lik bir reaktör 
tasarımına 125 milyon dolar ödenmesi mâcerâsı, 
çeşitli kesimlerdeki heveslilerine rağmen, TA 
EK'in bu felsefesi sâyesinde önlenebilmişti.

B. Bir nükleer santralin ya da tasarımının ken
di ülkesinde lisanslanabilir olmasının güvencesi 
onun gerçekten de o ülkede lisanslanmış olması, 
ya da lisans-lanması gereken hususlara ait referans 
ve bilgilerin gerekli incelemeyi yaparak buna ka
rar verecek olan TAEK'in elinde bulunmasıdır.

Hiç bir işveren, bir nükleer santralin Yükleni- 
ci'nin kendi ülkesinde lisans-lanmış olmasını 
uzun süre bekleyemez.

Şu önemli husûsa da dikkat etmek gerekir ki 
yapımcının teklif ettiği temel tasarımın bir bütün 
olarak lisans almamış olması ama çeşitli bölüm
lerinin benzer ya da benzer olmayan reaktörlerde 
kullanılmak üzere lisans almış olması bu tasarımın 
TAEK tarafından lisans alması gerektiğine mes- 
ned ve sebeb teşkil etmez. "TAEK'in Lisanslama 
Felsefesi"nin temeli: Türkiye'de kurulacak olan 
nükleer santralin bir bütün olarak lisansının 
mevcûd olmasıdır.

Lisanslı bölümlerinin bir araya getirildiğinde 
nükleer santralin: 1. güvenli ve ğıivenilir olacağı
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nı, ve 2. hiç bir etüd yapmadan otomatik olarak 
Usanslanmış sayl'labileceğini iddia etmek muhal, 
bunlara hükmetmek ise abestir^.

Sonuç olarak, bir nükleer santralin yapımcmm 
ülkesinde hir bütün olarak lisans almış olması:

1. Türkiye için büyük ve kıymetli hir garantidirP
2. Türkiye'ye zaman kazandıran bir tedbirdir.
3. Türkiye'yi:

Deneme tahtası olmaktan, 
îşten anlamayan enayiler gürûhu yerine ko

nulup mâcerâya sürüklen-mekten, ve 
Fuzulî masraflardan koruyan 

etkin bir stratejidir, ve ayrıca da
4. TAEK'in ve TAEK'deki sorumlu kişilerin bu 
konudaki maddî ve mânevi sorumluluklarını asga
rî hadde indiren
isâbetli bir karardır.

C. Bu bağlamda Referans Santrali kavramı 
önem arz etmektedir. Bununla ilgili olarak son 
ANSİ’nin İhâle Şartnâmesi’nin 1. Cild’inin 4., 
16. ve 19. maddelerine bir göz atmak faydalı ola
caktır.

Madde 4'de:
"Teklif Sahibi, teklif ettiği Akkuyu Nükleer Sant

rali ile benzer kapasitede ve ayni dizayn özelliklerine 
sâhip işletmedeki bir nükleer santrali “Referans 
Santrali” olarak gösterecektir. Bu referans santrali 
tipinin en yenisi olacaktir. Referans santrali için refe
rans santralin sâhibinden en az ihâle şartnamesinde 
istenen bilgeleri ihtivâ eden açıklamak onaylı belge alı
nacaktır. Bu belgeler teklife eklenecektir" denilmek
te,

Madde 16'da:
". ..teklif edilen Santral için referans santralla ilgi

li performans kayıtlan, l<arşılaşılan problemler ve çö
züm sonuçlarını ihtivâ eden bilgiler" in verilmesi is
tenmekte ve

Madde 19'da da:
- Çüvenilirlik Kriteri : Teklif edilen Nükleer 

Santralin işletme güvenilirliğinin üstün olması arana
cak olan en önemli şartlardan biridir. Bu nedenle, 
"Referans Santralı"nın tatmin edici bir yük sayısı ile

en az son 5 (beş) yıllık iyi hir işletme tecrübesi oldu
ğu gösterilmelidir. Şâyet Referans Santrah yeni işlet
meye alınmış bir santral ise dizaynında esasa ait fark
lılığı olmayan ve teklif sâhibi tarafından yapılmış ve 
son 5 (beş) yıllık işletmede olan bir başka işletmedeki 
nükleer santralin işletme performans ve karekteristik- 
leri verilebilir" denilmektedir.

Bu metinler Referans Santrali kavramının 
önemini yansıtmaktadırlar. Nitekim TEAŞ  ken
disine pahalıya patlayacak, güvenilirliği ve perfor- 

, manslan şüpheli bir nükleer santralin tuzağından 
kendisini korumak için teklif edilen santrale da
yanak olacak olan benzer kapasitede ve aynı tasa
rım özelliklerine sâhip ve en az 5 yıllık bir işletim 
tecrübesi geçirmiş (yâni kâğıt üzerinde bir proto
tip tasarımı değil), durmuş'Oturmuş'denenmiş' 
güvenliği ve güvenilirliği müsellem bir santrali bu 
nitelik-lerinden ve özellikle de güvenilirliği açı
sından kıstas olarak seçmiş ve ihâle çerçe-vesi 
içinde teklif edilen tasarımın güvenilirliğini de bu 
tasarımın Referans Santrali'nden sapmalarının 
minimum olmasına^ bağlamıştır.

İşte bundan dolayıdır ki: Referans Santrali 
teklif edilen santrale kefil olarak hem TAEK’in ve 
hem de işleticinin tek güvencesidir. Bu itibârla 
teklif veren yapımcı firmaların tekliflerinin: 1) 
İhâle Şartnâmesi'nin şartlarından sapmaları ka
dar 2) Referans SantralVne nazaran sapmaları 
.açısından da çokiyi inceleninesi ve bu sapmaların 
eksiksiz olarak tesbit edilmiş olması gerekir *̂ .̂

Teklifler, Referans Santrali'ne nazaran, ne ka
dar çok sapma içeriyorsa bu, teklif edilen santralin 
o kadar az güvenilir bir santral olduğunun ve, bu 
santral seçildiği takdirde de: 1) firma ile pazarlık 
safhasının o kadar uzun süreceğinin, ve 2) ihâle 
sahibinin, âkibeti o kadar meçhul bir maceraya 
atılacağının da bir ölçüsüdür.

Ç. Çene bu bağlamda fevkalâde önemli bir 
husus da nükleer santrallerin resmî kullanıcısı 
ile nükleer santrallere lisans veren mak_mın ay- 
nı bir organizasyonun çatısı altında yer almama' 
lan keyfiyetidir,

2690 sayılı k_nûnun 3. maddesine göre Başba- 
kan’a bağlı olan (Dikkat ediniz! Başbakanlık’a değil) 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, aynı k_nûnun 4.
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maddesinin e) fıkrasına göre de, Türkiye’deki 
nükleer tesislere lisans vermekle yükümlü olan 
tek kuruluştur.

Hâlen Türkiye’de nükleer santral kurma izp.i 
olan tek kuruluş Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba- 
kanlığı’na bağlı olan TEAŞ’dır. Bu demektir ki 
TAEK ile TEAŞ’ın her ikisi de Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olsalar bir nükleer 
santral ihalesi, daha başlangıcından îtibâren, şa
ibeli olacak ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı ve dolayısıyla da Bakan: 1) emri altındaki 
her iki kuruluşa müdâhalede bulunduğu^ ve 2) 
ihâleyi objektif, bilimsel ve teknolojik kıstaslara 
göre değil şahsî ya da siyâsî tercihlere göre yön
lendirdiği 1) şüphe ve 2) ithâmından asl_ kurtu- 
lamıyacaktır.

Ne yazık ki birkaç hafta önce TAEK, k_nûnen 
(de jure) değil, bilfiil (de fac-to) Enerji Bakanlı- 
ğı’na bağlanmış bulunmaktadır. Bu:

1) 2690 sayılı k_nûna aykırı, ve
2) Hükümeti hem

a) bu açıdan, ve hem de
b) ileride nükleer santral kurmak istedik

lerinde
töhmet altında ve de Uluslararası Atom Ener

jisi Ajansı’na karşı fevkalâde müşkil durumda bı
rakacak olan hatâlı bir idârî tasarruftur. Bu hâ  
tâdan mutlak_ rücû edilmesi gerekir*

Elektrik Dağıtım Şebekesinin
Kurulacak Nükleer Santrale Uyumluluğu

Bir ülkede kurulacak olan bir nükleer santralin
o ülkenin elektrik dağıtım şebekesi ile uyumlu 
olması zorunludur. Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı (IAEA) da bir nükleer santralin devreye 
girmesinden önce enterkonnekte şebekenin per
formans parametrelerinin tâyin ve üesbit edilmesi
ni tavsiye etmektedir. TEAŞ da bu tavsiyeye uya
rak son ANSİ’den önce, enterkonnekte şebeke 
konusunda uzman danışmanı Roma Üniversite- 
si’nden Prof.dott. Francesco Iliceto ile asistanları 
F. ve M. Covino'ya System Studies for Integrati' 
on of the Akkuyu Nuclear Power Plant into 4 20  
kV Turkish Qrid başlıklı yaklaşık 1000 sayfalık 
büyük hacimli inceleme yaptırmıştır. İncelemeci
ler bu raporda 1000 MWe ve 1370 MWe'lik iki 
farklı birimden oluşan iki santralin Akkuyu'da en
terkonnekte şebekeye bağlanmasının hâsıl edece
ği durumları irdelemişlerdir.

Prof.dott. Francesco Iliceto'nun bu raporuna
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göre bugün: Akkuyu'dan enter-konnekte şebeke^ 
ye, bu sisteme zdTfctr vermeden, ithâl edilebilen 
cek olan tavsiye ve kahûl edilebilir maksimum 
santral gücü 2Y1000 MWe(net)'dirA^

Eğer 1000 MWe'den daha büyük üniteler dev
reye girerse 1) enterkonnekte şebekenin stabilitC' 
sini, ve 2) bütünlüğünü bozmamak için;

A) ya bu ünite, zarûrî olarak, 1000 MWe'den 
daha yüksek gücde işletil-meyecektir;

B) ya da enterkonnekte şebekenin 1000 
MWe'den yüksek birime uyabil-mesini sağlamak 
üzere bu şebekenin masraflı bir tevsii cihetine gi
dilecektir.

Her iki hâlde de meselenin mâliyetinin nükle- 
er santral yapımcılarının vermiş oldukları teklifle
rin ilk yatırımlarına da, üretilecek olan elektriğin 
birim kWh'ine de yansıması doğaldır. Büyük güç
te tek ünitelik bir nükleer santralin sisteme dâhil 
edilmesi hâlinde santralin sistemle uyumluluğunu 
temin etmek üzere:

1) ek nakil hatları,
2) ek trafo merkezleri,

ve kezâ, sistemin stabilitesini ve yedekleme 
durumunu arttırmak için diğer bazı ek masraflar 
yapmak gerekir. Bu masraflar, doğal olarak, böyle 
bir ilk nükleer santralin gerek birim tesis bedeline 
gerekse birim kWh değerine yansıyarak bunları 
yükseltecektir.

Bütün bu bilimsel verilere rağmen, ve teklif 
edilecek olan nükleer santral ünitelerinin gücü
nün son ANSI şartnâmesinde 600 ilâ 1100  
MWe arasında olması kararlaştırılmışken, son 
anda santral ünitesinin güc üst sınırını 1470 
MWe’e yükseltilmesine karar verilmiş olması 
nükleer mühendislerin kabul etmeleri ve hikmeti
ni anlamaları mümkün olmayan bir garâbet teşkil 
etmiştir.

Bugün Dünyâ'da 1000 M We üzerinde güce sâ- 
hip nükleer santral birimleri yalnızca: 1)
A.B.D.nde, 2) Avrupa Birliği'nde, ve 3) Japon
ya'da bulunmaktadır. Bu ülkelerin ise elektrik da
ğıtım şebekeleri Türkiye'ninkiyle kıyaslanamaya
cak kadar büyük, gelişmiş ve güvenilir şebekeler
dir.

Ayrıca nükleer enerjiden hareketle hâlen 
elektrik üretmekte olan 32 ülkeden hiç biri 921 
MWe’den daha yüksek güçteki bir santralle işe 
başlamamıştır; bu da hikmetinin herkes tarafın
dan iyi kavranılması gereken bir husustur.

Nükleer Santral Sitlerinin 
Seçimi ve Kullanımı Felsefesi

A. Nükleer santral için yer (sit) seçimi Ulusla
rarası Atom Enerji Ajansı*nın tesbit ettiği kri
terlere uyularak yapılır. 8,9 km^ kadar bir alanı 
kaplayan Akkuyu Nükleer Santral Siti de bu kri
terler gözetilerek titizlikle seçilmiş ve yıllar boyu 
yapılan gözlem ve incelemeler sonunda buraya 
TAEK tarafından nükleer santral sit lisansı veril
miştir.

Nükleer santrallerin yerlerinin seçimi çok katı 
normlara uymak zorundadır. Bunlardan biri 1) 
deprem fayı hatlarına uzaklık, bir diğeri ise 2) so
ğutma suyu kaynağına yakınlıktır. Nitekim bu ye
rin ve civarının sismik aktivitesi sâbit bir sismik 
kayıt cihazları ağı aracılığıyla yıllarca yerinde ve 
civârında ölçülerek tesbit edilmiş ve datalar İstan
bul Teknik Üniversitesi’nde analiz edilmiştir. Ak
kuyu nükleer santral sitinin ve Anadolu'nun fay 
hatlarından en az 150 kilometre uzağında bulun
duğu anlaşılmıştır. Ayrıca Akkuyu'nun bulundu
ğu Konya’yı, Karaman’ı ve Orta Torosları kapsa
yan bölge Anadolu'nun sismik bakımdan en sâkin 
bölgesidir. Burada Richter ölçeğine göre 6,5 (altı 
buçuk)'dan daha yüksek şiddette bir deprem, ve 
bütün Türkiye genelinde de zâten Richter ölçeği
ne göre 7,9 (yedi onda dokuz)'dan daha yüksek 
şiddette bir deprem kaydedilmiş değidir. Akku- 
yu'ya kurulacak olan nükleer santralin 8 (sekiz) 
şiddetindeki bir depreme dayanıklı olması İhâle 
Şartnâmesi’nde yer almaktaydı. Teklif sâhipleri- 
nin üçü de bu şarta uymuş bulunmaktaydılar.

Ayrıca Akkuyu nükleer sitinin zeminin sağ
lamlığını tesbit etmek üzere bu arâzide çeşitli yer
lerden 3000 metreye kadar inilerek alınan karotaj 
örnekleri zeminin sağlam olduğunu göstermişler
dir. Sitin flora ve fauna'sı (bitki örtüsü ve orada 
yaşayan hayvanları ile böcekleri) ile meteorolojik 
şartlan da yıllar boyu incelenerek tesbit edilmiştir. 
Ayrıca, denizin tuzluluk derecesinin de kıyıdaki
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ve uzaktaki deniz akıntılarının parametrelerinin 
de mevsimlik değişimleri incelenerek tesbit edil
miştir. Site bir liman ve nükleer santralin büyük 
komponentlerini taşıyacak olan gemilerin yanaşa
bileceği bir de iskele yapılmıştır. Sonuçlar Akku- 
yu Nükleer Santral Siti'nin ideal bir sit olduğunu 
göstermektedir.

Aslında B atı Anlamında Nükleer Qiivenlik 
Normları'na uygun olarak inşâ edilen bütün nük
leer reaktörler bulundukları bölgenin sismik özel
likleri de göz önünde bulundurularak inşâ edilir
ler. Hiçbir nükleer reaktör inşaatçısı reaktörün 
depremden dolayı hasâra mâruz kalmasını istemez 
ve bunun için çok katı normlar uygular. Hâlen Er- 
menistaıı'ın kuzey-batısında elektrik üretmekte 
olan fakat, Bulgaristan’daki Kozloduy Nükleer 
Santrali’ndeki 1 ilâ 4 numaralı reaktörleriyle bir
likte, Dünyâ’nın en emniyetsiz ve en güvenilmez 
reaktörlerinden biri olarak kayda geçmiş olan 
Metsamor reaktörü 25.000 kişinin ölümüne sebeb 
olan ve episantrı da bu reaktörün 75 km kuzeyin
de bulunan Aralık 1988 târibli Spitak depremin
de bile normal olarak üretime devam etmiş ve 
herhangi bir hasâra uğramamıştır. Bütün Dün- 
yâ’da zelzeleden ciddî surette zarar gören yegâne 
reaktör ise 1977 yılında, gerekli emniyet önlemle
ri alınmadan inşâ edilmiş olan, Kozloduy Nükleer 
Santrali’ndeki aıs yapımı 1 numaralı reaktör ol
muştur.

Hâlen işletimde olan nükleer reaktörlerin % 
20 kadarı önemli sismik faaliyeti olan bölgelerde 
kurulu bulunmaktadır. Buna rağmen şu âna kadar 
da deprem dolayısıyla bir nükleer reaktörün hasa
ra uğramış olduğu işitilmemiş, kayıtlara geçme
miştir.

Temmuz 1993'de Japonya'da Hokkaido kıyıla
rında vuku bulan 7,8 şidde-tindeki büyük deprem
de depremin episantrından yalnızca 95 km uzakta 
bulunan 550 MWe'lik Tomari 1 ve 2 reaktörleri 
hiç etkilenmeden çalışmağa devam etmişlerdir. 
Ocak 1994'de Kalifornia'da Richter ölçeğine gö
re 6,6 şiddetinde vuku bulan depremde hepsi de 
PWR tipi olan 1070 MWe'lik San Onofre 2, 1080 
MWE'lik San Onofre 3, 1073 MWe'lik Diablo 
Canyon 1 ve 1087 MWe'lik Diablo Canyon 2 
nükleer reaktörleri normal olarak çalışmağa de
vam etmişlerdir. Kezâ 28 Aralık 1994'de Kuzey Ja

ponya'yı vuran 7,5 şiddetindeki deprem de civâr- 
daki BWR tipi 11 nükleer reaktörde hiçbir hasara 
yol açmamıştır. 17 Ocak 1995'de Japonya'da vuku 
bulan 7,2 şiddetindeki Kobe depreminde deprem 
alanı içindeki 2 nükleer reaktörde hiçbir hasar 
oluşmamıştır. 21 Eylül 1999'da Taiwan'da vuku 
bulan 7,3 şiddetindeki depremde ise Chinshan ve 
Kuosheng'deki 3 reaktör de otomatik olarak dur
durulmuş ve hiçbir hasar olmamıştır.

B. Akkuyu nükleer siti nükleer enerji karşıtla
rının iddia ettikleri gibi turistik bir mevki değildir. 
Civârında turistik tesisler kurulmasında da hiçbir 
sakınca yoktur. Buna en iyi örnek Ispanya’nın 
Akdeniz kıyısındaki Vandellos Nükleer Santra- 
li’nin hemen bitişiğindeki plâjdır.

Akkuyu siti, isâbetli bir yerleştirme tasarımıy
la, 6 adet orta boy (600 ilâ 900 M We gücünde) 
nükleer reaktörü kapsayacak imkâna sâhip gözük
mektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus 
aynı bir site tek bir yapımcının aynı tip nükleer 
reaktörlerini yerleştirmenin pekçok yönden opti
mal çözüm olduğudur.

Çevre Sorunları

Nükleer santral söz konusu olduğunda çevrenin 
muhâfazası hakkında çoğu kimseyi tedirgin eden 
çevre sorunları da gündeme gelmektedir. Bunlar:
1) nükleer santralden yayılması muhtemel radyasyon, 
ve 2) nükleer atıklar olarak iki kalemde mütâlea 
edilebilir.

Eğer santral “Batı anlamında Nükleer Güvenlik 
Doktrini”ne uygun olarak inşâ edilmişse bu santra
lin dış duvarlarında ölçülen radyasyon dozu doğal 
radyasyon dozunun dahi çok altında olacaktır. 
Son ANSÎ’nde tekliflerin hepsi de İhâle Şartnâ- 
mesi’nin bu şartına uymaktaydılar.

Kullanılmış yakıtların muhâfazası için ise son 
şartnâmede nükleer reaktörü kapsayan güvenlik 
kabuğu içinde reaktörün ömrü olan 40 yıl zarfında 
biriken kullanılmış yakıtların tümünü ihtivâ ede
bilecek kapasitede soğutma ve muhafaza havuzla
rı öngörülmüştü. Reaktör ömrünü tamamladıktan 
sonra, gerekli dış güvenlik önlemleri alınmak şar
tıyla nükleer santralin, kullanılmış yakıtlarıyla 
birlikte güvenlik kabuğunun içinde hapsedilmiş 
bir şekilde terk edilmesi öngörülmektedir.
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Ülkede nükleer santrallerin sayısı arttıkça bü- 
tün bu kullanılmış yakıtların: 1) yeniden bir mu- 
ameleye tâbî tutulup içlerindeki fisil maddeyi ka- 
zanmak üzere bir tesis kurulması yanında 2) nihaî 
nükleer atıklar için büyük bir deponun da inşâ 
edilmesi gündeme gelecektir.

Millî Nükleer Politikamızın 
Temel İlkeleri Ne Olmalıdır?

Bir ülkenin millî nükleer politikasını ülkenin çı
karlarını gözeterek kararlılıkla belirlemek siyâsî 
otoritenin görevidir. Bu politikanın belirleyici 
muharrikleri:

1) Ülkenin elektrik üretimini dışa bağımlı ol- 
maktan olabildiğince kurtarmak, ve

2) Millî nükleer yakıt rezervlerini isrâf etme
den kullanmakdır.

Bu temeller üzerinde inşâ edilecek olan politi
kanın çerçevesinde:

3) Yalnızca: A) “Batı Anlamında Güvenlik 
Doktrini”ne uygun, B) en az 5 yıl boyunca denen
miş, C) güvenliği ve güvenilirliği yeterince kanıt
lanmış reaktör tipleri tercih edilmelidir.

4) Başlangıçta teknolojisinin kolay kopyalanı- 
labilir ve uygulanabilir olması hasebiyle ve kezâ, 
kısıtlı da olsa, toryumlu yakıt da kullanabilmesi 
açısından doğal uranyumlu nükleer santrallere 
öncelik verilmelidir. Ancak, PWR tipi zenginleş
tirilmiş yakıt kullanan reaktörlerin kullanılmış ya
kıtlarında, hâlâ, doğal uranyumlu reaktörleri işle
tebilecek kadar bir zenginleşme oranı mevcûd ol
duğundan doğal uranyumlu nükleer santrallerin 
yanında PWR tipi nükleer santrallerin tesisi de 
nükleer yakıt ekonomisi açısından önem kazan
maktadır.

5) Nükleer santral sitleri Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı’nın tavsiye ettiği kriterlere göre' 
seçilmelidir.

6) Nükleer santrallerin güçleri ihâleye çıkıldı
ğı zamanki mevcûd enterkon-nekte sistem ile 
mutlak, uyumlu olmalıdır.

7) Nükleer santral ihâlesine yeni prototipler 
değil, durmuş oturmuş, test edilmiş ve en az beş yıl 
başarıyla işletilmiş, teklif edilen santral ile aynı 
özellikleri haiz bir Referans Santrali mevcûd olan

tipler alınmalıdır. Ve bu, ihâlenin eleyici şartla- 
rından biri olmalıdır.

8) Nükleer tesislere lisans vermek konusunda 
tam otorite olan ve 2690 sayılı k_nûna göre Baş- 
bakan’a bağlı olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
özerk bir kurum olma özelliğini muhâfaza etmeli; 
herhangi bir bakanlığın ve hele hele Enerji Ba- 
kanlığı’nın emri altına asi, sokulmamalıdır.

9) Türkiye^nin elindeki muazzam toryum re
zervinden faydalanması kararlı bir Devlet Poli
tikası olmalı ve toryumlu reaktörlerin teknolojisi
ni elde etmek için gerekli bütün önlemler alınma
lı, her türlü fedâkârlığa katlanılmalıdır.

Dipnotlar

1' 12.12.2002 târihinde Ulusal Enerji Forumu’nda tebliğ edil

miştir.

2' Bir nükleer santral en çok 6-1 senede tamamlanmaktadır. 

Buna karşdık: 1) Arjantinde Atucha II nükleer santrali 20 se
nedir tamamlanamamış, 2) Brezilya’da Angra II nükleer sant

rali ise tam 24 senede tamamlanabilmiş bulunmaktadır. Her 

iki santralin inşaatını da aynı Alman firması yüklenmiştir. Şu 

işe bakın ki aynı firma Akkuyu Nükleer Santrali için 1998’de 

teklif veren üç firmadan birinin de iki ortağından biridir. Bu 

konsorsiyum Akkuyu Nükleer Santral ihâlesine: 1) teklif zarf

larının açıldığı gün teminat mektubu takdîm edememiş, 2) fi

zikî olarak mevcûd olmayan, 3) kâğıt üzerindeki tasarımı da

hi tamamlanmamış bir prototip tasarımı olduğundan Alman 

Lisans Otoritesi GRS’den lisans alamamış, 4) Ihâle Şartname- 

si’ne sayısız noktada aykırı, 5) kredi olarak yalnızca gerekli 

olanın %10 kadarını getirebilmiş, 6) pekçok ticâret ve mü

hendislik hiyleleriyle dolu bir prototip tasarımı teklifiyle ka

tılmış olmasma rağmen, ne yazıktır ki TEAŞ Yönetimi tara

fından, ihâleye katılan diğer iki firmaya nazaran, âşikâr bir şe

kilde korunmuş ve desteklenmiştir. Bu durum hakkında bilgi

lendirilen zamanın Hükümeti ise, fesad karıştırıldığı tesbit 
edilen bu ihâleyi, ihale tamamlanmadan, 25 Temmuz 

2000’de iptal etmek zorunda kalmıştır. (B/c. Ahmed Yüksel 

Özemre, Ah, Şu Atom’dan 'Neler Çektim!, Pınar Yayınları, 

İstanbul 2002)

3- A) Meselâ 1984'de Almanlar, fiyatım daha ucuz gösteri
lebilmek için, Alman Lisans Otoritesi GRS tarafından lisans- 

lanmış olan Referans Santrali'nden çoğu da reaktörün gü- 

venliğini ve güvenilirliliğini ilgilendiren 51 noktada sapma 

gösteren, görünüşte aynı ama gerçekte çok farklı ve dolayı
sıyla da bu hâliyle QRS tarafından lisanslanması mümkün

54 Ümran • Ocak • 2003



ENERJİ I OZEMRE-BAYULKEN

olmayan bir KWU santrali teklif etmişlerdi.

Fakat Türk Lisans Otoritesi olan Türkiye Atom Enerjisi Ku' 

rumu (TAEK) bu hiyleyi derhâl tesbit etmiş ve firmaya iti

raz etmiştir. Ayrıca bu ticârî skandali Uluslararası Atom 

Enerjisi Ajansı’na (lAEA'ya) resmen bildirerek bu kuruluşun 

hakemliğine müracaat eden TAEK, Viyana'da yapılan müzâ

kereler sonunda, Almanlar’a TAEK‘ce tesbit edilen 51 sap

madan 43'ünde sapmış olduklarını kabul ettirmeyi başarmış

tır. Geri kalan 8 hususta ise TAEK bunların "reaktör ada- 

sı''mn {reactor ısüand'm) dışındaki sapmalar olmaları hase

biyle TAEK tarafından pazarlık konusu edilebilir ve dolayısıy

la da (iknâ edici kanıtların talcdîm edilebilmesi hâlinde) kabûl edi

lebilir sapmalar olduğuna hükmetmişti.

B) Son Akkuyu Nükleer Santral ihâlesinde ise bir Alman- 

Fransız (Siemens-Framatome) konsorsiyumu olan NPI, ihale 

açılış fiyatını rakiplerine nazaran ucuz göstermek için nükleer 

santralin olmazsa olmaz (yâni olmaz ise santralin işlemesi 

mümkün olmayan) bir sürü fonksiyonel akşamını opsiyon 

olarak teklif etmek cür’etini göstermiştir. Bizler Enerji Baka- 

nı’na ve TEAŞ Genel Müdürü-ne, ve daha sonra da Cumhur

başkanı, Başbakan ve Başbakan Yardımcılarına takdim etmiş 

olduğumuz Haziran/Eylûl 1999 târihli 220 sayfalık "Akkuyu 

Nükleer Santral îhâlesi Değerlendirme Komisyonları” Ra

porlarını, ve Muhâlefet Şerhlerini DEQERLENDIRME 

RAPORU’muzda bunların ve NPl’ın İhâle Şartnâmesi gereği 

yüklenmesi gereken ama sarf-ı nazar etmek istediği diğer mas

rafların (kuruşlandınlabildiği kadarıyla en az) 

1 .172.981.196,- ABD$ kadar tutmakta olduğunu, yâni NPI 

Konsorsiyumu'nun açılış fiyatı olarak verdiği 2.408.659.103,- 

ABD$'lık fiktif fiyatın gerçekte göz boyamağa yönelik ve tek

lif edilen santralin gerçek fiyatının da aslında en az 

3 .653 .640 .199 ,' ABD$ olduğunu gösterdikti.

4- Meselâ AECL firması 1980’li yılların ortasında Akkuyu’da 

“Yap-İşlet'Devret” modeline göre bir nükleer santral inşâ et

meye tâlib olmuş ve bir ön-anlaşma imzâlamış olmasına rağ

men, politik baskılar sonucu bu taahhüdünden vaz geçmiş ve 

ihâle de gerçekleşememiştir.

5- Hindistan sâhip olduğu 360.000 tonluk toryum rezervini 

enerji üretimi açısmdan değerlendirip ekonomik bağımsızlığa 

kavuşabilmek amacıyla uzun vâdeli bir toryumlu nükleer 

santral projesini sabırla uygulaması açısından müstesnâ bir 

misâl teşkil etmektedir. Bugün Hindistan, toryumlu nükleer 

santral teknoloj isinde en ileri düzeyde bulunmaktadır.

Sathî olarak ve tesadüfen tesbit edıılmiş 380.000 ton. toryum 

rezerviyle Dünyâ’nın en büyük toryum rezervini şimdilik elin

de bulundurmakta olan Türkiye’nin bu rezervi akılcı bir bi

çimde kendi ekonomik özgürlüğü için kullanabilmesi için 

Hindistan misâlinden alması gereken ibretler ve dersler var

dır.

6 ' B/c. A.Y. Özemre, A. Bayülken, Ş. Gençay: 50 Soruda 

Türkiye’nin Nükleer Enerji Sorunu, 2. Baskı s. 63-63, Kak- 

nüs Yayınevi, Üsküdar 2000.

7- Son ANSİ’nde ortada fiilen mevcûd olay an ve hattâ kağıt 

üzerindeki tasarımı dahi henüz tamamlanmamış olan NPI 

teklifinde kullanılacağı söylenen ısı eşanjörü ve türbojenera- 

tör gibi bazı parçaların, hâlen kullanılmakta oldukları reaktör

ler için lisanslanmış olmaları hasebiyle, NPI tasarımında da li

sanslı sayılmaları gerektiği hakkında TEAŞ tarafından deli- 

saçması bir doktrin(!) ileri sürülmüştü. Bu doktrin(!) kaplum

bağa tipi VofotKagen’da tatminkâr bir biçimde kullanılmış 

olan bir tekerleğin aynısının bir Jeep 4V4 Grand Cherokee’de 

de tatminkâr bir biçimde kullanılabileceğini iddia etrtıek ka

dar abestir.

8- Son ANSİ’de AECL ve Westinghouse firmalarının teklif 

ettikleri santrallerin kendi ülkelerinde işletme lisansları vardı 

ama NPrınkinin hiçbir lisansı yoktu.

9- Teklif edilen nükleer santralin Referans Santrali’nden sap

maları, asla tipinde ve gücündeki kesin farklılıklar açısından 

değil, ancak güvenliği ve güvenilirliğini arttırıcı yenilikler 

açısmdan kabûl edilebilir.

10- Son ANSİ’de AECL ve Westinghouse firmalarının teklif 

ettikleri santraller için en az 5 yıl tatminkâr olarak çalışmış bi

rer Referans Santrali göstermelerine karşılık kağıt üzerinde 

bile tamamlanmamış yeni bir prototip tasarımı ile ihâleye ka

tılmış olan NPI’ın gösterdiği Referans Santrali’nin, bu firma

nın vermiş olduğu teklifle tip olarak da, güc olarak da, tasarım 

olarak da uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmuyordu.

11- Prof.Dr. Francesco Illiceto'nun raporunun Chapter VI: 

Summarjı and Conclusions kısmında aynen şöyle yazmaktadır; 

«i. Keeping in mind the phenomena (i) and (ii) above, it is 

recommanded to install nuclear units with rated power not 

exceeding 1000 MWe. This will also considerably reduce 

investment in transmission facilities.

iv. In conclusion, the commissioning of the Akkuyu NPP in 

the year 2005 with an installed capacity of up to 2Y1000 

MWe be acceptable. ■

- Prof.Dr. Ahmet Yüksel Özemre: TAEK eski Başkanı

- Prof.Dr. Ahmet Bayülken: Enerji Bakanlığı eski Danışma

nı ve Nükleer Proje Koordinatörü
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BİR MODERNLEŞME PROJESİ OLARAK 
‘İSLÂMCILIK”

MEHMET AKİF AK

“İslâm”dan Ne Anlıyoruz?

Islâm’dan ne anlamamız gerektiğini bu dinin Kut' 
sal Kitabı ve Peygamber’i, ayetler ve hadislerle 
açıkça ifade etmişlerdir. Burada bunları aktarma
yacağız. Konuyla ilgili ayet ve hadisleri ilgili her
kes az çok bilmektedir. Zaten sorun, insanların İs
lâm denince neyi anlaması gerektiğinde değil. So
run, metinlerin farklı anlaşılmak kastıyla farklı 
okunmasmdadır. Ya da başka bir deyişle ihtilaf, 
Müslümanların bu ana metinlerdeki ifadeleri na
sıl anladıkları ve ne şekilde hayata aktardıkları 
konularında ortaya çıkmaktadır. Yalnız peşinen 
söylemeliyiz ki, bu ihtilaflar, bazılarınca sanıldığı 
üzere ^ f̂elaketimiz *̂in asıl illeti, sebebi ya da kay
nağı değildir. Çünkü İslâm’ın yaşama nedeni olan 
dinamiklerinden birisi de **farklılıkları” tüm ev
renin ve hayatın kanunlarından sayması ve İs
lâm’ın kendini bu farklılıkların üzerine inşa etmiş 
olmasındadır. Bu bakımdan İslâm, dinler tarihin
deki kategorilerde yer alan dinlerden biri değildir.

Müslümanların uzak-yakın tarihinde pek çok 
itikadi-fıkhi-siyasi mezhebin, bir o kadar da tari- 
katın-cemaatin ortaya çıkmış olduğunun ve bun
ların hemen hepsinin de İslâm dairesinde kalmış 
ve yaşamış bulunduğunun altını çizmeliyiz. Hatta 
bu farklı mezhep, tarikat ve cemaatlerin doğması
nın Müslümanlar tarafından (bazı istisnalar dışarı
da tutulacak olursa) son derece doğal karşılandığı, 
daha da önemlisi bu farklılıkların. Dinin bir gere
ği olarak anlaşıldığı meydandadır. “Ümmetin ihti
lafında rahmet bulunduğunu” kabul, başka hiçbir

dinde rastlanmayan çok önemli, kurucu, belirleyi
ci bir özelliktir. Bu durum, bize şu gerçeği öğreti
yor:

Tüm tarihsel süreçte ve farklı Müslüman 
coğrafyalarda aynı şekilde anlaşılan ve uygula  ̂
nan tek bir İslâm olmamıştır ve olmayacaktır. 
Demek ki, “ümmet”, bütün ihtilafların sona erdi
rildiği bir "altın çağadaki ‘^güneş ülîcesi”nde ya
şayan bir ‘^ermişler topluluğu” değildir. Eğer bu 
doğruda anlaşıyorsak, bu kabulün, düşünce siste
mimizi ve fiillerimizi belirlemede ne denli etkili 
olacağını da kavrarız. Tarihsel süreçte değişik coğ
rafyalarda farklı algılanmış ve uygulanmış bulun
ması, İslâm’ın zaafını değil, tam tersi eşsiz ve ben
zersiz dinamizmini gösterir.

İslâm dışında hiçbir din, farklı okunmayı, fark
lı uygulanmayı peşinen serbest bırakacak cesareti 
gösterememiştir. Buna bağlı olarak yine hiçbir di
nin mensupları, başka başka dinlerin, kültürlerin, 
medeniyetlerin iyi-doğru-güzel ürünlerini, gele
neklerini diye isimlendirerek paylaş
mamış, kendilerine mal etmemişlerdir. Bu, aslın
da karşısında hiçbir rekabete şans tanımayan 
muhteşem bir güç gösterisidir. Ve biz tarih boyun
ca İslâm’ın rakiplerinden değil, ancak hasımla' 
nndan söz edebiliriz. İslam dışındaki diğer dinle
rin mezhepleri, kanla, ateşle doğmuşlar ve ancak 
savaşlarla yaşayabilmişlerdir. Her mezhep, kendi 
dışındakileri gayrı meşru görmüş ve göstermiş, 
kendisini ise dinin biricik temsilcisi saydıktan 
başka bunu dünyaya zorla kabul ettirmeye çalış
mıştır. İrlanda’da bugün de devam etmekte olan
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kanlı çatışmalar, bu gerçeğin sayısız kanıtından 
yalnızca birisidir. ABD’de yaşayan Katoliklerin 
hayatlarının şu son zamanlarda bile hem devlet, 
hem de protestan çoğunluk tarafından baskılara 
maruz kaldığı biliniyor.

İslâm’ın diğer dinlere göre bu açık imtiyazına 
karşılık Müslüman düşünürlerin önemli bir kesi
mi, günümüzde Evrensel .İslâm Barışı’nın pratiği
ni, teorisini, söylemlerini yeniden kurmak ve ge
liştirmek gibi asli bir görevin gereklerini yapmak 
şöyle dursun, gırtlaklarına kadar ekonomik-poli- 
tik teori tartışmalarına dalmıştır. Bunlar, İslâm 
dünyasının tamamı için geçerli olacak bir ^Hdeolo' 
j i ” inşa etmeye çalışmaktan ve Dinin yorumunu 
“tek”e indirmeye çabalamaktan vazgeçecek de 
görünmüyorlar.

İslâm’ı algılayış biçimini ve yorumunu **teJdeş' 
tirme*  ̂düşüncesi ve Dini siyasi-ekonomik-sosyal- 
hukuki çerçevede bir rasyonel sisteme indirgeme 
eğilimleri, çok açıktır ki, bir Avrupai hastalıktır. 
19. ve 20. yüzyıl pozitivizmi, sosyolojizmi, özellik
le de marksizminin etkisiyle total bir dünya “sis
temi” ya da “ideolojisi^ni İslâmi içeriklerle yeni
den üretme çabalarıdır bunlar. Katolikliğin mad- 
di'dünyevi iktidarını yıkanlar, onun yerine onun 
gibi hayatın her alanını düzenleme iddiası taşıyan 
başka ideolojiler koydular.

Müslümanlar arasında bu türden tezlerin ve 
görüşlerin ortaya çıkışının ana sebebi, belki de 
sosyal hayatı, hukuku, ekonomiyi düzenleme yete
neğine sahip olma bakımından İslâm’ın “başka 
ideolojiler”den hiçbir eksiğinin bulunmadığının 
kanıtlarını göstermeye çalışmak olmuştur. Başka 
bütün alanlarda yenilmiş olmanın doğurduğu ezil
mişlik duygusu, Müslümanları, İslâm’ın mefahiri
ne sığınmak kadar, kuru kuruya İslâm’ın zamanın 
bütün sorunlarını çözecek yegane “sistem” oldu
ğunu savunmaya da sevk etmiş görünüyor. Böyle
likle İslâm, insandan kendini inşâ etmek üzere 
köklü adımlar atmasını bekleyen değiştirici, dö
nüştürücü “iman”dan soyutlanıp, sayılamayacak 
kadar artmış, arttırılmış insan ve dünya sorunları
nı çözmeye aday pratik, pragmatik bir “vasıta” ha
line getirilmiş oluyor.

Gerçi bu yeni durumu, çözülme devrine mah
sus yaşama-savunma reflekslerinin bir sonucu sa

yabilir ve bir noktaya kadar da anlayabiliriz. An
cak, bu yolda yapılanların, son iki asır boyunca İs
lâm’ın mahza ‘̂ ed-Din** olmaktan ibaret bulunan 
ruhunun ve manasının bu haliyle anlaşılmasının 
önündeki en büyük engel olarak durduğu da açık
tır.

İslâm’ın geçmiş çağların olduğu gibi çağımızın 
da bireysel ve toplumsal sorunlarına sağlıklı çö
zümler üretme bakımından eşsiz bir potansiyel ta
şıdığı açıktır. Öte yandan ‘̂ tevhid**, zaten başlı ba
şına külli-total bakışı kolaylaştıran bir kavrayış bi
çimidir. Keza bugün insanoğlunun da geçmiş ile 
kıyaslanamayacak ölçüde zaman-mekan boyutun
da iç içe girdiği, yakınlaştığı ve zaman-mekan 
kavramlarının günümüzde geçmiştekine bakarak 
çok farklı muhtevalar kazandığı meydandadır. 
Ancak ne İslâm’ın evrensel bir din olduğu gerçe
ği, ne “tevhid”in kazandıracağı küllilik, ne de 
dünyanın artık bir **globaV* köye dönüştüğü yo
lundaki iddialar, İslâm adına **evrenseV\ ^HotaV* 
bir “ideoloji** kurulmasına yol ve imkan vermez. 
İnsanların, toplumların mutluluk ve huzuru, fark
lı yaratılmış olmaları ile doğrudan ilişkilendiril- 
miştir. îslâmhn bütün insanlar için bir hidayet 
vesilesi olduğu gerçeği, total bir rejime, her yerde 
geçerli tek bir sosyal sisteme, ideolojiye işaret et
mez. Müslüman dünyada bu istikametteki çalış
malar ve iddialar, mağlup topluluğun “savunmacı 
psikolojisi” ve bir türlü yakalayamadığı “modern
leşmeye” katılma arzusuyla açıklanabilir ancak; İs
lâm’ın iddia ve talepleri ile değil. Özetleyecek 
olursak;

1. Yeryüzündeki tüm bireylerin ve toplumla- 
rın, sayılarınca farklı özelliklere sahip kılınarak 
yaratılmakta olduğu İlahi gerçeği ile İslâm’ın bü
tün insanlar için evrensel bir hidayet kaynağı ol
ması İlahi gerçeği birbiriyle çelişmeyen durumlar
dır. Dinin özünü teşkil eden "insanın ve toplu
mun sorumluluğu** ve “yaptığının bedelini öde- 
mesi** ilkesi, “topyekûn kurtuluş** ya da “toptan 
batış** teorilerini geçersiz kılar.

2. Ancak “farklılıkları** peşinen öngören ev
rensel bir Din, tarihi, fiziki ve sosyal şartlara indir
genip buharlaştırılmaya da izin vermez. “Ümmet 
ideali**ne insanları ve Müslümanları tek tip fert
lerden oluşan bir topluluk oluşturma anlamı yük-
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lenemez ama yine de "ümmet”, Dinin, bir tek ka
tegoriye indirilemeyecek, çerçevelenemeyecek 
çok boyutlu nihai ideallerinden biridir ve bu ide
alden vazgeçilemez.

3. Evrensel İslam ile, sonsuz çeşitlilikteki bi
reyselliğin ve toplumsal anlamda da yerelliğin bu
luşabildiği o harika noktada İslâm’m tarihsel serü
veninde farklı coğrafyalardaki olağanüstü tecelli
leri, pratikleri çıkar karşımıza. Biri diğerini nak
zetmeyen, yok saymayan, bir birlerini besleyen, 
güçlendiren farklı dinamikler, eşsiz bir renk cüm
büşü, armonisi şeklinde uygarlıklar, kültürler inşa 
ederek dünyaya güzellikler katar.

4. İslâm, tek bir siyasi rejim, kodifiye edilmiş 
tek bir hukuk düzeni ile şablonlaştırılmış bir sos
yal, ekonomik sistem ve ideoloji biçimi önermez; 
aynı kapta eritilip mecz edilmiş, tek tipleştirilmiş 
bir insanlık vaat etmez. O’na dayanarak, hayatın 
her eylemine ve her alanına dair söylenecek şey
ler bulunması -ama mutlaka bulunması-, her yer
de ve her zaman aynı biçimde varlığını sürdürecek 
donmuş bir sistem inşa etmeyi gerektirmez. Bu
nunla birlikte İslâm, “Bir Tek Yaratıcıya kulluk” - 
başka bütün ilah taklitlerini red- paydasında or
taklaşan, Batı’daki çağrışımlarından tamamen ay

rı, kendine özgü anlamıyla *^hirey**levden meyda
na gelecek, ama biri diğerinin parçası olma bilin
cine yükselmiş, maddi-manevi anlamda huzura 
kavuşmuş, barış ve kardeşlik içinde yaşayan “Kür” 
bir insanlık hedefine varma idealinden de asla 
vazgeçmez.

Zaman ve Mekan Farklılıklarmm 
Düşünce ve Davranışlara Etkisi

İslâm’ın "tevKid” (birlik) içinde aynı anda "te
nevvürü (çeşitliliği, kesreti) içermesi nasıl 
"mümkün” olabiliyorsa, müşahhasta mücerredi 
(somutta soyutu), mücerrette de müşahhası (so
yutta somutu) ihtiva ediyor olabilmesi ve insani 
bakış açısından bakıldığında biri diğerine zıt görü
nen pek çok niteliği bir arada bulunduruyor olma
sı, üzerinde çokça kafa yorulması gereken açıkla
yıcı, aydınlatıcı hususlardır. Esma-ı Hüsna’nın 
(Yaratıcının Güzel İsimleri) bazılarını hatırlaya
lım: O, hem Ez-zahir (görünen), hem El-batın 
(gizli); hem El-evvel, hem El-ahir’dir. Cemal ile 
Celal’i, Rahman ile Kahhar’ı birlikte bulundurur. 
Bu tespitler, konumuz bakımından şu açılardan 
önemlidir;

**Tevhid”e doğru yol alan bir **kesret̂ * ( ç o k - 
luk, çoğulculuk) inancı, İslâm ilahiyatının temel
lerinden olduğuna göre, **sorumluluk** ilkesinin 
de bir mecburiyeti olarak, bireyler ve toplumlar, 
kendi evlerinden başlayıp sokağa doğru yayılan 
bir “arınma” ve “kurtulma” mücadelesi verecekler 
demektir. Hiç şüphesiz Müslümanların kendi ara
larında, hatta bütün insanları kuşatan bir dayanış
ma ve yardımlaşma çabası içinde olmaları da 
“Hak”tır. Ancak ^Hedric** (derecelendirme, sıraya 
koyma) de bu "Hak” kadar İslâm’ın esaslı bir ta
lebidir. Müslümanların tarihine ancak bu bakış 
açısından bakabildiğimizde İslâm tarihinde yaşa
nanları sağlıklı bir biçimde anlayabilir ve bu ta
rihten günümüz için tecrübeler çıkarabiliriz. Aksi 
halde "geçmişi inkar** ya da “geleneği putlaştır  ̂
ma” seçeneklerinden birinde karar kılmak kaçı
nılmaz olur.

Bu yazının maksadını ve izlediğimiz yöntemi 
tarif etme babındaki bu açıklamalardan sonra, 
yaklaşık iki asırlık tarihimizde ortaya çıkmış bulu-
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nan fikri-siyasi akımlar ve olaylar hakkındaki bazı 
genel tespitlerimizi artık paylaşabiliriz.

Kolonyalizm’in, Müslüman dünyayı etkisi altı
na alması, İslâm dünyasında yeni fikri-siyasi hare
ketlerin doğmasına, ya da var olanların dönüşme
sine yol açmıştır. Müslüman dünyada bu tarihten 
sonraki fikri-siyasi hareketleri, pek çok ölçüt kul
lanarak sınıflamak mümkün; ancak bu hareketle
rin ortaya çıktığı Müslüman ülkeleri “sömürge 
olanlar ve sömürgeciliği yaşamayanlar” biçimin
de ayırıp incelemek bizce buralardaki fikri-siyasi 
hareketleri anlamada oldukça işe yarayacaktır. 
Hemen bu iki eksenin, “bağımsız” ya da “sömürge” 
oluş karakterinin fikri-siyasi hareketlerin oluşum
larında nasıl etkili olduğunu incelemeye başlaya
biliriz.

a. Sömürgeleşmiş Müslüman Dünyada Durum ' “ f-.

Balkanlar, Rusya, Orta Asya, Kafkasya,. Hint Alt 
Kıtası, Uzak Doğu, Ortadoğu ve Afrika’daki Müs- 
lümanlar, yer yer 300 seneyi de geçen bir zaman
dan bu yana esaret hayatı yaşamışlardır. Osmanlı 
Devleti ayakta iken bu memleketlerin tamamı ile 
ilgilenmiş, buraların Müslümanları da Osmanlı 
Devletini bir melce, bir ümit kaynağı görmüşler
dir. Bir dönem bu karşılıklı ilginin adına “Ittihad-
1 İslâm” denmiştir. Ancak Osmanlı Devleti’nin 
yıkılmasından sonradır ki, her Müslüman ülke 
kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmıştır. 
Artık ortada halife olmadığına göre buralarda or
taya çıkan hareketler her şeyi yeni baştan kurma
yı deneyeceklerdi.

Bu ülkelerde hemen tümü de Türkiye’de hila
fetin ilgası operasyonundan sonra zuhur eden fik- 
ri-siyasi hareketlerin başat özelliği *%ağımsızhkçi' 
ilk” ve ^^sömürgeciye karşı direniş mücadele^ 
si”ni, hareketlerinin merkezine oturtmalardır. Ba
tı tarafından * İ̂slâm fundamentalizrnV*, “siyasal 
İslâm** v.b. kavramlarla adlandırılmak istenen ve 
lanetlenip savaş açılan hareketlerin tümü ilk kez 
bu sömürgeleştirilmiş Müslüman ülkelerde ortaya 
çıkmıştır. Anılan bu bağımsızlıkçı** hareketlerin 
öncelikle birincil olarak “siyasal** taleplerinin 
bulunması ve amaçladıkları siyasi yapının, örgüt
lerinin veya kurmayı düşündükleri devletin ismi-

CEMALETTİN AEGANİ

nin başına mutlaka “Islâm” kelimesi eklemeleri
nin nedeni de buradan bakıldığında kolayca anla
şılır. Örgüt ya da devletlerin adının başına İslâm’ı 
ilave etmenin şüphesiz başka nedenleri de vardır; 
ki bunlardan biri de, bağımsızlık savaşı verilen Ba- 
tı’ya karşı durmayı mümkün kılacak donanımda 
bir “istinatgah” olarak İslâm, onlar için bütün çağ
rışımları ile müthiş bir hazine olabilirdi. Tabiatıy
la İslâm’a ait “cihat”, “şahadet”, “fetih”, “i’lây-ı 
Kelimetullah” gibi kavramlar ve simgeler de bu 
mücadele sürecinde kaçınılmaz olarak kullanıla
caktı.

Bu yerel “bağımsızlıkçı-islâmi” hareketler, bir 
başka mecburiyetle daha karşı karşıya kaldılar; 
“milliyetçi** oldular. Önceleri İslâm ile milliyet
çiliği bağdaştıran bir kısım hareketler, sonra tü
müyle milliyetçilikte karar kıldılar. Diğer bir kıs
mı ise İslâm ve milliyetçiği bir arada tutmayı sür
dürdü. Hiç şüphesiz asıl olarak “bağımsızlık ka- 
zanma** ideali en etkileyici amil olarak ilk derece
deki yerini korudu. Parça parça kurtuluş hareket
lerinin ve devamında milli-Müslüman siyasi yapı
ların ve devletlerin doğmasında Cemaleddin E f' 
gani, tam anlamıyla ilk öncü oldu ve önemli gö
revler üstlendi.
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Sömürgecilik zamanlarına mahsus silahlı bâ  
ğımsızlık hareketleri bugün artık yok. Çünkü sö
züm ona artık sömürgecilik yok. Kimse şimdilerde 
bu ‘̂ sömürge” kelimesini telaffuz etmiyor. Sanki 
İngilizler, Fransızlar, Italyanlar ilh., uzun sürelere 
işgal ettikleri sömürgelerdeki mevcudiyetlerine si' 
lahlı direnişler karşısında yenilerek son vermişler 
ve çekildikleri bu ülkelerde “bağımsız” devletler 
kurulmasma göz yummuşlardır! Tabii ki yalanın 
böylesi büyüğüne her zaman rastlanmaz. Hakikat
te herkesin pek ala bildiği üzere Batı’nın sömürge
ciliği hiç bitmedi; şu an geçmiştekini bile aratacak 
boyutlara ulaşmış olarak ve gelişerek devam edi
yor.

Geçmişte olsun, günümüzde olsun sadece adı 
“bağımsız” olan devletlerin kukla yönetimlerine 
ve dolayısıyla onların ardındaki Batılı efendilere 
karşı verilen bağımsızlık mücadeleleri, gerçekte 
mahiyetleri itibariyle ^^sömürgeciliğe karşı meşru 
müdafaa savaşları^*dır.

Hakkı gasp edilen her canlı, gasp edene karşı 
koyar. Üstelik bu karşı koyuş eylemi, ilk doğuşu 
anında tamamen içgüdüseldir, tabiidir, meşrudur. 
Ne var ki Batıklar, talan ettikleri ülkelerin ahali
sinin bu en "meşru müdafaalarını uygarlığa sal' 
din olarak ilan ettiler ve kendi haksız işgallerini, 
zorla ele geçirme, gasp, talan ve paylaşmalarını 
böylece meşrulaştırmaya çalıştılar. İnsanların, 
toplumların, kendi tabii haklarını, üzerine doğ
dukları topraklarını, atalarından miras kalan ülke
lerini saldırgana karşı savunmalarının Batı litera
türündeki karşılığı **uygarlığa saldın” olmuştur.

Batıklar, Batılı toplumlardaki Tarihi önyargı 
ve kanaatleri kışkırtarak kendi ürettikleri kadim 
“İslâm” korkusunu yeniden diriltmeye çalışıyor 
ve Müslüman ülkelerdeki bu savunma hareketle
rini gerekçe göstererek *Wadikal İslâm” yaygarası 
koparıyorlar. Bununla iki hedefi bir atışta vurmuş 
oluyorlar; hem asırlardır biçim değiştirerek ama 
sürekli şiddetlenerek devam ede gelen sömürgeci
liklerini, zulümlerini ve adaletsizliklerini gözler
den kaçırıyorlar, hem de basımlarını yalnızlaştı
rıp, marjinalliğe itiyorlar.

Batı, geçtiğimiz asırlarda, sömürgeciliğinin ilk 
zamanlarında dünyaya yayılmasını, **uygarlık ışı- 
ğını dünyanın geri kalmış ülkelerine ulaştırma”

misyonuyla açıklıyordu. Şimdi ise doğrudan ya da 
dolaylı olarak elinde bulundurduğu sömürgelerde 
yaşayanların, ülkelerini savunmak maksadıyla 
verdikleri mücadelelere karşı akıl almaz yöntem
ler ve silahlarla yürüttüğü ahlaksız ve hayasız sa
vaşı, ‘̂uygarlığı tehdit eden şer kuvvetlere ve te
röristlere karşı kutsal haçlı seferi” olarak adlan
dırıyor. Daha önce dünyaya uygarlık yayma” 
misyonu olarak ifade ettiği yalanının tek nedeni 
vardı; bu ülkeleri fiili-fiziki olarak ele geçirmeye 
mazeret bulmak; bugünkü yalanının amacı ise za
ten elinde bulundurduğu çağdaş sömürgelerini el
den çıkarmamak bahaneler icat etmektir.

Konuyu bu vadide daha da uzatmak mümkün; 
ama biz şöyle toparlayalım:

Sömürgeciliği yaşayan Müslüman ülkelerde 
doğan "meşru müdafaa” çerçevesindeki fikri-si- 
yasi hareketlerin karakterlerinin oluşumunda sö
mürge ortamının ahvalinden önemli izler bulu
nur. Bunlar istedikleri kadar evrensel sloganlar 
kullansınlar, ortaya çıkış nedenlerinin gereği ola
rak yine de yerel ve öznel kalırlar. Çünkü güncel, 
somut, gayetle acil bir sorunları bulunmaktadır; 
sömürge halinde yaşıyor olmak.

Yakın geçmişteki bazı olayları hatırlayalım:
Bir ara “emperyalizme karşı mücadelenin bay

raktarlığını yapan sosyalizm”in, aslında herhangi 
bir kapitalist deneyimleri ve sınıf mücadelesine 
dayalı bir sosyal yapılarının bulunmamasına rağ
men fakir, sömürülmüş üçüncü dünya ülkelerin
den nasıl ciddi taraftar topladığını düşünelim. Ha
la Küba, Çin ve Kuzey Kore, kendilerini Batının 
tasallutundan korumanın adına “sosyalizm” demi
yorlar mı?

Hakikatte Sosyalizmin Sovyet uygulaması ile 
tarihin sahnesine çıkışında da açıklanmağa muh
taç esrarengiz noktalar bulunmaktadır. Sadece 
herkesin tekrarladığı bir gerçeği hatırlayıp geçe
lim;

Sosyalizm, Rusya’da hayata geçmesi beklenen, 
tahmin edilen bir ideoloji değildi. Marks, sosyalist 
devrimi Avrupa’da beklemişti. Öte yandan yakın 
geçmişte akın akın sosyalizme koşan Müslüman- 
1ar, Sovyet Marksist-Leninist sosyalizmini aynen 
izlemeyi hiç düşünmemişlerdi. Bunlar, hatta bir 
İslâm sosyalizminden söz ediyorlardı. Arap ülkele
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rinde Baasçılığın bugün zayıflamış görünse de bir 
zamanlar ne kadar yaygınlaştığı hatırlardadır.

Tüm bu sosyalist yaklaşımlarda da ana hedef, 
sosyalizm rejiminin kurulması değil, sömürgeciliğe 
karşı duruş imkanı verecek ve sömürgecinin ide
olojisiyle karşı kutupta yer alan, aynı zamanda ev- 
rensel iddialar taşıyan bir başka dayanak bulabil
mekti. Zaten Lenin’den itibaren “milli mesele”, 
paradoksal bir biçimde sosyalizmin gündemine 
girmiş, Sovyet rejiminin kurulmasında ve yaygın
laşmasında “milli mesele” ve “milli bağımsızlık” 
önemli katkılar sağlamıştı. Bugünkü Çin’in milli 
sosyalizmi de bu çerçevede başlı başına ele alın
ması gereken bir olgudur. Güney Amerika ve Gü
neydoğu Asya’da sosyalizm denemeleri sınıfsal 
mücadelelerden çok ötede gerçek birer milli ba
ğımsızlık mücadeleleri oldular. Böylece uzun bir 
zaman süresince Batı sömürgeciliğine maruz ülke
lerde bağımsızlık mücadeleleri sosyalizm şemsiyesi 
altında yürütüldü. Şu an Sovyetlerin dağılmış ol
masının da etkisiyle artık sosyalist enternasyona
lizm yok; bunun yerine milli sosyalizmler var (bu, 
nasyonal sosyalizm değildir)

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: sömürge ül
kelerde ana sorun, sömürgeciden kurtulmanın bir 
yolunu bulabilmektir; bütün mücadeleler, bu mer
kezde odaklanır. Ancak sömürge ile sömürgecinin 
gücü kıyas kabul etmez ölçüde farklıdır. Bu sebep
le sömürgeler devasa sömürge güçlerine karşı veri
len mücadelede bazı evrensel değerlere ve güçlere 
yaslanmayı, kaçınılmaz bir mecburiyet olarak gö- 
rürüler. Bu, zamanın şartlarına göre bazen İttihad' 
ı İslâm  siyasetini, bazan Sosyalist Enternasyonal, 
Baas Sosyalizmi, kimi zaman da “îslâmcılık” ya da 
“milli sosyalizm”ler olmuştur.

İnancı, dini, ırkı ne olursa olsun, her topluluk, 
dışarıdan yapılan saldırılara karşı tabii bir içgüdü
nün itmesiyle kendini savunur. Bu savunma hare
ketlerini ^*uygarlığa karşı terörist saldırı** olarak 
adlandırmak nasıl büyük bir yalansa ve bu yalanla 
sürüp giden Batı sömürgeciliğini gözden uzak tut
mak ve rakipsizleştirmek* niyeti güdülüyorsa, niha
yetinde birer bağımsızlık savaşı olan bu hareketle
re “meşru müdafaa” dışında nitelikler ve misyon
lar yüklemek de tıpkı bu büyük yalan gibi sömür
gecilerin amacına hizmetle sonuçlanabilmektedir.

b. Sömürge Olmamış Müslüman 
Dünyada Durum

Bu başlık altında zikredilebilecek ülkeler, Türki
ye (Osmanlı geçmişiyle birlikte) ve İran’dır.

Bu ülkeler, Batı sömürgesi olmadılar. Osmanlı 
Devletinin bugünkü Türkiye hudutları dışında ka
lan topraklarının tamamının Osmanlıdan kurta
rılmak bahanesiyle sömürgeleştirildiğini, ardın
dan da buralarda kukla devletler kurdurulduğunu 
biliyoruz. Ancak Türkiye bir şekilde bu süreçten 
sömürge olmadan çıkmamayı başardı. İran ise za
ten hiçbir zaman Avrupa’nın askeri saldırısına uğ
ramadı. Yani bu iki ülke dışarıdan fiziki bir teslim 
alma, toprak, mülkiyet, ticaret, ziraat, siyaset hak
larının kısmen veya tamamen gasp edilmesi duru
muyla karşılaşmadılar. Bu ülkelerin, iyi-kötü, doğ
ru ya da yanlış olsun, sosyal, siyasi, iktisadi, huku
ki sistemlerinin kendileri tarafından kurulduğu bir 
gerçektir. Sömürgeci sistemin bu ülkelere etkisi 
hiç olmadı değil, zaten olmaması da imkansızdı; 
ama tarihsel yürüyüşlerinde büyük iniş-çıkışlar ya
şansa da bunlar, hayatlarında esaretle kesilen ko
pukluklar yaşamadılar. Hem Türkiye’de, hem 
İran’da yaşanan bir dizi Batılılaşma teşebbüsleri
nin bazan kendini sömürgeleştirmekle sonuçlan
dığını görerek bu uygulamaları sıkı bir eleştiriye 
tabi tutabiliriz. Ama böyle dahi olsa bu kendini 
sömürgeleştirme anlamına gelecek kararların da 
yine kendileri tarafından alındığı ve son tahlilde 
bunların esaret hayatı yaşamadıkları bir gerçektir. 
(İslâm dünyası dışında Batılılaşma sürecini aynı 
zaman diliminde neredeyse aynı biçimlerde yaşa
yan Rusya, Japonya ve Çin örneklerini de burada 
bu çerçevede hatırlamalıyız.)

İşte tam bu noktada biz, bu bağımsız yaşama 
halinin, bu ülkelerdeki fikri-siyasi akımlara kattı
ğı kendine özgü özelliklerden söz etmek istiyoruz
(1). İran ve Türkiye’nin Müslüman dünya içinde
ki konumları, sömürge statüsünde yaşamamış ol
maları nedeniyle diğerlerine göre çok farklıdır. 
Doğal olarak buralardaki fikri-siyasi oluşumlar da 
hep farklı olmuştur ve olacaktır. Bunu aşağıda ay
rı bir başlık altında ele alacağız. Buraya geçmeden 
önce birkaç cümleyle “kendini sömürgeleştirme” 
durumlarından söz edelim.
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c. Kendini Sömürgeleştirme Durumları

“Kendini sömürgeleştirme” transformasyonu, da
ha doğrusu deformasyonuna dünyada Batmm sal- 
dırısma uğramış her yerde rastlanılabilir; hem sö
mürgeleştirilmiş ülkelerde, hem de sömürgeleşme 
süreci yaşamamış ülkelerde. Kendini sömürgeleş
tirme teşebbüslerinin mahiyetini anlamak için se
naryoyu yeniden hatırlamamız lazım.

Avrupa, dünyaya “uygarlık ışığını yayma” yo
lunda kendini parçalarcasına sağa sola saldırırken, 
geçmişleri güçlü büyük ülkeler (Türkiye, Mısır, 
Rusya, Japonya, Çin v.d.) Avrupalılara, “siz yorul
mayın, biz sizin yapmak istediklerinizi kendimiz 
yaparız, Batılılaşı-

îslâm dininin tarihsel süreç içinde değişik 
coğrafyalarda farklı algılanmış ve uygu
lanmış bulunması, Islâm’ın zaafını değil, 
tam tersine eşsiz ve benzersiz dinamizmini 
gösterir.

rız, yeter ki bize 
müdahale etmeyin” 
anlamına gelen çe
şitli reformlara gi
riştiler. Bundan bi
rinci amaçlan, Av- 
rupalıların daha 
fazla müdahalesine
imkan ve fırsat bırakmamaktı, ikinci amaçlarıysa, 
Batı’nın karşı konulamayacak düzeylere çıkmış 
maddi'teknolojik üstünlüğünün şifrelerini ele ge
çirebilir miyiz sorusuna cevaplar aramaktı. Ba- 
tı’nın dünyaya yayılması karşı durulamaz bir seli 
andırıyordu. Türkiye, Rusya, İran, Mısır, Japonya, 
Çin gibi ülkeler, kendi kararlan ile Batılılaşarak 
Avrupa’nın öldürücü saldırılarını göğüslemek is
tediler. Batı, “uygarlığı yaymak”tan söz ediyordu 
ya bunlar, “sen zahmet etme biz uygarlığı kendi
miz alırız” demeye getiriyorlardı.

Bu bakımdan anılan bu ülkelerdeki bir birini 
çok andıran reform çabalarını birlikte okumak zo
rundayız. Eğer, Avrupa büyük paralar dökerek bu 
ülkelerin entelijansiyasını ve elitlerini aynı tarih
lerde satın alarak reformlar yaptırdı diyemeyecek 
isek şunu kabul etmek zorunda kalırız:

Bu ülkeler, Avrupa’nın sonu gelmeyen saldırı
ları karşısında bir ölüm-kalım tercihi karşısında 
kalmasalardı, kendileri için bir başka açıdan 
ölümcül sonuçlar doğuracak Avrupai reformlara 
girişmezlerdi. Bunlar, bir fiziki istila sonucunda 
sömürgeleşip, bağımsızlıklarını yitirmektense ken

di aralarında sözleşmişçesine kılık-kıyafet, şapka, 
sakal devrimleri yaptılar, hukuki düzenlemeler, 
eğitim reformları Gerçekleştirdiler (III. Selim, II. 
Mahmut, Deli Petro, Kavalalı M. Ali Paşa... ). Bu 
reformları yapanlar, bunların çok ağır bedeller ge
rektirdiğini göremeyecek kadar kör değiliçrdi. Bu 
reform hareketlerine taşıdıkları olumsuzluklar 
penceresinden bakıldığında kuşkusuz söylenecek 
sayısız şey bulunabilir. Ama bu reformlar, bu ülke
lerin bağımsızlıklarını korumalarını sağladıktan 
başka, kendilerine olan güvenlerini kanıtlamala
rını da -paradoksal biçimde- ispat etti ne yazık ki.

Dışarıdan bakıldığında rahatlıkla bir “kendini 
sömürgeleştirme” olarak görülen bu reformlar, 

_______________________  bunları hayata ge
çirenlere göre ise 
kendi inisiyatifle
rinde yapıldığı sü
rece, ne denli has
talıklı sonuçlar ve
rirse versin hiç de
ğilse ölümle sonuç
lanmazdı. Özetle 

bu ülkelerde modernleşme, -paradoksal biçimde- 
Batıya karşı durmanın bir yöntemi idi. Tarihte de 
benzeri durumlar yaşanmış, mağlupların galiplerin 
ideolojilerini, inançlarını benimsemeleri, ya da 
tersinin olması olayların seyrini değiştirebilmiştir. 
Hıristiyanlığı ilk kabul eden Roma imparatoru
nun hakikatte ölene kadar gizli bir putperest ola
rak yaşadığı rivayet edilir.

Modernleşmeye Katılmanın Alt Başlıkları 
Olarak Islâmcılık, Türkçülük ve Çağdaşçılık

Sömürge sisteminde yaşamamış İslâm ülkelerinde 
ortaya çıkan fikri-siyasi hareketlerin ana karakte
ristiği ise bunların neredeyse hepsinin, geçmişte 
“muasırlaşma” olarak nitelenen, günümüzde ise 
“modernleşme” olarak adlandıran projenin alt 
başlıkları olarak ortaya çıkmış “siyasal ağırlıklı” 
hareketler olmalarıdır.

Yusuf Akçura, “Uç Tarz-ı Siyaset” derken hiç 
şüphesiz meselenin tam da merkezine temas etmiş 
oluyordu (1911). “Üç Tarz-ı Siyaset”; yani İslam
cılık, Osmanlıcılık, Türkçülük... Dönemin mü
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Dinin özünü teşkil eden ^Hnsanın ve top
lumun sorumluluğu^* ve *^yaptığının be
delini ödemesi** ilkesi, ^ t̂opyekûn kurtu
luş** ya da toptan batış** teorilerini geçer
siz kılar.

nevverleri, bunların yalnızca siyasi akımlar oldu- 
ğunun bilincinde idiler. Hüseyinzâde Ali 1905' 
1906 yıllarında peş peşe yazılarla bu üç eğilimi, 
Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak olarak 
derinlemesine ele almıştı. Daha sonra Ziya Gö- 
kalp, bu üçlü tasnifi esasında biri diğerini gerekti
ren siyasetler olarak inceledi (1918). Hepsi de C. 
Efgani’den feyiz ve ilham aldılar. Ali Kemal, bu 
tasnifi teslise (Hıristiyani anlamda) benzetip hic
vetti. O ’na göre de Türk’ün İslâm’dan, İslâm’ın 
Türk’ten, her ikisinin de muasırlaşmaktan ayrı dü
şünülemezdi.

Daha sonraki zamanlarda tam anlamıyla bir il
lüzyon yaşandı, yakın tarihimizin siyasi-fikri
akımlarını yeterin- _______________________
ce incelemeyen, in
celeme imkanın
dan da mahrum bu
lunan Cumhuriyet 
aydınları, İslâmcılı- 
ğı, Batıcılığı ve 
Türkçülüğü parça 
parça ve ideolojik
çerçevelerde ele aldılar. Bu akımların modernleş
me ortak paydasında buluşan aynı amaçlara yö
nelmiş siyasi-fikri akımlardan ibaret olduğu unu
tuldu. Aydınlar, akademisyenler, kurucu ve taraf
tarlarının birer siyasi program olarak düşündüğü 
bu eğilimleri, saf Türkçülük, saf Batıcılık (muasır
laşmak Batılılaşmak adını almıştı, artık Garplılaş
manın Neresindeyiz deniyordu), saf İslâmcılık ola
rak gördüler ve çoğunlukla da bunları anlatırken 
alaycı ifadeler kullandılar. Hem bu siyasi-fikri 
akımları bağlamlarından kopararak incelediler, 
hem de kendilerine bunları küçümseme hakkı 
verdiler.

İddialarına göre öncekiler her şeyi yarım ya
malak yapmıştılar. Batıyı anlayamamışlar, taklit
ten ötesine geçememişlerdi. Konuyu, “İslâmcı- 
lık”la sınırlarsak, özellikle 80 sonrasının İslâmcı- 
ları sıfır kilometre bir İslâmcılıktan söz etmeye 
başladılar.

İslâmın 10. yüzyıldan sonra donduğunu ve bir 
daha canlanma şansının bulunmadığını iddia 
eden oryantalistlerle, 80 sonrası İslâmcıları, far
kında olmadan aynı şeyi söylemekteydiler; İslâm,

bir tarihten sonra yoktur. Özellikle Osmanlı dö
neminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında meselele
re İslâm ekseninden bakan münevverleri, “savun
macı”, “batıya karşı kompleksli” olarak istihza ile 
anan yeni kuşaklar, Namık Kemal’den, Ziya Pa- 
şa’dan, Mizancı Murat’tan, Sabahattin Bey’e, Ali 
Suavi’den Celal Nuri’ye kadar pek çok konuda 
farklı şeyler yazmış bulunan münevverlerin biricik 
hedefinin Osmanlı siyasi-içtimai yapısının ve coğ
rafyasının ayakta kalması ve devamına odaklan
mış siyasi projeler olduğunu görmediler. Eslaf, ne 
doğru dürüst Müslüman, ne de doğru dürüst Batı
lı olabilmişti onlara göre; “Doğn,ı İslâmcılık”, ya
pılmamıştı. İslâmın çağa, dünyaya ve insana ne

söylediğini yüzyıl
lardır kimse bile
memişti. Oysa;

Coğrafi sınırları, 
etnik dağılımı, te
baasındaki dini ço
ğulluk bakımından 
bir 14. yüzyıldan be- 
ri bir Avrupa devle

ti olduğu kesin olan (1856’da Avrupa devletlerinin 
bunu resmen kabul ettiği de unutulmamalı) Os- 
nianlı Devleti’nin yönetici sınıfının, münevveri
nin gündeminde İslâm dininin reforme edilmesi gi
bi bir plan asla yoktu. Onların tespitlerine göre biz
de yaşanan krizler dinin kendisinden ileri gelmi
yordu. Avrupa’da olduğu gibi, hatta belki bizde 
“buhranların” bu denli şiddetli yaşanmasının dini
mizi layıkıyla anlama eksikliğinden kaynaklandığı 
bile söylenebilirdi. Çünkü onların İslâm hakkında, 
kendi Müslümanlıkları konusunda herhangi bir 
kuşkuları bulunmuyordu. İslâm, Batı’da yaşanan 
süreçte olduğu gibi, yapılması düşünülen, ya da te
şebbüs edilen değişimlerin önünde bir engel değil
di. Onların Müslüman halkı farklı bir çerçevede 
yeniden Müslümanlaştırmak, yeni bir anlayışı - 
Protestanlık gibi- icat etmek şeklinde bir problem
leri yoktu. Osmanlı Devleti zaten bir Avrupa dev
leti olduğuna göre, oradaki bazı kurumlan, fikirleri, 
bilimi ve tekniği almanın garipsenecek bir yanı da 
olamazdı. Bu süreçte ortaya konan fikri mahsulleri 
kompleksle açıklamak, Osmanlı Devleti’ni yeterin
ce tanımamaktan kaynaklanabilir. Sürecin dikkat
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çeken bir özelliği Artık Osmanlı münevverlerinin 
Avrupa’yı hakir görmekten vazgeçmiş olduklarıdır. 
Bu ise kompleks değildir. Fakat zaten Sultan Fa
tih’ten Katip Çelebi’ye böyle bir çizgi yok mudur! 
Toparlayacak olursak;

a)Bir Avrupa Devleti olan Türkiye’nin Avru
pa’da yaşananlardan etkilenmemesi -tıpkı burada 
olan bitenin Avrupa’yı etkilediği gibi- imkansızdı.

b)“Savunmacılık” denen şey, özellikle Avru
pa’dan yayılan ve Hıristiyanlığı tarumar etmiş po- 
zitivist dalga karşısında İslâm’ı koruma çabasıdır. 
Özellikle Renan’ın Paris’te İslâm konulu konfe
ransından sonra pozitivizmin İslâm için yakın bir 
tehlike haline geldiği görülmüştür. Avrupa, sinsi 
bir şekilde İslâm dünyasına yayılmasının, İslâm’ı 
tahriple mümkün olacağı hesabını yapıyordu.

c)Türkiye’nin modernleşme hareketleri henüz 
yeterince doğru başlangıçlarla ele alınmamış ve 
bize ait bir bakışla okunmamıştır. Nerdeyse tüm 
okuma tarzları oryantalisttir. Hilmi Ziya’dan Şerif 
Mardin’e ve “İslâmcı” aydınlara kadar bu böy- 
ledir. Kullanılan kavramlar, ölçütler, şablonlar 
tümüyle ve katıksız Avrupalıdır. Bu okumaların 
özünü oluşturan ve aşağıda sıralanan “ana fikir
lerin” tümü de genelde batılı, özelde oryantalist
tir. “Batı karşıtı” olanları ve “oryantalist olmayı” 
kendine yakıştırmayanları da buna dahildir kuş
kusuz:

İslâm tefekkürü, 10. asırdan sonra dondu.
Batı, Rönesans-reformu yaparken, Müslüman- 

lar-Osmanlılar uyudular, skolastik orta çağı 
yaşamağa devam ettiler.

III. Selim’den başlayarak günümüze kadar 
gelen reform hareketleri, Türkiye’nin Batı uygar
lığını yakalama çabalarıdır.

Türkiye’nin muasırlaşma çabaları, katıksız 
Batı özenticiliğidir. Batının taklidi ile bir yere 
varılmaz. Batıyı oluşturan “evrensel” değerleri 
edinmek gerekir. Bunları edinmedikçe bizde 
bilim olmaz, felsefe olmaz, edebiyat, sanat, 
müzik, eleştiri ... olmaz. Her şeyin dışında, 
kabuğunda kalırız. Batı’nın yaşadığı iç 
mücadeleleri yaşamamız ilk şart, bunun için de 
Batıyı oluşturan sınıfların bizde oluşması 
gerekir... (Uzun, ince bir yol yani. Nasrettin 
Hoca’nın alacaklısına sunduğu ödeme planı gibi

bir şey). Bu süreçleri yaşamadıkça 
Batılılaşamayız, çağı yakalayamayız.

Evet Batı taklitçiği ile bir yere varılmaz, o hal
de kendi değerlerimizi titizlikle korumalı, Batı’nın 
ancak bilimini-tekniğini almalıyız.

Batı tümüyle, değerleri, sistemi, bilimi, tek
niği, ... ile şerri, insan-düşmanlığını temsil eder. 
Batı ne yarışılacak ve geçilecek bir dünyadır, ne 
de taklit edilecek... Bu açılardan O’nu eleştirmek 
bile onun işine gelir.

Tarihimiz, hainler, kahramanlar, kurtarıcılar, 
ayıplılar, özürlüler galerisidir; normal kişiler bizde 
bulunmaz.

Seçilen bu örnek tezlere başka ilaveler de 
yapılabilir, bunları ne kadar artırırsak arttıralım şu 
sonuç değişmeyecektir: Bütün bu ne olduğumuz, 
ne olmadığımız, ne olmayacağımız, bizde nelerin 
niçin bulunmadığı, bulunmayacağı, ortaya çık
mayacağı, çıkamayacağı türünden değer yargıları, 
Batıya bakılarak. Batılı değerler gözetilerek oluş
turulmuştur. Batıyı yerin dibine geçiren eleş
tirilerin de, göklere çıkaran övgülerin de kıblesi 
Batı’dır. Türkiye ve dünyanın benzeri başka ül
kelerinde Batı’ya tutku halinde tek taraflı aşk ya 
da sınırsız nefret biçiminde ortaya çıkan tep
kilerin pek çok nedeni olabilir. Bunlardan 
bazılarını hatırlayalım:

Ard arda galip gelen Batının mağluplarda kin, 
düşmanlık ve nefret hisleri doğurması ve bunları 
beslemesi kaçınılmazdı.

Her yenilgi sadece düşmana duyulan kini ve 
nefreti arttırmakla sonuçlanmaz; aynı zamanda bu 
tarafta iç kavga ve boğuşmaları da ateşler. Yenil
gilerin sorumluları ve sebepleri içeride de aranır. 
Her düşüşün, yenilginin, sürçmenin tek tek can
lılarda ve insanlarda hasıl ettiği duygular ne ise 
bunların aynısının katlanarak toplumlarda da or
taya çıkması ve yayılması odur. Bunlar, korku, 
panik, umutsuzluk, güvensizlik, şüphe ve derinden 
derine kuvvetliye, galibe karşı duyulan hayranlık
tır. Hayranlık, açığa vurulamadıkça iç gerginliğin 
şiddetlenmesine neden olur ve sonunda patolojik 
bir sendrom olur.

Yaklaşık üç asırdır dünyanın, sadece Batıklar
la Batılı olmayanlar arasında cereyan eden oyun
ların bir sahnesi haline gelmiş görün-mesinin ilk
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sebebi Batı’nın bizzat kendisidir. O, daha ilk anda 
bu ayırımı yaparak sahneye çıkmış, dünyayı Batıh 
olanlar ve olmayanlar olarak bölmüş, “kendisi” ve 
“öteki” kutuplaşmasını iyi-kötü, medeni-barbar, 
beyaz'beyaz olmayan, çağdaş-çağdışı... gibi çeşitli 
biçimlerle tekrar tekrar ortaya koyarak, dünya öl
çeğinde yayarak, bitirilmesi mucizelere bağlı bir 
kan davası başlatmıştır. Bu kan davasını başlatan
lar ve sürdürenler, yalnızca Batı’nın siyaset adam
ları, yöneticileri değildir. En az onlar kadar bizim 
meftunu olduğumuz sayısız filozof, fikir adamı, 
bilimci ve sanatçı da Batının dünyaya karşı açtığı 
savaşın çığırtkanları oldular. Monteskiyö’den 
Weber’e, Toynbee’ye ve Huntington’a kadar pek 
çok isim, Batı’ın hem etnik açıdan hem de uygar
lık bakımından insanlık tarihinin en üst noktası 
olduğunu savundular. Hâlâ, Batı’nın hakim 
kanaati, yaygın fikri budur.

Böyle bir iddianın tam karşı kutbunu da hasıl 
etmesi beklenecek bir sonuçtu ve öyle oldu. 
Batı’nın “öteki”leri gerçekten "öteki” olmaya baş
ladılar.

Çevresine saldırmayı kafasına koymuş birinin 
“öteki”ler icat etmesi şarttır. Ancak “öteki”leştir- 
meden sonra bir saldırıya bahane oluşturulabilir.

“Öteki” ile başlayan sınıflandırma tam bir sap
kınlıktır. “Öteki” olan şey, kişiler, nesneler, hele 
toplumlar hiç değildir. İslâmi hikmet, “öteki”ni 
şahısta değil, davranışta, amelde arar; Allah, 
bütün insanları itina ile yaratmıştır. Herkes 
Adem’in çocuğudur, Adem ise topraktan yaratıl
mıştır; yani dünyanın çocuğudur, fiziki dünyanın 
bir parçasıdır.

Batılı sistemin insanlığı “kendisi” ve “gay
rdan” biçiminde ayırarak tanımlaması, tabiata bir 
dayatmadır; ancak her Batılı’nın mutlaka bu 
kanaate olduğunu, aksinin düşünülemeyeceğini 
savunmak, Batı’ının işlediği cinayetin bir ben
zerini bu tarafta işlemek ve onunla sapkınlıkta or
tak olmak demektir. Bu tür sınıflandırmalar mut
laka savaşla sonuçlanır.

Sonuç

Geçmişte “İslâmlaşmak, Türkleşmek, Muasırlaş
mak, Batılılaşmak, Osmanlılaşmak...”, günümüz

de ise “modernleşmek”, “îslâmcılık”... şeklinde 
ifade edilen akımlar, eğilimler, zamanlarının dış 
ve iç dengelerinin, olaylarının etkisinde ortaya 
çıkan siyasi hareketlerdir. Bunlara, mahiyetlerin
de bulunmayan anlamlar yüklemek pek çok 
bakımdan yanıltıcı olmaktadır. Hele “İslâm- 
cılığın” İslâm Dini ile karıştırılması, yanılgıların 
en büyüğü olmaktadır. Bir “siyasal İslâmcılık” 
yoktur, çünkü “İslâmcılık”ta zaten siyasal olandan 
başka bir şey yoktur. İç ve Dış güç merkezleri bu 
ve benzeri siyasal araçları şartların icabına göre 
kullanır veya derin dondurucuya alırlar.

“Ben” ve “öteki” zıtlaşması, ezeli hikmete, ir
fana ve İslâm’a aykırıdır. Bunu Batı’nın fikri ve 
siyasi seçkinleri icat edip ve yıllarca yaşatıp dün
yayı kana buladılarsa biz de aynısını yapmak 
zorunda değiliz. Yaratıcı’nın, kötülükleri, zulmü, 
küfrü belirli coğrafyalara ve toplumlara tahsis et
tiğini, kötülüğün doğuştan gelen değiştirilemez bir 
kader olduğunu savunmak O’na iftiradır. Adalet, 
en yüksek ahlaki meziyettir. Yaratıcı, adildir; 
yarattıklarının da adil olmasını ister. İnsanları, 
toplumları mutlak iyiler, mutlak kötüler olarak 
ayırmak, Yaratıcı’nın kurallarına baş kaldırmaktır.

(]) Osmanlı Devkti’nin kuruluşunun 700. yıldö
nümünün kutlanması için yapılan büyük hazırlıkların 
çoğu iptal edilmiş, gerçekleştirilebilen cılız birkaç tören 
ise gürültüye getirilmişti. Buna karşılık, önceden plan
lanmadığı kesin olan ve 28 Şubat sürecinde 700. yıla 
bir alternatif olarak alelacele düşünüldüğü ap açık gö
rünen 75. yıl kutlamaları, bazı kesimlerin Türki
ye’nin tarihi iddia ve taleplerini dile getirme girişimle
rine karşı bir güç gösterisi şeklinde icra edilmişti. Oy
nanan oyun, belli değil midir? Senaryoya göre Türki
ye, sömürgeciliğe karşı verilen bir mücadele sonunda 
kurulmuş türedi bir ülke statüsünde kalmak, Osman- 
lı’dan devreden tüm hak ve görevlerinden zerresine 
varıncaya kadar vazgeçmelidir. Ama, Osmanlı nm 
borçlarını kabul etmiş ve taahhüt ettiği biçimde ödemiş 
olan Türkiye’nin, Osmanlı’nm haklarını da er veya 
geç talep etmesi önlenemeyecektir. 1915 Ermeni teh
ciri için yapılan tartışmalar da Türkiye’nin devamlılık 
bilincini diri tutmaya yaramaktadır.
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İSLAMCILIK, 
AVRUPA VE YABANCILAŞMA

Tanzimat Dönemi ve 80 Sonrası Islâmcılann 
Batılılaşmaya ve AB^ye Bakışları

HAYRETTİN OĞUZ

Giriş ve İslamcılık Kavramı

Bu yazıda yabancılaşmaYla üç dönemi kastediyo
ruz. Bu dönemler Ekber Şah, Tanzimat ve 80 son
rası dönemdir. Şüphesiz yabancılaşma karşısında 
Müslümanların tutumunu genişletmek mümkün
dür. Bu bağlamda Antik Yunan, Hint ve Iran dü
şüncesiyle karşılaşma döneminde Müslüman dü
şünürlerin gösterdiği tavırlar göz ardı edilemez. 
Nitekim söz konusu düşünme biçimlerinin İslam 
dünyasına girişini bir yabancılaşma olarak kabul 
ederek, bunlara karşı savunmaya geçen ve İslam’ı 
‘müdafaa’ eden Gazali, İbni Teymiyye, Kuşeyri gi
bi alim ve düşünürler ortaya çıkmıştır. Ancak 
.yöntemsel anlamda bu karşı çıkışları ‘İslamcılık’ 
kavramıyla açıklamak mümkün değildir. Çünkü 
öyle veya böyle adı geçen şahıslar söz konusu dü
şünce akımlarını, İslam kültürünün belirgin oldu
ğu bir dönemde eleştirmişlerdir. Müslümanlar söz 
konusu kültürler karşısında yenilmiş bir kültür ol
madığı gibi, büyüme ve gelişme gösteren bir ko
numdadır. Dolayısıyla Gazali ve İbni Teymiy- 
ye’nin eleştirileri bir yabancılaşmaya karşı diren
mekten ziyade, yöntemseldir.

Ancak yukarıda kastettiğimiz üç dönemde ise’ 
İslam kültürel anlamda bulundukları yer itibariyle 
belirleyici değildir. Hindistan’da Hint kültürü 
egemen kültürken, Tanzimat ve 80 sonrası dö
nemde Batı kültürünün baskın bir egemenliği ve 
belirleyiciliği söz konusudur. Dolayısıyla Batı veya 
diğer düşünme biçimlerine karşı çıkmayı İslamcı  ̂
ilk olarak niteleyeceksek bunu ancak Ekber Şah

dönemiyle başlatabiliriz. Kaldı ki ‘İslamcılık’ kav
ramı hala tartışmalı bir kavramdır.

İslamcılık tabirini icad edenlerin Batılılar ol
duğunu biliyoruz. Batılılar Müslümanların, İslam 
dışındaki kültürlere karşı gösterdikleri reaksiyon
ları genel olarak ‘İslamcılık’ olarak nitelemişler
dir. Bunun için de sosyologlar İslamcılığı gerileme 
sürecindeki Müslümanların tepkisi olarak göster
mişler ve bunu da İmam Rabbani’yle başlatmışlar
dır. Burada yine Batıkların tanımlamalarından 
kaynaklanan bir ikileme de dikkat çekmek gerek
mektedir. Batıklar Müslümanlar araşından çıkan 
‘gerici-radikal-fundemantar hareketleri de, moder
nist ve rasyonalist hareketleri de ‘İslamcı’ olarak 
nitelemiştir. Zaten İslamcılık kavramının hala 
tartışılmasındaki temel sebeplerden bir tanesi bu- 
dur. Nitekim İslamcılık üzerine araştırma yapacak 
birisi Sir Seyyid Ahmed Han’ın da İslamcı olarak 
nitelendiğini görecektir, Sezai Karakoç’un da İs
lamcı olarak nitelendiğini görecektir. Bu hususta 
yapılacak tahlillerde Batı etkisini göz ardı etme
mek gerekir.

**îslamcılık” tanımı ve kavramsallaştırmasıyla 
ilgili olarak bugün çoğu İslamcının yaptığı tanım 
biraz havada kalmaktadır. İslamcı derken Batılı, 
Hz. Ebubekir veya Ali’yi, Ebu Hanife veya Haşan 
el Basri’yi, ya da Nazzam’ı, İmam Gazali’yi, Mev- 
lana’yı, İbni Arabi’yi kastetmiyor. İslamcı derken, 
belli bir dönemde, belli bir mekanda, belli bir ola
ya karşı oluşmuş, ortaya çıkmış bir kesimi kastedi
yor. Yoksa İslamcılığı bugün pek çoğunun yaptığı 
gibi, İslam’ı ideolojik anlamda savunan, İslam’ı

66 Ümran • Ocak • 2003



AVRUPA VE YABANCILAŞMA / OĞUZ

bir hayat nizamı olarak gören, İslam’ı bir bütün 
olarak algılayan ve savunan kimse olarak tanımla- 
dığımızda bu defa ‘Müslüman kimdir sorusunun 
karşılığını bulmakta zorluk çekeceğiz. Burada §u- 
raya gelmek istiyorum. ‘^İslamcı** bir nesnedir. 
Çünkü o belli bir dönemde, belli tarihsel şartlar
da, bir tepkinin sonucu olarak, egemen uygarlık 
tarafından alt kültür olarak üretilmiş bir nesnedir. 
Dolayısıyla burada özne bunu üreten, belirleyen
dir. İslam dünyasında bir ‘‘îslamcı” zümre oluşma
sını isteyen kesimin tabi ki bu oluşum bağlamında 
beklentileri vardı. Bu kesim bir tepkinin, bir reak
siyonun sonucu olduğu için nesne olmaktan kur
tulamayacak ve Batı düşüncesine göre bir İslam 
yorumu ortaya koyacaktı. Ortaya çıkan İslam ise 
sekülerleşmiş, batı standartlarına uydurulmuş bir 
din olacaktı. Nitekim 1850-1980 arasındaki yüz 
küsur yıllık dönem bu sürecin ve İslam’ı seküler- 
leştirme, batılılaştırma sürecinin baskın olduğu 
dönemdir.

Burada şu mantık hatasına düşülmesinden her 
zaman korkuyor ve çekiniyorum. Bugün Türki
ye’de birilerinin “îslamcılık”la mücadele içinde 
olması, ya da dünyanın global güçlerinin İslam 
dünyası genelinde “İslamcılık”la bir savaş duru
munda olması, yukarıda anlatmaya çalıştığım şe
yin yanlış olduğunu göstermez. Bugünkü mücade
le ve savaş da yukarıda ortaya koyduğum sürecin 
bir devamından başka bir şey değildir. Batı mo
dernliği İslam kavramı üzerinde o kadar çok oyna
mıştır ki, siyasal İslam, kültürel îslam, karşı kültür 
olarak îslam, alt kültür olarak îslam, geleneksel îs
lam, radikal îslam, modernist îslam, türk îslamı, 
arap îslamı, acem îslamı gibi tanımlamalar ve ayrış
tırmalarla adeta bir sürü İslam türetilmiş ve mev
cut Müslümanlar da bunlardan biriyle kendini ta
nımlar olmuştur. Bu sadece ümmet bilincinin za
yıflamasıyla kalmamış, aynı zamanda Müslüman
ların kendi içlerindeki homojenliklerini de zihin
sel anlamda kaybetmelerine de yol açmıştır. Bu 
bağlamda yanlış değerlendirilmemesi gereken bir 
husus daha var. Bugün îslam dünyasında ve Tür
kiye’de İslam adına fikir beyan eden, teoriler geliş
tiren, batı kültürü ve medeniyeti karşıtı olan ve 
kendini İslamcı olarak tanımlayan insanları yuka
rıdaki nesne içine koymadığımızın anlaşıldığını 
tahmin ediyorum. Bugün pek çok düşünen insan

Batının tanımladığı İslamcı tanımının içeriğini 
kendine göre doldurabilmiş ve kullanma konumu
na gelmiştir. Diğer taraftan kendileri için hiçbir 
zaman İslamcı tanımlamasını kullanmayan bazı 
Müslüman düşünürlerin de Türkiye ve Dünya 
bağlamında yaşanan son olaylardan sonra kendi
lerine yöneltilen îslamcı mısınız sorusuna, tered
dütsüz evet îslamcıyım cevabını verdiklerini biliyo
ruz. Bu cevabın yaşanan konjonktürle ilgili oldu
ğunun da gözden kaçırılmaması gerekiyor.

İslamcılık tanımlamasının aydınlanma ve po
zitivizm sonrası, batı değerleri karşısında yenilgi 
hissine kapılan, ancak batılı değerlerden de kaça
mayacağımızı söyleyen, gelenekle batılı değerler 
arasında bir sentez arayışına giren ancak yine de 
bu senteze rağmen İslam’ı ideolojik boyutta algıla
yan insanların çabalarına verilen addır. Diğer ta
raftan aydınlanmanın ve pozitivizmin kavramsal 
çerçevesiyle ve yöntemiyle hareket ederek, İslam’ı 
rasyonelleştirmeye çalışan ve batı’yı ‘radikal’ bir 
biçimde reddeden insanlar da kendilerini İslamcı 
olarak tanımlamışlardır. Birinciler gelenekten ha
reket ederek, elde olanla batının pozitif değerleri
ni uzlaştırmaya çalışırlarken, İkinciler pozitivist 
ve rasyonalist bir yöntemle, geleneksel birikimi 
reddederek, direkt kaynaklara gitmenin ve o kay
nakları pozitif ve rasyonel bir şekilde yorumlama
nın gerekli olduğuna inanmışlardır. Böylelikle 
aradaki birikimleri kaldırılacaktı ve ana kaynaklar 
istenildiği gibi yorumlanabilecekti. Nitekim bu
gün radikal îslamcılarm geldikleri yerin modernist 
İslamcıların bulunduğu yer olması dikkat çekici
dir. Bu bir sürecin devamıdır. Çünkü gelenek eleş
tirisi yapmak yerine, aradan geleneği kaldırarak, 
ana kaynakları mevcut duruma göre yorumlamak, 
mevcut kurumlara ve oluşumlara indirgemek, mo
dem bir zihirile ana kaynakları algılamaya çalış
mak başka bir sonuç doğuramazdı. Yine bugün ra
dikal îslamcılarlâ modernist İslamcıların bir senteze 
ve uzlaşmaya gittiklerini düşünmek yersizdir. Böy
le bir uzlaşmanın olmasına gerek yoktur. Çünkü 
zihinsel yapısı, temel yöntemi ve yaşadığı süreç 
itibariyle radikal İslamcı modernist olmak zorun
dadır.

Gerek geleneksel îslamcılar gerekse radikal İs
lamcılar bağlamında düşünüldüğünde birbirine zıt-

• mış gibi görünseler de ilerleme, güçlenme ve batı
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medeniyetini aşma konularında aynı hedeflere sa
hiptiler. Dolayısıyla İslamcılar dünyanın gerekle
rine uygunluğu ve meşruluğu hususunda, tama
mıyla akla hitap eden, çağın paradigmalarına uy
gun tezlerle savunuluyordu. Meşruluk her iki du
rumda da aşkın (müteal) bir güce dayanarak değil, 
eşyanın tabiatına ve çağın gereklerine uygunluk 
temalarıyla ispatlanıyordu. Yani daha açık deyim
le İslam (iün̂ ıevilejî Jordu. {Türköne, 26-27) S. Hü
seyin Nasr’ın yerinde tespitiyle Allah merkezli bir 
bilgi anlayışı yerine insan merkezli bir bilgi anla
yışı yerleşmeye başlıyordu. (Nasr, 110)

İmam Rabbani

Yabancılaşma ve dış etkiler karşısında İslamcıla
rın gösterdiği tutumları ve ortaya koydukları dü
şünceleri incelerken üç dönemden örnekler sun
maya çalışacağız. Birinci örneğimiz kısa ve öz ola
cak. Ekber Şah ve Hint etkisi dönemi. Asıl yo
ğunlaşma Batıyla karşılaşma diyebileceğimiz iki 
dönemle ilgili olacaktır. Bunlardan birincisi Tan
zimat dönemi İslamcılarının Batılılaşmaya ve Ba
tı kültürüne karşı ortaya koyduğu değerlendirme
ler, İkincisi de 80-Kopenhag Kriterleri sonrası AB 
sürecinde ortaya koyduğu değerlendirmeler. Bu 
yazının amacı bilhassa Tanzimat dönemi İslamcı
larıyla, 80 sonrası İslamcılarının Batıya karşı du
ruşlarının analizi ve Batı-Müslüman düşünür iliş
kisinin hangi boyutlarda ve düzlemlerde olduğunu 
yöntemsel bakımdan gösterebilmektir.

Şerif Mardin İslamcılığın tarihsel kökenini Ba- 
tılılarm yaptığı gibi Tanzimat dönemi ve Afga- 
ni’de aramak yerine daha geriye gider. 17. yüzyıl 
Hindistan’ı ve İmam Rabbani’ye. (Mardin, 13) 
İmam Rabbani, Ekber Şah’ın İslam ve Hinduizm 
arasında yapmaya çalıştığı sentezi fark etti. Hatta 
Ekber Şah’ın bu sentezi tasavvuf yoluyla yapmaya 
çalıştığını gördü. Vahdet-i Vücud’ün suistimal 
edilerek Hint mistisizmine indirgenmeye çalıştığı
nı gören Rabbani, Vahdet-i Vücud’un bir anlam
da Nakşi yorumunu yaptı. Kur’an ve Şeriatı öne 
çıkardı. Peygamber üzerinde yoğunlaştı. "Her şey 
0*dur’* diyerek bir anlamda O’nu ortadan kaldır-. 
maya çalışanlara karşılık "Her şey 0*ndandır*[ 
dedi. Ekber Şah çevresinin bilhassa, namaz, oruç, 
Kur’an, vahiy, vahyin inmesi, miraç, hac gibi hu

suslarda soyutlamalar yapmaları, bunlarla alay et
meye başlamaları, tenasüh inancını öne çıkarma
ları Rabbani’nin ne yaptığını daha iyi anlamamızı 
sağlar.

İmam Rabbani bir senteze karşı çıkmıştır. Ya
ni Hint kültürünün değerleriyle İslam’ı birleştir
meye çalışarak bundan yeni bir ‘şey’ oluşturmaya 
çalışanlara karşı İslam’ın böyle bir karışıma izin 
vermeyeceğini belirtmiştir. Arkasından aynı ça
bayı Şah Veliyyullah’ın gösterdiğini biliyoruz. Söz 
konusu iki şahıs bir sentezi reddederken, bir yan
dan da bir tecdîd  hareketi başlatıyorlardı.

İmam Rabbani’nin tavrı sadece yapılmak iste
nene karşı bir reaksiyon değildi. Diğer deyimle o 
sadece Ekber Şah’ın yapmaya çalıştıklarına karşı 
durmadı. Ekber Şah’ın yapmaya çalıştıklarının 
içinde yaşadığı toplumda tutunmasının nedenleri
ni araştırdı. Kendisi bir mutasavvıf olmasına rağ
men, Ekber Şah ve çevresinin amacının Şeriatı 
değiştirmek olduğunu ve bunu da tasavvufa sığın
mak suretiyle yapmaya çalıştığını gördü ve bun
dan dolayı da İşrakilik ve Vahdet-i Vücud konu
sunda köklü eleştiriler getirdi. Gazali’nin ve Ku- 
şeyri’nin daha önce yaptığına benzer bir şekilde 
ortaya çıkan ‘yeni hatmilik’i dışladı. Tasavvufun ne 
olduğu hususunda bilhassa Peygamberimizi yani 
sünneti öne çıkaran yorumlar yaptı. Kendi döne
mindeki sufilere seslenerek eğer doğru yoldaysanız 
şeyhlerinizi değil sünneti takip edin der. (Mektubat, 
23. mektup) Rabbani bir anlamda suistimal edile
rek amaç haline getirilen tasavvufu, yeniden araç 
haline getirmiştir.

Tanzimat Dönemi Osmanh İslamcıları

Tanzimat döneminde İslamcılık dendi mi akla önce 
Cemaleddin Afgani gelir. Hakkında Türkiye’deki 
ve İslam dünyasındaki çoğu İslamcı tarafından bi
le çok az şey bilinmesine rağmen Afgani’nin böy
le nitelendirilmesi şüphesiz tesadüflerle açıklana
maz. Mitselleştirilen ve efsanevi bir insan haline 
sokulan Afgani, adeta inşa edilmiş bir şahsiyettir. 
Özellikle Batıda kendisini öne çıkaran ve onu ef
saneleştiren yayınlar yapılması ve onu bilhassa 
Batıkların İslamcılığın kurucusu olarak nitelen
dirmesi gözden kaçırılmamalıdır. “Bu efsaneye gö
re Cemaleddin Afgani İslamcılığın ilk kurucusu,
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fikir babası olarak kabul edilmekte ve onun yaz- 
dıklarından yola çıkarak İslamcı ideolojinin ilk 
teşekkülü incelenmektedir.”(Türköne, 35) Tür- 
köne’nin de belirttiği gibi aslında bu hataların 
üzerinde durulmasını gereksiz kılan çok daha kök' 
lü bir hata bulunmaktadır. Cemaleddin Afgani 
‘yeni’likler esas alındığında bile orijinal bir fikir 
adamı değildir. Bilhassa kendisine tekaddüm eden 
Yeni Osmanlılarla mukayese edildiği zaman orta
ya attıklarında hiçbir orijinallik bulunamaz. Afga- 
ni’nin 1869-1870 yıllarında İstanbul’da olması, bu 
tarihlerde Yeni Osmanlıların tartıştıkları temel 
konular düşünülürse söylemeye çalıştığımız şey 
daha iyi anlaşılabilir. Nitekim Türköne, Cema- 
leddin Afgani’nin 'ittihad-ı îslam” fikrinin 1883 yı
lından sonra yazdıklarında görüldüğünden hare
ket ederek, onun İslamcı fikir bakımından Yeni 
Osmanlıların gerisinde olduğunu belirtir. (Türkö
ne, 36) Oysa Osmanlı devletinde bu kavramsal
laştırma 1872’de biliniyordu ve kullanılıyordu. 
(Kara, giriş, 28) Erol Güngör bile yukarıda belirt
tiğimiz hataya düşerek Abdülhamid’in Afgani’den 
etkilenerek pan-İslamist politikalar takip ettiğini 
söyler. (Güngör, 20) Türköne İslamcılığın doğuş 
sürecini 1867-1873 yılları arasına yerleştirir ve 
bunu Osmanlı aydınlarına maleder. (Türköne, 
32)

Şunu söylemek istiyorum. Belli dönemlerde 
bilhassa Batılılar-Batıcılar tarafından tarihsel şab
lon ve sembollerden kurtulmak adına yeni şablon
lar ve semboller üretilmiştir. Cemaleddin Afga
ni’nin mitselleştirilmesi bu anlamda önemlidir. 
Abdülhamid’in hilafet projesinin ve hatta ittihad- 
ı İslam denilebilecek bir projenin belirleyici oldu
ğu bir dönemde 'ittihad'i İslam* adını verdiği ve 
içeriğinin ne olduğu bugün bile hala anlaşılama
yan bir düşünceyle ortaya çıkan Afgani Batıklar 
tarafından abartılan bir insandır. Onu İslamcılı
ğın kurucusu olarak kabul eden veya ona böyle bir 
misyon yükleyen İslamcıların da, onun hangi dü
şüncelerinden etkilendiklerini, hangi hususlarda 
onu takip ettiklerini sistematik bir biçimde ortaya 
koymaları gerekir. Kaldı ki pan-İslam başlığı altın
da yapılan araştırmaların hemen hemen tamamı 
Avrupa merkez(ci)lidir ve 19. yüzyıla aittir.

Aslında Afgani’nin söylemi net değildir. Mek
ke merkezli bir hilafet düşüncesini ortaya atması

siyasal anlamda da gerçekçi olmadığı gibi, Abdül
hamid’in hilafet politikasını ve siyasal İslamcılığı
nı sabote eder mahiyettedir. (Bazı İslamcılar onun 
asıl görüşünün üç büyük din arasında bir birleşme
yi savunduğunu fakat bunun hayal olduğunu anla
dıktan sonra ittihad-i İslam görüşüne kaydığını 
belirtirler. H. Karaman) Hatta öyle ki Abdülha- 
mid’in hilafet merkezli İslam birliği görüşüne 
karşılık Afgani ‘ittihad-ı İslam’ ı savunur gözükür 
ancak bunun önünde milliyetçilik vardır. Çünkü 
ona göre önce bütün İslam ülkelerinin tek tek mil
li kurtuluş hareketlerini başlatması gerekmektedir. 
(Kara, giriş, 51) İslamcılığın kurucusu olarak nite
lenen bir kimsenin hilafetin en yoğun olarak gün
deme getirildiği bir dönemde Batılı ülkeleritı ve 
bilhassa İngiltere’niiı politikalarına uygun bir bi
çimde milliyetçiliği öne çıkarması ve bu öne çı
karmaya rağmen y! ine bu kişinin milliyetçiliğinin 
değil de İslamcılığının öne çıkarılması ilginçtir. 
Biraz sonra görüleceği gibi Afgani’nin Osmanlı 
devletindeki Yeni Osmanhlar ve İslamcılarla en 
temel farkı görüşlerinde milli kurtuluş olgusunun 
daha baskın olmasıdır. Nitekim Afgani’den sonra 
Türkiye’deki Mehmed Emin gibi ırkçı-türkçü 
kimseler fikir babaları olarak Afgani’yi belirtir
ken, Mısır’da ortaya çıkan iki hareket de kendile
rini Afgani’ye atfederler. Bunlar. Reşid Rıza’nın 
önderliğindeki modem temaların öne çıktığı ‘se
lefi’ hareketle, Ali Abdurrazık ve Taba Hüse
yin’in önderliğindeki batıcı laik harekettir. Dola
yısıyla İslam dünyasında ortaya çıkan, ırkçı-milli- 
yetçi hareketlerin, selefi hareketlerin ve batıcı- 
modem-laik hareketlerin kendilerini Afgani’ye 
atfetmeleri Afgani bakımından olumlu bir durum 
değildir.

Afgani geri kalmışlık üzerinde kafa yorar, doğu
luların ihmallerinden söz eder, yöneticilerin liya
katsizliğinden söz eder, İslam tarihi üzerine ĥ ama- 
si nutuklar atar ve tespitlerde bulunur. “İslam ül
kelerinin uğradıkları bölünme, yöneticilerinin ek
sikliğinden, İslam esaslarından uzaklaşmalarından 
ve kendilerinden önce gelmiş Salihlerin yollarından 
sapmalarındandır. Bunlar eğer tekrar İslam esasla
rına döner ve Salih kişilerin ahlakını benimserler
se, kısa bir zamanda eski kuvvetlerini ve şerefleri
ni, Dört Halife devrindeki üstün yaşantıyı tekrar 
elde etmeyi başarırlar.” (Urvetu’l Vuska, 85)
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İslamcılık tabirini icad edenlerin Batıklar 
olduğunu biliyoruz. Batıklar Müslümanla
rın, İslam dışındaki kültürlere karşı göster
dikleri reaksiyonları genel olarak ‘İslamcı
lık’ olarak nitelemişlerdir.

Afgani içinde yaşadığı Batı toplumunun ilerle.- 
mi§ durumundan yola çıkarak Müslümanların 
içinde bulunduklara eleştiriler getirir. Bu o dönem 
İslamcılarında genel bir tutumdur. Batı ülkelerine 
yaklaşmak için, milli uyanışı önemser. Yer yer İs
lam dininin pozitif bilimlere karşı olmadığını, ak
li düşünmeye önem verdiğini öne çıkarır. Müslü
manların milli devletler bağlamında modernleş
meleri gerektiğini vurgular. “Hıristiyan dininin İs
lam’dan asırlar önce dünyaya geldiği gerçeğini göz 
önünde tutarak, Muhammedi toplumun da bir 
gün zincirlerini kırıp medeniyet yolunda Batılı 
toplumların izleri ardında kararlılıkla yürümekte 
başarılı olacağından kendimi bir türlü alamıyo
rum .. ’’ (Esposito , ________________________
25) “İslam dini ili
me ve bilgiye en 
yakın dindir ve İs
lam inancının ya
pısıyla ilim ve bilgi 
arasında hiçbir 
uyumsuzluk yok
tur.” (Esposito, 26)

Afgani’nin ilk İslamcı olarak öne çıkarılmasın
da, Afgani - Sultan Abdülhamid ilişkisinin iyi 
analiz edilerek, o dönem hilafet politikasına karşı 
İngilizlerin izlediği siyasetin de göz ardı edilmeme
si gerektiğini belirtmekte fayda var. Diğer taraftan 
Türkiye’deki İslamcılar içerisinde, İslamcılığı 
Türkiye’ye ve Türklere yakıştıramayan, İslamcılık 
ve İslami düşünce gibi olguları Türkiye dışında 

, arayan ve bu ülkede belirleyiciliği olmuş bir kesi
min olduğunu da unutmamak gerekmektedir.

Tanzimat dönemiyle birlikte Osmanlı Devleti
nin geleceğini Avrupa bağlamında değerlendirdi
ğini söylemek abartı olmaz. İslamcı-osmarilıcı, ba- 
tıcı-türkçü tüm aydınların ortak paydası Avru
pa’dır. Çünkü Avrupa, medeniyettir, tekniktir, iler
lemedir, güçlü olmadır, Osmanlı devleti ise yenil
miştir, büyük bir tarihi birikime ve geçmişe sahip 
olmasına rağmen yenilgi halindedir. İşte o dönem 
İslamcılarının fikri oluşumları böyle bir ortamda 
olgunlaşmıştır.

Afgani’nin milliyetçi İslamcılığına karşı Os- 
manlı İslamcılarının hemen tamamı Osmanlı 
devletinin bekasından yanadır. Yeni Osmanlıla- 
rın tamamı Tanzimat fermanını olumlamalarına

rağmen, aynı zamanda bunu şeriattan ayrılmanın 
da. bir başlangıcı kabul ederek eleştirirler. Namık 
Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi Osmanlı devletini şe
riatı terk etmekle suçlarlar ve şer’i hukuktan ayrıl
mayı bir “sapma” olarak nitelerler. Söz konusu şa
hıslar Avrupa’ya evet demektedirler ancak laikli
ğe hayır da demektedirler. (Shaw, 170) Namık 
Kemal ömrünün sonuna kadar laik kanunlaştır
malara karşı çıkmış ve hukukun mutlaka ilahi 
otoriteye dayanması gerektiğini savunmuştur. 
(Türköne, 100) Aynı şahıslar Tanzimat ve Avru
pa ile ilişkilerin ekonomik boyutuna da değine
rek, Avrupalıların kapitülasyonlardan yararlana
rak geleneksel Osmanlı sanayiini yıkmaları, yük-

_______________________  sek faizli borçlara
bağımlı kalınması 
gibi durumların yol 
açabileceği tehlike
leri öne çıkarıyor
lardı. Avrupa’nın 
Balkanlardaki Müs
lüman kıyımını 
görmezden geldiği

ni belirtiyorlar ve Avrupa’nın ilkelerinde ve de
ğerlerinde samimi olmadığını söylüyorlardı. Na
mık Kemal’in Kenan’a yazdığı reddiye İslamcı tep
kinin ilk tezahürü olarak nitelenebilir. Çünkü 
Namık Kemal bu kitabında İslam kültür ve mede
niyetinin üstünlüğünü anlatıyordu. Buna rağmen 
Namık Kemal’in temel tezi, modem batı medeni
yetini almak, adapte etmek ve Asya ile Afrika’ya 
yaymak ve böylece Avrupa’nınkine karşı bir doğ
ru kuvvet dengesi yaratmak üzere, Osmanlı önder
liğinde bir pan-îslamik birlik ortaya çıkarmaktı. 
(Lewis, 141) Namık Kemal ve o dönem Müslü
man aydınlar için hedef Batılı değerleri içselleş' 
tirmekti. Diğer deyimle Batılı değerlerin İslam 
kültüründen karşılığını bulmaktı. Terakki-ilerle- 
me, biat-halk egemenliği, parlamento-demokrasi gibi 
kavramsallaştırmalar bu dönemde ortaya çıktı. 
1872 yılında ‘terakki’ başlığını taşıyan yazısında 
Londra’dan yola çıkarak hayranlığını ve şaşkınlı
ğını dile getirir. “Londra ya enmûzeci âlem denilse 
mübalağa değildir.” der. (Lewis, 145)

Tanzimat dönemi Osmanlıcı-İslamcı aydınla
rındaki bu ikilem her yerde kendini gösterir, Ali 
Suavi bir yandan Tanzimat’ı göklere çıkarır, diğer

70 Ümran • Ocak • 2003



: ı ş ş ş r

Burada ^̂ tslamcı̂ * bir nesnedir. Çünkü o 
belli bir dönemde, belli tarihsel şartlarda, 
bir tepkinin sonucu olarak, egemen uygar
lık tarafından alt kültür olarak üretilmiş 
bir nesnedir.

yandan Osmanlı devletinin zayıflamasının sebebi
ni açıklarken 1868’lerde bu zayıflamanın sebebi- 
nin dinsizlik ve şeriatın terk edilmesi olduğunu belir
tir. Ziya Paşa 1869’larda devlet ricalinin beynin
deki dinsizlik modasından söz eder.

Tanzimat İslamcılarının böylesine çelişik ol
ması içinde bulundukları konjonktür bakımından 
doğaldır. Bir yanda güçlü ve insanların gönülleri
ne hitabeden bir Avrupa, öbür yanda gittikçe ge
rileyen ve gerilemesiyle çok şey kaybedilecek Os- 
manlı Devleti, bir yanda şeriat, öbür yanda ehil 
olmayan yöneticiler. Bundan dolayıdır ki görüşle
rinde bir tutarlılık ve sistemlilik bulmak çok zor
dur. Suavi bunun en temel göstergesidir. Suavi
hem Osmanlıcı-Is- _______________________
lamcı’dır, hem 
Türkçüdür, hem 
batıcıdır. Bu şart
lardan dolayıdır ki 
Namık Kemal baş
ta olmak üzere tüm 
Osmanlıcı-İslamcı 
aydınlar pragmatik
olmaktan kurtulamıyorlardı. Ne kendi fikri miras
larından vazgeçebiliyorlar, ne de Avrupa’dan ge
len değerlerden. Yönetimi baskıcı olarak nitele
dikleri için bir yandan özgürlük istiyorlardı, ancak 
öbür taraftan da Osmanlı Devletinin dağılmaması 
için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar, bir ba
kıma devletin kurtuluşu için gerekli fikri alt yapı
yı hazırlıyorlardı. (Türköne, 96)

Osmanlıcı-İslamcı aydınlar dini yorumlamada 
‘akıl-nakiV özdeşliğini gündeme getiriyorlar ve gele
neği reddetmeden yeniden yorumlar yapılabilece
ğini söylüyorlardı. Şüphesiz bunu derken Batılı 
değerleri içselleştirmek adına söylüyorlardı. Ken
dilerinin problemi haline getirdikleri batı değerle
rine, İslam içinden çözümler üretmeye çalışıyor
lardı. Bu bağlamda şeriatın yani İslam hukukunun 
zaten akla uygun olduğunu belirtiyorlar ve ‘tabii 
hukuk’ kavramını kullanıyorlardı. Tabii hukuk 
kavramsallaştırması işin hukuksal boyutunu da 
kolaylaştırıyor ve Batılı normlar ve paradigmalar 
bu kavramsallaştırma ise ‘bunun aslı ve orijinali 
zaten bizdedir’ mantığıyla meşrulaştırılıyordu.

Esad Efendi 1873 yılında yazdığı İttihad'i İs
lam isimli kitabından önce aynı başlıkla 1870’li
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yıllarda yazılar yazıyor ve Avrupa’ya karşı güçlü 
olmanın yollarını arıyordu. 1872 yılında kurulan 
İhya-yı İslam Cemiyeti, aynı dönemlerde kurulan 
Coğrafyü'i İslam Cemiyeti gibi cemiyetler de itti- 
had-ı İslam tartışmalarının canlılığını göstermesi 
bakımından ilginçtir.

İlk İslamcılar diyebileceğimiz (Abdülhamid 
öncesini îlk İslamalar, 1908 sonrasını ise Yeni İs
lamcılar veya Mê rud̂ ıet İslamcıları olarak nitele
mek mümkün)

Sırat-ı Müstakim, Sehîl’ür Reşâd, İslâm ve Voi- 
kan gibi gazetelerde boy gösteren bu ikinci grup İs
lamcıların en önemli özellikleri Abdülhamid dö
neminde billurlaşmaya başlamıştır ve hemen hep-

_______________________ sinin ortak yanı
Abdülhamid’e karşı 
olmaktır. Nitekim
II. Meşrutiyetten 
sonra İslamcılar ta
rafından çıkarılan 
dergilerde Abdül- 
hamid’in, istibda- 
dm aleyhinde ve 

ordu ile İttihat ve Terakki’nin lehinde ifadeler yer 
almıştır. (Kara, giriş, 30) Ancak Meşrutiyetten, 
hemen sonra Arap dünyasında Hıristiyan Arapla
rın da katkısıyla Arap milliyetçiliğinin yükselme
si, Arnavutluk’taki isyanda Müslümanların Arna
vut isyancıları desteklemeleri İslamcıları moral 
anlamda yıkmıştır. 1920’lere doğru ise zaten itti- 
had-ı İslam ve benzeri söylemler sona ermiş, Ka- 
ra’nın deyimiyle İslam’la takviye edilmiş bir milli
yetçilik belirginleşmiştir. (Kara, 31) İlk İslamcıla
rın ittihad-ı İslam ve Abdülhamid’in hilafet mer- 
kezli İslam birliği politikasının yerine Cemaled- 
din Afgani’nin milli İslam politikası bir anlamda 
galip! gelmiştir. Afgani’nin bu galibiyetinin! kefa
retini ödemekle geçecektir İslam dünyasının bun
dan sonraki tarihi süreci.

Yeni Osmanlılar’dan sonra ortaya çıkan İslam
cıların Avrupa, Batılılaşma ve Değişimle ilgili 
düşüncelerini de kısaca aktarmak istiyoruz.

Ahmed Hilmi Müslümanların çok büyük ekse
riyetinin siyasi noktada tâbî, iktisadi zaviyeden 
tam manasıyla esir, ilim ve marifet cihetiyle de 
hasta ve aUl olduğunu belirterek, kurtuluşu ancak 
tabii ilimleri ve maarifi, bütün ilerleme ve terakki
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meyvelerini, dinimize ve dolayısıyla içtimai sa
adet ve refahımıza yararlı etmekte bulabileceğimi' 
zi söylüyor. (Kara, 7) Arkasından Afgani ve Ab- 
duh’un fikirlerinin Türkiye ve İran’da tutunma- 
masını eleştiriyor ve bunu taassupla suçluyor. İs
lam dininin fennin ve hikmetin aleyhinde bulun
masının mümkün olmadığını belirtiyor. Ahmed 
Hilmi düşüncelerini geliştirirken tipik bir savun
ma refleksiyle Dozy gibi Key gibi müsteşriklerin 
İslam ve İslam dünyasıyla ilgili eleştirilerinden yo
la çıkıyor. Ahmed Hilmi daha da ileri giderek bu
gün bütün kavimlerin Avrupa fen ve marifetinin 
zebunu olduğunu, aynı seviyeyi bulmadıkça esa
retten kurtulmalarının mümkün olmayacağını be
lirtir. Ona göre yapılması gereken şey dini his ile 
fenni düsturları bağdaştırmak ve her ikisini yek 
diğerine yardımcı kılmaktır. (Kara, 12) Bunun 
için de içtihad kapısının açılması gerektiğini be
lirten Ahmed Hilmi, içtihad işini de zamanımızın 
ilerlemesinden ve gelişmesinden çıkan sosyal düs
turlarla birleştirmelidir der. Mezheplerin birleşti
rilmesini savunur, bugünkü ihtiyaçlarımıza uygun 
umumi bir mezhep meydana getirmemiz gerektiği
ni söyler. Sonuç olarak Ahmed Hilmi Avrupa me
deniyetiyle olan karşılaşma çerçevesinde İslami
yet’in simasını kaybetmeden medenileşmesi ve 
yükselmesi gerektiğini söyler. O dönemki İslamcı
ların bilinç altını ve Batıya karşı içinde bulunduk
ları psikolojik durumu yansıtması bakımından şu 
satırlar da dikkate şayandır: “Biz Avrupa’nın mad
di medeniyetinin en samimi takdirkârı ve hayran- 
larındanız. Avmpa milletlerinin bugün ulaştıkları 
sınai olgunluk her mütefekkiri hayran bırakacak 
bir azamettedir. Lâkin manevi medeniyetinin düş
tüğü zilletin en aşağı derecesi tarihte misli görül
meyen bir esfeliyettir.” (Kara, 20) (Bugünkü dün
ya şartlarında bu esfeliyet te tartışılır...)

Şeyhülislam Musa Kazım Efendi özgürlük kav
ramını ayetlerle açıklamaya çalışır. Kanun-ı Esa- 
si’yi Kur’an’ın dünyaya yönelik siyasi hükümleri
nin bazı kısımlarını beyan eden bir belge olarak 
görür. Musa Kazım Efendi de Avrupa’nın ilerle
mesini açıklarken ‘dini bir açıklama’ getirir. Av
rupa’nın şu terakkilere nail olması yalnız ilimler 
ve fenler sayesinde değildir. Din ve ahlakın da on
da genel bir rolü vardır.Zira eğer halkın fertleri
nin, birbirine ciddi kardeşliği ve kuvvetli muhab

beti gerektiren o semavi bağ onlarda olmasaydı, şu 
gördüğümüz terakkilere nail olmaları şöyle dur
sun, geçmiş asırların kavimleri gibi onların da 
here ü mere olacakları muhakkaktı.” (Kara, 6.3) 
Musa Kazım İslam dininin terakkiye mani olmak 
şöyle dursun, terakkiyi emreden bir din olduğunu 
söyler, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik kavramlarını İs
lam noktayı nazarından izah eder.

Said Halim Paşa Müslümanların İslami vazife
lerini eskisi gibi iyi bir şekilde idrak edemedikleri
ni ve bundan dolayı da kabiliyetsizliğe düştükleri
ni belirtir. İslam dünyasının geri kalması maddi 
şartlarının sükutundan ve ortadan kalkmasından 
ileri gelmiştir. İslam dünyası bugün bir hastalığa 
yakalanmıştır ve hastalığına çare bulmak için de, 
kendisinde bulunmayan ve bulunmaması gerileme 
ve çökmesinin biricik sebebini teşkil eden ilim ve 
fenleri durmadan kazanmaya ve elde etmeye çalış
masından ibarettir. Bu ilimler ve fenler bugün 
Avrupa’dadır. O halde bizim için yapılacak iş 
açıktır. O ilim ve fenleri Avrupa’dan öğrenmek. 
(Kara, 94) Avrupa’dan sadece bunu almamız ge
rektiğini ve ahlakını almamamızı söyleyen Said 
Halim Paşa Batı medeniyetinin manevi tesirleri
nin bizi İslam’dan temelli uzaklaştıracağını belir
tir. Said Halim Paşa da dönemindeki İslamcılar 
gibi medeniyet-kültür ayrımına inanmaktadır. O 
ilimleri ve fenni medeniyet planında görürken, 
adalet, eşitlik, ahlak, âdâb gibi konuları kültür 
planında görür. Mesela Fransız adalet sistemini 
esas almayı eleştirir ve Fransız toplumunun bizim
kine benzemeyen aslı, menşei ve ruh hali, adetle
ri ve gelenekleri vardır der. (Buhranlarımız, 53) 
İslam inançlarının fennin buluşlarına zıt olması 
şöyle dursun, inançlarımız onların hepsini de iha
ta ettiğini söyler.

Seyyid Bey Avrupa’nın bugünkü medeniyeti
nin esasının, özünün İslam medeniyeti olduğunu 
söyler. Mehmed Akif Abduh ve Afgani gibi bir 
inkılapçı aramaktadır. Akif in yüreği batı karşısın
da geri kalmış bir İslam dünyası görmeye dayana- 
mamaktadır. Doğrudan doğruya Kur’an’dan alarak 
ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslamh ilkesinden 
yola çıkarak bir sentezi o da öngörmektedir.

Dönemin İslamcılarından Said Nursi de İs
lam’ı yorumlama yöntemi bakımından ilginçtir. 
İslam’ın adeta pozitivist bir yorumunu yapan Said
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Nursi, Kur’an ayetlerini yaptığı tevillerle Batı me
deniyetinin icadlarının kaynağı olarak gösterir. O 
da ilerleme düşüncesinin etkisi altındadır. Terak- 
kiyat'i maddiye için lazım olan örnekleri açıkla- 
maya çalışır. Ona göre zaten şu terakkiyat-ı hazı
ra, tamamıyla dinlerden alınan işaretlerden, veci- 
zelerden hasıl olan ilhamlardan vücuda gelmişler
dir. Said Nursi o kadar ileri gider ki “Asan ile taşa 
vur” (Bakara 60) ayetini santrifüj aletinin ilham 
alındığı yer olarak gösterir. Sultan Abdülhamid 
yönetimini istibdad olarak niteleyen Said Nursi, 
Meşrutiyeti Şeriat-ı Garra-yı Muhammediye'n'm ta 
yansıması olarak.niteler.

Bu bölümün sonucu olarak ortaya şu çıkmakta
dır. Avrupa karşısındaki Osınanlı İslamcıları sa
vunma refleksi göstermişler, hemen arkasından da 
Avrupa kültür ve medeniyetinin zaten İslam’da da 
var olduğunu ileri sürerek alıp içselleştirmeyi öner
mişler, ilerleyerek Avrupa’yı geçebileceklerini be
lirtmişlerdir. Çünkü onların genel kanaatlerine 
göre İslam modem gelişmeler karşısında sorun ol
mayacak bir dindir. Çünkü İslam akla, ilme ve fen
ne uygun bir dindir. Avrupa ve onun değerleri tek 
realite olduğu için ve bu değerlerin içselleştirilme
si için bu değerlerin esaslarını Kur’an’da ve Pey
gamberin hayatında aramak gerekmektedir. Bu da 
yetmezse, içtihad kapısı açılacak ve bu yöntemle 
Avrupa ve onun değerleri ‘legal’ hale getirilecek 
ve Müslüman açısından meşrûlaşmış olacaktır.

Osmanlı İslamcılarının bu düşünceleri Cum
huriyetin Batılılaşma politikalarının da dini kay
nağı olmuştur. Batıcılar da reformlar yaparlarken 
İslamcıların bu tür mantık yürütmelerinden bol 
bol istifade etmişlerdir. Nitekim İslamcıların Şeri- 
at-ı Garra-yı Muhammediye^nin bir yansıması ola
rak gördükleri meşrutiyet cumhuriyeti, cumhuri
yet demokrasiyi, demokrasi, kapitalizm ve libera
lizmi doğurarak Türkiye’deki belirleyiciliğini sür
dürürken, Osmanlı İslamcılarının öngörülerinin 
aksine, ana kaynaklar ve gelenekle Müslümanlar 
arasındaki uçurum işlevsel anlamda giderek açıl
maktadır.

80 sonrası İslamcıları ve AB’ye Yaklaşımları

İçinde bulunduğumuz süreçle birlikte artık İslam
cıları AB’ye taraf olanlar ve AB’ye taraf olmayanlar

olarak nitelendireceğiz. Çünkü 1700’lü yıllarla 
birlikte başlayan süreç ve sendrom belki de son 
aşamalarına geldi.

80 sonrası ‘dindar’ bir başbakanın iktidara gel
mesiyle birlikte (Ozal) Türkiye’nin batılılaşmasını 
engelleyen Kemalist değerler silkelenmeye başla
dı. Hatta 12 Eylül askeri darbesi de bu sürecin ay
rıntılarından biridir. 80 sonrası her alanda Türki
ye’nin bir ‘değerler çözülmesi’ diyebileceğimiz bir 
postmodern sarsıntıyı yaşadığı dönemdir. Kema
list yapı silkelenmeye başlamış, din tüketim unsuru 
haline gelmiş, yeni bir dindar tipi inşa edilmeye 
başlanmış, marjinal diyebileceğimiz İslami kaygısı 
olan insanlar kitleselleşmeye başlamış ve arkasın
dan da beklenen bölünmeyi, büyük bir sıkıştırılma 
ve silkelenmeyle yaşamışlardır.

AB bağlamında bugün İslamcıların ekseriyeti
nin olduğu nokta AB’nin kapısına yakın durmak
tır. Kemalistler ve inilliyetçiler ise bu süreci ikti
dar hesapları bağlamında engellemeye, sekteye 
uğratmaya çalışmaktadırlar. Erbakan’ın iktidara 
yürüyüşüyle başlayan söylem değişikliği, baalı mâ
nâda laiklik, demokrasi ve özgürlük temalarının iş
lenmesi, Ali Bulaç ve arkadaşlarının Medine Ve
sikası bağlamında geliştirdikleri çok büküklülük 
ve bir arada yaşama projesi, Fethullah Gülen’in li
beral gelişmeye paralel 'Türk Müslümanlığı’ yo
rumlarını dillendirmesi, İslam’ın liberal yorumla
rının ön plana çıkması İslamcıları yukarıda zikret
tiğimiz kapının yakınlarına kadar getirdi. Erba- 
kan’ın kapatılan partisinin hakkını AİHM’nde 
aramasıyla başlayan süreçle birlikte de işlerin hiç 
de bilindiği ve beklendiği gibi olmadığını anlama
ya başladılar.

80 sonrası İslamcıların AB’ye bakışlarını iki si
yasi lider belirlemiştir diyebiliriz. Birincisi ‘dindar’ 
kimliğiyle öne çıkan Özal, İkincisi ise İslami kay
gıları ve projeleri olan bir partinin lideri olan Er
bakan. Özal’ın Kemal Ersözlü’nün tanımlamasıyla 
‘Küresel Roma' bağlamında yaptığı faaliyetler, İs
lam’a ve İslamcılığa mal edilince Türkiye’deki İs
lamcı kesimin -birkaç istisna- çoğunun Ozal dö
nemi sosyal olaylarını legalleştirmeye çalıştıkları
nı söyleyebiliriz. Ozal döneminden kısa bir süre 
sonra Erbakan’ın Adil Düzen başta olmak üzere 
tüm -farklı ve sembolik anlamda da olsa- önemli 
iddialarını reddederek veya sümen altı ederek ik
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Müslümanlar yenilgi psikolojisinden hala 
kurtulamamışlar ve içinde bulundukları bu 
psikolojiden dolayı da Hlerlemeci ve güç- 
lenmeci* tezler ve projeler ortaya koymak
tadırlar.

tidara gelmesi kafaları daha da karmaşık hale ge
tirdi. 7 Temmuz’u İslam adına tarihi bir gün ola
rak kabul edenlerden tutunuz da Erbakan’ın yap
tıklarını İslam tarihinden çeşitli olaylarla açıkla
maya kalkanlar oldu. Ancak Erbakan’ın söylemi
ne rağmen, partinin kongresinde parti yemininde 
bile değişiklikler ! yapmasına rağmen, İran ve Af
rika gezisinden sonra hem küresel güçler, hem de 
Türkiye’deki Kemalistler bir aynı ortak çıkar etra
fında birleştiler ve 28 Şubat süreci yaşandı.

Bu süreçle birlikte İslamcılar yeniden insan 
haklan, özgürlükler, demokrasi, açıklık gibi kav
ramları dillendirmeye başladılar. Erbakan ve arka
daşları hatılı mânâ' 
da demokrasi iste
meye başladılar.
Kapatılan partileri 
için AİHM’ne baş
vurdular. Ancak 
AİHM’nin Refah 
Partisinin kapatıl
masını uygun gör- ------------------ -----------------
mesi, ordudan atı
lan subayların ve başörtülü kızların başvurularını 
reddetmesiyle birlikte Avrupa’nın da ‘demokratlı
ğı’ tartışılmaya başlandı.

28 Şubat görünüş itibariyle Kemalist bir hare
ket gibiydi. Ancak zamanın ilerlemesiyle bunun 
hiç de böyle olmadığı, Kemalist bir görüntünün 
arkasında AB’nin belirleyici olduğu öne çıkmaya 
başladı. Nitekim Erbakan sonrası iktidara gelen 
Mesut Yılmaz ve Ecevit döneminde AB ilişkileri 
çerçevesinde yapılan tüm değişiklikler 28 Şu- 
bat’ın görüntüsünün tasfiyesi biçimindeydi. Zaten 
AB için 28 Şubat bir ayrıntıydı.

Özal’la birlikte önlerinde geniş bir alan bulan, 
Erbakan’la ve RP’li belediyelerle birlikte iktidar 
olma niteliğini kazanan, 28 Şubat’la birlikte silke
lenen ve şu anda kendisini AB’nin kapısına yakın 
kabul eden İslamcılar, kapı önünde nasıl bir duruş 
ve nasıl bir tutum gösteriyorlar. Kısa örneklerle 
bunlara da değinmek istiyoruz.

Siyasal bağlamda gerek SP ve gerekse AK Par
ti AB’}»e hayır diyecek konumda değiller. Çünkü 
Türkiye’de siyaset yapmanın zorunlu süreci bu 
partileri böyle bir duruma getirmiştir. 90’larla bir
likte kitleselleşen RP temel söylemlerini reddede

rek iktidarda kalabileceğini sanmış, ancak iktidar 
olmasına rağmen muktedir olamayacağını görmüş 
ve tüm değişimine rağmen kendine sistem tarafın
dan yapılan haksızlıkları da Avrupa’ya şikayet et
miştir. İktidar yolunda, batılı mânâda laiklik, ba
tılı mânâda demokrasi, insan hakları, özgürlük gi
bi kavramları dillendiren SP, AB’nin hatılı m â
nâda bir İslam  istemine hala sağlıklı ve yeterli bir 
cevap verebilmiş değil. Diğer taraftan bu süreçte 
SP’den kopan AK Parti ise ‘batılı manada bir İs
lam’ tezine sıcak bakar çıkışlar göstermektedir. 
Hatta AK Parti muhtemelen yakın gelecekte böy
le bir teorinin pratiğini oluşturma anlamında gö

rev bile talep ede
bilir.

Oysa henüz 
1980’lerin sonla
rında MNP-MSP 
çizgisi AB’ye şid
detle karşıydı ve al
ternatif tezler ileri

------------------------------------  sürüyordu. Hatta
öyle ki partinin et

kin isimlerinden Süleyman Arif Emre 1989’da üst 
düzey devlet yetkililerine gönderdiği bir açık mek
tupta şunları söylüyordu: “Avrupa Topluluğu’na 
girmemiz durumunda, eski halimize dönmemiz 
için yeni bir Malazgirt Zaferi, İkinci bir İstan
bul’un Fethi, yeni bir Çanakkale Savaşı ve hatta 
ikinci bir Kurtuluş Savaşı gerekecek.” (Çakır, Bi
rikim, 128) Peki Erbakan tarafından bir *Hıristi' 
yan Kulübü^ olarak tanımlanan ve şiddetle karşı 
çıkılan AB’ye ve onun ilkelerine bu yönelmenin 
ardındaki gerçek nedir? Neden bu hareket kendi
ni AB’nin kapısında bulmuştur. Bunu takiyye veya 
pragmatizm gibi kavramlarla açıklayabilir miyiz? 
Takiyye ve pragmatizm veya iktidar olma hevesle
ri ile açıklanabilecek bir olay değil bu. Ancak şu 
söylenebilir. MNP-MSP çizgisi bir İslamcı parti
nin Türkiye’de demokratik yollarla iktidar ! olabi
leceğini göstermiştir. Fakat burada iktidara gitme 
sürecinde gerek toplumun içinde bulunduğu kon
jonktürün ve gerekse söz konusu çizginin ‘yenilik, 
değişim’ gibi kavramları sürekli dillendirerek oljuş- 
turduğu söylem değişikliğinin göz ardı edilmemesi 
gerekir. Peki bu değişim sadece bir söylem değişik
liği midir? Hayır.. Söylem değişikliği aslında aynı
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Batlının öznesi İslamadır, Ancak Müs
lüman öznesi hala Batıdır. Bu açmazın 
psikolojik ve kültürel anlamda dönüşmesi 
mümkün olmadan ortaya konan tezlerin 
ve projelerin kalıcı olacağını sanmıyorum.

zamanda parti içindeki homojenliğin bozulmasıy
la doğrudan ilgilidir ki nitekim partinin bölünerek 
AK Partiyi doğurması da bu değişim sürecinin bir 
sonucudur. Dolayısıyla MNP-MSP çizgisi siyasal 
bağlarnda topluma sunduğu projelerin sembolik 
anlamlarına rağmen içini dolduramadığından do
layı Türkiye’yi yönetme temayülünün baskın ol
masının sonucu AB ile ilgili görüş ve düşünceleri
ni değiştirmiştir. Yine bu bağlamda iktidar olması
na rağmen, iktidar olmanın Başbakan olmakla il
gisinin olmadığını görmüş ve yükünü taşıyamadığı 
sembolleri birer birer terk etmiştir. Nitekim bu sü
reç isteseler de istemeseler de devam edecektir.

Türkiye’deki îs- 
lami cemaatlerin 
ise AB’ye karşı ol
maları mantıken 
mümkün değildir.
Çünkü 12 Eylül’ün 
kendilerine açtığı 
‘alan’ ve 28 Şubat
sonrasında başları- ------------------------------------
na gelenlerden son
ra herhangi bir cemaatin AB’ye karşı çıkabilme 
imkanı yoktur. Haydar Baş ve ekibinin Kuvay-ı 
Milliye hareketinin ise sistem içi bir meşruiyet 
arayışı olmasından dolayı herhangi bir önemi söz 
konusu değildir. 28 Şubat kararlarına ‘içtihat mesa
besindedir’ diyerek meşruiyet kapısını açan ve Er
bakan iktidarının uzaklaşmasını isteyen bir cema
atin AB’ye bakışı ise hala aynı oportünist çizginin 
devam ettiğinin en bariz göstergesi. 28 Şubat’ı Is- 
lami değerlerle meşrulaştırmaya çalışmasına rağ
men yurdunda bile ikamet edemeyen bir cemaat 
liderinin arkadaşları AB konusunda hala oportü
nist davranıyorlar. Nuh Gönültaş ‘üçüncü /̂oi’dan 
bahsederken içini bile doldurmuyor: “Şimdi sıra 
üçüncü tarafın görüşünü yazmaya geldi: Avrupa 
Birliği uzmanınız diyor ki, siz AB’nin istediklerini 
yaparsanız zaten AB standartlarında bir devlete 
kavuşuyorsunuz. Bu noktaya geldikten sonra AB 
kapısı zaten size dar gelir. Ufkunuz açık, geleceği
niz parlak. Yeter ki demokratik bir ülke olabilmek 
için Kopenhag’sa Kopenhag, Washington’sa Was
hington kriterlerini yerine getirin. Ensest davran
mayı bırakıp yüzünüzü dünyaya açık hale getirin. 
İşte o zaman Allah kerim..” (Zaman, 04.03.2002)

Türkiye’deki cemaatlerin hala AB’ye kendile' 
ri için özgürlük alanı açacağı bağlamında yaklaş
tıkları kesin. Olaya tarihsel ve kültürel anlamda 
bakabilme konumunda değiller.

Türkiye’de radikal İslamcı olarak nitelenen 
çevrelerin AB hususunda yıllardır izledikleri çizgi
yi takip ettirecekleri belirginleşmiş durumda. Ya
ni onların AB’ye karşı çıkışları tartışılmayacak ka
dar açık ve net.

İslamcı aydın veya entelektüellere gelince...
Burada sürekli konuşan, yazan veya yayın ya

pan herkesten örnek verebilmemiz mümkün de
ğil. Ancak Türkiye’de yıllardır İslamcı olarak ni

telenen bazı isimle- 
rin bu husustaki 
görüşlerini de akta
rarak incelememizi 
bitireceğiz.

İsmet Özel Tür
kiye’nin AB’ye gir
mesine hiçbir za- 

-----------------------------------  man sıcak bakma
dı. Ancak onun bu 

karşı çıkışı kuru ve içi boş bir karşı çıkış değildi. 
Çünkü ona göre ‘Türkiye AB’ye girmemelidir’ 
cümlesi ancak, Türkiye büyük bir kültürel, ekono
mik, siyasi, sosyal atılımın hazırlığını yapmalıdır, 
cümlesiyle beraber anlamlıdır. İsmet Özel’e göre 
Türkiye, kültürel ve tarihsel olarak gerek İslam 
dünyası bağlamında ve gerekse Avrupa bağlamın
da büyük ve önemli bir ülkedir.

İslami bir modernlik kavramsallaştırmasının 
içini doldurmaya çalışan Mehmet S. Aydın ise, 
tıpkı Tanzimat İslamcıları gibi Batı’nın ilim ve 
fennini almaya karşı çıkmaz ve böyle bir şeyi al
manın bugün için, ileride Batininki gibi bir dünya 
görüşüne sahip olacağımız anlamına gelmez. Ona 
göre hiçbir dünya görüşii bilimsellikle tanım
lanamaz. Dolayısıyla modernleşme ve batılılaşma 
özdeşleştirilmemelidir. Ancak İslami modernlik 
kavramsallaştırmasının içi nasıl doldurulursa dol
dursun özne modernliktir ve modernleşme ile 
batılılaşmayı özdeşleştirmemek henüz içi boş bir 
tespittir. (Aydın, 201)

Türkiye’nin ‘çağdaşlaşması’m savunan Yusuf 
Kaplan ise AB olayına daha farklı bir açıdan 
bakar. Ona göre Türkiye’nin A B ’ye aday ülke
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konumuna gelmesinin sebebi, Türkiye’nin Os- 
manii misyonunu potansiyel anlamda içinde sak- 
lamasıdır. Bu potansiyelin aktif hale dönüş
memesi için ve Türkiye’nin söz konusu potan
siyelle kendi haline bırakılmaması için ABD Tür
kiye’yi A B’nin içine dahil etmeye zorlamaktadır. 
(Ümran, Mayıs 2001) Kaplan’a göre, “O halde 
Türkiye'nin AB konusunda da, ABD ile ilişkiler 
konusunda da başvurabileceği en rasyonel kalkış 
noktası şu olmalıdır: Türkiye, çağdaşlaşmak 
zorundadır. Türkiye'nin çağdaşlaşması, dolayısıyla 
bölgesinde yeniden güçlü bir aktör haline gelebil
mesi, kendine özgü iddia, söz, proje ve stratejiler 
geliştirebilmesinden geçer. Bu da şu demektir: 
Türkiye, hem kendi kültürel ve tarihsel derin
liğini ve dinamiklerini harekete geçirebilmenin 
yollarını keşfetmek, hem de dışarıda çok seçenek
li, çok boyutlu dış politika stratejileri geliştirebil
menin yollarını araştırmak zorundadır.”

Ali Bulaç ise Türkiye’nin AB’ye girmesiyle 
birlikte olumlu bazı gelişmelerin olabileceğini 
belirtir. Bir Islam-Hıristiyanlık buluşmasının din
sel bir uyanışa yol açabilme ihtimalinden söz eder. 
Dolayısıyla ona göre Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı 
olduğu kadar, AB’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var
dır. Ona göre AB İslam’la kendini rehabilite ede
bilir ve kültürel varlığını zenginleştirebilir. 
(Zaman, 19-12-2000)

Hayrettin Karaman’a göre ise bütün mesele 
korunması gereken değerleri zedelemeden çağdaş
laşmaktır. Ona göre AB artık Türkiye Müslüman
ları için kaçınılmaz. Dolayısıyla; “bundan böyle, 
Avrupa Birliği içinde Müslüman olarak kalmak, 
kendi kültürünü korumak, teorik olarak çağdaş İs
lam medeniyeti kavram ve kummlarını oluştur
mak, pratik olarak da topluluk içinde öz kültürünü 
yaşamak için neler yapılması gerektiğini düşün
mek, gece gündüz bunun için çalışmak gerekiyor.” 
Ancak Karaman yine de bu durumu bir macera 
olarak niteler ve bu maceranın da tuzaklarla dolu 
olduğunu belirtir. Hayrettin Karaman 80’lerde de 
AB’yi bir ekonomik boyutlu topluluk olarak al
gılar ve buraya girmenin caiz ve faydalı olacağını 
yazardı. Hiç değilse bu yolla ülkenin yoksulluktan 
kurtulacağını belirtirdi. Karaman son zamanlar
daki yazılarında ısrarla AB’nin bir din ve ahlak 
birliği olmadığını, ancak, “dinden bağımsız (laik,

seküler) Batı değerleri temeline oturan ekonomi! 
k, siyasi, hukuki ve kültürel bir birliktir.” Ol
duğunu söyler. Dini ve ahlaki bir birlik değildir 
derken, kültürel tespitinin içine bu iki değeri koy
maz. Oysa en üst düzeyden AB ülkeleri devlet baş- 
kanları bile zaman zaman AB’nin Hıristiyan ve 
Roma kültürü temelinde oluşan bir birlik ol
duğunun altını çizerler. Sonuç olarak Karaman’a 
ait şu satırlar Müslüman düşünce adamlarının 
içinde bulunduğu açmazı ortaya koyar mahiyet
tedir: “Müslümanlar'ın Avrupa Birliği'ne girme 
arzuları maddi olarak sötnürülmekten kurtulma 
arzusu, manevî ve dînî olarak da baskıdan kurtul
ma ümidinden kaynaklanıyor. Ama sömürülmek
ten kurtulup sömürenler arasına katılmak, bas
kıdan kurtulmak, ama İslam'ın yüce ve kapsamlı 
hedeflerine veda etmek "güle oynaya girilecek bir 
yol, cennet gibi tercih edilecek bir alternatif 
değildir. Hiç olmazsa mümin korku, endişe ve 
üzüntü içinde olmalıdır.” (Yeni Şafak 24 Mart 
2002)

Sonuç

AB, belki de 2000 sonrası İslamcıların tasnif edil
mesinde belirleyici unsur olacaktır. Kabul eden
lerin ve reddedenlerin olduğu şu ortamda ‘üçüncü 
yol’ gibi söylemlerin çıkması da kaçınılmazdır. 
Ancak ‘üçüncü yoV gibi tez veya tanımlamaların 
skolastisizme yol açabilme riski çok büyük. Kabul 
ediş veya reddediş düşünsel anlamda bir diyalek
tiği doğurabilir ve bu potansiyeli her zaman için
de taşır. Ancak ‘sentezcilik’ adına veya ‘farklılık’ 
adına ortaya konan şeyler kabul edişten ve red
dedişten daha kötü sonuçlar doğurabilir. Daha 
açık söylemek gerekirse, ‘dünya yuvarlaktır’ diyen 
ile ‘dünya düzdür’ diyen kimsenin ortaya koyduğu 
ve inandığı kesin bir doğru vardır ve bunları söy
leyen bir şey söylemiştir. Ancak ‘dünya düzümsü 
bir yuvarlaktır’ diyen kimse hiçbir şey söylememiş 
demektir.

Tanzimat İslamcıları ile 80 sonrası İslamcılar 
Avrupa’ya bakış bağlamında çok temelli farklılık
lar göstermemektedir. Tanzimat’tan bu yana İs
lamcı düşünce adamlarımızın geldiği nokta hala 
Avrupa^ya nasıl ayak uyduracağımız ve AB’ye 
girmekle dinsel ve ekonomik anlamda ne gibi öz
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gürlükler elde edebileceğimizdir. Bugünkü İslam
cı aydınların Tanzimat İslamcılarma göre önemli 
bir dezavantajları da var. Tanzimat döneminde 
toplumun belirleyici bir kesimi Batılılaşmayı 
olumsuz karşılarken, bugün yüzde 99’u Müslüman 
olan Türkiye insanının yüzde 80’ni AB’ye girmeyi 
istiyor. Değişmeyen ortaklık ise, her iki kesim de 
içinde bulunduğu baskı ortamına karşı olarak da 
AB ile ilgili görüşlerini oluşturuyor. Tanzimat İs- 
lamcıları istibdada karşı Avrupalılaşmaktan öz
gürlük ve zenginleşme beklerken, bugünkü İslam
cılarımızın büyük çoğunluğu bilhassa 28 Şubat 
sürecinde yapılan siyasal ve kültürel baskılara, 
ekonomik yetersizliklere karşı AB’yi istemektedir. 
Özellikle günümüz İslamcılarının gözden kaçır
mamaları gereken bir toplumsal gerçeklik vardır. 
Türkiye nüfusunun yüzde 99’u Müslüman bir ül
kedir. Ancak AB’nin serbest dolaşım hakkını ver
mesiyle birlikte nüfusunun önemli bir bölümünün 
‘Avrupa’ya kaçmayı düşlediği’ de bir ülkedir. Yani 
Müslüman insanlar için hala Avrupa paranın ve 
rahatın sembolü ve merkezidir. Toplumsal bilin
cin bu düzeyde olduğu bir ülkede geliştirilecek 
projelerin kalıcı olması çok zordur. Diğer taraftan 
halkının yüzde 80’ninin AB’yi istediği bir ülkenin 
İslamcısının da farklı, içinde yaşadığı toplumdan 
köklü farlılıklar arzeden görüşler ortaya koyabil
mesi de güçtür.

Türkiye’deki İslamcı düşünce adamları ve 
Müslüman toplum bu kez Tanzimat dönemin
dekinden daha ciddi bir biçimde Batı ile karşı kar
şıya. 150 yıllık İslamcı düşünce tarihinde yöntem
sel açıdan hala bir tutarlılık söz konusu değildir. 
İslamcı düşünce içinde hala fikri anlamda sistem- 
li bir gelenek ve çizgi oluşmuş değildir. Gerek 
tarikat bağlamında, gerek cemaat bağlamında, ya 
da siyasal ve fikirsel bağlamda tarihi Tanzimat 
dönemine dayanan hiçbir akım ve ekol yoktur. İs
lamcı radikaller gittikçe modernleşirken, moder- 
nistler gelenek çizgisine doğru kaymakta, 80 ön
cesinin geleneksel İslamcıları ise hala suskunluk
larını sürdürmektedirler, ya da kendilerine müsait 
bir iklim bulamamaktadırlar. Müslümanlar yenil
gi psikolojisinden hala kurtulamamışlar ve içinde 
bulundukları bu psikolojiden dolayı ‘ilerlemeci ve 
güçlenmecV tezler ve projeler ortaya koymak
tadırlar.

Dünya sisteminin. Küresel Roma’nın, AB’niiı, 
Küreselleşmenin, hasılı adına ne derseniz deyin 
Batı’nın öznesi İslamadır. Ancak Müslüman*ın 
öznesi hala Batıdır, Bu açmazın ve ‘psikolojik 
durumun’ psikolojik ve kültürel anlamda dönüş
mesi mümkün olmadan ortaya konan tezlerin ve 
projelerin kalıcı olacağını sanmıyorum. ■
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YAŞLI KITA HUZUR İSTİYOR; 
HANGİ AVRUPATA DOĞRU?

DİLAVER DEMİRAĞ

Dünyada yaşanan tartışmalar ile kıyaslan
dığında Türkiye’de günümüzün en önem
li gündem maddeleri haline gelen Küre

selleşme ve AB gibi konularda basitçe yana ol
mak ya da karşı olmak düzleminde bir tartışma 
yapılıyor olması, bizim tartışmalarımızı düşünce 
derinliği ile değil de sadece taraftarlık düzleminde 
yürüttüğümüzü gösteriyor. Bu düzlemde yürüyen 
tartışmalar ise epeyi kısır kalıyor. AB konusunda 
tam bir sansür egemen. Öyle ki karşıtlar bile içer
de yürüyen tartışmalardan faydalanabilmeyi, akıl 
etmeyip, meseleyi dar kalıpların içine hapsediyor. 
Kısacası ortalıkta özellikle bu konuda tam bir san
sür egemen. AB konusunda basitçe ikiye ayrılmış 
gözüküyoruz. Ya içe kapanmacılık düzleminde 
mikro ve makro milliyetçilik ya da katı bir kimlik- 
çilik ile kendi kimliğimizin kaybı korkusunun ege
men olduğu dinsel içe kapanmacılık. Her iki an
layış da argümanlarını ulusalcılık, ya da saf bir 
kendi oluş üzerine kuruyor. Ancak dünyanın bu 
denli iç içe geçtiği bir dönemde saf kimlikler ne 
kadar olanaklı/ Bu soru pek aklımıza gelmiyor. 
Bunun karşısında ise soyut bir evrenselcilik ve 
hümanizma temelinde oluşan AB yanlılığı var; 
sol bu evrenselciliği enternasyonalizm adına libe
raller ise dünyaya ile entegrasyon adına savunu
yor. Oysa ne sol ne de sağ evrenselliğin yerelin 
rengi ile boyanarak oluştuğunu akla bile getirmi
yor. Kısacası savunulan argümanlar ister yana ister 
karşıda olsun soyut bir temelde yürüyor ve ayakla
rı yere basmıyor.

Bir başka tartışma düzlemi de kayıp ya da ka

zanç eksenine oturan muhasebeci düzlem. Burada 
da samimi ya da doğrulara dayalı bir tartışma yü
rütülmüyor. Mesela kazançlar hanesine yazılan 
fonlar ve yabancı sermayenin getireceği zenginlik 
meselesini ele alalım. Fonların giren ülke adedi 
çoğaldıkça düştüğü ve bunun Türkiye’yi bir anda 
bir Malta seviyesine çıkaramayacağı, öteki fonla
rın daha çok üye ülkelerin cebinden özellikle de 
eksen ülkeler olan Almanya, Fransa, Ingiltere ya 
da zengin kuzey Avrupa ülkelerinden çıktığı, bun
dan dolayı bu ülkelerin özellikle bizim gibi ekono
mik sorunlarını çözememiş ülkeleri içeriye almak
ta gönülsüz oldukları söylenmiyor. Yabancı serma
ye ise ekonomik gelişmişlik, artı en az maliyetle 
en çok kazanç elde edilecek ülkelere gelmeyi ter
cih ediyor denilmiyor.

Kısacası tartışmalar hep kısır bir düzeyde kalı
yor. Oysa bu soruların net yanıtını vermek için 
öncelikle **hangi Avrupa?** sorusunun sorulması 
gerektiğini düşünüyorum. Bunu yanıtını verdik
ten sonra AB ekseninde kazançlar ve kayıplar, ya
na ya da karşı olmalar bir anlam kazanır. Oysa biz
de Avrupa ya kötülüklerin anasıdır, ya da ulvi gü
zelliklerin, tüm olumlulukların olduğu bir mede
niyet şahikası, bir kızıl elma’dır. Gerçekçi bir Av
rupa manzarası çizmek nedense pek mümkün ola
maz. Halbuki gerçekçi bir Avrupa resmi AB konu
sunu daha akdcı ve gerçekçi bir şekilde ve soğuk
kanlılıkla tartışmaya olanak verecek ve kamuoyu
nu da bu doğrultuda bilgilendirecektir, k^endini 
dünyadan soyutlamak olanaklı olmadığı gibi kim- 
liksel renkler yada kayıtlar içermeyen bir evren
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sellikte olanaklı değildir. Bundan dolayı gerçekçi 
bir resim çizmek için öncelikle bu iki uçtan uzak 
durmak gerekir. Bu yazı da bundan olabildiğince 
uzak durarak, en çokta Avrupalı kapitalist küre- 
selleşme karşıtlarından faydalanarak, yer yer Av
rupa konusunda muhalif konumda olan aydınların 
tezlerini de konunun içine katarak böyle bir resim 
çizmeyi amaçlıyor. Hiç kuşkusuz kendi yorumla
rım işin içinde olduğu için, nesnel, tarafsız.hir yazı 
değil, tersine taraflı, öznel bir yazı bu . Böyle oldu
ğu için de tam bir akademik tutarlılık, eksiksiz bir 
bilgi, sunuş beklenmemeli.

Küresel Mücadele

AB konusunda heveskar tutumları ile ortaya çı
kan ve en iyi ifadeleri Birikim dergisinde görülen 
AB’ci sol AB’nin bir medeniyet projesi olduğunu 
ve bu proje ile sol’un ilk kez küresel çapta bir mü
cadele içinde olabileceğini söylüyorlar. Bu anlayış 
“sermaye küresel çapta iş gördüğüne göre, ona kar
şı direnme de küresel ölçekte olmalıdır” şeklinde 
ortaya çıkıyor. Bu mantığın en iyi ifadesini 
Gorz’un şu cümlelerinde bulmak olanaklı:

‘‘Küreselleşmeyi reddetme, küreselleşmeye ulusal 
olarak direnme iddiasmda olma, kaçmılmaz olarak bu 
küreselleşme Jiarşısında yenik düşmeye neden oluyor. 
Yapılması gereken şey, küreselleşmeden kurtul'

mayı deneyerek küreselleşmeye karşı mücadele 
etmek değil; gelişmekte olan küreselleşme bağlü' 
mında farklı bir küreselleşme için mücadele et
mektir, Ulus aşırı sermayeye direniş yalnızca 
ulusaşırı olabilir; bu küreselleşmenin aktörlerine di
renme, her şeyden önce dünya ölçeğinde bir görüye, 
dayanışmaya ve uygarlık projesine sahip başka bir kü
reselleşmenin aktörlerine sahip olmayı gerektirir.”(l)  
Buna karşı ulusötesi bir konumlanışı reddetmeyen 
ama yereli de devre dışı bırakmayan glokal yani 
küreseVyereVci bir tutumda mevcut. Bu tutumu 
savunanlar küresel saldırılar karşısında uluslarara
sı dayanışmayı içeren ve bundan da yararlanarak 
yerel ölçekte bir direnişi de mümkün kılacak bir 
siyasal tavrı dillendiriyorlar. Jose Bovie, aşağıdan 
küreselleşme hareketi içerisinde hayli saygın ve 
prestijli bir yere sahip olan Zapatistaların lideri 
Marcos bunu savunanlardan. Nitekim meta-coğ- 
rafya kuramcılarından Arif Dirlik’te ^^Küresel so
run eşit derecede ortadan kaldırılmadan veya 
marjinalize edilmeden yerel sorunun da ortadan 
kaldırılması ya da marjinalize edilmemesi, pek 
çok tartışmada kayıp olan simetriyi, küresel/ye- 
rel sorunsalına geri kazandırır. Eğer yerel, kü
resele gönderme yapmaksızın ele alınırsa, küre- 
selin yerel olmaksızın varolamayacağını öner
mek mümkündür; yerel de, ulusaşırı kurumla- 
rın kendileri bir yana, meta üreticileri ve tüke
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ticilerin yerleşim yeridir/* (2) Kısacası bu ikisi 
arasında bir bütünleşiklik ve zıtlık olduğu gibi ay- 
nı zamanda bir simetri de vardır. Bu nedenle kapi
talist küreselleşme karşıtları bizdeki soyut evren- 
selciler gibi kendi varoluşunu yoksayan iç sömür
geciler ya da Gorz gibi kılıç artığı komünistlerin 
saçma enternasyonalliği içinde düşünmüyorlar. 
Bu bağlamda Avrupalı kapitalist küreselleşme 
karşıtları AB’yi kıyasıya eleştiriyor, onun kapita
list bir birlik olarak sınırları dümdüz etmesine en 
sert eleştirileri getiriyorlar, ancak AB’nin getirmiş 
olduğu birliktelik imkanlarını da bütünüyle yok 
saymıyorlar. Ulus devletlerin varlığı reddediliyor 
ama AB içinde karar mekanizmalarının da ulus- 
ötesileşerek bürokratize olmasına egemenliğin AB 
bürokrasisi olan Bürokratlar'm eline geçmesine 
şiddetle karşı çıkıyorlar. Onlar AB’nin katılımcı
ların eşit söz hakkına sahip olduğu demokratik, 
sosyal ve insancd, aynı zamanda ekolojik bir fede
rasyon olmasından yanalar. Ayrıca yerel zengin
liklerin de yok sayılmadığı, tersine yerel tınıların 
yokluğunun zenginleştirdiği bir projeyi istiyorlar. 
Görüldüğü gibi dışarıdaki tartışmalar basit bir 
reddçilikten yahut içe kapanmacılıktan öte, ken
dini pozitif düzlemde tanımlayan, alternatifler 
üreten yani özne olmaya dayalı bir eksende yürü
yor. Oysa biz bunlarr tartışmak yerine hala acaba 
kimliğimiz yiter mi, AB bizi yutar mı, bağımsızlı

DOSYA /  AB V E İSLAM

ğımız yitip bir sömürge olur muyuz türünden kor
kuya dayalı, sinik ve edilgen bir konumda yer alı
yoruz. Halbuki AB karşısında korkulara dayanan 
bir siyaset üretmek yerine A B’yi sorgulayan 
onunla yüzleşen bir tutum geliştirebiliriz. Basit bir 
kâr-zcırar denkleminin ötesinde süreci sigaya çe
ken, onunla hesaplaşan aktif bir konumda yer ala
bilir, böylece önümüze konulan Avrupa mitVni 
sorguya çekebilir, onu yapı bozumuna uğratabilir- 
dik.

Kabuğuna Çekilen Avrupa

Her ne kadar 11 Eylül sonrası esen yeni-oryanta- 
lizm havası ile eski Avrupa merkezciliği yeniden 
canlandırmağa çalışan Avrupa sağı mevcutsa da 
AB için de eski merkezcil tutum yerine çok kül
türlü bir Avrupa isteyen ve A B’yi bir coğrafi itti
faktan çok, bir medeniyet projesi olarak görmek 
isteyenler de azımsanmayacak bir oranda. Özellik
le Yeşiller AB sürecine çok kültürlülük ekseninde 
yaklaşmayı tercih edenlerin başında geliyor. An
cak özellikle AB’nin iktidar mekanizmasını oluş
turan Bürokratlar arasında bu yaklaşımı “öteki” 
pozisyonu taşıyanlar açısından bu yaklaşımı be
nimseyenler azınlıkta denilebilir. Avrupa sol’u- 
nun* bile 11 Eylül sonrası giderek güçlenen îsla- 
mofobiadan kendini kurtaramadığı bile görülebili
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yor. Özellikle güçlü bir sol geleneğe -tarihin bir 
ironisi olsa gerek, aynı zamanda güçlü bir milliyet
çi geleneğe de- sahip Fransa’nm ve Yeşilleri ortaya 
çıkaran Almanya’nın ciddi bir **ötekV* korkusu 
barındırdığı ortaya çıkmış durumda. Bütün bu ve
riler yaşlı kıta huzur istiyor ve bu yüzden de gide
rek kendinin kimliği konusunda muhafazakar bir 
hal alıyor tespitini doğrular nitelikte. Kendi kabu
ğundan taşarak dünyaya özellikle de “öteki”lere 
bir zamanlar model sunan yaşlı kıta artık cazibesi
ni yitirmiş durumda. Evet sahip olduğu zenginlik
le “öteki’leri kıskandırıyor, bu kıtada yaşamak is
teyen “öteki”ler için bu kıta hâlâ cazip ama aynı 
oranda yaşlı kıta kendi sınırlarını tahkim etmek 
istiyor. Bu da yaşlılara özgü muhafazakârlığının bir 
kanıtı. Avrupa artık bir medeniyet olarak sol ba
tıcılar dışında cazibe olma özelliğine sahip değil. 
"Dünyanın güçlü lideri Avrupa artık mevcut de
ğil, bütün yüksek kültürlerin ilham kaynağı 
olan Avrupa, artık bitmi§tir"(3) diyen Agnes 
Heller ve Frenk Feher, Baudrillard’ın yaptığı içe 
doğru çöken Avrupa tezini destekliyor. Bu, Avru- 
pa’nm giderek muhafazakarlaşmaya doğru bir eği
lim içinde olduğunu gösteriyor. Avrupalı sağcıla
rın giderek daha fazla din vurgusu yapması, laikli
ğin beşiği olan Avrupa açısından ilginç bir durum 
oluşturuyor. İran’ın eski Vatikan büyükelçisinin 
şu sözleri bu bağlamda hayli aydınlatıcı:

^^Hıristiyanlık sadece batıda değildir. Belli 
bir Hıristiyanlık biçimine baktığımızda, bunun 
"Batı’ya” eşit olduğunu söyleyemeyiz* Fakat, 
Batıklar ^^yabancılarla** karşılaştıklarında ken
dileri hakkında benimsedikleri imajları hemen 
her zaman şahsen Hıristiyan bir imajdır, Hıris' 
tiyanlığın olduğunu söylemek büyük ölçüde doğ- 
rudur/*(4) Başkaları daha doğrusu batılı olma
yanlar söz konusu olduğunda laikliği öne çıkaran
lar, yabancılar karşısında Hıristiyanlıklarını -içten 
bir biçimde inanmasalar da- öne sürüyorlar ise bu 
Batı’nın kendi kimliği söz konusu olduğunu orta
ya koyuyor. Bütün bunlar da AB’nin evrensel 
normları, akılcılık, demokrasi, çok kültürlülük, 
dengeli gelişme, refah vb değerlerin üzerinde yük
selen bir uygarlık havzası olmaktan çok, ortak 
kimliğe vurgu yapan görece homojen bir proje ol
duğunu ortaya koyuyor. Özellikle Avrupa sağı bu 
içe kapanmayı, kendi sınırlarını tahkim etmeyi

hararetle destekliyor. Onlara göre Avrupa ortak 
bir tarihin, kültürün ve coğrafyanın adı.

Bu nedenle de söz konusu ortaklığa sahip ol
mayanlar için bu havzanın kapalı olmasını savu
nuyorlar. Avrupa sol’u ise coğrafya ve tarih düzle
minde tanımlanmış bir Avrupa yerine, değerler 
düzleminde oluşmuş bir Avrupa’yı tercih ettiğin
den, Kopenhag kriterleri düzleminde herkesin bu 
projede yer alabileceğini düşünüyor.

Hangi Değerlerin Avrupası?

AB’yi oluşturan “değerler” üzerine yapılan vurgu 
Avrupa sol’unun AB’ye bakışındaki en önemli 
nokta. Ancak sol’unda tümüyle “ötekilik” olgu
sundan yakasını kurtarabildiği söylenemez. Onla
ra göre de Avrupa aydınlanma, akıl, demokrasi, 
insan hakları, yurttaşlık vb kavramların şekillen
dirdiği bir yerdir. Dolayısıyla bu değerler düzle
minde yeterince olgunlaşamamış olanların bu me
deniyet projesi içinde yer almaları olanaklı değil
dir. Kısacası sol için de sağ için de **öteki'*ler bar- 
barlardır; henüz Batının ulaştığı medeniyet sevi
yesine ulaşamamış olanlardır. Nitekim sol’un nez- 
dinde AB bir değerler birliğidir. "AB 1993 yılında 
gerçekleştirilen Kopenhag zirvesinin ardından kendisi
ni özellikle hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan 
haklarına ve azınlıklara saygı temelinde bir değerler 
birliği”(5) olarak tanımlıyor. Tam da bu noktada 
AB değerlerinin “ötekiler” için eksiksiz bir ödev 
olarak tanımlanmasına karşılık kendi içinde bu 
ödevlerin tam ve eksiksiz olup olmadığı daha 
önem kazanıyor. Gerçekte hukukun üstünlüğü ne 
demek? Hukuk nereye kadar hukuk? însan baklan 
hangi insanlar için haklar? Demokrasinin demosu 
olan halk kimlerden müteşekkil? Bu ve benzeri so
rular AB’nin bilinmeyen ya da bize yansıtılmak is
tenmeyen yüzüne dair bazı ipuçlarmı bizlere su
nar. Bu soruların cevabı bize göremediğimiz AB’yi 
verir. Dolayısıyla kavramları sorgulamadan önce 
uygulamaya bir göz atmak iyi olur. Demokrasi bi
çimsel olarak temsiliyet sistemi olsa da asıl özünü 
özgürlükler oluşturur. Rosa Lüksemburg’un an
lamlı ifadesiyle demokrasi/özgürlük daima başka 
türlü düşünenler için özgürlüktür. Yani bir de
mokrasinin demokratlığı asıl olarak azınlıktakile- 
rin, sisteme karşı olan ve onu yıkmak isteyenlerin

Ümran • Ocak •2003 81



, DOSYA /  AB VE İSLÂM

durumu ile ortaya çıkar. Eğer farklı olanlar, sistem 
tarafından bastırılıyor, yurttaşlık hakları ellerin
den alınıyorsa buna demokrasi demek hayli zor 
olacaktır. Genova’da gösterileri ile küresel kapita- 
listleri püskürten kapitalist küreselleşm e karşıt' 
lan  polisin vahşi saldırıları ile karşılaşmıştı, aşağı
daki alıntı sistem karşıtlarına yönelik polis baskı
larını anlatıyor:

“İsveç’in Göteborg kentinde yapılan 15 Hazi
ran gösterilerinde, 3 kişinin plastik mermiyle vu
rulmasının ardından ‘Ya Basta’, Genova’da neler 
olabileceğini düşünüp, ciddi bir biçimde endişe- 
lenmişti. Örgüt, polise bir öneride bulundu: Polis, 
gerçek silah değil ama sadece öldürücü olmayan 
silahlar ve plastik mermiler kullanacak olursa, ki
şilere ya da mallara yönelik olarak, herhangi bir 
biçimde saldırgan davranışta bulunmayacaklarını 
garanti ediyorlardı. Polisin cevabı, bir çeşit kü
çümseyerek homurdanmaya benziyordu. Silah ta
şımayacak olurlarsa daha şimdiden ceset torbaları 
için sipariş vermeleri gerektiğini söylediler. (...) 
Bu sahte blok (sahte kara blok kastediliyor) poli
sin saldırmak istediği yürüyüş kolunun hemen ya
nında birden ortaya çıkarak vitrinleri parçalıyor 
ve çöp arabalarını deviriyordu. Birkaç dakika son
ra da polis kendini göstererek, sahte bloğun çok
tan terk etmiş olduğu alana, çok miktarda yüksek 
yoğunlukta göz yaşartıcı bomba ve biber gazı fır
latmaya başlıyordu. Bunun ardından kemiklerin 
kırılmasına ve kanların fışkırmasına neden olacak 
bir cop saldırısı geliyordu. Beyaza boyanmış avuç 
içlerini uzatan barışçılara, döne döne yaptıkları 
bir dans gösterisinin ardından, kadınların yürüyü
şüne saldırdılar”(6) Bu alıntıdan da anlaşılacağı 
gibi polis şiddet kullanmak için provokasyona bi
le başvuruyor ve devlet şiddetinin doruk noktası 
Carlo Guliani adlı anarşist gencin başından vuru
larak ölmesi ile sonuçlanıyor. Devlet şiddeti, kar
şıtların gösteri yaptığı her yerde en acımasız şekli 
ile kullanılıyor. Dahası bir çok yerde tutuklama
lar, yasadışı gözaltına almalar hatta yasaklamalar 
şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bahane ise her yerde 
aynı: “toplumsal huzuru sağlamak”, “kargaşanın 
önüne geçmek, ” “şiddete kışkırtmak”. Kısacası geliş
miş demokrasiler hukukun üstünlüğüne, insan 
haklarına verdikleri önemi demokrasilerinin te
minatı ilan edenler yani değerler Avrupasım

oluşturanlar ve onlara benzeyenler iş sistem kar
şıtlarına geldiğinde rahatlıkla bu “değer”lerinden 
vazgeçebiliyorlar. Dahası 11 Eylül sonrası göç
menler için Avrupa bir kâbus yurdu haline gel
meye başladı. Yani demokrasi ve insan hakları, 
hukukun üstünlüğü sadece bazı insanlar için ge
çerli.

Bu konuyu biraz daha açacak başka örnekler 
de var." İngiltere’de yaşayan anarşist muhalif Gün 
Zileli İngiliz demokrasisini şöyle anlatıyor: 
“Önümde bir gazete kupürü duruyor, 31 Tem' 
muz 1998 tarihli îndependent^e ait bir kupür. 
Haberin başlığı: Polis nezarethanesinde ölüm 
vakaları haftada biri aşıyor. Son altı yılda polis 
tarafından tutuklandıktan sonra ölenlerin sayısı 
380 . Özetleyerek devam ediyorum: Siyahların % 
47^si, nezarethanede öldükleri sırada yanların' 
da polis görevlileri bulunuyordu. Nezarethanede 
ölen siyahların  % 71’i, beyazların ise yüzde 
26*sı, öldükleri esnada polisin gözetimi altında 
(en azından kameralar yoluyla) bulunuyordu. 
Ve şu tesadüfe bakın ki, ölenlerin yüzde 72*sini 

unemployed** denen işsizler oluşturmaktadır. 
Doğrudan polisin dahliyle gerçekleştiği kabul 
edilmek zorunda kalınan ölüm olaylarında kul' 
landan öldürücü araçlar şunlardır. Amerikan  
stili uzun cop, bayıltıcı gaz, ^^sürüklenme keme' 
rV* (7) Denilebilir ki İngiltere’de yeni sağın ege-. 
menliği ile bunlar oluyor, İngiltere demokratik 
standartlar bakımından Avrupa’nın az gelişmiş 
bölgelerinden birisi. Bu doğru değil; demokratik 
standartlar bakımından İngiltere Avrupa’nın ge
lişmiş ülkelerinden birisi. Hollanda ya da Dani
marka gibi kuzey Avrupa ülkeleri ile kıyaslandı
ğında eksik bulunabilir, ancak bu ülkelerin de en 
az İngiltere kadar ırkçılıktan muzdarip olduğu hat
ta İngiltere’den daha yoğun bir şekilde ırkçılık ve 
polis gözetimi, baskısı karşısında olduğu da bir ger
çek.. Yani “değerler Avrupası”nın demokratik de- 

'ğerleri yoksullar ve göçmenler söz konusu oldu
ğunda kısa devre yapıyor.

Yine Gün Zileli aynı makalesinde İngiltere’de 
gözetime dayanan devlet iktidarına ilişkin bilgiler 
veriyor. Devletin müthiş bir gözetleme ve fişleme 
egemenliği kurduğunu belirten Zileli, devletin va
tandaşlarının özel hayatı da dahil ‘her şeyi bildiği
ne dikkat çekiyor. Burada da anlatılanların sadece
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İngiltere’ye münhasır olduğu sanılmamalı, Al
manya, Hollanda, Danimarka vb en özgürlükçü 
İskandinav ülkelerinde dahi bu fişleme ve gözetim 
mevcut. Yani Panopticon (gözetimci) iktidar ya
pısı AB coğrafyasının tümüne yayılmış bir yön
tem.

**lngiltere^de hükümet güçleri ve polis her şe
yi denetimi ve gözetimi altında tutar. Devlet ve 
Polis Türkiye^de olduğu gibi toplumun dışına 
sürülmüş ya da sızamamış bir durumda değil, 
toplumun kanına ve hücrelerine sızmış ve işlc' 
miş, ona karışmış kan gibi bir sıvıdır/* (8)Yine 
Avrupa toplumlarında -eğer sisteme karşı insanla
rı kışkırtmıyorsanız- söz söyleme özgürlüğüne iliş
kin hiçbir kısıtlama yoktur. Çünkü sözün hiçbir 
gücü ve etkinliği yok.

Kısacası ‘̂değerler Avruposı^aslında toplu
mun, gündelik hayatın bir bürokratik **demir ka  ̂
fes” içinde tutulduğu totaliter Avrupa projesin
den başka bir şey değil. Yani Avrupa’da bir yan
dan bireyi devlet karşısında güçlendirecek yasal 
düzenlemeler yapılıyor/yapılmaya çalışılıyor ama, 
diğer yandan da baskıcı uygulamalar da aynı oran
da yaygınlık kazanıyor. Neo liberal uygulamaların 
tırpanladığı tek şey demokrasi değil elbette, aynı 
zamanda Avrupa’yı Avrupa kılan sosyal haklar da 
yeni sağ döneminde müthiş bir erozyona uğradı. 
Küreselleşme karşıtları olarak bilinen muhalefet 
bloğunun da tüm mücadelesi bu yönde. Yani ser
mayenin, kapitalizmin Avrupa’sı yerine, yurttaşla
rın tam demokratik ve sosyal Avrupa’sının oluştu
rulması mücadelesi veriliyor orada.

Buraya kadar "değerler Avrupasızını uygulama 
bazında ele aldım, konuya biraz da kavramsal bo
yutta bakalım.

Hukukun Egemenliği 
ya da Egemenlik Kimin İçin

Avrupalı sağcı teoriysen Cari Schimith’in hukuk 
noktasında ifade ettiği bir özlü söz var: "Hüküm.' 
ran istisna durumunu belirleyen k i ş i d i r İktida
rın kişi egemenliği olmaktan çıktığı zamanlardan 
beridir yaşam ve ölüm üzerindeki söz hakkı hu- 
ku k’a geçti. Yani günümüzde Egemenlik kayıtsız 
şartsız hukukundur. Ancak hukuk ile adalet ay
nı şey değil artık. Daha çok bir oyun sahası ve

oyunun kurallarını sağlayan bir düzenlemeler bü
tünü. Modem dönemde hukuk, modem öncesi 
toplumlarda bireyler için davranışlarını belirleyen 
bir yol haritası olan etik ’in yerini almış durumda. 
Geçmişte adalet bir toplumsal, ahlaki değer iken 
günümüzde bürokratik düzenlemeler halini almış 
durumda. Artık adalet yöneticiden beklenen bir 
erdem değil. Adalet, devlet iktidarının tekelinde 
bulunan yasal bir çerçeve ve daha çok devlet ikti
darının aşırılıklarını, yani oyunun kurallarının tü
münü kendi başına belirleyerek diğer aktörleri 
oyun alanının dışında bırakmasını engellemeye 
yönelik bir düzenleme. Varolan yapı da hukuk. 
Egemeni oyun sahasına dahil ederek, kurallara uy
gun bir oyun çıkarmasını sağlamaya çalışıyor. Bu 
nedenle ilk bakışta devlet oyun sahasının yani hu
kukun içindeymiş izlenimi verse de, gerçekte o 
hem içerde hem de dışarıda çünkü hukuku da be
lirleyen, onun çerçevesini de çizen o. Yani o bir 
özne. Hal böyle olunca, devleti ne tümüyle huku
kun dışında ne de tümüyle içinde tanımlamak 
olanaklı değil.

“Eğer egemen (hükümran), gerçekten hukuk 
düzeninin kendisine istisna durumunu belirleme 
ve dolayısıyla da yürürlükteki düzenin geçerlilik 
ğini askıya alm a yetkisi verdiği kişi ise, o zctman 
**egemen**, hukuk düzeninin dışında bulunması^ 
na rağmen bu düzene aittir; çünkü bu durumda 
anayasanın in toto (tamamen) askıya alınıp 
alınmayacağına karar vermek bu kişiye düşer/*
(9) Günümüzde buna karar verebilecek olan güç 
bir bürokratik mekanizma olan devlettir. Dolayı
sıyla adaleti de adaletsizliği de belirleyecek, yaşam 
ve ölüm gibi istisna hallerine karar verecek olan 
da o’dur. Liberal teori de burada devreye girer ve 
devletin bu olağanüstü yetki sahsım kısıtlayarak 
bu yetkiyi büyük oranda bireylere devretmeye uğ
raşır. Yani kratos’un (iktidarın) olabildiği ölçüde 
meşruluğunu demos’tan (halktan) alarak, demos- 
kratos (halk egemenliği) oluşturmaya gayret eder. 
Ancak bu teoride kalır. Çünkü Liberal teori top
lumu imkansız kılarak bireylerden oluşan bir top
lum manzarası çizer. Oysa bireyin devlet karşısın
da herhangi bir gücü yoktur. Özellikle de günü
müzün bütünüyle yalnızlaşarak atom haline gelen 
bireyinin. Ayrıca devlet son tahlilde bir sınıfın, 
yani sennaye sınıfının egemerıliği olduğu için is
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tisna halini de çizecek olan doğal olarak odur. Ta
bii tüm bunlar uzlaşmaların, tavizlerin olmadığı 
ortamda olmaz. Demokrasinin gücünü de belirle
yecek olan sermaye sınıfı karşısında karşıt sınıfla
rın gücüdür. Eğer sermaye sınıfı dışındaki sınıflar 
özellikle de muhalif sınıflar toplumda güçlü iseler 
ve bir devrim ile iktidarı değiştirebilme olanağına 
sahipseler, demokrasi ve hukuk düzeni tek taraflı 
işlemeyip göreli bir adalete dayanır. Günümüz 
Avrupa’sında sermaye sınıfı gün geçtikçe güçlen
diğinden hukuk düzenini kendi çıkarlarına uygun 
hale gelebilecek bir şekle sokuyor. Şu anda müca
dele de bu alanda. Eğer küreselleşme karşıtı hare
ket ya da yeni sol sermaye egemenliğini alaşağı 
edebilecek bir potansiyelde ise o zaman demokra
tik düzenlemeler yolu ile sermaye sınıfı tavizler 
verecektir. Ancak yukarıda saydığımız her şey ya
ni tüm Panopticon’ik düzenlemeler bunu engelle
meye yönelik. Toplumun güçsüzlüğü, bireyin yal
nızlığı ve kuşatılmışlığı, medyanın hükümranlığı 
muhalefetin sözünün toplumda dolaşıma girerek 
güç kazanmasını engelliyor.

Hasılı kelam halihazırdaki AB ne adalet anla
mında hukukun üstünlüğüne, ne de İnsan hakla
rına ve demokrasiye dayalı (Burada uzun uzadıya 
Avrupa demokrasisi ve bunun boşluklarını ele al
mamız olanaklı değil). Avrupa yeni sağın ve 
üçüncü yolcu sol’un ellerinde giderek totaliter bir 
polis devletine doğru gidiyor.Tek umut yeni 
sol’un giderek daha çok güçlenerek sistemi sars
ması.

Buraya kadar hem batılı muhalif düşünürler
den hem de toplumsal muhalefeti oluşturan yeni 
soldan yola çıkarak bize çizilen Avrupa resminin 
dışında bir resim çizdim. Bundan yola çıkarak “bi
zim AB’de işimiz ne?” gibi bir sonuç da çıkabilir. 
Ancak unutmayalım ki Avrupa sınıfsal mücadele
lerin oluşturduğu bir Avrupa. AB şu an için bir 
kapitalist ittifak olabilir, ama bu başka bir şeye 
yani sosyal Avrupa'ya dönüşemez demek değil. 
Dolayısıyla AB içinde şu anda farklı Avrupaların 
birbirlerine yönelik bir mücadelesi var.

Peki biz bu mücadelenin neresindeyiz ya da 
neresinde olabiliriz? Eğer bir alternatif olmak ve 
özne olarak 21. yüzyılda söz sahibi olmak istiyor
sak bu sürecin bir yerinde olmamız gerekir. Görü
len o ki Türkiye’deki İslâmi ya da laik olsun ser

maye sınıfları AB vasıtası ile küreselleşmenin dü
ğüm noktalarından biri olmak istiyorlar. Bürokra
tik güçler ve imtiyazlı sınıfların sözcüsü konumun
daki milliyetçi/ulusçular buna yönelik bir çelme 
arayışı içinde olsalar da toplumun büyük bir bölü
mü bu süreç içinde yer almak istiyor. İşte hangi 
Avrupa sorusu da burada anlam kazanıyor. Çünkü 
biz sermayenin Avrupa*sı içinde yer alacaksak 
tüm kabalığına ve ceberutluğuna rağmen varolan 
iktidar yapısı Avrupa’nın totaliter iktidar tarzına 
yeğlenir. Yok eğer bizim yerimiz sosyal Avrupa ve 
yurttaşlar demokrasisi diyorsak, o zaman Avru
pa’da kendimize bir çok omuzdaşlar bulacak ve 
kendimizi muhaliflere anlatabileceğiz demektir. 
Ve o zaman AB vasıtasıyla elde edilecek biçimsel 
demokratik kazanımlar bu mücadelede bize kaldı
raç görevi görebilir. Yani AB’ye dahil olmak 
Marks’ın deyimi ile tarih öncesinin sona ermesi 
demek. Tarih yani bir şeylerin miladı bundan so
na başlayacak. A B’ye girmekle her şey sihirli değ
nek değmişçesine bir anda değişmeyecek. Bütün 
her şey daha yeni başlamış olacak. Bizde en temel 
sorun toplumun tüm hücrelerine sinmiş ataerkil 
otariteryanizm. İşte bence AB bunun değişimin
de bir katalizör olacak. Tabii bunu içerden çöze
cek aktör ise bundan en çok çekenler, yani kadın
lar olacak. Bunun nasıl olacağı ise göçebe beden 
adlı bir başka hikaye. ■

Dipnotlar
*Avrupa solu derken kastedilen sosyal demokrat partiler.

(1) Andre Gorz, Yaşadığımız Sefalet, Ayrıntı Yayınları.

(2) Rahmi Oğdül, Süreyya Evren, Başka Bir Dünya Mümkün, 

Stüdyo İmge Yayınları

(3) David Morley, Kevm Robins, Kimlik mekanları, Ayrıntı 

Yayınları

(4) A.g.e.

(5) Kıvanç Koçak, Gerisi Beter, Gerisi Malum, Birikim-Sy:157

(6) David Graber, Protestonun Yeni Dili-Küreselleşme / Kürsel- 

leşeme karşıtlan ne istiyor? Yeni Hayat Kütüphanesi.

(7) Gün Zileli, Avrupahlaşaramadıklanmızdan mısınız?, Biri- 

kim'Sy.l29

(8) A.g.y.

(9) Giorgio Agamben, Çıplak Hayat, AyrmtıYayınlan. ■
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MÜNİP ENGİN NOYAN

Şubat...
Üsküdar
Hicrî onbeşinci yüzyılın ilk çeyreğinde puslu 

ve yorgun bir Üsküdar sabahında, gözlerim yan- 
gın yangın, ellerim ayaklarım buz kesmiş, sır- 
tımda ter, yorgun seccâdemin üzerinde, rahle
min başındayım yine...

Mübarek Haşr suresini okumaya dün gece- 
nin sabaha dönen saatlerinde kaldığım yerden 
devam ediyorum...

(13) Evet, [ey müminler,] siz onların kalplerine
Allah [korkusun]dan da daha şiddetli bir korku sa

larsınız:
çünkü onlar hakiliati kavramaktan aciz bir toplu

luktur.
(14) Onlar ittifak içinde oldukları zoman [bile],

ancak sağlam kaleler içinden veya surlar arkasın
dan savaşırlar.

Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir;
sen onları birlik sanırsın,
halbuki [aslında] kalpleri [birbirlerine] karşı soğuk

tur:
çünkü onlar akıllarını kullanmayan bir topluluk

tur.
(59 Haşr )

Ezân-ı Muhammedi’yi beklerken çağrışımlar 
akmaya başhyor zihnimde; bu defa tüyler ürperten 
bir belgesel film şeridi misâli...

Yaklaşık birbuçuk saat sonra televizyon ekran
larında sabah haberleri başlayacak ve günlük gaze
telerin manşetleri okunacak. Aynı acılar, aynı sı
kıntılar farklı yaklaşımlarla dillenecek. Mübarek

sabah namazının aydınlatıcı iç ferahlığı olmasa 
derin bir kasvetle başlayacak gün.

Biz mü’minlerin içlerine bir türlü Allah (c.c.) 
korkusundan da daha şiddetli bir korku salamadı- 
ğımız o hakikati kavramaktan aciz topluluklar, gö
zümüzü alabildiğine korkutmayı başardıkları sanal 
ittifaklarının sağlam kaleleri ve surları arkasından 
Ümmet'i Muhammedin başına ateş yağdırcaklar 
yine!

Mübarek Kur’ân’ın bana öğrettiği üzere soru
yorum kendi kendime:

“Bilir misin nedir o sağlam kaleler?”
Azman İsrail tankının karşısına geçmiş. Gol- 

yat’a Dâvûd (a.s.) misâli taş savuran Filistinli ço
cuk geliyor gözümün önüne...

O tank çelikten bir kale... Tankın ateş ve 
ölüm kusan top yuvaları müttefik katillerin kendi
lerini güven altuıa alarak saldırdıkları birer sur!

Üstâd Muhammed Esed’in -  Alemlerin Rabbi 
Yüce Allah (c.c.) ondan ebediyyen râzı olsun, 
cennetinde ağırlasın -  İslâm’la şereflenmeden çok 
kısa bir süre önce, 1926 yılında Afganistan’ın He
rat şehrinde yaşadıklarını hatırlamadan edmiyo- 
rum:

İkinci günün akşamı mutâd üzre zengin bir sofra
nın başında oturmuş yemek yiyorduk; biraz sonra 
elinde üç telli sazıyla bir köylü geldi ve bize destansı 
şarkılar söylemeye başladı. Paştu dilinde söylüyordu 
ve ben bu dili anlamıyordum. Ama arada kullandığı 
Farsça sözcükler, halılarla kaph odanın görünüşüyle, 
pencereden içeri vuran karın parıltısıyla canh, sıcak 
bir uyum sağlıyordu. Hatırladığıma göre şarkı, Dâ-
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vûd'un (a.s..) Golyat'la kavgasından söz ediyordu, 
inancın kaba kuvvete karşı verdiği kavgadan... Çe
kingen, yumuşak bir sesle başlayıp sonra şiddedi bir 
coşku yalımıyla yükselerek bir zafer haykırışıyla biten 
şarkının sözlerini pek takip edemiyor olsam da konu
sunu hemen hemen anlıyordum.

Şarkı bitince hâkim: "Dâvûd (a.s.) küçüktü, ama 
imânı büyüktü..." dedi.

Hâkimin bu sözlerine şunu eklemekten kendimi 
alamadım: " Ve siz/'dedim, "çokluksunuz, güçlüsü- 
nüz belki ama imânınız küçük! "

Ev sahihim şaşkınlık ve utançla baktı bana; ve ben 
elimde olmadan söylediğim bu sözü açıklamaya giriş
tim hemen. Ama yaptığım açıklama bir soru yağmuru 
biçiminde geliyordu:

"Nasıl oldu da siz müslümanlar, kendinize duydu
ğunuz güveni kaybettiniz? O güven ki size, bir yüzyıl 
içinde inancınızı Atlantik sahillerinden Çin'in içlerine

kadar yayma imkânı vermişti; ama şimdilerde, bu gü
veninizi kaybettiğiniz için, Batı'nm düşünce ve yaşam 
tarzına kolayca, direnmeden teslim ediyorsunuz ken
dinizi. Avrupa cehalet ve barbarlığın karanlığında yü
zerken, dünyaya bilirh ve sanatın aydınlığını saçan de
delerin torunları olarak sizler, nasıl oluyor da aydınla
rınızın ilerici soluğuyla yeniden kendi inancınızı ku
şanmak cesaretini bulaamıyorsunuz içinizde? Ve nasıl 
oluyor da, birçok Müslüman ülkede Batının dümen 
suyunda seyreden birtakım küçük, maskeli, sözürno- 
na kurtarıcılar, birtakım sahte kahramanlar İslâmî de
ğerleri toptan yok etmeye yeltendikleri halde, siz ken
di değerlerinden habersiz Müslüman halkların gözün
de ‘Müslüman uyanışı’nın sembolleri haline geliyor
lar?"

Hiçbir şey söylemiyordu evsahibim. Dışarıda kar 
yağmaya başlamıştı. Deh-Zengi'ye gelirken yolda 
duyduğum hüzün ve mutluluk l<arışımı duygular 
uyanmaya başlamıştı yeniden. Geçip giden ihtişam ve 
izzeti ve büyük bir medeniyetin bu son çocuklarını ku
şatan utanç ve uyuşukluğun ikisini birden hissediyor
dum ö an.

"Söyler misin bana, tüm açıklığı ve yalınlığıyla 
peygamberinizin getirdi^ o İnsanî çağrı, nasd oldu da, 
kısır gay-guylann, kıh kırk yaran spekülasyonların 
arasında kaybolup gitti? Peki, peygamberiniz: "Kom
şusu açken tok yatan bizden değildir!" dediği halde, 
prensleriniz, büyük mülk ve toprak sahipleriniz lüks- 
ve israf içinde yaşarken, çoğunluğu oluşturan öteki 
Müslüman kardeşlerinizin ağızsız-dilsiz bir yoksulluk 
ve sefâlet içinde sürünmelerini nasıl açıklarsınız? Pey
gamberinizin ve arkadaşlarının kadınları, onların ha
yatında o kadar önemli bir rol oynamış oldukları hal
de, sizin, kadınlarınızı niçin hayatımzm kıyısına sürüp 
attığınızı bana açıklayabilir misiniz? Ve yine peygam
beriniz: "İlim talep etmek, kadın-erkek her Müslü
man için en büyük ibadetlerden biridir!" ya da "Alim 
kişinin, yalnızca zâhid olan kişiye üstünlüğü, ayın di
ğer bütün yıldızlara ola üstünlüğü gibidir! " dediği hal
de. siz, bugünün Müslümanları, çoğunuzun eğitimsiz 
kamış olmanıza ve içinizden ancak çok az kimsenin 
okuma-yazam biliyor olmasına ne dersiniz?"

Evsahibim hâlâ sessizidi... ̂

Amerika Düveldi Müstekbire ve de Müttefi' 
kasının İkinci Dünya Savaşında dünyada bir tek 
aç-yoksul bırakmayacak kadar parayı harcayarak
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mustaz’aflarm, yani canlan çıkartılırcasına ezilip 
sömürülerek perişan hale getirilmişlerin üzerine 
göklerden ölüm ateşi yağdırmak için imal ettirdi- 
ği ve bu gün daha da geliştirilmiş olarak hâlâ kul
lanmaya devam ettiği, yerdeki savunma topları- 
nm ulaşamayacakları kadar yükseklerden uçan o 
lânetli B-52 ağır bombardıman tayyarelerine 
“Uçan Kale” adını vermesi sıradan bir rastlantı mı 
yalnızca?

...ve sahip oldukları serveti dünyada açlığın, 
yokluk-yoksulluk ve sefaletin derhal giderilmesi 
için son kuruşuna kadar infâk etmek yerine, yal
nızca kendi konumlarını, iktidar ve servetlerini 
korumak için ölüm makinaları ve ölüm tâcirleri- 
nin, yani Uluslarötesi Silâh Sanayiinin hizmetine 
seferber edenlerin mâlikâneleri kale surları gibi 
yüksek duvarlarla çevrilmiş değil mi?

(128) Her tepede cehalet eseri, [putperestçe] anıt
lar,

tapınaklar mı yükselteceksiniz
(129) Ve sonsuza kadar yaşayacağınız kuruntu

suyla,
sapasağlam malikaneler mi edineceksiniz^
(130) Ve [başkalarının hukukuna] el uzattığınız 

zaman,
hiçbir sınır tanımadan, hep böyle zorbalık mı ya

pacaksınız^
(26  Şu’arâ)

Üstâd Muhammed Esed’in mübarek Şu’arâ su
resinin 130. âyetinde geçen ve zorbalık ifadesiyle 
meallendirdiği cebbâr terimine getirdiği açıklama 
nasıl da tam yerini buluyor:

Cebhâr terimi, insan için kullanıldığında, kendi
sinden zayıf olanın hukuku konusunda hiçbir ahlakî 
sınır tanımaksızın ortaya konan haksız, l<aba kuvvete 
dayanan, zorbaca olan anlamına gelmektedir. (...) 
Yukarıdaki anlam akışı içinde, yine de vurgu, daha 
çok, ‘Ad kavminin başka insanlara ya da toplumlara 
karşı gösterdiği düşmanca davranışa, politika olarak 
benimsediği zorbalığa dikkat çekecek yöndedir; ve’bu 
anlamda., bütün çağlarda geçerli olan ve savaşta ge
reksiz şiddeti yasaklayan, ahlakî kaygı ve sınırlara her 
türlü savaş eyleminden ve savaş temayülünden önce 
yer veren Kur’ânî tutumu dile getirmektedir.^

Ya özellikle de zayıf ve sıkıntılı ekonomileri, 
rahmetli babaannemin deyişiyle “sustalı maymun” 
gibi keyiflerince kurup oynatan, takla attıran dev 
bankalar, borsalar ve bilumum müstekbir firavun
ların mazlum milletlerin kaderlerini kendi menfa
atleri doğrultusunda şekillendirmeye kalktıkları 
lobiler, toplum mühendisliği kurumlan... her biri 
içine sızılması neredeyse imkânsız hale getirilmiş 
kaleler değil mi?

O halde?
Çaresiz miyiz?
Eli kolu kıskıvrak bağlı .‘kader mahkûmları’

mıyız
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Yoo, hayır!
Mübarek Kur’ân bizi onlar hakkında bilgilen

diriyor ve dolayısıyla da bize apaçık yol gösteriyor 
her zamanki gibi -  yeter ki biz o’nu okuyup anla
maya, o’un rehber edinmeye âmâde olalım. İşte 
mübarek Kur’ân’ı anlamada ve hayatın pratiğine 
aktarmada cehd ve teyakkuzu asla eldien bırak
mamış olan üstâd Muhammed Esed’in mübarek 
Haşr suresinin 14. âyetinin giriş cümlesine getir
diği yetkin yorum bunun en güzel örneklerinden 
biri:

Onlar ittifak içinde oldukları zcLrmn [bile],
ancak sağlam kaleler içinden veya surlar arkasın

dan savaşırlar. (59  Haşr 14)

“Bunun anlamı şudur: ‘Onlar size karşı gerçekten 
birleşik bir cephe kurmuş olabilseler bile ~ki bunu ba
şaramadılar- yalnızca sağlam gördükleri mevzilerde 
kalarak seninle savaşmaya devam ederler/”

Sonra devam ediyor Alemlerin Rabbi Yüce 
Allah (c.c.) mübarek âyette mü’min kullarına ih
tiyaç duydukları, deyim yerindeyse, ipuçlarını ver
meye:

Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir;
sen onlan birlik sanırsın,
halbuki [aslında] kalpleri [birbirlerine] karşı soğuk

tur:
çünkü onlar akıllarını kullanmayan bir topluluk

tur. (59 Haşr 14)

birliğe asla ulaşamayacaklarına ve birbirlerine karşı 
her zaman saldırgan davranacaklarına (bir) işa- 
ret(tir).”̂

Biz, Ummet-i Muhammed olarak doğru bir ina
nışa ve sağlam ahlakî ölçülere sahip olmakla iftihar 
etmiyor muyuz?

O halde kendi aramızda gerçek bir birliğe neden 
bir türlü ulaşamıyoruz ve birbirimize karşı her za
man saldırgan davranışlar sergiliyoruz?

Yoksa biz... biz Hicrî onbeşinci yüzyılın ilk 
çeyreğinde, mübarek Kur’ân’ı mehcûr tuttukları^ 
ve bu yüzden de ister istemez inançlarının bütünlü
ğünü bozarak parçalara bölünen ve her grubun yalnız 
kendi sahip olduğu [ilkelerle] övündüğü kimseler  ̂ha
line dönüştüğümüz için mi kendileri için iyi olan şe
yi yapabilmek açısından akıllarını kullanmayan bir 
topluluğun yürekler acısı durumunu yaşıyoruz?

Öyleyse vay halimize!
Ama bu mübarek âyetten çıkartacağımız ders 

yalnız bununla sınırlı değil elbette. Hicrî onbe
şinci yüzyılın ilk çeyreğinde Ümmet-i Muham- 
med’in ensesinde boza pişirenlerin sergileyedur- 
dükları birlik-beraberlik gövde gösterisi, kelime
nin tam anlamıyla sanal! Püf dense darmadağın 
olabilecek türden yani! Bunu bilmek bile yeniden 
umut ve güç kazanmak için Ümmet-i Muham- 
med’e yeter. Ama mübarek Enfâl suresinin 73. 
âyetinde dile gelen ilâhî uyarıyı gözardı etmemek 
kaydıyla:

Evet, besbelli ve hiç kuşku yok ki öyle!
Bunun bir türlü farkına varamıyor ve bu yön

de harekete geçemiyorsak kabahat bizde!
Çünkü mübarek Kur’ân’ı okumaya yeterince 

zaman ayırmıyoruz. Hele o’nu anlamaya çalışmak, 
üzerinde tefekkür etmek ve nihayet hayatımıza 
rehber kılmak için gereken cehdi hiç göstermiyo
ruz!

Üstâd Muhammed Esed mübarek Haşr suresi
nin 14. âyetinin son cümlesinde yer alan çünkü 
onlar akıllarını kullanmayan bir topluluktur ifadesini 
yorumlarken bu ifadenin kendileri için iyi olan şeyi 
yapabilmek açısından akıllarını kullanmayan bir top
luluk olarak anlaşılması gerektiğine dikkat çekiyor 
ve şöyle devam ediyor:

“(Bu) Doğru bir inanışa ve sağlam ahlakî ölçülere 
sahip olmayan bir halkın kendi aralarında gerçek bir

Bütün bunlarla birlikte, [unutmayın ki]
hakkı inkara şartlanmış olanlar birbirleriyle mütte

fiktirler;
siz de (birbirinizle) öyle olmadıkça 
yeryüzünde fitne ve büyük bir karışıklık baş gös

terecektir.
(8 Enfâl 73)

Öyle anlaşılıyor ki Ümmet-i Muhammed yer
yüzünün neresinde olursa olsun, meydana çıkan 
ve çıkacak olan her türlü fitne ve karışıklıktan 
doğrudan doğruya sorumlu -  ve elbette ki Huzûr- 
u İlâhî’de bu fitne ve karışıklığı bir türlü gidere
memenin hesabını vermekle yükümlü!

İşimiz zor, hem de çok zor besbelli!
Bir an önce işe başlamalı... başlamalı da, nere

den?
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Bakın, hakkı inkara şartlanmış olanlar 
insanları Allah'ın yolundan çevirmek için (nasıl 

da) harcıyorlar mallarını;
ve (daha da) harcayacaklar, tâ ki bu harcadıkları 
kendileri için derin bir ızdırab ve yerinme [kayna

ğı] oluncaya kadar;
ve sonra haklarından gelinecek!
Ve [ölünceye ]<adar] hakkı inkârda direnen bu 

kimseler
topluca cehenneme tıkılacaklar,
(8 Enfâl 36)

Demek mü’minler mallarını insanları Âlemle
rin Rabbi Yüce Allah’ın (c.c.) yolu olan Hak ve 
Hakikât yoluna davet etmek için alabildiğine har- 
camaya başlasalar, harcadıkları her şey kendileri 
için büyük bir rahmet, bolluk, bereket, ve huzur 
kaynağı haline dönüşecek! Ondan sonra sıra Mu
hammedi tevazû içinde haklarında verilecek olan 
hükmü beklemeye gelecek: Ve besbelli [ölünceye 
kadar] Hak ve Hakikatin şahitleri olmak için direnen, 
mücâdele ve mücâhede eden bu kimseler topluca cen
nete alınacaklar!

Sünnetullâh’ın işleyişi apaçık ortada!
Yok mu İlâhî İşleyişten nasibini almak isteyen?

Birazdan Ezân-ı Muhammedi okunacak...
Düşüncelerimde haddi aştım mı acaba?
Mübarek Kur’ân’a kendi anlattıklarının dışın

da kendimce anlamlar yüklemekten -  hâşâ! - 
Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a (c.c.) sığınırım!

Ama ne yapayım, mübarek âyetleri okurken 
zihnimde birbiri ardınca uyanıveren çağrışımları 
engelleyemiyorum bir türlü!

Tıpkı mubârek Tekvîr suresinin 8. Ve 9. âyet
lerinin bana onları her okuyuşumda nedense, sırf 
Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’ın (c.c.) emirlerine 
uyma konusunda titiz davrandıkları için başlarını 
Muhammedi edeple örten mü’minelerin eğitim 
haklarından yoksun bırakılmaları cinâyetini ha
tırlatması gibi:

Bismillâhirrahmânirrahiym
(1) Güneş, karanlığa gömüldüğünde,
(2) ve yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,
(3) dağlar kaybolup gittiğinde,

(4) ve doğurmak üzere olan dişi develer başıboş 
bırakıldığında,

(5) bütün hayvanlar bir araya toplandığında,
(6) ve denizler Imynadığında,
(7) bütün insanlar [yaptıklarıyla] eşleştirildiğinde,
(8) ve diri diri gömülen kız çocuklarına SO' 

rulduğunda
(9) hangi suçtan dolayı öldürüldükleri,
(10) [insanların yapıp-ettiklerinin] dosyalan açıl

dığında,
(11) ve gökyüzü açılıp ortaya serildiğinde,
(12) [cehennemin] yakıcı ateşi parladığında,
(13) ve cennet gözler önüne getirildiğinde,
(14) [o Gün] her insan, [kendisi için] ne hazırla

mış olduğunu görecektir.
(81 Tekvîr)

Allâhu ‘alem! ■

Dipnotlar;

1- Muhammed Esed: MEKKE’YE GİDEN YOL (İstanbul: in
san Yayinlari, 1992) S.386 vd.
2- ME / 26:130-d n  58
3 - ME/59:14-d n  20
4' mehcûr: 1. Terk olunmuş, birakilmis, kullanilmaz olmuş, 
unutulmuş; 2. Uzaklasmis, ayrilmis bak.: Ferit Devellioglu: 
OSMANLICA-TÜRKÇE ANSİKLOPEDİK LÜGAT (An
kara: Aydin Kirahevi, 1997)

5- EHY / 25:30
6' ME / 30:32; ayrıca bak.: 6:159 Inançlarinin bütünlüğünü bo
zarak gru()lara, firl<alara ayrilanlara gelince: onlar için yapabilece
ğin bir sey yoktur. Unutma, onların isi Allah'a kalmistir: ve zama- 
ni geldiginde Allah onlara vaktiyle yaptiklarini gösterecektir. “Bu 
atif, öncelikle, baslangiçta bir bütün olarak paylastiklari temel 
dinî prensiplerden uzaklasip akîde ve değer sistemi (ethics) 
olarak farkli yollara sapmis bulunan Yahudiler ile Hristiyanla- 
ra yöneliktir (kars. 3:105). Ancak bu öncelikli atfin disinda 
yukaridaki ayet, daha önceki 153. ayet ile -bu dosdoğru Bana 
yönelen bir yoldur: öyleyse onu izleyin ve diğer yollardan gitmeyin 
ki sizi Onun yolundan saptirmasinlar- mantikî bir ilişki içinde
dir ve böylece Kur’an'in takipçileriyle de gaybî bir baglanti 
olusturmaktadir: Başka bir deyişle bu, insanlarin, karsilikli 
olarak yalniz kendilerinin Kur’an öğretisinin tek gerçek tem
silcileri olduklari seklindeki hosgörüsüz iddialarindan doğan 
bütün guruplasmalarin kinanmasini ifade eder. Nitekim, bu 
ayetin anlami hakkindaki bir soruya Hz. Peygamber'in (s.a.v.) 
Ashâbi'ndan Ebû Hureyre'nin su cevabi verdiği rivayet edilir: 
‘Bu âyet, [bizim] bu toplumumuzla ilgili olarak nazil olmuştur’ 
(Taberî).” (M E/6;159-dn 161)
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TOPYEKÜN BRİFİNGLENMİŞTİR

HALiL KALELİ

S İZ hiç özlemediniz mi 
kuzum? Ben özledim. 
Hem de çok. Hani şu 

meşhur "brifing"leri kastediyO' 
rum. "Neydi o eski brifing- 
1er..." Üst düzey bürokrati çı
kar, lıangi düzeyde olduğu bi
linmeyen hukukçular girer, 
medya mensupları sırada bek
ler...Unutulur gibi mi sizce? 
Unutulmaz unutulmaz! Unu
tanın türklüğünden şüphe ede
rim alimallah! Doğrusu ben 
unutmadım...

Bu hasretim "karargâh" ta
rafından da hissedilmiş olmalı 
ki, âniden devet edildim. Ba
na ilk defa eldeim mektup ulaş
tırılmıyor ama, bu farklı. Kapı 
dövülürcesine vurulmuyor. Zil 
canhıraş feryatlar koparmıyor. 
Kapıyı açtığımda karşımda 
üniformalılar görülmüyor, iyi 
tıraş olmuş zıpkın gibi delikan
lılar...

Ben Halil Kaleli, 28 Şu
bat'ta "irtica brifingi"ne davet 
edilen ve fakat toplantının ya
nsında beklenmedik şekilde 
dışarı atılan gönlü kırık gazete
ci...T ü rk  Takiyye Tarihine 
Giriş nam kitabımı kıraat 
eden okurlarım o sahneleri ha
tırlayacaklardır umarım.

Okumayanlar için kısa ma
lumat: Bendeniz meğer "Halil 
Kuleli" sanılıyor muşum. Liste
de bu isimde eski asker olan bir 
"akridite" varmış. Bizim soyadı 
benzerliği karışıklığa yol aç
mış.

Bu sefer karışıklık olmaya
cağı nereden belli? Şurdan bel
li ki, özel ulak göndermişler. 
Geçen sefer meydana gelen 
yanlıştan ötürü özür dilendik
ten başka, "Halil Kaleli"nin 
itibarı iade ediliyor. Bu durum
da bize de gitmek düşer. Çar 
naçar yola koyuluyoruz. O sıra
da oralar bir kalabalık bir kala
balık. Yeni hükemetin başkanı 
ve. yardımcıları, bazı bakanlar 
merdivenleri tırmanırken ben 
de gönülsüz gönülsüz arkala
rından gidiyorum. Yani şimdi 
onlar zılgıt yiyecek, bize de şa
hitlik etmek düşecek. Her ney
se nelere katlanmadık bu aziz 
vatan için, buna da katlanırız 
zâhir.

Aslında şahitlik ettiğim iş 
sıradan bir iş değil. Yani tarihe 
tanıklık ediyorum anlayacağı
nız.

Yeni hükümetimizin eksik, 
kusur ve noksanları yavaş ya
vaş tamamlanıyor, hayırlısıyla.

En mühim ve de çok önemli 
eksiklerinden biri cihetteki "ir
tica" konusundaki cehalete va
ran bilgisizliği idi. Büyük Ata
türk'ün müthiş bir uzakgörüş- 
lülükle bizzat kendi el yazısıyla 
ifade buyurdukları gibi, "Şura
sı unutulmamalıdır ki Türk 
âleminin en büyük düşmanı 
irticadır, her görüldüğü yerde 
ezilmelidir! İleri!"

Ülkemizin irtica Brifingle- 
me Merkezi (ÎBM) hemen ve 
derhal topyekün harekete geç
ti. Kopenhag'deki AB toplan
tısı öncesinde, bu büyük nok
san ve kusur giderildi elham
dülillah. Şu anda AB karşısın
da "İrtica brifingi" almış bir 
hükümetimiz var artık. Bölün- 
sek, parçalansak da gam yeme
yiz. Böyle bir hükümetin 
A B'nin azgın hıristiyanları 
karşısında sırtı yere gelmez ke
sinlikle.

Ebette okuyucularımız bu 
IBM'yi gâvurların IBM'si ile 
karşılaştırmamalıdırlar. Bir ke
re, bizimki "I" ile yazılmaktadır, 
onlarınki "I" ile. Okunuşu da 
farklıdır. Bizimki "ibeme" diye 
okunur, onlarınki "aybiyem". 
Yani bizimkisi kesinlikle millî 
ve de ulusal bir kuruluştur.

İşte bu hem "millî" ve de 
"ulusal" kuruluşumuz hüküme
timizin irtica konusundaki ca- 
halete varan bilgisizliğini gi
dermek için üstün bir perfor
mans sergilemiş bulunmakta
dır. Toplantı açılır açılmaz, 
maltivizyon gösterisine geçil
miş, irticanın kaynakları, ku
rumlan ve hedefleri bütün ay
rıntılarıyla izah edilmiştir.
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IBM yetkilileri, "İrticayla 
Mücadele Stratejisi"nin 108 
maddeden oluştuğunu ve bir
çok maddesinin 28 Şubat'tan 
sonra kendi elleriyle kurdur- 
duklan hükümetler tarafmdan 
hayata geçirilemediğini belirt
tikten sonra, "AB uyum yasala- 
rı"ndan önce, 31 İrtica Uyum 
kanununun çıkarılması gerek
tiğini belirtmişlerdir. (31 Mart- 
Vak'ası gibi 31 irtica kununu!)

Bu arada, "Türk vatandaş
larının yüzde 99'unun irticacı, 
yüzde birlik kısmının ise, hıris- 
tiyan (protestan, ortodoks, ka- 
tolik), musevi, yezidi ve diğer 
dinlerden olduğu anlaşılmıştır" 
denilmiştir.

İBM'ye ulaşan bilgilere gö
re, elbette irtica devlete de sız
mamış olamazdı. Devlet kad
roları içinde onbinlerce irtica-, 
cı personel mevcuttu. Kamusal 
alanda görevli memur ve işçi
lerin irticai faaliyetlere karış
tıkları anda ilişikleri kesilme
liydi. Kanuna, mahkemeye ba- 
kılmamalıydı. İrtica sözkonusu 
olduğunda, kanuna, mahke
meye filan ihtiyaç yoktu. Ayrı
ca irticai sermayeyi teşvik edi
ci kararlar alınmamalıydı.

Brifingde ayrıca Başbakan
lık Takip Kurulu’nun görevine 
devam etmesi gerektiği de vur
gulanmıştı. Şu sıralarda 
BTK'nın eşi başörtülü kamu 
görevlilerini takibe aldığı da 
belirtilmişti. Bir BTK görevli
si, böyle bir adamı son bir ay 
içinde Avrupa'nın belli başlı 
başkentlerinde ve ABD baş
kentinde yakın takibe almıştı. 
Bu adam memlekete döner 
dönmez en ağız cezaya çarptı- 
rılmalı, başbakan yapılmalıydı.

İBM ’nın laiklik konusun
daki duyarlılığının bundan 
sonra da süreceğinin vurgulan
dığı brifingde, türban konusu 
da yer almıştı elbette. "Kılık- 
kıyafet ile ilgili mevzuatın ay
nen devam ettirilmesi" gerek
tiği kaydedilmiş ve Türkiyenin 
her santimetrekaresinin şehit 
kanlarıyla sulanmış kamusal 
alan olduğu, binaenalyh, Tür
kiye kamusal alanında başörtü
sü takmanın hiçbir şekilde söz
konusu olamayacağı belirtil
mişti.

Bu arada, hükümet üyeleri
ne bir irtica tablosu sunuldu:

• 280 özel okul ile 4 binden 
fazla dershane, yurt ve pansi
yon ile 124 ahırda irticai pro
paganda yapılıyor.

• Ekonomi alanında 5 faiz
siz 15 faizli finans kuruluşu, 18 
holding, 750 büyük şirket, 32 
kebapçı, 127 lahmacuncu ve 3 
büryan kebapçı 44 katrilyon
luk sermaye ile faaliyet gösteri
yor.

• Medya alanında irticai 
grupların kontrolünde toplam 
219 radyo, 82 televizyon, 108 
gazete ve dergi ile sayısı tesbit 
edilemeyen fısıltı gazetesi bu
lunuyor.

•. 769 dernek, 348 vakıf ,
12 sendika, 31 hamam, 127 tu
valet irticai grupların deneti
minde bulunuyor. Bilhassa ra
mazanda fitre, kurban bayra
mında deri toplayan çok tehli
keli bir para militer irticaî ku
ruluş mevcuttur...

İrtica brifingi sona ermişti. 
Başbakan ve hükümet üyeleri, 
İBM yetkililerinin ellerini sı
karak veda ederken, İBM ko
mutanının (pardon direktörü

nün) yanına birisi geldi ve ku
lağına bir şeyler fısıldadı. Ney- 
seki söyleneneleri hükümet 
üyeleri duymamıştı. Direktör 
kulağına fısıldayan elemanı 
şiddetle azarladı:

"Ne!!! Şu ana kadar tablo
da gösterilen rakamlar, son nü
fus sayımı neticeleri, en son 
eğitim, yayın, bankacılık, ista
tistikleri miydi? Fark etmez! 
Biz zaten böyle bir brifing ver
medik. Daha önceki hükümet
lere verdiğimiz türden normal 
bir brifing verdik! Yıkıl kar
şımdan!"

Daha sonra şöyle bir açıkla
ma yapılması kararlaştırıldı: 
*’IBM 'nin Son toplantısında 
irtica brifinglenmemiştir!"

Tam o sırada general direk
tör beni fark etmesin mi. Ora
da, yani İBM'de üniformasız 
biri. "Bu kim oluyor gibisin
den" bakıyor. 2. Başkan "hükü
met mensupları gitti, siz ne
den kaldınız?" Sorusun yönel
tiyor.

"Ben hükümet mensubu 
değilim ki" diyorum.

İşler daha da karışıyor. 
Çünkü brifing sadece hükümet 
mensuplarına verilmiş. Beni 
de yeni bakanlardan biri san
mışlar. "Ya kimsin!" nidası 
yükseliyor. "Gazeteciyim" di
yorum. Kaşlar çatılıyor. Fakat 
durum kötü. Her şeyin yanlış
lıkla tanığı olmuşum. Hemen 
emirler veriliyor, bana'alelace- 
le bir kart uyduruyorlar. İlk de
fa millî (pardon! akridite) olu
yorum.

Vaziyet bundan ibarettir. 
Akridite muhabiriniz Halil 
Kaleli general staff dan bildiri
yor... ■
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HASANALi YILDIRIM

Şiir tarihten daha felsefidir çünkü tarih olmuş olanlardan, 
şiirse olabileceklerden söz açar 

Aristoteles

“Bilim, kanıtlanmış ve baş
kaları tarafından denetlenmeye 
açık bilgilere dayanan ve gerçe
ğin peşinde koşan bir zihin et
kinliği iken edebiyat gerçeklerle 
uğraşmaktansa hayalin peşinden 
at koşturan ve muhatabına da 
hayalden başka bir şey sunma
yan bir uğraştır. Zaten edebiyat, 
gerçeklerden kaçmanın çok şık 
ve etkileyici bir yolundandan 
başka nedir ki?” Çok sık duymu- 
şunuzdur böyle sözleri. Üstelik 
sürü sepet gerekçemsi yargıyla 
da desteklendiğine şahit olmuş
sunuzdur bu harika görüşün.

Sahiden de öyle mi? Gerçek
lerden kaçış yolunu albenili süs
lerle bezeyen ve kurbanlarını 
kendine bendelercesine râm 
eden büyülü bir yalnızlaştırma 
dolambacı mı edebiyat?

Doğrusu, insanın içinde bu
lunduğu çevrenin ne denli bu
naltıcı olduğunu anlatması, ede
biyatın hem imkânı hem de za
afı; üstelik bu iki niteliği aynı 
anda bir arada barındırır. Eğer 
edebiyat, (modern edebiyatta 
çoğun olduğu gibi) kişiyi yaşadı
ğı açmazların içine hapseder ve 
örtük olarak bile ona çıkış yolu
nu işaret etmezse bir bunaltıcı-

lıktan söz edebiliriz ama bunalı
mın işaret edilmesi, gerekçeleri
nin üzerinde durulmaması, sırf 
bunalımın etkilerinin anlatıl
ması durumunda bile bir gizil 
güç niteliğinde bunalım için aşı 
etkisi uyandırmaz mı? Dahası 
edebiyattan sağaltıcı etkiler 
beklemek, onun değerini kü
çültmez mi?

Sanatın Alıp Veremediği

Üzerindeki etkisini bile tayin 
edemiyorsa ne diye sanatı tercih 
eder ki insan? Onda varolmayan 
kimi bilgi ve görgüleri emin bir 
yoldan edinme amacıyla mı yok
sa kendisinde ‘kuvve halinde’ va
rolan düş ve düşüncelerin daha 
ustalıklı ifadelerini yudumlan
masıyla yakalanılan tat üzerin
den iliklere işleyen bir işret midir 
sanat? Ne pahasına zevk verir sa
nat? Üstelik, zevk verirken karşı
lığında ne alır? Sakın cevap “Ak
la tapınmayı!” olmasın?

İşe yararlılık açısından bakıl
dığında bir roman ve şiir, bir re
sim veya bezeme, örneğin tarihi 
bilgilerle ya da ahlâk bilgisiyle 
karşılaştırılabilir mi hiç? Bir ro
manın yaran ya da bir şiirin ka

zancı, içinde barındırdığı tarihi 
bilgilerle ya da içerdiği ahlâk 
öğeleriyle değerlendirilebilir mi?

Kabul, yeryüzündeki hiçbir 
sahici değerin eşdeğeri buluna
maz ama bu en çok da edebiyat 
için geçerli değil mi?

Edebiyatın görevinin bilgi 
üretmek veya üretilen bilgiyi 
yaymak olmadığı açık olduğuna 
göre, bilmek ve bildirmek bağla
mında ne kalıyor geriye edebiyat 
için? Görüneni anlatmak değilse 
ne? Görünür dünyanın ötesi mi? 
Şu metafiziğin alanına giren 
keşfedilmemiş toprakların ör
neklerini ya da o topraklarda ye
tişen bilinmedik çiçeğin, börtü 
böceğin kurutulmuş ve ‘kava- 
nozlanmış’ temsillerini mi?

Benzetmenin Büyüsü

Sanatçı bize artık göremediği
miz, belki de görüp görmediği
mizi de bilip bilmediğimiz bir 
şeyleri mi gösterir yoksa herkese 
görünmesi olanaksız görüntüle
ri, ömrünü feda pahasına yattığı 
sotadan gözetleyerek yakaladık
larını görselleştirir?

Bu soruların kimini ilkece ber
taraf edecek tespit şu: bilim ve 
felsefe gibi bilgi türleri tartışma
yı yöntem açısından merkeze ala
rak çözümlemeli akıl yürütmeler
le iş görürken, sanat benzetmeyi 
kendine odak seçerek temsili gö
rüntülemeyi hedefler. Benzetme 
üzerinden temsil edilen gerçek, 
(dikkat edilirse) gerçeğin kendisi 
değil onun benzeri ya da türevi
dir. Gerçeğin kendisi dururken 
türevi veya benzeriyle uğraşma
nın gerekliliğini sorgulayanları 
kaydadeğmezlikle rahatça itham
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edebiliriz ama gerçeğin benzeri 
üzerinden gerçeğin kendisiyle ne 
tür bir ilişki içine girildiğinde or- 
taya çıkanın sanat olduğunu be- 
lirtmek durumundayız. Öyle ya, 
nasıl oluyor da benzer, asılın bu- 
lunduramadığı bir gücü benliğin
de barındırabiliyor? Çünkü ger
çeğin benzerini ‘temsili’ bir gö
rüntü üzerinden aktarmayı he
defleyebilmesi için sanatın, ben
zer ile asıl arasındaki ilişkinin de 
yerli yerine oturduğu felsefileş
miş bir hayat anlayışından, daha
sı bu anlayışın da bir üst düzeyde 
bir dünya görüşünden pay almış 
olması gerekir.

Duyarhhk Yürütme Düzeneği

O halde bir kaba propagandacı
dan, hatta yeterli bir düşünce sa
vunucusundan sanatçıyı ayıran 
nedir? Bir propagandacı da, dü
şüncelerini çarpıtmak bir yana, 
tümünü ortak bir bütünden ha
reketle neredeyse sistemleştire
bilmiş düşünce adamı da aklın 
kuralları ve mantığın olanakları 
çerçevesinde iş görürken, bu iki 
çeşit yaklaşım sahibi ile sanatçı
nın tavrını birbirinden ayırma
mızı olanaklı hale getiren iki ye
ni öğenin, iş görme sırasında 
devreye alındığını görürüz: in
celtilmiş ve neredeyse akıl yü
rütme denli ‘terbiye edilmiş’ bir 
duyarhlık yürütme düzeneği ve 
kendisinden öncekilerden dev
raldıklarına kendincelik katabil
miş bir temsillendirme yetkinli
ği. O yüzden de propagandacı ile 
düşünür, aklın üzerinden muha
kememize müdahale etmeye sı
vanırken, sanatçı, duyarlılığımı
zı muhatap alarak hipnoz benze
ri bir çarpılmışlıkla gözümüzü 
bağlamayı dener.

Şimdi asıl soru şu: her ikisi 
de benzer yordamlardan hare
ketle bizdeki aynı noktaları he
deflediklerine ve gerçeğin ken
disi yerine bir benzerini (ötekin
de modelini) ilgimize sundukla
rına göre sıradan bir gözbağcılık
la sanatı birbirinden nasıl ayıra
cağız? Birinirı akıl üzerinden zih
nimizde doğurduğu yeni bir şey 
öğrenmenin ya da bilinen kimi 
öğeleri yeni bir tarzda bir araya 
getirmenin coşkusunu, dahası 
bilgisizliğimizin azalmasından 
doğan rahatlamayı, öbürünün 
duygulanımlarımız üzerinden 
duyarlılık katmanlarımızda es
tirdiği yeni bir şey görmenin ya 
da bir şeyi yeni bir tarzda gözet' 
leyebilmenin sevincinden do
ğan ferahlamayla karşılaştırdığı
mızda şu sonuca varırız: yeni bir 
bilgi ve gün yüzü görmemiş bir 
düşünce ile sanatın yarattığı gö- 
rüntü (=hayal) arasındaki etki 
farkını, bilim ve felsefede olgu
ların ya da kavramların ayrımı
na varmanın doğurduğu ileriye 
dönük yeni bir hamlenin sevin
ci ile sanatta olgu ve kavramları 
başka bir tarzda görebilmenin

ması, düşlenilmeyenin enginliği 
ve bu enginliğin duyarlılık üze
rindeki tatmin duygusunun de
rinliği ile yakın ilişki içerisinde. 
(Bilmem, buradaki görgüsüzlü
ğün, görgü kurallarını bilmeme 
ile bir ilgisi olmadığını belirtme
me gerek var mı?)

Catharsis Neyi Yıkar?

Konumuza dönecek olursak, 
edebiyatın insanın derinlikle
rinde birikmiş gerginlikleri, et
meni belirsiz gerilimleri boşalt
ması, kişiyi günahlarından arın
mışçasına ferahlatması, ruhunu 
gülsuyuyla yıkanmışçasına te
mizletmesi; bilimin de, felsefe
nin de kudretinin dışında, Aris
toteles’in catharsis dediği ve yal
nızca sanata özgü bir nitelik. Ta
rihin bildiği bu ilk sanat düşü
nüründe, dolayısıyla ilk sanat 
düşüncesi eseri Poetika’da kulla
nılan catharsis kavramı, bugün 
bile yeterli belirginliğe kavuştu
rulmuş değil. Bunda, Aristote
les’in kullandığı bu sözcüğün 
Grekçe karşılığı ile kendisinin 
ona yüklediği anlam arasındaki

Üzerindeki etkisini bile tayin edemiyorsa ne diye sanatı 

tercih eder ki insan? Ne pahasına zevk verir sanat? Üste  ̂

lik, zevk verirken karşılığında ne alır? Sakın cevap “Ak

la tapınmayı!” olmasın?

içe dönük bir genişleme biçi
minde gelişen rahatlama arasın
daki ayrımı gözeterek kavrayabi
liriz. Çünkü bilgisizliğin azalma
sı, sonuçta bilinmeyenin büyük
lüğü ve bu büyüklüğün kişilik 
üzerindeki boşluk duygusunun 
kalkması ile birebir ilişki içeri
sindeyken, görgüsüzlüğün azal

farkın payı olmakla birlikte, asıl 
etmen, sanat felsefesi ve özellik
le de edebiyat kuramlarının bu 
kavrama yükledikleri yananlam- 
ların çeşitliliği. İç huzuru ruh 
dinginliğinin ön şartı kabul ede
cek olursak edebiyat, okur için 
başkalarının yaşadıkları üzerin
den edinilen yaşanmışlığın ra-
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Katlatması, yazar içinse içinde 
barındırdığı gerginlikleri kahra' 
manlanna yükleyerek yaşatmış- 
lığın rahatlatması bakımından 
bir feiîjhlık pınarıdır. Çünkü iç 
huzuru bozan duygulanımları ve 
ne yöne sapacağı belirsiz heye
canları anlatmak, onlardan kur
tulmak demek. (Burada Batılı 
zihnin günah çıkarma fenome
nini hatırda tutmalı.) Dolayısıy
la Dostoyevski’nin Kumarbaz’ı 
yazması, kumarbazlığının ru
hunda estirdiği fırtınaların do
ğurduğu gerilimlerden ve bir gü
nahın taşınamaz kederinden 
kurtulmasına yardım etmesinin 
okurdaki karşılığı, ilkin Kumar
baz’ın kahramanı üzerinden bir 
trajedinin gözetleyicisi olmanın 
doğurduğu gerginlikleri, kendi 
gerginliklerinin önüne alması, 
ardından da romarıın sonunda 
Kumarbaz’ın yaşadığı iç dökme 
rahatlığına ortak olması, üstelik 
bir sınıf atlayarak bir günah çı
karıcı konumuna yükselmesidir.

Bir konu üzerinde düşünme
nin sahici yolunun, o konu do- 
layımında soruları arttırinaktan 
geçtiğini anımsayarak soralım: 
edebiyat, okurun heyecanlarını 
yatıştırır nitelikte midir yoksa o 
heyecanları kışkırtır nitelikte 
mi? Aristoteles’in hocası Pla- 
ton’a soracak olursak trajedi ve 
komedi, heyecanlarımızı kurut
mamız gerektiğinde onları bes
ler ve sular. Yoksa kimi sanat 
eserleri heyecanlarımızı yatış
tırırken kimileri onları coşturur 
mu? Dahası, bütün sanat eserleri 
ruhumuzda cathartic bir etki 
uyandırır, ruhu aklandırıp yatış
tırır mı? ■

BİLGE BİR “ÜSKÜDARLI” 
AHMED YÜKSEL ÖZEMRE

ABDULLAH YfLDIZ

“Üsküdar'da yaşamak kolaydır, 
amma Üsküdarlı olmak her babayiğidin harcı değildir.”

Bu ifadelerle bitiyor Ah
med Yüksel Ozemre 
Hoca’nın ‘Üsküdar Ah 

Üsküdar’ isimli kitabı. 1976- 
1996 arası tam yirmi yıl Üskü
dar’da yaşamış biri olarak, “Aca
ba ben gerçek bir Üsküdarlı ola
bilmiş miydim?” suâliyle meşgul 
bir rûh hâleti içinde yine Üskü
dar sokaklarını arşınlıyorum. 
Altı yıllık Üsküdar tahassürüm  
bu kez daha farklı abanıyor üze
rime. İstanbul’un Avrupa yaka
sına geçişte zaman zaman Üskü
dar iskelesi tarîki ile vapur yol
culuğu yapmaktan âşinâ bir tad 
aldığımı itiraf etmeliyim. Şimdi, 
“karşı”ya geçmek için değil, Üs
küdar’ı yeniden yaşamak, yüre
ğimde hissetmek, tekrar teneffüs 
etmek, gönül ehli hakiki bir 
"Üsküdarlı” ile; üstad Ahmed 
Yüksel Ozemre ile uzun ve de
rinlikli bir musahabede bulun
mak üzere Üsküdar’dayım.

Arabamı çoğu zamanki gibi 
tanıdık bir mekâna; **Tephirha- 
ne sokağı”nın üst köşesindeki 
duvar dibine park ediyorum. 
Öteden beri dikkatimi celbeden 
bu sokak adına Ahmed Yüksel 
Hoca’nın ‘Geçmiş Zaman Olur

k i...’ isimli otobiyografik eserin
de de rastlamam merâkımı bir 
kat daha artırmıştı: Hoca’nın 
dedesi Ahmed Refik Bey Teb- 
hîrhâne Müdürlüğü görevinde 
bulunmuştu. Sokak adındaki 
“tephir” in “tebhîr”, onun da bu
harlaşma demek olduğunu ilk 
bakışta anlamıştım, ama “Teb- 
hîrhâne”nin ne işe yaradığını, 
nasıl bir fonksiyon icrâ ettiğini 
henüz çözebilmiş değildim.

Artık Ahmed Hoca’nın ça
lışma odasındayım; tebkîrhâne 
dahil, kendisinden sorup öğre
neceğim çok şey var: Üç asır ge
rilere uzanan soyağacı, Münip. 
Paşa konağında geçen çocukluk 
yılları, Galatasaray Lisesi’nden 
Fen Fakültesi’ne, oradan da 
Fransa’ya uzanan eğitim hayatı, 
aldığı Osmanlı terbiyesi, ilmî kişi
liği, Üsküdarlılık misyonu, ünlü 
attâr dükkanı, buranın manevî 
ikliminden tevârüsen devraldığı 
İslâmî duyarlılığı, kitapları, hatı
raları, tanıdıkları, atomdan çek
tikleri...

Sohbete Hoca’nın aile şece
resinden başlıyoruz: Tesbit ede
bildikleri en eski ataları Eğinli 
Genç Halil Ağa Osmanlı sara
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yında silahtarağalığı, kapıcıbaşı- 
İlk ve başbâkîlik görevlerinde 
bulunmuş. Oğlu Turunç Musta
fa Galata ağalığı, onun oğlu 
Mehmet Emin Efendi ise Sultan 
Abdülmecid’in çuhadarbaşılığı- 
nı yapmış. Ahmed Yüksel Ho- 
ca’nın ahfadının çoğu Ende
run’da yetişmiş. Nihayet Ho- 
ca’nın dedesi Üsküdar Tebhîr- 
hanesi Müdürü Ahmed Refik 
Bey’e, oradan da merhûm ve 
mağfur pederleri Mehmed Nu' 
rullah Bey’e kadar geliyoruz. Şû- 
rây-ı Devlet azalığından mollalı- 
ğa kadar çeşitli görevlerde bulu
nan atalarının hepsinden rah
metle söz ediyor, dualar gönderi
yoruz. Köklü aile geleneğinin 
Ahmed Hoca’nın şahsında şe
killenen izlerini müşahede et
mekte güçlük çekmiyomm: Sa
ray âdabı ve konak terbiyesinin 
konuşma üslûbuna yansıyan le
tafet ve fesahati, aile asaletinin 
ilişki biçimine ve davranış tarzı
na sinmiş incelikleri ile gönül 
ehli bir âlim, bir bilge zât,,, 

Çerkez asaletinin zarafet ve 
nezâhetinin müstesna temsilci
lerinden muhterem zevceleri 
Gülsen Hanımefendinin lütfet
tikleri nefis çay-pasta eşliğinde 
sohbetimizi sürdürürken, kısa fa
sıladan yararlanıp Tebhîrhâne 
merakımı gideriyorum: Haydar
paşa’ya gelen yolcuların ya da 
salgın hastalık dönemlerinde 
hastaların üst-başlarının, eşyala
rının dezenfekte edildiği dezen- 
feksiyon merkezi imiş. Dezen
fekte işlemi, ilgili kimyasal mad
de buharlaştırılarak (tebhîr) ger
çekleştirildiği için buraya ‘Teb
hîrhâne’ denmiş. Bina şimdi Üs
küdar belediyesinin veterinerlik 
işlerine tahsis edilmiş. (Kelime

ve kavramlar konusundaki has
sasiyeti örnek alınması gereken 
Ahmet Hoca, sokağın adının 
“Tephirhane” yazılmasına hayıf
lanıyor. Son seçimlerde kendisi
ne gelen seçim kartında sokağın 
adı “Tedbirhane”ye dönüşmüş... 
Gülüyoruz.)

Münip Paşa konağında ge
çen günlerini soruyorum. Derin 
bir nefes alarak gözlerini bir 
noktaya sabitliyor ve başlıyor 
anlatmaya: Rahmetli babaanne
sinin konaktaki belirleyici otori
tesi, rahmetli validesiyle arala
rındaki ince ve latîf ilişkiler, ko
nak âdabı, merhum pederlerinin 
dönüş saati...

- Akşama doğru, konağın cum
basından ağabeyimle birlikte soka
ğa bakar, babamın gelmesini bek
lerdik; köşeyi döner dönmez hemen 
aşağı iner, kapıyı açar, elindeki pa- 
kederi alırdık; eğilip ayakkabısını 
çözer, terliklerini verir, sonra elini 
öperdik. Babam elini-yüzünü yıka
yıp üstünü değişinceye kadar an
nem sofrayı kurmuş olurdu...

Ahrned Yüksel Hoca, kona- 
ğa gelen herkesin -hangi idrak 
seviyesinde olursa olsun- aynı

hürmet ve saygıyla karşılandığı
nı da ekliyor sözlerine.

Sonra, hâfız-ı Kur’ân olan 
muhterem pederleri Nurullah 
Bey’i anlatıyor: Sahil boyunda 
ya da sokakta, yolda yürürken 
bile sessizce Kur’ân hatmettiği 
için sorularına geç cevap verişi
ni, herkese merhametle muame
le edişini, kişiliğini, faziletini... 
“Merhamet” kavramının altını 
çiziyoruz birlikte; Kur’ân’ın 
“hakkı ve sabrı tavsiye**ye ila
veten “merhamet**i de tavsiye 
ettiğini hatırlıyoruz.

- Sadece konakta değil, sokakta 
da merhamet vardı, diyor Ahmet 
Hoca ve devam ediyor: Tüm Üs
küdar merhameti yediyordu. Üs
küdar adeta bir merhamet şehri 
idi. Bana “Üsküdar’ın ve Üskü
darlının en hâriz vasfı nedir i'” diye 
sorulsa, ^*sehâvet*’ derim. Üskü
darlılar, ceplerinde daima bozuk 
para bulundururlardı; fakire, fu
karaya, meczûbîne vermek üzere.

Söz meczûbîn taifesine gelin
ce, o yıllarda tanıdığı bazı mec
zuplan hatırlıyor: Ardarda hanı
mını ve civan gibi oğlunu kay
bedip tecennün eden Dârülbe-
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dâyi mezunu hâfız Deli Şükrü 
Bey’den söz ediyor:

- Her haftanın belli bir günü 
akşama doğru bize uğrardı. O gel
meden babaannem veya annem 
harçlığını takvim yaprağına sara
rak hazırlar, bana verir, ben de ko
şarak kendisine uzatırdım. Kapıyı 
açtığımda kendisine hörmet göste
rir, halini hatırını sorar, sonra da; 
‘Şükrü Bey amca, annem bunu si
ze takdim etmemi emretti’ diyerek 
parayı verirdim. O da; ‘validenize 
hürmetimi iblağ edin, büyük vali
denizin ellerinden öperim, babanı
za da selamımı söyleyin lütfen’ der 
ve dua ederek ayrılırdı.

Ezcümle, konak hayatının 
kendisine ^*hörmeti, saygıyı, 
merhameti, sabn ve tahammü
lü öğrettiğini” söylüyor Hoca. 
Kelimeleri hassasiyetle seçiyor 
ve yine bir inceliğe dikkat çeki
yor: “Tahammül” ile “Koşgö- 
rü”nün çok farklı şeyler olduğu
nu vurgulayarak İslam ahlakının 
“hoşgörü ahlâkına” indirgene- 
meyeceğini ihtar ediyor. Hoşgö
rü adına bazı yanlış fikirleri aslâ 
hoş karşılayamayacağını belirt
tikten sonra ses tonunu biraz 
teşdîd ederek "Ben merhamet' 
liyim, adaletliyim, sabırlıyım, 
tahammül sahibiyim; ama hoş
görülü değilim,” diyor.

Sohbetimiz merhamet ekse
ninde sürer de eski İstanbul ha
yatında merhametin simgesi ha
line gelen **fukara ta§ı”ndan 
söz edilmez mi? Hoca’ya fukara 
taşının anlamını soruyorum:

- Fukara taşı sadece merhame
ti değil, aynı zamanda hörmeti de 
simgeliyordu. Neye hörmet? Onla
rın fukarayı sâbirîn olmalarına, el 
açıp dilenmemelerine hörmet. Ve 
inceliği simgeliyordu: Yatsı nama-

Üsküdar’daki son fukara ta^

Zindan çıkanlar gece karanlığında 
fukara taşına bozuk paralarını bı
rakırlar; herkes gittikten sonra ihti
yacı olanlar gelir, sıraya girerek ek
mek paralarını alır giderlerdi; kim
se ihtiyacından fazlasını almazdı. 
Büyüklerimizin anlattığına göre, 
sabahleyin fukara taşında hâlâ pa
ra kaldığı çok olurmuş...

(Bu arada Hoca’nın Üsküdar 
Ah Üsküdar’da anlattığı, Doğan
cılar caddesindeki son fukara 
taşım, yıkıma hazırlanan eski 
evin bahçesinde bulduğumu ve 
güç bela resmini çektiğimi hatır- 
latıyomm; ziyâdesiyle memnûn 
ve mesrûr oluyor.)

Nihayet, ünlü attâr dükkâ- 
nına geliyoruz: Hacıların, hoca
ların, hâfızların, meşâyihin, yük
sek rütbeli memurinin, sanat
kârların, şairlerin, mûsikîşinâs- 
ların... uğradığı bir dergâh, ken
di ifadesiyle bir **akademi” bu
rası, Bu akademide özellikle me- 
şâyihin yaptığı sohbetler Ah
med Hoca’nın ibadet hayatında 
önemli tesirler meydana getir
miş; hayata bakışı değişmiş, na

mazlarının huşûu artmış, uzun 
yıllar ‘savm-ı Dâvüd’ tutmuş. 
Hoca, nağmelerinin hâlâ kulak
larında çınladığım belirttiği 
^Üsküdar ağzı* ezanların ve 
Kur’ân tilâvetlerinin mucidleri- 
ni o dergâhta tanımış; hâfız Ali 
Üsküdarlı ve özellikle Nafiz 
Hoca... İnsan rûhunun derinlik
lerine işleyen, kendine has ayrı 
bir letâfeti ve güzelliği olan ‘Üs
küdar ağzı’nm  son temsilcileri 
Kâni Karaca’yı ve İlhan Tok’u 
konuşuyoruz... Ahmed Hoca, 
merhûm pederi hâfız Nurullah 
Bey’in de Üsküdar ağzı ile 
Kur’ân okuduğunu söylüyor ve 
bir hatırasını naklediyor:

- Bir Cuma namazını kılmak 
üzere Aziz Mahmud Hüdâi’ye ba
bamla birlikte gitmiştik. Müezzin 
mahfilinde yanyana oturduk. ‘Nu
rullah Efendi, bir Ayet’el-kürsî 
lütfeder misiniz?’ dediler. -O ẑ i- 
manlar Ayet’el-kürsî cehren oku
nurdu.- Babam bir besmele çekti; 
vallâhi’l-Azim bütün cemaat ‘kim
dir bu?’ diye merakla mahfile yö
neldi. Ben ömr ü hayatımda baba
mın Ayet’el-kürsî’yi o kadar güzel 
okuduğunu hatırlamıyorum. Hani 
Fransızlar ‘kuğunun şarkısı’ der
ler; kuğu ölümünden önce çok gü
zel bir ses çıkarırmış; babamın da 
vefaandan üç ay önce -ki 76 ya
şındaydı o z<̂ man- okuduğu 
Ayet’el-kürsî öyle oldu...

Babasına rahmet dileğimizi 
tekrarladıktan sonra bu çerçeve
de sürüp giden sohbetimiz esna
sında, Ahmed Hoca’mn hem ba
basından hem de attâr dükkanın
daki muhterem zevattan kendisi
ne intikal ettiğini öğrendiğim 
Kur’ân ve sahîh sünnet konu
sundaki hassasiyetini gündeme 
getiriyorum. “Din” ile “diyanet”i,

96 Ummn-Ocak •2003



BİLGE BİR “ÜSKÜDARLI” / YILDIZ

hak ile batılı ve hurafeleri birbi' 
rinden ayırma konusundaki dik
kat ve rikkatinin temellerini so
ruşturuyorum. Şöyle konuşuyor:

- Onbir yaşımdan bu yana hep 
Rasûlüllah’m sahîh sünnetini ara- 
mışımdır. Öyle hadiselerle karşılaş
tım, ki, tüylerimi diken diken eden; 
batıl itikadlar, hurâfeler... Anla
dım ki, İslâm’ın üzerine büyük bir 
tortul kütle örtülmüş... Bunları 
cımbızla ayıklar gibi ayıklamaya 
çalıştım.

Sözkonusu hurafelerin İsla
miyet’e özellikle uydurma hadis
ler kanalıyla girdiğini gören Ho
ca, otuz - otuzbeş yıl boyunca bu 
konuda eline geçen bütün kitap
ları okumuş, araştırmış. Kütüb-ü 
Sitte’yi baştan sona büyük bir 
merak ve sabırla okuyup bitir
miş. Fransa’da bulunduğu yıllar
da da fizik derslerinin yanında 
Sorbon Üniversitesi profesörü 
Henry Corbin’den hadis dersi 
almış; Kadı Said Kummî’nin 13 
ciltlik hadis külliyatını tedrîs et
miş. Bu derslerin ufkunu açtığını 
söyleyen Ahmed Hoca, mesele
nin özüne geliyor:

- Kütüb-ü Sitte’yi okurken ba
zı şeyler nazor-ı dikkatimi celbetti 
ve beni çok rahatsız etti. Öyle ha
disler gördüm ki, hadis demeye 
bin şahit lazım. Muhakkak riva
yetleri yanlıştır; Cenâb-ı Peygam
berin öyle bir şey söylemesi müm
kün değil. Kur’ân a  aykın hadisler 
gördüm; Peygamber e, Peygam
berdin ahlâkına bühtân eden hadis
ler gördüm; anakronik hadisler 
gördüm. Bu yüzden hadisler hak- 
kındaki tetebbûmu teorik fizik ve 
nükleer mühendisliğe paralel ola
rak otuz yıl boyunca sürdürdüm.

Hoca’nın bu uzun tetkik ve 
tetebbûu önemli bir makaleye

vücut vçrmiş. ‘Din îlim Medeni
yet’ (2002) isimli kitabında yer 
alan otuz sayfalık “Hadislerin 
Sıhhati** Meselesine “Objektif 
Bir Metodoloji** Çerçevesinde 
Bakış başlıklı makale, hadisle
rin seçiminde oldukça esaslı ve 
muhtasar kıstaslar sunuyor. 
( ‘Din îlim Medeniyet’ deyince, 
abdestin remzî anlamlarını tas
vir eden, abdesti basit bir temiz
lik olmanın ötesinde bir tövbe 
olarak ele alan makalenin öne
mini de vurgulamalıyım.)

Ahmed Hoca’nın hadis ko
nusuna ilgisi ve Corbin’den al
dığı hadis dersi bağlamındaki 
sohbetimiz Louis Massignon’a, 
V. Monteil’e, Maxime Rodin- 
son’a, Louis Gardet’ye, Toshi- 
hike Izutsu’ya kadar geliyor. 
Massignon’un Üsküdar Hacı Se- 
limağa kütüphanesinde yaptığı 
araştırmalar sırasında tanıştığı 
Ahmed Remzi Bey’den etkile
nerek Müslüman olduğuna dair 
rivayeti soruyorum, anlatıyor:

- L. Massignon bir kere Sürya
ni Melki kilisesine bağlı bir papaz 
ve aynı zamanda profesör. Hallaç 
hakkında en kapsamlı araştırmala
rı yapmış. Çok enteresan, Fransız 
istihbarat servisinin de ajanı...

“Şarkiyatçılık, zaten Batı sö
mürgeciliğinin keşif kolu olarak 
işlev görmüyor muydu?” diyerek 
meseleyi biraz derinleştirmek is
tiyorum:

- Evet, başlangıçta öyleydi, di
yor: Fakat İslam hakkında yapağı 
tetkiklerden öylesine etkileniyor ki, 
Ahmed Remzi beye cüppesini çıka
rıp müslümanlığını ilan etmek iste
diğini söylüyor. Remzi bey diyor 
ki; sen zaten müslümansın, bu kı
yafetinle kalırsan İslâm’a daha çok 
hizmet edersin. Abdülbaki Gölpı-

narh da L. Massignon’un müslü- 
man olduğunu çok yakın bir dostu
ma söylemiş. Yine, Massignon’un 
talebesi D. Mason’un Fransız
ca’ya yaptığı Kur’ân çevirisi bir 
tercüme nâmusu.

Hoca, başta Izutsu olmak 
üzere, bu müsteşriklerin çoğu
nun gizli müslüman olduğu ka
naatinde. Zira, İslamiyet’i feno- 
menolojik olarak, içeriden ve 
objektif biçimde tetkik eden bir 
âlimin İslâm’ı kabul etmekten 
başka şansı yok.

Müsteşrikler ve eserleri etra
fında devam eden sohbetimiz, 
Hoca’nın Türkçe’ye çevirisini 
yaptığı Toma’ya Göre İncil’e  
(Hz> tsâ*nm 114 Hadîsi), ora
dan Fransa hâtıralarına, üniver
site ve Galatasaray yıllarına ka
dar dönüp dolaşıyor. Galatasa
ray Lisesinde aldığı eğitimin 
kendisine hür düşünmeyi, öğ
renme aşkını, ilim namusunu, 
hiç bir şeyi araştırmadan, kritik 
etmeden kabul etmemeyi, hatta 
dine bağlılığı öğrettiğini; oradan 
aldığı eğitimle üniversiteyi iki- 
buçuk yılda bitirdiğini anlatıyor.

Hoca’yla konuşacak o kadar 
çok şey var ki... Üniversite yılla
rında faydalandığı bilim adamla
rı {matematikçi Cahit Arf, Fahir 
Yeniçay, Feza Gürsey, Toygar 
Akman ve daha niceleri...), 
1958’de Fransa Nükleer Bilimler 
Enstitüsü’nden Türkiye*nin ilk 
atom mühendisi olarak mezun 
oluşu, "atomdan çektikleri”, Çek
mece Nükleer Araştırma ve Eği
tim Merkezi müdürlüğü, NATO 
Bilim Komitesi’nde Türkiye’yi 
temsil edişi, Türkiye Atom Ene?- 
jisi Kurumu başkanlığı, o yıllarda 
yaşanan Çemobil olayı sırasında 
medya saldırısına ve dez-enfor
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masyonuna rağmen bilim adamı 
namusundan taviz vermeyişi, 
dünya petrol kartellerinin nükle- 
er enerji santrallerini engelleme
ye yönelik çabaları... Ve kendi
sini sürekli okumaya sevkeden 
merak tutkusu, ilim aşkı, Tem
muz 2000’deki kalp rahatsızlığı
na kadarki 47 yıllık zaman zar
fında geceleri sadece ikibuçuk 
saat uyku ile yetinerek sürdürdü
ğü tetkikleri... Sonuçta ortaya 
çıkan bunca eser: Teorik Fizik ve 
Nükleer Mühendislikle ilgili 12 
cilt te’lif ders kitabı ve 11 cilt il
mi eser çevirisi defalarca basıla
rak hâlâ üniversitelerimizde oku
tuluyor. Ayrıca İlimde Demokrasi 
Olmaz, İslâm’da Akim Önemi ve 
Sımrlan, Aklın Yolu İlimdir, Gel 
de Çık İşin İçinden, Portreler Hatı
ralar, Ah Şu Atomdan Neler Çek
tim! Muhabbet ve Mücadele Mek
tupları çeşitli. alanlardaki telif 
eserlerinden bir kısmı. Üskü
dar’da Bir Attâr Dükkânı isimli 
eseri hâtırât dalında; Toshihiko 
Izutsu’dan çevirdiği İbn Arabi’nin 
Fusûs’undaki Anahtar Kavramlar 
ise çeviri dalında Türkiye Yazar
lar Birliği ödülü kazandı.

Mehmed Akif, İnşirah sûresi
nin 7. âyetine şu anlamı verir: 
**Mücâhedenin birini bitirdiğin' 
de diğerine atıl!**

İslâm ve fikir yolunda müca- 
hedesini kesintisiz olarak sürdü
ren, bir gözünden geçirdiği 17. 
ameliyata rağmen cehd ü gayreti 
elden bırakmayan Ahmed Yük
sel Özemre Hoca’ya Cenâb-ı 
Hak’tan sıhhat, âfiyet ve inşirah 
temenni ediyorum.

Allah ömrünü tezyîd eylesin.»

ALMANYA’DA HÎKAYE 
DOSTLARIYLA

C/HAN AKTAŞ

E ̂ kim ayı sonlarında iki haf
ta kadar süren Almanya 
seyahatim sırasında Hep- 

penheim, Mannheim, Dortmund 
ve Essen şehirlerinde çeşitlikültü- 
rel etkinliklere katıldım. Cuma 
günü beni havaalanında karşıla
yan hanımlarla Frankfurt’ta gör
meye değer ne varsa görelim isti
yorduk ama yağmur öyle yağıyor
du ki programımızı kısıtlamaya 
mecbur kaldık. Goethe’nin ço
cukluğunu geçirdiği ev, bir çatı 
katı da olan iki katlı bir yapı. Ça
tı katındaki-belki de Goethe’nin 
daha on yaşındayken altı yabancı 
dil öğrendiği' üst tarafında sekiz 
küçük çekmecesi olan çalışma 
masasıyla, büyük çini sobalarıyla, 
natürmortlarıyla hatırlayacağım 
o evi bir de zemin katta yer alan 
büyük mutfaktaki bakır kab kaça
ğı, türlü türlü pasta kalıplarıyla. 
Goethe çocukluğunu, sert huylu, 
titiz, disiplinli, akıl ve mantık il
kelerinden ayrılmayan babası ve 
duygulu, hayal gücü ve anlatma 
yeteneği çok gelişmiş annesi ile 
işte bu evde geçirmiş. Masalar, 
sandalyeler meşhur Alman titizli
ğini yansıtıyorlar: Uzun ömürlü 
ve abartısız. Fransızlar 1759’da 
Frankfurt’u işgal ettiğinde bu ev, 
ikibuçuk yıl Fransızların kararga
hı olarak kullanılmış ve hala

ayakta. Türkiye’yi düşünmeden 
edemedim: Bugün Mehmet
Akif in, Namık Kemal’in, Ahmet 
Haşim’in çocukluğunu geçirdiği 
evleri gezme şansımız var mı, bi
lemiyorum.

Goethe’nin evini kalabalık 
bir grup Çinli ile birlikte dolaştık. 
Kalabalık bir grup Çinli: Margu- 
arite Duras’ın Bir Kış Günü Öğle
den Sonra’da, Gunter Grass’ın 
Kafadan Doğumlar ya da Alman
ların Nesli Tükeniyor mu’da biraz 
ihtiyatlı ve dolambaçlı bir dille 
işledikleri çekik gözlü, esmer ten
li göçmen nüfusu korkusu. Man- 
darinler’den aklımda kalan ne 
çok cümle vardır! Amerikalılar 
Hiroşima’ya atom bombası atmış
tı ve yüzbin kişi ölmüştü. “Yüzbin 
ölü! Ama neden?” Bu soruyu 
Mandarinler’de Anne (herhalde 
Simone De Beauvoir) sormuştu. 
“Bir Alman şehrine, yani beyazla
ra atmaya cesaret edemezlerdi.” 
demişti Dubreuilh (yani herhalde 
Sartre). Gunter Grass, hızla çoğa
lan çekik gözlü nüfusla hızla aza
lan Alman nüfusu arasında fan
tastik senaryolar kuruyordu. Ama 
asıl Duras’ın ‘Bir Kış Günü Öğle
den Sonra’daki kahramanıdır, bir 
kafede arkadaşının “Hiç görmedi
ğiniz için tanımadığınız her As- 
yah size Koreli gibi geliyor, öyle
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mi?” diye soruşuna muhatap olan. 
Quillebeufta bir otelin araba va
puru iskelesine bakan kahvesin' 
den baktığında onların hepsini 
sanki bir tek yüze sahiplermiş gibi 
görüyordu. Korkusu bir türlü geç
miyordu ve buna rağmen gülmek
ten kendini alamayarak arkadaşı
na şöyle söylemişti: “Sonumuz Ja- 
ponlardan olacak. Korelilerden. 
Dünyanın sonu. Ben, inanıyorum 
buna. Belki siz yetişirsiniz o gün
lere.’

(Hikaye böyle sürüyor... ya da 
sürecek ve belki de tamamlan
mayacak.)

Heppenheim’in Kröckelbach 
köyünde düzenlenen üç günlük 
seminerde ilginç soruları ve tes- 
BİLGE BİR “ÜSKÜDARLI” / 
YILDIZpitleri olan hanımlarla 
göç, yerleşme, kimlik, moda, te
settür modası, ataerkillik, eşitlik 
ve farklılık, tek cinsiyete indir
genme, çokkültürlülük, dil sorun
ları, aşk ve sadakat, iletişim, ken
dini ifade yolları, dilde yurtlan
mak, varlığıyla bir dile dönüşmek 
gibi ■ konularda konuştuk. Bizim 
sorunlarımız, dedi Türkan Ha
nım, hala Türkiye’deymişiz gibi 
yaşamakta oluşumuzla çok ilgili. 
Kadınlarımızın bir kısmı hala bu
na ihtiyaçları yokmuş ve olmaya
cakmış gibi, dil öğrenmeye önem 
vermiyorlar. Bunun yanında 
Türkçe’nin de çok mükemmel 
konuşulduğu söylenemez. Türki
ye’ye o kadar bağlı hissediyoruz ki 
kendimizi. Alman toplumuna ge
lişimimizi sağlayacak kanallarla 
katılma imkanlarına kendimizi 
kapatıyoruz. Kadınlar dil öğrene
memekti nedeniyle yalnızlaştılar, 
içe kapandılar. Devlet yaygın ola
rak dil kursları açmaya başlayınca 
kadınlar da bu kurslar kanalıyla 
dışa açılmaya başladı.

İlk gün akşam yaptığım ko

nuşmada daha çok yazar olarak 
tecrübelerim ve yazarlık görüşü
mü anlattım. İkinci gün üç otu
rumda tesettür ve moda, ataer
killik, eşitlik ve farklılık, tek çin- 
se indirgenme gibi konular üzeri
ne konlıştum ve oturum araların
da da konuşmaya devam ettiğim 
için günün sonunda bir hayli yor
gun hissettim kendimi’. Üçüncü 
gün konumuz aşk ve sadakatti. 
Sorulardan anladığım kadarıyla 
katılımcıların söylemi bir bakıma 
seksenli yılların sonlarındaki İs
lamcıların söylemlerini çağrıştırı
yor. Ama bu hanımlar rierede ya
şadıklarının ve neyi temsil ettik
lerinin bilincindeler. Sadece ha
yatın öğreteceği tecrübeleriyle 
önemli bir sıçrama yaşamışlar, 
direnmeye, dirençli olmaya mec
bur kalmışlar ve başka pek çok şe
yin yanında bütün bu mecburi
yetleri de tanımlayarak aşmaya 
çalışıyorlar. Bu bakımdan onlar 
için ‘dil’ problemi kendiliğinden 
önem kazanıyor. Yetersiz okuma
lar önemli bir şikayet konusu. 
Türkiye’deki yazarlar kısmen izle
niyor, peki ya Alman yazarlar... 
Alman yazarlardan çok Türk ya
zarlar okunuyor, bu Türk yazarlar 
da genellikle kolay ulaşılan ve 
okunması daha kolay gelenler 
oluyor. Cemaat çatıları koruduğu 
ölçüde yalıtıyor da... Bir Alman 
müslümanla evli olan Şükran Ha
nım ve ydlar önce İstanbul’da ta
nıştığım Hamide Hanım, müslü- 
man kadın olarak kendilerini ifa
de kanallarının çok sınırlı oldu
ğunu gösteren örnekler anlattılar. 
Başka bir problem ise 11 Eylül ne
deniyle oluşan baskılar. Benzeri 
bir baskı daha önce, İran devri- 
minden sonraki yıllarda yaşan
mış. Tesettürlü kadınlar sokakta 
yürürken ‘Humeyni rahibeleri’ di
ye çağrıhyorlarmış o yıllarda. Ha

tice Hanım’a göre 11 Eylül’le bir
likte içlerde saklanılan önyargılar 
dışa vuculdu: “Otobüse bindiği
mizde insanlar yanımızdan kalkı
yorlardı.” Okumuş, aydın müslü- 
manlara önceleri, ‘Siz farklısınız’ 
denilirdi ama artık tahsilliyseniz, 
bir Muhammed Atta olmanız pe
kala mümkün görülüyor. Tahsilli 
müslümanların iş alanlarında 
yükselmesi eskiden zordu, şimdi 
daha da zorlaştı. Alman İçişleri 
Bakanı’nın Ekim ayı başlarında 
sarfettiği “En güzel entagrasyon 
asimilasyondur” şeklindeki sözler, 
müslümanlar arasında büyük bir 
sıkıntıya yol açtı. Entegresyon de
nirken, nüfus olarak çoğalanların 
katılım açısından etkisizleşmesi 
mi amaçlanıyor acaba... Katılım
da etkisizleşme, ‘kendi olarak ka
tılmada’ bir isteksizlik ve renksiz- 
leşme anlamına geliyor. Nüfus 
çoğalırken kültür azalabilir ya da 
bütünüyle tükenebilir. Renksiz, 
ne Türk ve müslüman ne de Av- 
rupalı ve Alman olabilmiş bir kit
le: Renksiz bir hizmetkar sınıfı.... 
Bu mu isteniyor? Herkesin kimlik 
kimlik diye söylenip durduğu bir 
zamanda, sahici kimliğini dürüst
çe ortaya koymaya, olduğu gibi 
görünmeye ve göründüğü gibi ol
maya çalışan müslüman hırpala
narak hırçın kıyılara doğru itekle
niyor.

Diyalog çalışmalarında aktif 
olarak yer alan hanımlara göre, 
11 Eylül’den sonra yeniden başa 
dönüldü, bir katılaşma oldu. Ger
çi İslam’a ilgi de hiç bir zaman ol
madığı kadar büyük; müslüman 
olan Almanların sayısında da bir 
azalma yok. Buna karşılık özellik" 
le dini sembollerin öne çıktığı ka
musal taleplerde bir zorlaştırma- 
danj dolaylı baskılardan sözedile- 
bilir. İkiz Kuleler hadisesi öne sü
rülerek dinine bağlı irisanlar her
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an her yerde kendilerini savun  ̂
maya mecbur ediliyor. Nerede bir 
soruyla karşılaşacağmızı tahmin 
edemezsiniz. Bu da kimlik tartış- 
malarmı alevlendiriyor. 11 Ey- 
lül’den sonra eskiden kendilerini 
Alman üst kimliğiyle tanımlama
ya yatkın müslüman kökenli ço
cuklar, karşılaştıkları muameleler 
nedeniyle milli kimliklerine sa
hip çıkmaya başlamışlar. Öncele
ri kendini ‘Ben Alman’ım’ diye 
tanımladığını söyleyen bir genç 
kız şimdi, “Amerika’da olan bir 
hadise nedeniyle beni sorgulama
ya, ayrımcı bir muameleye tabi 
tutmaya ne hakkınız var?’” diye 
soruyor. Üstelik bu gibi konular
da müslümanlar arasında da bir 
görüş birliği yok. Tam tersine gö
rüş ayrılıkları nasıl algılanıyorsa, 
birbirinin camisine girmeyen ce
maatlerden hatta bir diğer cema
atin kestiği eti helal saymayan ce
maat mensuplarından sözediliyor. 
“İslam’da kadının yeri” yine en 
çok tartışılan konulardan biris. 
Hamide Hanım katıldığı tartışma 
programlarından birinde şu soru 
karşısında tıkandığını söyledi: Is-

lam’da erkek kadının geçiminden 
sorumlu mudur, değil midir? Eğer 
erkek kadının geçiminden sorum
luysa, kadının vazifeleri nelerdir? 
Yani kadının görevi sadece cin
sellik alanında mıdır? Müslüman 
kadın sürekli çocuk doğuran biri 
midir?

Bu soruların çok sık sorulma
sının bir nedeni, Alman’lar bir 
tek çocuk dünyaya getirmek için 
çok planlı programlı hareket edi
yorken, göçmenlerin ve özellikle 
Türklerin “plansız programsız” bir 
şekilde doğurmaları. Yol kenarın
da çocuk arabasıyla ilerleyen te- 
settürlü bir kadın, bir noktada 
pek de öyle olmadığı halde yolu 
tıkadığı için hakaret görebilir. 
Çünkü bir bakıma tıkanan sadece 
o yol değil. Alman sosyal güven
lik ve yardım kurumlandır. Açık 
ki Alman sosyal güvenlik kurum- 
larının sağladığı imkanlar, çocuk 
sayısını bir gelecek güvencesi ola
rak gören göçmenleri cesaretlen
diriyor. Sadece sosyal kurumların 
yardımıyla hayatını sürdüren aile
lerin sayısı bir hayli kabarık. Bu
na karşılık sosyal güvenlik ku-

rumlarınm da eskisi kadar titiz ça
lışmadığı çok belirgin. İnsanlar 
kendilerinden ya da akrabaların
dan çalınmış ekmeklerin peşinde 
Batı ülkelerine göç ediyorlar san
ki ve kendi ülkelerinde bulama
dıkları şekilde sosyal güvenlik ku- 
rumlarına, muhatap oluyorlar, 
ama neyin karşılığında?.. Çekik 
gözlüler, siyah derililer, oryanta
list gezginlerin ‘sarı terlikli un çu
valı’ olarak isimlendirdiği Türk 
kadınları... Batı’ya akın ediyorlar. 
70’li yıllarda, yukarıda sözünü et
tiğim kitabında Gunter Grass, 
“Asya’daki aşırı nüfus seksenli 
yıllar içinde Avrupa’nın kapısına 
gelip dayanacak, hatta Avrupa’yı 
ezip geçecek. Binlercesi, yüzbin- 
lercesi sessizce aramıza sızıp bura
ya, Itzehoe’ya kadar aramıza yer
leşecek.” diye yazmıştı. Almanlar 
önce yavaş ve giderek hızla yaşla
nırken, hiç hesaplanamaz hale mi 
gelecekler? Alman nesli tükeni
yor mu ? Almanların bulunmadığı 
bir Almanya, halkı olmayan bir 
alana mı dönüşecek? Prof. Hüse
yin Hatemi’nin Berlin duvarı yı
kılmadan önce yazdığı bir yazıda 
(Çağdaşlaşma Sorunu ve Top
lum, Seçkin yayıncılık, 1987, sf. 
316) ‘huzursuz Alman aydını’ di
ye söz ettiği Grass’ın, işte böyle 
soruları vardı, (sf. 133, 7) Göç
menlerin giderek çoğunluğunu 
oluşturduğu bir ülkenin bünyesi, 
göçmenlerin yol açtığı problem
ler nedeniyle yorulmaya başlamış 
gibi. Sözgelimi evden kaçan ya da 
ailede şiddete maruz kalan çocuk
lara kurumlar eskisi kadar sahip 
çıkmıyor. Çocuk yurtları çok do
lu olduğu için de sosyal güvenlik 
sorumluları artık çocuğu sorunlu 
aileden almama yolunu tercih 
ediyorlar. Cinsel eğitim konusun
da da bir açmaz söz konusu. İlko
kul üçüncü sınıfta başlatılan cin
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sel eğitimle birlikte pek çok araç, 
bilinçlendirme adına çocukları 
cinselliğe kışkırtıyor. Sonuçta 
cinsel eğitime rağmen küçük kız- 
1ar bebek doğurmaya devam edi
yorlar.

Son olarak aşk ve sadakat üze
rine konuştum, daha çok da aşk 
ve depresyon üzerinde durdum. 
Postmodern aşklar geçicilik ve 
haz alışverişi üzerine kurulu. İlişki 
denilir, aşk yaşamak denilir. Oysa 
aşk sürekli yeniden üretilebilir, 
yeniden canlandırılabilir. Aşkta 
bir kendinden geçme hali vardır. 
Kendimizi o duygu içinde yitiririz 
ve yeniden uyandığımızda eskisi 
gibi olmayız. Bir taraftan da aşk 
bir duadır, güzel dua eden, kendi
ne ait duaları olan bir insan, ken
dince aşık olabilir. Ensest vakala
rındaki artış ise aile düzeninin 
sarsılmasıyla ilgili. Dokunma ve 
sevgi ifadelerinin yeterince kulla
nılmaması ruhsal bozukluklara ve 
giderek sapkınlıklara yol açıyor 
gibi geliyor bana. İnsanların (ge
niş) aile kurumu içinde bulması 
beklenebilecek ilgi ve şefkat, bu 
kurumun dışında aranmaya baş
landığında eksiliyor ve sapkınlaş- 
maya yatkınlaşıyor. Çekirdek ai
lenin de etrafında geniş ailenin 
halesi bulunmadığı sürece bu ba
kımdan sorunlu olduğu ortaya çı
kıyor. Almanya’da gazetelerde in
sanlar gazetelere şefkatli, sadık, 
dürüst eş arıyorum diye ilanlar ve- 
riyorlarmış. İlişkilerde mesafeler 
daraldıkça, hem aşk kayboluyor 
hem de paylaşma imkanları.

Kröckelbach’daki konuşmala
rımdan birinde zaman zaman kul
landığım “şifahi’, ‘vesayet” hatta 
“ataerkil” gibi kimi kelimeleri 
gençlere açıklamam gerekti. As
lında gençlerin dil meselesi Türk- 
1er kadar Almanlar için de şika
yet konusu. Bu bir açıdan, tele

vizyon ve internet kullanımıyla 
gelen genel bir problem. Gençler 
daha az kelimesi olan, daha sürat
li ve keskin, argoya açık bir dil 
oluşturuyorlar. Rap’le akrabalığı 
olan bu dildeki virajlar orta yaşlı
ların ve yaşlıların başını döndürü
yor. Üçüncü kuşak gençlerin 
Türkçe’ye yabancılığı Ensar Vak- 
fı’nı Türkçe’yi geliştirecek prog
ramlar düzenlemeye şevketmiş. 
Türkan Hanım Türkçe’nin unu
tulması tehlikesine karşı uzun yıl
lar seyredilen video filmlerin, 
yanlış Türkçe konuşulmasına yol 
açtığı düşüncesini dile getiriyor. 
Video klüplerde hakim olan Ke
mal Sunal filmlerini seyrederek 
büyüyen çocuk, konuşmasına 
“lan”la ya da benzeri bir Kemal 
Sunal kelimesiyle başlıyor. Bir vi
deo dili oluştu, diyor Türkan Ha
nım ve ekliyor: Anne arkadaş 
toplantısında, baba camideyken, 
çocuklar video filmlerle büyüdü
ler. Ardından da çanaklar geldi 
ve televoleler. Biz de Dört- 
mund’da, Almanya’nın en büyük 
gettosunda yaşayan Türkler ola
rak Türkçe’yi güzel ve nezih kul
lanma gibi uzun vadeli bir hedef 
koyduk önümüze.

Yıllar önce bir gazetede Al
manya’nın Berlin gibi kentlerin
de psikologların önerisiyle yaya 
yollarının kimi yerlerde, insanlar 
yürürken birbirlerine değsinler, 
dokunsunlar diye bilinçli olarak 
daraltıldığını okumuştum. Gör
düğüm şehirlerde parklarda in
sanların çoğunlukla yalnız başına 
ya da köpekleriyle yürüyüşe çık
tıklarını gözlemledim. Heilbronn 
çok yeşil bir şehir, ortasında bü
yük bir göl olan yürüyüş için ta
sarlanmış Ziegeleipark ile tanını
yor. Göçmenler ama en çok da 
Türkler bu park yerini piknik ye
rine dönüştürmüşler. Yürüyüşe çı

kan Almanlar, mangal, semaver, 
beş çayları etrafında toplanan ka
labalık • aileleri ilgiyle izliyorlar- 
mış. Şükran Hanım, Alman’lann 
Türklerin parkları kendilerinin 
yap(a)madığı şekilde kullanmala
rına pek itiraz etmemelerini, ka
musal hayatın çöküşüne ilişkin 
kaygılarına bağlıyor. Heyecanla
rın, üzüntülerin ve sevinçlerin 
yüksek sesle ve hareketlerle dile 
getirilmesi uygar kayıtsızlığa eği
tilmiş Batıklar için zor olsa bile, 
psikolojik açıdan yararlı görülme
ye başlandı. Amerikalıların bir 
tür karnaval haline gelen Hallo
ween (Cadı) Bayramı’na Al- 
man’ların bu yıl gösterdiği ilgi de 
kamusal hayatı canlandırma ihti
yacı ile ilgili olmalı. (Gittiğimiz 
pek çok yerde karşımıza çıkan 
rengarenk küçük kabaklar, Hallo- 
ween’in sembolleriymiş meğer
se...)

Heidelberg sırtlarında Neckar 
ırmağına bakarak İkbal’i ve Tho
mas Mann’ı düşündüm. Şairler 
Tepesi, bir tür ‘Büyülü Dağ.’ He- 
ilbronn’da havaliye ilk kez helal 
et getiren Nihat Bakkal’ın dükka
nının önünden geçtik. Dükkanı 
kızına devretmiş. Sülzbach kö
yünde ise beni çok etkileyen bir 
toplumsal fazilet örneğine tanık 
oldum. Belli yerlerde torbalarla 
elmalar ve çiçekler var. İnsanlar 
bunları satın alıyor ve parasını ya- 
nıbaşına koyuyor. Bu alışverişin 
istismar edildiği de pek görülmü
yor.

Mannheim’da bir toplantıda 
‘Milli Görüş’ çizgisinin Avrupa 
yaşantısı içinde yeniden yorum
lanması ve yeniden oluşturulması 
gibi bir şey varsa, işte onu temsil 
ediyor gibi görünen genç kızlarla 
tanıştım. Terbiyeli, zarif, gelişme
lerini sağlayacak kitap listeleriyle 
haşır neşir, kendilerinden önceki
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iki ya da birbuçuk kuşağın kadın
ları gibi Almanya’daki yaşantıla
rını tıpkı Türkiye’de olduğu gibi 
sürdüremeyeceklerinin bilincin
de... Tesettürlü kıyafeti Anadolu 
renklerini ve çizgilerini yansıtan 
hemşire okulu öğrencisi Gülsüm, 
stilist olmak istediğini ama ailesi
nin buna karşı çıktığını söyledi. 
Kıyafetini kendi tasarlamış. Alın 
tarafında bir dizi sikkeyle süslü 
başörtüsü bir tür Anadolu başlığı, 
siyah ve kırmızı ağırlıklı çiçekli 
elbisesi türkü söylüyormuş gibi 
geldi bana. Üçüncü kuşaktan bu 
genç kızların, anneleri ve anne
annelerinden farklı olarak bizzat 
çözümlemek zorunda oldukları 
meseleleri var, bu meselelerden 
biri de ‘moda’. Bu konuyu daha 
önce Kröckelbach’ta konuşmuş
tuk. Müslüman görüntüsünü mo
dem kamusal alanda çoğunlukla 
müslüman kadınlar temsil ediyor
lar ama bu kadınlar ilk iki kuşak
ta yaşantı tarzı itibarıyla yeni ve 
farklı tecrübeler edinebilmek ba
kımından çok şanslı, değillerdi. 
Çoğunlukla konuldukları, getiri
lip içine yerleştirildikleri hayatın 
içinde varlıklarını sürdürüyorlar
dı. Sundukları tarz, zorunlulukla
rın ve dayatmaların tarzıydı; yola 
çıkışları itibarıyla güvensizlikleri, 
korku ve kabuslan ifade eden bir 
yalıtılmışlıkları vardı. Bir de 70’li 
ve 80’li yıllarda müslümanlaşan 
kadınlar tesettürün aynı zamanda 
bir tür kendini kamusal alanda 
çirkinleştirme tarzı olduğunu öğ
rendiler. Hem dindar kadınlar ve 
erkeklerin vaazlarında hem de 
kadın üzerine yazılagelmiş kitap
larda çirkinleşme övgüsü önemli 
bir yer tutmaktaydı. Kendine ait 
olmayan, yapıntı bir kamusal 
alanda müslüman kadın olarak 
yer almanın faturası, çirkinleş
mekle ve böylece bir bakıma ken

di kendini bu şekilde görünmez- 
bakılmaya değmez kılmakla öde
nebilir gibiydi. Zaten Cumhuri- 
yet’ten sonra kılık-kıyafette mey
dana gelen resmi düzenleme faali
yetlerinin etkisiyle de tesettürlü 
giysiler, kendini kollamak bakı
mından tabii gelişme çizgisini 
sürdürememenin tutukluğunu 
yansıtmaktaydı. Bunun sonucun
da da 90’lı yılların şikayet edilen 
görüntüleri çıktı ortaya. Bu gö
rüntüleri bir tür çirkinleştirmeye 
tepki, yeni bir tarz arayışı olarak 
okumak mümkün. (Çirkinleşme 
başlığı altında ayrıca bir yazı ha
zırlamakta olduğum için, bu ko
nuyu daha fazla uzatmıyorum bu
rada. Ama, bir kadının kendini 
çekici, beğenilir hissetmesi ya da 
tam tersi erkek bakışlarıyla çok 
yakından ilgilidir. 90’lı yıllarda 
tesettürlü kadınların oluşturduğu 
‘yozlaşma’ olarak vasıflandırılan 
görüntülerde müslüman erkekle
rin onlara yönelik kayıtsız, çekici 
bulmaktan uzak, dalgınlaştırıcı, 
bazen de istihza yüklü bakışları
nın da rolü olduğu yadsınamaz.)

Kröckelbach’ın sosyal mesele
lerle ilgili kadınlarına karşılık 
Dortmund’da bir edebiyatseverier 
topluluğuyla karşılaştım. Hikaye
lerimle ilgili daha önce pek az 
rastladığım ölçüde incelikli soru
lar çıktı karşıma. En çok sorulan 
soru, hikaye konularımı nasıl seç
tiğim üzerineydi. Konuları seçmi
yorum ki, onlar gelip buluyor be
ni. Hepimizin içinde sayısız hika
ye bulunur, her hikayede sayısız 
insanın cümlelerini, her insanın 
yüzünde sayısız hikayeyi okumak 
mümkündür. Anlatırken çoğalı
yor ve anlatma coşkusunda bir 
şeyleri değiştirmeye olan inancı
mızı somutlaştırmış oluyoruz. 
Dikkatli hikaye okuyucuları, 
Dortmund’dan Türkan, Hatice,

Aysun, Naciye ve özellikle Sani
ye Hanımlar, yerleşmenin ya da 
yerleşememenin en önemli mese
lelerinden birinin dil ve edebiyat 
olduğunun bilincindeler. Alman
lar son yıllarda eğitim seviyesinde 
tespit edilen bozulmayı göçmen 
çocuklarının dil konusundaki ye
tersizliklerine bağlamayı tercih 
ediyorlar. Bu, tartışmaya açık bir 
tespit; bu tespite karşı en azından 
göçmen çocuklarının Almancayı 
daha düzgün konuşabilmesi için 
neler yapıldığı gibi sorular sorulu
yor. Almanlar göçmen çocukları
nın okul öncesi eğitimini olsun. 
Almanca bilmeyen göçmenlerin 
dil öğrenme imkanlarını olsun, 
eskisine göre daha ciddiye alıyor
lar. Fakat anadilini iyi bilmeyen 
göçmen, Almanca’yı da düzgün 
konuşamıyor. Kendi kültürüne ait 
bir donanımı olmayan. Alman 
kültürünü de doğru dürüst izleye
miyor.

Dortmund’ta, kadınların gü
cüne karşılık özellikle ‘ithal da
mat’ sınıfına mensup erkeklerin 
edilginliğiyle ilgili sayısız örnek 
anlatıldı bana. Bu konuda yaptı
ğımız irdelemelerin sonunda, güç
lü kadınlarla sorumsuz erkeklerin 
evlilikleri üzerine defterime not 
ettiğim birkaç tespit şöyle:

- Ev mesuliyetini üstlenmek
ten kaçınan erkekler genellikle 
‘ithal damat’ olarak isimlendiren 
sınıfa mensuplar. Dil problemleri 
zaman içinde ailede kadının daha 
etkin olmasını getirirken, erkeğin 
sorumsuzlaşmasına sebep olabili
yor. İthal gelinler için de en 
önemli problem, dil. Krökel- 
bach’taki programa‘katılan bir İt
hal Gelin hanım, yedi yıl kayın
validesi ve kayınpederi ile çok 
küçük bir evde yaşadığını, bu süre 
içinde bütün problemleriyle eşi
nin değil de evin reisi konumun
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daki kayınpederinin ilgilendiğini 
anlattı. Önce Almanca öğrenme
ye karşı bir direnci varmış. Her 
yere, hatta kadın doktoruna bile 
kayınpederi ile gidiyormuş, öyle 
ki sonunda gittiği yerlerde, ‘Siz- 
lerde böyle şeyler olur zaten’ der 
gibi bir bakışla kayınpederini ko' 
cası zannedenlere karşı durumu- 
nu izah etmek için Almanca öğ
renmeye karar vermiş ve öğren
miş de.

- Sosyal yardım mekanizmala
rı erkeklerin asgari seviyede bir 
atılım yapması zaruretini işlevsiz 
hale getiriyor. Bu durumda maişet 
kaygısı bir kenara bırakılarak bü
yük atılımlar düşleniyor ve buna 
bağlı olarak büyük düş kırıklıkları 
yaşanıyor.

- Kadınlar ya tamamiyle eve 
kapalı kalma ya da bütünüyle dışa 
açılma ikilemiyle karşı karşıya ka
lıyorlar. Bu nedenle de bir bakı
ma zorunlu bir sıçramayla günde
lik hayatın sorumluluklarını üst
leniyorlar.

Dortmund’da adım başı Türk 
lokantaları ve iş yerlerine, “Gur
bette Birlik kahvesi” gibi isimler 
taşıyan kahvelere, Türk ‘Grill’le- 
re, yani Türk kebapçılarına rast
lamak mümkün. Pazarda da bir 
Türk pazarı havası var. Yörükoba- 
sı isimli bir lokantanın semaver
lerle nargilerle süslü şark odasın
da, odayı tasarlayan mimarla bir
likte çay içerek sohbet ettik. He
men ardından Iranlı bir kadının 
Soraya (yani Süreyya) isimli ça
lıştırdığı bir lokantaya gittik. İran 
devrimine karşı olmakla birlikte 
İran’a gidip gelen Soraya’nın 
oluşturduğu mekan, Batılıların 
muhayyelesindeki ‘oryantal’a 
hayli yakın olmalı. Duvardaki ila
na bakılırsa hafta sonlarında dan
söz getirmeye de başlamışlar. Bu
nu öğrenince, üstüne gül yaprak

ları serpilmiş hoş kokulu çayları
na rağmen orada fazla oturmak 
gelmedi içimizden. Dansöz figürü, 
doğulu müslüman kadına ilişkin 
hem edilgen hem baştan çıkarıcı, 
hem örtülü hem de Batılı özne ta
rafından keşfedilerek açılmaya 
hazır cinsel imgeyi çoğaltıyor.

Örtüsü açılarak keşfedilecek- 
kurtarılacak doğulu müslüman 
kadın, Avrupa şehirlerinin ‘ka
palı’ bir hakikati olarak, halledil
mesi gereken bir soruna dönüşü
yor. Bachum’da Ruhr Üniversi
tesinde yaptığım konuşmada 
müslüman kadınların Avrupa’da 
kamusal alana katılımları konu
sundaki sıkıntılar üzerinde dur
dum. Gelenek-modernlik, özel- 
kamusal, doğu-batı, din-laiklik 
gibi ikiliklerle ilgili tartışmaların 
müslüman kadın üzerinden yürü
tülmesinin hem bir güç kazanımı- 
na hem de depresyona sebep ol
duğu görüşümü dile getirdim. 11 
Eylül’le birlikte oluşan yenilgi 
psikolojisini tartıştık. Bir de yoz
laşma... İnsanlar her zaman ‘din 
elden gidiyor’ demişler. Belki bu 
şekilde bir kaygı dini hassasiyetle
ri koruyup gözetmek açısından 
değerli ama bir ölçüye kadar. Kal
dı ki yenilgi sanılan bazı şeylerde, 
İslam’ı yanlış anlama ve anlatma
lardan ileri gelen tashih endişesi 
mevcut olabilir. Yozlaşma deni
len görüntüler de medyanın yeni 
kanalları ve kitleselleşmeden ba
ğımsız düşünülemez. Saçma sapan 
bir iyimserlik içinde değilim tabii 
ki... Şu son yirmi yılda dünya 
müslümanların kendi iç tartışma
larından çok şey öğrendi. Müslü
manların tartışmaları ve İslam 
dünyasındaki gelişmeler, Haber
mas’ın geçen yıl Mayıs ayında 
Tahran Üniversitesi’nde yaptığı 
bir konuşmada dile getirdiği gibi, 
dini değerlerin kamusal alanda

var olmasının kaçınılmazlığını 
Batı dünyasına öğretti.

Bunun dışında eril, feodal, 
militer ve kapitalist ölçülerle ta
sarlanmış modem kamusal alanda 
yer almanın sadece müslüman ka
dınlar için değil müslüman erkek
ler için de taşıdığı zorluklar üze
rinde durdum. Bu kamusal alanda 
yer almanın zorlukları ve sorunla
rına rağmen öğrenilirken öğreten 
bir özelliği olduğunu belirttim.

Bu bağlamda müslüman kadın 
kendisini dışlayan kamusal alan
daki görünüşüyle bir dil oluyor, 
iyi okuyucular için soru işaretine, 
ünlem işaretine dönüşüyor.

Burada da daha çok hikayele
rimle ilgili sorular çıktı karşıma. 
Ruth üniversitesinden bir genç, 
hikayelerinizde çözüm üretmiyor
sunuz, bir şeyler eksik kalıyor so
nunda, dedi. Sanki hikaye çözüm 
üretme sanatıymış gibi! İnsanın 
kendi eserlerini tanımlamasını 
gerektiren sorular, en zor ve aynı 
zamanda yazarın ille de cevapla
masının beklenemeyeceği soru
lardır bence. Benzeri bir soru da 
hikaye kahramanlarımla ilgiliydi. 
“Hikaye kahramanlarınızla özdeş
leştirilme ihtimali yazarken sizi 
sınırlamıyor mu?’ Hissettiğim gibi 
yazıyorum, benim yazmam gerekir 
bunu diye düşündüğüm konular
da yazıyorum ve her konuda yaz
mam, özellikle popüler temalarla 
ilgilenmem, insanlara çok çekici 
geleceğini tahmin ettiğim konu
ların peşinde koşmam gerekmi
yor.

Son olarak bir Cumartesi gü
nü Anne Frank Kültür salonunda 
bir konulma yaptım. (Anne 
Frank, II. Dünya Savaşı sırasında 
Polanya’daki çalışma kampların
dan birinde yazıldığı söylenen 
katliam günlüğünün sahibi genç 
kız. Gerçi bugün Frank’a ait oldu
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ğu söylenen günlüğün sahihliği 
tartışmaya açılmış bulunuyor.) 
Bu konuşmalarda sorular sorul
ması benim için çok önemli ama 
pek az soru soruldu. Yine de pek 
sık karşılaştığım şekilde, çok rol- 
lülük üzerine tartışmayı yeniden 
canlandıran sorular sorulmadı de
ğil. Bir hanım çeşitli rollerde ken
dini kanıtlama çabasının kendisi
ni nasıl yorduğunu anlattı ve söz
lerini şöyle bağladı: Burada yaşa
yabilmek için bir Türk kadını ka
dar yuvayı yapan dişi kuş, bir Al
man kadın kadar vatandaşlık b  ̂
linçine sahip olmam gerekiyor ve 
şimdilik bunu başarıyorum da... 
Ama çok yorgunum ve tereddüt
ler içindeyim. Bir üst kimlik kaza
nırken alt kimliklerimi unutabi- 
leceğimi düşünerek endişe ediyo
rum.

Yeniden ‘kimlik’ konuşmala
rına dönüyoruz. Kimlik konuşma
ları her zaman bir şeyleri erteleme 
pahasına gerçekleşiyor. Kimliği
mize ilişkin sorgulamalarımıza 
kışkırtılıyor ama ulaştığımız so
nuçlarla bir köşeye sıkıştırılıyo
ruz. Ayrıca kimlik tartışmalarının 
kültürün bir dönemdeki yapısını 
referans almasının getirdiği prob
lemler var. Almanya’nın Emi- 
nem’i olarak isimlendirilen 
...’nın, şarkı sözleriyle Alman di
lini zenginleştirdiğinden sözedili- 
yor. Kröckelbach’taki konuşma
larımız sırasında İslam’a yönelen 
muhtemelen Faslı, rap müziği ya
pan bir gençten sözetmişlerdi. 
Katıldığı cemaat bu genci iyi bir 
müslüman olmak için rapten vaz
geçmesi gerektiğine inandırmış.

Duisburg’da beni misafir eden 
arkadaşım Sevinç, bir tramvay şö- 
förü, yani vatman. Aile tabiyetle- 
ri, Almanya’da birçok Türk aile
de görüldüğü gibi karışık: Kendisi 
ve küçük oğlu Alman vatandaşlı

ğına geçmişler ama eşi ve büyük 
oğlu Türk vatandaşlığında kal
mışlar. Biraz buruk bir dille, kağıt 
üzerindeki işlemlerin kendini ne
reye ait hissettiğini etkilemediği
ni anlatıyor. Şu da var: Alman’la- 
rın milliyetçiliği öyle köklü ki za
ten kağıt üzerindeki işlemlerle 
Alman olamadığınızı bilirsiniz. 
Her şey planlı programlı, dakik; 
ama buz gibiler, diye tarif etti, yir- 
midört yıldır içlerinde yaşadığı 
Alman’ları. Dışarıdan bakıldığın
da her şey temiz, düzenli, değil 
mi? Ama bunların kirliliği gizli, 
hücrelere kadar sirayet etmiş bir 
kirlilik bu. Sevinç’in büyük oğlu 
Türkçe’yi düzgün konuşuyor, an
cak küçüğünün kelime hâzinesi 
son derece kısıtlı. Çocukların 
odasında bir Trabzonsporlular 
posteri. Alperen dergisine abone 
olmuşlar. Oral Çelik ‘Son'ülkücü 
benim’ dese de, Sevinç ve özellik
le eşi kendilerini hala 70’li yıllar
daki kadar ülkücü olarak nitelen
diriyorlar. Arkadaşımın eşi İsla
miyet’in ancak Türkler kanalıyla 
yüceleceğine inanıyor ve bu ba
kımdan mesela Cat Steves’ın 
müslüman olmasını şüpheyle kar
şılıyor. ‘Onların hesapları başka’ 
diyor İngilizler için. ‘Bir Law- 
rens’le koca Osmanlı’yı yıkmadı
lar mı?’

Şunca yıldan sonra Avrupalı 
müslüman Türk kimliği denilince 
anlaşılan özgün bir şeyler olmalı. 
Töreler, törenler Avrupa’ya nasıl 
intikal ediyor... Mesela ‘Türk dü
ğünü’ deyince öncelikle neyi an
lıyoruz, bir Türk düğününü diye
lim ki Yunan düğününden ayırte- 
den başlıca özellik ne olabilir? Pe
ki sılada Türk düğünü, nasıl tarif 
ediliyor şimdi? Havaya atılan kur
şunlar mı, İbrahim Tatlıses tarzı 
türkücüler mi, gelinle damadın 
başından savrulan dolarlar mı,

türlü şekillerde sarışınlaştırılmış 
kadın başları mı, dizi dizi altın bi
lezikler mi, yoksa haremlik selam
lık tarzında kadınlar kısmına vi
deo kanalıyla ulaştırılan bir dini 
vaaz mı...

Almanya’da geçirdiğim son 
akşam, Duisburg’da apar topar 
gittiğim bir düğünde, Türk usulü 
“eğlence”nin ne anlama geldiği 
üzerine düşüncelere daldım. Me
sela Emrah şarkıları niçin arka ar
kaya ve neden ille de Şakira ke
meri denilen kemerlerden takın
mış, bu soğuk havada bellerini 
açıkta bırakan bluzlar giyinmiş 
genç kızlar göbek dansına bu ka
dar hevesli... Bir ara tesettürlü 
kızların da katılımıyla halay çe
kildi, ardından beyaz takımlı si
yah gömlekli bir genç, ‘break 
dans’ olduğunu tahmin ettiğim 
bir dans gösterisi yaptı. Ertesi gün 
Türkiye’de seçimler gerçekleşece
ği için, seçim sonuçlarına ilişkin 
tahmin cümleleri ortalıkta dolaşı
yordu. AKP tek başına alır. AK? 
ile CHP koalisyonu olur. Hiç bir 
şey çıkmaz, hiç bir şey, göreceksi
niz! Ordu işe el koyar. Zannet
mem, geçti o günler. Yok canım, 
burası Türkiye! Gülüşmeler du
yuldu: ‘Burası Türkiye mi?’ Bir 
bakıma öyle, gurbetteki Türk dü
ğünü, İstanbul’da ortalama bir 
düğün salonunda yapılan düğün
den çok farklı değil. Masaların 
üzerinde Türkiye’den getirtilmiş 
kuru yemişler, imzalansın diye el
den ele iletilen çeşitli dilekçeler, 
bildiriler, dağıtılan yeni davetiye
ler, kutlanacak mutlu günlere iliş
kin duyurular... Gelinle damat 
bir kez daha, bir kez daha valse 
benzer bir şeyler yaparak pistte 
dönüp dolaştılar. Düğünde içki 
servisi yapılmıyordu gerçi ve takı 
faslı da en sona bırakılmıştı... ■
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O mer Karaoğlu, Taner 
Yüncüoğlu, Hakan Ay
kut, Eşref Ziya, Aykut 

Kuşkaya, Tamer Duman, Abdül- 
haki Kömür, Mesut Yabanigül ve 
diğerleri...

Yukarıda sayılan isimlere aşi
na olanlar, Türkiye’de İslami ke- 
simin/müslümanların muhafaza' 
karların/dindarlarm/İslamcıla' 
nn {daha bu tanımlama biçimi 
bile izaha muhtaç gerisini siz dü' 
şünün!) yaptığı müzik çalışmala
rına imza atan isimler olduğunu 
farkedecektir. Müziğin dindeki 
yeri gibi tartışmaları (hala yapı
lıyor mu?) işin uzmanlarına bıra
kalım. Sosyolojik bir olgu olarak 
bu kesimin müziği ise, önemli 
bir toplumsal sürecin göstergele
rinden biri olarak incelenmeli- 
dir.

Bir toplumsal grubun müziği 
doğal olarak o toplumsal grubun 
hayatı anlamlandırmasının ve 
değerlerini ifade etmesinin araç
larından biridir. Sonuçta müzik, 
eşyayı/varlığı tanımlama biçim
lerinden biridir. Kullanılan bir 
dil olarak zihinsel ve inanış- 
sal/duygusal verileri içinde güçlü 
bir biçimde barındıran bir dildir. 
Şimdilik konunun selameti açı
sından müziğin felsefesini de bir 
kenara bırakıp İslami kesimin 
yaptığı işleri tartışmakta yarar
var.

Öncelikle şunu belirtmeli
yim ki bu yazının başlangıcında 
eleştirel bir üslup kullanma ni
yeti baskın olsa da yazıya başla
dıktan sonra vefa duygulan da 
zihnimin ve kalbimin ıssızlığın
dan ayaklanıp ortaya çıktı. Bir 

dönemin ve sosyal yapının mü
ziğini anlatmak o dönemin sos

EZGİNİN d il i

TARIK TUFAN

yolojik gerçekliğini açıklamak 
olduğundan duygusallıkla realite 
arasında kalbim salınıp duru
yor. (Ah kalbim, sahnımlann 
beni nasıl vuruyor bilsen!)

Sesli yayıncılık, seksenli yıl
ların başında çeşitli çalışmalar
la kendisini gösterdi. Bu dö
nemde “Bant Tiyatrosu” adıyla 
çeşitli kasetler piyasaya sürüldü. 
Bu çalışmalarda genel tema ta
rihsel bir olayın yada kişinin 
radyo tiyatrosu tarzında anlatıl- 
masıydı. Aralarda ise tef eşli
ğinde, konuya uygun parçalar 
seslendiriliyordu. Diğer enstrü
manların dinen sakıncalı görül
mesi nedeniyle bu parçalar sa
dece tef ve insan sesinden olu
şuyordu.

İslami kesimde bu çalışmalar 
büyük bir ilgiyle karşılanırken 
özellikle müzik alanındaki boş
luk daha önce aralarda seslendi
rilen parçaların, artık albüm ola
rak piyasaya sürülmesi gereklili
ğini ortaya koyuyordu. Gerçek
ten de ilk albümler oldukça iyi 
bir satış yakalıyor ve insanlar
dan da yeterince ilgi görüyordu. 
Ancak bu dönemde önemli bir 
tartışma daha yaşandı. İlk kez al
bümlerde bağlama, org gibi alet
ler kullanılıyordu ve bu yozlaş
ma olarak nitelendiriliyordu.

Bu çalışmaları incelediğimiz
de bazı özelliklerin vurgulanma
sı gerekliliği ortaya çıkar. Öyle 
ki bu özellikler seksenli yılların, 
doksanlı yılların İslamcılık pro
filini de ortaya çıkarabilecek ka
dar önemli kodlardır.

Bu dönemde müzikle uğra
şanlar başlangıçta yaptıkları işe 
isim koymakta bile güçlük çekti
ler. Ne söylüyorlardı? Bereket o 
dönemde Ahmet Kaya rüzgarı 
da özgün müzik kavramını orta
ya çıkardı da, farklı her müziği 
böyle tanımlama şansı doğdu. 
Ancak sorun başka bir nokta
daydı. Söyledikleri şeye şarkı de
miyorlardı, parça demiyorlardı, 
türkü demiyorlardı. Sonunda or
tak bir kabulle söylenen parçala
ra “ezgi” dendi. Bir kısmına 
“marş” dense de bu kavramın 
çağrışımlarına uygun pek bir ça
lışma yapılmadığından ezgide 
karar kılındı.(Zaten marş yürür
ken bestelenmez miydi?) Böyle 
bir tanımlama, yapılan işe burun 
kıvıranları, kuşkulu bakanları 
yatıştırma refleksiyle yapılmıştır 
diye düşünüyorum. “Biz şarkı 
söylemiyoruz, ezgi söylüyoruz” 
savunması, gelebilecek ilk eleş
tirileri yumuşatıyordu.

Bir diğer özellik ezgilerin güf
telerinde kendisini gösteriyordu.
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Güfteler o dönemin ilgi gören 
şiirlerinden oluşuyordu. Beste
lenmesi bir hayli güç olan şiirler 
de vardı. Ana temayı cihad, şe- 
hadet, mücadele, peygamber, sa
habe, Filistin, Afganistan, ço
cuk, anne gibi kavramlar oluştu
ruyordu. Böylece insanı uyuştu
ran, boş şeylerle meşgul eden 
şarkılar yapmak yerine mesaj ve
ren ezgiler yapılıyordu. Mesaj bu 
parçalarda her şeydi aslında. 
Çünkü yapılan çoğu albümde 
müzik kalitesinden söz etmek bi
le mümkün görünmüyordu. Sa
dece söz, mesaj, duygu olayı kur
tarır gözüyle bakılıyor. Yazının 
başlığında anılan isimleri ayrı 
tutmak gerekir diye düşünüyo
rum. Çünkü bunların hepsiyle 
tanışıklığım sayesinde iyi müzik 
yeteneğine sahip olduklarını 
gördüm.

Bu dönemde yapılan işlerin 
kalitesini düşüren şeylerden biri 
de oluşan piyasadan pay kapma 
çabasıdır. Birçok adam, sırf be
nim sesim de güzel diye müzik
ten yoksun zırvaları albüm diye 
piyasa sürdü. Biraz ajitasyon, bi
raz mesaj, bolca acılı inleme, 
birkaç duyarlılık namesi olayı 
bitirdi. Kim ne kadar bağırıp ça
ğırırsa, şarkı sözlerinde damar
dan girerse {öldük, yandık, bit
tik, acılar var edebiyatı) o kadar 
satıyordu bu dönemde. İyi müzik 
yapan adamların ise önemli bir 
dezavantajları vardı. Dinleyici
nin seçici olabilmesini sağlaya
cak kriterleri, müzik kulağı geliş
memişti. İyi müziği anlayabile
cek olanlar da başka tarz müzik
lerle ilgilendiğinden bu piyasada 
yapılanlara kayıtsız kalıyordu. 
Müzik gelenekle güçlenir. Yapı
lan işler bir sonraki dönemde 
daha iyi şeylerin ortaya çıkması

na olanak tanır. Oysa seksenli 
yılların İslamcıları böyle bir ge
lenekten yoksun olarak çalışma
larını gerçekleştiriyorlardı.

Yapılan albümlerde dikkat 
çeken bir diğer nokta ise albüm 
kapaklandır. Bu dönemde yapı
lan albümlerin kapağında şarkı
cıların resimleri konulmuyordu. 
Sanki popüler kültürün görün
tüyü kutsayan bakış açısına düş
memek gibi bir kaygı taşıyordu 
insanlar. Yani “biz o adamlar gi
bi kendimizi göstermek niyetin
de değiliz önemli olan söyledik
lerimiz” gibi bir başka savunma 
daha mı yapılıyor diye düşün
mek mümkün. Bir ara kapaklar
da şarkıcıların elle çizilmiş yüz
lerini gördük. Son dönemde ise 
fiyakalı fotoğraflar piyasa koşul
larına ayak uydurmanın göster
gesi olarak karşımıza çıktı.

Zaman geçtikçe İslamcıların 
yaptığı müzik de değişiyordu. Şi
ir sözlerinden, fotoğrafsız kapak
lardan, mesaj kaygılarından, tek 
seslilikten, az enstrümandan sıy
rılıp bugünkü duruma geliyorlar
dı. Bu süreç elbette sancılı ve 
tartışmalı bir süreçtir. Aynı sü
reç sosyo'politik düzlemde de 
yaşanıyordu ama asıl eleştiriler 
şarkıcıların başına patladı. Önce 
“Yeşil Pop” suçlaması geldi. 
Sonra birileri onları garip bir şe
kilde Pink Floyd’la, Bob 
Dylan’la karşılaştırmaya başadı. 
O kadar insafsız vurdular ki, 
kimse onların hangi şartlarda 
müzik yaptığını bile düşünmedi.

Eğer bir gün Taner Yüncüoğ- 
lu’nun çalıştığı stüdyoya gitsey- 
diniz ve içerde bağıran, zırlayan 
bir adama aranje yapmak zorun
luluğuyla hayatını devam ettir
me çabasını görseydiniz eleştiri
lerin ne kadar haksız olduğunu

anlayabilirdiniz. Küfür ile itham 
edilen, yaptığı işe ayırdığı za
mandan daha fazlasını, işin dini 
delillerini bulmakla geçiren bir 
adamı Bob Dylan’la karşılaştıran 
densizler ettikleri haltın farkın
da olmasa gerek. Dinleyici pro- 
tetipi de Pink Floyd dinleyicisi
ne pek benzemiyordu sanırım! 
Ancak bu entellektüellik ispatı
na dönüştü. Kalemi eline alan, 
bu adamlara düzeyli müzik te
rimleriyle eleştiriler getirdi. 
Hepsini toplasanız Ömer Kara- 
oğlu’nun müzik bilgisine ulaşa
cağını sanmıyorum.

Bütün bu isimler onca zorlu
ğun yanında yaptığı işlerle bu 
camiada müzik yapacak insanla
rın önünü açmışlardır. Bu ala
nın ilkleridir ve önemli adam
lardır. Bir gelenek onların yap
tıklarıyla, onların büyük çabala
rıyla başlamıştır. Yaptıkları mü
zik de bana kalırsa çok önemli 
işlev görmüştür. Bir zihin yapısı
nın oluşumuna da katkı sağla
mıştır. Düşünsenize “hayat, 
iman ve cihad alnımızm yazısı”, 
“şehitler ölmez”, “bir güneş do
ğuyor”, “kalksam ve dirilsem”, 
“hasret kafesi”, “Mekke” ve da
ha nice parça hepimizin dilinde 
ne kadar yer etti. Üniversiteler
de, evlerde, dost sohbetlerinde, 
eylem alanlarında ne kadar söy
lendi.

Bu müzik başka yazıların da 
konusu olmalıdır. Bu işi yapan 
insanlar yazmalıdır ve anlatma
lıdır. Ben tüm duygularımla bu 
adamlara teşekkür ediyorum. 
Ömer Karaoğlu’nu, Taner Yün- 
cüoğlu’nu. Eşref Ziya’yı, Hakan 
Aykut’u, Aykut Kuşkaya’yı, Ab- 
dülbaki Kömür’ü, Tamer Du- 
man’ı, Mesut Yabanigül’ü ve di
ğerlerini selamlıyorum. ■
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ŞAİR ÖLÜMÜ 
“KANAYAN SİMYA” DURDU

AHMET MERCAN

Lalezarlar içinde hayaller kurdum 
İçimdeki hicran .son kalan oldu.

N asıl bir acıdır dostunun ölü' 
münü bir gazete haberinden öğ- 
renmek. Beklendiği halde “bek
lenmedik” bir algıya dönüşen 
ölümün gelişi. Ve şairleri öldür- 
mek için gece imgesini mekan 
kullanan trenler. Gidip gelen, 
habire siren ve tıkırtı üreten 
trenler...

Şehrin varlığının çığlığı, da
yanılmaz ağrılarının avazı gibi, 
geceyi ve karanlığı bölen trenler. 
Giderken bu defa, bir şairi de ge
cenin gizemli yorganına sarıp gö
türdüler.

Sessiz ve derin bir çığlık gibi 
kaydı aramızdan Nazir Akalın. 
Kesik bakışları, sevgiyle gülen 
gözleri içimden fotoğraftan fo
toğrafa geçiyor.

Kendini tanımadan şiirini ta
nımıştım. Yakın ve sıcak bulu
yordum onu. Bir annenin evlat
larıydı sanki mısralarının deru- 
nunda, seyir halindeki acıları ve 
şairin azalarından bir aza olan 
yalnızlığı.

Kanayan Simya isimli şiir ki
tabından “Ben Ne yaptım Derse 
Eğer Safyürekli Bir Kadın” adlı şi
iri radyo programlarımda zaman 
zaman seslendirirdim.

ben ne yaptım! derse eğer safyü
rekli bir kadın

güneşle nişanlanır mutsuzluğun 
anlamı

sıyrılır yalnızlığım ah yasemen 
dalından

davetsiz bir sonbahar dudağımda 
uçuklar

dökülür kucağıma umutlan anne-

Bir gün, televizyonda Koso- 
va’dan acı dolu görüntüler izli
yordum. Ölüm, acı ve hicret Bal
kanları mevsim gibi kapladığı 
günlerdeydi.

Mikrofon Türkçe . konuşan 
nur çehreli bir nineye yöneldi
ğinde şöyle diyordu:

“Ben ne yaptım, biz ne yaptık"
O an önceden yazılmış şiirin ye
niden yazılışına şahid oldum. 
Çok etkilendim.

Radyoda bu şiiri okuyup hatı
rayı anlatmanın akabinde, prog
ramı dinlemekte olan Nazir 
Akalın Kırıkkale’den bağlandı. 
Bu Nazir’in ikinci sürpriziydi. 
Akabinde, zaman zaman telefon
laştık. Daha sonra Ankara’da ta
nışmak nasip olmuştu. Kırıkka
le’de, Arif Ay’la birlikte sağlam 
bir çizgiden yürüdüklerini gü
venle izliyorduk. Takvimsiz şu
bat onlardan bir şey kaybettirme
yince işsiz kaldılar.

(Canbaz)
isteğimle gelmedim ben buraya 
bir oyunu tekrar tekrar oynayamam 
kalıversin her şeyim bu diyarda 
başım döndü daha fazla duramam

Başımız döne döne yürüyoruz. 
Dayanılmaz ağrılarla, sırdaş dok
torlarla yaşıyoruz Nazir. Akıllı 
sanıyorlar bizi gündüz. Borsadan 
anlar gibi yapıyoruz. Rakamlarla 
zoraki ilişkimizi bilmiyorlar. Sa
natçıyı şehir, bileği olmayan el
lerle boğuyor geceleri. Ve kalkı
yoruz sabahlan, bir nefes güneşö- 
zü, bir tutam umut olsun diye, 
çocuk perçemlerine uzatıyoruz

ellerimizi.
Her sabah, bu oyunu bozma 

umudunu diri tutmak için Nazir, 
bu oyunu oynuyoruz.

içimde sürekli mütebbesşim 
fotoğrafın ve yine vurgu yapıyor, 
sürprize sürpriz ekleyerek “yaz
maya” devam ediyor:

(Şair Fotoğrafları)

aslında Im paramparça fotoğraflarda 
içimizden kopup gelen bir şey var 
Sevmedi şairleri şehirler; şe

hirleri de şairler. Ter basıyor du
varları, yine de ısınmıyorlar diye, 
kurşun yerine tren atıyor şaire şe
hirler.

(Takvim^ Çığlıkları)
I.
bir başka çocukluğumdu 
sırçasaraya yapılan ani baskınlar 
içlenirdim 
batan güneşin
gözuçlarıma uyandırdığı som 

yakamozlarla
sokaklar bütün korkaklığıyla 

yüreğime dolardı
direnirdi bir takvim yaprağı 

mermer kitabelere karşı
duyardım hazin çığlıklarını 
kırılırdı acı kahve tadında 
limon çiçeğine yılışan yıldızların 

açlığı

Sıradan olmayan ilişkilerin 
adamları bir bir gidiyor. Yüzü, 
içimize güven atlası olan, ak 
alınlar gidiyor bir bir.

İçimizi.kim ısıtsın?
Üşüyoruz iyiden iyi; 
kar fırtınası gibi, bir biri ardı

na alıp gidince şehir şairleri.
Madem yeni konuşmaya baş

lıyorsun ey şair, son sözü yine sen 
söyle:

(Ağlayan Mumya)

bir şair daha öldü yaşamadı ya
şarken

şiirleri sarih.kanayan kurdelaya 
ardından söylenen ağıtlara al

dırmadan
istediği yöne dönüyor di^nya.. m
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DR. NIHET ALI OZCAN: 
“ABD’NİN AMACI PETROL 
VE İSRAİL’İN GÜVENLİĞİ

MUSA ÇAĞLAR

ABD’nin olası Irak müda
halesi Türkiye ve dünya 
kamuoyunda artık de

taylarıyla dahi konuşuluyor. 
Artık bir akademi haline gelen 
Ankara Pınar Kitap ve Kültür 
Merkezi’nin bu ayki konuğu Dr. 
Nihat Ali Özcan ABD’nin olası 
Irak saldırısını tahlil etti.

Irak meselesinin analizinin 
üç farklı düzlemde yapılması ge
rektiğini ve bunların ilkinin kü
resel, İkincisinin bölgesel(yani 
Ortadoğu), üçüncüsünün ise 
Türkiye düzlemi olduğunu ifade 
eeden Özcan müdahalede dört 
temel parametre bulunduğunu 
söyledi:

1- Müdahale eden güç para
metresi; yani bu güç ABD olun
ca olayın sonuçları küresel bo
yutlarda oluyor.

2- Müdahale edilen güç; 
Irak’ın coğrafi, askeri, siyasi, et
nik ve ekonomik özellikleri.

3- Müdahalenin araçları; po
litik, askeri, ekonomik ve psiko- 
lojik araçlar. Bölgenin yeniden 
şekillenmesinde etkin rol oyna
yacaklar.

4- Zamanca derinlik; yani 
müdahale öncesi ve sonrasını 
kapsayan zaman dilimi.

Dr. Özcan müdahale eden 
yani Amerika açısından yaptığı

değerlendirmede Irak’ın ve böl
genin dünya petrol rezervlerinin 
büyük bir kısmını elinde bulun
durduğunu, ABD’nin de dünya
nın en büyük petrol tüketicisi 
olduğunu belirterek küreselleşen 
dünyada karşılıklı bağımlılıklar- 
lara dikkat çekti. Bu bağlamda 
ABD’nin diğer bir amacının da 
İsrail’in güvenliği olduğuna işa
ret etti. Ancak bu iki kaygının 
da ötesinde ABD’nin bölgede 
kendi çıkarları dışında oluşacak 
bir hareketin, gelişmenin ya da 
ideolojik yapılanmanın önünde 
bir set oluşturma ihtiyacı duydu
ğunu belirten Özcan, Ameri
ka’nın yalnızca Irak’ın değil 
kendi yarattığı medeniyete ve 
düzene düşman düşüncelerin ya
yılmasının önüne de geçmeye 
çalıştığını söyledi. Özcan konuş
masına özetle şöyle devam etti: 

Ortadoğu halklarının Ame
rika ve onun bölge temsilcisi İs
rail’e duydukları öfke ve nef
retin kaynağı aşılmadan 
ABD’nin Ortadoğu’da sağlıklı 
politikalar yürütmesi zordur. 
Irak’tan sonra İran, Suudi Ara
bistan ve diğer Ortadoğu ülkele
rine müdahaleyi düşünen ABD 
uzun vadede bütün kaynakları 
kontrol etmek istiyor. Bunlar 
birbirlerine bağlı konular. Dü

şünceyi denetleyebildiğiniz öl
çüde bölge kaynaklarını ele ge
çirebilirsiniz. Kaynakları eliniz
de tuttuğunuzda ise daha fazla 
düşünceyi değiştirebilirsiniz. Or
tadoğu’da ve dolaylı olarak tüm 
dünyada yeni bir zaman boyutu
na giriyoruz, tıpkı İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında olduğu gibi.

Bugün Ortadoğu’daki rejim
lerin hemen hepsi siyasi, kültü
rel ve ekonomik nedenlerden
otum meşruiyet sorunu yaşıyor. 
Ortadoğu’da kaynaklar adil ola
rak dağıtılmamıştır. Yani Ku
veyt ve Filistin’i düşünürseniz 
bunu görebilirsiniz. Ortadoğu 
ülkelerinin tamamında ordular 
çok güçlüdür. Bunun nedeni 
halkları dini, siyasi ve etnik ola
rak bölünmüş olan bölge ülkele
rini bir arada tutabilmeyi sağla
maktır. Bu rejimler askeri yolla 
geniş halk yığınlarını bir arada 
tutuyor ve bölgenin sözde ulus- 
devletleri bu şekilde ayakta ka
labiliyor. Dolayısıyla ABD böl
gede, özelde ise Irak’ta kendi 
kuracağı bir askeri rejimin iş ya
pabileceği görüşündedir.

Irak’ı ele geçiren bir ülke, 
ABD gibi bir süper güçse eğer, 
Basra Körfezinden Kafkaslara 
kadar bir etki alanı yaratır. 
Irak’ın kontrolünü ele geçirdik
ten sonra İran ve Suriye gibi 
muhalif ülkeleri sıkıştırabilirsi
niz. Dahası Kürt meselesi eliniz
dedir ve Türkiye’yi sıkıştırabilir
siniz. Yani Ortadoğu politikala
rının belirlenmesinde bölgesel 
aktörlerin tamamını tasfiye et
miş olursunuz. Bir de Irak müda
halesinde teknoloji yoğun bir 
savaş yöntemi izleyeceğiz kana
atimce. ■
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Safahat îçin...

“Arkamda kalırsın, beni rah
metle anarsın.
Derdim, sana baktıkça, a bîçâ
re kitabım!
Kim derdi ki: sen çök de senin 
arkana kalsm,
Uğrunda harâb eylediğim ömr-
i harâbım”

Mehmet Akif Ersoy, vefat 
edeli 66 yıl oldu ve o bugün ha- 
la hayırla anılıyor. Klasik anma 
törenlerinin samimiyetsizliğini 
aşarak onu an/la/maya çalışılıyo- 
ruz. Bir medeniyeti düştüğü yer̂  
den ayaklandırmanın heyeca
nıyla koşarken onu geçmişimiz- 
de değil gelecekten günümüze 
sabırsızlanarak gelmiş, safımızı 
tutmuş, kanatlandırmış biri ola
rak anlamaya çalışıyoruz.

Araştırma ve Kültür Vakfı 
da düzenlemiş olduğu bir prog
ramla onun şahsiyeti, edebi- 
edebiyatı, kuran algısı çerçeve
sinde, bir çoğu genç davetlileri
ne Akifi hatırlattı. Bir insanı 
tanımanın ötesinde, bizlere, 
Akif gibi değer haline gelmiş

AKİF’İ ANlaMA

HULUS/ Ö Ğ Ü T

nevi şahsına münhasır bir dava 
adamının ruhuna, hassalarına 
yaklaşma imkanı yaşattı. Prog
ram Kuran’ı Kerim tilavetiyle 
başladı. Biyografisinin ardından 
şiirleri okundu, edebi yönü -ede- 
bi de demek mümkün- üzerinde 
susulduktan sonra eserlerindeki 
örnekler ışığında Sayın Abdul
lah Yıldız Kuran’dan şiirlerinde
ki ayetlere, şiirlerindeki ayetler
den Kuran’a bakarak şiir ve sa
natının parlayan formunda 
“Haktan Sesler” dinletti.

Özellikle genç insan unsuru
nun katıldığı programa, gençler
den gelen bu ilgi katılanlara 
umut verdiği gibi biraraya gel
menin bile kendi başına anlamlı 
olduğu bir zaman diliminde

yaşadığı devre hakkı en estetiTc 
bir biçimde, sözün en güzelini 
söyleyerek duyuran Mehmet 
Akifi bütün bir gece boyunca 
tartışmak daha bir moral ve 
heyecan kaynağı oldu.

Akif, bir devrin daha çok 
karanlık yüzüne doğmak zorun
da kalmıştı. Bir devrin karanlık 
yüzüne, kendi=Müslüman mil
letinin karanlık taraflarına. 
Ama şahsiyetiyle, sanatıyla, ih- 
lasıyla doğdu. O kadar çok yönü 
var ki, o kadar açık ki yolları...

... Söz verdimi eli kanda olsa 
sözünü tutar aynı hassasiyeti 
göstermeyenleri o yüksek hassa
siyetiyle yargılardı. Sözleştiği ye
re gelmeyen bir arkadaşıyla bir 
daha konuşmadığı söyleniyor.

Safahat şairi! Safha, ‘yüz’ 
demek. Bir milletin safha safha 
ruh halini yansıtır, eserinde bin- 
bir çehresi olur, ona bürünür de 
yansır şiirlerinde. Denilmiştir ki 
Akif Safahat’ı anlamakla anlaşı
lır.

Sultan Abdülaziz’in ölümü
nün trajedisini çocuk yaşta duy
muş,anlamıştır. Sonra, Sultan 
Abdülhamid’in açtığı eğitim ku- 
rumlarında yetişir. Birincilikle 
bitirdiği Baytar Mektebinde et
rafını olduğu gibi görme, realite 
fikrini edinir ve samimiyetine 
ilave eder. ■
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IŞIK DOĞUDAN GELİR

ERTUĞRUL BAYRAMOĞLV

O nuncu asırda Bağdat’ta 
tam 27.000 hamam 
vardı. Oysa II. Bayezid 

döneminde İstanbul’a gelen Rus 
elçisi Mihail Plachtneef pis 
koktuğu için önce hamama gö
türülmüş ve daha önce hiç ha
mam görmediği anlaşılmıştı.

- Cebirin hendeseye tatbiki 
şerefi Dekart’ın değil, Cabir Bin 
Muhammed ibn Musa’nın-

dır(780 -  850). Belki de ortaça
ğın en büyük matematik bilgini 
olan ve el Harezmi diye anılan 
Cabir bin Muhammed ibn Mu
sa’dır. Yaptığı astronomi tablo
ları asırlarca Kurtuba’dan 
Chang-an’a kadar geniş bir 
alanda yaşayan astronomlara ör
nek oldu. Bilinen en eski ge
ometri tablolarını tertib etti... 
Ve nihayet Hisabü*l Cebr ve*l

M urakabe isimli eserini yazdı. 
Bugün Arapçası kaybolmuş olan 
bu eser, 12. yüzyılda Gerarda de 
Gremona tarafından Latinceye 
tercüme edildi ve 16. Yüzyıla 
kadar tüm Avrupa Üniversitele
rinde ana matematik kitabı ola
rak okundu. Batıda Algabre di
ye bilinen Cebir sözü de bu 
eserle ilim alemine girdi. (Will 
Durant -  İslam Medeniyeti.)

- Batıklarca Alboteğni diye 
bilinen Ebu Abdullah el-Battani 
(850-929) trigonometriyi geliş
tirdi. Trigonometrik alakaları 
bu gün kullanılan şekli ile for- 
mülleştiren de odur. (Will Du
rant -  İslam Medeniyeti)

- Gazali 12. asırda ‘her kim 
dünyanın dönmediğini söylerse Al
lah’a isyan etmi§ olur’ derken 
aradan 350 yıl geçtikten sonra, 
dünyanın döndüğünü söyleyen 
Galile’yi kilise hapsederek 
mahkemeye verdi. (Yılmaz Öz- 
tuna, Türkiye Tarihi, 9/71.)

- 1500 yılına kadar, Galen’in 
iki ciltlik eserinin bir defa basıl
masına karşılık, İbn Sina’nın 
“Kanun”u batıda 16 defa basıl
mıştır. (Dr. Sıgrid Hunke, Avru
pa’nın Üzerinde Doğan İslam 
Güneşi.)

'  İngilizce yazılmış ilk metin
ler 11. asra, Fransızca 14. asra, 
Almanca metinler 15. asra ait
tir. Oysa bizim ilk yazılı belgele
rimiz 6. asra aittir. (Ali Yürük, 
Türkiye Neden Böyle.) ■
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IŞIK DOĞUDAN GELİR / BAYRAMOĞLU

KURDUN HEKİMLİĞİ

Eşeğin biri çayırda otluyor- 
muş, uzaktan bir kurdun 
yaklaştığını görmüş, topalla- 
maya başlamış. Kurt yaklaş- 
mış, ‘ne oldu sana’ diye sor
muş. Eşek ‘Bir çitten atlıyor
dum, ayağıma diken bata’ de
miş. Devamla, ‘Şimdi sen be
ni yiyeceksin, bari §u dikeni çı
kart da ağzına batmasın de
miş. Kurt bu sözlere inana
rak eşeğin ayağını kaldırarak 
dikeni aramaya başlamış. O 
arayadursun, eşek bir çifte 
savurarak kurdun dişlerini 
döküvermiş. Kurt kendine 
gelmeye çalışırken bir yan
dan da söyleniyormuş: ‘Oh 
olsun bana, ben babamdan ka
saplık öğrendim. Ne demeye 
hekimliğe }<alkanm!’

Bilmediği işlere kal' 
kanlar, böyle başlarına iş- 
1er açarlar.

‘^EFENDİLİĞİNİ

ALAMIYORUM”
•

Halet Çelebi’nin hışmına 

uğrayanlardan biri de Mo

rali Osman Çelebi idi. Ha

let Çelebi bu adama yapma

dığını bırakmamıştı. Ama 

Osman Efendi bayramlaş

maya geldiği zaman da onu 

ta merdivenin başında kar

şılardı. Bunun sebebini so

ran bir yakmına şu cevabı 

verdi:

- Ben bu adamı hiç sev

mem. Rütbesini, memuriye

tini, varını, yoğunu aldım. 

İstesem canını da alabili

rim, ama üzerinde bir Os' 

man efendilik var ki onu 

alamıyorum.

BAŞKASINI KENDİNE 
TERCİH ETMEK

DENİZ YILDIZI

Bir adam okyanusun sahi
linde yürüyüş yaparken de
nize telaşla bir şeyler atan 
birine rastlar. Biraz daha 
yaklaşınca bu kişinin sahi
le vurmuş denizyıldızlarını 
denize attığını farkeder ve 
‘niçin bu deniz yıldızlarını 
denize atıyorsunuz? diye so
rar. Topladıklarını hızla de
nize atmaya devam eden 
kişi ‘yaşamaları için’ ceva
bını verir. Adam yine sorar 
‘iyi ama burada binlerce 
deniz yıldızı var. Hepsini 
atmanıza imkan yok. Sizin 
bunları denize atmanız neyi 
değiştirecek ki! ?. Yerden bir 
deniz yıldızı daha alan 

. adam onu denize atar ve 
‘bak onun için çok şey de
ğişti’ der.

MEZAR TAŞI

Hz. Ali bir gün azadlısı Kamber ile pazara gi
dip keten kumaştan iki gömlek alır. Gömlek
lerden biri iki dirhem, diğeri üç dirhemdir. Uç 
dirheme aldığını kambere verir. Kamber “bu 
daha iyi, bunu siz giyseydiniz” der. Bunun üze
rine Hz, Ali şöyle buyurur:
“Sen gençsin. Sende hayat heyecanı var. Bu ne
denle kendimi sana tercih etmeye arlanırım. Çün
kü, bizzat Hz. Peygamber’den ^Hizmetkarları' 
nızın yiyeceği ve giyeceği sakın sizden farklı 
olmasın* dediğini duydum."

Süleyman Nazif ömrünün son yıllarını yokluk 
içinde geçirmişti.
Ölümünden sonra belediye onun için güzel bir 
mezar taşı yaptırır.
Ferit Kam bunun üzerine aşağıdaki dörtlüğü 
yazar:

Sağlığında nice ehl4 hünerin 
Bir tutam tuz bile konmaz aşına 
Öldürürler evvel anı acından 
Sonra bir türbe dikerler başına

‘Gerçek insan, başkalarının yüzünde patlayan tokadı, kendi yüzünde duyabilendir.”
J .  Martin
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A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

k o r l e r i n  h ik ay esi

FAHREDD/N GÖR

“Ben §aka yaparken gerçekleri söylerim. Çünkü 
gerçekler dünyanın gülünecek şakalarıdır. ” 

Bernard Shaw

^ ^  etin / 
I  ten

Doğaı 
kiİTO aktarmış

etin Altan’m H.G.Wells’ 
ayarladığı bu hikayeyi 

Doğan Cüceloğlu şu §e- 
aktarmış:

Dere, tepe, dağ, bayır dolaş' 
mayı seven tek gözlü bir adam 
varmış, yürür yürür gidermiş, gidej 
gider yürürmüş.

Bir gün uzaklarda, renkleri kar
ma karışık, alacalı, bulacalı garip bir 
köy görmüş. Yaklaşmış köyle doğru, 
yollar bir tuhaf, evler bir tuhaf in
sanları bir tuhafiTiış bu köyün.

Girince köyün içine anlamış 
meseleyi: körler köyü imiş burası. 
Kadınlar, erkekler, çocuklar, vel
hasıl herkesin sımsıkı kapalı imiş 
gözleri...

Bizim tek gözlü gezgin karar 
vermiş bu köyde yaşamaya; “Hiç 
değilse benim bir gözüm var di
yormuş. Körler ülkesinde şaşılar 
kral olur derler; ben de bunlarm 
başına geçer kral gibi yaşarım.” 

Körlerin gözleri yokmuş ama, 
elleri burunları, bilhassa kulakları 
çok hassasmış ve kendi kurdukları 
düzenlerinde yuvarlanıp gidiyor
larmış.

Tek gözlü adam onların şaşkın 
hallerini seyrediyormuş; yürüme
leri başka, konuşmaları başka baş
ka türlü imiş. Bir gün körlerden 
biri öteki körün malını aşırmış,, 
bunu sadece tek gözlü adam gör
müş ve bağırarak ilan etmiş;

- Filancanın malını filanca 
çaldı!!!

- Körler: Nereden biliyorsun, 
o kadar uzaktan duyulmaz ki, de
mişler.

- Tek gözlü adam: Ben duyma
dım gördüm. Gözüm var benim, 
görüyorum.

Körler göz diye, görme diye 
birşey bilmiyorlarmış. Uzun yıllar
dır çoktan unutmuşlar bu hissi.

- Ne demek görmek, nasıl gö
rüyorsun, yani duyulmayacak uzak 
rııesafeden anlıyor musun ne olup 
bittiğini?

- Anlıyorum tabi demiş adam.
- Ya o zaman imtihan edeceğiz 

seni, sana inanmıyoruz!
Adamı alıp uzak bir yere dik

mişler, hiçbir şeyin işitilemeyece- 
ği bir mesafe olduğunu biliyorlar
mış.

- Anlat bakalım ne yaptığımızı!
O da anlatmış:
- Oturuyorsunuz, konuşuyor

sunuz, şu ayağa kalktı, beriki ba
cağını sallıyor v.s.

Bir ara körler bir evin içine gir
mişler ve bağırmışlar: Anlatsana..

Adam: İçeri girdiniz, göremi
yorum.

Körler: Ne oldu yani içeri gir
mekle! Elli santim fark var haydi 
anlat diye bağırmışlar.

- Arada duvar var, göremiyo
rum demiş adam.

- Sen atıyorsun, demin söyle
diklerin tesadüf etti, bak şimdi bi
lemiyorsun..

- Çıkın dışarı söyleyeceğim 
demiş adam.

Körler: Ha içeri he dışarı, ne 
fark eder yani, bu kadar uzaktan 
duyabildiğine göre!

- Ben duymuyorum, görüyo
rum diyormuş adam.

Körler: Öyle şey olmaz. Sen de 
bir bozukluk var, saçmalıyorsun, 
acaip şeyler söylüyorsun, seni he
kime muayene ettireceğiz.

Adamı yaka paça yakalayıp 
köyün hekimine götürmüşler. He
kim de kör tabii. Elleri ile adamı 
yoklamaya başlamış. Vücudunda, 
bacağında, yüzünde gezdirirken 
elini;

- Buldum, demiş, bozukluk bu
rada!

Adamın açık olan gözünü kas
tederek hekim devam etmiş, saç
malaması bundan dolayı, ben şim
di düzeltirim hallederim bu işi.

Körler ülkesinde kral olmaya 
kalkan tek gözlü gezgin zor kurtar
mış kendisini oradan.

Körler görenleri anlayamazlar, 
saçmalıyor sanırlar, düzeltip ken
dilerine benzetmek için de var 
olan gayretleri ile gören gözleri çı
karmaya çalışırlar. Çünkü iyilik 
yaptıklarını sanırlar.

Beyni kalıplaşmış insanlar ve 
topluluklar da doğru algılayamaz, 
değerlendirme yapamazlar. Hoş
görüleri yoktur. Kendi karanlık 
düzenlerine alışık olduklarından 
her yeni davranış ve düşünceyi 
kendilerine benzetmek gibi bir 
“iyi niyet” taşırlar... ■
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ANNAN BELGESİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Derginiz Ümran, artık bir klasik haline gelen ek/belge geleneğini 2003 yılında da sürdürüyor. Bu sayıda 
son haftaların en çok tartışılan konusunu; Kıbrıs’a ilişkin Annan Planını ek olarak sunuyoruz. Ancak, 

oldukça geniş, aynntıh ve girift olan planın tek başına yayınlanmasının bir anlam ifade etmeyeceğirii 
düşünerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin konuya ilişkin değerlendirmesini de

ek ’in başında vermeyi uygun gördük.

KOFİ ANNAN BELGESİ UZLAŞMA DEOĞIL, YENİ 
SORUNLAR YARATACAK

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri (BMGS)’nin 11 Kasımda taraflara 
sunduğu belge, (kamuoyunda “ Plan" olarak adlandırılmaktadır. 
BMGS’nin iyiniyet misyonu taşıdığı dikkate alındığında “ plan” sun
ma, arabuluculuk yapma gibi m isyon ve yetkileri yoktur. Bu yola g it
mesi halinde “ m isyonu” nu aşmış olur. Esasen kendisi de taraflara 
b ir doküman sunduğunu ifade etmektedir.) Kopenhag Zirvesi’ne ka
dar geçecek süre içerisinde Anayasa, Toprak ve Yerlerinden Edilmiş 
Kişiler konularında ivedi anlaşma öngörmekte ve bunun için 12 Ara
lık 2002 tarihine kadar bir çerçeve anlaşması önermektedir. Dolayı
sıyla Belge Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyelik takvimine ve AB yaklaşımı
na endekslenmiştir. Belge’nin amacı Kıbrıs konusuna kalıcı, yaşaya
b ilir, Kıbrıs’taki gerçeklere uygun adil b ir uzlaşı sağlamak değildir. 
Aksine GKRY’nin AB’ne yapmış olduğu meşru olmayan tek yanlı tam 
üyelik başvurusunun sonuçlandırılacağı 12 Aralık Kopenhag Zirve
s i’ne kadar AB’nin karşı karşıya kaldığı ciddi sıkıntıyı ortadan kaldır
mak. GKRY’nin meşru olmayan üyelik başvurusuna KKTC’nin 
GKRY’nin AB başvurusuna onayını sağlamak, GKRY’nin meşru ol
mayan üyelik başvurusuna KKTC’ni ortak ederek meşruiyet kazan
dırmak, “ Kıbrıs” ın AB’ne Katılım Anlaşması’nı KKTC’ne önceden 
onaylatmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Garanti Anlaşması’ndan kay
naklanan itirazını ortadan kaldırmaktır. Bu hususlar dikkate elindi-- 
ğında Belge, Türkiye’nin ve KKTC’nin bugünkü müzakere pozusyo- 
nunda çok güçlü olan temel unsurları yok edecek esaslar, usuller ve 
hüküm ler içermektedir.

Sunulan önerilerde kurulacak “ Ortak Devlef’in meşruiyetinin ve 
yetkilerin in kaynağı "kurucu halk lar” veya "kurucu devletler"yen- 
ne Kuruluş Anlaşması'na "foundation agreem ent” \ıe yeni anayasa
ya dayandırılmaktadır. Öneri paketinde Kıbrıs ile ilgili ifadeler 
“ Cyprus”  olarak geçmekte “ Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devam edip et
mediği müphem bırakılmaktadır. Ancak pratikte “ Kıbrıs Cumhuriye- 
t i ” nin sürekliliğinin gündemde tutulduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 
Türk tarafının üserinde durduğu ‘kurucu devletlerin” (constituent

states) ortaklığına dayanan ve bu yönüyle uluslararası hukuk karak
terli bir bir anlaşma yerine yeni b ir anayasaya dayandırılmaktadır. Bu 
arada dikkati çeken b ir husus da Belge’nin eşit yetkiye sahip “kuru
cu /îâ//f"(equal Power) “co-founder people" kavramlarına yer ver
ilmemesidir. Bu haliyle yeni kurulacak “ Ortak devletin” yetki ve meş
ruiyetinin kaynağının iki kurucu halk yerine b ir Kuruluş Anlaşmasına 
ve iki halkın referandumuyla yürürlüğe girecek anayasa belgesine 
dayandırılmış olması, KKTC ve halkının geleceği açısından üzerinde 
önemle durulması gereken çok ciddi b ir sakıncadır.

Garanti ve ittifak Anlaşmaları, AB sistemi içine g irm iş bir “ Kıb
rıs” dolayısıyla eski fonksiyonunu ve niteliğini büyük ölçüde kaybe
decek ve önemini yitirecektir.

Önerilen düzenlemeyle ortaya konan yeni “state o f a ffa irs ’’ ana
yasal bir zemine oturtulmaktadır. Yani, Türk tarafının eşit egemen, 
kurucu halk ve kurucu devlet statüsü kabul edilmeyerek bir iç (ana- 
yasal-idari) düzenleme yönüne gid ilm iştir. Belgede yer alan düzenle
me ve önerilerle ortaya konan yeni düzen AB’nin öngördüğü “state 
ofa ffa irs "tin .

AB’nin öngördüğü yeni “ state of affa irs” , Belge’de yer alan, ye
ni anayasa da dahil kağıt üzerinde verilen ve güvence altına alındığı 
görüntüsü yaratılan “ siyasi eşitlik” , bireysel ve siyasi menfaatler, AB 
hukuku ve siyasi mekanizmalarının “ Kıbrıs” ta uygulaması geliştikçe 
çoğunlukta bulunan Rumların Türkler üzerindeki hakimiyeti artacak 
ve zaman içinde “ Kıbrıs”  Rum-Yunan İkilisinin tamamen kontrolü al
tına girecek bir süreci başlatacaktır.

Bu süreç içinde halkımız eşitlik statüsünden uzaklaşır, meşru 
hak ve menfaatleri ortadan kalkarken, Türkiye’nin meşru hakları da 
yok olacak ve mevcut Türk-Yunân dengesi Yunanistan lehine deği
şecektir.

Belge’deki düzenleme ile belirtildiği gibi 1960 “state o f affairs", 
Kıbrıs’ın AB üyeliği ile birlikte köklü bir nitelik değiştirmektedir. Bu de- 
ğilşiklik ile 1960 Anlaşmalan ile kabul edilen sınırlı egemenliğe sahip 
bir ortaklık yerine Rumların hakim olacakları merkezi otoritenin yetki
lerini artıran bağımsız ve egemen bir “ Kıbrıs devleti” yaratılmaktadır. 
Garanti ve güvenlik konusunda ise Türk tarafının beklentilerinden uzak
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bir düzenlemeyle adanın tamamı üzerine Türl<iye’nin mevcut etl<in ve 
fiili garanti hakkı, pratikte daraltılarak “ Kıbrıs Türk parça devletinin” 
toprak bütünlüğü ve anayasal düzenin garantisi düzeyine düşürülmek
tedir.

Yetki paylaşımı konusunda Türk tarafının üzerinde önemle dur
duğu ve hayati değer verdiği üç düzlemli egemenlik yaklaşımına çok 
az ağırlık verilmekte, tarafların yetkileriyle ilgili olarak merkezi otorite 
ile koordinen çalışması esas alınarak sınırlı egemenlik yaklaşımı or
taya konmaktadır. İçte İsviçre, dış ilişkilerde Belçika modellerinden 
esinlendiği belirtilen bu yaklaşım ile egemenlik bir yerel niteliğe dö
nüştürülmektedir. Öneriler b ir kantona! modeli gündeme getirmekte
dir. Bu niteliği ile “ parça devletler” in konumu, AB’nin güçlü bir mer
kezi otorite istemesi hususu da dikkate alındığında, özünde İsviçre 
modeli içinde ortak çatının altında tamamen “ Kanton” özelliğini taşı
maktadır. Yetki paylaşımına dayalı düzenlemeler federasyon temelini 
esas almaktadır. Nitekim alt ve üst meclislerden oluşan yasama or
ganı bu anlayışı açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle yetkilerin top
landığı altmecliste nüfus esasına dayalı oluşum sonucu basit bir ço
ğunlukla alınacak kararlar Rumların ağırlığını getirmektedir.

Önerilerle oluşturulmak istenen "basit federal sisteme” dayalı 
federal yapı, “ ortak dev le f’e tanına yetkiler, “ ortak devlet’in AB ile 
ilişkilerin yürütülmesini esas alan yetki düzenlemeleri, “ ortak devle
tin ” karar alma mekanismasındaki çoğunluk esası, gerçekte “ anaya
sa” ve diğer metinlerde “ parça devletler”e tanınan birçok yetkiyi ka
ğıt üzerinde bırakabilecek ve kolaylıkla etkinliği sınırlanabilecek yet
kiler haline getirmektedir. Önerilerde Türk tarafının üzerinde önemle 
durduğu eşit egemenlik ve eşit yetki kullanımı {equal power) kon- 
septlerine yer verilmemiştir. Merkezi kurum ve yetkilerde taraflara 
eşit statü ve eşit yetki gereğince yansıtılmamıştır. Türk tarafının ege
menlik haklarının kapalı (müphem) bırakılması, “ ortak de v le fin  ege
menliğinin “ Kıbrıs” ın tamamını kapsaması ve Rumların çoğunluğu 
nedenleriyle de mevcut düzenlemeler kısa sürede hakimiyetin Rum- 
lara geçmesine yol açacaktır. Belge’de egemenliğin iki halktan kay
naklanacağı hususuna yer verilmemesi ve eşit egemenlikten söz 
edilmemesi bu hususu daha da güçlendirmektedir.

İki kesim lilik açısından Türk tarafının endişeleri giderilmezken 
iki kesim liliği ve iki ulusluluğu ortadan kaldıracak bir düzenleme ya
pılmaktadır. Belge’de getirilen m ülkiyet düzenlemesi ve AB normları

ile ilgili yaklaşımlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bırakılacak 
bölgeye 20 yıl içinde yerleştirilecek Rum nüfus oranı ve toprak taviz
leri gibi hususların düzenleniş biçim i iki kesim liliği ortadan kaldıra
cak ve Türk varlığını tehlikeye düşürecek niteliktedir. Ayrıca deregas- 
yonlar ve kalıcı sınırlamalara “ permanent restrictionlara” yer veril
memesi bu tehlikeyi daha da güçlendirm ektedir. Söz konusu düzen
lemeler iki kesim liliği ortadan kaldırması yanında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde Türk kim lik ve varlığını tehdit altına sokmakta, sü
rekli gerginlik ve tansiyon ortamı yaratacak potansiyel taşımaktadır.

Toprak konusundaki öneriler Türk tarafını tatm in etmekten ve 
tartışılır olmaktan çok uzaktır. B irleşmiş M illetler Genel Sekreteri’nin 
önerdiği iki harita bunu çarpıcı olarak ortaya koymaktadır. Harita 
A’ya göre topraklarımızın % 28,6 ’sı ve bu topraklar içinde yer alan 
50 köy ve yerleşim birim i Rumlara terk edilecektir. Harita B’ye göre 
ise topraklarımızın %28,5’i ve 39 yerleşim birim i ve köyden fedakar
lık yapmamız gerekmektedir. Bu iki harita ve nüfus verilerim iz dikka
te alındığında. Harita A ’ya göre 60-65 bin, Harita B’ye göre de 50-55 
bin vatandaşımız 3-5 yıl içinde yeniden göç edecektir. Her iki harita
da öngörülen toprak tavizi bugünkü topraklarımızın % 22’sinden faz
lasının terk edilmesi anlamına gelmektedir. Gerek bu orandaki top
rağın verilmesi, gerekse bugünkü nüfusumuzun 214 bini aştığı dik
kate alınarak 20 yıi içinde her yıl nüfusumuzun % 1’i oranında 
Rum’un KKTC’ne yerleştirilmesinin öngörülmesi asgari 43 bin Ru- 
mun yerleştirilmesi ve 20 yıl sonunda KKTC nüfusunun 1/3 ’ünün 
Rum olması sonucunda KKTC’nin ekonomik, sosyal ve siyasal açı
lardan büyük kayıplara uğrayacağı ve çok ciddi risklerle karşılaşaca
ğı, hatta b ir yok olma sürecine gireceği açıktır.

Haritalarda verilmesi öngörülen Gazimağusa bölgesi ve Güzel- 
yürt bölgesi toprakları hem doğal kaynaklar hem de bugüne kadar 
gerçekleştirilen yatırım lar ve ekonomik değerler açısından en zengin 
bölgelerdir. Böyle bir kaybın KKTC’nde ve Kıbrıs Türk halkında baş
ka psikolojik durum ve inanç olmak üzere her alanda ciddi bir yıkı
ma neden olacağı aşikardır. Her iki haritanın ortak özelliği, Doğu’da 
Kıbrıs Türkleri’ni 1974’den önce olduğu gibi Gazimağusa Surlar 
İç i’ne hapsetme anlayışına dayanmasıdır. Yine her iki haritada 
KKTC’nin Doğu ve Batı bölgelerinde Kuzey’e doğru derinlik yapan 
çok geniş bir bölge elden çıkmaktadır. Tamamen Rumları tatmin et
meye yönelik sözkonusu haritalardaki düzenlemeler, Doğu bölgesin
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de Geçitkale Havaalam’na, Batı’da ise KKTC’nin ana su kaynağını teş
kil eden Güzelyurt Aküferi’ne ve verilm li toprakların Rumlara terk 
edilmesini öngörnnektedir. Toprak tavizleri ekonomik, sosyal ve si
yasal sakıncaları yaratması yanısıra doğu’da ve Batı’da Türk tarafının 
sahip olduğu askeri derinlik ve stratejik üstünlüğü de ortadan kaldır
maktadır. Ayrıca Mesarya Ovası da tamamen elden çıkmakta, Kar- 
paz’da ise başta stratejik olmak üzere her alanda ciddi sakıncalar ya
ratacak b ir Rum kantonu önerilmektedir. Bunun kabulü de mümkün 
değildir.

Mülkiyet konusundaki düzenlemeler de son derece karmaşık ve 
ciddi sorunlara yol açacak niteliktedir. Bunun yanında geri dönüşün 
bir hak olarak kabul edilmesi, KKTC halkını tedirgin edici çok ciddi 
gelişmeler yaratacaktır. Mülkiyet konusu da mahkemelerin üstünde 
ve mahkemelere em ir verme yetkisi olan bir “ Mülkiyet Kurul” unun 
oluşturulması hususu da üzerinde önemle durulması gereken bir 
ciddi, noktadır. Özellikle bu Kurul’un mülkiyetin iadesine karar verme 
ve tahliye etme yetkisinin olması ve “ Parça Devletler” den Kurul’a 
arazi tahsisinin öngörülmesi ve müracaatçılara İnsan Hakları Mahke- 
mesi’ne ferdi başvuru hakkının da tanınması bu huşunun önemini, 
risk ve tehlikelerini daha da artırmaktadır. Özetle bu düzenlemeler ve 
yaklaşım, iki kesim liliği ağır b ir tehlike altına sokması ve denetime 
kapalı b ir mekanizmayı öngörmesi nedeniyle müzakere zemini ola
rak kabul edilemez. Bu alandaki düzenlemeler KKTC'ni mülkiyet ko
nusunda son derece tedirgin ve meşgul edecek, içinden çıkılamaya
cak uzun vadeli sorunlar yaratacak b ir düzenleme niteliğindedir. 
Türk tarafınının mal-mülk konusundaki toplu takas ve tazminat yö
nündeki önerileri dikkate alınmamıştır.

Garantiler ve Güvenlik konusundaki düzenlemeler Türk tarafını 
tatmin edici nitelikte görülmemektedir. Özellikle “ Kibrıs” ın AB’ne g i
receği gözönünde tutulduğunda bundan sonra Garanti ve. İttifak dü
zenlemelerinin göreli etkinliği azalacak ve garantörlük erozyana uğ
rayacaktır. Ayrıca Türk askeri varlığının Türkiye’nin AB üyelik süreci
ne endekslenmeden azaltılması Türk tarafını rahatsız edici çok ciddi 
bir unsurdur.

“ Parça dev le f’lere ticari ve kültürel konularda anlaşmalar yapma 
yetkisi tanınmaktadır. Ancak AB sistemi içinde bunun işlerlik kazan
ması tartışmalıdır. Çünkü başta anayasadaki hükümler olmak üzere, 
Belge'de yer alan bir çok düzenlemede “ parça dev le fle re  tanınan yet

kilere karşı, AB’ne üyelikten doğan yükümlülüklere aykırı olmayacağı 
ya da bu yönde uygulanabilme olanağının bulunmayacağı vurgulan
maktadır. Bu ve benzeri hususlar dikkate alındığında, “ parça devlet” 
olarak Türk tarafının Türkiye ile bile yapacağı bir ticari anlaşma 
AB’nin sıkı denetim ve onayına bağlı olacaktır. Ayrıca “ parça dev
le tle re  tanınan dolaşım, ikamet konularında sınırlayıcı düzenleme 
yapma yetkisi, KKTC’nde yerleşim, mal edinme konusundaki özel dü
zenlemeler, T.C. vatandaşlarına tanınabilecek özel olanakların; AB'nin 
katı normatif disiplini, AB mahkemelerinin kararlarının üye devletleri 
bağlayıcı etkileri, AB’nin üyesi devletlerdeki kişilerin dolaşım, ikamet, 
mal edinme özgürlüklerinin düzenlenmesinde sahip olduğu güçlü 
yetkiler dolayısıyla tamamen hükümsüz hale gelebilecektir. Bu husus 
hayati öneme haizdir. AB sisteminin bağlayıcılığı dikkate alındığında 
“ parça devlet” lere tanınmış gibi görünen birçok hak ve yetkinin kısa 
bir süre içinde pratikte tamamen sınırlanacağı veya işlerliğini kaybe
deceği gerçeği gözden uzakta tutulmamalıdır.

Özetle Birlişm iş M illetler Genel Sekreteri’nin Belgesi b ir müzake
re zemini olarak kabul edilemez. BMGS’nin Belgesi iki kesim liliğ i or
tadan kaldıracak, Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk varlığını ve kim liğ in i tehlikeye 
düşürecek, toprak, göçmenler ve askeri düzenlemeler ile ilgili konu- 
lardatamamen yeni bir zemin yaratılması gerekmektedir. Ayrıca Tür
kiye’nin de katılımıyla garantör ülkeler ve ilg ili taraflarca Kıbrıs’ın 
AB’ne katılımına ilişkin olarak yapılabilecek b ir protokol, müzakere
lerin tamamıyla AB zeminine kayması sonucunu verirken Türki
ye’nin, Garanti Anlaşması’na rağmen Kıbrıs’ın AB üyeliğine rıza gös
termesi hususunu da yaratacaktır. Bunun doğul sonucu olarak Rum- 
Yunan İkilisi AB’ni bütünüyle arkasına alma avantaj ve imkanlarını 
kazanacaktır.

Son tahlilde BM Genel Sekreteri’nin, AB, Yunanistan, GKRY, 
ABD ve İngiltere ile yoğun bir işb irliğ i içinde hazırladığı açıkça belli 
olan Belge’nin asıl hedefi AB’nin yanlış politika ve kararları ile yarat
tığı kendi sorununu çözmek; Rum Yunan İkilisinin hedeflerine ulaş
masını sağlamaktır. İnceleme ve değerlendirmemize sunulan Bel- 
ge'nin mevcut hali ile kabulü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve KKTC’nin 
mevcut müzakere pozisyonunda, başta hukuksal olmak üzere çok 
güçlü unsurların bir anda kaybedilmesine, elimizdeki güçlü kozların 
uçup gitmesine neden olacaktır. Belge'de yer alan esaslar, usuller ve 
hükümler bu gerçeği ortaya koymaktadır.
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KIBRIS SORUNUNUN KAPSAMLI ÇÖZÜMÜ İÇİN ANLAŞMA TEMELİ

KIBRIS SORUNUNUN KAPSAMLI ÇÖZÜMÜ
Bizler, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin demokratik olarak seçilmiş 
liderleri, Birleşmiş Milletler Genel SekreterI’nin himayelerinde yürütülen 
ve her b ir tarafın bir diğerinin siyasi eşiti olarak sadece kendisini temsil 
ettiği ve başkasını temsil etmediği müzakereler yoluyla Kıbrıs Meselesi
ni tüm yönleriyle aşağıda kapsamlı şekilde belirtildiği gibi özgürce çöz
meye karar verdik:

Madde 1: Kuruluş Anlaşması
1. Ekte sunulan Kuruluş Anlaşması’nm"* ana maddeleri ve İlavele- 

ri’nde özellikle işaretlenmiş bölümleri ve <parça devletler> arasındaki sınır
ları belirleyen harita üzerinde anlaşmaya varılır. Taslak ilaveler bir bütün 
halinde 28 Şubat 2003 tarihinden geç olmamak kaydıyla tamamlanacak 
olan anlaşmanın temeli olarak kabul edilir.

2. Tüm Taslak İlaveler ekte sunulan tedbirler eşliği ve yardımıyla so- 
nuçlandırılır.2

3. Genel Sekreter anlaşmanın tamamlanma sürecinin sonuçlarını 
tasdik etmeye ve anlaşmanın sonuçlandırılması için, zaruri olması halin
de önerilerini dahil etmeye davet edilir.

4. Sonuçlandırılmış Kuruluş Anlaşması, Avrupa Birliği’ne katılım ko
nusu da dahil, kurulacak yeni düzenin hayata geçirilmesiyle ilgili diğer 
belirtilen hususlarla birlikte her iki tarafça 30 Mart 2003 tarihinde refe
randuma sunülur.

5. Kuruluş Anlaşması ayrı ayrı ve eşzamanlı yapılacak referandum
larda onaylanmadığı taktirde hükümsüz ve geçersiz olur ve işbu kapsam
lı çözümde öngörülen taahhütlerin başka hiçbir yasal etkisi kalmaz.

Madde 2: Kıbrıs’ta kurulacak yeni düzenle ilgili hususlara ilişkin 
Antlaşma

Kuruluş Anlaşması’nın yürürlüğe girmesini müteakip, Genel Sekre- 
ter’in daveti üzerine ve kendisinin (veya temsilcisinin) de hazır bulunma
sıyla Kıbrıs’ın iki Eş başkanı ekte sunulan Antlaşma’yı^ Yunanistan, Tür
kiye ve Birleşik Krallık ile birlikte imzalar, ve sözkoııusu Antlaşma Birleş
miş Milletler Sözleşmesi’nin 102. maddesi uyarınca uluslararası bir ant
laşma olarak kayda geçirilir.

Madde 3: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne karar için su
nulacak hususlar

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Güvenlik Konseyi'nden ekte belir
tilen kararların alınmasını istemeye davet edilir.^

Madde 4: Avrupa Birliği’ne katılım şartları
Avrupa Birliği’nin 24 ve 25 Ekim 2002 tarihlerinde Brüksel’deki Av

rupa Konseyi kararlarında belirtildiği üzere kapsamlı bir çözümün hü
kümlerini kabul etme ve uygulanışına yardımcı olma istekliliğini müte
akip, ekteki Protokol’un Kıbrıs'ın Avrupa Birliği’ne katılım şartlarını belir
leyen Antlaşma’ya eklenmesi ve sözkonusu Protokol’un Kopenhag’daki 
Avrupa Konseyi kararlarına ilave edilmesinin Avrupa Birliği'nden talep 
edilmesi kabul edilir.®

Glafkos Klerides 
Kıbrıs Rum tarafı adına

Rauf Denktaş 
Kıbrıs Türk tarafı adına

Elen Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Kuzey 
İrlanda Birleşik Krallığı, Kıbrıs sorununun sözkonusu kapsamlı çözümü
nü kabul eder ve Kıbrıs’ta kurulacak yeni düzenle ilgili hususlara ilişkin 
ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 102. maddesi uyarınca uluslarara
sı bir antlaşma olarak kayda geçirilecek ekli Antlaşma’yı®, Kıbrıs’la birlik

te imzalama yükümlülüğü altına girer.

İmza İmza İmza
Elen Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyük Britanya ve

Kuzey İrlanda Birleşi Krallığı

Şahit
Kofi A. Annan
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri

Kıbrıs Sorununun Kapsamlı Çözümünün Ekleri;

EK A: KURULUŞ ANLAŞMASI 
Taslak İlave I: Kıbrıs Anayasası
İlişik 1: Kıbrıs’ın ve <parça devletler>inin Haritası 
İlişik 2: Kıbrıs’ın Bayrağı 
İlişik 3; Kıbrıs’ ın Milli Marşı 
İlişik 4: <ortak devlet>e ait Mülkiyet 
Taslak İlave II: Anayasal Nitelikli Yasalar 
İlişik 1; Anayasal nitelikli yasaların geliştirilmesi ve uyarlanmasına 

ilişkin anayasal hukuk
İlişik 2: Polis ve ortak araştırma birimine ilişkin anayasal hukuk 
İlişik 3; <parça devlet>in iç vatandaşlık statüsüne ilişkin anayasal 

hukuk
Taslak İlave III: Kuruluş Aniaşması’nın yürürlüğe girmesini müte

akip geçerli olacak <ortak devlet> mevzuatı
ilişik 1; Kıbrıs’ın milli marşı, bayrağı, nişanları ve madalyalarına (ve 

bunların kullanımlarına) ilişkin yasa
ilişik 2: Dış ilişkilerin yürütülmesine ilişkin yasa
İlişik 3; Avrupa Birliği ilişkilerinin yürütülmesine ilişkin yasa
İlişik 4; Kıbrıs vatandaşlığı yasası
İlişik 5: Yabancılar, muhaceret ve iltica yasası
İlişik 6: Merkez Bankası yasası
İlişik 7: <ortak devlet>in vergi ve mali yasası
İlişik 8: <ortak devlet>in bütçe yasası
İlişik 9: Uluslararası ticaret, gümrük ve rüsumat yasası
İlişik 10: Havacılık ve hava sahası idaresi yasası
İlişik 11: Uluslararası denizcilik, kara suları ve kıta sahanlığı yasası
ilişik 12: Posta hizmetleri yasası
ilişik 13: İletişim yasası
İlişik 14: Meteoroloji yasası
İlişik 15: Ağırlıklar ve ölçü birimleri yasası
İlişik 16: Telif hakları yasası
ilişik 17: Eski eserler yasası
İlişik 18: <ortak devlet> makamlarının seçimlerine ilişkin yasa ,
İlişik 19: <ortak devlet> idaresi yasası 
İlişik 20: <ortak devlet> polis yasası
İlişik 21: Yasama usulü ve anayasa tadilatlarında takip edilecek usule 

ilişkin yasa
ilişik 22: Adli hukuk
ilişik 23: <ortak devlet>e karşı işlenen suçlara ilişkin yasa 
Taslak İlave IV: < Kuruluş Anlaşması’nın yürürlüğe girmesini mü

teakip ortak devlet> ile <parça devletler> arasındaki İşbirliği Anlaş
maları

İlişik 1: Dış ilişkilere ilişkin işbirliği anlaşması 
ilişik 2: Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin işbirliği anlaşması 
İlişik 3: Polise ilişkin işbirliği anlaşması 
Taslak İlave V: Kuruluş Anlaşması’nın yürürlüğe girmesini müte

akip Kıbrıs için bağlayıcı olacak Uluslararası Antlaşmaların listesi 
Taslak İlave VI: Toprak Düzenlemeleri 
İlişik 1: Toprak ayarlamalarını içeren harita
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Taslak İlave VII: 1963 Olaylarından etkilenen Mülkiyetin ele alın
ması

İlişik 1: Tanımlar
İlişik 2; Kıbrıs Mülkiyet Kurulu ve tazminat düzenlemeleri
İlişik 3; Mevcut kullanıcılar lehine tedbirler
İlişik 4; Toprak ayarlamasına tabi bölgelerdeki mülkiyet
Taslak İlave VIII: Uzlaştırma Komisyonu
Taslak İlave IX: Kurulacak Yeni Düzenin Yürürlüğe Girmesi
Taslak İlave X: Uygulama Takvimi

EK B: SONUÇLANDIRMA SÜRECİNE EŞLİK VE YARDIM EDECEK TED
BİRLER

EK C: KIBRIS’TA KURULACAK YENİ DÜZENLE İLGİLİ HUSUSLARA 
İLİŞKİN KIBRIS, YUNANİSTAN, TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KRALLIK ARA
SINDAKİ ANTLAŞMA

Taslak İlave I: Kuruluş Anlaşması 
Taslak İlave II: Garanti Antlaşması’na Ek Protokol 
Taslak İlave III: İttifak Antlaşması’na Ek Protokol 
İlişik 1: Yunan ve Türk birliklerinin oluşumu, teçhizatı, konumu ve fa

aliyetleri
Taslak İlave IV: Geçici Güvenlik Düzenlemeleri

EK D: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ’NİN KARARI
NA SUNULACAK HUSUSLAR

EK E: KIBRIS’IN AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIMIYLA İLGİLİ TALEP
LER

Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne katılım şartlarını belirleyen Anlaşmaya ek
lenmesi istenen Protokol

Kopenhag Avrupa Konseyi'nin kararlarına dahil edilmesi talep edilen 
paragraf

EK A: KURULUŞ ANLAŞMASI
i. Kıbrıs’ın ortak vatanımız olduğunu teyit ederek ve 1960 yılında ku

rulan Cumhuriyet’in ortak kurucuları olduğumuzu hatırlayan
il. Geçmişte yaşanan trajik olayların hiçbir zaman tekrarlanmaması 

azmiyle tehdit ve güç kullanımından veya herhangi b ir tarafın diğer b ir ta
rafa hükmetmekten feragat eden

İH. Tarafların kendine özgü kimliğini ve bütünlüğünü, ilişkimizin bir 
çoğunluk ve azınlık ilişkisi değil siyasi eşitliğe dayalı b ir ilişki olduğunu 
kabul eden

iv. Ortaklığımızı bu zeminde yenilemeye karar vererek ve bu yeni or
taklığın birleşik ve bağımsız bir Kıbrıs’ta dostluk, barış, güvenlik ve refa
hı güvence altına alacak ortak bir gelecek konusunda kararlılık gösteren

V. Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler'in ilke ve amaçI arına 
bağlılığımızın altını çizenvi. Demokratik ilkeler, bireysel insan hakları ve 
temel özgürlüklerle birlikte b ir tarafın diğer b ir tarafın kültürel, dini, siya
s i ve sosyal kimliğine ve diline saygı göstermeye adayan

vii. Doğu Akdeniz’de barışçıl b ir ortamda Yunanistan ve Türkiye ile 
özel dostluk bağlarımızı devam ettirmeye ve Yunanistan ve Türkiye ara
sındaki dengeye saygı göstermeye kararlı olan

viii. Avrupa Birliği'ne katılmayı ve Türkiye'nin de katılacağı güne 
ümitle bakan

ix. Demokratik bir şekilde seçilen liderlerimizin, Kıbrıs Sorununun 
tüm öğeleri üzerinde özgürce anlaşmaya vardıkları Kapsamlı Çözümü ve 
bunun Yunanistan ve Türkiye ile Birleşik Krallık tarafından onaylanması
nı memnuniyetle karşılayan

Bizler, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler, asli kurucu yetkimizi kul
lanarak özgür, demokratik ve ayrı ayrı ifade edilen ortak irademizle işbu 
Kuruluş Anlaşması’nı kabul ederiz.

1. İşbu Anlaşma Kıbrıs’ta yeni bir düzen meydana getirir.
2. İşbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Anlaşma’da liste

lenen antlaşmalar Kıbrıs üzerinde bağlayıcı olur ve ilişikte sunulan <or- 
tak devlet>in işleyişi için vazgeçilmez olan <ortak devlet> mevzuatı yü
rürlüğe girer.

3. Kuruluş Antlaşması, Garanti Antlaşması ve İttifak Antlaşması yü
rürlükte kalır ve mutandis mutandis yeni düzene uygulanır. İşbu Anlaş- 
ma’nm yürürlüğe girmesiyle birlikte Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ve Birle
şik Krallık ile Garanti 've İttifak Antiaşmalan’na ek protokollerin yanısıra 
Kıbrıs’taki yeni düzenle ilgili hususlara ilişkin bir Antlaşma imzalar.

4. Kıbrıs, Avrupa Birliği Katılım Antlaşması'nı imzalar ve onaylar.
5. Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye ile olan özel dostluk bağlarını sür

dürür, Garanti ve ittifak Antlaşmaları ile işbu Anlaşma’nın oluşturduğu 
dengeye saygı göstererek bir Avrupa Birliği üyesi ülke olarak Türkiye'nin 
de Avrupa Birliği'ne katılımını destekler.

6. işbu Anlaşma ile kurulan düzene yapılacak tek taraflı herhangi bir 
değişiklik, Kıbrıs’ın özellikle bir bütün veya kısmi olarak başka diğer bir 
ülke ile birleşmesi veya herhangi bir şekilde taksimi veya ayrılması, ya
saklanır. İşbu Anlaşma’daki hiçbir husus, bu yasakla çelişir biçimde yo
rumlanamaz.

Madde 2: Kıbrıs Devleti, <ortak devlet> hükümeti ve <parça dev- 
letleri>

1. Kıbrıs Devleti'ni oluşturan <ortak devlet> hükümeti ve <parça 
devletlerin> statüsü ve birbirleriyle olan ilişkisi, İsviçre’nin federal hükü
meti ve kantonları ile olan ilişkisi ve bunların statüsü esas alınarak oluş
turulur. Buna uygun olarak;

a. Kıbrıs, bir <ortak devleb hükümeti ve biri Kıbrıslı Rum, diğeri ise 
Kıbrıslı Türk olan iki eşit <parça devlet>ten oluşan, fesh edilemez bir or
taklık yapısı olan, bağımsız bir devlettir. Kıbrıs’ın tek bir uluslararası kim
liği ve egemenliği vardır ve Birleşmiş Milletler üyesidir. Kıbrıs, Anaya- 
sa’sı uyarınca hukukun üstünlüğü, demokrasi, temsili cumhuriyet hükü
meti, siyasi eşitlik, iki bölgelilik ve <parça devletler>in eşit statüsü temel 
ilkeleri çerçevesinde yapılandırılır.

b. <Ortak devlet> hükümeti, Kıbrıs’ın uluslararası alanda ve Avrupa 
Birliği’nde tek sesle konuşmasını ve hareket etmesini, bir Avrupa Birliği 
üye ülkesi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bütünlüğünü, sı
nırlarını ve tarihi mirasını korumasını sağlayan Anayasa’da belirtilen yet
kilerini egemence kullanır.

c. <parça devletier> eşit statüdedirler. Anayasa’nın koyduğu sınırlar 
çerçevesinde ve Anayasa’nın <ortak devlet> hükümetine verdiği 
tüm yetkilerden arta kalan yetkileri egemence kullanarak kendi Anayasa
ları altında kendilerini özgürce yapılandırırlar.

2. <Parça devletler>, İşbirliği Anlaşmalan’nm yanısıra hem <ortak 
devlet> hem de <parça devlet> yasama organlarınca kabul edilen Anaya
sal Nitelikli Yasalar aracılığıyla gerek kendi aralarında gerekse <ortak 
devlet> ile işbirliği ve koordinasyon sağlar. Özellikle <parça devletler>, 
kendi yetki alanlarına giren hususlara ilişkin dış ilişkiler ve Avrupa Birli
ği ile ilişkilerle ilgili siyaset oluşturulması ve uygulanması sürecinde Bel
çika örneğindeki işbirliği Anlaşmaları uyarınca yer alır. <parça devletler> 
Anayasa’ya uyumlu olarak dış dünya ile ticari ve kültürel ilişkiler kurabi
lirler.

3. <ortak devlet> ve <parça devletler>, birbirlerinin yetki ve işlevle
rine tam saygı gösterir ve birbirlerinin yetki ve işlevlerini ihlal etmez. <or- 
tak devlet>ln ve <parça devletler>in yasaları arasında herhangi bir hiye
rarşi yoktur. Anayasa’ya aykırı herhangi bir işlem hükümsüz ve geçersiz
dir.

4. Kıbrıs Anayasası, her <parça devlet>in seçmenlerinin ayrı çoğun
luğu ile tadil edilebilir.

Madde 1: Kurulacak Yeni Düzen Madde 3: Vatandaşlık
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1. Tek bir Kıbrıs vatandaşlığı vardır. Kıbrıs vatandaşlığına uygunlu-- 
ğu özel çoğunlukla kabul edilen <ortak devlet> yasası düzenler.

2. Tüm Kıbrıs vatandaşları aynı zamanda <parça devlet> İç vatan
daşlığından yararlanır. Bu statü, Avrupa Birliği vatandaşlığında olduğu 
gibi Kıbrıs vatandaşlığını tamamlayıcı- özelliktedir .ve onun yerine geç
mez. Bir <parça devlet>, işbu Anlaşma çerçevesinde yetkisi düzeyindeki 
siyasal hakların kullanımını, kendi bölgesinde iç vatandaş olunması ko
şuluna: bağlayaİDilir ve bu statüye sahip olmayan kişilerin “yerleşme” 
haklarına da sınırlama getirebilir. Bu tür sınırlamalar, öteki <parça dev- 
let>ten gelip yerleşenlerin sayısının ilk yıl içinde nüfusun yüzde 1 'ine; 20. 
yılın sonunda ise yüzde 20'sine ulaşması halinde, yani belirlenen süre 
zarfında her üç yılda yüzde 3 artması durumunda, geçerli olur. Bu tarih
ten sonra ise, bu tür sınırlamalar sadece öteki <parça devlet>ten gelen
lerin sayısının nüfusun 3'te 1 'ine ulaşması halinde geçerli olacaktır.

Madde 4: Temel hak ve özgürlükler
1. insan hakları ve temel özgürlükler Anayasa’da güvence altına alı

nır. Hiçbir şahsa cinsiyeti, etnik kökeni, dini kimliği, veya <parça devlet> 
vatandaşlığı statüsü nedeniyle ayrımcılık yapılamaz. Dolaşım ve yerleşim 
özgürlüğü sadece işbu Anlaşma’da belirtildiği şekilde kısıtlanabilir.

2. Diğer <parça devlet> sınırları içerisinde kalan belirlenmiş köyler
de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler kendi kültürel ve eğitim hak
larına sahip olur ve ilgili <parça devlet>in yasama organında temsil edi
lir.

3. Maronit, Latin ve Ermeniler dahil dini ve diğer azınlıkların hakları 
uluslararası standartlara uygun olarak korunur ve <ortak devlet> ve 
<parça devlet> yasama organlarında, kültürel ve eğitim hakları ve temsi- 
liyetleri olur.

Madde 5: <Ortak devleh hükümeti
1. Yasama yetkisini, Senato ve Temsilciler Meclisi olmak üzere iki 

meclisten oluşan <ortak devlet> parlamentosu yürütür:
a. Her meclisin 48- üyesi bulunur. Senato, her iki <parça devlet>ten 

eşit sayıda senatörden oluşur. Temsilciler Meclisi nüfus oranına göre, 
herhangi bir parça devlete düşen sandalye sayısı toplam sandalye sayı
sının dörtte birinden az olmamak kaydıyla oluşturulur.

b. Parlamento kararları, her iki meclisin basit çoğunluk onayına 
bağlı olup, her <parça devlet>ten senatör sayısının dörtte birinin oyunu 
kullanması, da gerekir. Belirlenen hususlarda ise, oylamaya her <parça 
devlet>ten katılan senatörlerin beşte iki özel çoğunluğu aranacaktır.

2. Devlet Başkanlığı makamına sahip olan Başkanlık Konseyi yürüt
me erkini kullanır.

a. Başkanlık Konseyi, tek liste içinden Senatoda özel çoğunlukla se
çilen ve Temsilciler Meclisinde çoğunlukla onaylanan, altı üyeden oluşur. 
Başkanlık Konseyinin oluşumu, iki <parça devlet>in nüfuslarına orantılı
dır, ancak herhangi bir <parça devlet>in üye sayısı toplamın en az üçte 
biri oranında olur.

b. Başkanlık Konseyi, kararların konsensüs ile alınması yönünde 
gayret sarf eder. Ancak Konsey, bunun başarılamadığı durumlarda, aksi 
belirtilmedikçe her <parça devlet>ten asgari birer temsilcinin katılması 
koşuluyla kararını basit çoğunluğa dayandırabilir.

c. Konseyin üyeleri, eşittir ve her üye bir departmanın başkanlığını 
yapar. Dışişleri ve Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili departmanların başkan- 
ları, aynı parça devletten olamaz.

d. Başkanlık ve Başkan Yardımcılığı makamları konsey, üyeleri ara
sında, her on ayda bir dönüşüme tabidir. Aynı <parça devlet>ten iki mü
teakip dönemden daha fazla Başkan seçilemez. Başkan, ve onun yoklu
ğunda veya geçici olarak görev yapamadığı durumlarda Başkan Yardım
cısı, Konseyi, Devlet Başkanı ve Hükümet Başkanı olarak temsil edecek
tir. Başkan ve Başkan Yardımcısının Konseyde belirleyici oy hakkına ve
ya başka şekilde artırılan yetkilere sahip olamaz.

e. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk on yıl içinde, 
<parça devletler>in [yürütme organlarının başkanları]^, Konsey’in top
lantılarına -  oy hakkı olmadan katılmaya davet edilir; on yıl sonunda ise 
bu katılım belirli periyotlar esasına dayandırılır.

3. Kıbrıs Merkez Bankası, Başsavcılık ve Sayıştay Başkanlığı makamla
rı özerktir.

Madde 6: Yüksek Mahkeme
1. Yüksek Mahkeme, Anayasa’nm uygulanmasını ve Anayasa'ya tam 

saygıyı sağlar.
2. Her <parça devlet>ten üçer üye ve üç de Kıbrıslı olmayan, toplam 

dokuz yargıçtan oluşur.
3. Yüksek Mahkeme, diğer görevlerinin yanı sıra, <parça devletler> 

arasındaki veya <parça devletler>den biri veya her ikisi ile <ortak devlet> 
arasındaki anlaşmazlıkları çözümler ve <ortak devlet>in kurumlan ara
sındaki çıkmazları, bu çıkmazların çözümü <ortak devlet>in makul işleyi
şi için vazgeçilmez olduğu durumlarda, geçici olarak çözüme kavuşturur.

Madde 7 :  Geçici <ortak devleh kurumlan
1. <Ortak devlet> kurumlan, geçiş dönemi boyunca, ve bu süre so

nunda, yukanda belirtilen İşlevlerine kavuşurlar.
2. İşbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesiyle, her iki tarafın liderleri, 3 

yıl boyunca Kıbns’m eş başkanlan olurlar. Bu eş başkanlar, ilk yıl bo
yunca, kendi atayacakları Bakanlar Kurulunun yardımı ile yürütme yetki
sini kullanırlar. Müteakip iki yıl boyunca, yürütme yetkisi, parlamento ta
rafından seçilen bir Bakanlar Kurulunca kullanılacak ve eş başkanlar, bir
likte Devlet Başkanı makamını yürütürler.

3. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, kırk gün içerisinde seçilecek 
<parça devlet> yasama organlannın her biri (kendi yasama organlannın 
siyasi oluşumunu yansıtacak şekilde), bir yıl süreyle görev yapacak ge
çici <ortak devlet> Parlamentosuna 24 Temsilci atar.

4. Geçici Yüksek Mahkeme, eş başkanlar tarafından bir yıllık süre 
için atanır.

Madde 8: Askersizleştirme
1. Aşağıdakileri dikkate alarak;
a. Garanti Antlaşması, işbu Anlaşma’nm ve Kıbns Anayasası’nm 

oluşturduğu yeni mutatis mutandis, Kıbrıs’ın bağımsızlığı, toprak bütün
lüğü, güvenliği ve anayasal düzeni yanında, <parça devletlerln> de top
rak bütünlüğü, güvenliği ve anayasal düzeni kapsar;

b. İttifak Antlaşması, tüm rütbeler dahil olmak üzere, her biri [4 ra
kamlı bir sayı koyunuz] aşmayan, Yunan ve Türk birliklerinin, sırasıyla, 
Kıbrıs Rum <parça devlet>inde ve Kıbrıs Türk <parça devlet>inde konuş- 
landınlmasına müsaade eder;

c. Türk ve Yunan kuvvetleri ile silâh ve teçhizatları önceden belirle
necek yerlerde yeniden konuşlandınlır ve üzerinde anlaşılan seviyeye ge
tirilir. Bu seviyenin üstündeki kuvvetler, silah ve teçhizat geri çekilir;

d. Bu Anlaşmanın uygulanmasını izlemek için bir Birleşmiş Milletler 
Barış-Gücü

oluşturulur ve bu güç Anlaşma hükümlerine uyumu sağlamak için 
tüm gayretini sarf ederek, güvenli bir ortamın idamesine katkıda bulunur 
ve bu güç, her iki <parça devlet>in onayı alınarak <ortak devlet> hükü
meti tarafından aksine bir karar alınıncaya kadar burada kalır;

e. Kıbns’a silah tedariki hem ithalatçıları hem de ihracatçılan huku
ki olarak bağlayacak şekilde yasaklanır; ve

f. Birleşmiş Milletler'in başkanlığında, Garantör güçler, <ortak dev- 
let> ve <parça

devletlerden> oluşturulacak bir İzleme Komitesi Anlaşma’nın uygu
lanmasını izler;

Kıbrıs askersizleştirilerek, Kıbnslı Rum ve Kıbnslı Türk kuvvetler, 
seferi b irlik ler de dahil olmak üzere dağıtılır, silahları, Türk ve Yunan
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Kuvvetlerinin yeniden konuşlandırılıp, ayarlamalarının yapıinnasıyla 
senkronize aşamalarla adadan uzaklaştırılır.

2. Paramiliter veya seferi birlikler veya, vatandaşların, askeri veya 
paramiliter eğitimi olmaz. Lisanslı, spor amaçlı tüfeklerden başka tüm si
lahlar yasaklanır.

3. Hiçbir <parça devlet>, <ortak devlet>e veya <parça devl.etler>e ve
ya garantör güçlere karşı şiddete veya şiddet kışkırtıcılığına müsamaha 
göstermez.

4. Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’nin rızası olmaksızın, toprağını 
uluslararası askeri operasyonlara tahsis etmez.

Madde 9: <Parça devleh sınırlan ve toprak ayarlaması
1. <parça devletler>in sınırları işbu Anlaşma'nın bir bölümünü oluş

turan haritada tasvir edildiği gibidir. .
2. işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesini müteakip, toprak ayarla

ması sonucu yasal olarak Kıbrıs Rum <parça devlet>ine ait olan bölgele
rin idaresi üç yılı geçmeyecek geçici bir süre için Kıbrıs Türk <parça dev- 
leti>nde olur. Rum <parça devleti>ne devredilecek bölgelerin idaresi iş
bu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesini müteakip kabul edilen fasıllar halin
de 90 gün içerisinde sözkonusu <parça devlet>e bitişik olan ve büyük öl
çüde yerleşime açık olmayan bölgelerin idaresinin Rum <parça devle
t in e  Birleşmiş Milletler gözetiminde devredilmesiyle başlar.

3. Özel düzenlemeler, toprak ayarlamalarına maruz kalan bölgelerde 
halen ikamet edenlerin hakları ve çıkarlarını korur ve bu kişilerin yeniden 
yerleştirilmeleri için geçimlerini de sağlayabilecekleri koşulların bulun
duğu uygun yerlerde yeterli alternatif barınak sağlar.

Madde 10: Mülkiyet
1. İşbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesinden önce gerçekleşen olay

lar neticesinde mallarının tasarrufunu kaybeden mal sahiplerinin taleple
ri, kapsamlı bir biçimde, uluslararası hukuka uygun olarak ve mallarının 
tasarrufunu kaybeden mal sahipleri ile şimdiki kullanıcıların kişisel hak
larına ve iki bölgelilik ilkesine saygı gösterilerek çözümlenir.

2. Toprak ayarlamasına tabi bölgelerdeki taşınmaz mallar, mallarının 
tasarrufunu kaybeden mal sahiplerine geri iade edilir.

3. Toprak ayarlamasına tabi olmayan bölgelerde, geri iade veya taz
minat yoluyla mülkiyet haklarının kullanımı için yapılacak düzenlemeler, 
aşağıdaki temel kurallara göre olur;

a. Tazminat almayı tercih eden veya malları düzenlemeler neticesin
de geri iade edilmeyen mal sahipleri, mallarının tasarrufunu kaybettikle
ri andaki değer artı enflasyon baz alınmak suretiyle tam ve etkin tazmi
nat alır;

b. Tasarrufu kaybeden mal sahiplerinin, mallarının tasarrufunu ida
ri bir karar neticesinde ellerinde bulunduran şimdiki kullanıcılar, diğer 
<parça devlet>te bulunan ve tasarrufunu kaybettikleri eşdeğerdeki mül
kiyetten feragat etmek suretiyle başvuruda bulunarak şu anda kullanılan 
mülkiyetin tapusunu alır;

c. Şimdiki kullanıcılar ayrıca büyük ölçüde inkişaf ettirdikleri mülki
yetin orijinal değerini ödemek kaydıyla sözkonusu mülkiyetin tapusunu 
başvuru yaparak alır;

d. Tasarrufu kaybeden mal sahipleri taşınmaz mallarını şimdiki kul
lanıcılarına veya taşınmaz malın bulunduğu <parça devlet>teki diğer ki
şilere satmaları, kiralamaları veya takas etmeleri için teşvik edilir;

e. Yukarıdaki kapsama girmeyen taşınmazlar işbu Anlaşma’nın yü
rürlüğe girmesinden beş yıl sonra (boş mallar üç yıl sonra) herhangi bir 
<parça devlet>teki bölgenin ve ikamet yerlerinin %X'nden ve herhangi 
bir kasaba ve köyün (Anlaşma’da özellikle tayin edilmiş köyler ha
riç) %Y’ndenö fazla olmaması kaydıyla diğer <parça devlet>teki mal sa
hiplerine geri iade edilir;

f. Taşınmaz malı, tahliyesi istenilen Kıbrıs vatandaşı olan şimdiki 
kullanıcıların, yeterli alternatif barınak sağlanıncaya kadar sözkonusu

mülkiyeti tahliyesi gerekmez.
4. Taşınmaz mallara ilişkin talepler iki <parça devlet>ten ve Kıbrıslı 

olmayan eşit sayıda üyeden oluşan bağımsız ve tarafsız Mülkiyet Kurulu 
tarafından kabul ve icra edilir. Kişiler arasında doğrudan temas gerekli 
olmaz.

Madde 11: Uzlaşma Komisyonu
1. Bağımsız ve tarafsız bir Uzlaşma Komisyonu, Kıbrıslı Rumlar ve 

Kıbrıslı Türkler arasında anlayış, hoşgörü ve karşılıklı saygıyı teşvik eder.
2. Komisyon, eşit sayıda Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk ile Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreteri’nin iki taraf ile istişare içerisinde ataması öngö
rülen en az bir Kıbrıslı olmayan erkek ve kadın üyeden oluşur.

Madde 12: Geçmiş İşlemler
1. işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesinden önce herhangi bir ma

kamın [...] yasama, yürütme veya yargıya ilişkin bir icraatı işbu Anlaş- 
ma’nın herhangi bir maddesi ile tutarsız veya herhangi bir maddesine ay
kırı olmaması kaydıyla sözkonusu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesini mü
teakip yürürlükte olmaya devam eder. Hiçbir kimse işbu Anlaşma’nın yü
rürlüğe girmesinden önce olanlardan dolayı bu işlemlerin geçerliliğine 
itiraz edemez.

2. İşbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi öncesinde yapılan işlemlerin 
neden olduğu yükümlülük ve tazminat talepleri, işbu Anlaşma’nın diğer 
hükümlerince düzenlenmediği durumlarda, iddia sahibinin bulunduğu 
<parça devlet> tarafından ele alınır.

Madde 13: Yürürlüğe giriş ve uygulama
1. İşbu Anlaşma, sözkonusu Anlaşma uyarınca iki tarafın ayrı ayrı ve 

eşzamanlı olarak gerçekleştireceği referandumların sonuçlarının teyidini 
müteakip ertesi gün saat 00:00’da yürürlüğe girer.

2. İşbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesini müteakip. Ada çapında 
Anayasa’da belirtilen bayraklar dışındaki tüm bayrakların indirilerek 
yerlerine Anayasa’da belirtilen Kıbrıs ve <parça devlet> bayraklarının 
göndere çekileceği ve Kıbrıs ve <parça devlet> milli marşlarının çalına
cağı kutlamalar yapılır.

3. İşbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesini müteakip, Eş başkanlar 
bundan böyle Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletler’deki üyelik haklarının kullanıl
ması ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin yeni düzen uyarınca ola
cağı hususunda Birleşmiş Milletler’i bilgilendirir. Üzerinde uzlaşılan Kıb
rıs bayrağı Birleşmiş Milletler Merkezi’nde göndere çekilir.

4. İşbu Anlaşma, Anlaşma’nın çeşitli bölümlerinde belirtilen bağla
yıcı zaman çerçevesi ve uygulama takvimi bağlamında uygulanır.

Madde 14: İlaveler
Yukarıdaki ana maddeler işbu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını 

oluşturan detaylı hukuki bir dille yazılmış ilaveler’den oluşmaktadır.

TASLAK İLAVE I: KIBRIS ANAYASASI 

Bölüm I: GENEL HÜKÜMLER

Madde 1: Kıbrıs Devleti
1. Kıbrıs, tek uluslararası tüzel kişiliğe ve <ortak devlet> hükümeti

ne sahip bağımsız ve egemen bir devlettir ve Kıbrıslı Rum <parça dev- 
let> ve Kıbrıslı Türk <parça devlet>ten oluşur.

2. Kıbrıs’ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, güvenliği ve anayasal 
düzeni herkes tarafından korunur ve saygı gösterilir.

3. Kıbrıs'ın bir bütün veya kısmi olarak başka diğer bir ülke ile bir
leşmesi, herhangi bir şekilde taksimi veya ayrılması ve Kuruluş Anlaşma
sı ve işbu Anayasa ile kurulan düzene yapılacak tek taraflı herhangi bir 
değişiklik yasaklanır.
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4. Kıbrıs bayrağı [kabul edilm iş bayrağın tanımını yerleştiriniz], işbu 
Anayasa’nm ilişiğindeki gibidir. Kıbrıs bayrağı, <ortak devlet> hükümet 
binaları üzerinde yalnız veya Avrupa Birliği bayrağı ile göndere çekilir.

5. Kıbrıs milli marşı [kabul edilmiş milli marşın adını yerleştiriniz], 
işbu Anayasa’nın ilişiğindeki gibidir.

6. Kıbrıs, Anayasa’sı uyarınca hukukun üstünlüğü, demokrasi, tem
sili cumhuriyet hükümeti, siyasi eşitlik, iki bölgelilik ve <parça devlet- 
ler>in eşit statüsü temel ilkeleri çerçevesinde yapılandırılır.

Madde 2: <Parça devletler>
1. <Parça devletler> eşit statüye sahiptirler. Her <parça devlet>, iş

bu Anayasa’nın öngördüğü çerçeve ve ona ehli toprak sınırları içerisinde 
yetkisini icra eder.

2. <Parça devletler>, işbu Anayasa’nın öngördüğü çerçevede ve hu
kukun üstünlüğü, demokrasi ve temsili cumhuriyet hükümeti temel ilke
leri uyarınca kendilerini kendi Anayasa’ları altında özgürce düzenler.

3. <Parça devletler>in kimliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve anaya
sal düzeni herkes tarafından korunur ve saygı gösterilir.

4. <Parça devletler>, kendi milli marş ve bayraklarına sahiptir. <Par- 
ça devlet>in bayrağı, <parça devlet>in hükümet binaları üzerinde Kıb
rıs bayrağı ile birlikte ve aynı şekilde ve <parça devlet>in yasasınca ön
görüldüğü taktirde Avrupa Birliği bayrağıyla birlikte dalgalanır. <Parça 
devlet>in hükümet binaları veya kamu malları üzerinde başka hiçbir bay
rak gönderde bulundurulmaz.

5. Her <parça devlet> kendi tatillerini <ortak devlet>inkilere ek ola
rak belirler ve uygular.

Madde 3: Anayasa'nın üstünlüğü
1. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin ayrı ayrı ifade edilmiş ortak ira

deleri ile demokratik olarak uyarlanan işbu Anayasa, ülkenin en üst ya
sasıdır ve <ortak devlet> ve <parça devletler>in makamları üzerinde bağ
layıcıdır. <Ortak devlet> veya <parça devlet>in işbu Anayasa'ya aykırı 
olan herhangi bir işlem hükümsüz ve geçersizdir.

2. İşbu Anayasa altında <ortak devlet>, <parça devletler>in yetki ve 
işlevlerine tam saygı gösterir ve bunları ihlal etmez. İşbu Anayasa altın
da, herhangi bir <parça devlet> <ortak devlet> ve diğer <parça devlet>in 
yetki ve işlevlerine tam saygı gösterir ve bunları ihlal etmez. <Ortak dev- 
let> ve <parça devletler>in yasaları arasında hiyerarşi yoktur.®

3. Yüksek Mahkeme işbu Anayasa’yı gözetir ve <ortak devlet> ile 
<parça devletler> organlarının Anayasa’ya saygılı olmasını sağlar.

Madde 4: Hukuk devleti
1. Hukuk, hükümet icraatlarının her seviyede temeli ve çerçevesidir.
2. Hükümetin her seviyedeki tüm icraatları, kamu yararı, orantılılık 

ve iyi niyet ilkeleri ile uyumludur.
3. <Ortak devlet> ve <parça devletler> işbu Anayasa’nm ayrılmaz bir 

parçası olan Kıbrıs’ı bağlayıcı tüm antlaşmalar da dahil olmak üzere ulus
lararası hukuka saygı gösterir.

Madde 5: Laik Kıbrıs Devleti ve <parça devletler>
1. Kıbrıs Devleti ve <parça devletler>i laiktir.
2. Din adamları siyasi makamlara veya kamu makamlarına seçile

mez veya atanamaz.

Madde 6: <Ortak devlet> ve <parça devletler>in askersizleştiril
mesi

1. <Ortak devlet> ve <parça devletler> askersizleştirilir. Hiçbir para- 
militer veya yedek kuvvet olmaz ve vatandaşlara askeri veya paramiliter 
nitelikli eğitim verilmez.

2. Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’nin rızası olmaksızın toprağını ulus
lararası askeri operasyonlar için kullanıma açmaz.

3. Lisanslı spor amaçlı tüfeklerin dışında tüm silahlar yasaklanır.
4. Hiçbir <parça devlet> kendi sınırları içerisinde hiçbir şahsın, gru

bun veya örgütün <ortak devlet>e, <parça devletler>e veya garantör kuv
vetlere karşı şiddet içeren veya şiddeti teşvik eden davranışlarına hoşgö
rülü olmaz.

5. İşbu Madde hükümleri. Kuruluş Antlaşması, Garanti Antlaşması, 
İttifak Antlaşması, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü operasyonlannın mandası 
ve <ortak devlet>in Anayasa hükümlerine ve <parça devletler>in polisi ve 
Ortak Soruşturma Örgütü’ne halel getirmeksizin yorumlanır.

Madde 7: Resmi diller ve resmi işlemlerin yürürlüğe konması
1. <Ortak devlet>in resmi dilleri Rumca ve Türkçe’dir. İngilizce'nin 

resmi maksatlar için kullanımı yasa ile düzenlenir.
2. <Ortak devlet>in yasama, yürütme, idari ve yasal işlemleri ve bel

geleri tüm resmi dillerde düzenlenir ve, aksi belirtilmedikçe, Kıbrıs’ın 
Resmi Gazetesi’nde tüm resmi dillerde yayınlanarak yürürlüğe konulur.

3. Herkesin, <ortak devlet>in makamlarına resmi dillerden herhangi 
birisi ile hitap etme ve aynı dilde cevap alma hakkı vardır.

4. <Ortak devlet>in resmi dilleri tüm orta öğrenim öğrencilerine zo
runlu olarak öğretilir.

Madde 8: <Ortak devlet>in resmi tatilleri
1. Kıbrıs’ın Milli Tatili Kuruluş Anlaşması’nm onaylandığı gündür.
2. Pazar günlerine ilaveten aşağıdaki resmi tatiller tüm Kıbrıs’ta uy

gulanır:
a. 1 Ocak (Yılbaşı);
b. 1 Mayıs (İşçi Bayramı);
c. 25 Aralık (Noel);
d. Paskalya arifesi;
e. Paskalya (Pazartesi);
f. Ramazan/Şeker Bayramı’nın ilk günü;
g. Kurban Bayramı’nm ilk günü; ve
h. Mevlit Kandili.
3. <Ortak devlet>in kamu görevlileri yukarıdakilere ilaveten <parça 

■ devletler>in resmi tatillerini kutlar.

Bölüm II: TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER 

Madde 9: Temel haklar
1. İşbu Anayasa’nın 4(3) maddesi uyarınca, İnsan Hakları ve Temel 

Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi ve Kıbrıs için yü
rürlükte olan Ek Protokolleri ve Birleşmiş Milletler’in Medeni ve Siyasi 
Haklar Konvansiyonu işbu Anayasa’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

2. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik veya dini kimliği veya <parça devlet> 
iç vatandaşlık statüsü nedeniyle ayırım yapılamaz.

3. İşbu Anayasa’da veya Kuruluş Anlaşması’nın herhangi bir bölü
münde veya Anayasal Nitelikli Yasa’da aksi açıkça belirtilmedikçe Kıb
rıs’ın tümünde dolaşım ve yerleşim özgürlüğü vardır.

4. Maronitler, Latin ve Ermeniler dahil tüm dini ve diğer azınlıkların 
hakları korunur. <Ortak devlet> ve <parça devletler> kendi yetkileri çer
çevesinde azınlıklara Ulusal Azınlıkların Korunmasına ilişkin Avrupa Çer
çeve Sözleşmesi’nde belirtilen statü ve hakları verir ve özellikle kendi kül
türel ve eğitim faaliyetlerini idare etme ve yasama organlarında temsil 
edilme haklarını verir.

5. Karpaz bölgesinde bulunan Dipkarpaz, Yeni Erenköy, Sipahi, Ada- 
çay köylerinde yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve Gürpınar, Özhan, Karpaşa, Ko- 
ruçam köylerinde yaşayan Maronitler ve TilIyria köyleri olan Günebakan, 
Yeşilırmak, Süleymaniye, Kurutepe, ve Madenliköy’de yaşayan Kıbrıslı 
Türkler ve ayrıca, Mesarya köyleri olan Pile ve [toprak düzenlemeleri 
alanına giren ve 1960’ta %20’den fazla Türk nüfusu bulunan köyleri ek
leyiniz] bulundukları <parça devlet>te kendi kültürel ve eğitim alanların-
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da idare ve <parça devlet> yasama organında temsil edilme hakkma sa
hiptirler."*®

Madde 10: Vatandaşlık
1. Tek bir Kıbrıs vatandaşlığı vardır.
2. Kıbrıs vatandaşlığına haiz herkes aynı zamanda Anayasa Huku

kunda öngörüldüğü üzere <parça devlet> iç vatandaşlığı hakkına sahip
tir. Bu statü, Avrupa Birliği vatandaşlığı statüsü gibi Kıbrıs vatandaşlığı
nı tamamlayıcıdır ve onun yerine geçmez.

3. Anayasa veya Kuruluş Anlaşması’nm herhangi bir maddesi bir ki
şinin kökeninin dayandığı <parça devlet>i (veya bir kişinin geldiği yeri) 
kastettiği durumlarda, ana kıstas kişinin sahip olduğu <parça devlet> iç 
vatandaşlık statüsüdür. Her iki <parça devlet>in iç vatandaşlık statüsü
ne sahip kişiler o anda ikamet ettikleri veya son ikamet ettikleri <parça 
devlet>in iç vatandaşı olarak kabul edilir.

Madde 13: <Parça devletler>in yetki ve işlevleri
1. <Parça devletler>, Anayasal yetkilerinin sınırları çerçevesinde. 

Anayasanın <ortak devlet>e vermediği tüm yetki ve işlevleri toprak sınır
ları içerisinde egemence kullanacaktır.'*^

2. <Parça devletler>, <ortak devlet> yasalarında öngörülen suçlar 
için, bu yetki <ortak devlet> yasaları ile Kıbrıs Yüksek Mahkemesine ve
rilmediği sürece, esas ceza yargı yetkisine sahiptir.

3. <Parça devlet> polisi, sözkonusu <parça devlet> içerisinde ko
nuşlandırılıp görev yapacak ve o <parça devlet>in yasalarını ve düzenini 
koruyacak, kamu düzenini sağlayacak ve <ortak devlet> polisi ve Ortak 
Soruşturma Örgütü işleyişine aykırı olmamak kaydıyla, <ortak devlet>’e 
karşı işlenen suçların kovuşturulmasında yetkili olacaktır. Bir Anayasa 
nitelikli yasa <parça devlet> polisinin güç ve teçhizatını ve İşbirliği Ant
laşması da <ortak devlet>le <parça devletler> arasında polisle ilgili konu
larda yapılacak işbirliğini düzenleyecektir.

Madde 11: Siyasal Hakların Kullanımı
En az 18 yaşında olan Kıbrıs vatandaşları, <ortak devlet> seviyesin

de siyasal haklara sahiptirler ve bu hakları yasal ikametgahlarının bulun
duğu yerde kullanırlar.

Bölüm III: <Ortak devlet> ve <parça devletler>

Madde 12: <Ortak devlet>in> yetki ve işlevleri
1. İşbu Anayasa uyarınca, <ortak devlet> aşağıda belirtilen yasama 

ve yürütme erklerini egemence kullanacaktır:
a. Uluslararası antlaşmaların parafe edilmesi ve savunma politikası

nın belirlenmesi dahil dış ilişkiler;'*'*
b. Avrupa Birliği ile ilişkiler;
c. Para basımı, para politikası ve bankacılık düzenlemeleri dahil
Merkez Bankası işlevleri;
d. Bütçe ve tüm dolaylı vergiler (gümrük ve rüsumat vergileri dahil), 

ve <ortak devlet> ekonomik ve ticaret politikası dahil <ortak devlet> ma
li işleri;

e. Meteoroloji, havacılık, uluslararası denizcilik ve Kıbrıs’ın kıta sa
hanlığı ve kara suları;

f. İletişim (posta, elektronik ve telekomünikasyon hizmetleri dahil);
g. Kıbrıs vatandaşlığı (pasaportların verilmesi dahil) ve muhaceret 

(iltica, sınır dışı etme, ve yabancı suçluların iadesi dahil olmak üzere);
h. Terörizmle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve 

organize suçlar;
i. Genel ve özel aflar;
j. Fikri haklar, ağrılıklar ve ölçüler; ve •
k. Eski eserler.
2. Yukarıda belirtilen yetkilerle Anayasanın diğer hükümlerinin uy

gulanması amacıyla, <ortak devlet>, <ortak devlet> yönetimi (buna ka
mu hizmetleri, <ortak devlet> polisi ve bağımsız kurum ve kamu görev
lileri de dahil) üzerinde yasama ve yürütme yetkilerini kullanır; <ortak 
devlet> seçimleri ve halk oylamaları; <ortak devlet> kanunlarının ihlaliy
le işlenen suçlar; Yargının Yüksek Mahkeme tarafından idamesi; <ortak 
devlet> mülkleri, <ortak devlet> binaları için bayındırlık işleri ve istimlak 
dahil; ve <ortak devlet>in belirilen yetkilerini kullanmak için açıkça gerek
li olan diğer konular.

3. <Ortak devlet>, gerektiğinde, bazı vergi çeşitlerinin toplanması 
dahil, <ortak devlet> yasalarının uygulanmasını, <parça devlet> makam
larına tevdi eder.

4. <Ortak devlet>in uluslararası antlaşmalar altındaki yükümlülükle
ri. antlaşmanın konusuna göre yasama yetkisine haiz olan <ortak devlet> 
veya <parça devlet> makamı tarafından uygulanır.

5. <Ortak devlet> kendi dolaylı vergi gelirinin bir kısmını, özel ço
ğunlukla geçen yasalarda belirtilen şekilde, <parça devletler>e verir.

Madde 14: İşbiriiği ve Koordinasyon
1. İşbu Anayasada açıkça belirtilen durumlarda, yasama ile ilgili 

mevzular Anayasa Nitelikli Yasaları <ortak devlet> ve <parça devletler>i 
bağlayacak şekilde düzenlenecektir. İşbu mevzuat, <ortak devlet> ve 
<parça devletlerin> yürütme organlarınca. Anayasa Nitelikli Yasada belir
lenen usule uygun olarak düzenlenecek ve diğer <ortak devlet> veya 
<parça devlet> kanunlarından daha üstün olacaktır.

2. <Parça devletler> kendi aralarında veya <ortak devlet> ile antlaş
malar yapabilecektir. Bu tür antlaşmalarla taraflar kendi yetkileri dahilin
de olan hususlarda, ortak kurumlar ve kuruluşlar oluşturabilecektir.

3. <Parça devletler>, uygun olduğu ölçüde antlaşmalar, ortak stan
dartlar ve danışma yoluyla aşağıda belirlenen konularda, politika ve mev
zuatlarının koordine ve uyumu için çalışacaklardır.

a. Turizm;
b. Çevrenin korunması, enerji ve doğal kaynakların, su dahil, tasar

rufu ve kullanımı;
c. Balıkçılık ve tarım;
d. Sigortacılık, tüketici hakları, meslek dalları, ve meslek kuruluşla

rını da içeren endüstri ve ticaret;
e. Kara taşımacılığı da dahil olmak üzere şehir ve bölgesel planlama;
f. Spor ve eğitim;
g. Tütün, alkol ve uyuşturucu ve veterinerlik konularının düzenlen

mesini de içeren sağlık;
h. Sosyal güvenlik ve çalışma yaşamı;
i. Aile, şirketler ve ceza hukuku; ve
j. Belgelerin geçerliliğinin kabulü.

4. <Parça devletler>den herhangi biri veya <ortak devlet> hüküme
tinin bir organı, işbirliği veya uyum sürecini başlatabilir.

5. işbu koordinasyon veya uyumu düzenleyen antlaşmalar <parça 
devletler>in yetkili hükümet organları tarafından, ve <ortak devlet>in 
katılımının gerektiği durumlarda, <ortak devlet>in yetkili organı tarafın
dan onaylanacaktır.

6. <Ortak devlet>, <parça devletler> arasındaki veya farklı <parça 
devletler>de bulunan belediyeler ve köyler arasındaki işbirliği çalışmala
rını, gerek mali gerekse lojistik olarak destekler.

7. <Ortak devlet>, ve <parça devletler>, hükümet organları, eğitim, 
sağlık ve diğer kamu hizmeti kurumlarının düzenlediği belgeleri geçerli 
kabul ederler.

Madde 15: Ortak Soruşturma Örgütü
<Ortak devlet> ve <parça devlet> polis personelinden oluşan ve Baş

savcıya rapor verecek olan bir Ortak Soruşturma Örgütü oluşturulacak
tır. İşbu Örgütün oluşumu ve işlevlerinin yanı sıra <ortak devlet> ve 
<parça devletler>in polis gücü ve teçhizatı, Anayasal Nitelikli Yasaya gö
re düzenlenecektir.
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Madde 16: Dış ilişkUer
1. Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye ile olan özel dostluk bağlarını sür

dürecek, Garanti, İttifak ve Kurucu Antlaşmaları ile oluşturulan dengeye 
saygılı olacaktır.

2. <Ortak devlet>in dış ilişkileri <parça devlet>in yetkilerini etkiledi
ği zaman <parça devletler>e danışılacaktır.

3. <Parça devletler> ticari ve kültürel konularda Kıbrıs’ın diplomatik 
misyonlarına akredite olacak yetkili temsilciler atayabilecektir.

4. <Parça devletler>, Kıbrıs’a, <ortak devlet> hükümetinin yetkisine 
veya diğer <parça devlet>in haklarına halel gelmeksizin ve Kıbrıs’ın Av
rupa Birliği üyeliğiyle uyumlu olmak kaydıyla, Kıbrıs ile ilişkisi olan dev
letlerin yetkilileriyle ticari ve kültürel konularda antlaşmalar yapabilir.

5. Bu maddenin 3, ve 4. paragraflarında verilen yetkiler aşağıdaki 
usuller gözetilerek uygulanacaktır:

a. <Parça devletler>, yabancı hükümetlerle siyasi temaslarını, <ortak 
devlet>in Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yapacaklardır; ve

b. <Parça devletler>, diğer Devletlerin alt birimleri veya alt düzey 
yetkilileri ile doğrudan temas kurabilirler. Bu durumda herhangi bir an
laşma ile ilgili müzakerelerin başlamasıyla birlikte <ortak devlet> Dışişle
ri Bakanlığını bilgilendirir ve görüşmelerde kaydedilecek gelişme ve so
nuçları hakkında bu bakanlıkla istişarelere devam eder.

6. Bu maddenin uygulanması <ortak devlet> ve <parça devletler> 
arasında dış ilişkiler konusunda imzalanacak bir İşbirliği Antlaşması ile 
düzenlenir.

Madde 17: Avrupa Birliği üyesi olarak Kıbrıs
1. Kıbrıs, bir Avrupa Birliği üyesi olacaktır.
2. Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyeliği sürecindeki politikasının şekillendi- 

rilmesine <parça devlet> hükünnetleri katılacaktır.
3. Kıbrıs, Avrupa Birliğinde, yetki alanında olması veya mevzunun 

esas itibarı ile <ortak devlet>in yetki alanlarını ilgilendirmesi durumunda 
<ortak devlet> hükümeti tarafından temsil edilecektir. Mevzunun, esas 
itibarı ile veya münhasıran <parça devletler>in yetki alanına girmesi du
rumunda Kıbrıs, <ortak devlet> veya Kıbns'ı bağlama yetkisine sahip ol
ması durumunda bir <parça devlet> temsilcisi tarafından da temsil edi
lebilecektir.

4. Kıbns’m Avrupa Birliğine üyeliğinden doğan yükümlülükleri, yü
kümlülüğe ilişkin konularda yasama yetkisine haiz olan <ortak devlet> 
veya <parça devlet> yetkilileri tarafından yerine getirilecektir.

5. Bir <parça devlet> Avrupa Birliği’yle ilgili olarak kendi yetki alanı
na giren mükellefiyetlerini yerine getirmezse ve eğer bu, Kıbrıs’ın Avru
pa Birliği’nce sorumlu tutulmasını gerektirmekte ise, <ortak devlet> 90 
günden az olmamak koşulu ile bir ihbarname hazırlar ve bu süre sonun
da ilgili <parça devlet>in yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumun
da ilgili <parça devlet> yerine önlemler alır; bu önlemler <parça devlet>in 
yükümlülüğünü yerine getirdiği zamana kadar yürürlükte kalır.

6. Bu maddenin 2.- 5. paragraftan oluşan bölümü <ortak devlet> ve 
<parça devletler> arasında yapılacak bir işbirliği Antlaşmasının konusu
nu oluşturacaktır.

7. Kıbrıs, Avrupa Birliği’nin kurucu antlaşmalannda yapılacak deği
şiklik veya herhangi bir aday Devletin Avrupa Birliği’ne katılım işlemleri 
sözkonusu olduğunda ve tüm üye Devletlerin onayının gerektiği durum
larda, <ortak devlet> ve <parça devletler>in yasama organlarından her 
biri karşı çıkmadığı sürece, kararı onaylar. Başkanlık Konseyi Başkanı ve
ya Başkan Yardımcısı ilgili onay belgesini imzalama yetkisini kullanarak 
Kıbns'ı bu konuda yasal olarak bağlar.

8. İşbu Anayasanın hiçbir hükmü Avrupa Birliği üyeliğinin yükümlü
lüklerini yerine getirmede zorunlu olan <ortak devlet> veya <parça dev- 
letler>in yasa, uygulama veya önlemlerinin veya Avrupa Birliği yasa, uy
gulama veya önlemlerinin tüm Kıbrıs'ta yasal sonuç doğurmasını engel
lemez.

Bölüm IV; <ORTAK OEVLET> KURUMLARI

Madde 18: Göreve yeterlilik ve uygunsuzluk ve görevlerin yerine 
getirilmesi

1. İşbu Anayasa’da veya yasada aksi belirtilmediği sürece herhangi 
bir kişi Kıbrıs vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması koşulu ile 
görev yapmak üzere <ortak devlet> kurumlanna seçilebilir veya atanabi
lir.

2. İşbu Anayasa’da veya yasada aksi belirtilmediği sürece herhangi 
bir kişi <ortak devlet> hükümeti bünyesinde birden fazla makamda veya 
hem <ortak devlet> hükümeti hem de <parça devlet> hükümetinde gö
rev yapamaz.

3. <Ortak devlet>in kurumlarında görev yapmak üzere seçilen ve
ya atanan şahıslar <ortak devlet>in çıkarlanna hizmet etmekle yüküm
lüdür.

Madde 19: <Ortak Devlet>’te Dokunulmazlık ve muafiyetler
1. Parlamento Üyeleri, Başkanlık Konseyi, Yüksek Mahkeme ve Kıb- 

ns Merkez Bankası Yönetim Kurulu ile birlikte Bağımsız Görevliler, <or- 
tak devlet>in yasalarınca aksi belirtmedikçe tutuklanmaya veya adli ko
vuşturmaya karşı dokunulmazlığa sahiptir.

2. Resmi maksatlar için kullanılan <ortak devlet> mallan vergilendir
me dahil <parça devlet> yasalannın uygulama alanı dışındadır. Bu tür 
mallar doğrudan ve sadece <ortak devlet>in yetkisine tabidir. <Parça 
devletler>, <ortak devlet> polisine kendi topraklan içerisinde bulunan 
sözkonusu <ortak devlet> mallannm güvenliğinin sağlanmasında yar
dımcı olur.

Kısım A: Yasama

Madde 20: Parlamento'nun oluşumu ve seçimi
1. <Ortak devlet> Parlamentosu iki Meclisten oluşur: Senato ve 

Temsilciler Meclisi.
2. Her meclis, 48 üyeden oluşur ve beş yıllık süreyle nisbi temsiliyet 

temelinde seçilir. Özel çoğunluk yasasında aksi belirtmedikçe seçim böl
geleri en az 10 sandalyeye sahip olacak olan <parça devletler>den olu
şur.

3. Senato her bir <parça devlet>ten eşit sayıda seçilen senatörlerden 
oluşur. Her <parça devlet>in halkı nisbi temsiliyet temelinde 24 senato 
üyesini seçer.

4. Temsilciler Meclisi, her <parça devlet>in, Meclis’in toplam san
dalye sayısının en az dörtte birine eşit olması kaydıyla, kayıtlı mukimle
rin oranına göre belirlenecek sayıda temsilcilerinden oluşur. Bir tem
silci aynı zamanda herhangi bir<parça devlet>in meclisinin üyesi ola
maz.

5. Maronit, Latin ve Ermeni azınlıklar en az bir temsilci tarafından 
temsil edilir. Sözkonusu azınlıklar Kıbrıs'taki ikamet yerlerine bakılmak
sızın seçimlerde temsilcilerine oy verme hakkına sahiptir. Sözkonusu 
temsilciler, bahsekonu azınlık mensuplannın yoğun olarak ikamet ettiği 
<parça devlet>e verilen temsilci kotasının içerisinde yer alır.

Madde 21: Kuruluş
1. <Ortak devlet> Parlamentosu’nun olağan oturumlarının zamanı ve 

süresi yasayla düzenlenir. Başkanlık Konseyi veya iki meclisten herhan
gi birinin oturuma katılanlann en az dörtte biri herhangi bir zamanda Par
lamentoyu olağanüstü oturum için toplayabilir.

2. Her Meclis, bir Başkan ve her biri değişik <parça devlet>ten ol
mak üzere iki Başkan Yardımcısını, bir yıllığına seçer. Her iki meclisin 
başkanlan da aynı <parça devlet>ten olamaz. Meclis Başkanı ile ayni 
<parça devlet>ten gelmeyecek olan Meclis Başkan Yardımcısı, Meclis 
Başkanı Birinci Yardımcısı olur.
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3. Her Meclis kendi l<omiteierini yasaya uygun olarak düzenler.
4. Her Meclis’in karar alabilmesi için üyelerinin çoğunluğunun otu

rumda hazır olması gerekir.
5. Parlamento üyelerinin toplantılara katılım yükümlülükleri ve bu 

yükümlülüklerini izinsiz olarak yerine getirmemelerinin sonuçları yasa ile 
düzenlenir.

Madde 22: Yetkiler
1. Parlamento yasama görevini yerine getirir ve kararlar alır.
2. Parlamento yetkisini Başkanlık Konseyi’ne devretmediği hallerde 

uluslararası antlaşmaları onaylar.
3. Parlamento. Başkanlık Konseyi’ni seçer ve işleyişini gözetir.
4. Parlamento, özel çoğunlukla Başkanlık Konseyi üyelerini, bağım

sız kurumlarmm organlarının üyelerini, bağımsız yetkilileri, ciddi suçlar 
işlemeleri ve görevlerini ciddi şekilde ihlal veya ağır suç işlemeleri nede
niyle aleyhlerine suçlama getirebilir.

5. Parlamento, <ortak devlet> bütçesini kabul eder.

Madde 23: Usul
1. Aksi belirtilmediği takdirde, Parlamento kararları, her iki meclis

ten katılanların basit çoğunluğunun onayına bağlı olup, her <parça dev- 
let>ten gelen senatörlerin ayrı ayrı dörtte birinin oylamaya katılıyor ve oy 
kullanıyor olmasını da gerektirir.

2. Her <parça devlet>ten gelen senatörlerin en az üçte ikisinden olu
şacak bir özel çoğunluğa ek olarak. Temsilciler Meclisinde oylamaya ka
tılan Temsilcilerin basit çoğunluğu:

a. <Parça devletler>in yasama yetkisine giren konulara ilişkin ulus
lararası anlaşmaların onayı"*3;

b. Kıbrıs’ın hava sahası, kıta sahanlığı ve kara sularına ilişkin ulus
lararası anlaşmaların onayı ile yasa ve tüzüklerin kabulü:

c. Vatandaşlık, muhaceret ve vergilendirmeye ilişkin yasa ve tüzük
lerin kabulü;

d. <Ortak devlet> bütçesinin onaylanması;
e. Başkanlık Konseyi’nin seçilmesi; ve
f. İşbu Anayasa’nın hükümleri doğrultusunda özel çoğunluk oyu ge

rektiren diğer hususlar.
3. Parlamentoyu oluşturan iki Meclis arasında bir uzlaşma mekaniz

ması, Yasa ile oluşturulur.

Kısım B: Yürütme 

Madde 24: Başkanlık Konseyi
1. Devlet Başkanlığı Makamı, yürütme yetkisini kullanan altı üyeli 

Cumhurbaşkanlığı Konseyine verilir.
2. Başkanlık Konseyi üyeleri. Parlamento tarafından Özel Çoğunluk 

sistemi ile ve tek liste içinden beş yıllığına seçilirler.
3. Başkanlık Konseyi üyeleri, kamuda olsun, özelde olsun, başka 

hiçbir mevkide görev alamazlar.
4. Başkanlık Konseyi üyeleri, görev süreleri dolduktan sonra yerleri

ne yeni Konsey seçilene kadar görevlerine devam ederler.
5. Konsey’de herhangi bir sandalyenin boşalması durumunda Parla

mento, özel çoğunluk ile görevin geriye kalan kısmı için yeni üye seçer.
6. Başkanlık Konseyinin oluşumu, her bir <parça devlet>ten en az iki 

üye bulunması kaydıyla <parça devletler>in nüfuslarıyla orantılı olur.
7. Başkanlık Konseyi tüm kararları oybirliği ile almaya gayret göste

rir. Oybirliği olmadığı durumlarda, işbu Anayasa aksini belirtmediği sü
rece kararlar oy veren üyelerin basit çoğunluğuyla alınır. Sözkonusu ço
ğunluk her bir <parça devlet>ten en az bir üyeden oluşur.

8. Başkanlık Konseyi üyeleri eşittir. Her üye Konsey’in gündemine 
istediği bir konuyu getirebilir.

9. Başkanlık Konseyi, uygun durumlarda, <parça devletler>in [yü

rütme organı başkanlarını]'*^ oy kullanma hakkına sahip olmaksızın 
Konsey toplantılarına katılmaya davet eder.

Madde 25: Konsey Başkanı ve Başkan Yardımcısı
1. Konsey Başkanı ve Başkan Yardımcısı aynı <parça devlet> men

subu olamaz.
2. Konsey Başkanı ve Başkan Yardımcılığı mevkileri, üyeler arasın

da, bu mevkilerin herhangi birinde görevde bulunulan en son zaman dik
kate alınarak ve Konsey Başkanının arka arkaya iki kez kesintisiz olarak 
aynı <parça devlet>ten olmamak koşulu ile her 10 takvim ayında bir dö
nüşümlü olarak değişir. Konsey üyeleri arasında, Konsey’de eşit süreler
le görevde bulunmuş ancak Başkan veya Başkan Yardımcılığında bulun
mamış üyeler arasında -sıra düzeni üzerinde anlaşamamaları halinde- 
kuraya başvurulur.

3. Konsey Başkan Yardımcısı, Başkanın yokluğunda veya görevini 
geçici bir süreyle yerine getirememesi durumunda onun görevlerini ye
rine getirir.

4. Konsey Başkanı, Başkanlık Konseyi’iıi toplar ve toplantılara baş
kanlık eder.

5. Konsey Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın belirleyici oy hakkı yok
tur.

Madde 26: Bakanlıklar
1. Başkanlık Konseyi’nin her üyesi bir bakanlığın başında bulunur.
2. Bakanlıkların dağılımı. Başkanlık Konseyi kararı ile belirlenir. Kon

sey’in karara ulaşamadığı durumlarda bakanlıklar, üyelerin Konsey’de 
görev yapma sürelerine bağlı olarak belirlenir; üyelerin görev yapma sü
relerinin eşit olması durumunda kura çekilir.

3. Dışişleri ve Avrupa Birliği işleri Bakanlıkları aynı <parça dev- 
let>ten kişilerde bulunmayacaktır.

4. Bakanlar, Başkanlık Konseyi kararlarını hazırlar ve bunları uygu
lar.

Madde 27: Başkanlık Konseyi’nin Temsiliyeti
1. Konsey Başkanı, Devlet Başkanı olarak Başkanlık Konseyi’ni tem

sil eder.
2. Konsey Başkanı, Devlet Başkanı olarak Başkanlık Konseyi’ni tem

sil ederken resmi etkinliklere katılır, diplomatik temsilcilerin güven mek
tuplarını imzalar ve kabul eder ve Kıbrıs nişanlarını verir.

3. Başkanlık Konseyi’nin her iki <parça devlet> üyelerinin ayrı ço
ğunlukla aksine karar vererek başka bir üye belirlemedikleri durumlarda, 
Kıbrıs’ı devlet başkanları toplantılarında Konsey Başkanı temsil eder.

4. Herhangi bir yasa veya <ortak devlet> ve <parça devletler>arasın- 
da yapılan anlaşmada aksi belirtilmediği taktirde, ilgili Bakanlar Kıbrıs’ı 
bakanlar toplantısında temsil eder.

5. Uluslararası bir toplantıda, <parça devlet>lerden birini yaşamsal 
olarak ilgilendiren bir konunun ele alınacak olması durumunda, ve eğer 
o toplantıya katılacak olan Konsey temsilcisi öteki <parça devlet>ten ge
len bir üye ise, Konsey, ilgili <parça devlet>ten gelen üyelerin çoğunlu
ğunun istemesi üzerine, ve, ilgili toplantıya birden fazla delegenin katıla
bilmesinin mümkün olması durumunda, o <parça devlet>ten bir üyeyi 
Konsey temsilcisine eşlik etmek üzere atar.

6. Kıbrıs’ı uluslararası toplantılarda temsil eden kişileri, Başkanlık 
Konseyi kararları ile bağlıdır. Konsey’in kendi üyesi, bu maddenin 5'nci 
paragrafı altında ona eşlik etmek üzere atadığı üye ile uyum içinde takdir 
yetkisini kullanır.

Madde 28: <Ortak devleh yönetimi
1. Her <parça devlet>ten eşit sayıda erkek ve kadından oluşacak Ka

mu Hizmeti Komisyonu, <ortak devlet> kamu görevlilerini atama ve ter

Um ran. Ocak • 2003 11



fi ettirme yetkisine haizdir. Sözl<onüsu Komisyon kararlarını ilgili yasa 
çerçevesinde alır.

2. İşbu Anayasa’da veya Özel Çoğunluk Yasası’nda aksi belirtilmedi
ği taktirde, kamu görevlilerinin sayısı, yönetimin her seviyesindeki ka
mu görevlilerinin en az üçte birinin her bir <parça devlet>ten olması 
kaydıyia, <parça devletler>in nüfuslarına orantılı olur.

3. <Ortak devlet>in kannu görevlileri aynı zamanda <parça devlet>te 
kamu görevi yapamaz.

Madde 29: <Ortak devleh polisi
<Ortak devlet> polisi her <parça devlet>ten eşit sayıda personelden 

oluşur. <Ortak devlet> polisi Kıbrıs’ın sınırlarını kontrol eder, <ortak dev- 
let> yetkilileri, binaları ve malları ile yabancı devlet adamlarını ve diplo
matik misyonları korur.

Kısım C: Bağımsız Görevliler ve Kuruluşlar 

Madde 30: Kıbrıs Merkez Bankası
1. Kıbrıs Merkez Bankası özerktir ve Avrupa Birliği şartlarına uygun 

olarak görev yapar.
2. Kıbrıs Merkez Bankası, para basar, para politikalarını ve faiz oran

larını belirler, ve bankacılık sektörünü düzenler ve denetler.
3. Merkez Bankası, biri Başkan olmak üzere üç kişilik bir Kurul tara

fından yönetilir. Kurul, her <parça devlet>ten en az bir üyeden oluşur; ve 
üçüncü üye yabancı olabilir.

4. Merkez Bankası Başkanı ve Kurul üyesi diğer iki üye Başkanlık 
Konseyi tarafından yedi yıllık bir süre için atanır.

5. <Parça devlet>lerde Merkez Bankası şubeleri açılması ve bu şu
belerin müdürlerinin Merkez Bankası Yönetim Kurulu içinde yer almala
rı, yasa ile düzenlenir.

6. Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun tüm kararları basit çoğun
lukla alınır.

Madde 31: Diğer bağımsız makamlar
1. Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısı ile Sayıştay Başkanı ve Sayıştay 

Başkan Yardımcısı, bir defaya mahsus olmak üzere, 75 yaşını aşmamak 
kaydı İle, 9 yıllık süreyle Başkanlık Konseyi tarafından atanırlar.

2. Başsavcı ve Sayıştay Başkanı ile Başsavcı Yardımcısı ve Sayış
tay Başkanı Yardımcısı aynı <parça devlet>ten olamaz.

Madde 3 2 :  Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısı'mn makamı
[maddeyi ekleyiniz]

Madde 33: Sayıştay Başkanı ve Sayıştay Başkanı Yardımcısı’mn 
makamı

[maddeyi ekleyiniz]

Kısım D; Yargı 

Madde 34: Kıbrıs Yüksek Mahkemesi
1. Kıbrıs Yüksek Mahkemesi, her iki <parça devlet>üyesi eşit sayıda 

yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Başkanlık Konseyi’nce, yargıç sayısını da be
lirleyen çoğunluk yasasında öngörülen usul ve kriterlere uygun olarak, 
yenilenebilir yedi yıllık bir süre için atanır.

2. Yüksek Mahkeme, <parça devletler> arasındaki ihtilaflar üzerinde 
ve bir veya her iki <parça devlet>in, <ortak devlet> ile olan ihtilaflar üze
rinde, münhasır yargı yetkisine sahip olur.

3. Yüksek Mahkeme, işbu Anayasa altında <ortak devlet> veya <par- 
ça devletler>in herhangi bir yasasının geçerliliği hususunda veya Anaya
sal Nitelikli Yasaların önceliği nedeniyle ortaya çıkabilecek hususlara iliş

kin karar verirken münhasır yargı yetkisine sahiptir. <Parça devlet> mah
kemelerinin veya <ortak devlet> veya <parça devlet> yetkililerinin talep
leri üzerine Yüksek Mahkeme bağlayıcı mütalaa verebilir.

4. Yüksek Mahkeme, Kuruluş Anlaşması, işbu Anayasa, <ortak dev- 
let>in yasaları (<ortak devlet>in idari kararları dahil) veya Kıbrıs’ı bağla
yıcı antlaşmaların yorumlanmasından doğacak ihtilaflara bakan temyiz 
mahkemesidir."*®

5. Yüksek Mahkeme, <ortak devlet> yasalarının ihlalinden doğan 
suçlarla ilgili olarak <ortak devlet> yasal mevzuatında öngörüldüğü tak
dirde öncelikli cezai yargılama yetkisine sahiptir.

6. <Ortak devlet> kurumlarının birisinde <ortak devlet>in karar al
masına veya sözkonusu kurumların işlevini gerektiği gibi yerine getir
melerine engel teşkil edecek bir çıkmaz veya Avrupa Birliği üyesi olarak 
Kıbrıs’ın yükümlülüklerini yerine getirememesine neden olacak durum
larda, Başkanlık Konseyi, Parlamento Kamaraları’ndan herhangi birisinin 
Başkanı veya Başkan Yardımcısı, veya Başsavcı veya Başsavcı Yardımcı- 
sı’nın başvurusu üzerine, ilgili kurum konuya ilişkin bir karar alıncaya ka
dar Yüksek Mahkeme bir ara karar verir. Yüksek Mahkeme karar alırken 
itidal ile davranır.

7. Yüksek Mahkeme kendi çalışmalarını düzenler. Yüksek Mahke- 
me’nin bazı davaların heyetler oluşturularak ele alınmasına karar verme
si durumunda, sözkonusu heyetler her zaman her iki <parça devlet>ten 
eşit sayıda yargıçtan oluşur.

8. Yüksek Mahkeme, kararların oybirliği ile alınması için çaba sarf 
eder ve ortak kararlar alır. Ancak, Yüksek Mahkeme’nin tüm kararları ba
sit çoğunlukla alınabilir.

Bölüm V: ANAYASA’NIN DEĞİŞTİRİLMESİ 

Madde 35: Aıtayasa’mn değiştirilmesi
1. Anayasa’nın ayrılmaz parçaları olan ekleri de dahil, Anayasa deği

şiklikleri <parça devletler>in hükümetlerine ve toplumun ilgili kesimleri
ne istişare edildikten sonra <ortak devlet>in Yasama organı tarafından 
görüşülür ve kabul edilir.

2. Parlamento'nun her iki kanadında kabul edilen Anayasa değişik
likleri, her iki <parça devlet>te, çoğunlukla onaylanmak üzere ayrı ayrı re
feranduma sunulur.

3. Anayasa değişiklikleri, aksi belirtilmedikçe, onaylandıktan 90 gün 
sonra yürürlüğe girer.

Bölüm VI; GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Madde 36: <Parça devleh organları
1, Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe girmesinden en geç 40 gün 

sonra, <parça devletler>, referandumda onaylanan <parça devlet> Ana
yasası ve mevzuatı uyarınca. Yasama organlarının üyelerini ve diğer yet
kililerini seçerler.

2. <Parça devlet> organlarına yeni seçilen üyeler, seçildikleri tarih
ten itibaren 10 gün içerisinde görevlerine başlarlar.

Madde 37: <Ortak Devleh Geçici Parlamentosu
1. Her <parça devlet>in yeni seçilmiş yasama organı, gecikmeksizin, 

kendi üyeleri arasından 24 üyeyi <ortak devlet> parlamentosuna delege 
atar. Bu amaçla oluşturulacak heyete. <parça devlet> yasama organında
ki her siyasal grup o yasama organı içindeki gücü oranında delege ile ka
tılır.

2. Geçici parlamento, <ortak devlet> Parlamentosunun anayasal 
fonksiyonlarını ve imtiyazlarını, Kuruluş Anlaşmasının yürürlüğe girme
sinden sonraki bir yıl boyunca bu Anayasada Senato ile ilgili usul hü
kümlerine uygun olarak yürütür.

3. Kuruluş Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip, en geç 10
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takvim ayı içerisinde, senatörler ve milletvekilleri bu Anayasaya uygun 
olarak seçilir. Yeni seçilen Parlamento, Kuruluş Anlaşmasının yürürlüğe 
girmesinden bir yıl sonra görevine başlar.

Madde 38: <Ortak Devleh Geçici Devlet Başkam
1. Üç yıllık geçici dönemde, Devlet Başkanı makamı, Eş Başkanlığın 

uhdesine bırakılır.
2. Kurucu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, Kıbrıslı Rumlar ve Kıb- 

rıslı Türkler adına Kapsamlı Çözümü imzalayan liderler, Kıbrıs’ın eş baş- 
kanları olurlar. Herhangi bir liderin istifası veya görevini yerine getireme
yecek durumda olması halinde, ilgili <parça devlet>in Meclisi yerine baş
ka birini seçer.

3. Eş başkanlar, her takvim ayında değişerek, Devlet Başkanı olarak 
Eş Başkanlığı temsil eder.

Madde 39: <Ortak Devleh Geçici hükümeti
1. Eş başkanlar, Başkanlık Konseyi ile ilgili hükümler uyarınca geçiş 

döneminin ilk yılı boyunca yürütme yetkisini kullanır. Konsensüsle karar 
verir ve hareket ederler.

2. Eş başkanlar, geçiş döneminin ilk yılı boyunca, <ortak devlet> hü
kümetinin bakanlıklarına bakanlık etmek üzere, 6 Kıbrıs vatandaşı belir
ler. Bakanlar, Parlamentoda basit çoğunlukla onanır. Sözkonusu 
kişiler bu Anayasanın Başkanlık Konseyi için öngörülen prosedürlere 
uygun olarak. Eş başkanlar tarafından kendilerine verilen yürütme işlev
lerini yerine getirirler.

3. Kuruluş Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden 1 yıl sonra, yeni se
çilen Parlamento, 6 üyeden oluşan bir Bakanlar Kurulu seçer. Bu Anaya
sanın Başkanlık Konseyi ile ilgili olan hükümleri mutatis mutandis. Ba
kanlar Kurulunun seçimi, işleyişi ve (Devlet Başkanlığına verilen yetkiler 
hariç) yetkilerine uygulanır.

4. Geçiş döneminin ikinci safhası boyunca. Devlet Başkanlığı işlev
leri Eş Başkanlarca sürdürülürken, Bakanlar Kurulu Kıbrıs <ortak devlet> 
hükümeti olarak görev yapar.

5. Kuruluş Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden üç yıl sonra, Bakan
lar Kurulu, Anayasa hükümleri uyarınca Başkanlık Konseyine dönüşür ve 
geri kalan üç yıl için. Devlet Başkanlığı fonksiyonlarını da üstlenir; bu sü
rede, Başkan ve Başkan Yardımcısının dönüşümlü görev süreleri 6 aydır.

Madde 4 0 :  <Parça deviei> yürütme orgam [başkanlanimn Baş
kanlık Konseyi toplantılânna katılımı

Kuruluş Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra ilk 10 yıl bo
yunca, <parça devlet>lerin [yürütme başkanları]"*®, oy hakları olmadan. 
Bakanlar Kurulu toplantılarına ve daha sonra Başkanlık Konseyi toplantı
larına katılmak üzere davet edilir.

Madde 41: Avrupa Birliği’ne katılım antlaşmasınm yürürlüğe girmesi
Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne katılım şartlarını Kuruluş Anlaşmasıyla 

birlikte onaylayan referandum, Eş Başkanları, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne 
katılımını öngören Antlaşmayı imzalamaları ve onaylamaları için yetkili 
ve zorunlu kılar.

Madde 42: Yüksek Maiıkeme Yargıçlarının atanması ve ilk görev 
süreleri

Kuruluş Anlaşmasının yürürlüğe girmesini müteakip 1 hafta içinde, 
yasaya uygun olarak geçici bir Kıbrıs Yüksek Mahkemesi oluşturulur. 
Kuruluş Anlaşması yürürlüğe girdikten bir sene sonra göreve gelecek 
sürekli Yüksek Mahkeme atanana kadar, bu Mahkeme, Anayasa tarafın
dan Yüksek Mahkemeye tanınan yetkileri kullanır.

Madde 43: Kamu hizmeti
Yasa, kamu hizmetinin farklı bölümlerinin oluşumuna ilişkin Anaya

sa hükümlerinin tam uygulanmasını sağlamak amacıyla, Kuruluş Anlaş
masının yürürlüğe girmesinden itibaren [rakam yazınız] yılı geçmeyecek 
şekilde, uygulama prosedürlerini ve takvimini belirler.

Madde 44: Kuruluş Anlaşması’mn yürürlüğe girmesinden önceki 
borçların sorumluluğu

<Ortak devlet>, Yunanistan veya Türkiye’den veya silah alımı için 
edinilen ilgili <parça devlet>in ödemekle yükümlü olduğu borçlar hariç, 
Kuruluş Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden önce alınan borçların so
rumluluğunu üstlenir. Özel çoğunluk mevzuatı, <parça devletlerin> 
borçlarının <ortak devlete> iade edilmesini öngörebilir.

Madde 45: Resmi dillerin öğretilmesi
Madde 7(4)’te öngörüldüğü üzere, <ortak devletin> resmi dillerinin 

ortaokul öğrencilerine öğretilmesine yönelik zorunlu eğitim. Kuruluş An
laşmasının yürürlüğe girmesinden sonra en geç üç yıl içinde başlar.

Madde 46: Devlet malları
<Ortak devlet>in kamu mallarının listesi bu Anayasanın ilişiğinde 

sunulur. Diğer kamu malları, sözkonusu malların bulunduğu <parça dev- 
let>e aittir.

Bölüm VII: EK HÜKÜMLER
[diğer maddeleri ekleyiniz]

İLİŞİK 1: KIBRIS’IN VE <PARÇA DEVLETLER>İN HARİTASI
[üzerinde uzlaşıya varılan ve <parça devlet> sınırlarını gösteren to- 

pografik haritayı yerleştiriniz]

İLİŞİK 2: KIBRIS'IN BAYRAĞI
[kabul edilen bayrağın resmini yerleştiriniz]

İLİŞİK 3: KIBRIS MİLLİ MARŞI
[kabul edilen milli marşı yerleştiriniz]

İLİŞİK 4: <ORTAK DEVLET> MALLARI
[kabul edilen listeyi yerleştiriniz - <ortak devlet> mallarının tanımı]

TASLAK İLAVE li: ANAYASAL NİTELİKLİ YASALAR

Bu ilavenin İlişikleri, Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe girmesiyle 
Anayasal Nitelikli Yasa olacak ve işbu Anayasaya uygun olarak değiştiri
lebilecektir.

İLİŞİK 1: ANAYASAL NİTELİKLİ YASALARIN GELİŞTİRİLMESİ VE 
KABUL EDİLMESİNİ DÜZENLEYEN ANAYASAL NİTELİKLİ YASA

[metni yerleştiriniz]

İLİŞİK 2: POLİS İLE İLGİLİ HUSUSLAR VE ORTAK SORUŞTURMA 
ÖRGÜTÜNE İLİŞKİN

ANAYASAL NİTELİKLİ YASA

Madde 1: <Parça devlet> polisi
Her <parça devlet>in 700’ü aşmayacak polis memuruna ilaveten 

<parça devlet>te yaşayan her bin kişiye beş polis memuru düşecek sa
yıda polis memuru olabilir. <Parça devlet> polisi sadece rutin sivil polis 
görevlerini yerine getirmeye uygun silahlar taşıyabilir.

Madde 2: Ortak Soruşturma Örgütü
Ortak Soruşturma Örgütü, <ortak devlet> ve <parça devletler>e 

mensup eşit sayıda polis memurundan oluşur ve <ortak devlet>in Baş-
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savcisl’na bağlıdır. Örgüt, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para ak
lama ve organize suçlarla mücadele eder. Ayrıca Örgüt, <ortak devlet> 
veya <parça devlet> yetkililerinin talebi üzerine <ortak devlet> veya <par- 
ça devlet> polisinin polislik görevlerini suistimal edip etmediğini ve Ana- 
yasa’nın 6 (3) ve (4) maddelerinin ihlal edildiği iddialarını soruşturur.

Madde 3: İşbirliği
Ortak Soruşturma Örgütü ve <ortak devlet> polisi, <ortak devlet> ve 

<parça devlet>ler arasında var olan ve polisiye olaylarda işbirliğini öngö
ren Anlaşmaya uygun olarak, hem kendi aralarında hem de <parça dev- 
let> polisi ile işbirliği yapar.

[diğer maddeleri yerleştiriniz]

İLİŞİK 3: <PARÇA DEVLET> İÇ VATANDAŞLIK STATÜSÜNE İLİŞKİN
ANAYASAL NİTELİKLİ YASA

Madde 1: Kuruluş Anlaşması'mn yürürlüğe girmesiyle oluşacak 
<parça devleller>in iç vatandaşlılc statüsü

1. Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe girmesiyle birlikte, Kıbrıs vatan
daşları otomatik olarak o tarihte ikamet etmekte oldukları bölgeyi idare 
etmekte olan parça devletin iç vatandaşlık hakkını alır.

2. Yurtdışmda ikamet etmekte olan Kıbnslılar, kendilerinin veya ata
larının 1974 öncesinde Kıbrıs Rum toplumuna mensup olmaları halinde 
Kıbrıs Rum parça devletinin vatandaşı; kendilerinin veya atalarının 1974 
öncesinde Kıbrıs Türk toplumuna mensup olmaları halinde ise Kıbrıs 
Türk parça devletinin vatandaşı sayılır.

Madde 2: <Parça devlet> iç vatandaşlık statüsünün kazanılması
1, Kıbrıs vatandaşlığını kazananlar, vatandaşlığa kabul edilmelerini 

müteakip yedi yıl ikamet etme şartına bağlı olarak, aynı zamanda ikamet 
etmekte oldukları parça devletin vatandaşlığını kazanırlar. Bu koşulu ye
rine getiremeyecek durumda olanlar, daha uzun süre bulundukları <par- 
ça devlet>in iç vatandaşlık statüsünü elde ederler.

2. Herhangi bir Kıbrıs vatandaşı, kesintisiz olarak yedi yıl bir <parça 
devlet>te ikamet etmesi halinde o <parça devlet>in iç vatandaşı olmak 
için müracaat hakkını kazanır.

Madde 3: <Parça devlet> düzeyinde siyasi hakların kullanılması
Bir <parça devlet>, Avrupa Birliği hukuku ve bu Anayasa’nın elver

diği ölçüde kendi iç vatandaşlığını taşıyan kişilerin siyasi haklarını kullan
malarına sınırlama getirebilir.

Madde 4: Ülkeye giriş ve ikametin engellenmesine ilişkin Yüksek 
Mahkeme emirleri

Bir <parça devlet>, kendi iç vatandaşlık statüsünü taşımayan bir 
şahsın o <parça devlet>e girişini ve ikametini yasaklamak üzere emir ver
mesi için Kıbrıs Yüksek Mahkeme'sine müracaat edebilir. Sözkonusu 
şahısın o <parça devlet>te şiddet eylemlerine katılmış olması veya katıl
ması veya şiddet kışkırtıcılığı yapmış olması veya yapması ve o <parça 
devlet>teki varlığının kamu güvenliği veya kamu düzeni açısından tehli
keli olması durumunda Yüksek Mahkeme yasaklama emri verir.

Madde 5: Kıbrıslı olmayanların ikametlerinin makul kısıtlanması
<Parça devletler>, uluslararası hukuk, Avrupa Birliği hukuku ve bu 

Anayasa sınırları dahilinde, Kıbrıslı olmayanların İkametleriyle ilgili kural 
ve düzenlemeleri <ortak devlet>inkinden daha kısıtlayıcı olarak belirleye
bilir.

Maddığ 6: Kıbnslıların ikametlerinin makul kısıtlanması
Bir <parça devlet>, o <parça devlet>in iç vatandaşlığına sahip olma

yan Kıbrıs vatandaşlarının, bu tip kişilerin sayısının bir belediyenin sınır

ları dahilinde veya köyün toplam nüfusunun üçte birini geçmesi halinde, 
ikamet etme hakkını kısıtlayabilir.

Madde 7: İkamet ile ilg ili makul, geçici kısıtlamalar
1. Yukarıda belirtilen Madde’nin koşulları saklı kalmak kaydıyla, 

<parça devletler>. Kuruluş Anlaşması’nın yürürlüğe girmesini müteakip 
20 yıllık geçici dönem suresince, <parça devlet>in iç vatandaşlığına sa
hip olmayan Kıbrıs vatandaşlarının ikamet hakkını, bu tip şahısların sayı
sının bir belediyenin veya köyün toplam nüfusunun belli bir yüzdeliğe 
ulaşması tıalinde, ayırım yapmadan, daha fazla kısıtlar; Kuruluş Anlaş- 
ması’nın yürürlüğe girdiği ilk yıl için bu yüzdelik %1, ilk yılı müteakip her 
üç yıl için ise %3 artar.

2. Makul kısıtlama dahilinde, öncelik Taşınmaz Mal Kurulu tarafın
dan malları iade edilen şahıslar ile ailelerine; ikinci olarak 1963 ile 
1974’ten önce ilgili belediye ve köyün yerli halkı ve ailelerine; ve üçüncü 
olarak ise bu kategorilerden herhangi birine ait şahısların varislerine ve
rilir.

3. TilIyria köyleri Amadhies/Günebakan, Limnitis/Yeşilırmak, Sele- 
mani/Süleymaniye, Xerovounos/Kurutepe ve Agios Georgios/Madenli- 
köy, Maronit köyleri Agia Marina/Gürpınar, Asomatos/Özhan, Karpas- 
ha/Karpaşa ve Kormakiti/Koruçam, Mesarya köyleri Pile ve (1960’da 
%20 den fazla Kıbrıslı Türkün bulunduğu ve toprak ayarlaması yapıla
cak bölge .içinde kalması halinde diğer başka köyleri ekleyiniz)

Karpaz köyleri Rizokarpaso/Dipkarpaz, AgialousaA'eni Erenköy, 
AgiaTrias/Sipahi, Melanarga/Adaçay köylerine ait önceki yerli halk ve to
runlarına bu köylerde ikamet etme konusunda hiçbir kısıtlama getiril- 
mez.”l7

[diğer maddeleri yerleştiriniz]

TASLAK İLAVE III; KURULUŞ ANLAŞMASI NIN YÜRÜRLÜĞE GİR
MESİNİ MÜTEAKİP GEÇERLİ OLAN <ORTAK DEVLET> YASASI

Bu İlave’nin İlişikleri Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe girmesini 
müteakip geçerli olan <ortak devlet> yasasıdır ve Anayasa uyarınca de
ğiştirilebilir.

İLİŞİK 1: KIBRIS’IN MİLLİ MARŞI, BAYRAĞI, AMBLEMİ VE NİŞAN
LARINA (VE KULLANIMLARINA) İLİŞKİN YASA

[metni yerleştiriniz]

İLİŞİK 2: DIŞ İLİŞKİLERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YASA

Madde 1: Kıbrıs’ın diplomatik misyonlarının oluşumu
1. Kıbrıs’ın New York ve Cenevre’deki Birleşmiş Milletler, Avru

pa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Birleşik Krallık, Fransa, Birleşik Devletler, 
Rusya ve Çin nezdindeki misyon şefleri her iki <parça devlet>ten eşit sa
yıdadır.

2. İşbu Madde Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe girmesini mü
teakip [üç] yılı aşmaksızın tümüyle uygulamaya konur.

[diğer maddeleri yerleştiriniz]

İLİŞİK 3: AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLERİN DÜZENLENMESİNE 
İLİŞKİN YASA

[metni yerleştiriniz]

İLİŞİK 4: KIBRIS VATANDAŞLIĞI YASASI

Madde 1: Genel Hükümler
Bu kanun Kuruluş Anlaşması şartları. Anayasa ve uluslararası ve Av

rupa Birliği standartları uyarınca Kıbrıs vatandaşlığı alma (ve kaybetme) 
şartlarını belirler.
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Madde 2: [Çifte vatandaşlık]
[eğer varsa madde ekleyiniz]

IVfadde 3: Kuruluş Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonra 
Kıbrıs vatandaşlığı

1. Kuruluş Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonra Kıbrıs vatan
daşlığına kabul edilecek şahıslar aşağıda tarif edilmiştir:

a. 1960’da Kıbrıs vatandaşı olanlar ve onların soyundan gelenler;
b. 18 yaşında ve Kıbrıs doğumlu olup da en sz yedi yıl sürekli Kıb

rıs’ta ikamet edenler;
c. Kıbrıs vatandaşı biri İle evli olup, Kıbrıs'ta en az iki yıl sürekli ika

met edenler; ve
d. Yukarıdaki evsaftaki kimselerin sürekli Kıbrıs’ta ikamet eden ço

cukları.
2. [Yukarıdakilere ek olarak, Kapsamlı Çözüme taraf olanların kabul 

ettiği listede ismi olan şahıslar, Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe girme
sinden sonra Kıbrıs vatandaşı kabul edilecektir. Bu şahısların eşleri ile 
çocukları da, Kıbrıs vatandaşı olarak kabul edilmeyi engelleyecek belli 
nedenler olmaması halinde, listeye dahil edilirler.]

Madde 4: Kıbrıs vatandaşlığının kazanılması
Kıbrıs vatandaşlığı bu yasa hükümleri uyarınca kazanılır:
a. Ebeveynlerden birinin Kıbrıs vatandaşı olması halinde, doğumla 

birlikte otomatik olarak;
b. Tabiiyete geçme; veya
c. [ek madde ekleyiniz]

Madde 5: Tabiyete geçme yolu ile kazanılması
Bir yabancı, aşağıdaki şartları yerine getirmesi halinde vatandaşlığa 

müracaat edebilir:
a. 18 yaşına gelmiş olmak;
b. Başvuruda bulunmazdan önce kanuni olarak Kıbrıs’ta 7 yıl sürey

le kesintisiz şekilde yaşamış olmak;
c. [Kıbrıs’taki resmi dillerden birine vakıf olmak];
d. <Ortak devlet> veya <parça devlet> makamları tarafından, kendi 

kanunları uyarınca Kıbrıs’tan uzaklaştırılmasını gerektiren bir güvenlik 
veya koruyucu tedbire tabi olmamak; ve

e. Müracaatı yapmadan önce geçen yedi yıl içerisinde önceden ta
sarlanmış bir suç için bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış ol
mak.

Madde 6: Kolaylaştırılmış Kıbrıs vatandaşlığının kazanılması
Kıbrıs vatandaşlığı kolaylaştırılmış şekilde elde edilebilir;
a. Bu hükümler uyarınca Kıbrıs vatandaşlığı bulunan kişilerin eşleri, 

en az iki yıl boyunca evli olmak kaydıyla, Kıbrıs vatandaşlığı talebinde bu
lunarak; veya

b. Bu hükümler uyarınca Kıbrıs vatandaşlığı bulunan şahısların ço
cukları otomatik olarak vatandaşlık alabilir.

Madde 7: Kıbrıs vatandaşlığının kaybedilmesi
[varsa madde ekleyin]

Madde 8: Pasaportlar
1. Vatandaşlık Kurulu, bu hükümler uyarınca Kıbrıs vatandaşlarına 

pasaport verir.
2. Vatandaşlık Kurulu, geçici bir dönem için (gün sayısı belirtin), Ku

ruluş Anlaşması yürüdüğe girmeden önce verilen seyahat belgelerini 
mühürleyerek bu belgelerin Kıbrıs tarafından tanınmasını sağlar.

Madde 9: Vatandaşlık Kurulu
1. Vatandaşlık Kurulu her <parça devlet>ten üçer kişiden oluşturu

lur ve başkanlık bir yıllık sürelerle dönüşümlü olarak gerçekleşir.
2. Vatandaşlık Kurulu çalışmalarını sürdürdüğü ilk iki yıl için, Kıbrıs- 

lı üyelere ek olarak, Kıbrıslı olmayan ve aynı zamanda Yunanistan, Tür
kiye ve Birleşik Krallık vatandaşı da olmayan, iki ek üye Kurulda yer alır. 
Kıbrıslı olmayan üyeler aynı zamanda Yabancılar Kurulunda de yer alabi
lirler.

3. Vatandaşlık Kurulu üyeleri Başkanlık Konseyi tarafından atanır ve 
Parlamento’da alınacak özel çoğunlukla onaylanır.

Madde 10: Vatandaşlık yasasının uygulanması
1. Vatandaşlık yasasının uygulanmasını Vatandaşlık Kurulu üstlenir 

ve Kurul bu amaçla tüzük ve yönetmelikler yapar.
2. Vatandaşlık Komitesi bu yasa, tüzük ve yönetmelikleri uyarınca 

Kıbrıs vatandaşlığı için yapılan başvurularla ilgili işlemleri yürütmek üze
re personel atar ve bunları denetler.

Madde 11: Vatandaşlık kararlarına itirazların incelenmesi
1. Vatandaşlık konusunda Kurul personelinin vereceği kararlar için 

Vatandaşlık Kurulu’na itiraz hakkı vardır.
2. Vatandaşlık Kurulunun kararları Yüksek Mahkeme'nin yargısal 

denetimine tabidir.

Madde 12: Geçici kural ve düzenlemeler
<Ortak devlet> Parlamentosu vatandaşlık konusunda detaylı düzen

lemeler yapana kadar. Vatandaşlık Kurulu, bu hükümlere ve yukarıda be
lirtilen uluslararası enstrümanlara uygun olarak, ayrıca Kıbrıs’ın AB’ne 
Katılım Antlaşması’ndan doğacak yükümlülükleri de gözönünde bulun
durarak, vatandaşlıkla ilgili kural ve düzenlemeleri yapar.

[diğer maddeleri ekleyiniz]

İLİŞİK 5: YABANCILAR, MUHACERET VE İLTİCA YASASI

Madde 1: Genel hükümler
Bu yasa, ikamet, muhaceret ve iltica şartlarını, Kuruluş Anlaşması, 

Anayasa, uluslararası ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak belir
ler.

Madde 2: Yunan ve Türk uyruklu şahısların giriş ve ikamet hak
ları.

1: Kıbrıs, Yunan ve Türk uyruklu şahıslara giriş ve ikamet hakları ko
nusunda, Avrupa Birliği hukuku ve Kıbrıs’ın Avrupa Birliğine katılım şart
larının izin verdiği ölçüde eşit davranır.

2. Yabancılar Kurulu, Kıbrıs Rum <parça devlet>inde sürekli ikamet 
etmekte olan Yunan yurttaşlannın sayısının Rum <parça devleti> iç yurt
taşlığı taşıyan Kıbrıslı nüfusun %10’una ulaşması durumunda Yunan 
yurttaşlarının; ve aynı şekilde Kıbrıs Türk <parça devlet>inde sürekli ika
met etmekte olan Türk vatandaşlarını sayısının Kıbrıs Türk <parça dev- 
let>i iç yurttaşlığı taşıyan Kıbrıslı nüfusun %10’una ulaşması durumun
da Türk yurttaşlarının, Kıbrıs’a gelip yerleşmesine (göçüne) izin vermez 
(onaylamaz). Bu madde amaçları için, hem Kıbrıs hem de gerek Yunan 
gerekse Türk yurttaşlığı taşıyanlar, sadece Kıbrıs yurttaşı sayılacaktır.

3. Kuruluş Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle, Yabancılar Kurulu, 
yukarıdaki paragrafta belirtilen düzeyde olmak üzere <parça devlet>leri 
Türk ve Yunan uyruklulara daimi ikamet hakkı verilmesi için yetkilendi
rir.

Madde 3: İltica
Yabancılar Kurulu, iltica hakkını 1951 Göçmenlerin Statülerini belir

leyen Cenevre Sözleşmesi ve onun 1967’deki protokolü, 1997 İltica Ta
lep Edenler ile ilgili Dublin Sözleşmesi, Kıbrıs’ta yürürlükte olan 1950 Av
rupa İnsan Haklarını Koruma ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi ve onun

Ummn^Ocak -2003 1 5



ek protokolleri, ve Kıbrıs’ta yürürlükte olan diğer ilgili uluslararası enst
rümanlara göre verir.

Madde 4: Yabancılar Kurulu
1. Yabancılar Kurulu her <parça devlet>ten üç kişiden oluşur ve baş

kanlık yıllık rotasyona tabidir.
2. Çalışmasının ilk iki yılında, Yabancılar Kurulunda, ek olarak, Kıb

rıs, Yunanistan, Türkiye veya Birleşik Krallık vatandaşı olmayan iki kişi 
görev alır. Kıbrıslı olmayan şahıslar aynı zamanda Vatandaşlık Kurulun
da da görev yapabilir.

3. Yabancılar Kurulu üyeleri. Başkanlık Konseyi tarafından atanır ve 
Parlamentoda özel çoğunluk ile da onaylanır.

Madde 5: Yasanın uygulanması
1. Yabancılar Kurulu bu yasanın uygulanması ile görevli olur ve bu 

amaçla tüzük ve yönetmelikler yapar.
2. Yabancılar Kurulu bu yasa ve çıkaracağı tüzük ve yönetmelikleri

ne göre muhaceret, iltica, sınır dışı etme veya suçluların iadesi ile ilgili 
talepleri işleme koyacak personeli atar ve denetler.

Madde 6: Muhaceret, iltica, sınır dışı etme veya suçluların iade
si ile  ilg ili alınan icararlara itiraz

1. Kurul personelinin, muhaceret, iltica, sınır dışı etme veya suçlu
ların iadesi ile ilgili vermiş oldukları kararlara karşı. Yabancılar Kuruluna 
itiraz etme hakkı vardır.

2. Yabancılar Kurulu’nun kararları, Yüksek Mahkeme’nin yargısal 
denetimine tabidir.

Madde 7: Geçici kural ve düzenlemeler
<Ortak devlet> Parlamentosu vatandaşlık konusunda detaylı düzen

lemeler yapana kadar, Yabancılar Kurulu, bu hükümlere ve yukarıda be
lirtilen uluslararası enstrümanlara uygun olarak, ayrıca Kıbrıs’ın AB’ne 
Katılım Antlaşması’ndan doğacak yükümlülükleri gözönünde bulundura
rak, vatandaşlıkla ilgili kural ve düzenlemeleri yapar.

[diğer maddeleri ekleyiniz]

İLİŞİK 6; MERKEZ BANKASI YASASI 

BÖLÜM I: GEÇİCİ HÜKÜMLER

Madde 1: Kıbrıs vatandaşlarının ve Kıbrıs’ta il(amet edenlerin 
mevduatlarının ikamesi

Kıbrıs vatandaşları ve Kıbrıs’ta ikamet edenlerin Kıbrıs bankalarında 
bulunan Türk Lirası mevduatlarını, Türkiye Merkez Bankası, sözkonusu 
miktarları Euro cinsinden Kıbrıs Merkez Bankası’na yatırdığı kurdan, Kıb
rıs Merkez Bankası Kıbrıs Lirasına çevirir.

[diğer maddeleri ekleyiniz]

İLİŞİK 7:<0RTAK DEVLET>TE VERGİLENDİRME VE MALİYE İLE 
İLGİLİ YASA

Madde 1: <Parça deviet>lere transfer
1. <Ortak devlet>, dolaylı vergilerden elde ettiği ve Avrupa Birliği’ne 

transfer etmediği gelirinin en az %50’sini nüfuslarıyla orantılı bir şekil- 
de<parça devlet>lere transfer eder.

2. <Ortak devlet>, dolaylı vergilerden elde edeceği ve Avrupa Birliği
ne transfer etmediği gelirlerin %5’inden az olmaması kaydıyla, <parça 
devlet>ler arasındaki işbirliği projelerini veya farklı <parça devlet>lerde 
bulunan belediyeleri finanse etmeye harcar.

[diğer maddeleri ekleyiniz]

il iş ik  8:<0RTAK DEVLET> BÜTÇE YASASI

Madde 1: Bir önceki bütçenin geçici olarak uygulanması
Parlamento, mali yıl başlamadan önce bütçeyi onaylayamazsa. Yük

sek Mahkeme yetki uyuşmazlıkları çözme yetkisini kullanırken aksine ka
rar almazsa, bir önceki yılın bütçesi, enflasyon oranından %1 eksik olan 
enflasyon oranına göre ayarlanır, bir sonraki mali yıl için uygulanır, 

[diğer maddeleri ekleyiniz]

İLİŞİK 9: ULUSLARARASI TİCARET, GÜMRÜK VE RÜSUMAT YA
SASI

[metni ekleyiniz]

İLİŞİK 10: HAVACILIK VE HAVA SAHASININ YÖNETİMİ YASASI
[metni ekleyiniz: eklenecek metin, komşu devletlerin temel çıkarları

nı ve meşru kaygılarını, Kıbrıs adasının Doğu Akdeniz’deki coğrafi konu
munu, Kuruluş Antlaşmasının yürürlüğe girmesi ile Kıbrıs’ı bağlayan ant
laşma şartlarını ve uluslararası hukukun ilgili prensip ve kurallarını dik
kate alır]

İLİŞİK 11: ULUSLARARASI DENİZCİLİK,
KARA SULARI, VE KITA SAHANLIĞI YASASI
[metni ekleyiniz; eklenecek metin, komşu devletlerin temel çıkarları

nı ve meşru kaygılarını, Kıbrıs adasının Doğu Akdeniz’deki coğrafi konu
munu, Kuruluş Antlaşmasının yürürlüğe girmesi ile Kıbrıs’ı bağlayan ant
laşma şartlarını ve uluslararası hukukun ilgili prensip ve kurallarını dik
kate alır]

İLİŞİK 12: POSTA HİZMETLERİ YASASI
[metni ekleyiniz]
İLİŞİK 13: HABERLEŞME YASASI
[metni ekleyiniz]
İLİŞİK 14: METOROLOJİ YASASI
[metni ekleyiniz]
İLİŞİK 15: AĞIRLIKLAR VE ÖLÇÜ BİRİMLERİ YASASI
[metni ekleyiniz]
İLİŞİK 16: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YASASI
[metni ekleyiniz]
İLİŞİK 17: ESKİ ESERLER YASASI
[metni ekleyiniz]
İLİŞİK 18: SEÇİMLE GÖREVE GELEN <ORTAK DEVLET> MAKAM

LARININ SEÇİMİNE İLİŞKİN YASA
[metni ekleyiniz]
İLİŞİK 19: <ORTAK DEVLET> YÖNETİM YASASI
[metni ekleyiniz]
İLİŞİK 20: <ORTAK DEVLET> POLİS YASASI
[metni ekleyiniz]

İLİŞİK 21: YASAMA USULÜ VE ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNDE İZ
LENECEK USULE İLİŞKİN YASA

[metni ekleyiniz: metin, diğer hususlar yanında, <parça devlet> hü
kümetleri ve toplumun diğer ilgili sektörlerinin istişarelerini düzenleyici 
prosedürü de içermelidir]

İLİŞİK 22: YARGI YÖNETİMİ YASASI

Madde 1: Yüksek Mahkeme Yargıçları
1. Yüksek Mahkeme Yargıçları <ortak devlet> veya <parça devlet>le- 

rin herhangi birinde başka bir kamu görevi yapamayacaktır,
2. Yargıçlar 75’inci doğum günlerinden sonra görevlerine devam 

edemezler.
3. Adliye Kurulu’nca önerilen aday listesinden her <parça devlet>
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İçin üçer yargıç ve Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık vatandaşı ol
mamak kaydıyla, üç Kıbrıslı olmayan yargıç Başkanlık Konseyi’nce tespit 
edilerek atanır.

4. Bir münhal olması durumunda. Başkanlık Konseyi, Adliye Kuru- 
lu’nun önerisi ve bu maddede belirtilen oluşumu değiştirmemek kaydıy- 
la geriye kalan görev süresi için atama yapar.

Madde 2: Yüksek Mahkeme Başkam
Yüksek Mahkeme Yargıçları kendi aralarından yenilenebilir üç yıllık 

bir görev süresi için bir kişiyi Yüksek Mahkeme Başkanı olarak seçer.

Madde 3: Yargıçlann Kıdemi
Yüksek Mahkeme Başkanı, Yüksek Mahkeme Yargıçlarının en kı

demlisi olarak kabul edilir. Diğer Yargıçlar arasında kıdem görev süresi, 
eşit görev süresi olması durumunda ise, yaş dikkate alınarak belirlenir.

Madde 4: Adliye Kurulu
1. Adliye Kurulu, her <parça devlet>in en kıdemli Yüksek Mahkeme 

Yargıcı ve Kıbrıslı olmayan Yargıçlardan en kıdemlisi olmak üzere üç 
<ortak devlet> Yüksek Mahkeme Yargıcından; <ortak devlet>in Başsavcı 
ve Başsavcı Yardımcısından; ve her <parça devlet>in Başsavcısı, en yük
sek Mahkemesinin Başkanı ve Baro Konseyi Başkanından oluşur.

2. Geçici Yüksek Mahkemede en kıdemli Yargıcın ayrıca en yüksek 
<parça devlet> Mahkemesinin Başkanı olması durumunda, ikinci en kı
demli Yargıç Adliye Kurulunda diğerinin yerini alır.

3. Adliye Kurulu isim listesi üzerinde üçte iki çoğunlukla karar alır.

Madde 5: Yüksek Mahkemenin Kısmen Periyodik Olarak Yenilen
mesi

1. Yüksek Mahkemenin periyodik olarak kısmi yenilenmesini sağla
mak amacıyla asli üyelerin görev süreleri aşağıdaki gibidir:

a. Her <parça devlet>ten birer Yargıcın ve Kıbrıslı olmayan bir Yar
gıcın görev süresi üç yıl;

b. Her <parça devlet>ten birer Yargıcın ve Kıbrıslı olmayan bir Yar
gıcın görev süresi altı yıl; ve

c. Her <parça devlet>ten birer Yargıcın ve Kıbrıslı olmayan bir Yar
gıcın görev süresi dokuz yıl.

2. Yargıçların kendi aralarında, hangi görev süresini kimin alacağı 
konusunda bir anlaşmaya varamamaları durumunda, her grubun kendi 
içinde kuraya başvurulur.

Madde 6: Geçici Yüksek Mahkeme
1. Ortak Başkanlar, Geçici Adliye Kurulunca ve bu yasada belirtilen 

oranlara uygun olarak hazırlanan üye listesinden Geçici Yüksek Mahke
me üyelerini atar.

2. Geçici Yüksek Mahkeme Yargıcı adaylarını önerecek olan Geçici 
Adliye Kurulu, her <parça devlet>in Başsavcısı, en yüksek Mahkeme 
Başkanı ve Baro Konseyi Başkanından oluşacaktır.

3. Geçici Yüksek Mahkemede bir yıl boyunca görev alacak olan Kıb- 
rıslı Yargıçlar bu sürede Yüksek Mahkemedeki görevleri elverdiği sürece 
<parça devlet>lerdeki diğer görevlerini de sürdürebilecekler. Kıbrıs Yük
sek Mahkemesindeki Yargıçlık görevlerine öncelik verirler.

4. Geçici Yüksek Mahkemede görev yapacak Kıbrıslı olmayan Yar
gıçlar Uluslararası Adalet Divanındaki Yargıçlara benzer şekilde ödene
ceklerdir.

[diğer maddeleri ekleyiniz.]

İLİŞİK 23: ORTAK DEVLET> SUÇLARI YASASI
[metni ekleyiniz; örneğin terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, kara pa

ra aklama, organize suçlar ve <ortak devlet> yasalarına karşı işlenen suç
ları düzenleyen Ceza Yasası]

TASLAK EK IV: KURUCU ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİN
DEN SONRA <ORTAK DEVLET> VE <PARÇA DEVLET>LE» ARASINDAKİ 
İŞBİRLİĞİ ANUŞMALARI

Bu ekin ilişikleri. Kuruluş Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden son
ra <ortak devlet> ve <parça devlet>ler arasındaki İşbirliği Anlaşmaları 
olacaktır. Bu anlaşmalar <ortak devlet> ve her iki <parça devlet>in anlaş
maları durumunda değiştirilebilir.

İLİŞİK 1: DIŞ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
[metni ekleyiniz]
İLİŞİK 2: AB İLE İLİŞKİLER HUSUSUNDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Madde 1: Anlaşmanın Kapsamı
Bu Anlaşma, Kıbrıs’ın ağırlıklı veya münhasıran <parça devlet>lerin 

yetkileri dahilinde bulunan AB konularında temsiliyetlerini ve karar alma
larını düzenler.

Madde 2: Bilgilendirme Görevi
<Ortak devlet>, <parça devlet>leri yetki alanlarına girdiğince, Avru

pa’nın entegrasyonu konularında, geciktirilmeksiniz bilgilendirecektir. Bu 
görev aşağıdakilerin iletilmesini içerecektir:

a. Avrupa Birliği organlarının belgeleri, raporları ve bildirileri;
b. Bakanlar seviyesindeki gayrı resmi toplantılara ilişkin belge, rapor 

ve bildiriler;
c. Avrupa Birliği Adalet Divanında görülmekte olan davalarla ilgili 

bilgi ve belgeler;
d. Kıbrıs'ın Avrupa Birliği daimi temsilciliğinin raporları.

Madde 3: Karar Alma
1. <ortak devlet>. Madde 1 'de belirtilen konularda, <parça devletler> 

tarafından zamanında ortaya konan görüşleri dikkate alacaktır. Her iki 
<parça devlet> tarafından zamanında ortaya konan görüşler, birbiriyle 
uyumlu olmaları halinde, AB'de ilgili konuda yürüteceği müzakereler ve 
yapacağı oylama esnasında <ortak devlet> için yasal olarak bağlayıcı ola- 
caktır.<Ortak devlet> bu fikir veya görüşten, ancak, dış ilişkiler bağlamın
da zorunlu nedenlerin varlığı halinde sapabilecektir.

2. Madde 1 'de belirtilen konularda <parça devletlerin> görüşleri ara
sında kalıcı bir uyumsuzluk mevcut olması halinde <ortak devletin> tav
rını belirlemek üzere koordinasyon görevini Koordinasyon Grubu üstle^ 
necektir. Koordinasyon Grubu, Başkanlık Konseyinin Dışişleri ve AB ile 
ilişkilerden sorumlu üyelerinin birer temsilcisini ve <parça devlet>lerden 
birer temsilciyi içerecektir. Koordinasyon Grubunun kararları AB'deki il
gili temsilci için bağlayıcı olacaktır.

3. Koordinasyon Grubunun ortaya koyduğu tavır sadece istisnai du
rumlarda değiştirilebilecektir. Koordinasyon Grubu tarafından ortaya ko
nan tavrın bir AB organının devam eden bir toplantısına ivedilikle uyar
lanmasının söz konusu olması halinde, ilgili temsilci derhal Koordinas
yon Grubunu haberdar edecektir. Koordinasyon Grubunun gözden geçi
rilmiş kararının zamanında elde edilememesi halinde, Kıbrıs temsilcisi, 
bir bütün olarak Kıbrıs'ın genel çıkarlarına hitap etmesi en muhtemel tav
rı ad referandum ortaya koyacaktır. IMihai tavır 48 saat içerisinde AB'ne 
bildirilecektir.

Madde 4: Tm siliyet
1. Kıbrıs, Aft'Ude <ortak devletin> bir temsilcisi veya <parça dev- 

let>lçrden herhangi birinin bir temsilcisi tarafından temsil edilebilir.
2. Temsilciler, Koordinasyon Grubunun önerisi üzerine Başkanlık 

Konseyi tarafından atanır.
3. AB Konseyine atanan temsilciler Konsey Genel Sekreterliğine bil

dirilecektir. Bu gibi temsilciler katılacakları toplantılarda yasal bağlayıcı
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lığı olan deklarasyonlar yapmak için münhasır haklara sahip olacaklardır.

Madde 5: Yasa! İşlem
1. <Parça devleblerin yetki alanına giren konularda Avrupa Birli- 

ği’nin veya herhangi bir üyesinin yasal olmayan bir işlemi, veya, yüküm
lülüğünü yerine getirmeyişi durumunda, <parça devlet>in istemi üzeri
ne, Kıbrıs, konu hakkında Avrupa Adalet Divanında dava açacaktır. Bu 
konudaki istem, Başkanlık Konseyine hitaben yazılacak ve Avrupa Adalet 
Divanına götürülen konuyla ilgili tüm bilgileri içerecektir.

2. Bu tür bir yasal girişimin masrafları girişim isteminde bulunan 
<parça devlet> tarafından karşılanacaktır.

Madde 6: Uyarlama
<Ortak devlet> ve <parça devletler> bu anlaşmayı AB entegrasyon 

sürecinin bundan sonraki aşamalarına uyum sağlayabilmek veya doğa
bilecek sair ihtiyaçlara cevap verebilmek üzere konsensüsle kendilerine 
uyarlayacaklardır.

Madde 7; Başkanlık
Kıbrıs AB Dönem Başkanlığı görevini üstlenmeden önce Koordinas

yon Grubu, Başkanlık Konseyine görevin modaliteleriyle ilgili somut öne
rilerde bulunacaktır.

Madde 8: Bu Anlaşmama Uygulanmasmdan Doğacak İhtilaflar
Bu anlaşmanın uygulanmasmdan doğacak her türlü ihtilaf, Kıbrıs 

Yüksek Mahkemesi tarafından karara bağlanacaktır.
(diğer maddeleri ekleyiniz)
İLİŞİK 3: POLİS KONULARINDAKİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
[<Parça devlet>ler Polis Örgütleri arasında ve <ortak devlet> ile 

<parça devlet>ler Polis Örgütleri arasında varılacak işbirliği anlaşmaları; 
ve oluşturulacak Ortak Soruşturma Örgütü’ne ilişkin hükümleri buraya 
ekleyiniz; bu hükümler, bir işbirliği komitesinin oluşturulmasını öngörür; 
ve, inter alia, Sıcak Takip konusuna da çözüm getirir.]

TASLAK EK V: KURULUŞ ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Nİ MÜTEAKİP KIBRIS ÜZERİNDE BAĞLAYICI OLACAK ULUSLARARASI 
ANTLAŞMALARIN LİSTESİ

[uluslararası antlaşmaların listesini ekleyiniz; Birleşmiş IVlilletler 
Antlaşması, Kuruluş Antlaşması, Garanti Antlaşması ve İttifak Antlaşma
sı listeye dahil edilecektir; listeye eklenecek olan diğer uluslararası ant
laşmalar aşağıdaki ilkelere uygun olarak yapılacaktır:

Yunanistan ve Türkiye ile olanlar hariç, tüm ikili ve çok taraflı enst
rümanın buraya ekleneceği varsayılır; taraflardan herhangi birisi, listeye 
geçici olarak eklenmiş bulunan belirli bir enstrümana gerek kapsamlı uz
laşmaya, gerekse Kuruluş Anlaşmasına uygun olmadığı gerekçesiyle iti
raz edebilir.

Yunanistan ve Türkiye ile savunma konusunun dışında yürürlükte 
olan antlaşmalar incelenecek ve Kapsamlı Çözüm veya Kurucu Antlaş
mayla bağdaşmamaları sözkonusu olmadığı takdirde listeye eklenecek
lerdir;

Yunanistan ve Türkiye ile savunma konusunda yürürlükte olan antlaş
malar taraflar aksine karar vermediği sürece bu listeye eklenmeyecektir.]

TASLAK EK VI: TOPRAK DÜZENLEMELERİ

Madde 1: <Parça devlet> smırlarmm belirlenmesi
1. <Parça devlet>lerin sınırları ekteki haritada gösterildiği şekilde 

olacaktır.
2. [üzerinde anlaşma sağlanan sınırı detaylı anlatan metni ekleyiniz]. 

Bu anlatımla harita arasındaki tutarsızlık bir komite tarafından mutabakat 
yoluyla.karara veya mutabakata ulaşılamayan durumlarda, Kıbrıs Yüksek 
Mahkemesi tarafından karara bağlanacaktır.

3. Komite her <parça devlet>ten [sayıyı ekleyiniz] temsilciden ve en 
az bir Kıbrıslı olmayan üyeden oluşacaktır. Bu komite Kurucu Antlaşma
nın yürürlüğe girmesini müteakip atanacak ve sınırı yerinde düzenleye
cektir.

Madde 2: Geçişler ve bağlantı yollan
[Belirleyici metin tarafların aralarında anlaştıkları haritaya uygun 

olarak tadil edilecektir]
Tavsiye edilen her iki harita için de geçerli olan maddeler şunlardır:
1. Bir <parça devlet>in ana bölümü ile bitişik olmayan bölümü ara

sında bulunan doğrudan bağlantı yolları ile bir <parça devlet>in bitişik ol
mayan bölgesinden geçen doğrudan bağlantı yolları üzerindeki sivil tra
fik ancak Yüksek Mahkeme emrine uygun olarak sınırlandırılabilir.

2. Pyrogi ve Athienou'yu birbirine bağlayan yolun tamamı Rum 
<parça devlet>inin bölgesel idaresi altında olacaktır. Kıbrıs Türk <parça 
devlet>i Louroujina/Akıncılar’a geçişi sağlamak için bir alt veya üst geçit 
inşa etme hakkına sahiptir.

3. Rum <parça devlet>i Kontea ve Kalopsida arasında kendi bölge
sel idaresinde olan ve Kıbrıs Türk <parça devlet>inin bölgesel idaresinde 
olan Küklia’nın güneyinden geçen bir yol inşa etme hakkına ve gerekli 
mülkü tam ve etkili tazminat ödeyerek ve Kıbrıs Türk <parça devlet>i ile 
işbirliği yaparak istimlak etme hakkına sahiptir. <Parça devlet>ler inşa
sı Rum <parça devlet> tarafından ödenecek olan gerekli alt veya üst ge
çitlerin yeri konusunda anlaşacaklardır.

Harita A için geçerli kurallar aşağıdaki gibidir:
4. Lefkoşa’nm kuzeyi ile Magosa’yı birbirine bağlayan yolun tümü 

Kıbrıs Türk <parça devlet>inin bölgesel idaresi altında olacaktır. Rum 
<parça devlet>i Pyrga, Stylloi ve Engkomi'ye geçişine olanak vermek 
maksadıyla üç alt veya üst geçit inşa etme hakkına sahiptir.

Madde 3: Su Kaynakları
[Yeni toprak düzenlemelerini göz önüne alarak doğal su kaynakları

nın <parça devlet>ler arasında varılan anlaşma uyarınca paylaşımıyla il
gili metni ekleyiniz.]

Madde 4: Toprak Düzenlemelerinin Evreleri
1. Anlaşma uyarınca toprak düzenlemelerine tabi olan ve yeni bir 

«^parça devlet>in toprak sınırları içerisine giren bölgeler Kuruluş Anlaş
masının yürürlüğe girdiği zaman yasal olarak o <parça deviet>in bir par
çası olmasına karşın, üç yılı aşmayacak bir geçiş döneminde diğer <par- 
ça devlet> tarafından idare edilecek ve bu sürenin hitamında idare diğer 
<parça devlet>e devredilecektir.

2. İdare, ekteki haritada belirtildiği gibi üstünde anlaşmaya varılan 
aşamalar halinde devredilecektir. Devir işlemi Kuruluş Anlaşmasının yü
rürlüğe girmesinden 90 gün sonra çoğunlukla yerleşik olmayan ve ilgili 
<parça devlet>in geriye kalanıyla hemhudut olan bölgelerin devriyle baş
layacaktır: [bölgelerin tarifini ekleyiniz.] Geriye kalan alanlar aşağıda be
lirtildiği şekilde devredilecektir: [geriye kalan alanların devriyle ilgili za
man çizelgelerini ve düzenlemelerini ekleyiniz].

3. Görev mandasına uygun,olarak toprak düzenlemelerine tabi böl
gelerin devir faaliyetlerini kontrol edecek ve güvenli ortamın korunması
na katkıda bulunacak olan Birleşmiş Milletlerle <parça devlet>ler tam bir 
işbirliği içinde olacaklardır.

4. Geçiş dönemi boyunca Rum <parça devlet> ve Kıbrıs Türk <par- 
ça devlet>in idaresinde olacak olan bölgeler aşağıda açıkça işaretlenmiş
tir: [metni ekleyiniz.] Bu dönem boyunca üzerinde anlaşma sağlanan 
geçiş noktalan aşağıdaki gibi olacaktır: [metni ekleyiniz]

Madde 5: Şimdiki Sakinler
Aşağıdaki özel düzenlemeler, toprak ayarlamalarına konu olacak
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olan bölgelerin şu andaki sakinlerinin hak ve çıkarlarını koruyacak ve bir 
düzen içinde uygun yerlerde, uygun meskenlere ve, geçimlerini sağlaya- ■ 
bilmelerine olanak verebilecek şekilde, yeniden yerleştirimelerini güven
ce altına alır.

a. [yazılı metin eklenecektir]

Madde 6: Taşınmaz mallar
Toprak düzenlemelerine tabi mülk Ek V ll’ye dahil İlişik 4’te belirtilen 

hükümler uyarınca ele alınacaktır.

İLİŞİK 1: TOPRAK DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ HARİTA

TASLAK EK VII:1963’DEN BUGÜNE MEYDANA GELEN OLAYLAR
DAN ETKİLENMİŞ MAL VE MÜLKLERİN ELE ALINMASI

BÖLÜM I: GENEL MADDELER
BÖLÜM II: MÜLKİYET HAKLARIMIN KULLANIMIYLA İLGİLİ DÜ

ZENLEME
Kısım A: Tazminat
Kısım B: Tasarrufun iadesi
Kısım C; Satış, takas veya uzun vadeli kiralama
BÖLÜM III; KULLANIM KAYBI
BÖLÜM IV; ADLİ İNCELEME
BÖLÜM V; TADİLAT
İLİŞİK 1: TANIMLAR
İLİŞİK 2; KIBRIS MÜLKİYET KURULU VE TAZMİNAT DÜZENLEME

LERİ
Kısım A; Kıbrıs Mülkiyet Kurulu’nun oluşumu, işleyişi, yetkileri, per

soneli ve maliyeti
Kısım B: Mülkiyet Kurulu’na devredilen veya Kurul’un aracılığıyla 

devredilen mülklerin ele alınışı
Kısım C; Etkilenen mülklerle ilgili talepler ve karar alma 
Kısım D; Satış, takas veya kira ile ilgili işlemlerde yardım 
Kısım E; Tazminat Fonu ve tahviller
İLİŞİK 3; MEVCUT KULLANICILARIN LEHİNE ALINAN TEDBİRLER 
Kısım A: Etkilenen mülkiyetin boşaltılmasıyla ilgili zaman sınırlarının 

uzatılması
Kısım B; Tercihli borçlandırma 
Kısım C; İlk reddetme hakkı
İLİŞİK 4; TOPRAK DÜZENLEMELERİNE TABİ BÖLGELERDEKİ 

MÜLKİYET

Bölüm I: GENEL MADDELER 

Madde 1: Genel hükümler
1. Bu Ek ve ona ilişikteki hükümler, Aralık 1963 ile Kuruluş Anlaş

masının yürürlüğe girdiği tarih arasındaki gerek toplumlararası çatışma
lar, gerek askeri eylemler (operasyonlar) ve gerekse adanın bölünmüş
lüğünün sürmesinden etkilenen mallarla ilgili olup, bu malların idaresi ile 
ilgili olağanüstü bir rejimi uygulamaya koyar. Bu Ek ve ilişikteki hüküm
ler, ilgili mal-mülke ilişkin tüm konuların Mülkiyet Kurulu veya Yüksek 
Mahkeme tarafından çözümlenmesine kadar, geçerliliğini sürdürür.

2. Bu Ek ve ilişiklerinde kullanılan terimler İlişik 1'de tanımlanmıştır.
3. Bu Ek ve ilişiklerinde kullanılan hükümler bundan sonra ‘bu hü

kümler’ olarak anılacaktır.

Madde 2: Kıbrıs Mülkiyet Kurulu
Bu hükümler, aksi belirtilmediği takdirde, Kıbrıs Mülkiyet Kurulu ta

rafından uygulanacaktır. Bu Kurulun oluşumu, yetkileri ve usulleri ile il
gili olarak <ortak devlet> ile <parça devlet>in yükümlülükleri İlişik 2’de 
düzenlenmiştir.

Madde 3: Toprak düzenlemelerine tabi bölgelerdeki mülkler
Toprak düzenlemelerine tabi bölgelerdeki mülkler, İlişik 4 ile düzen

lenmiştir. İlişik 4'te belirleyici hükümler bulunmadığı takdirde bu Ekin di
ğer hükümleri geçerlidir.

MaddiB 4: Dini alanlar
1. Kiliseler ve Evkaf, istisnasız olarak ve bu Kuruluş Anlaşmasının 

yürürlüğe girmesini müteakip üç yıl içerisinde, sahibi oldukları ve 1963 
veya 1974 yıllarında bir dini alan olarak kullanmakta oldukları her etkile
nen malın iadesine hak kazanacaklardır.

2. Bu madde Kiliselerin ve Evkafın, etkilenen mülklerinin geri iadesi 
yerine bu hükümler altında tazminat talep etme hakkını kısıtlamaz.

BÖlUm II: MÜLKİYET HAKLARININ KULLANIMIYLA İLGİLİ DÜZEN
LEME

Madde 5: Etkilenen mülklerle ilgili işlemlerin, davaların ve deği
şikliklerin askıya alınması

1. Mülkiyet Kurulu, Kuruluş Anlaşmasının yürürlüğe girmesini mü
teakip herhangi bir mahkemede veya yasal veya yönetsel statüdeki her
hangi bir kurumun etkilenen mallarla ilgili herhangi bir işlemi, davası ve
ya fiziksel tadilatları (küçük ölçekte ve acil bakım hariç);.

a. Bu işlem, dava veya fiziksel tadilatların devamını veya yapılması
na yetki verinceye: veya

b. Konu işlemi veya davayı yetkili başka bir mahkeme veya makama 
sevk edinceye; veya

c. Mülk ile ilgili nihai bir karara varıncaya kadar yasaklar veya askı
ya alır.

2. <Ortak devlet> ve <parça devlet>ler, Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesinin 37’inci maddesi uyarınca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, 
görmekte olduğu etkilenen mallarla ilgili herhangi bir davanın gündem
den çıkarılmasını isteyebilir.

Madde 6: Talepler ve başvurular
1. Tasarrufu kaybeden herhangi bir mülk sahibinin kendi mülkiyet 

hakkına karşılık tazminat istemeye veya malının kendine iadesini isteme
ye veya malının satışı, uzun dönemli kirası veya takası konusunda yar
dım talep etmeye hakkı vardır.

2. Etkilenmiş mülklerin, kendileri de malından olmuş kişilerden olu
şan şu andaki kullanıcıları, ve, bu mülk üzerinde önemli oranda tadilat 
yapmış olan kişiler, bu mülklerin tapusunu almak için müracaat edebilir.

3. Geri iade edilecek olan malların şimdiki tasarruf sahipleri İlişik 
3’te belirtilen özel önlemlerden faydalanmak için başvuruda bulunabilir
ler.

4. Bu talep ve başvuruların tümü Mülkiyet Kurulu’na belirtilen za
man içinde yapılacai< ve bu hükümler uyarınca işleme konup karara bağ
lanacaktır.

5. Malın devri veya geri iadesi için şart koşulan tüm ödemeler, ka
rarda daha erken bir tarih belirtilmedikçe. Mülkiyet Kurulu’nun bu yön
deki kararından üç yıl içerisinde Mülkiyet Kurulu’na yapılacaktır. Tüm 
ödemeler tam olarak yapılıncaya dek mal devri veya geri iadesi yapılrha- 
yacaktır. Belirtilen süre içinde ödemelerin yapılmaması durumu bu mal
la ilgili edinilen hakların kaybına veya değişmesine sebebiyet verebilir.

Miadde 7: Zarar ziyandan doğan sorumluluk
Mallara ağır zarar ziyana veya yıkıma sebebiyet vermekle sorumlu 

kişiler tasarrufu kaybeden şahsa ve/veya Mülkiyet Kurulu’na karşı malın 
piyasa değerine kadar olan zarar miktarından sorumlu olacaktır. Buna ek 
olarak, Mülkiyet Kurulu bu şahısları para cezasına çarptırabileceği gibi 
kendi lehlerine daha önceden alınmış olan kararın tadilatını da içeren di
ğer ceza-i önlemler de alabilir.
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Kısım A: Tazminat 

Madde 8: Tam ve etkili tazminat hakla
1. Malının tasarrufunu kaybeden her mai sahibi etkilenen malının ta

pusunu Mülkiyet Kurulu’na devretmesi karşılığında, Mülkiyet Kurulu ta
rafından uluslararası standartlara göre belirlenen tam ve etkili tazminat 
(bundan sonra “tazminat” olarak anılacaktır) talep etmeye hakkı olacak
tır.

2. Tazminat hakkı Mülkiyet Kurulu tarafından şimdiki değeri üzerin
den değerlendirilecek ve ödenecektir.

3. Tazminat ödemeleri Tazminat Fonu adına düzenlenmiş tazminat 
tahvilleri şeklinde olacaktır. Tazminat Kurulu’nun kuruluşu, tahvillerin te
davüle sürülmesi ve kullanımına ilişkin hükümler İlişik 2’de düzenlen
miştir.

4. Aşağıdaki hükümler uyarınca mallarına geri dönme hakkına sahip 
olamayan mallarının tasarrufunu kaybetmiş mal sahiplerinin tazminat al
maya hakları olacaktır.

Madde 9: Kuramlara ait mallar
Dini alanlar hariç olmak üzere, kurumların mal sahibi oldukları etki

lenen mallar, tazminat karşılığında. Mülkiyet Kurulu’na devredilecekler
dir.

Madde 13: Tasarrufu kaybeden mal sahiplerinden malı satm alan 
kişiler tarafmdan halen kullanılan taşınmaz mallar

1. Tasarrufu kaybeden bir mal sahibine (bundan sonra “satıcı” ola
rak anılacaktır) verilen ve satıcının tasarrufunu kaybettiği bir malın eş de
ğerinde olan etkilenen bir malı satın alan bir kimse (veya bu kimsenin va
risleri), kendisinin ve satıcının ve varislerinin müştereken etkilenen ma
lın son on yıl içerisindeki kullanım sahipleri olmaları durumunda, satıcı
nın madde 11 uyarınca bu etkilenen maldaki hak ve yükümlülüklerinin 
aynısına sahip olacaktır. Mülkün tapusu Mülkiyet Kuruluna devredilecek
tir; etkilenen malın şimdiki değerinin satıcının esasen tasarrufunu kay
bettiği maldan daha az olması durumunda satıcı aradaki fark için tazmi
nat talep edebilir.

2. Yukarıdaki hüküm Mülkiyet Kurulu’nun satıcının tasarrufu kaybet
tiği malın tapusunu satıcının malı hukuki bir yoldan elden çıkarmış olma
sı nedeni ile alamadığı mallara uygulanmaz.

Madde 14: Esaslı inkişafa tabi mallar
Etkilenen bir malın üzerindeki esaslı bir inkişafın sahibi olan bir kim

se, etkilenen malın inkişafsız halinin şimdiki değerini ödemek karşılığın
da malın tapusunu almak için başvurabilir. Mülkiyet Kurulu tasarrufu 
kaybeden mal sahibinin maldaki hakkının şimdiki değerini ödedikten 
sonra malın devrini emredebilir.

Madde 10: Kamu yararı için kullanılan mallar
Bu Kapsamlı Çözüm’ün yürürlüğe girmesini müteakip, kamu yaran 

için kullanılan etkilenen malların tapuları, mecburi istimlaki objektif ola
rak gerektirdiği durumlarda, tasarrufu kaybeden mal sahibine Mülkiyet 
Kurulu vasıtası ile şimdiki değer üzerinden ilgili makam tarafından tazmi
nat ödenmesi karşılığında, <ortak devlet> veya ilgili <parça devlet>e dev
redilecektir.

Madde 11: Askeri amaçlar için gerekli olan mallar
İttifak Antlaşması’nm Ek Protokollerinde veya ilişiklerinde askeri 

amaçlar için gerekli olduğu belirtilen etkilenen malların tapuları, devredi
lecek <parça devlet>in, şimdiki değeri üzerinden Mülkiyet Kurulu vasıta
sı ile tazminat ödemesi karşılığında, malın bulunduğu <parça devlet>e 
devredilecektir.

Madde 12: Tasarrufu kaybeden mal sahipleri tarafından şu an 
kullanılmakta olan mallar

. 1. Etkilenen bir malın tasarrufunu kaybetmiş olan ve başka eş değer 
bir etkilenen malı şu an kullanımında bulunduran bir kimse, bu malı de
vamlı olarak en az on yıl kullanması durumunda, tasarrufunu kaybettiği 
eş değerdeki malın tapusunu takas etmek şartı ile. Mülkiyet Kurulu’na 
başvurarak kullanımındaki malın tapusunu alabilir.

2. İşbu kimsenin şu an kullanımında bulundurduğu etkilenen m alın, 
şimdiki değeri tasarrufunu kaybettiği malın değerinden %50 daha fazla 
değilse başvuru kabul edilecektir

3. Şimdi kullanımında bulundurduğu etkilenen malın değeri şimdiki 
kullanım sahibinin tasarruf ettiği malın şimdiki değerinden %50 daha 
fazla ise. Mülkiyet Kurulu tasarrufu kaybeden mal sahibine ve şimdiki 
kullanım sahibine dostane bir anlaşmaya varmaları için yardımcı olacak
t ı r  Bu girişimin başarısız olması durumunda Mülkiyet Kurulu iki tarafın 
argümanlarını dinleyerek, takası kabul edebilir, reddedebilir veya uygun
sa malın bölünmesine karar verebilir.

4. Etkilenen malın şu anki değeri, şu anki kullanım sahibinin tasar-'
, rufunu kaybettiği malın değerinden daha az ise. değer farkı için tazminat 
'talebinde bulunulabilir.

5. Etkilenen malın şimdiki değeri şu anki kullanım sahibinin tasarru
funu kaybettiği malın değerinden fazla ise, tapunun devrinden önce far
kın Mülkiyet Kuruluna ödenir

Kısım B: Tasarrufun ladesi 

Madde 15: Geri iade için uygunluk
Yukarıdaki kategorilere girmeyen etkilenen mallar genel olarak geri 

iade edilmek için uygundurlar

Madde 16: Anlaşılmış geri iade düzeyleri
1. Herhangi bir <parça devlet>te, yüzde X’den fazla ve belirli bir be

lediye veya köyde tüm alanın ve ikametgahların sayısının toplamının 
yüzde V'^^sinden fazlası, diğer <parça devlet>ten gelen kişilere geri ia
de edilmeyecektir

2. Talepleri uygun bulunanlara geri iade anlaşılan seviyelere varılın- 
caya kadar yaşça büyükten küçüğe göre önceliğe tabi olacaktır.

3. Bu kısıtlamalar dini alanlara veya 1974 öncesinde Maronitlerin 
ağırlıklı olarak ikamet ettikleri köylere veya Dipkarpaz, Yeni Erenköy, Si
pahi, Adaçay^O köylerine uygulanmayacaktır.

Madde 17: Geri iadelerde moratoryum
Mülkiyet Kurulu’nun vereceği hiçbir emir etkilenen bir malın tasar

rufunu kaybeden bir mal sahibine aşağıdaki tarihlerden önce geri iadesi
ni içeremez;

A. O tarihte boş olan bir mal için Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe 
girmesini müteakip üç yıl içerisinde; veya

B. Tüm diğer mevzularda Kuruluş Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi
ni müteakip 5 yıl içerisinde.

Madde 18: İade edilen mallar üzerinde yapılan inkişaf
1. iade edilecek mal üzerinde şimdiki değerinin %10'undan fazla bir 

miktara tekabül eden bir inkişaf yapan mal sahibi maldaki hakkının taz
mini için bir başvuruda bulunabilir ve Mülkiyet Kurulu tarafından yapıla
cak ödeme, inkişafın piyasa değeri üzerinden yapılacaktır.

2. Tasarrufu kaybeden mal sahibi, geri iadeden sonra etkilenen mal 
üzerinde kalan tadilatın piyasa değerini Mülkiyet Kurulu’na ödemesi şar
tı ile bu inkişafı tasarrufunda tutacaktır.

3. Tasarrufu kaybeden mal sahibi, mezkur inkişafın kendi gelecekte
ki amaçları için alakasız veya uygunsuz olduğu hususunda Mülkiyet Ku- 
rulu’nu tatmin ettiği ve gelecekteki kullanım amacı tasarrufun kaybından 

■önceki ile aşağı yukarı benzer olması durumunda ödeme yapmak zorun
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da olmayacaktır. Mülkiyet Kurulu daha sonra tasarrufu kaybeden mal 
sahibinin veya bir varisinin bu inkişafı kullandığını tespit ederse, IVIülki- 
yet Kurulu bu inkişafın sahibine bu maddenin Vinci paragrafı altında 
ödenen tazminat miktarının tahsili için takibat yapabilir.

Kısım C; Satış, takas ve uzun vadeli kiralama

Madde 19: Satma, takas veya kira seçeneği
1. İade edilebilecek mallar sınıflandırmasına giren mülk şimdiki kul

lanım sahiplerine veya malın bulunduğu <parça devlet>te yaşayan diğer 
kişilere işbu hükümler uyarınca malın geri iadesi hususunda varılacak ni
hai karardan önce herhangi bir zaman satılabilir, takas edilebilir veya 
uzun dönemli olarak (20 yıl veya daha uzun) kiralanabilir.

2. Tasarrufu kaybeden mal sahipleri ile şimdiki kullanım sahipleri bu 
tür mallarla ilgili satış, takas veya kiralama konularında Mülkiyet Kuru- 
lu’ndan yardım isteyebilir.

3.

kanı ve Yargıçları, Yüksek Mahkeme yargıçlarının seçildiği yöntemle ve 
onların görev süreleri ile aynı süre için seçilir.

3. Mülkiyet Kurulu’nun kararları, yasalar ve işbu hükümler uyarınca 
Gayri Menkul Mahkemesi tarafından yapılacak olan yargısal denetimden 
başka herhangi bir <parça devlet> mahkemesinde veya başka bir şekilde 
temyize veya itiraza açık olmayacaktır.

4. Gayri Menkul Mahkemesi’nin kararları. Yüksek Mahkeme nezdin- 
de daha ileri yargısal denetime veya temyize dahil değildir.

5. Mülkiyet Kurulu.’nun herhangi bir kararının yargısal denetimi için 
yapılan bir başvuru, kararda veya konu malda meşru menfaati olan her
hangi bir tarafça, bu kararın Mülkiyet Kurulu tarafından kendi tüzüğü 
uyarınca yayınlanmasını müteakip 60 gün içerisinde yapılır.

6. İhtilaflı konularda usulüne uygun olarak açılıp tartışılacak davalar 
için Gayri Menkul Mahkemesi taraflardan masraf talep etme yetkisine sa
hip olacaktır.

7. Yüksek Mahkeme’nln alacağı bir kararla görevini üslenmesine ka
dar Gayri Menkul Mahkemesi faaliyetlerine devam edecektir.

Madde 20: Tasarrufu kaybeden mal saltiplerine malı satmaları, 
takas etmeleri veya kiralamaları için teşvikler

Tasarrufu kaybeden mal sahiplerine mallarını satabilmeleri, takas 
edebilmeleri, veya uzun süre kiralayabilmeleri konusunda Madde 18'e 
uygun olarak teşvik verilecektir. Bu teşvikler;

a. Bu tü r malların mal iadelerinin anlaşılan orana ulaşılıp ulaşılma
dığının belirlenmesinde oran kapsamından muaf tutulması;

b. Bu tür mallarla ilgili evrakların imzalanmasında veya devir işlem
lerinin tamamlanması ve kaydında veya bu tür malların kiralanmasıyla 
ödenmesi gereken vergilerden, resmi harçlarından, kesintilerden ve 
damga vergisinden muafiyet sağlanması;

c. Bu tür malların devri veya kira gelirlerinden elde edilecek serma
ye kazançları üzerinden alınacak vergilerden muaf tutulma veya önemli 
oranda indirimler sağlanması;

d. Bu malların satışı, takası veya kiralanmasına ilişkin dolaylı vergi
lerden, resmi harçlardan, kesintilerden ve damga vergisinden muafiyet;

e. Kira süresince emlak vergisinden muafiyet; ve
f. <Ortak devlet>in ve <parça devlet>lerin uygun göreceği başka di

ğer ek teşvikler.

Bölüm III; KULLANIM KAYBI

Madde 21: Kullanım kaybından doğan tazminat
Tasarruf kaybından itibaren başlayan süreçte etkilenen malın kullanım 

kaybının tazmini için yapılan talep, talebi yapan şahsın bulunduğu <parça 
devlet> tarafından aşağıdakiler dikkate alınarak değerlendirilecektir:

a. Tasarrufu kaybeden mal sahiplerinin yerinden olması nedeniyle 
daha önceden edindiği yararlar; ve

b. Tasarrufu kaybeden mal sahiplerinin, kullanımı yitirdiği süre dik
kate alınarak, Kuruluş Anlaşması’ndan önce veya sonra kullanım kaybı 
için elde ettiği veya edeceği kazanımlar.

Bölüm IV: YARGISAL DENETİM

Madde 22: Gayri Menkul Mahkemesi
1. Mülkiyet Kurulu’nun kararlarının nihai yargısal denetimini yap

makla yetkili bir Gayri Menkul Mahkemesi kurulacaktır.
2. Gayri Menkul Mahkemesi çift rakam olmayacak bir sayıda Yargıç

tan oluşacaktır. Bu sayı Yüksek Mahkeme Başkanı tarafından Yüksek 
Mahkeme’nin diğer üyeleri ile istişareden sonra belirlenir ve her <parça 
devlet>ten eşit sayıda Yargıçla beraber Yunanistan, Türkiye ve İngiltere 
vatandaşı olmayan en az üç yabancı Yargıçtan oluşacaktır. Yüksek Mah
keme aksine karar almadıkça, Gayri Menkul Mahkemesi Mahkeme Baş

Bölüm V: TADİLAT

1. İşbu hükümler <parça devlet>lerin yürütme organlarının Başkan- 
larmın mutabakatı ve her iki <parça devlet> yasama organlarının onayı ile 
tadil edilebilir.

2. Değişiklik önerisini içeren metin <parça devlet> yürütme organla
rının Başkanlar! arasındaki anlaşmadan sonra özdeş bir şekilde her <par- 
ça devlet>in yasama organına gönderilir. Değişiklik her iki yasama or
ganının onayına müteakip 30 gün içerisinde yürürlüğe girer.

İLİŞİK 1: TANIMLAR
Madde 1: Tanımlar
Ek VII ve ilişiklerinde yer alan aşağıdaki terimler şöyle tanımlanır:
1. Etkilenen mal- gerçek veya tüzel kişiliğe haiz mal sahibine ait 

olan, toplumlararası çatışma, askeri harekat veya Ada’nın 1963 Aralı- 
ğı’ndan bu yana çözümsüz bölünmesiyle Kuruluş Anlaşması’nm yürürlü
ğe girmesi süresince terk ettiği veya kullanım ve kontrolünü kaybettiği ve 
bu sürede sahibine geri verilmeyen ve onun kullanım veya kontrolüne 
tekrar kavuşamadığı Kıbrıs'taki taşınmaz mallar. Etkilenen mal serbest 
irade ile mal sahibi tarafından satılan, devredilen veya sahibinin mecbu
ri istimlak veya kamulaştırma (mecburi istimlak veya kamulaştırmanın 
uluslararası standartlarla bağdaşır şekilde ve tam ve etkili tazminat öde
nerek yapılması şartı ile) yolu ile elinden alınan malları içermez. Malın 
serbest iradeyle devredildiği veya istimlakin yasal olarak yapılmış oldu
ğunun ispatı, malı bu yolla alana veya onun varislerine ait olacaktır. Söz- 
konusu davada aksi yönde kanıt olmadığı durumlarda tasarrufu kaybet
menin gayri yasal ve/veya serbest irade dışında olduğu varsayılacaktır.

2. Alternatif yerleşim -  Mal sahibine tasarruf iadesi nedeni ile efki- 
lenen ve kriterleri tatmin eden şahıslara sağlanacak konut. Bu tür konut
ların en azından makul modern standartlar nispetinde konforlu olan bir 
seviyede (ve mümkün olan yerlerde su ve elektrik şebekesi gibi kamusal 
hizmetlerden yararlanacak şekilde) olacak; içinde barınacak sayısına 
oranla makul yaşam alanı sağlayacak; [bir kişi için gerekli asgari metre
kare ve her ek kişi iç gerekli asgari metrekare alan rakamsal olarak ekle- 
necekj’dan az olmayacak; ve mümkün olabildiğince, kişinin boşalttığı ve
ya yer değiştirmeden önce tasarrufunda bulundurduğu konutla mukaye
se edilebilir olacaktır (Mülkiyet Kurulu’nun düzenlemelerinde tanımlana
cak en azami standartlara kadar).

3. Şimdiki değer^^ -  malların, tasarruftan çıktığı zamanki değerine 
ilaveten, Kıbrıs’taki benzeri kon u m lardak i^^  mülklerin ortalama satış fi
yatlarındaki artışa dayalı bir yaklaşımı yansıtacak ayarlamalarla birlikte 
Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe gireceği tarihe kadarki dönem içinde 
hesaplanan değer.
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4. Şimdiki l<uHanıcı -  tasarrufu kaybeden mal sahiplerine ait mal ile 
işlev yapmak için kurulan bir yasal veya idari süreç altında bir makam ta
rafından kullanım veya yerleşim tıakkmm bir türünün verildiği bir şatııs 
veya bu şalısın bu kullanım veya yerleşim hakkının bir türevini elde eden 
aile bireyi veya mülkiyetteki varisi. Bu tanım malı yasal, idari veya resmi 
bir temelden yoksun olarak işgal eden veya kullanan bir kişiyi veya malı 
özel bir kişiden bir kira sözleşmesi altında kullanan veya işgal eden bir 
kişiyi veya askeri bir kuvveti, kurumu veya makamı içermez.

5. Tasarrufu l<aybeden mal sa/?/ö/- tasarrufu kaybettiği anda etkile
nen malın mal sahibi, kısmi mal sahibi veya yasal varisi olarak bir yasal 
hakka haiz gerçek veya tüzel bir kişi.

6. K u ru m la r-Özel veya kamuya ait veya onun kontrolündeki kamu 
veya özel vakıflar, dini kurumlar, askeri kuvvetler ve şirketler (tek ortak
lı şirketler dışında) gibi gerçek kişi olmayan kurumlar.

7. Piyasa tdra bedeli -  değerlendirmenin yapıldığı zaman benzeri 
yerlerdeki serbest piyasa kira bedeli baz alınarak hesaplanan bedel^S.

8. Piyasa değeri - değerlendirmenin yapıldığı esnada benzer çevre
deki benzer malların piyasa satış bedeli baz alınarak^^ serbest piyasada 
bir malın satılabileceği fiyat.

9. Orijinal durum  -  etkilenen malın herhahgi bir kimse tarafından, 
sonradan yapılan inkişaflar dahil olmadan, tasarrufunun kaybedildiği an
daki durumu;

10. M a l-M ü lk -arsa ve arsa üzerinde sabit olan şeylerden oluşan ta
şınmaz mal (veya bu mal üzerindeki haklar).

11. Geri iade - yasal ve fiziksel tasarrufun, tasarrufu kaybeden mal 
sahibine, mal üzerinde kendi amaçları için de olmak üzere etkili kontro
lü sağlaması amacıyla geri iadesi.

12. Dini alan -  czml, kilise, tapınak, mezarlık, manastır veya benze
ri ibadet yerleri.

13. Esaslı inkişaf- etkilenen mala tasarrufun kaybedildiği tarihten 
31 Aralık 2001 tarihine kadar veya 31 Aralık 2001’den önce çıkan bir in
şaat iznine dayanarak yapılan inkişaftan önce yapılan ve etkilenen malın 
orijinal durumundan daha fazla değere sahip olan inkişaflardır (boş ara
zi üzerine yapılan yeni inşaatları da içerir). İnkişafın değeri piyasa değe
ri temeline dayalı olarak değerlendirilmekle beraber, etkilenen malın de
ğeri şimdiki piyasa değerine göre belirlenecektir. Değer, mülkiyet ve in
kişafların tarihi ile ilgili konularının ispatı, yapılan inkişafın ispat külfeti 
sahibinde olacaktır,

14. Yeterli mali imkanlar- X ’Xen (X, ipotek ödemelerini karşılayacak 
miktar) fazla gelir (vergilendirilebilen veya diğer) veya Y’den (Y, şu anda 
kullanılmakta olan malı geri almak veya alternatif bir konutun temini için 
gerekli olan miktardır) fazla varlık. Varlığın hesaplanmasında haklar ve 
sağlanacak yararlar da dikkate alınacaktır. X ve Y değerlerini Mülkiyet 
Kurulu belirleyip bunları piyasa değerleri ve uzman görüşüne bağlı ola
rak her yıl güncelleştirecektir.

15. Kendi kullanım amaçlan /f/n  -  etkilenen malların bir şahıs, onun 
herhangi bir aile bireyi, çalışanı veya temsilcisi (kiracı dışında) tarafından 
(devamlı ikametgah olması gerekmez) şahsi düzenli kullanımı. Kendi 
şahsi amaçları için kullanımı, satışı, kiralamayı, hibe yoluyla devretmeyi 
veya etkilenen maldaki hakkını başka bir şekilde elden çıkarmayı kapsa
maz.

16. şimdiki tasarruf sahibi tarafından veya ailesinin herhangi 
bir ferdi veya mülkiyetteki varisi olmasından dolayı türeyen bir hakkın sa
hibi tarafından kullanılmayan veya işgal edilmeyen mal.

İLİŞİK 2: KIBRIS MÜLKİYET KURULU VE TAZMİNAT
DÜZENLEMELERİ
Bölüm A: Kıbrıs Mülkiyet Kurulu’nun oluşumu, işleyişi,
yetkileri, personeli ve maliyeti

Madde 1: Kıbrıs Mülkiyet Kurulu’nun oluşumu ve yönetim biçimi

1. Kıbns Mülkiyet Kurulu (bundan böyle 'Mülkiyet Kurulu’ olarak 
anılacaktır) adıyla bağımsız, tarafsız idari organ niteliğinde bir grup oluş
turulur.

2. Mülkiyet Kurulu, Kuruluş Anlaşması’ ın ilke ve şartlarına ve özel
likle bu hükümlere uygun bir şekilde faaliyet gösterir.

Madde 2: Üyelik
1. Mülkiyet Kurulu, her <parça devlet>ten ikişer ve Kıbrıs, Yunanis

tan, Türkiye veya Birleşik Krallık vatandaşı olmayan, üç Kıbrıslı olmayan 
toplam yedi üyeden oluşur.

2. Üyeler yüksek ahlaki ve profesyonel niteliklere sahip olma yanın
da, yasal olarak gerekli niteliklere de sahip olacaktır. Üyeler, Mülkiyet Ku
rulu üyelikleri süresince, gerek <ortak devlet> gerekse <parça devlet> 
bünyesinde, başka bir makam işgal etmeleri yasaklanacaktır.

3. Kıbnslı ve Kıbrıslı olmayan üyelerin maaşları, Kıbnslı ve Kıbrıslı 
olmayan Yüksek Mahkeme Yargıç maaşlannın onda dokuzu kadar olur.

4. Kuruluş Anlaşması’nın yürürlüğe girmesini müteakip, otuz gün 
içinde, Eş Başkanlar, konsensüs ile Mülkiyet Kurulu’nun ilk üyelerini 
atar. Müteakip atamalar <parça devlet> yürütme başkanları tarafından 
konsensüs ile atanır.

5. Kurul üyeleri, kendi araianndan, üç yıllık bir süre veya seçecekle
ri kişinin görev süresi doluncaya dek, hangisi daha erken dolarsa, baş
kanlık edecek bir üye seçer.

6. Mülkiyet Kurulu üyeleri üç yıllık görev süresi için atanır. Her üç 
yıllık dönemin sonunda üyeler ya değiştirilir ya da tekrar atanır. Üyeler, 
90 gün önceden bildirmek kaydı ile istifa edebilir. Yüksek Mahkeme, <or- 
tak devlet> veya <parça devlet>lerin, üyelerin görevlerini suistimal veya 
ağır şekilde ihlal ettiği gerekçesi ile yapacağı başvurular neticesinde, 
üyeleri görevden alabilir. Herhangi bir üyenin boşluğu durumunda, boş
luğun bildirimi veya oluştuğu andan itibaren 45 gün içinde yeni bir üye 
atanır.

7. Bu hükümler uyannca, belirlenen zaman dilimi içerisinde atana
cak herhangi bir üye üzerinde mutabakata vanimazsa Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri veya onun temsilcisi, en az 18 aylık görev süresi için ge
çici bir üye atar.

Madde 3: Yetkiler
Mülkiyet Kurulu aşağıdaki yetkilere sahiptir;
a. Etkilenen mallar ile ilgili başvurulan kabul etmek ve karara bağla

mak;
b. Hak iddiaları, tasarrufu kaybeden mal sahiplerinin mal iddialan, 

şimdiki tasarruf sahibi ve mal sahiplerinin tadilatlan, baskı altında satış 
iddiaları, mal değerlendirmeleri, ilk reddetme hakkı ve etkilenen mallar 
ile ilgili diğer haklar üzerine herhangi bir ihtilaf veya sorun hakkında ka
rar vermek;

c. Kira, satış, ve satın alma tutarı; alternatif konut hak kazanımı ve 
bu maddelerle belirlenen diğer hususlar dahil etkilenen mallar ve tadilat
larla ilgili bireysel davalar hakkında kararlar alır ve bunlann tazminat he- 
saplamalannda kullanılan ölçü ve değerleri belirlemek;

d. Denetleme, kıymet takdiri ve değerlendirme ile ilgili faaliyetlerini 
yerine getirebilmek maksadıyla Kıbrıs’taki mallar ile ilgili tüm kayıtlar, ar
şivler, veri tabanı veya diğer bilgilere ulaşmak için talepte bulunur, he
men, tam ve kesintisiz erişim hakkı alır ve herhangi bilgi içeren doküma
nı veya kopyasını vergi veya başka bir ücret ödemeden talep ve temin et
mek;

e. Etkilenen malların ilgili Tapu Dairesi’ndeki kütük kayıtlannda bu 
hükümler uyarınca veya yürürlükteki diğer mevzuat uyannca meydana 
gelen taleplerin yer almasını, kayıtlann düzeltilmesini emretmek ve sağ
lamak;

f. Etkilenen mallarla ilgili herhangi bir sorunu, uygun şekilde sonuç
landırmak ve bununla ilgili bir ara veya nihai veya başka bir kararın alın

22 Ümran • Ocak -2003



ÜMRAN 2002

ması için onu yetkili başka bir malıkeme veya yetkili makama havale et
mek;

g. Etkilenen mallarla ilgili herhangi bir mahkeme veya yetkili makam 
nezdinde başlatılan sürecin askıya alınmasını veya mala yapılmakta olan 
herhangi bir tadilatın (küçük ve acil bakım tadilatları hariç) durdurulma
sını emretmek;

h. Bu hükümler ve geçerli diğer mevzuata uygun olarak etkilenen 
mallarda hak transferini veya gerektiğinde etkilenen malların bölünmele
rini emretmek ve sağlamak;

i. Yetkili <ortak devlet> ve <parça devlet> makamlarına, vermiş ol
duğu kararların uygulanması için bağlayıcı yasal emirler vermek;

j. Kendisine devredilen veya kontrolüne geçen etkilenen malları, bu 
hükümlere bağlı kalarak, sorumlu bir şekilde temin etmek, ele almak, 
idare etmek ve elinden çıkarmak;

k. Alternatif ikametgah tedariki ve tahsisine yardımcı olmak;
1. Kişilere, başvurulan üzerine, etkilenen mallarının satışı, kiralanma

sı veya takas edilmesi konularında yardımcı olmak;
m. Etkilenen mallara zarar veren veya tahrip eden kişilere karşı para 

cezası vermek ve onlardan tazminatları toplamak;
n. Bu hükümler tahtında, tercihli borçlar projesini idare etmek ve/ve

ya denetlemek;
0. Görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan tüzükler, yönet

melikler, usuller, ve diğer enstrümanları çıkarmak;
p. Kıymet takdiri, ekonomi, hukuk, mal-mülk piyasaları, birim ve 

mülk denetlemeleri, kayıt, haritalama ve diğer konularda kendi faaliyetle
rinin ifasına yardımcı olacak, uzman görüşlerine danışıp görüş almak;

q. <Ortak devlet> veya <parça devlet>lerden herhangi birinin vere
ceği görevler dahil, kendi faaliyetleri ile ilgili veya bunların neticesinde 
ortaya çıkacak faaliyetlerle ilgili işlemleri yerine'getirmek.

Madde 4: Mülkiyet Kurulu ile ilgili <ortak devlet>in ve <parça 
devlehin yükümlülükleri

1. <Ortak devlet> ve <parça devlet>ler bu hükümlerin iyi niyet ile ve 
zamanında uygulanması için gerekli bütün adımları atar.

2. <Ortak devlet> ve <parça devlet>ler bu hükümler tahtındaki yü
kümlülüklerini yerine getirmek için, diğer şeyler yanında;

a. Mülkiyet Kurulu ile tam işbirliğinde bulunur, yasal, bağlacı varlığı 
çerçevesinde aldığı kararlara saygı gösterir, tanır ve uyum içinde olur.

b. Mülkiyet Kurulu kararlarını tam ve ivedilikle uygular.
c. Bu hükümler tahtında, etkilenen mallarla ilgilenen diğer kurumlar- 

la işbirliği yapar.
Denetleme, kıymet takdiri ve değerlendirme ile ilgili faaliyetlerini ye

rine getirebilmek maksadıyla Kıbrıs’taki mallar ile ilgili tüm kayıtlar, ar
şivler, veri tabanları veya diğer bilgilere ulaşmak için talepte bulunur, he
men, tam ve kesintisiz erişim hakkı alır ve herhangi bilgi içeren doküma
nı veya kopyasını vergi veya başka bir ücret ödemeden talep ve temin 
eder.

d. Mülkiyet Kurulu’nun görev ve fonksiyonları ile alakalı, denetleme, 
kıymet takdiri ve değerlendirme yapmak amacı ile, Kıbrıs'taki mallar ile 
ilgili tüm kayıtlar, arşivler, veri tabanları veya Kıbrıs’taki mallar ile ilgili di
ğer bilgilere ulaşmak için tam ve kesintisiz erişim hakkı verir ve ayrıca 
herhangi bir suret veya bilgi dökümünü, vergi veya başka bir ücret öde
meden temin eder.

e. Mülkiyet Kurulu’nun talebi üzerine veya kendiliğinden, malların 
hasar veya tahripten korunmasını sağlamak için özel tedbirler alır.

f. Mülkiyet hakkına saygı gösterilmesi gereken durumlara göre ha
reket eder.

3. <Ortak devlet> ve <parça devlet>ler Mülkiyet Kurulu kararlarının 
icrası için gereken veya uygun görülen herhangi yasa, yönetmelik, pro
sedür, emir, talimat, çalışma notları ve diğer mevzuat belgelerini kabul 
eder ve yerel yönetim organları, polis ve diğer mümessilleri tarafından

yürütülmelerini ve uygulanmalarını sağlar. Sözkonusu mevzuat Mülkiyet 
Kurulu ile danışılarak taslak haline getirilir.

4. <Ortak devlet> veya herhangi bir <parça devlet> Kuruluş Anlaş- 
ması’nm yürürlüğe girmesini müteakip bir yıl içinde, Mülkiyet Kuru
lu’nun kararlarının icrası ve uygulaması için yasalar kabul etmezse. Mül
kiyet Kurulu, kendi kararlarının icra ve uygulanmasını sağlayacak, <ortak 
devlet>i ya da ilgili <parça devlet>i bağlıyıcı yasal belge niteliği taşıyacak 
ve <ortak devlet> ya da ilgili <parça devlet>in bu hükümler tahtındaki yü
kümlülüklerini yerine getirecek etkili yasaları çıkartana kadar yürürlükte 
kalacak tüzükler düzenler.

Madde 5: <Ortak devlet> ve <parça devleh mahkemelerinin ve 
yetkili makamlanmn yükümlülükleri

1. <Ortak devlet>ln ve <parça devlet>lerin mahkemeleri, idari organ
ları ve diğer makamları. Mülkiyet Kurulu ile işbirliği içinde olur ve karar
larının yasal olarak bağlayıcı niteliğini benimser ve kararların icrası ve 
uygulanması için gerekli tüm adımları atar.

2. Mülkiyet Kurulu şayet bir mahkemeye veya diğer bir yetkili mer- 
ciye bir sorunu sevk eder ise o mahkeme veya yetkili merci, talebi, esas
larına göre sorgular ve karar alır ve talebi, yalnızca, talebin süre hitamın
dan sonra yapıldığı veya zaman aşımına uğradığı gerekçesi ile reddetmez

3. <Parça devlet>ler, alternatif yerleşim maksadı ile ücretsiz, gerek
tiği takdirde istimlak yolu ile Mülkiyet Kurulu’na toprak verir. <parça dev- 
let> söz konusu şekilde, toprak belirlerken, özellikle toprak ayarlamala
rında etkilenecek bölgelerde kişileri tekrar yerleştirirken, hayatlarını ye
terli bir seviyede kazanabilmelerini göz önünde tutar.

Madde 6: Personel
Mülkiyet Kurulu, kendi üyelerinin denetimi altında olacak ve kendi 

işlerinin yönetilmesinden sorumlu bir müdür istihdam eder. Müdür, 
Mülkiyet Kurulu'nun çalışmalarına yardımcı olacak ve çalışmalarını icra 
edecek hukuk, kıymet takdiri, tapular, kayıt idaresi, ekonomi, muhasebe, 
bilişim teknolojisi, ara buluculuk, diğer anlaşmazlıkların çözümü, mal 
idaresi ve diğer teknik ve ilgili alanlarda uzman elemanlar istihdam eder.

Madde 7: Masrallar
1. Mülkiyet Kurulu'nun kuruluşu ve işleyişinin maliyeti <ortak dev- 

let> tarafından karşılanır, <ortak devlet>, garantör devletlerden ve diğer 
uluslararası bağışçılardan katkılar talep edebilir.

2. Mülkiyet Kurulu işleyiş giderleri için, ilgili kamu hizmetleri çizel
geleri uyarınca ve Kıbrıslı olmayan çalışanları için ise Birleşmiş Milletler 
yönergeleri uyarınca, bir yıllık bütçe hazırlar. <Ortak devlet>. Mülkiyet 
Kurulu’na, bu işleyiş giderleri ile ilgili bütçe miktarını her mali yıl başla
madan öder. Her mali yılın sonunda artan miktarlar <ortak devlet>e ge
ri ödenir ve eksik miktarlar da <ortak devlet> tarafından karşılanır.

3. Mülkiyet Kurulu işleyiş giderlerini ve diğer hesaplarını her mali yıl 
bağımsız denetime sunar ve bu denetim raporu halka açık olur.

4. Mülkiyet Kurulu’na ek görev ve işlevler yüklenirse, bu görevi ve
ya işlevi yükleyen <ortak devlet> veya herhangi bir <parça devlet>, Mül
kiyet Kurulu’nun bu görev veya işlevi yapabilmesini sağlamak için gerek
li kaynakları tedarik eder.

Madde 8: Mülkiyet Kurulu’nun görev süresi
1. Kuruluş Anlaşması’mn yürürlüğe girmesinden on yıl sonra, Mül

kiyet Kurulu tasfiye edilir. Mülkiyet Kurulu bu süre içerisinde sunulan İd
diaları veya verilen diğer görevleri sonuçlandıramazsa Yüksek Mahke
me, Mülkiyet Kurulu’nun görev süresini her defasında bir yıllık süreler 
halinde uzatabilir. Söz konusu uzatmalarda, Yüksek Mahkeme, bu hü
kümlere uygun olarak işlevine devamı sağlamak amacı ile belirtilmiş 
mallara. Mülkiyet Kurulu tarafından elde tutulmasını emredebilir.
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2. Mülkiyet Kurulu, beşe iki çoğunluk ile ve konsensüs ile hareket 
eden <parça devlet>lerin [yürütme başkanlarının] onayına tabi olarak gö
revinin tamamlandığını veya geriye kalan işlerin bir diğer yetkili organa 
aktarıldığı gerekçesi ile işlevine başladığı tarihten, on yıllık süre dolma
dan, kendi kendini tasfiye edebilir.

3. Yüksek Mahkeme. Mülkiyet Kurulu’nun başvurusu veya <parça 
devlet>lerin [yürütme başkanlarının] konsensüs ile karar alması duru
munda, belli bir işlevi gerçekleştirmek için, belirtilmiş bir bölümünün ve
ya bölümlerinin görev süresini bir yıllık süreler halinde belirtilmiş bir 
fonksiyonun tamamlanması için artırabilir ve bu bölüm veya bölümlerin 
işlerinin devam edebilmesi amacı ile belirtilmiş malların elde tutulmasını 
emredebilir. Belirtilmiş bir bölüm veya bölümlerin görev süresinin belir
tildiği gibi kısıtlı şekilde uzatılmış olmasına bakılmaksızın, Yüksek Mah
keme aksine emir vermedikçe, Mülkiyet Kurulu bu hükümler uyarınca 
tasfiye edilmiş addedilir.

4. Hak talepleri, tasarrufu kaybeden mal sahiplerinin, şimdiki kulla
nım sahiplerinin veya inkişaf sahiplerinin hakları olup olmadığı, malların 
kıymet takdiri, ilk ret hakkı veya mal ile ilgili mülkiyet ve diğer haklar ile 
ilgili ihtilafların dinlenmesi ve giderilmesi için Mülkiyet Kurulu’nun ilgili 
bölümü Yüksek Mahkeme'nin bu doğrultuda karar verdiği sürece göre
vine devam eder.

5. Tasfiyesinden önce. Mülkiyet Kurulu kendine bu hükümler uya
rınca verilen görev ve işlevlerin tamamlanması veya devam eden veya 
gelecekte ortaya çıkabilecek hak talepleri ve ihtilafların çözümlenmesi 
için düzenlemeler yapar. Bu doğrultuda, Yüksek Mahkeme’nin belirli hak 
talepleri veya davaları başka yetkili makamlara veya mahkemelere veya 
Mülkiyet Kurulu’nun bir bölümüne tahsis etmesi için talepte bulunabilir. 
Bu hükümler tahtındaki görev ve işlevlerin tamamlanması için düzenle
me yapma veya bunların teminini sağlama yükümlülüğü uzatılan sürede 
görevine devam eden Mülkiyet Kurulu bölümlerinde olur.

6. Mülkiyet Kurulu’nun veya her bölümünün tasfiyesi zamanında, 
her <parça devlet>, kendi bölgesi içerisinde, Mülkiyet Kurulu’nun elinde 
bulunan ve Mülkiyet Kurulu’nun işlevleri veya bu madde tahtında uzatı
lan zaman içerisinde görev yapmaya devam eden herhangi bir kısmının 
işlevleri için de artık gerekli olmayan malları veya varlıkları satın alır. Alış 
fiyatı, satış anındaki piyasa değerine eşit bir fiyat olur ve elde edilen ge
lir, Tazminat Fonuna yatırılır.

Bölüm B: Mülkiyet Kurulu’na veya onun aracılığı ile devredilen 
malların idaresi

Madde 9: Mülkiyet Kurulu’na veya onun aracılığı He devredilen 
malların idaresi

1. Mülkiyet Kurulu aşağıdaki etkilenen malların tapusunu devralır:
a. Tasarrufu kaybeden mal sahipleri tarafından, bu hükümler uyarın

ca taleplerin verilmesi ile ilgili belirlenen zaman zarfında talep edilmeyen 
mallar;

b. Mülkiyet Kurulu’ndan tazminat alan veya kendi tapusunu takas 
ederek başka bir mal almak suretiyle tasarrufu kaybeden mal sahipleri
nin malları,

c. Madde 12 uyarınca, şimdiki kullanım sahibi olup, etkilenen mal
daki haklarını, bu etkilenen malın başka bir alıcıya (veya varislerine) dev
ri ile takas etmek suretiyle elden çıkararak tasarrufu kaybeden mal sahip
lerinin malları.

2. Bu maddeler uyarınca kendine devredilen malları elden çıkarırken 
Mülkiyet Kurulu, sırası ile;

a. Malın şimdiki kullanım sahibine şimdiki değeri üzerinden satma
yı teklif eder;

b. Malı, malın içinde bulunduğu <parça devlet>teki kişilere, tazminat 
tahvilleri ile takas dahil, şimdiki değerinden satmayı önerir;

c. Malı alternatif konut için kullanır; veya

d. Piyasa değerinden, tazminat maksatlarına fon oluşturmak üzere 
makul bir biçimde elden çıkarır.

3. Mülkiyet Kurulu, her durumda ve her zaman, kendisine devredi
len veya başka şekilde kendi kontrolünde bulunan malların, makul bir bi
çimde ve işbu hükümler uyarınca idaresini denetler.

4. Mülkiyet Kurulu’nun elinde olan etkilenen malların, satışından v e - . 
ya kullanımından elde edilen tüm gelirler, tazminat fonuna yatırılır.

Bölüm C; Etkilenen mallarla ilgili hak iddiaları ve kararların alın
ması

Madde 10: Kararların alınması
1. Mülkiyet Kurulu tüm kararları konsensüs ile almayı hedefler. Üye

ler arasında konsensüs sağlanamaz ise karar oy çokluğu ile alınır.
2. Mülkiyet Kurulu, yetki alanı veya karar verme yetkisine giren, et

kilenen bir mal üzerindeki hak talebini veya başka bir meseleyi değerlen
dirirken önüne gelen tüm ilgili materyal ve şahadeti değerlendirir.

Madde 11: Hak taleplerinde izlenecek usul
1. Tasarrufu kaybeden bir mal sahibi, bir etkilenen maldaki herhan

gi hakkının veya mülkiyetinin tanınması için Mülkiyet Kurulu’na bir baş
vuru dosyalama hakkına sahiptir. Bir hak veya mülkiyetin tanınması için 
başvurusunu dosyalarken, müstedi mal üzerindeki haklarını nasıl kullan
mak istediğini aşağıdaki şekillerde belirtir:

a. Tazminat;
b. Geri iade, veya
c. Satış, takas veya kira.
2. Etkilenen bir malın, aynı zamanda tasarrufu kaybeden mal sahibi 

olan şimdiki kullanım sahibi veya etkilenen bir mal üzerinde esaslı bir in
kişafın sahibi bir şahıs bu mallarla ilgili tapu almak için başvuruda bulu
nabilir.

3. Tapu devri için yapılan başvurular veya hak talepleri. Mülkiyet Ku
rulu tarafından saptanacak ve Kuruluş Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi
ni müteakip bir yılı aşmayan tarihten itibaren, bir yıl içerisinde dosyala
ması gerekir. İlgili tarihi belirleyen karar <ortak devlet> ve <parça dev- 
let> resmi gazetelerinde ve de her <parça devlet>in en yüksek tiraja sa
hip gazetesinde ve Mülkiyet Kurulu’nun karar vereceği başka uygun şe
killerde ilan edilir.

4. Bir hak talebi veya başvuru, müstedinin veya başvuru sahibinin 
etkilenen mal üzerindeki hakkını veya mülkiyetini belgeleyen, herhangi 
mevcut tasdikli kanıt kopyaları ile dosyalanır.

5. Etkilenen bir mal ile ilgili hisseli hak veya mülkiyet sahipleri müm
kün olan durumlarda ortak hak talebi dosyalar.

6. Etkilenen mallarla ilgili hak taleplerinin veya başvuruların dosya
lanması veya karara bağlanması ile ilgili daha detaylı gereksinimler, tü
zük, yönetmelik, usuller, formalar, emare ve Mülkiyet Kurulu’nun işbu 
hükümler uyarınca kabul edeceği sair belgelerle belirtilir.

Madde 12: Hak taleplerinin ve başvuruların karara bağlanması
1. Etkilenen bir malla ilgili bir hak talebini alan Mülkiyet Kurulu, ge

rekli soruşturma ve teyitten sonra müstedinin malda meşru bir menfaati 
bulunup bulunmadığına karar verir.

2. Etkilenen bir malla ilgili bir başvuruyu alan Mülkiyet Kurulu gerek
li soruşturma ve teyitten sonra başvuru sahibinin malda işbu hükümler 
uyarınca yeterli menfaati olup olmadığına karar verir.

3. Mülkiyet Kurulu, şayet, müstedinin veya başvuru sahibinin etkile
nen maldaki tek tasarrufu kaybeden mal sahibi veya hak sahibi kişi ol
madığına karar verirse, hak talebi veya başvuru hakkında karar verme
den önce, şimdiki kullanım sahibi dahil, diğer ilgili taraflara ulaşmak için 
makul girişimlerde bulunur.

4. Mülkiyet Kurulu buna müteakip, müstedi veya başvuru sahibinin.
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hak talebinde veya işbu hükümlerde belirtildiği şekilde, bu hakları kullan
maya hakkı olup olmadığına karar verir.

5. Mülkiyet Kurulu, kararında, mümkünse, malda diğer meşru men
faat sahiplerinin isimlerini ve haklarını belirtir. Hak talebi veya başvuru
yu bir karara bağlamadan önce bu kişileri bulmakta veya onlara ulaşmak
ta muvaffak olamadığı durumlarda kararını uygun bir şekilde ilan eder.

6. Mülkiyet Kurulu, kararında ayrıca, kararın icrası veya uygulanma
sı için gerekli adımları belirtir, uygun olan yerlerde, belirtilen zaman sı
nırları içerisinde bu adımların atılmasını emreder.

7. Mülkiyet Kurulu, müstedinin veya başvuru sahibinin, söz konusu 
etkilenen mal üzerinde meşru menfaati olmadığına karar verirse, talebi 
veya başvuruyu reddeder. Aynı zamanda, davanın diğer taraflarının, mal 
üzerindeki hakları konusunda gerekli görüldüğü şekilde karar verebilir.

Madde 13: Geri iade ile ilgili kararlar
1. Bir malın iadeye tabi olduğunun saptanması durumunda, Mülki

yet Kurulu müstediye kararını bildirir. İade ile ilgili tüm talepler İncelene
ne kadar İlave VH’nin 15’inci maddesine uygun olarak, iadenin önceliği
ni saptamak için davayı beklemeye alır.

2. Mülkiyet Kurulu, tüm iade talepleri ile ilgili nihai kararları verme
den önce iadenin uygun olup olmadığını saptama için çaba sarf eder. Ba
zı davalarda uygunluğun belirlenmesinin birtakım beklenmedik durum
larda gecikmesi halinde iade ile ilgili taleplerin en azından %90’ının uy
gunluğu saptanır saptanmaz, Mülkiyet Kurulu iade ile ilgili nihai kararını 
verir. Müstedinin başka şekilde önceliği bulunabileceğine bakılmaksızın, 
geciken durumlarda, geri iade, ancak anlaşılan iade düzeylerine ulaşıla
madığı durumlarda gerçekleşir.

3. Mülkiyet Kurulu İlave V ll’nin 15’inci maddesinde, iade konusun
da anlaşılan düzeylere tabi olmayan mallara ilişkin nihai iade kararını, ia
deye uygun olup olmadıkları saptanır saptanmaz verir.

4. Mülkiyet Kurulu, iade konusundaki nihai kararını verir vermez, et
kilenen malın şimdiki sahibine kararı, etkilenen malı boşaltma zorunlulu
ğunu ve alternatif yerleşim hakkını bildirir; bunun yanında kararın uygu
lanmasından sorumlu ilgili <parça devlet> yetkililerini de bilgilendirebilir.

5. Geri iade, malın şimdiki sahibine alternatif yerleşim sağlandığı, ya 
da malın boşaltılması için Mülkiyet Kurulu tarafından İlişik 3’e uygun ola
rak saptanan sürenin sona ermesi, hangisi daha erken ise, ancak o za
man gerçekleşir.

Kısım D: SATIŞ, TAKAS VEYA KİRALAMAYA YARDIMCI OLMAK

Madde 14: Satış, takas veya kiralamaya yardımcı olmak
1. Malının tasarrufunu kaybeden mal sahibi aşağıdaki konularda 

Mülkiyet Kurulu’ndan yardım talep edebilir:
a. Etkilenen maldaki tasarruf hakkının satılması;
b. Etkilenen malın, şahsın mensubu olduğu <parça devlet>te bulu

nan eşdeğerde başka bir mal ile takası;
c. Etkilenen maldaki menfaatin satın alınması;
d. Etkilenen malın kiralanması.
2. Şimdiki tasarruf sahibi veya başka bir şahıs, sözkonusu olması 

durumunda bahsekonu şahsa malı boşaltmasını sağlayacak kira tasarru
fu hakkının satın alınması, takası veya kazanılması ile ilgili olarak Mülki
yet Kurulu’ndan yardım isteyebilir.

3. Mülkiyet Kurulu, satış, takas veya kiralama yoluna başvurmak is
teyen ve malının tasarrufunu kaybetmiş olan mal sahipleri, şimdiki tasar
ruf sahipleri ve diğerlerinin kaydı ile sözkonusu işlemlerin kaydını tutar.

4. Satış, takas veya kiralama yoluna başvurmak isteyen ve tasarru
fu kaybetmiş olan mal sahibinin, şimdiki tasarruf sahibinin veya diğer bir 
şahsın talep etmesi durumunda Mülkiyet Kurulu:

a. Satış, takas veya kiraya ilişkin seçenekler ve bunları yapmanın or
taya çıkaracağı durumlarla ilgili tavsiyelerde bulanabilir veya yardımcı

olabilir;
b. İlgili taraflar arasında, istek doğrultusunda gizli veya açık bir şe

kilde satış, takas veya kiralama işlemini kolaylaştıracak arabulucu faali
yetler sağlayabilir; veya

c. İlgili şahsın sözkonusu bilgilerin verilmesine rıza gösterdiği du
rumlarda, malın satılması, takas edilmesi veya kiralanması olası kişilere 
ve bona fide ilgili sair taraflara kendi satış, takas ve kira kütüğünden bil
gi sağlayabilir.

Madde 15: Standart kiralama
Mülkiyet Kurulu, talep üzerine, standart kira sözleşmesi formasını 

sağlar.

Madde 16: Satış, takas ve kira: diğer yardımlar
1. Mülkiyet Kurulu, ilgili tarafların talebi üzerine, bir veya her iki < 

parça devlet>te faaliyet gösteren ve bir veya her iki <parça devlet>deki 
satış, takas veya kira işlemlerinde, yardım isteyen şahıslara yardımda 
bulunabilecek konusunda yüksek standartlara ulaşmış emlak bürolarının 
listesini sağlar.

2. Bu hükümler uyarınca. Mülkiyet Kurulu’nun, satış, takas veya ki
ra işlemleri ile ilgili faaliyetleri, taraflar arasındaki bilgi alış-verişini sağ
lamakla kısıtlıdır. Mülkiyet Kurulu, sözleşmenin müzakeresi veya tamam- • 
lanması veya ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık veya kayıptan 
sorumlu olmaz.

Kısım E: Tazminat Fonu ve Tahviller

Madde 17: Tazminat Fonu
Kıbrıs Merkez Bankası’nda, Mülkiyet Kurulu tarafından yönetilecek, 

bir Tazminat Fonu oluşturulur. X miktardaki başlangıç sermayesini [mik- ' 
tan belirtiniz] Fona <ortak devlet> sağlar. Bunun yanında Fon, Mülkiyet 
Kurulu’na devredilen malların kullanımından veya elden çıkarılmasından 
sağlanan gelirleri ve uluslararası bağışlardan gelen katkıları alır.

Madde 18: Tazminat Tahvillerinin Kullanımı^^
1. Mülkiyet Kurulu, Tazminat Fonu adına çekilen “tazminat tahville

ri” olarak bilinen tahvilleri tedavüle sunar;
2. Tazminat tahvilleri her yıl yüzde X [miktarı ekleyiniz] faiz getirir^®,
3. Tazminat tahvilleri sahipleri tarafından aşağıdaki amaçlar için kul

lanılabilir:
a. Mülkiyet Kurulu’nun elindeki etkilenen bir malı şimdiki değeri üze

rinden satın almak; veya
b. Serbest piyasadan alternatif konut satın almak için ödenecek de

pozitoyu Mülkiyet Kurulu'ndan temin etmek; veya
c. Başlangıçtaki sahibinin tüm haklarını elde edecek olan başka bir 

şahsa satmak.
4. Tazminat tahvilleri ve faizleri, bundan böyle, <ortak devlet>ln ga

rantisinde olur.
5. Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe girmesini müteakip X yıl sonra 

[yılı ekleyiniz], tazminat tahvilleri Tazminat Fonu’nda paraya çevrilir. Bu
nun akabinde, Tazminat Fonu tasfiye edilir ve kalan fazlalık veya açıklar 
<ortak devlet> tarafından üstlenilir. Mülkiyet Kurulu’nun tasarrufunda 
bulunan etkilenmiş malın bu evreden sonraki satışlarından elde edilen 
kazançlar, doğrudan <ortak devlet>e gider ve Mülkiyet Kurulu’nun Taz
minat Fonu’nun tasfiyesinden sonra verilmesine karar verdiği herhangi 
bir tazminatı <ortak devlet> ödemekle yükümlüdür.

İLİŞİK 3; MEVCUT KULLANICIUR LEHİNE TEDBİRLER

Kısım A: Etkilenen mülkiyetin boşaltılmasıyla ilgili zaman sınır
larının uzatılması
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Madde 1: Yeterli mali imkana sahip şimdiki tasarruf sahibinin iş
gal ettiği mal

1. Geri iade için tahsis edilen bir malın yeterli mali imkana sahip 
şimdiki tasarruf sahibi IVIülkiyet Kurulu’na sözkonusu Kurul’un kararın
dan sonra üç yıla kadar bahsekonu malı kendi amaçlan için kullanmaya 
devam edebilmesi için uzatma başvurusu yapabilir.

2. Şimdiki tasarruf sahibinin, malı kendi amaçları için kullanmadığı 
veya hemen alternatif konut bulma imkanı olduğu tespit edilmediği sü
rece uzatma başvurusu Mülkiyet Kurulu tarafından kabul edilir.

3. Mülkiyet Kurulu, bu madde altında, acil insani bir durum olduğu
na karar vermesi halinde zaman sınırını uzatabilir.

4. Şimdiki tasarruf sahibi, etkilenen malı kullanmaya devam ettiği 
dönem için, Mülkiyet Kurulu’nun geri iadenin uygun olduğu konusunda 
verdiği karar tarihine kadar, piyasadaki kira bedelini öder.

5. Mülkiyet Kurulu tarafından belirlenen dönemin sonunda, şimdiki 
tasarruf sahibi etkilenen malı boşaltır.

Madde 2: Yeterli mali imkanı olmayan şimdiki tasarruf sahipleri 
tarafmdan işgal edilen mallar

1. Geri iade için tahsis edilen bir malın, malı kendi amaçları için kul
lanan ve yeterli mali imkana sahip olmayan şimdiki Kıbrıs vatandaşı ta
sarruf sahibinden, kendisine alternatif konut sunulmadan veya alternatif 
konutun standartlarında bir malı kendisine sağlanan tercihli borçlandır
ma veya yardımlar vasıtasıyla piyasadan satın almadan veya kiralamadan 
malı boşaltması istenmez.

2. Bu tür şimdiki tasarruf sahipleri Mülkiyet Kurulu'na aşağıdaki hu
suslarda başvurabilir:

a. Alternatif konut satın almak veya kiralamak için, bu hükümler al
tında, öncelikli kredi şeklinde yardım; veya

b. Acil insani ihtiyaç durumunda veya bir şahsın öncelikli krediler al
masının uygun olmadığı durumlarda. Mülkiyet Kurulu elinde olan mülk
lerden düşük maliyetli veya bedava alternatif konutun tahsisini yapar. 
Mülkiyet Kurulu, elinde alternatif konut bulunması durumunda, kriterle
rine uygun kişiler için bu gibi uygulamalar yapar.

3. Geri iade için tahsis edilen bir malın, Kıbrıs vatandaşı olmayan an
cak yasal olarak ikamet eden, malı kendi amaçları için.kullanan ve yeter
li mali imkana sahip olmayan şimdiki tasarruf sahibi, yasal olarak ikamet 
ettiği <parça devlet>ten sosyal konut veya diğer konut yardımı, veya ma
li yardım talep edebilir. Mülkiyet Kurulu’nun geri iadenin uygun olduğu 
yönündeki kararını müteakip en çok iki yıl sonunda bu tür konut veya 
mali yardımlar kendilerine sağlanana kadar sözkonusu şimdiki tasarruf 
sahiplerinin malı boşaltmaları istenmez.

4. Mülkiyet Kurulu yeterli mali imkana sahip olmayan şimdiki tasar
ruf sahibinin gelir ve serveti esasına dayanarak mümkün olan en yüksek 
kirayı talep eder.

Madde 3: Geri İadeye kadar tasarrufu kaybeden mal sahibine 
ödenecek kira

Mülkiyet Kurulu’nun geri iadenin uygun olduğu konusunda verdiği 
karar tarihinden geri iadenin gerçekleştiği tarihe kadar olan süre içerisin
de Mülkiyet Kurulu tasarrufu kaybeden mal sahibine piyasa değerinde ki
ra bedeli öder.

Kısım B: Tercihli Borçlandırma

Madde 4: Tercihli Borçlandırma
1. Mülkiyet Kurulu, uluslararası ve yerel bankalar, <ortak devlet>, 

<parça devlet>ler ve diğer bağış yapanların yardımıyla tercihli borçlar 
planını denetler ve yönetir. <Ortak devlet>, planı desteklemek için bütçe
sinden fonlar sağlar.

2. Bu plan uyarınca, uygun şartlarda tercihli borçlar, Kıbrıs vatanda

şı olup yeterli mali imkanı olmayan tasarrufu kaybeden mal sahibine, et
kilenen malın şimdiki tasarruf sahibine ve etkilenen mala esaslı inkişaf 
yapan sahiplere, mal satın almak, kiralamak veya tekrar inşa etmek için 
(esaslı inkişaf yapılan malın satın alınması dahil) veya, bu hükümler uya
rınca, ödemeleri yapmak için verilir.

3. Satın alacakları veya tekrar inşa edecekleri malın veya Mülkiyet 
Kurulu’na tercihli borçlarla ödeme yaptıktan sonra tapusunu alacakları 
malın 20 yıllık süreyle satmamayı kabul etmek şartını yerine getiren her
kese, bu plan çerçevesinde, borç verilir. Mülkiyet Kurulu’nun kararıyla, 
bu yasağın süresi kısaltılabilir veya sözkonusu yasak kaldırılabilir.

Kısım C: İlk ret hakkı

Madde 5: Şimdiki tasarruf sahibi ve diğerleri için etkilenen ma
lın satışına ilişkin ilk ret hakkı

1. Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe girmesinden sonraki 20 yıllık bir 
geçiş dönemi için, malın bulunduğu <parça devlet>te yasal olarak en az 
3 yıl ikamet etmeyen bir kişiye herhangi bir malın önerilen sözleşme f i
yatından satışı, Kıbrıs vatandaşı olan şimdiki tasarruf sahibinin ilk ret 
hakkına tabidir. Bu gibi hak aşağıdaki durumlarda uygulanır:

a. Şimdiki tasarruf sahibi malı kullanmaya devam ettiği sürece, ve
b. Şimdiki tasarruf sahibi, malı, tasarrufu kaybeden mal sahibine ia

de için boşaltmışsa, ondan sonraki 5 yıl için..
2. Şimdiki tasarruf sahibi bir önceki paragraf uyarınca ilk ret hakkı

nı kullanmazsa, ilgili malın bulunduğu <parça devlet>e mensup başka bir 
şahısın sözleşme fiyatından ikincil ilk ret hakkı olur.

3. Bu madde altındaki ilk ret hakkı, tasarrufu kaybeden mal sahibi
nin potansiyel bir alıcı ile sahş sözleşmesini imzalamasını müteakip 45 
gün içerisinde ve bu tür bir sözleşmede belirtilen fiyatla aynı olması du
rumunda kullanılabilir.

4. İlk ret hakkına ilişkin ortaya çıkacak herhangi bir sorun Mülkiyet 
Kurulu’na götürülür. <Parça devlet>ler, ilk ret hakkı hükümleri altında ve 
şimdiki tasarruf sahibi ile, farklı <parça devlet>e mensup kişiler arasın
daki sözleşmelerin düzenlenmesi ve yerine getirilmesinin gerektirdiği şe
kilde yasalarını uyumlaştırır.

İLİŞİK 4: TOPRAK DÜZENLEMELERİNE TABİ BÖLGELERDEKİ 
MÜLKİYET

Madde 1: Bu hükümlerin toprak düzenlemesi yapılacak bölgeler
deki mülkiyete uygulanması

Bu ilişikteki maddeler, Ek VII ve onun etkilenen mal ve toprak düzen
lemesine tabi tutulacak bölgelerdeki mal ile ilgili ilişiklerinin diğer hü
kümlerinden üstündür. Bu ilişikte özel hükümler olmadığı durumlarda, 
Ek VH’nin diğer hükümleri ve onun diğer ilişikleri uygulanır.

Madde 2: Tasarrufunu kaybeden m al sahibine geri iade
1. Bu ilişikteki usuller ve koşullar uyarınca, toprak düzenlemesinin 

yapıldığı bölgelerde malının tasarrufunu kaybetmiş olan mal sahibi geri 
iadeye hak kazanır.

2. Mülkiyet Kurulu toprak düzenlemesinin yapıldığı bölgelerdeki 
malların geri iadesi ile ilgili nihai kararını malın geri iade için uygun ol
duğunu tespit eder etmez verir ve şimdiki tasarruf sahibinin başka bir ye
re nakledilmesinden sonra, ancak Kuruluş Anlaşması’nın yürürlüğe gir
mesinden sonraki üç yıl içerisinde geri iadenin en kısa zamanda yapılma
sı emrini verir.

3. Ek V ll’nin altındaki genel moratoryum ile geri iade için kabul edi
len azami seviyeler ve malların şimdiki tasarruf sahibine veya sonraki bir 
alıcıya transferine izin veren hükümler toprak düzenlemesi yapılan böl
gelerde uygulanmaz.

4. Mülkiyet Kurulu toprak düzenlemesi yapılan bölgelerdeki mallar 
ile ilgili talepleri öncelik sırasına göre ele alır.
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Madde 3: İnkişaf edilen mallar
1. Malın tasarrufunu kaybeden mal sahibi üzerinde inkişaf yapılan 

nnalın inkişaf değerinin, malın orijinal değerinin %10'undan fazla olması 
halinde inkişafın piyasa bedelini Mülkiyet Kurulu’na öder. İnkişafı yapan 
kişi Mülkiyet Kurulu’ndan malın piyasa değerinde tazminat talep etme 
hakkına sahiptir.

2. Malın tasarrufunu kaybeden kişi, Mülkiyet Kurulu'nu malın oriji
nal durumundaki değerinden daha az değerde bir iyileştirmenin malın ta
sarrufunun kaybedilmesi öncesi kullanımına benzer kullanıma uygun ol
mayacağına dair tatmin ederse, tasarrufu kaybeden mal sahibinin iyileş
tirme için ödeme yapması istenmez. Mülkiyet Kurulu malın tasarrufunu 
kaybeden kişinin daha sonra iyileştirmeden yararlandığını tespit ederse, 
inkişafı yapana tazminat ödenmesini sağlayabilir.

3. İnkişafın değeri malın orijinal durumundaki değerinden daha yük
sekse ve malın tasarrufunu kaybeden kişi bunun için ödeme yapmak is
temezse, inkişafı yapan, orijinal malın inkişaf edilmemiş halindeki bugü
nün piyasa değerini ödeyerek, malın tapusunu almak için başvurabilir. 
Malın tasarrufunu kaybeden kişi. Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe gir
mesinden sonraki 20 yıllık süre içinde önerilen sözleşme fiyatından her
hangi bir satış, malın takası veya kiralanması sözleşmesi üzerinde ilk ret 
hakkını kullanabilir.

Madde 4: Toprak düzenlemesi yapılacak bölgeleri terk etmek is
teyen mallarm sahipleri

Kuruluş Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonra toprak düzen
lemesi yapılan bölgedeki malını boşaltan kişi, bu mala 1974 öncesi sa
hip olduğuna veya 1974’den önce kendisine bona fide devredildiğine da
ir ispat gösterdiği takdirde. Mülkiyet Kurulu’ndan bu malın tapusuna kar
şılık malın şu andaki değeri kadar tazminat talep edebilir.

Madde 5: Toprak düzenlemesi yapılacak bölgelerdeki mallarm  
şimdiki kullanıcıları

1. Toprak düzenlemesi yapılacak bölgedeki malın Kıbrıs vatandaşı 
olan şimdiki kullanıcıları aşağıdakilerden birini tercih edebilir;

a. Sözkonusu bölgede kalıp, mal satın almak;
b. Bu hükümler uyarınca alternatif konut hakkına sahipse (ilişik 3’e 

bakınız) sözkonusu bölgede alternatif konut almak;
c. Etkilenen malının geri iadesini talep etmek; veya
d. Bu hükümler uyarınca hak sahibi ise, diğer <parça devlet>e yer

leştirilmek ve orada mal satın almak veya alternatif konut almak.
2. Şu andaki kullanıcı Kıbrıs vatandaşı değilse, yasal olarak oturdu

ğu <parça devlet>ten konut veya mali yardım talep edebilir.

TASLAK İLAVE VIII: UZLAŞMA KOMİSYONU

Madde 1: Kuruluş
1. Bağımsız ve tarafsız bir Uzlaşma Komisyon’u kurulur.
2. <Ortak devlet> ve <parça devlet>lerin yetkilileri Komisyon ile tam 

işbirliği içerisinde olur ve bunun sağlanması için tüm ilgililere gereken 
talimatları verir.

amacıyla, geçmiş hakkındaki değişik bakış açılarının karşılıklı anlaşılma
sını teşvik eden şekilde hareket etmesi için, yayınlar ile okul kitaplarına 
kılavuz teşkil eden kuralları da içeren, belirli tavsiyelerde bulunur;

d. Orta eğitim öğrencilerine resmi dillerin öğretilmesi konusunda 
Anayasa’nın gereklerinin uygulanması için tavsiyelerde bulunur;

e. <Parça devlet>ler tarafından dini olmayan resmi tatillerin kutlan
ması için izlenecek kurallara ilişkin tavsiyelerde bulunur.

Madde 3: Yetkiler
1. Uzlaşma Komisyonu’nun amaçlarının yerine getirilmesini sağla

mak için, diğer hususlar yanında:
a. ÇalışmalafTina ilişkin konuların, gerçeklerin, olayların ve dönemin 

tartışılacağı ve/veya araştırılacağı açık veya kapalı oturumlar düzenler ve 
araştırma grupları veya komiteler kurar;

b. Kıbrıs’ın içerisinde veya dışındaki çeşitli kaynaklar, partiler, dev
letler veya kişilerden bilgi alır;

c. İlgili sahalardaki uzmanlara danışır;
d. Her türlü kayıt, arşiv veya bilgiye tam ve engelsiz olarak anında 

ulaşabilmek için talepte bulunur ve alır;
e. Ara raporlar, bulgular ve tavsiyeler hazırlar ve yayınlar;
f. İşlevlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan tüzük, yönetmelik ve 

usuller belirler ve yayınlar; ve
g. Ortaya çıkması beklenmeyen, veya işlevlerini yerine getirmesine 

ilişkin, diğer görevleri yerine getirir.
2. Komisyon’un dava etme veya.cezai ve yasal fonksiyonu veya yet

kisi olmaz.
3. Komisyon, kaynaklarının ve işlemlerinin gizliliğini korumak konu

sunda karar alabilir.
4. Komisyon’un çalışmaları, usulleri, raporları ve tavsiyeleri Kıb

rıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi dahil olmak üzere, varolan diğer kurum
lar ve komitelerin çalışmalarına halel getirmez.

Madde 4: Oluşum
1. Uzlaşma Komisyonu, Kıbrıs’taki uzlaşmaya gönül vermiş ve ge

rekli dürüstlük, güvenilirlik ve uzmanlığa sahip eşit sayıda Kıbrıslı Rum 
ve Kıbrıslı Türk ve en az bir Kıbrıslı olmayan bay ve bayandan [beş/ye
di/dokuz] oluşur.

2. Genel Sekreter, iki tarafa ve halka danışarak, Komisyon üyelerini 
ve aynı şekilde yerlerine başkasını atamak üzere davet edilir.

3. Komisyon’a bir grup kalifiye eleman yardım eder.

Madde 5: Süre
1. Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe girmesini müteakip 60 gün içe

risinde Uzlaşma Komisyonu üyelerinin atanması için gerekli danışmalar 
başlar. Komisyon üyeleri sonraki 60 gün içerisinde atanır ve atanmanın 
ardından iki hafta içerisinde resmen görevlerine başlar.

2. Genel Sekreter iki taraf ve Komisyon üyeleri ile danışma içerisin
de, 6 aylık bir uzatma konusunda karar almazsa. Komisyon vardığı so
nuçları ve tavsiyelerini içeren nihai raporunu en geç 30 Ekim 2005 tari
hine kadar sunar.

Madde 2: Amaçlar
Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında anlayış, hoşgörü ve kar

şılıklı saygıyı teşvik etmek amacıyla. Uzlaşma Komisyonu inter alia:
a. Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında, inter alia, tarihi pers

pektif, tecrübe ve hatıraları ele alan geçmişe ilişkin serinkanlı bir diyalo- 
ğu destekler;

b. Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin tecrübelerine ve algılamaları
na dayanarak Kıbrıs Sorunu’nun tarihi hakkında kapsamlı bir rapor hazır
lar;

c. <Ortak devlet> ve <parça devlet>lerin uzlaşmayı desteklemek

Madde 6: Masraflar
Uzlaşma Komisyonu’nun kuruluş ve çalışma masrafları <ortak dev- 

let> tarafından karşılanır; <ortak devlet> garantör devletlerden ve diğer 
uluslararası çevrelerden katkı talep edebilir.

Madde 7: Tavsiyeler ve Raporlar
1. Uzlaşma Komisyonu, raporlarını ve tavsiyelerini Birleşmiş Millet

ler Genel Sekreteri’ne, <ortak devlet> ve <parça devlet>lere sunar.
2. Uzlaşma Komisyonu tarafından hazırlanacak rapor ve tavsiyeler 

<parça devlet>ler tarafından yaygın şekilde dağıtılır. Nihai rapor İngiliz
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ce, Rumca ve Türkçe olarak yayınlanır. Nihai raporun bulguları ilgili okul 
kitaplarının içeriklerine yansıtılır.

Madde 8: Takip Prosedürleri
1. Komisyon'un nihai raporunun sunulmasını müteakip, atanan [gö

reve getirme metotlarını ekleyiniz] bir takip komitesi Komisyon’un tavsi
yelerinin uygulanmasını izler.

2. <Ortak devlet>in ve <parça devlet>lerin yöneticilerinin tavsiyele
rin uygulanması konusunda komiteye her 120 günde bir rapor sunması 
gerekir. Sözkonusu raporlar belirli tavsiyelerin uygulanmamasının se
beplerini açıklar.

[inter alia, üyelerin atanmasına ilişkin halka danışılması ile ilgili pro
sedürler; dokunulmazlıklar; şahadet verme; Komisyon üyelerinin öden
mesi. vs.’yi içeren ek maddeleri gerekli görüldüğü şekilde ekleyiniz;]

TASLAK İLAVE IX; YENİ DÜZENİN HAYATA GEÇMESİ

Madde 1: Ayrı ayrı ve eş zamanlı gerçekleşecek referandumların 
yönetimi

1. Her iki taraf, 30 Mart tarihinde, aşağıdaki sorunun yöneltileceği 
bir referandum düzenler;

“ i. Kıbrıs Anayasasını içeren Kuruluş Anlaşması ve tüm ilavelerini 
onaylıyor musunuz;

ii. [Kıbrıs Rum / Kıbrıs Türk] parça devletin Anayasasını ve <parça 
devlet> için yürürlükte olacak mevzuata ilişkin hükümleri onaylıyor mu
munuz.

İÜ. Kıbrıs’taki yeni düzenle ilgili konulara ilişkin Kıbrıs, Yunanistan, 
Türkiye ve Birleşik Krallık arasında yapılacak olan taslak Antlaşmayı 
onaylıyor ve Eş Başkanlarca bu Antlaşmanın imzalanmasını talep ediyor 
musunuz;

iv. Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne katılımı ile ilgili taslak Antlaşmada be
lirlenen katılım şartları uyarınca Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne katılımını 
onaylıyor ve Eş Başkanlarca bu Antlaşmanın imzalanmasını ve onaylan
masını talep ediyor musunuz?

evet [ ]
hayır [ ]"
2. Onaylanacak olan ya da referandum sorusunda bahsekonu belge

ler ücretsiz olarak ve istek üzerine Rumca, Türkçe veya İngilizce dillerin
de tüm oy verenlere sağlanır ve bu üç dilde ortak bir web sitesinde su
nulur.

Madde 2: Kuruluş Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi
Kuruluş Anlaşması, ayrı ayrı ve eş zamanlı referandumlarda onay

landığının Genel Sekreter tarafından teyit edildiği günü müteakip saat 
00;00’de hemen yürürlüğe girer ve böylece yeni bir düzen hayata geçer.

Madde 3: Bayrak çekme törenleri
Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm Ada’da, 

Anayasa’da belirtilen bayraklar haricindeki tüm bayrakların indirileceği 
törenler yapılır, Kıbrıs Anayasası ve ilgili mevzuat uyarınca,’Kıbrıs ve 
<parça devlet>lerin bayrakları göndere çekilir ve Kıbrıs ve <parça dev- 
let>lerin milli marşları çalınır.

Madde 4: Birleşmiş Milletler
Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe girmesiyle birlikte, Eş Başkanlar 

Birleşmiş Milletler'e, Kıbrıs’ın üyelik hak ve yükümlülüklerinin, bundan 
böyle, yeni düzen uyarınca yürütüleceğini bildirir. Üstünde mutabakata 
varılan Kıbrıs bayrağı Birleşmiş Milletler Merkezinde çekilir.

TASLAK İLAVE X: UYGULAMA TAKVİMİ
[Kuruluş Anlaşması’nda ve Kapsamlı Çözümün diğer bölümlerinde

belirtilen yükümlülükler için uygulama takvimi ekleyiniz]

EK B: SONUÇLANDIRMA SÜRECİNE EŞLİK VE YARDIM EDECEK 
TEDBİRLER

Kapsamlı çözümün imzalanması ve Kuruluş Anlaşması’nı onaylan
ması için ayrı ayrı eş zamanlı gerçekleşecek halk oylaması arasındaki za
man boyunca aşağıdaki hükümler uygulanır.

Madde 1: Kuruluş Anlaşması’nın sonuçlandırılması
1. İki lider. Kuruluş Anlaşması’nın 28 Şubat 2003 tarihinden önce 

sonuçlandırılmasını kendilerinin ve yetkililerinin öncelikli amacı yapar.
2. İki lider, kendilerinin hem de yetkililerinin çalışmalarını, bu yetki

lerin görev yapabilmeleri için vazgeçilmez olan görevlerle sınırlarlar. 
Tüm faaliyetlerde taslak Kuruluş Anlaşması’nm metni ve ruhu dikkate 
alır.

3. Dış ilişkiler ile ilgili vazgeçilmez konular iki lider arasında yakın is
tişare içerisinde yapılır ve iki tarafın ortak çıkarları teşvik edilir. Devlet zi
yaretleri yapılmaz.

Madde 2: Kuruluş Anlaşması'nı sonuçlandıracak komiteler
Kapsamlı Çözüm’ün imzalanmasını müteakip iki lider, Birleşmiş Mil

letler temsilcileri tarafından yönetilecek. Kuruluş Anlaşması eklerinin so
nuçlandırılma döneminde önce sonuçlanması için konsensüs ile tavsiye
lerde bulunacak iki taraflı komitelerde yer almaları için şahıslar atar.

Madde 3: Bayrak ve m illi marş yarışması
Kıbrıs için bir bayrak ve milli marş tasarlanması için bir yarışma dü

zenlenir ve Birleşmiş Milletler tarafından yönetilecek iki taraflı bir komite 
konsensüs ile iki lidere katılımcılar arasından tavsiyelerde bulunur.

Madde 4: <Parça devlet> anayasaları ve mevzuat
1. Her iki taraf gecikmeden. Kuruluş Anlaşması ile birlikte referan

duma sunulacak <parça devlet> konuları üzerinde gerekli hazırlıkları ta
mamlar. Bu bağlamda,

a. Her iki taraf, taslak Kıbrıs anayasasına uygun bir <parça devlet> 
anayasası hazırlar.

b. Her iki taraf <ortak devlet>in yetki alanı içerisine girmeyeceğine 
karar verilen ve Kuruluş Anlaşması ile uyumlu olan <parça devlet>lerin 
mevzuatını oluşturacak yasaları belirten hükümler hazırlar.

c. Her iki taraf aşağıdaki hükümleri <parça devlet> taslak anayasası
na dahil eder;

i) Kuruluş Anlaşması ile birlikte referanduma konulan hükümlere 
uygun olarak kabul edilen <parça devlet> yasaları ve bu anayasa, Kuru
luş Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonra gerekli olduğu taktirde 
değişiklikler yapılarak Kuruluş Anlaşması ve <parça devlet> anayasasına 
uygun hale getirilir ve uygulanır.

ii) Kuruluş Anlaşması ve Anayasa ile uyumsuz olan hiçbir hüküm 
yürürlükte kalmaz.

iii) Yukarıdaki paragraflarda kullanılan “değişiklik" terimi tadilatı, 
uyarlamayı ve yürürlükten kaldırmayı içerir

Madde 5: Güven artırıcı tedbirler
1. Ticaret, turistlerin dolaşımı ve uluslararası spor ve kültürel aktivi- 

telere katılım üzerindeki kısıtlamaların gecikme olmadan kaldırılması için 
adımlar atılır.

2. Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün serbest dolaşımı üzerindeki kısıtla
malar derhal kaldırılır.

Madde 6: Geçici Yüksek Mahkeme yargıçları
1. İki lider, Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe girmesinden sonraki 1 

yıllık dönemde görev yapacak geçici Kıbrıs Yüksek Mahkemesi'nde yer
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alacak 3 Kıbnslı olmayan yargıç ve her iki taraftan üçer yargıcı kabul edi
len geçici Adli Kurul üyelerinin sunduğu aday listesinden konsensüs ile 
seçer.

2. Geçici Adli Kurul kabul edilen üyeleri Kapsamlı Anlaşma’nın im
zalanmasını müteakip, taslak yasa hükümlerine uygun bir şekilde, 30 
gün içinde, Birleşmiş Milletlerin daveti üzerine geçici Yüksek Mahkeme 
adaylarını önermek için toplanır.

Madde 7: İthalat ve dağıtım lisansları
İki taraf Avrupa Birliği mevzuatına halel gelmeksizin. Kuruluş Anlaş- 

ması’nın ve yeni düzenin bu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesinden önce, iş 
adamlarının ithalat ve/veya dağıtım lisansları altında sahip oldukları hak
ları değiştirir şekilde yorumlanmaması için düzenlemeler yapar ve bu li
sanslar mümkün olan durumlarda işbu iş adamlarının Kuruluş Anlaşma- 
sı’nın yürürlüğe girmesini müteakip kendi <parça deviet>lerinde işlerine 
devam etmelerini sağlayacak şekilde yorumlanır.

te, imzalanarak yürürlüğe girer.

Madde 5: Geçici Güvenlik Düzenlemeleri
İlavede sunulan Geçici Güvenlik Düzenlemeleri burada ilgili taraflar

ca onaylanır, üzerinde mutabakata varılır ve bu Antlaşmayla birlikte, im
zalanarak, yürürlüğe girer.

Madde 6: Yürürlüğe giriş
Bu Antlaşma imzalandıktan sonra yürürlüğe girer.
Taraflar, Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 102. Maddesi uyarınca, 

en erken zamanda bu Antlaşma'nın Birleşmiş Milletler Sekreteryasında 
kayıt işlemini gerçekleştirir.

TASLAK İLAVE I: KURULUŞ ANLAŞMASI
[ayrı ayrı ve eş zamanlı referandumlarla onaylanan Kuruluş Anlaş

ması metnini ekleyiniz.]

Madde 8: Kayıp şahıslar
İki lider, kayıp şahıslar konusunu çözüme kavuşturmak için gecik

meden gerekli adımları atar. Taraflar, Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komite
si ile çalışma kuralları ve 31 Temmuz 1997 tarihinde varılan anlaşmayı 
göz önünde tutarak tam bir işbirliğine girer. Mezarların açılması dahil, 
her iki taraf gerekli araştırmaları yapar ve sonuçlandırır.

EK C; KIBRIS’TAKİ YENİ DÜZENE İLİŞKİN KIBRIS, YUNANİSTAN, 
TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KIRALLIK ARASINDAKİ ANTLAŞMA

Kıbrıs, Helen Cumhuriyeti, Türidye Cumhuriyeti ve Büyül< Britanya 
ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

i. Kıbrıs sorununun Kapsamlı Çözümünü ve Kıbnslı Rum ve Kıbnslı 
Türklerin ayn referandumlar ile onayladıklan Kuruluş Anlaşmasını ve 
Kıbrıs'ın Avrupa B irliğ i’ne katılım kararını memnuniyetle karşılayarak,

ii. Kıbrıs için barışçıl ve uyumlu b ir geleceğe katkıda bulunmayı ve 
Doğu Akdeniz’de barışçıl b ir ortamda Kıbrıs'ın, Türkiye ve Yunanistan 
arasında b ir dostluk köprüsü oluşturmasını arzulayarak.

Aşağıdaki hükümleri kabul eder:

Madde 1: Kuruluş Anlaşmasının onaylanması
İlavede sunulan Kuruluş Anlaşması burada onaylanır ve üzerinde 

mutabakata varılır ve bu Antlaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul 
edilir.

Madde 2: İzleme Komitesi
1. Taraflar, her garantör gücün birer temsilcisinden, <ortak devlet> 

hükümetinin iki temsilcisinden (her<parça devlet>’ten bir temsilci olmak 
üzere), her <parça devlet>ten birer temsilciden ve Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyi’nce alınacak kararla seçilecek ve Komiteye başkanlık ya
pacak bir Birleşmiş Milletler temsilcisinden oluşan bir İzleme Komite- 
si’nin kurulması hususunda mutabakata varır.

2. izleme Komitesi, Kuruluş Anlaşması’nm uygulanmasını izler ve 
uygulanmasını tehdit edebilecek herhangi bir gelişmeyle ilgili tavsiyeler
de bulunabilir.

Madde 3: Garanti Antlaşması’na Ek Protokol
Garanti Antlaşması için ilavede sunulan Ek Protokol burada onayla

nır, üzerinde mutabakata varılır ve bu Antlaşma ile birlikte yürürlüğe gi
rer.

Madde 4: İttifak Anllaşması’na Ek Protokol
ittifak Antlaşması için ilavede sunulan Ek Protokol, burada ilgili ta

raflarca onaylanır, üzerinde mutabakata varılır ve bu Antlaşmayla birlik-

TASLAK İLAVE 11: GARANTİ ANTLAŞMASI İLE İLGİLİ EK PROTO
KOL

Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ve İngiltere aşağıdaki maddeler üzerinde 
mutabık kalırlar;

Madde 1;
1. Garanti Antlaşması, Kuruluş Anlaşması ve Kapsamlı Çözümle ku

rulan yeni düzene, gerekli değişiklikler yapılmış şekilde uyarlanır ve böy- 
lece, Kıbrıs’ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, güvenliği ve anayasal dü
zenine ek olarak <parça devlet>’in de toprak bütünlüğü, güvenliği ve ana
yasal düzenini kapsar.

2. “Anayasal düzen” Kıbrıs’ın Anayasası ile beraber her <parça dev- 
let>’in de Anayasası anlamına gelir ve ilgili anayasada belirtilen tadilat 
hükümleri uyarınca bu anayasalardan herhangi birine yapılan tadilatları 
da içerir; bundan dolayı, bu anlaşmada “Temel Maddelere yapılan atıflar 
hükümsüzdür.”

Madde 2:
Bu protokol imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Garanti 

Antlaşmasının diğer hükümleri üzerinde üstünlüğe haizdir.

İmza
Kıbrıs

İmza 
Helen Cumhuriyeti

imza
Türkiye Cumhuriyeti

imza 
Birleşik Krallık

TASLAK İLAVE III; İHİFAK ANTLAŞMASI 
İLE İLGİLİ EK PROTOKOL

Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye
/. Kıbrıs’ın, Kuruluş Anlaşması ve Anayasası uyarınca askersizleşti- 

rileceği akılda tutularak,
ii. Kıbrıs'ın bağımsızlığı veya toprak bütünlüğüne karşı yapılacak 

herhangi b ir saldırıya veya saldırganlığa karşı koyacaktan yönündeki ta
ahhütlerini yeniden teyit ederek.

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

Madde 1:
İttifak Antlaşması, mutatis mutandis. Kuruluş Anlaşması ve Kıbrıs 

Anayasası’nda oluşturulan yeni düzen uyarınca ve özellikle Kıbrıs’ın as-
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kersizleştirilmesi göz önünde bulundurularak uyarlanır ve uygulanır.

Madde 2:
Üçlü Karargah olmayacaktır. İttifak Antlaşması hükümleri, mutatis 

mutandis, bu Antlaşma uyarınca görevlerini istişare ve işbirliği içinde yü
rütecek olan Yunan ve Türk birlikleri komutanları için geçerli olur.

Madde 3:
Her birinin sayısı, tüm rütbelerden [dört rakamlı bir sayı ekleyiniz] 

aşmayacak Yunan ve Türk birliklerinin İttifak Antlaşması uyarınca, sıra
sıyla Kıbrıs Rum <parça devlet>’inde ve Kıbrıs Türk <parça devlet>inde 
konuşlandırılmasına müsaade edilir. Rum ve Türk birliklerinin oluşumu, 
teçhizatları, konuşlandırılma bölgeleri ve faaliyetleri bu Ek Protokoldeki 
İlişik’te belirtildiği gibidir.

Bu protokol imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve İttifak Ant
laşmasının diğer hükümleri üzerinde üstünlüğe haizdir.

İmza
Kıbrıs

İmza
Türkiye Cumhuriyeti

İmza 
Helen Cumhuriyeti

İlişik: Yunan ve Türk Birliklerinin oluşumu, teçhizatları, konuşlandır
ma bölgeleri ve faaliyetleri.

İLİŞİK 1: YUNAN VE TÜRK BİRLİKLERİNİN OLUŞUMU, TEÇHİZAT
LARI. KONUŞLANDIRILMA BÖLGELERİ VE FAALİYETLERİ

Madde 1: Oluşum
Her birlikte (kontenjanda) bulundurulacak hizmet sınıfları; kuruluş

ları ve güçleri itibarıyla eşit olacak ve bir karargah, yerleşik birlik ve kişi
lerden oluşacaktır. Kontenjanlar aşağıda sıralanan tipteki birliklerden ve 
belirtilen azami kuvvetlerden oluşacaktır:

Birliğin tipi Azami Kuvvet

Zırhlı Tabur
Piyade Taburu
İstihkam Bölüğü
Topçu Taburu
Muhabere Bölüğü
Hava Ulaştırma Taburu (helikopter)
Hava Savunma Bataryası 
Destek Ünitesi 
Sıhhiye Birliği 
Tugay Karargahı

Madde 2: Silahlar ve Teçhizatlar
Birlikler, birliklerin tür ve sayılarına uygun olarak, eşit silah ve teçhi

zat bulundurur. Birliklerin bulundurabilecekleri silahlar ve teçhizat en faz
la belirtilen miktar kadar olur ve özellikle zırhlı araçları, ağır silahları ve 
topçu sistemleri ile taarruz helikopterleri gibi taarruz silahlarını ilgilendi
ren kısıtlamalarla birlikte aşağıdakileri içerir:

silah ve teçhizat tipi azami miktar
savaş tankı (orta boy)
zpt’ler dahil piyade savaş araçları (ana topu 25mm’ye kadar olanlar)

çekili top (155 mm’ye kadar)
hava savunma füzeleri (kısa menzilli, 7000m’ye kadar)

Madde 3: Faaliyetler
Birliklerin faaliyetleri, özellikle kamp içi ve askeri bölgelerdeki eği

timler, silah ve teçhizat bakımı, tören ve resmi geçitler ve belirlenen alan
larında eğitimi içeren rutin barış dönemi faaliyetleri ile sınırlıdır.

Madde 4: Tesisler
Birlik ve teçhizatların bulundurulacağı askeri tesisler aşağıdaki gibi

dir:

Birlik Yer27 (grid koordinatı) birliklerin sayısı

Yunan 
Türk

Madde 5: Eğitim alanları
Her iki birlik için belirtilen eğitim alanları aşağıdaki gibidir:

Birlik Yer28 (4 haneli grid koordinatı)

Yunan 

Türk

Madde 6: Hareket
Birlikler, yer aldıkları <parça devlet> içerisinde sevk noktası, garni

zon ve eğitim alanları arasındaki en kestirme yolda hareket edecekler ve 
<parça devlet>ler arasındaki sınıra veya toprak düzenlemelerine tabi böl
gelerde var olan yol alt yapısı, aksini mecbur kılmadıkça, sözkonusu böl
gelere yaklaşmaz.

Madde T. Bildirimler
Birlikler, arazideki eğitim dahil, tüm birlik sevkıyatının, zaman, yer ve 

amacını birbirlerine ve Birleşmiş IVlilletler’e [rakam koyunuz] gün önce
den bildirir. Birlik sevkiyatı [rakam koyunuzj’dan çok kapasitede insan 
taşıyabilen [rakam koyunuz] askeri taşıt araçları olarak tanımlanır, 

[gerekli olan ek maddeleri ekleyiniz]'
(27) Gözlem: Üzerinde Anlaşmaya varılan askeri tesisler, hiçbir ko

şul altında, toprak ayarlamasına tabi bölgelerde üslenmeyecektir.
(28) Gözlem: Üzerinde Anlaşmaya varılan askeri eğitim tesisler hiç

bir koşul altında toprak ayarlamasına tabi bölgelerde üslenmeyecektir.

TASLAK İLAVE IV: GEÇİŞ DÖNEMİ GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ

Madde 1: Yedekler de dahil Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk kuvvetleri
nin lağvedilmesi

Yedekler de dahil tüm Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk birlikleri, Kıbrıs’ta 
kurulacak yeni düzene ilişkin Antlaşmanın imzalanışından [G-günü] en 
geç beş ay sonra aşağıda belirtilen zaman çizelgesi.doğrultusunda lağ
vedilecek ve silahları adadan çıkarılacaktır:
a. [6-günü + 150’den G-günü + 270’e kadar: yüzde 20; (4 ay)]
b. [G-günü + 271’den G-günü + 450’e kadar: yüzde 25; (6 ay)]
c. [G-günü + 451 ’den G-günü + 630’a kadar: yüzde 25; (6 ay)]
d. [G-günü + 631’den G-günü + 870’e kadar: yüzde 30; (8 ay)]

Madde 2: Yunan ve Türk Kuvvetlerinin düzenlenmesi

Yunan ve Türk kuvvetleri ve teçhizatları uzlaşılan bölgelerde ve sa
yılarda tekrar sevk edilir ve fazla birlik ve teçhizatları, Kıbrıs’taki yeni dü-
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zene ilişkin antlaşmanın imzalanışından [g-günü] en geç beş ay sonra 
aşağıda belirtilen zaman çizelgesi doğrultusunda çekilir:
a. [G-günü + 150’den G-günü + 270’e kadar: yüzde 20; (4 ay)]
b. [G-günü + 271'den G-günü + 450'e kadar: yüzde 25; (6 ay)]
c. [G-günü + 451’den G-günü + 630’e kadar: yüzde 25; (6 ay)]
d. [G-günü + 631’den G-günü + 870’e kadar; yüzde 30; (8 ay)]

EK D: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ’NE KARAR AL
MASI AMACIYLA SUNULAN KONULAR 

I.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Kıbrıs Sorunu’nun Kapsamlı Çö

zümünün hükümlerine uygun olarak ve Kuruluş Anlaşması ona ilişikte 
sunulan Son Şekli Verilmiş Eklerin kendisince tasdik edilmesi üzerine, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden Kuruluş Anlaşması ile aynı an
da yürürlüğe girecek olan bazı kararları alamsını ister; Güvenlik Konseyi 
bu kararlarla:

1. Kuruluş Anlaşması’nı tasdik eder ve özellikle;
a. Kıbrıs’ta Kuruluş Anlaşmasıyla yaratılan düzenin tek taraflı olarak 

değiştirilmesini ve özellikle, Kıbrıs’ın bir bütün olarak veya bir bölümü
nün herhangi bir ülkeyle birleşmesinin, veya Kıbrıs’ ın herhangi bir şekil
de taksim edilmesinin, veya ayrılmanın yasaklandığını resmen kaydeder; 
ve

b. Kıbrıs Rumları ile Kıbrıs Türklerinin siyasal eşitliği ve ayrı kişilik
leri ile onların Kıbrıs Devleti içindeki <parça devlet>lerinin eşit statüsünü 
tanır; ve

2. Kıbrıs’a silah teminini hem ithalatçı hem de ihracatçıları yasal ola
rak bağlayacak şekilde yasaklar;

3.Kıbrıs’ta <ortak devlet>in <parça devlet>lerle uyuşmasına dayalı 
olarak aksi yönde bir karar almaması halinde, aşağıda açıklanan manda 
altında tüm Kıbrıs’ta istenilecek süre kadar serbest bir şekilde yerleştiri
lip çalışacak olan bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü bulundurulmasının 
devamına karar verir.

"Kuruluş Anlaşması’nm uygulanmasını izlemek, ve ona uyulmasının 
sağlanması amacıyla elinden gelen tüm çabayı göstermek, güvenli bir 
ortam sağlanmasına katkıda bulunmak ve özellikle:

a. Aralarında,
i) Tüm ihtiyatların, (yedekler) da bulunduğu Kıbrıs Rum ve Kıbrıs 

Türk kuvvetlerinin dağıtılması ve silahlarının ada dışına çıkarılması;
il) Yunan ve Türk kuvvetlerinin asker sayısı ve silah sistemleri sayı

sının üzerinde anlaşmaya varılan eşit düzeye uyarlanması; da olmak üze
re Kuruluş Anlaşması’ndaki güvenlik düzenlemelerine uyulup uyulmadı
ğını izler ve denetler;

b. Kuruluş Anlaşması’nda <ortak devlet> ve <parça devlet>ler polis 
güçleri ile ilgili düzenlemelerine uyulup uyulmadığını izleyip, denetler;^®

c. Herhangi bir <parça devlet> vatandaşlarına diğer parça devlet> 
yetkililerince adil ve eşit muamele yapmaları için elinden gelen tüm ça
bayı gösterir;

d. Toprak ayarlamasına konu olacak bölgelerle ilgili çalışmaları de
netler;

e. Kıbrıs’taki yeni düzenle ilgili olarak Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ve 
Birleşik Krallık arasındaki Antlaşma çerçevesinde kurulacak olan komite
ye başkanlık eder ve ona idari destek sağlar;

f. Kendine verilen mandayı, örnek olarak, devriyeler düzenleyerek, 
mevziler (gözetleme noktaları) ve yol barikatları kurarak, şikayet kabul 
ederek, soruşturma yürüterek, olguları ortaya koyarak, resmi tavsiyeler
de bulunarak ve yetkilileri uyararak uygular.

il.
<Ortak devlet> ve <parça devlet> yetkilileri yanında Kıbrıs’taki Yu

nan ve Türk birlikleri de. Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’taki operasyonuyla

işbirliği yapar. Bu operasyonunun masrafları Kıbrıs tarafından karşılanır.

EK E: KIBRIS’IN AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIMIYLA İLGİLİ OLA
RAK AVRUPA BİRLİĞİ NDEN İSTENECEKLER 

KIBRIS’IN AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIMINA İLİŞKİN YASAYA EK
TE SUNULMASI İSTENEN PROTOKOL

/. Kıbrıs Rumları ile Kıbrıs Türkleri arasında (tarih eklenecektir) tari
hinde ulaşılan Kapsamlı Çözüm ile Kıbrıs Rumları ile Kıbrıs Türkleri ara
sındaki (tarih eklenecektir) tarihli Kuruluş Anlaşması’nm şartlarını dikka
te alan,

II. Garanti ve ittifak Antlaşmaları, onlara eklenmiş Ek protokoller, ve 
Kuruluş Antlaşmasını dikkate alan,

III. Kıbrıs’ın askersizleştirilmesini dikkate alan ve akılda tutan,
IV. Kıbrıs’m Avrupa Birliği’ne katılımıyla ilg ili koşullara ilişkin Yasa

nın, Kuruluş Anlaşması’nın uygulanmasını engellemeyeceğini, ve bu an
laşmanın şartlarını, Avrupa Birliği’nin üzerinde kurulmuş olduğu ilkelere 
uygun olarak hazmedeceğini (kabul edeceğini) düşünen,

V. Kıbrıs’ın, Katılım Yasası ve bu Protokolün öngördüğü şartlara uy
gun olarak, Avrupa Birliği üyeliğiyle ilg ili sorumluluklarının yerine getiril
mesine ilişkin tüm gerekli (uygun) önlemleri alacağını hatırda tutarak; ve 
üyelik görüşmeleri sırasında üzerinde anlaşmaya varılan geçici sûrelerin 
bu Kuruluş Anlaşması’nda öngörüldüğü gibi <ortak devlet> ve <parça 
devlet> arasındaki kuvvetler ayırımına uygun olarak uygulanacağını ha
tırlayan,

VI. Kıbrıs Rumları ile Kıbrıs Türklerinin siyasal eşitliğinin, ik i <parça 
devlet>in eşit statülerinin, ve Kuruluş Anlaşması ile yaratılan durumun 
tek taraflı olarak değiştirilmesinin yasaklanmasının, Avrupa Birliği Ant
laşmasının 6 ’ncı Maddesi (1)!nci paragrafına uygun olduğunun altını ç i
zen,

VII. Kıbrıs'taki Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki denge
nin <ortak devlet>in iki bölgeli karakterini, ve <parça devlet>ler kimlikle
rin i koruma ihtiyacını tanıyarak,

VIII. Avrupa Birliği'ne katılımın hem Kıbrıs Rumlarının hem de Kıb
rıs Türklerinin yararına olacağını ve ik i taraf arasındaki ekonomik denge
sizlikleri giderecek gelişmeye yol açacağının altını çizen,

IX. 24-25 Ekim 2002 tarihli Avrupa Birliği Konseyi (Zirvesi) Başkan
lık Sonuçlarına uygun olarak. Konseyce b ir program oluşturulup, birle
şik b ir Kıbrıs’m kuzey bölgelerinin ekonomik gelişim i amacıyla 206 M il
yon euro harcanacağı, ve bu programın halen sürmekte olan diğer Avru
pa Birliği operasyonlarına ek olarak uygulanacağını göz önünde bulun
duran,

X. Kıbrıs Rumlarıyla Kıbrıs Türklerinin Yunanistan ve Türkiye ile olan 
özel ilişkilerini hesaba katan,

XI. Bir Avrupa Birliği üyesi olarak Kıbrıs’ın Avrupa Birliği ile Türkiye 
arasındaki Gümrük Birliği Anlaşmalarını uygulayacağının bilincinde, ve 
Kıbrıs’ın uygun konularda Avrupa B irliği’nin Türkiye'yle ilgili bazı uygu
lamalarını da uygulayacağını hatırda tutan,

XII. Kıbrıs'la ilg ili olarak Yunan ve Türk vatandaşlarına, Avrupa Bir
liğ i üyeliğinin izin verdiği yere kadar olmak kaydıyla, aynı türden haklar 
verilebilmesini dileyen,

İmza koyan taraflar olarak, aşağıdaki şekilde anlaşırlar:

Madde 1: Mülkiyet ve Yerleşim Haklarıyla İlgili Düzenlemeler
Bu Antlaşmadaki düzenlemeler, ayırım yapmaksızın,
a. Kıbrıs Türk <parça devleti>nde en az üç yıl ikamet etmemiş olan 

Özel kişiler ile Tüzel kişilerin, Kıbrıs Türk <parça devleti>ndeki yetkili 
mercilerin izni olmaksızın Kıbrıs Türk <parça devlet> sınırları içinde ta
şınmaz mal alması ve bulundurmasının engellenmesini;

b. Kıbrıs vatandaşlarının iç vatandaşlığa hak kazanmadıkları <parça
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devlet> sınırları içinde ikamet etme lıaklarınm sınırlandırılmasını;
I) bu t ijr  sakinlerin (ikamet edenler) sayısının bir belediye veya köy 

nüfusunun üçte birine ulaşması halinde; veya
ii)Geçici 20 yıllık süre zarfında, bu tür sakinlerin o belediye veya köy 

nüfusuna oranının belirli bir seviyeye ulaşması halinde; bu oran Kuruluş 
Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk yıl için yüzde 1, ve on
dan sonraki her üç yılda yüzde 3 oranında artacaktır;

c. Yunan yurttaşlarının sayısının Kıbrıs Rum <parça devleti>nde ya
şamakta olan ve bu devletin iç vatandaşlığına sahip nüfusun yüzde 
10’una ulaşması halinde, Yunan vatandaşlarının Kıbrıs’ta ikamet etme 
haklarının kısıtlanmasını;

d. Türk vatandaşlarının sayısının Kıbrıs Türk >parça devleti>nde ya
şamakta olan ve bu devletin iç vatandaşlığına sahip nüfusun yüzde 
10’una ulaşması halinde, Türk vatandaşlarının Kıbrıs’ta ikamet etme hak
larının kısıtlanmasını engellemez.

Madde 2: Koruma tedbirleri
1. Özel durumlarda, Avrupa Birliğinin kendi iç piyasasının işleyişi 

çerçevesinde, üyeler arasındaki mal ve hizmetler, insanlar ve sermaye
nin, serbest dolaşımı üzerindeki bazı sınırlamaların kaldırılması gibi du
rumların, Kıbrıs Türk <parça devlet>i ekonomisinde ciddi sorunlar yarat
tığı veya yaratabileceği durumlarda, yetkili Kıbrıs makamları bir yıllığına 
uygun koruyucu önlemler alır. Bu tür önlemler, Komisyonun iznine tabi 
olarak, uzatılabilir. Bu tür önlemler makul oranlarda olur ve ticaret üze
rinde örtülü bir sınırlama teşkil etmez.

2. Paragraf 1’de anlatılan durumlarda alınan önlemlerin iç piyasada 
rekabet koşullarını engelleyici bir etkisi görünmesi halinde, Komisyo'n, 
Kıbrıslı temsilcilerle birlikte, bu önlemlerin nasıl uygun hale getirilebile
ceğini inceler.

3. Avrupa Topluluğunun kuruluşuna ilişkin 226 ve 227’nci madde
lerde ortaya konan prosedürden sayılması yoluyla, gerek Komisyon ge
rekse herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülke, Kıbrıs’ın paragraf 1’de anla
tılan yetkileri kötü niyetle kullandığına kanaat getirmesi halinde, konuyu 
Avrupa Adalet Divanı’na getirebilir.

Madde 3: Türk Vatandaşlarının Ülkeye Giriş ve İkamet Hakları
Avrupa Birliği. Kıbrıs’ı, Yunan ve Türk vatandaşlarının ülkeye giriş ve 

ikamet haklarıyla ilgili olarak, Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerde Türk 
vatandaşlarına uygulanan giriş ve ikamet düzenlemelerini etkilememek 
koşuluyla. Yunan ve Türk vatandaşlarına ülkeye giriş ve ikamet konula
rında eşit davranmaya yetkili kılar. Türk vatandaşlarının ülkeye giriş ve 
ikamet haklarının uygulanmasıyla ilgili olarak Komisyon, Kıbrıs ve Türki
ye arasında, Kuruluş Anlaşması’nm yürürlüğe girmesinden itibaren en 
geç bir yıl içinde müzakere edilir.

Madde 4: Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası
Kıbrıs’ın Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasına katılımı, Kuruluş 

Anlaşması hükümlerine. Garanti ve İttifak Antlaşması hükümlerine ve ek 
protokollere tam saygı gösterir ve hiçbir şekilde bu hükümleri zayıflat
maz.

KOPENHAG AVRUPA KONSEYİ SONUÇLARINA EKLENMESİ TALEP 
EDİLEN PARAGRAF

AB, Kıbrıs Türk mevzuatının AB müktesebatına uyarlanmasına katkı
da bulunmak. Kıbrıs Türk <parça devleti>nin yönetim kapasitesini geliş
tirmek ve Kıbrıs’taki ekonomik eşitsizliği daraltmak için mali yardım da 
dahil özel önlemler almayı taahhüt eder.

Dipnotlar

1- Referans: Ek A.
2- Referans; Ek B.
3- Referans: Ek C.
4- Referans: Ek D.
5- Referans: Ek E.
6- Referans: Ek C.
7- Gözlem: <parça devletler>in hükümet yapısına karar verildikten 

sonra terminoloji değişir.
8- Gözlem: X ve Y üzerinde uzlaşılan harita uyarıncadır.
9- Gözlem: İşbu Anayasa Yüksek Mahkeme’ye herhangi bir yasanın 

geçerliliğini tayin etme yetkisini verir.
10- Gözlem: Köylerin listesi üzerinde uzlaşıya varılan haritaya göre 

uyarlanacak.
11- Referans: Savunma politikası güvenlik düzenlemeleri ve Kıb

rıs’ın uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak düzenlenir.
12- Görüş: Toprak sınırları içerisinde güvenlik, asayiş ve adli işleri.
13- Referans: Avrupa Birliği üye ülkelerinin oybirliğini gerektiren Av

rupa Birliği’ne ilişkin icraatların onaylanmasıyla ilgili Madde 17 (7)de ta
nımlanan özel işlemlere halel getirmez.

14- Gözlem: <Parça devletler>in hükümet yapıları karara bağlandığı 
zaman sözkonusu kavram değiştirilecektir.

15- Gözlem: Bu, Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu’nu da içerir.
16- Gözlem: Bu kavram, <parça devletler>in hükümet yapılan belir

lendiği zaman değiştirilir.
17- Harita üzerinde uzlaşı sağlandığı zaman köylerin listesi uyarla- 

nacaktır.
19- Not: X ve Y'nin büyüklüğü üzerinde anlaşma sağlanan toprak 

düzenlemelerinin boyutuna göreceli olacaktır.
20- Görüş: Köylerin listesi harita üzerinde anlaşmaya varılınca kabul 

edilecektir.
21- Gözlem: Değer saptamasının nihai düzenlemesiyle ilgili hüküm

ler taşınmaz mal değerlendirme uzmanları, iktisatçı ve/veya toprak konu
sundaki uzmanlardan uzman görüş alınmasını gerektirebilir.

22- Gözlem: Artışın hesaplaması yapılırken 1963 ve 1974 arasında
ki olaylar olmamış gibi davranılacak, yani bu olaylardan doğan değer 
kaybı dikkate alınmayacak; mümkünse benzeri konumda bulunan ve 
olaylardan etkilenmemiş malların fiyatları kıstas olarak alınacaktır.

23- Gözlem: Piyasa kira bedeli ve değerini içeren hükümler ilgili uz
manların değerlendirmesi sırasında gözden geçirmelerini gerektirebilir.

24- Gözlem: Piyasa kira bedeli ve değerini içeren hükümler ilgili uz
manların değerlendirmesi sırasında gözden geçirmelerini gerektirebilir.

25- Gözlem: Tazminat tahvillerinin ihracında, değeri ve kullanımına 
ilişkin hususlarda uzman bankacı görüşüne ihtiyaç duyulur.

26- Alternatif: Sözkonusu faiz, <ortak devlet> tahvillerine uygulanan 
faiz oranıyla aynı olur.

29- Gözlem: BM Barış Gücü yasa ve düzenin uygulanmasına ilişkin 
doğrudan sorumluluk üslenmez.
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