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G Ü N D E M

“ÖNLEYİCİ MÜDAHALE”: 
IRAKTAN SONRA SURİYE Mİ?

CEVAT ÖZKAYA

1
1 Eylül saldırılarından bu 
yana dünya daha güvensiz, 
daha ne olacağını kestir

menin zor olduğu bir süreci yaşa
maktadır. Dünyanın en önemli 
gücü ABD’nin evinde saldırıya 
uğraması, yürürlükte olan dünya 
düzenini değiştirmek, revize et
mek için ABD’nin eline bir koz 
vermiştir. ABD bu eylemi, 
önemli dünya ülkelerini ve müt
tefiklerini kendi istediği biçimde 
hareketlendirmek için bir araç 
olarak kullanmıştır.

Öncelikle, soğuk savaş süre
since, gerek kendi halkını, ge
rekse müttefiklerini mobilize et
mesini kolaylaştıran düşman/Ko- 
münizm’in yerine yeni bir düş
manı, törörü ikame etmede uy
gun bir araç olmuştur, 11 Eylül. 
ABD dünyayı terörden arındır
ma gerekçesiyle teröre karşı savaş 
açtığını ve bunu da “önleyici 
müdahale doktrini” gereğince 
kaynağında yapacağını ilan etti. 
Ve böylece ABD istediği ülkeyi 
terörist ilan ederek ona müdaha
le etmi imkanını buldu. Yani 
hem savcı, hem hakim rolüne so
yundu. Bu anlayışın ilk kurbanı 
Afganistan oldu. ABD yardımıy
la iktidara tırmanan Taliban re

jimi kısa süreli bir savaşın sonun
da safdışı edildi.

Bu savaş süresince ABD, bu
güne kadar konuşlanamadığı Or
ta Asya bölgesine, Çin ve Rus
ya’nın arasına konuşlanmış oldu. 
Afganistan’ın yanı sıra Özbekis
tan ve Kırgızistan’da da üsler ku
rarak durumunu pekiştirdi. Müs
takbel rakibi Çin’in burnunun 
dibine geldi oturdu.

Dünyanın bilinen enerji kay
naklarının önemli bir kısmını 
barındıran bu bölgeye ABD’nin 
ilgi duyması şaşırtıcı değildi. Bu
gün A BD ’nin başkan yardımcısı 
olan Dick Cheney 1998 yılında 
petrolcülere yaptığı bir konuş
mada bu ilgiyi şöyle dile getiri
yordu: “Bir bölgenin bizim için 
stratejik açıdan aniden ve bu ka
dar büyük bir önemle ortaya çık
tığı bir başka zamanı hatırlamı
yorum..”^

A BD’nin oluşturmaya çalıştı
ğı dünya düzeninin birinci ayağı 
olan Orta Asya’ya nüfuzunun 
hemen akabinde ikinci ayağın / 
Ortadoğu bölgesinin düzenlen
mesi geliyordu. Bunun için “te
röre karşı savaş” gibi kullanışlı 
bir araç devreye sokularak Irak 
hedefe yerleştirildi. Irak’ın işgali

için ABD’nin ileri sürdüğü ge
rekçelerin neredeyse tamamının 
uydurma olduğu bilinmesine rağ
men, kısa süreli bir savaş sonra
sında Irak da saf dışı edildi. Sad- 
dam rejimi devrildi. Ortadoğu 
bölgesine ilişkin ABD master 
planının bundan sonraki aşama
larına geçmek için gerekli orta
mın oluşturulmasına yönelik ça
balar yoğunlaşmaya başladı bu 
günlerde. ABD her ne kadar sa
vaş sonrası Irak’ta yeni bir düzen 
kurma konusunda ciddi sıkıntılar 
yaşıyorsa da, bölgeyi tanzim işin
den vazgeçmiş değil. Bir taraftan 
Irak’ta düzeni oturtmaya çalışır
ken, diğer yandan da, Irak’tan 
sonraki hedefler İran ve Suriye’yi 
dahatsız etmeye tedirgin etmeye 
devam ediyor.

Nitekim Ekim ayının ortala
rında ABD Temsilciler Meclisi 
“Suriye’yi Cezalandırma Yasa- 
sı”nı onayladı. Bu cezalandırma
nın gerekçeleri üzerinde durma
ya gerek bile yok. Irak’a saldırı
nın gerekçeleri ne kadar doğru 
ve haklıysa Suriye’yi cezalandır
manın gerekçeleri de o kadar 
haklıdır. Malum kurt ile kuzu hi
kayesi. Aynı şekilde İran da 
A BD ’nin hedefleri arasında yeri
ni almış durumda. ABD İran’ın 
nükleer silah yapma çabasında 
olduğunu, bu tesisleri “Uluslara
rası Atom Enerjisi Ajansının de
netimine açmadığı takdirde sı
kıntı yaşayacağını” ilan etmekte 
ve İran’ı tehdit etmektedir. Kısa
ca, Irak’tan sonra Suriye ve İran 
A BD ’nin bölgeye ilişkin master 
planı çerçevesinde hedef tahtası
na yerleştirilmiş durumdadır.
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IRAKTAN SONRA SURİYE Mİ? / ÖZKAYA

Suriye Savaşma Doğru mu?

ABD’de 2004 yılında yapılacak 
olan başkanlık seçimlerinden ön
ce, bir ABD- Suriye savaşı yaşan
ması ihtimali giderek ağır bas
maktadır. Nitekim ABD’nin ka
yıtsız şartsız desteklediği İsrail’in 
30 yıl aradan sonra terörist kamp
ları bulunduğu bahanesiyle Ekim 
ayının ortalarında Suriye’ye yap
tığı hava saldırısı böyle bir ihti
mali daha da artırmıştır. Muhte
meldir ki, bu saldırı ABD’den ha
bersiz yapılmamıştır. Velev ki ha
bersiz yapılmış olsa da ABD’yi 
Suriye’ye saldırma yönünde tah
rik etme amacını taşımaktadır. 
Her iki durumda da Suriye sıkıştı
rılmakta, bir savaş sürecine doğru 
itilmektedir.

ABD-İsrail İkilisinin bu tah
riklerini durdurabilecek, herhan
gi bir uluslararası veya bölgesel 
bir güç veya örgüt maalesef bu
lunmamaktadır. BM gibi ulusla
rarası örgütler, İKO ve Arap Ligi 
gibi bölgesel örgütler maalesef et
kisiz ve işlevsiz durumdadırlar bu
gün. Dolayısıyla böyle bir saldırı
yı önleme gücüne ve iradesine sa
hip değildirler.

Böylesi bir ortamda ABD-İs- 
rail İkilisi çok zorlanmadan Suri
ye’yi zorlayabilecek, bölgeye iliş
kin ABD master planını uygula
yabilecek bir imkana sahip gözü
küyorlar. Bu bağlamda neler ola
bileceğine şöyle bir göz atarsak 
muhtemelen şunların yapılabile
ceğini varsayabiliriz:

1-ABD’nin Suriye ile ilgili 
hedefi, Suriye’nin politikalarını 
değiştirecek kendi bölgesel planı
na uygun hale getirmek.

2-Suriye’yi politikalarını de
ğiştirmeye dönük operasyonlara 
zorlamak. Sürekli tekrarlanacak 
hava saldırıları, hatta bir kısmı 
Suriye toprağının işgali de bu

operasyonlar arasında sayılabilir.
3-Suriye ve Lübnan’ı bir bü

tün olarak değerlendirerek, Lüb
nan’dan İsrail’e ve ABD hedefle
rine yapılacak bir saldırının fatu
rasını da Suriye’ye keserek gerek
li cevabı vermek.

4-Muhtemeldir ki Irak’ta zor
landığı görülen ABD, Suriye’ye 
dönük baskılarını bir yıl içinde 
sonuç almaya dönük olarak hız
landıracaktır. ABD başkanı Bush 
2004’te yapılacak olan başkanlık 
seçimlerine parlak bir Suriye zafe
riyle girmek isteyebilir.

Bütün bu tahrikler karşısında 
Suriye yönetimi ne yapabilir? Öy
le zannediyor ve umuyoruz ki, Su
riye bu tahriklere,büyük bir sava
şı celbedecek mukabelelerde bu
lunmayacaktır, bulunmamalıdır. 
Elbette ki bu tahammülün bir sı
nırı olmalıdır.

Suriye, ABD ve İsrail’in saldı
rılarını, açık düşürecek ve ulusla
rarası kamuoyu nezdinde meşru
iyetini yok edecek bir takım iç 
düzenlemelere gidebilir. “Devlet 
Başkanı Esat bütün tutuklu ve 
sürgünler için genel bir af çıkarır. 
Suriye’nin yeni demokratik ana
yasasının belirlenmesi için ku
rumsal toplantılar çağrısını müj
deler ve bu anayasayı gerçekçi 
otoriteden beslenen yeni bir par
lemente için yapılacak nezih se
çimlerin ardından referanduma

sunar. BM’deki uluslararası toplu
ma bu eylemde rol alması çağrı
sında bulunur ve ülkeyi Suri
ye’nin Arap dünyasının ve ulusla 
arası toplumun önem verdiği ko
nularda yapılacak toplantılarda 
sivil topluma açar, planlanan ge
nel seçimlere uluslararası gözlem
cileri kabul eder.”^

Bu durumun oluşması ABD 
saldırılarını engellemese bile, 
uluslararası meşruiyetten yoksun 
bırakacaktır. Ayrıca bundan daha 
önemlisi Suriye halkının bir güç 
olarak devreye girmesi sağlana
caktır. Genel bir af ve halkoyuna 
başvurma, yönetimin bir nevi 
halktan özür dilemesi anlamını 
taşıyacağı gibi, rejimi halktan ko
ruyan bir anlayıştan, halk ile bir
likte ülkeyi koruma anlayışına ge
çişin de başlangıcı olacaktır. Kla
sik savaşları kazanabilen ülkeler, 
aynı başarıyı halkın işin içinde 
olduğu savaşlarda gösterememiş
lerdir. Nitekim Lübnan’daki halk 
örgütlenmelerinin İsrail’e verdiği 
zayiatı, Araplarla İsrail arasında 
yapılmış olan üç klasik savaş ver- 
dirememiştir. ■

Dipnotlar
1. Radikal. 25 ekim 2003, s.8 (Büyük 

Oyunda Büyük Hata, Lutz Kleveman)
2. Radikal gazetesi, 26 ekim 2003, sayfa

8, “Suriye’nin önünde Tek yol var” Dr. 
Muhammed Seyyid Said.
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NEOCON’LARIN 
YENİ HEDEFLERİ

MUSTAFA ÖZCAN

R eagan soğuk savaşın final 
dönemlerinde Sovyetler 
Birliği hakkında ‘Şeytan 

İmparatorluğu’ tabirini kullan
mıştı. SSC B’nin havlu atmasın
dan sonra geride aynı çizgide ka
lan ülkeler veya ABD ’ye kafa tu
tan sair ülkeler, Clinton döne
minde ‘Rogue States/haydut ül
keler’ olarak amlageldiler. Bun
lar arasında genel mecraya ‘aykı
rı giden’ Libya ve Suriye gibi ül
keler de vardı. Zaten o dönemde 
Iran ve Irak’a karşı çifte kıskaç 
politikası uygulanıyordu. Reagan 
politikalarını aynen kaldığı yer
den devam ettiren baba Bush ve 
ardından oğul Bush Reagan’ın 
‘Şeytan İmparatorluğu’ kavramı
nı güncelleştirerek tadil etmiş; 
SSC B’nin geride bıraktığı ‘kılıç 
artığı’ ülkeler olarak görülen 
Kuzey Kore, İran ve Irak’ı ‘Axil 
o f  Evil’ yani Şer Ekseni olarak 
tanımlamış ve bunları, Ameri
kan dış politikasının önüne tasfi
ye edilmesi gereken hedefler ola
rak koymuştur.

Irak harekatından ivedi bir 
şekilde sonuç alınsa bile savaş 
sonrasında barışın seyri istenilen 
istikamette gitmedi. Amerikan 
yönetimi planlarında çuvalladı 
ve sürekli olarak politikalarını 
tadil etmek durumunda kaldı. 
Savaş öncesi dünyaya tepeden 
bakarken savaş sonrasında ‘şık’

görünme manevraları yapmaya 
başladı. Beklenildiği gibi ABD, 
Irak’ta bataklığa saplandı. Lâkin 
neo-con’larm hiç umurunda de
ğil. Onlar başladıkları işi elverdi
ği ölçüde bitirmekle meşguller. 
Hedeflerini değiştirmiş değiller. 
Abromowitz’in deyimiyle Irak’la 
birlikte yeni bir macera arayabi
lecek ve yeni bir cephe açabile
cek durumda değillerse de, yine 
de emr-i vakiye teslim olmuş gö
rünmüyorlar. Kilitlendikleri me
seleleri kurcalamaktan ve kaşı
maktan kendilerini alamıyorlar. 
Suriye ve İran’ı tazyik altında tu
tuyorlar.

Suriye Cephesi

Bu cephelerden ilki ve İsrail ile 
sınırdaş olanı Suriye’dir. Şeha- 
det saldırılarının akabinde; inti
kam saiki ve İslami Cihad üsleri 
ve büroları bulunduğu gerekçe
siyle İsrail uçakları, hem İsrail 
namına hem de ABD namına 
Suriye’deki bazı mevzileri bom
baladılar. Ondan önce de Şa- 
ron’un uçakları Lazkiye’de Beş- 
şar Esad’ın saraylarının üzerin
de uçarak ses duvarını aşmış ve 
tacizde bulunmuşlardı. Böylece 
Suriye’ye gözdağı vermiş oldu
lar. ‘Kızım sana söylüyorum geli
nim sen anla’ türü verdikleri me
saj ın mahiyeti şu: Kolumuz

uzun, nereye olsa ulaşır...
1973 yılından sonra neredey

se 30 yıldır ilk kez yapılan bu tür 
bir saldırıya ABD’nin tepkisi iki 
yönlü oldu. Bush açıkça ‘Ben de 
Şaron’un yerinde olsaydım tah
riki ere karşı kendimi zapdede- 
mezdim’ dedi. Yani saldırıyı teb
rik etmiş oldu. Bush Irak’ta sıkış
tıkça ve seçim takvimi de yaklaş
tıkça, Şaron’a karşı eli gitgide za
yıflıyor. Yahudilerin A BD ’nin iç 
dinamiklerindeki nüfuzlarıyla 
orantılı olarak; Şaron’u dizginle
me kudretini kaybediyor. Kendi
sinin de pek uzağında olmadığı 
Amerika’daki likudnik dinamik
lerden çekiniyor. Bundan dolayı 
Bush Filistin cephesinde tam bir 
ricatla karşı karşıya. Şaron daha 
iktidara gelmeden Oslo süreci
nin öldüğünü ilan etmişti. Şimdi 
de onun yerine Yol Haritası’nın 
öldüğünü ilan etmek Kudüs’te 
Karanlıklar Prensi Richard Per- 
le’e kaldı. CIA  ajanlarının Beyt- 
i Hanun’da uğradıkları saldırı 
Yol Haritası’nın tabutundaki son 
çivi oldu. ABD’nin ricatı bunun
la da kalmadı. Müstakbel Filistin 
devletinin topraklarını tam orta
dan ikiye ayıran güvenlik duvarı
na başta karşı çıkıyordu. Daha 
sonra destek verdi ve İsrail duva
rı Batı Şeria sınırları içinde uzat
ma kararı aldı. Bundan dolayı 
BM’deki kınama kararını veto 
etti. Bununla da yetinmeyen 
Bush yönetimi Suriye’ye ekono
mik vea diplomatik yaptırımlar 
uygulama kararı aldı. I. Körfez 
Savaşı ile birlikte yarı müttefik 
yarı düşman olan Suriye ile 
ABD, II. Körfez Savaşı ve Sad- 
dam’m devrilmesi sırasında tam 
bir düşman haline geldiler. I. 
Körfez Savaşı sırasında baba 
Esad ittifakın ödülünü kaptı.
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NEO-CONLAR / OZCAN

Manini Patriği Nasrullah Su- 
feyr’e göre ödül, Lübnan’ın bir 
dönemliğine de olsa Suriye’ye 
terkiydi. 10 yıl boyunca Lübnan’ı 
Suriye’nin kontrolüne bıraktılar. 
Ülkeyi Şam adına oradaki istih
baratın başı Gazi Kenan idare 
etti. Bu sayede Suriye, Mişel 
Aun’dan ve kendi yönetimine 
karşı isyancılardan kurtulmuştu. 
Şimdi ise kalkanı tersine çeviren 
Amerikan yönetimi Aun’u des
tekliyor ve Suriye’nin Lüb
nan’daki 20 bin askerini geri 
çekmesini istiyor. Neo-con ekip 
içinde yeralan Amerikan Dışişle
ri Bakan Yardımcısı John Bolton 
Irak savaşının Suriye gibi rejim
lere gözdağı olduğunu ifade et
mişti. Hatırlanacağı gibi, Irak sa
vaşı öncesinde Şaron ve neo- 
con’lar çırpınarak ve koro halin
de Irak’ın kitle imha silahlarını 
Suriye’ye kaydırdığını ve kaçırdı
ğını iddia ediyorlardı. Şaron bir 
taşla iki kuş vurmanın hesapları
nı yapıyordu. Savaştan sonra 
Saddam’ın kayıp hazineleri- 
n in (!) peşine düşen ABD, bunla
rın bir kısmının Suriye ve Lüb
nan bankalarında yattığına ina
nıyor ya da öyle görünüyor. Bunu 
da ‘ya tutarsa’ hesabıyla ayrı bir 
tazyik meselesi yapıyorlar.

Bush Şaron’u destekler de şa
hinler (neo-con) ondan geri kalır 
mı? Takımın en şahinlerinden 
Richard Perle, İsrail’in Suriye’ye 
saldırısını ‘gecikm iş bir m u kabe
le ’ olarak değerlendirmiştir. İsra
il’de kendisi gibi neo-con bir eki
bin düzenlediği konferansa katı
lan Perle, saldırının İsrail’in 
Bush doktrinine (Pre-empitive 
strikelönleyici d a rbe ) uyduğunu 
gösterdiğini söylemiştir. Richard 
Perle, Irak ve Afganistan’daki 
sorumluluklarına karşılık ABD

ordusunun Suriye’ye de asker 
sevkedebilecek kudrette olduğu
nu ve Suriye ordusunun da zayıf 
olduğunu söylemiştir. Bundan 
dört yıl önce de 39 neo-con isim 
dönemin idaresine bir mektup 
yazarak Suriye’nin kitle imha si
lahlarından arındırılmasını ve 
Lübnan’dan atılmasını ve bunun 
için gerekirse güç kullanmaktan 
çekinilmemesini istemiş ve bu 
taleplerini bir mektupla ilgili 
mercilere, iletmişlerdi. Bu isimler 
arasında dikkat çekenler şunlar: 
Wolfowitz, Feith, Elliott Ab- 
rams, Michael Rubin ve David 
W urmser1... Suriye’ye yönelik 
yaptırımlar şahinlerin ‘iz üzerin
de’ olduklarını ve dört yıl önceki 
taleplerini rafa kaldırmadıklarını

göstermektedir. ABD Irak’ta ba
taklığa saplansa bile şahinler ‘fır
sat fırsattır’ deyip sürekavım de
vam ettirmeye çalışıyorlar. Yap
tırımlarla birlikte Şaron, cüret
kar bir şekilde Suriye mevzileri
ne saldırmasını da, arkasındaki 
neo-con desteğe borçludur. Suri
ye Genelkurmay Başkanı Türk- 
meni de bu gerçeğe temas etmiş
tir. 1973 yılındaki Kissinger’in 
rolünü, bugün onun ve Leo Stra- 
uss’un çömezleri neo-con’lar 
devralmış bulunmaktadırlar. İs
rail’de Begin’in yerini ise Şaron 
almış durumdadır. Her iki taraf 
da, kendisini ortak düşman karşı
sında aynı safta ve cephede gör
mektedirler.

Bush’u durduk yerde Irak sa-
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vaşına iten neo-con ’lar  şimdi de 
Suriye meselesini kaşımaya 
çalışmaktadırlar. Bunla
rın arasında, neocon’la- 
rın guru’su Michael 
Leeden ve Daniel 
Pipes gibi Ş a - . 
ron’dan bile daha 
katı tipler var.
Bunlardan birisi 
olan Savunma 
Bakan Yardım
cısı Paul Wol
fowitz savaşın 
hemen akabinde 
Nisan 2003 tari
hinde Suriye’deki 
rejimin de değiş
mesini istemiş ve 
bunun için kuvvet 
kullanılabileceğini ima 
etmişti. CIA eski direktörü 
Woolsey terörizme karşı D ör
düncü Dünya Savaşı olarak isim 
verdiği kampanya içinde ‘faşişt 
Irak ve Suriye rejimleri’nin de 
hedef alınmasını istemişti. W o
olsey ve Cheney gibilerine göre 
bu savaş 40-50 yıl kadar sürebilir. 
Şaron’un Suriye’deki mevzilere 
saldırısı aslında bu ekip için işa
ret fişeği mesabesinde oldu.

İran’a Çok Yönlü Kıskaç

ABD’nin Irak ve Afganistan’da 
eli kolu bağlı olmasına rağmen 
İsrail’in eli kolu serbest. Şaron 
iktidara gelmesinden sonra ilk 
hedef olarak Irak’ı gösterdi ve bir 
yıl içinde nükleer silah üretme 
kapasitesine ulaşacağını söyledi. 
Nasıl olsa dilin kemiği yok ve ya
lanlarının ceremesini ödeyecek 
değil. Onunkisi, Blair’in ‘Irak 45 
dakikada füzeleri kullanabilir hale 
getirebilir’ yalanma benzedi. Ba- 
bil’in tasfiyesinden sonra sıra

Tahran’a geldi. Şaron da dikkat
leri bu yöne çekmeye çalışıyor. 
Bu defa da İran ’ın  nü kleer si
lah lar yapm aya çalıştığı yayga
rasını koy verdi. İran’ın nükleer 
silahlar peşinde olduğunu söyler
ken Suriye’nin de kitle imha si
lahları peşinde koştuğunu söyle
meyi ihmal etmedi. İşin kötüsü, 
yalan da olsa bu sözlerin bir kar
şılığı var. Anında uluslararası 
yaptırıma dönüşüyor. Oysa ger
çek manada kitle imha silahları
na İsrail haiz. Dimona Nükleer 
Santralinin ve yüzlerce nükleer 
başlığının üzeri mütemadiyen ör
tülüyor. O ne yapsa üzerine gi
den yok! Şaron işi lafla da geçiş
tirmiyor. 1981 yılında Osirek’i 
vurdukları gibi zaman zaman 
İran’ın Buşehir’deki nükleer te
sislerini vurabilecekleri tehdi
dinde de bulunuyorlar. Bu bağ

lamda, geçenlerde M OSSAD’a 
talimat vererek muhtemel bir 

saldırı için hazırlıkları başlat
malarını istemiş.

Aynı dönemde Arjan
tin İran’la ilgili kapan

mış bir dosyayı yeni
den açtı. Londra’da 
yaşayan İranlı diplo
mat Hadi Süley- 
manpur, geçmişte 
yaşanan Buenos Ai- 
res’de 85 kişinin öl
düğü bir yahudi 
merkezine saldırıyla 

bağlantısı olduğu ge
rekçesiyle İngiliz ma

kamlarınca tutuklan
dı.2 Bunun üzerine İran’

da İngiliz elçiliğine karşı 
kendiliğinden misilleme sal

dırıları oldu. Bu da iki ülke ara
sındaki ilişkileri gerginleştirdi. 
Diplomatlar geçici olarak geriye 
çekildiler. Iran medyası ve devlet 
ricali bu hadiseyi kastederek bir 
şeytan üçgeniyle karşı karşıya ol
dukları tesbitinde bulundular: 
ABD, İngiltere ve İsrail. Ve ay
nı paralelde Uluslararası Atom 
Enerjisi Kurumu da devreye gire
rek, nükleer tesislerini denetime 
açması için İran’a mühlet verdi. 
İran başta baskılara boyun eğme
yeceği yönünde cevaplar verdi. 
Ancak baskılar arttıkça geriledi 
ve A B troykası (Alman, Fransız 
ve İngiliz dışişleri bakanları) 
önünde tam anlamıyla şeffaf ola
caklarına dair İran Dışişleri Ba
kanı Harrazi söz verdi. Bu, Ame
rikan basınına göre geri adım ve 
nükleer faaliyetlerin askıya alın
ması anlamına geliyordu.3

İran daha önce de, gizli nük
leer ajandası olmadığını isbat 
için İslam’ın kitle imha silahları 
üretimini cevaz vermediği fetva-
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sini yayınladı. Velhasıl Suri- 
ye’den sonra İran da tam bir şe- 
kilde kıskaç altına alınmış du
rumda.

İmam Humeyni’den 
Neo-con Humeyni’ye...

Merhum Ayetullah Humeyni,
Reagan’ın SSC B’yi ‘Şeytan İm- 
paratorluğu’na benzeten sloganı
nı tersine çevirerek ABD’yi ‘Bü
yük Şeytan’ olarak tanımlamış
tı. Ne ki şimdi Şah döneminde 
öldürülen büyük oğlu Musta
fa’sından torunu Hüseyin Hu
meyni ülkesine kasteden şey
tan' a sığınmış durumda, en azın
dan onunla işbirliği yapıyor. Öy
le bir şeytan ki vasfa gelmiyor. 
M OSSAD tarafından öldürülen 
M. Bakır el-Hakim’in kardeşi ve 
halefi Abdulaziz Hakim’den 
sonra Pentagon’da ağırlanan 
İran’ın ikinci ağır topu Hüseyin 
Humeyni olmuştur. O Penta- 
gon’lu şahinlerle birlikte İran’a 
yapılabilecek taarruzu görüştü. 
Buna peşinen hevesli olduğu gö
rülüyordu. Dedesinin şeytanını, 
‘kurtarıcı’ olarak bellemişti. Pen- 
tagon’un sivil kanadından ve 
Richard Perle’nin adamı ve İran 
gurusu Michael Leeden’le görüş
müş.4 Bu adam Reagan’ın danış
manlarından birisiydi ve uzman
lık alanı da bizzat İran. Son yıl
larda sürekli olarak tarih vererek 
İran rejiminin bir yıllık ömrünün 
kaldığını ileri sürüyordu. İran re
jiminin taban desteğinden mah
rum kalarak çökeceğini öngörü
yordu. Torun Humeyni Penta- 
gon’dan sonra şahinlerin düşün
ce yuvalarından olan American 
Enterprise Enstitute(AEI)’de de 
ağırlanmış ve bir konuşma yap

mış. Torun Humeyni’nin İran’a 
karşı A BD ’yi desteklemesinin 
fazla bir önemi yok. Ama şahin
ler onun duruşunu ve tavrını bir 
ahlaki meşruiyet kaynağı olarak 
görüyorlar. Şahinlere meşruiyet 
zemini kazandırıyor. Bu ziyare
tiyle şüphesiz torun Humeyni de
desinin ruhunu incitmiş oldu.

Michael Leeden ise İran’a 
yönelik hiçbir fırsatı kaçırmak is
temiyor. Aksine olmayan fırsat
ları bile oldurmaya çalışıyor. Bu 
bağlamda, İran rejimini yıkmak 
için yalancılığı tescilli İrangate 
kahramanlarından Manuçer 
Gorbanifer gibilelerinin tanıklı
ğını başvuruyor. Reagan döne
minde birlikte çalıştıkları Gor
banifer aslında C IA ’ye göre de 
yalancının teki. Ama CIA için 
uygun olmayan, pekala şahinler 
ve Pentagon için fazlasıyla uy
gun. Bakmıyor musunuz, Ahmet 
Çelebi onca şaibeye, hariciye ve 
C IA ’nın boykot etmesine ve 
dünyada en son istedikleri adam 
olmasına rağmen sürekli Penta
gon ve şahinler tarafından kayrı
lıyor. Gorbanifer de öyle bir 
adam. En son Gorbanifer bağlan
tılı Iraklı bazı kaynaklar, beş yıl 
zarfında Irak’tan İran’a zengin
leştirilmiş uranyum kaçakçılığı 
yapıldığını iddia ediyorlar. Mal 
bulmuş mağribi gibi bu iddianın 
üzerine balıklama atlayan Le- 
eden İran’a karşı bir sefer açmak 
için bu gibi iddialardan medet 
umuyor. Habbuki, bırakın İran’a 
kaçakçılık yapılması, Irak’ta bile 
ne zenginleştirilmiş ne de zen
ginleştirilmemiş uranyuma rast
lanabildi. Hatta Nijer kaynaklı 
uranyum iddiaları Beyaz Saray’ın 
başına iş açtı. Bush sadece yala
nından dönmekle kalmadı, aynı

zamanda CIA  ile Beyaz Saray 
karşı karşıya geldi. İkinci olarak, 
Irak rejimi candüşmanı olan İran 
rejimine niye stratejik zenginleş
tirilmiş uranyum satsın. Canına 
mı susamış. Tabii ki C IA  bu söy
lentilere itibar etmemiş.5 Her 
bahane ile İran’ın kuyruğunu ka
pana kıstırmaya çalışıyorlar. Le- 
eden’den önce Pentagon, Rums- 
feld’in bilgisi dahilinde Gorbani- 
fer’le İran rejimini yıkmanın yol
larını aramak üzere temasa geç
miş. Pentagon adına haziran 
ayında görüşmeye katılanlardan 
birisi de, siyasi literatüre takiyye 
kavramını hediye eden (Haşan 
Cemal’e söylemişti) neo-con 
ekipten Yahudi asıllı Harold 
Rhode’dan başkası değildir.6 As
lında, takiyyeyi meslek haline 
getirenler; dönmelerle birlikte 
A BD’deki Strauss’un şakirtleri 
neo-con ekiptir.7

Velhasıl Ortadoğu gerçek 
şeytan üçgeninin  kuşatması al
tında blunuyor. Bu şeytani plana 
maalesef burnunun dibini bile 
görmekten aciz olan torun Hu
meyni gibiler de bedavaya hiz
met veriyor. ■
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HA(L)K KORKUSU 
VE EĞİTİMDE APARTHEİD*

ABDULLAH YILDIZ

B aşta Imam-Hatip liseleri
olmak üzere sayıları bir mil
yonu bulan meslek liseleri 

mezunlarının üniversitelere giriş 
sınavında 1998’den bu yana önle
rine konulan haksız ve adaletsiz 
“alan sınırlaması” bariyerinin, 
kamuoyunun talepleri doğrultu
sunda AKP hükümetince kaldırıl
mak istenmesi üzerine 28 Şubatçı 
refleksin yeniden harekete geçiril
mesi düşündürücüdür. Türkiye’de
ki egemen sistemin “elitist tutu
munu” özetleyen tipik bir uygula
ma olarak karşımızda duran bu sı
nav / eleme sistemi, gerçekten alt 
sosyo-kültürel gruptan öğrencileri 
yani geniş halk kesimlerinin ço
cuklarını eleğin altında bırakmaya 
yönelik “apartheid”ci / ayırımcı 
bir mekanizmadır ve bir “adalet
sizlik nümûnesi”dir.

Bu meselenin daha iyi anlaşıl
ması için, geçmiş yıllarda üniversi
telere giriş sınavının nası düzen
lendiğine kısaca bir göz atmakta 
fayda var.

4

I
M

at

Adaletsiz ÖSS Sistemi

Bilindiği gibi, yaklaşık 1970’lere 
gelinceye kadar üniversitelere gi
rişte genel bir “merkezi sınav siste
mi” yoktu; çoğu üniversitelerin fa
külte ve yüksek okulları, kendi 
özel sınavlarıyla öğrenci alıyorlar
dı. Eğitim enstitüleri ve meslek 
yüksek okulları da benzer bir yön
tem uyguluyorlardı. Imam-Hatip 
okullarından mezun olan öğrenci
ler İlahiyat Fakültesi ve Yüksek İs
lâm Enstitülerine yine sınavla giri
yorlardı; diğer fakülte ve yüksek 
okullara girmek içinse düz lise me
zunu sayılmaları gerekiyor, bunun 
için de 4 ’ü temel, 2’si de seçmeli 
olmak üzere 6 dersten sınava gire
rek lise diploması alıyorlardı. 
1973’te bu farklı uygulamalar da 
ortadan kaldırılarak bütün lise ve 
dengi okul (meslek liseleri vs) me
zunları, artık merkezi hale gelen 
üniversite giriş sınavına eşit şart
larda girmeye hak kazandılar. Ön
celeri tek aşamalı (ÜYS), 
1981’den itibaren iki aşamalı

(OSS ve OYS), 1998-1999 döne
minden bu yana da yine tek aşa
malı (ÖSS) olarak uygulanan Öğ
renci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 
sistemi, bazı teknik zaaflar taşısa 
da lise ve dengi okullardan mezun 
olan tüm öğrencilere, üniversiteye 
girişte eşit fırsat sunuyordu. Bir 
anlamda bilen ya da yetenekli 
olan kazanıyordu...

1998-1999 eğitim döneminde 
28 Şubat sürecinin yasakçı ve 
“halk düşmanı” uygulamalarından 
eğitim sistemi de payını aldı. Üni
versite sınav sisteminde yapılan 
sinsi bir düzenleme ile, okul türle
rine göre “farklı katsayı” uygula
ması getirilerek meslek liselerin
den mezun olan öğrencilerin kendi 
mesleklerinin dışında herhangi bir 
fakülte veya yüksek okula girmele
ri neredeyse imkânsızlaştırıldı. 
Meslek liseli öğrencileri sadece 
kendi meslek yüksek okullarına 
mahkum eden şimdiki ÖSS siste
mine göre, düz liseden mezun olan 
öğrencilerin Ortaöğretim Başarı 
Puanlan 0.5 katsayı ile çarpılıp pu
anlarına eklenirken; bu öğrencile
rin Ortaöğretim Başarı Puanları
0.2 katsayı ile çarpılıp puanlarına 
ekleniyor. Bu “farklı katsayı” uy
gulaması ya da “alan sınırlama- 
sı”nın sonucunda meslek liselilerle 
düz liseliler arasında oluşan puan 
farkı 30-40’a, hatta bazan 50’ye ka
dar çıkabilmektedir. Meslek liseli
lerin, diğer üniversiteleri tercih et
meleri halinde 30-40 puanlarını 
ceffelkalem çalıp onları üniversite 
yarışında ayırımcılığa tabi tutan 28 
Şubat kalıntısı bu ‘aparthaid’ci uy
gulama, gerçekte “Anadolu’ya 
ambargo” değil de nedir? İHL ve 
Meslek liselerine, gelir düzeyi yük
sek, ‘tuzu kuru’ ailelerin çocukları
nın gitmediği; aksine ‘çocuğum, ge
lecek garantisi olarak bir mesleğe sa
hip olsun’ endişesi taşıyan gariban 
Anadolu insanının rağbet ettiği 
cümle âlemin malumudur. Bu 
okulların önünün açılmasını iste
meyip de adeta halkın çocuklarına 
‘sen işçi ol, çırak ol, teknisyen ol, 
hemşire ol., ama mühendis olma, 
doktor olma, hakim, savcı, vali,
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yönetici., olma’ diyenler, aslında 
Anadolu’ya uygulanan bu ambar
goyu ne pahasına olursa olsun sür
dürmek isteyenlerdir. TÜSIAD’çı- 
larm çığırtkanlıklarının arkasında 
ne yatıyor sanıyorsunuz?

Seçkincilerin Ha(l)k Korkusu

İşin aslına bakarsanız, seçkinci 
azınlığın IHL ve meslek liselerinin 
önünü keserek Anadolu insanının 
ülke yönetiminde ve ekonomik- 
sosyal hayatında söz sahibi olması
nı engellemek istemelerinin teme
linde yatan psikoloji, kronik 
“ha(l)k korkusu”dur. Tanzi
mat’tan beri bu ülkede kendi hal
kından korkan seçkinci azınlık, 
hem halk’a hem de hakk’a karşı
dır, hatta düşmandır.

Evet, bunlar halka karşıdırlar, 
çünkü sözkonusu meslek liselerine 
gidenler, gelir düzeyi düşük geniş 
halk kesimlerinin çocuklarıdır.. 
Bunlar hakka karşıdırlar, çünkü 
bir yarışa (ÖSS gerçekten bir ya
rış) bazı insanların 30-40 metre 
(siz puan olarak anlayın) geriden 
başlamasını savunmak düpedüz 
haksızlıktır..

Zaten, elitistlerin halka, hakka 
ve hukuka uygun davranmaları da 
beklenemez. Zira onlar halka tepe
den bakarlar; onların nazarında 
halk cahil, kaba ve geri(ci)dir, çı

karının nerede olduğunu dahi bi
lemez. Seçkincilere göre, halk 
kendi haline bırakılamaz; eğer hal
kı kendi kendi siyasi tercihinde 
serbest bırakırsanız, gider oyunu 
Haso’ya, Memo’ya verir; dolayısıy
la halka güvenilemez. İsmet İnö
nü’nün “bizim asıl düşmanımız 
bu halktır” sözü, bu elitist tavrın 
özeti gibidir. Bu yüzden, “cum- 
hur”suz cumhuriyet’ten yanadır- 
lar; otoriter ve totaliter tek parti 
uygulamalarını savunurlar, hayal
lerindeki ‘demokrasi’ de düpedüz 
oligarşiden ibarettir.

Öte yandan, malum çevreler 
hep halkın inançlarına, gelenekle
rine ve manevi değerlerine düş
man ve yaban(cı) olagelmişlerdir. 
Son zamanlarda YOK tartışmaları 
vesilesiyle özellikle imam-hatiple- 
ri ve resepsiyon krizi nedeniyle de 
başörtüsünü dillerine dolamaları, 
onların temelde halkın dindarlığı
na ve dinî duyarlılığına duydukla
rı öfkeyi yansıtmaktadır. Hani el
lerinden gelse, kendilerinin ta
nımlayıp kendilerinin içini doldu
ğu “kamusal alan”ın kapsama ala
nına, sokaktan camiye, otobüsten 
asansöre kadar -öyle ya hepsi de 
insanların ortaklaşa kullandıkları 
mekanlar- her yeri dahil edip 
“dîn”e ve dinî görünürlüğe hiçbir 
yaşama alanı bırakmayacaklar.

“Nefretleri ağızlarından taşı

yor; içlerinde sakladıkları ise da
ha büyük!” (3/118)

Tevhîd-i Tedrisat Kanunu 
İmam-Hatip Açmayı Emreder

Sözkonusu çevrelerin öfke ile söy
ledikleri sözler, sadece ha(l)k düş
manlıklarını ele vermekle kalma
makta; hakikatten ne kadar ha
bersiz ve zır-cahil olduklarını da 
kanıtlamaktadır. Bariz bir örneklik 
olması bakımından ifade etmek 
gerekirse; Îmam-Hatiplerin gün
deme geldiği her seferinde bu çev
reler, ‘Îmam-Hatipler Tevhid-i 
Tedrisat’a aykırıdır’ iddiasıyla or
talığı velveleye vermektedirler. 
Acaba, bu iddiayı temcit pilavı gi
bi ısıtıp ısıtıp ağızlarında gevele
yenler, konuyu uluorta tartışıp du
ranlar, zahmet buyurup da şu Tev- 
hid-i Tedrisat Kanunu’nu hiç 
okumuşlar mıdır? Sanmıyorum!

Buyurun, orijinal haliyle bir
likte okuyalım, 3 Mart 1924 tarih
li Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu:

Madde 1: Türkiye dahilindeki 
bütün müessesât-ı ilmiye ve tedrisiye 
(ilim ve eğitim kurumlan) Maarif 
Vekaletine(Eğitim Bakanlığı) mer- 
buttur( bağlıdır).

Madde 2 : Şeriye ve Evkaf Ve
kaleti veyahut hususi vakıflar tarafın
dan idare olunan bilcümle medrese ve 
mektepler Maarif Vekaletine devir ve
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Konuşan: Seyhan Çelik

raptedilmiştir(bağlanmıştır).
Madde 3 : . ..tahsis olunan meb

lağ Maarif bütçesine nakledilecektir.
Madde 4 : Maarif Vekaleti, 

yüksek diniyat mütehassislan (din 
uzmanlan) yetiştirmek üzere Dârül- 
Fünûn'da bir İlahiyat Fakültesi 
tesis ve imamet ve hitabet (imam
lık ve hatiplik) gibi hidemât-ı dini- 
yenin (dini hizmetlerin) ifası vazifesi 
ile mükellef . memurların yetişmesi 
için de ayrı mektepler küşâd ede
cektir (açacaktır).

Nitekim açmıştır da: Maarif 
Vekaleti, 1924 yılında hem Dâ- 
rü’l-Fünün’a bağlı olarak bir İlahi
yat Fakültesi hem de Dârü’l-Hilâ- 
feti’l-lslâmiye medreseleri öğren
cilerinden sınavla seçmek suretiy
le 4 yıllık İmam Hatip mektepleri 
küşad etmiştir. Sayıları zaman za
man değişen İmam Hatip mektep
leri 1930’a, İlahiyat dal933’e ka
dar varlığını sürdürmüştür. Daha 
sonra, İmam Hatip kursu 1949’da 
CHP hükümetince, 7 yıllık İmam 
Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi 
de 1950’li yıllarda DP hükümetin
ce tekrar açılmış ve günümüze ka
dar gelmişlerdir.

Sonuç olarak: Tevhid-i Tedri
sat Kanunu gereğince Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı olarak açılan 
imam-hatipleri, rejim için bir 
“tehdit odağı” olarak gören tek 
partici elitist zihniyetin, gerçek
ten hem halka, hem hakka, hem 
de hakikate sırt çevirdiği ortada.

Şimdi, AK Parti’yi Cumhuri
yet tarihinde eşine az rastlanır bir 
çoğunlukla iktidara taşıyan halkı
mız, hükümetin malum çevreler 
tarafından koparılan irtica yayga
ralarına pabuç bırakmayıp Anado
lu’ya ve dindar halka yönelik hak
sız ambargoyu kaldırmasını bekli
yor, vesselam. ■

* Apartheid: Ayrımcılık anlamına gelen 
Afrikaanca bir kelime. Güney Afrika’da 
yönetici beyaz azınlığın, siyah çoğunluğa 
uyguladığı ırk ayrımı politikası.

S
eyhan Çelik: 1999’da 
Malatya İnönü Üniversi- 
tesi’nde başlayan başörtü

sü yasağına karşı yapılan eylem
lerde üç kızınız ceza aldılar ve siz 
de yine başörtüsü meselesiyle 
ilişkili olarak cezaevinde yattı
nız. O dönemi ve neden ceza al
dığınızı anlatır mısınız?

Hûda Kaya: Ben 98’de ceza
evine girmiştim. Başörtüsüyle il
gili bir yazımdan dolayı 312. 
maddeden 20 ay ceza aldım ve 
yazımda Sütçü İmam’ı örnek 
göstermem tahrik sayıldı. Aslın
da bu yazı başörtüsüyle ilgili bir 
serzeniş yazısıydı ve Sütçü 
İmam’m bu konudaki duyarlılı
ğına vurgu yapıyordum. Kendi
mize yönelik bir özeleştiri, serze
nişti fakat yargı mahkemeleri 
bunu Sütçü îmam’ı örnek göste
rerek halkı tahrike sebep olmak
la beni suçladılar. 4-5 ay yattım 
ve 99’un Ocak’ında çıktım. 99 
Nisan’da İnönü Üniversitesi’nde 
yasak başlamıştı. Nurulhak ve 
ben gazeteci olarak orada bulu
nuyorduk. Nurulhak Malatya’da 
Moral Dünyası dergisi temsilcisi 
idi. Bir kaç hafta olaylar devam 
etti. Halkın hassasiyeti genişledi, 
duyarlılık artmaya başladı. Mayıs 
ayında bir Cuma sonrası valili
ğin önünde, bir grup başörtülü 
öğrenci vali ile görüşme yapar
larken dışarıdaki başörtülü top

luluk da onların çıkışını bekli
yordu. O topluluğun içerisinde 
Nurulhak ile ben gazeteci olarak 
orada bulunuyorken, diğer kızım 
İntişar “Özgürlük Türküsü” şiiri
ni okutmuştu topluluğa; onları 
teskin etmeye yönelik, sakince 
bekletmek için, bir tahrik, bir 
galeyan olmasın diye. Nurcihan 
da özgürlük duası ettirmişti. Da
ha sonraki hafta olaylar çok da
ha büyüdü. Olayların büyüme
siyle çevre illerden gelen takviye 
güçler halkı tam bir çembere ala
rak, tahrik ederek olayların pat
lak vermesine sebep oldular. Bu
na bizzat şahit olduk. Halk ke
sinlikle özgürlük taleplerini dile 
getirip, slogan atıp dağılacaktı ve 
her zaman bu böyle oluyorken 
halk bu şekilde patlama noktası
na getirildi, olaylar çığrmdan 
çıktı. Ve olaylarda yaklaşık 500- 
600 kişi içeri alındı. Yüzlerce in
san Asliye mahkemelerinde yar
gılandı. Olayların akabinde kız
larım okuldan polislerce alındı
lar. Kızlarım lisedeydiler o za
man; 17, 18 ve 19 yaşlarındaydı
lar. Sivil polisler dersten alıp gö
türdüler kızlarımın üçünü de. 
Aynı gece ben de alındım ve ce
za evine gönderildik. Başörtüsü 
olayları sebebiyle 28 hanım daha 
ceza evindeydiler. Daha sonra 28 
bayan da dahil erkeklerle birlik
te Asliye mahkemelerinde dava
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açıldı. İlk mahkemede serbest bı
rakıldılar. Biz de böyle bekliyor
duk, fakat kızlarımla benim de 
içinde bulunduğum 75 kişiye 
Devlet Güvenlik Mahkeme
sinde 146’dan dava açıldı ve 
idamla yargılanmaya başladık.
Diğerleri ilk mahkemede çıkarıl
dılar. Başörtüsü davasından üç 
kızımla ben üç ay içerde kalmış
tık. Ayrıca 146’nın yanında 
312’den de dava açılmıştı. 7 ay 
boyunca bu şekilde yargılandık.
İntisar’a da ayrıca ayrı bir mah
keme olarak 312’den ayrı bir da
va açılmıştı. İntişar, başörtüsü 
olayları olduğu günlerde yerel bir 
radyoda başörtüsüne destek ma
hiyetindeki bir programda bu 
mücadeleye destek olduğunu ifa
de etmesi ve Vakıa suresi 
227.ayeti okuması nedeniyle 
312’den 2,5 yıl ceza aldı. 7 ay so
nunda karar mahkemesinde tah
liye edildik. Ve yargılandığımız
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146’dan değil 2911’den, izinsiz 
toplantı ve yürüyüşten ceza al
dık. Çünkü idamla yargılamanın 
hiç bir dayanağı yoktu ve karar 
Yargıtay’a gitti. Yargıtay olayla
rın tahrikçisi olarak, sanki tüm 
halkın ortaya dökülmesine bizler 
sebepmişiz gibi yönlendiriciymi
şiz gibi bizim cezalarımızın arttı
rılmasını talep etti. Bizimle bera
ber 10 kişinin daha cezalarının 
2’şer 3 ’er kat arttırılması talep 
edilerek, katıldıkları her eyleme 
aynı cezayı verin şeklinde geri 
geldi dava. Cezalar her birimiz 
için tekrar arttırıldı, tekrar Yar
gıtay’a gitti, onaylandı ve bugün 
7 ayın haricinde kalan sürecini 
tamamlamak üzere kızlarım Nu- 
rulhak ve Nurcihan alındı. Nur- 
cihan evlenmek üzereydi, Rama- 
zan’dan önce evlenecekti. Şimdi 
ise cezaevinden çıkmasını bekli
yoruz, 20 Kasım’da çıkacak inşa- 
allah. Nurulhak da 24 Nisan

2004’te çıkacak. Diğer kızım İn
tişar da hem bu başörtüsü davası 
onaylandığından oradan aldığı 3 
yıl 9 ay cezası hem de diğer 
312’den aldığı 2,5 yıllık cezasını 
yatmak üzere önümüzdeki gün
lerde teslim olacak.

Çelik: Sizlerin tutuklanma 
olayları, başörtüsü yasağına karşı 
gösterilen tepkileri, eylemlilik 
sürecini nasıl etkiledi?

Kaya: Malatya’daki başörtü
sü eylemlerinin boyutlarının ge
nişlemesiyle ve 146’dan dava 
açılıp, ‘başörtüsüne idam’ diye 
basında yer alınca sadece Malat
ya’da değil tüm Türkiye’deki ba
şörtüsü mücadelesi olumsuz etki
lendi. Bu yapılanlar başörtüsü 
mücadelesini sindirme operasyo
nuydu; bu amaçlanmıştı ve bu 
başarıldı diye düşünüyorum ta ki 
imam hatip olayları çıkıncaya 
kadar.

Çelik: Geçtiğimiz günlerde
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kızlarınızdan ikisi Nurulhak ve 
Nurcihan’m tekrar tutuklanması 
üzerine ve bugün gelinen süreç 
hakkında neler söylemek istersi
niz?

Kaya: Bugün başımızdaki hü
kümetin bazı noktalarda toplu
mu daha kaliteli daha güzel yer
lere getirmeyi amaçlayarak bazı 
değişimlere ön ayak olma gayret
lerini görüyoruz. Samimiyetleri
ne de inanıyorum. Fakat AB adı
na veya insanımızın geleceği adı
na nasıl paketler çıkarılırsa çıka
rılsın, ne gibi değişimler amaçla
nırsa amaçlansın Türkiye’de ha
la yıkılmayan bazı tabular oldu
ğunu görüyoruz. Yargı yine bildi
ğini okuyor, kendini iktidarın 
üstünde kabul eden bazı güçlerin 
ne tür değişimler olursa olsun biz 
yine bildiğimizi okuruz havaları
nın hakim olduğunu görüyoruz. 
İktidarın daha ciddi anlamda et
kinliğini arttırarak, amaçladığı 
özgürlük girişimlerini pratiğe dö
nüştürmesi gerektiğine inanıyo
rum; gerekeni yapacağına olan 
inancımı, ümidimi kaybetmek 
istemiyorum. Kaldı ki bugün sa
yın Başbakanımız kendisi de bir 
şiir yüzünden mağdur olan, mah

kum olan bir insan. Fakat başı
mızda bir şiir yüzünden mağdur 
ve mahkum olan bir başbakan 
döneminde tüm özgürlük giri
şimlerine, A B uyum paketlerine 
rağmen biz genç kızlarımızı üni
versitelerde okutamıyoruz, üni
versitelere göndermek yerine 
zindanlara gönderiyoruz. Bunun 
için mutlaka çok ciddi, etkin bir 
şekilde gerekenin yapılması ge
rektiğine, insanlarımızın özgürce 
yaşayabileceği haklara sahip ol
ması için pratiğe yansıyabilecek 
girişimlerin, etkinliğin arttırıl
ması gerektiğine inanıyorum. İk
tidar olabilmek için mutlaka pra
tikte olması gerekiyor.

Çelik: Son olarak hem sizin 
cezaevinde kaldığınız dönemde
ki hissiyatınız hem de şu anda 
cezaevinde olan kızlarınızın ha
let-i ruhiyesi nasıl, neler düşünü
yorlar?

Kaya: Biz olaya şu şekilde 
baktık. İnsanlık tarihi boyunca 
doğrunun ve yanlışın mücadelesi 
hep vardı, günümüzde de bu de
vam ediyor. Çocuklarım da hep 
bunu öğrendiler. İnandığımız de
ğerler ölçüsünde doğru olana 
inandığımız şekilde yaşamaya ve

bunun gayretini göstermeye 
azimli olarak çalışıyoruz elimiz
den geldiğince. Allah’a sonsuz 
hamd-u senalar ediyorum ki ev
latlarım da bu düşüncedeler ve 
hep bu gayret içerisinde oldular. 
Yıllardır inançları gereği mağdur 
olan insanların yanına hep koş
mayı öğrendiler, hep böyle bir 
atmosferi yaşadılar. Bugün ken
dileri bire bir bununla muhatap 
oluyorlar.

İçerde geçirdiğimiz her bir 
nefesimizin, saniyemizin Rabbi- 
mizin katında ziyan olmamasını 
ümit ederek hep bu inançla, te
vekkülle içerdeki vakitlerimizi 
değerlendirmeye gayret ettik. 
Evlatlarım da bu düşüncedeler 
ve hep bu gayret içersinde oldu
lar. Rabbimizden bir zerre kadar 
hayır varsa bunları ziyan etme
mesini, ziyan olmamasını istiyo
ruz, ayağımızı sabit tutmasını is
tiyoruz, Sırat-ı Mustakim’de. 
Yanlışa düşürmemesini, asla zil
lete, zayıflık ve zaafa düşürme
mesini diliyoruz. İnancımız gere
ği bir bedel ödüyorsak, bunu en 
başı dik, alnımız açık bir şekilde 
gerçekleştirmeyi, Rabbimizin ka
bul edeceği şekilde imtihanımızı 
bitirmeyi istiyoruz. Ve çocukları
mın da moralleri de gayet yerin
de, başları dimdik.

Kızlarıma destek anlamında, 
İslam kardeşliğinin bir dayanış
ması, tanışıklığa dönüşmesi anla
mında mektuplarla destek olu
nursa çok sevineceklerdir.

Adres: Bakırköy Kadın ve 
Çocuk Tutukevi, 3.Kısım 8. 
Koğuş - Nurulhak ve Nurcihan 
Saatçioğlu.

S.Çelik: Bu zor günlerinizde 
bize vakit ayırdığınız için okurla
rımız adına çok teşekkür ederiz. 
Rabbimiz tüm müminlerin Yar 
ve Yardımcısıdır Vesselam... ■
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ALİYA İZZETBEGOVİÇ
( 1925' 2003)

ABBAS APAYDIN

A liya İzzetbegoviç, 8 
Ağustos 1925’te Bos
na’nın kuzeydoğusunda 

Bosanski Samac kasabasında 
doğdu ve 3 yaşında iken ailesiyle 
birlikte Saraybosna’ya göç etti. 
Çocuk denecek yaştan itibaren 
siyasetle ilgilenmeye başladı. 
1940 senesinde, okul arkadaşla
rıyla birlikte “Bladi Müselmani” 
(Genç Müslümanlar) örgütüne 
katıldığında henüz 16 yaşınday
dı. 18 yaşma geldiğinde Batı fel
sefesinin tüm temel metinlerini 
okumuştu. Sonraki yıllarda belli 
başlı îslâmi referansları da dik
katle okudu ve kendisini “bilge” 
bir Müslüman olarak yetiştirdi.

“Genç Müslümanlar” , Mu- 
hammed Abduh ve Reşid Rıza 
gibi İslâm âlimlerinin fikirlerin
den etkilenerek 1938’de Saray- 
bosna’da kurulan ve Müslüman
ların sorunlarına çözümler ara
yan dinamik bir örgüttü. Dünya
daki bütün Müslümanlar’m bir
lik olmasını ve tek bir büyük İs
lam Devleti kurulmasını savu
nan Genç Müslümanlar, İkinci 
Dünya Savaşı yıllarında Müslü
man halk arasında büyük bir hız
la destek buldu. Çıkardıkları 
M ücahid, İslâm î Uyanış, Zem
zem, İslâm  D üşüncesi gibi der
gilerle fikirlerini halka yaydılar. 
Aliya kısa zamanda Bosna-Her- 
sek’teki İslami hareketin sembo
lü haline geldi. 1945 senesinde 
General Jozip Broz Tito’nun Baş
bakan olmasıyla Yugoslavya’da 
komünist zulüm çarkı işlemeye 
başladı ve “Genç Müslümanlar”, 
Tito rejiminin hedef tahtasına 
yerleştirildi. 1946 yılında, İzzet
begoviç henüz 21 yaşındayken, 
ilk kez tutuklanarak hapis cezası

na çarptırıldı. Gerekçe, Mücahid 
adlı İslâmî dergiyi çıkaranlar ara
sında isminin geçmesiydi. “Bölü
cülük ve halklar arasında nefreti 
körüklemek” gibi suçlamalarla 3 
yıl hapis yatan Aliya, heyecanını 
ve kararlılığını asla kaybetmedi.

Aliya’nın hapisten çıktığı 
1949 yılının Şubat ayında, Genç 
Müslümanlar örgütü küçük bir 
halk ayaklanması örgütledi, an
cak başarıya ulaşamadı. Komü
nist yönetim, ayaklanmada yaka
lanan dört “Genç Müslümanlar” 
üyesini idam etti. İzzetbegoviç ve 
arkadaşları, bu tarihten sonra, 
halk içinde İslam’ın hakettiği 
güce erişmesi için farklı bir ey
lem planı hazırladılar. Yasa dışı

örgüt kurmak yerine Müslüman 
halk içinde İslâmî görüşün altya
pısını güçlendirecek bir siyasi 
hareket oluşturarak devletin bü
tün kurumlarına girmeyi hedef
lediler. İzzetbegoviç de, bu süreç
te İslâm’ı hayata hakim kılmanın 
teorik temellerini geliştirdi.

Hapisten çıktıktan sonra 
1952’de Ziraat Fakültesi’ne girip 
üç yıl okuyan Aliya, bu okulu ya
rıda bırakarak Hukuk Fakülte- 
si’ne yazıldı ve 1956 yılında, hu
kuk diplomasıyla mezun oldu. 
Eğitimini tamamladıktan sonra 
belediye taşımacılık şirketinde 
hukuk danışmanı olarak göreve 
başlayan Aliya, sonraki yıllar bo
yunca hukuk danışmanlığı yaptı 
ve bir inşaat firmasında da yöne
ticilik görevinde bulundu. T i
to’nun baskıcı uygulamaları, İz- 
zetbegoviç’in fikirlerini ve kimli
ği açıklamasını büyük ölçüde en
gelliyordu. O da günlük hayatta 
ifade edemediklerini yazmaya 
başladı; 1969 yılında İslam  Ma
nifestosu adlı kitabını, 1974- 
1975 yıllarında da Doğu-Batı 
A rasında İslam  başlığını taşıyan 
kitabını yazdı. Fikirleri yalnız 
Bosnalı Müslümanlar arasında 
değil, tüm İslam aleminde sessiz 
sedasız yayıldı; ta ki, 1983 yılma 
kadar...
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ALİYA’NIN ARDINDAN..,

Aliya, Avrupa’nın göbeğinde 
kökten dinci bir Islâm Cumhuri
yeti kurmakla suçlandı. 1983 yı
lında, birden “İslâmî bildirge ya
yınlamak” suçundan tutuklana
rak 14 yıl hapis cezasına mah
kum edildi. Bosna’daki Müslü
man halk onu İslâmî Hareket’in 
lideri olarak bağrına basarken, 
komünist yönetim 60’ma merdi
ven dayayan İzzetbegoviç’e Yu
goslavya’nın en kötü hapisane- 
sinde “taş kırma” cezası veriyor
du. Ancak hapiste geçen yıllar, 
İzzetbegoviç efsanesini halk için
de daha da güçlendirecek, fikir
leri, binlerce genç destekçisiyle 
birlikte dinamik bir siyasi hare
kete dönüşecekti.

1988’de cezai indirimden ya
rarlanan İzzetbegoviç yeniden 
özgürlüğüne kavuştu ve hapisten 
çıkar çıkmaz da Müslümanlar ta
rafından kurulan Demokratik 
Eylem Partisi’nin (SDA) Genel 
Başkanlık koltuğuna “doğal li
der” sıfatıyla oturdu. Artık onun 
ismi, Bosna’da 40 yıldır baskı al
tında tutulan ve unutturulmaya 
çalışılan İslam’ın yeniden doğu
şunu simgeliyordu. Yeniden ka
vuştuğu özgürlükten güç alan İz
zetbegoviç, Avrupa’nın saldırgan 
tutumuna karşı, bütün gücüyle 
İslam barışını vurguluyordu. Ç o
ğulcu bir Bosna-Hersek’in deva
mını savunuyor, Bosnalı Müslü

manların, Hırvat ve Sırp top- 
lumlarıyla barış içinde yaşayabi
leceklerini tüm dünyaya haykırı
yordu. Özünden ödün vermeyen 
barışçı söylemiyle Müslüman ço
ğunluğun desteğini alan İzzetbe
goviç, 1990 yılındaki seçimlerde 
kendi bölgesinde komünistleri 
hezimete uğrattı. Bir yıl sonra da, 
uzun zamandır için için çatırda
yan Yugoslavya dağıldı.

Hırvatistan ve Slovenya, 
1991 senesinde, Sırp yönetimin
deki Belgrad hükümetinden ba
ğımsızlıklarını ilan edince, İzzet
begoviç de Bosna-Hersek’te refe
randuma giderek, halkına “ba
ğımsızlık isteyip istemediklerini” 
sordu. Bosnalı Sırplar’m boykot 
ettikleri referandumda Müslü
man halkın tam desteğini arkası
na alan İzzetbegoviç, 3 Mart 
1992’de bağımsız Bosna-Hersek 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunu 
ilan etti. Ne var ki Sırp azınlık 
boş durmayacaktı. Silahlı ayak
lanma başlatan Sırplar, Müslü
man halka karşı korkunç bir et
nik temizliğe girişti. Çoğunluğu 
oluşturan Müslüman halkı acı
masızca katlederek veya sürerek 
çoğunluğu sağlayabileceklerine 
ve yönetimi ele geçirebilecekle
rine inanıyorlardı. Sırplar ağır si
lahlarıyla Müslüman kıyımına 
başladılar. İzzetbegoviç, Avrupa 
topraklarının İkinci Dünya Sa

vaşı’ndan bu yana gördüğü en 
büyük dehşeti, tam 1200 gün sü
ren kuşatma boyunca Müslüman 
Boşnak kardeşleriyle birlikte ya
şadı ve umudunu kaybetmeden 
direnişini sürdürdü. Uygar( ?) 
dünya, bu soykırıma üç yıl seyir
ci kaldı. Nihayet 1995 sonunda 
beklenen müdahale gerçekleşti 
ve aynı yılın Kasım ayında Day- 
ton Barış Antlaşması imzalandı. 
Ancak Amerika himayesinde 
gerçekleşen Dayton Barışı, “âdil 
olm ayan” bir antlaşmaydı.. 1996 
senesinin Eylül ayında, Aliya İz
zetbegoviç, yeniden üç üyeli kol- 
lektif başkanlık divanına seçildi.

Ancak Aliya, dünya komu- 
oyunun “Bosna’nın İslâmî özünü 
sulandırmaya çalıştığını” ve böy
lelikle de “Sırplar’ın etnik temiz
lik politikasını haklı çıkarmak is
tediklerini” düşünüyordu. Bu dü
şünceler yüzünden bazen kendi
ni “binlerce Müslüman Bosna- 
lı’nın hunharca öldürülmesinin 
tek sorumlusu” gibi görüyor, acı
sı büsbütün artıyordu. Acılar ce
zaevi yıllarında ağırlaşan kalp ra
hatsızlığını tekrar nüksettiriyor. 
Daha fazla direnmedi ve 2000 yı
lının Temmuz ayında istifa etti. 
İstifa ederken “Dünya kamuoyu 
Bosna’daki şartların iyileşmesini 
istiyor, ancak bunun bedelini 
Müslüman halka ödetmeye çalı
şıyor. Bu adil değil. Bunlar be
nim birlikte yaşayabileceğim şey
ler değil” diyen İzzetbegoviç, 
“adaletsizliğe” fazla dayanamadı. 
Kimilerinin “Bilge Kral”, kimile
rinin “Dede” diye çağırdığı Bos- 
na-Hersek lideri, bir süre önce 
kalp krizi geçirdi, ve düşerek ka
burga kemiklerini kıldı. Aliya İz
zetbegoviç, yatmakta olduğu Sa- 
raybosna’daki Kosova hastane
sinde hayata gözlerini yumdu. 
Allah gani gani rahmet eylesin.

"B ir ulus yetiştiren kaynaklar, özellikle basın, 
televizyon ve sinema gibi kitlesel medya organ
ları, İslâmî ahlakı ve zihinsel yeterliliği tartışıl
m ayan insanların ellerinde olmalıdır. İslâm'ın  
yenilenmesi dini bir yaklaşım dan ayrı tutulama
yacağı gibi, siyasi bir devrim olmaksızın da ger
çekleştirelemez. Bir İslâm düzeni kurmak, de
mokrasinin ulaşabileceği en değerli eylemdir.

Aliya
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T arihi, insanların yüzle- 
rinden okumak bilimsel 
bir tarih metodolojisi ol

masa da kendimizi bu kadim do
ğu alışkanlığından kurtarabilme
miz çok zor. Doğrusu bundan sıy
rılmamız gerektiğini de düşün
müyorum. Tarihin en gösterişli 
sahnelerinde rol alan aktörlerin 
başarıları, aynı oyunu oynamak 
zorunda kalabilecek beceriksiz 
aktörler düşünüldüğünde, kahra
manların hakları teslim edilme
lidir.

Tarihin dinamizmini, top- 
lumların öncülüğünü üstlenen 
isimlerin, akıl almaz boyutta ser
giledikleri onur, cesaret, adalet 
gösterileri gerçekleştirir. Elbette 
bu öncülerin hayallerine tutuna- 
bilme cesaretini, yürekliliğini 
gösteren halklar da oyunun so
nunda ayakta alkışlanmayı hak
keden insanlardır.

Bosna Müslümanları, Aliya 
gibi bir öncünün, uzun yıllar 
kimsenin cesaret edemeyeceği 
hareket cesaretine, zihinsel ge
nişliğine ve kalbi ferasetine yol
daş olabilme, gönüllerini açabil
me yürekliliğini gösterebilmiş
lerdir.

Modem yüzyılın Müslüman 
profilinin en sahih yüzlerinden 
biri de Aliya İzzetbegoviç’tir. Bir 
Müslüman aydın olarak, bir dev
let adamı olarak, bir savaşçı ola
rak, bir mümin olarak Aliya, sa
dece Bosna halkına değil tüm 
dünya Müslümanlarına örneklik 
etmek için bir Kur’an kıssasının 
“iyi” adamlarının arasından bu 
zaman dilimine düşmüşçesine 
mümin tavırlarla İslam’ın adale
tini ve onurunu temsil etmiştir.

Karlı bir kış günü, savaşın or
tasında katıldığı şehidlerin cena
zesinde dua eden yüzünü gördü-

ALİYA! ALİYA! ALİYA!

TARIK TUFAN

ğümde, acıyla direnişin birleşme
sinin nasıl bir tevekküle dönüş
tüğünü fark ettim. Bu mütevek
kil adamın iki yönünü iyi oku
mak gerekir; birincisi bir savaşın 
önderi olarak Aliya, İkincisi de 
Müslüman bir düşünce adamı 
olarak Aliya. Her iki yönü de 
Müslüman coğrafyalarında kay
bedilen varoluşsal değerlerin ye
niden hatırlanmasına katkı sağ
layacaktır.

Bereketli Bosna toprakların
da, totaliter devlet yapısının en 
katı yüzlerinden olan Yugoslavya 
egemenliğinde yaşamını sürdü
ren Müslümanların her şeye rağ
men asimile olmak için diren
dikleri dönemlerde dünyaya ge
len Aliya, bu ruhun güçlenerek 
bir özbenliğe dönüşmesine gayret 
ediyordu. Çocukluğundan itiba

ren İslam’ın insanın göğsünü ge
nişleten atmosferinden solukla
nıyordu;

“Rahmetli annem çok dindar 
bir kadındı... Sabah namazlarına 
hiç aksatmadan vaktinde kalkar ve 
beni de kaldırırdı, ki ben de Beledi
ye Binasının yakınındaki mahalle 
camisi olan Hadzijska Camii’ne gi
debileyim... Güneş doğmak üzere 
ve yaşlı imam Müjezirıoviç camide 
olurdu. Sabah namazının ikinci re
katında daima Kur’an’ın harika su
relerinden biri olan Rahman suresi
ni okurdu. Taze bahar sabahındaki 
o cami, sabah namazında okurum o 
Rahman suresi ve civardaki herke
sin saygı duyduğu o alim ; uzun za
man önce geçip gitmiş olan yılların 
sisleri arasında hala net bir biçimde 
görebildiğim en güzel görüntüleri 
oluşturmaktadır. ”

Yaşamı boyunca ortaya koy
duğu onurlu ve cesur davranışla
rın altında hiç sönmeyen bir aşk 
ateşinin olduğu muhakkaktır. 
Davranışlarında ortalama tepki
lerin ötesinde bir adanmışlık ya
tar. Barışı savunurken, savaşı 
sürdürürken, düşüncelerini orta
ya koyarken, düşündüklerini ör
gütlü bir yaşam biçimine dönüş
türürken, ailesine bağlanırken 
ortalama insan tepkileri değil, 
bilgeliğe ulaşan bire adanmışlık 
sergiliyordu. Hayatı boyunca ha
pishanelere, esir edilmelere, sa
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vaşın insanın kanını donduran 
yüzüne rağmen yüzünü mütebes- 
süm bir sıcaklıkta tutan, karşı- 
sındakine güven telkin eden bir 
masumiyette tutan, işte bu için
de hiç sönmeyen aşk ateşidir. İn
sanı baştan aşağıya bir öfke dağı
na çevirebilecek ölçüde zulümle
re tanıklık etmiş bir adam yine 
de tüm dünya halklarının esenli
ğini, kurtuluşunu arzulayan bir 
merhameti terk etmiyordu. Hali- 
da Hanım’la evliliğinde de, bu 
gönül adamının yüreğindeki aşk 
gösterişli bir şiir gibi kendini or
taya koyuyordu;

“Halıda çok güzeldi, ki aynı şey 
benim için söylenemezdi. Savaş sı
rasında (II.Dünya Savaşı) tanış
mıştık ve hava saldırısını haber ve
ren sirenler ne zaman çaba birara- 
ya gelirdik. Ve bu giderek daha sık 
oluyordu çünkü İtalya’daki üslerin
den öncekinden daha kısa aralıklar
la -bazen gün içinde birkaç kez- ha
valanan İngiliz hava kuvvetlerine 
bağlı uçaklar Macaristan’daki he
defleri bombalamaya giderken Sa
ray bosna üzerinden uçuyorlardı. 
Bazı zamanlar öldürücü yüklerini 
şehrin üzerinde düşürüyorlardı. İn
sanlar panik halinde mahzenlere ve 
hava saldınsı sığınaklanna doğru 
kaçışırken Halida ile ben, bize hiç
bir şey olmayacağından emin, bir 
taşın ya da en yakındaki bir bankın 
üzerinde otururduk. Kuşkusuz iki
miz, kentte hava saldırısı sirenlerini 
duyduğunda mutlu olan yegane ki
şilerdik.”

Aynı Aliya bir diğer sevdası 
olan Bosna için de yoğun Sırp 
bombardımanı altında bile sıcak 
çatışma bölgelerinde askerlerine 
moral vermek için dışarı çıkıyor
du. Yeryüzünde icat edilmiş hiç
bir bomba, Bilge Kral’ın aşkının, 
inancının önüne bir korku ola

rak çıkmaya yetmiyordu.
Aliya’mn ne anlam ifade et

tiğini anlamak için dünya siya
setçilerine ve özellikle Müslü
man toplumların siyasetçilerine 
bakmak yeterlidir. Sığ siyaset an
layışıyla, düalist kimlikler gelişti
ren gündelik tartışmaların bas- 
makalıplığında boğulan siyaset
çilerin aksine Aliya, siyaset tarzı
nın altına “bilgi”yi koyarak gü
nün değil yüzyılın siyasetini yap
mıştır. Tarihsel bir sorumluluk 
anlayışıyla olaya yaklaşmış ve 
dünya halklarını etki altına ala
bilecek ölçekte entelektüel siya
set anlayışını devam ettirmiştir.

Bir yandan “İslam Deklaras
yonu”, “Doğu-Batı Arasında İs
lam” gibi eserler yayınlayarak İs
lam’ın insan, varoluş, siyaset, ah
lak, sanat, toplum gibi kavramla
ra yüklediği anlamlan irdeler
ken, diğer yandan da Genç Müs- 
lümanlar teşkilatıyla birlikte mü
cadelesini sürdürüyordu. Böylece 
bilgeliğin ve ahlaki duruşun siya
sete bulaşması halinde kaybedi
leceği şeklindeki inanışın yersiz 
olduğunu gösteriyordu. İlkesiz ve 
derinlikten yoksun siyasetçilerin 
çizdiği bu portrenin doğurduğu 
anlayış Aliya’mn yaşam tarzında 
anlamını yitiriyor ve onun “Bil
ge Kral” olarak anılmasına ne
den oluyordu.

“İslam Deklarasyonunun ana 
fikri, Müslüman kitlelerin imge
lemini ancak İslam’ın yeniden 
canlandırabileceği ve onları bir 
kez daha kendi tarihlerinin ak
tif katılımcıları olmaya mukte
dir kılabileceği idi. Batılı fikir
ler bunu yapmaya muktedir de
ğiller. Bu mesaj fundemantalist 
olmakla suçlandı ki, bir bakıma 
da öyleydi: kaynaklara dönüşü 
talep etmesi anlamında. Otori

ter rejimleri lanetliyor, eğitime 
daha fazla yatırım yapılmasını 
talep ediyor ve kadınlar için ye
ni bir pozisyonu, şiddetten ka
çınmayı ve azınlık haklarını sa
vunuyordu.”

Hayatının büyük kısmında 
devam eden mahkemeler, suç
lanmalar, mahkumiyet kararları, 
cezaevleri, ayrılıklar, hüzün..

G enç Müslümanlar adıyla 
gerçekleştirdikleri, faaliyetlerden 
ötürü totaliter Yugoslav yöneti
minin baskısını yaşıyorlardı. Yaz
dıkları eserlerin sakıncalı oldu
ğunu ve halkı kışkırtmaya, İslâ
mî düşünceyi yaymaya yönelik 
olduğunu söylüyorlardı. Bir mah
kemede sonuç aşamasında son 
söz olarak şunları söylüyordu;

“Bu itibarla beyan ederim ki: 
Ben bir Müslümanım ve öyle 
kalacağım. Kendimi dünyadaki 
İslam davasının bir neferi ola
rak telakki ediyorum ve son gü
nüme kadar da böyle hissedece
ğim. Çünkü İslam, benim için 
güzel ve asil olan her şeyin di
ğer adı; dünyadaki Müslüman 
halklar için daha iyi bir gelecek 
vaadinin ya da umudunun, on
lar için onurlu ve özgür bir ha
yatın, kısacası benim inancıma 
göre uğrunda yaşamaya değer 
olan her şeyin adıdır.”

Cezaevinin insanı yıpratan 
şartlarına karşı ayakta durmaya 
çalışırken, diğer tarafta dünya
nın ilke sahibi direnişçilerine 
otorite sahiplerinin sık sık baş
vurduğu bir öneri ile karşı karşı
ya kalır. Dokuz yıllık mahkûmi
yetini çekmek üzere cezaevinde 
tutulurken kızları Lejla ve Sabi- 
na babalarının serbest bırakılma
sı için girişimlerde bulunurlar. 
Üst düzey parti yöneticilerinden 
biri olan Nikola Stojonavic ara-
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BAKIŞI MİRAS OLAN ADAM

AHMET MERCAN

Soylu Savaşçı 
bilge duruşun, metanetin 
öğretmenimiz olacak 
Ahmet Mercan -  İstanbul

alığıyla bir pişmanlık dilekçesi 
yazması durumunda affedilebile- 
ceği söylenir. Bu dilekçeye bazı 
pişmanlık ifâdeleri ve rejim hak
kında hoş bir şeyler eklenmesinin 
iyi olacağı söylenir;

“Kızlarım bana bu ruh haliyle 
yazılmış bir a f  dilekçesi bile getirmiş
lerdi. Onu okudum ama imzalama
dım. Hapis cezam devam etti: 
Önümde yatmam gereken bir beş yıl 
daha vardı. ”

Bosna-Hersek’in bir cumhuri
yet olarak bağımsızlık kararı al
masının ardından gerçekleşen 
Sırp saldırganlığına karşı bir hal
kın topyekün direnişinde Aliya 
İzzetbegoviç’in önderlik vasfının 
izleri görülür. Avrupa’nın göbe
ğinde gerçekleşen, insanlığın bu 
utanç döneminde ikinci Endülüs 
yaşanıyordu. Müslümanlar bir 
kez daha toplu bir soykırıma ma
ruz kalıyordu. Savaş boyunca 
adaleti, barışı, insanlık değerleri
ni savunan Aliya, tarihe unutul
maz bir ders bırakıyordu. İnsanlık 
boyunca değer ifade edecek bir 
öğretinin savunuculuğunu ger
çekleştiriyordu Aliya ve Boşnak 
Müslümanları. Sonuç olarak A l
lah’ın zafer nimeti, onu hakeden- 
lerin oldu.

Aliya, insanlık onurunun en 
temiz yüzlerinden biridir.

Aliya, Müslüman düşünüşün 
en sahih yüzlerinden biridir.

Aliya, bir okuldur...
“Tanrı ve insan olmaksızın, 

hatta Tanrı’ya ve insana rağ
men yeryüzü cenneti yaratma 
yönündeki dev girişim; topyekün 
bir başarısızlıkla son bulmuş
tur.” m

*  Alıntılar, Klasik yayınların
dan çıkan Tarihe Tanıklığım adlı 
kitaptan yapılmıştır.

B öyle yazdım onun için 
açılan deftere. Uzun kuy
ruklar oluştu, duyguları

nın hiç değilse bir kısmını, harf
lere yüklemek için.

Uzaklara bakan adam Rabbi- 
ne döndü. Derinliği delen gözle
riyle hüzünlü Bilge, okuyanlar 
için, uzun mesafeler bıraktı geri
ye.

Bir ölü arkasından yazı yaz
mak zordur. Hele ölümle iç içe 
olmuş bir lider arkasından yazı 
yazmak, o daha da zordur.

Aliya İzzetbegoviç’in ölümü, 
bilmiyorum hangi nedenden 
ötürü, alışılmış ölüm duygusu 
uyandırmadı bende.

Yağmurlu bir gün. Yağmurun 
otuz saniye ara vermeden yağdığı 
bir gün. Dördü Türkiye’den sek
sen uçak bir anda haber almış 
kuşlar gibi, üşüştü Sarayova Ha
vaalanına, yetişemeyenlerin ye
rine, gözyaşlarını sırtlanıp gel
mişti yağmur. Gökyüzüne bir hal 
olmuştu; ustura değişmişti bulut
lara sanki.

Hüzünlü Bilge, uzaklara ba
kan komutan, dönüyordu asıl 
yurduna. Yan yana, omuz omuza 
kaç on bin vardı bilmiyor. Her 
şemsiyenin altında kaç kişi göz
yaşını yağmurla yarıştırıyordu, 
onu da anlamak zordu. Aliya 
herkes için ne ifade ederdi. Veya 
uğrunda ağlanan kaç Aliya var

dı; tekbirlerin hıçkırık kadar içli 
dağları inletişinde.

Ben kalbimdeki Aliya’yı yazı
yorum. Hüzünlü bir derinliğin, 
içimden geçerek , beni sonsuza 
çeken ellerine sarılarak yazıyo
rum. Karadan mesafelere, viraj
lara inanmıyorum. Yollar hurafe
dir bu bahiste. Baba bir kardeşi
mizle kıtalar kadar uzak, onunla 
omuz omuza bizi yakın eden iksir 
nedir?

“Zamanında gelip kurşun yi
yemedik; şimdi hiç değilse yağ
mur yiyelim”, diyordu biri. G i
derken daha kavi cümleler kuru
yordu Aliya. Kurşun yaralarıyla 
yeni stil sıva denenmiyordu. Ev
ler de gaziydi bu vadide.

İnsanların gözlerinde hala 
okunan tedirginlik ve bir varoluş 
koşusunu sırtlanan önderin, yine 
aynı metanetle gidişi.

Tekbiiiiiiir.
Kazma istemez. Kürek gerek

siz. Biz ellerimizden kalbimize 
akan kanın hissedişiyle kazacağız 
önderimizin toprağını. Mezarını 
elleriyle kazmak istiyordu genç
ler. Yağmur kolaylaştırıyordu ni
yetlerini.

“Hoştur bana senden gelen / Ya 
goncagül, yahut diken”; kurşunlar 
arasındaki metanet ve tavizle ka
rışmayan. Sabır, Aliya isminin 
bende tercümesi.

Sadelik. Her an dokunabile
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ceğimiz kadar yakın. Hiçbir ya- 
lancı yansımada kamaşmayan 
gözler. Acılar içinden umut bes
telerken güzelleşen ruh. Ve boş
luğa değil; derin mi derin mesa
felere kilitlenmiş gözlerin süku
neti. Aliya İzzet bana böyle çağ
rışımlar yapıyor.

Hayatı kürsü gören, eylemle 
konuşan, nezaketle ve kararlıkla 
hareket eden, alabildiğine doğal 
bir kardeş; bir önder.

Sanki sürekli yanı başımda. 
Belki bu yüzden ölümü sıradan 
ölümlerin dışında görünüyor ba
na.

O ’nun yanında bulunmak be
del ister. Cenazesinde bulunmak 
bile. Sanki son dünya gününde 
demeç veriyor. İp gibi yağmur 
yağarken yüz binler saatlerce kı
pırdamadan duaya durdu.

Helal olsun hakkımız!
Asıl sen helal et. Yeteri kadar 

el uzatmadığımız için şikayetçi 
olma bizden. Aliya, yerinden oy
namış kinin önünde durmak 
için, yıllar önce acıyla akraba ol
muş. Hikmeti ve sabrı giyinmiş 
zırh yerine. Çünkü sezmiş kur
saklarda devinen kinli tutkuyu.

Uzun bir yol. Kimse ayrılma
dı, tekbirler ilahilere karışırken 
yürüyor, sırılsıklam Müslüman- 
lar; Aliya omuzlarda. Aliya yü
reklerde. Nehir çıldırmış akıyor 
yanı başında kahverengi.

Tekbiiiir.
Tek kelimesinin anlamadı

ğım bir dergi alıyorum, kapağın
da el sallıyor Aliya. “Bak oğlum” 
diyeceğim İbrahim. Bu sabır, ka
rarlılık, cesaret, ama hepsinin üs
tünde bilge. En verimli tavır; en 
seçilmiş söz ve en sade hal. İşte 
sana Aliya. Tanış onunla. Ve 
unutma!

Bosna ikinci Endülüs.

Gecenin yarısında yazıyorum. 
Karşımda Aliya’nın resmi. Ba
şında bere, ellerine açmış dua 
ediyor. Gözleri yine aşmış mesa
feleri. Ve dekoru, müziği resime 
çeviren kar tamamlıyor:

Aliya bize dua ediyor.
Karış karış kanla yıkanmış şe

hir. Camlarında el sallayan ön
derin resmiyle küçük dükkanlar. 
Sarayova’nın iki yanı dağ. Dağ
lar saçlarını dağıtmış ağlamaklı 
genç kız gibi asil. Duman çök
müş ağaçlar hayal meyal. Yağ
mur, gökyüzü ile yeryüzünü bir
birine bağlayan.

Aliya sanki süvari, dünya 
başkentlerine akıyor, bulunacak 
bir vicdanı uyandırmak için. 
Herkes canını korurken o yurdu
nu koruyor. Korkunun üstüne 
yürüyor en insan haliyle. İmajla

rın büyüsünü bozuyor.
Gidiyor şimdi, tekbirlere sarı

lı.
Bu sonbahar sabahı ne kadar 

yaslı; sonbaharın bu sabahında 
yas içinde ölümsüzlük saklı.

bir kartalın yurduna 
dönüş şarkısını dinliyoruz 
dağlar sıra sıra ve insanlar 
sırılsıklam 
bulutlar ağlamış 
toprakta yalınayak

gözleri miras olan adam 
dosta gidiyor bu defa 
içimizde ayak sesleri 
kurşunlar arasından kanat hı
şırtısı
sabır ağlıyor cesaret ve vakarla 
razıyız senden yolun açık olsun 
Aliya
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KIYAMETİ GECİKTİRENLERDEN 
BİR ADAM: ALİYA

MEHMET AKİF AK

Kıyamet

B u, hep böyledir. Tekrarla
nıp duran bir durum var
dır yer yüzünde; bildiği

miz zamanlardan beri.
Hava bulanır, alemi kasvet 

basar, dünyada her şey alt ve üst 
olmaya, fesada uğramaya yol tu
tar. Kalplerini hayatlarının mer
kezi yapmakta direnenler insan
larda bir hüzün faslı başlar; umut 
kandillerinin son damla yağı da 
tükenmek üzeredir. Dillerde şu 
sözler dolaşır: Artık kıyamet 
vaktidir. Saat yaklaşmıştır, önce
kilerin haber verdiği ahir zaman 
alametleri çoktan gelip çatmış
tır. insanoğlunun, kendine ve 
çevresindekilere karşı yürüttüğü 
savaş, evrenin sonunu getirecek
tir. ..

Her şeyin bittiğinin sanıldığı 
böyle bir anda nöbetteki adam 
ayağa kalkar. Elindeki meşaleyle 
içimizdeki İlahi kandili tutuştu
rur.

Ve adam, insanın ölçüye sığ
maz olmuş zulmünün en şiddetli
sinin kendine yöneldiğini görür, 
onu yaşar, ama zerrece umursa
madan her şeyin sahibine döner:

“Rabbim” der.
“Onlar bilmiyorlar, sonunu 

bilseler azgınlıkta bu kadar ileri 
gitmezlerdi.”

“Bak işte yanıldıklarını itiraf 
ediyor ve yollarını doğrultuyor
lar.”

“Rabbim, helakimizi ertele, 
bize bir şans daha ver. Yüzümüz 
yok bunu istemeye ama ne olur 
kıyametimizi bir kez daha gecik
tir!”

Kıyamet, bir kez daha ertele
nir, insana yeni bir süre verilir.

Kabus bitmiş, dört bir yan 
ışıklanmış, dallar yeşermiş çi

çekler umutla açmış, dünya yeni
den yaşanabilir bir ev olmağa yüz 
tutmuştur.

“Kıyameti Geciktiren Adam
lar” silsilesinden bir son halka idi 
Aliya!

Her büyük adam gibi, şan u 
şöhretten azade, kibrini Tanrıyla 
yarışmaya vardırmış minnacık 
ünlülerin aksine çevresindeki 
her yaştan kadmlı-erkekli Ali- 
ya’larla birlikte bir anlam taşıdı
ğını bilen alim, arif, hikmetli bir 
adamdı.

Bize inandı, kalplerimizdeki 
sönmüş ateşi aradı, küllerimizi 
kudretli nefesiyle savurdu ve yü
reklerimizin derinliklerindeki 
koru bulup üfledi, canlandırdı, 
alevlendirdi.

Aliya, bizde “Doğu ve Batı 
Arasında İslâm” adıyla tercüme 
edilen “İslâm Izmetu Istoka, Za- 
pada Ireca Alternativa” kitabıyla 
bile dünyamızı aydınlatanlar ar
şındaki yerini çoktan almıştı. 
Ama bu hikmet ve irfan sahibi 
âlimi bu özelliklerine ilave ola
rak bir.de “kurtarıcılar” zincirine 
katan şey, Boşnak milletini yeni
den inşa yolundaki aksiyonuydu. 
“Mladi Muslumani” saflarında 
16 yaşında başlayan amel-i sali- 
hi, Boşnaklar uyanıp, ayağa diki
lip, saf tutup kendi ayaklarıyla 
yürümeye başlayana kadar sürdü. 
Onların artık gidecekleri yolu

görüp kendi güçleriyle yürümeyi 
başardıklarını anladığında bir in
san olarak görevinin sona erdiği
ni anladı; Aliya, artık ezeli bu
luşmaya hazırdı.

Çok derinden hissediyorum 
ki Aliya, Kovaçi’deki ikametgâ
hında diğer şehitlerle birlikte bir 
başka boyutta görevini devam 
ettirecektir. Gündelik kısır çe
kişmelerin, kıskançlıkların, kü
çük siyasi hesapların zehirlediği 
ortamlardan uzakta, Boşnak mil
letini ve tüm Balkan Müslüman
lığını aydınlatmaya ve ısıtmaya 
devam edecektir.

Aliya’nın, önem sırasına göre 
tüm İslâm alemi, Batı dünyası ve 
insanlık için reçeteler yazdığı, 
müjdeler taşıdığını ispata çalış
mak gerekmez. Beyin ve yürek 
yoğunluğunun zirvelerinden 
olan kitaplarını değil, herhangi 
bir konuşma metnini okumak bi
le bunu göstermeye yeterlidir.

O Gün Yağmur, Göklerin 
Gözyaşı Değildi

22 Ekim 2003. Aliya’nın daveti
ne koştuğumuz gün.

Bütün Sarayevo’nun ev ev, 
sokak sokak, cadde cadde Aliya 
dolduğu gün. Çoğaldıkça çoğal
dığımız, çokluğun, kalabalıklığın 
keyfiyet, derunilik ve ulviyetle 
beraber at başı birlikte zirveye
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taşındığı ender zamanlardan bi
riydi.

Bu insanlar kimlerdi? Şehrin 
her yerine serpilmiş birer gül 
bahçesi halindeki şehitliklerden 
sökün edenler, evlatlarıyla omu
za omuza yürümekte miydiler 
yoksa? Kimlerdi bu uzun boyla
rıyla heybetli, çocuk yüzleriyle 
şefkatli, ışık saçan gözleriyle mâ- 
veraya kenetli yiğitler ve onları 
doğurduğundan gururlu analar, 
hünerine merhamet suyu veril
miş narin elleriyle Bosnayı, Müs
lümanlığımızı ve insanlığımızı 
yeniden imara bismillah etmiş 
bu genç kızlar, kadınlar kimler
di?

Şu önde yürüyen ışık adam 
Ayvaz Dede miydi? Hemen yanı 
başındaki yürüyüşe başlamış yüce 
dağ, Gazi Hüsrev Bey miydi? Ve 
bu beyaz ordu ve bu ak yıldızlar, 
her zaman diri olan şehitler or
dusu muydu?

Neden bu sayılara sığmaz in
sanlar hep aynı yaşta, aynı be
denlerdeydi?

Görenler, onları yüz elli bin 
mi saymışlardı? Yoksa bir buçuk 
milyardılar diyen de mi olmuştu? 
Gerçekte ise hepsi doğru, hepsi 
yanlıştı.

Çünkü oradakileri, yerin al
tında sanılıp da üstüne çıkmış 
olanları, göklerde olup da yere

inenleri rakamlara dökmek boş
tu.

Aliya yıllarca önce bizi fikir 
halkasına dahil ederek toplamış
tı, bu gün ise hepimizi son bir kez 
olabildiğince bir araya toplayıp 
seyretmek istiyordu. Bu, bir şö
lendi; Aliya’mn Şeb-i Arus’u. Ev 
sahibi, Evlerin Sahibi ise davet
lileri rahmetle karşılıyordu.

Hayır bu bir yağmur değildi, 
hele Aliya’nın mekan değiştir
mesine göklerin ağlaması hiç de
ğildi. Gök ağlamıyordu, biz ağla
mıyorduk, savaş sırasmca, o tra
jediyi dışardan seyretmenin zille
ti, çaresizliği ve utancıyla seller 
gibi coşan gözlerimiz, şimdi kup 
kuruydu. Cenaze töreni sırasında 
hemen yanında bulunduğum 
Ömer Behmen’e baktım. Ali- 
ya’nm en az kırk yıllık dava arka
daşı, Mladi Müslümani’nin bu
günkü liderlerinden, bir çınar 
ağacı gibi zamana direnen Ömer 
Behmen’e. O da ağlamıyordu, 
şimşek gibi gözleri, ufukların öte
sini tarıyordu, tüyleriyle birlikte 
dimdik ayaktaydı. Hepimiz ağla- 
mamaya sözleşmiş gibiydik. Bu 
bir şölendi çünkü ve bu yağmur, 
hiç dinmeden iri ve ılık damla
larla bütün Sarayevo’yu suya çe
viren bu yağmur, bu şölenin ik
ram faslıydı davetlilere.

Bu yağmur, yangınımızı tes

kin eden bir rahmet serpintisiy- 
dı. Korlaşmış bedenlerimizi se
rinleten damlalar, birer rahmet 
dokunuşuydu. Aliya’nın şölenin
de bizi kucaklayan bu rahmet, 
bizi temizliyor, arındırıyor ve di
riltiyordu.

Sarayevo, 22-03-2003. Ali- 
ya’nın bu gün buradaki Büyük 
Şöleni, tarihin dünyayı sarsan 
benzersiz olaylar bölümüne kalın 
ve silinmez bir hatla yazıldı. Biz 
de bu tarih kaydının şanslı tanık
ları olduk, şölenin sudan ibaret 
ikramıyla arındık, dirildik.

Burada kaleme gelmez sayısız 
his fırtınalarıyla dolaşırken sık 
sık Aliya’dan ilk A li’ye gittim, 
geldim. İlmin kapısı Ali, Şehit 
babası, Şehit A li’ye. Savaşı bit
meyen, kavgasını bitirmeyen, 
hep düzeltilecek bir çarpıklık, alt 
edilecek bir zalim, açılacak bir 
Hayber kapısı bulan adama. 
A li’den Aliya’ya, Aliya’dan 
A li’ye, döndüm durdum.

Aliya!
Ya Ali!
Ya Muhammedi
Ya Allah!

“Ey teslimiyet, senin adın İs
lâm’dır.” * ■

(* )  “Doğu ve Batı Arasında lslâm ”ın son

cümlesi.
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T ürkiye, Aliya İzzetbego 
viç’i, zamanımızın yüzakı 
dirençli bir toplum önderi 

ve devlet adamı olarak tanımadan 
önce, fikir adamı olarak tanımıştı. 
“Doğu ve Batı Arasında Islâm”ın 
türkçe tercümesinin ilk yaymlam- 
şı 1987’dedir. Bu kitabın o sıralar 
piyasada bolca bulunan tercüme 
“İslâmî yayın”lardan bir hayli 
farklı olduğu hemen hissediliyor
du. İdeolojikleştirilmiş “İslâmî” 
malumatın pratik ve pragmatik 
reçeteciliğinin ötesinde felsefî yo
ğunluğu olan ve tefekkür tarafı 
ağır basan eni konu ciddi bir eser
le karşı karşıya idik.

Aliya’yı asıl, komünist dünya
nın çöküşünden sonra “medeni
yetler çatışması” tezini doğrular 
şekilde başlayan olayların sıcağın
da yeniden ve gerçek anlamda ta
nıdık. 19. Yüzyılın Doğu Avrupa 
ile Balkanlarda neredeyse olağan
laştırılan “etnik temizlik” uygula
masının yeni bir versiyonu 20. 
Yüzyılın sonunda deneniyordu. 
Bu denemenin nesnesi yine “müs- 
lümanlardı”. Müslümanlar ise bu 
bölgede, osmanhlarla ve türklerle 
özdeşleştirilmişlerdi.

Türkiye’de Devlet katında ol
masa bile, halk katında bu mane- 
vî-tarihî bağlar görmezden gelin
medi. Ayrıca bir hayli Boşnak, yüz 
yıl boyunca muhtelif zamanlarda 
muhaceretle toplum hayatımızın 
bir parçası olmuştu. Bosna halkı
nın ve onun önderi Aliya’mn çağ

TARİH İDRAKİMİZ VE ALİYA 
İZZETBEGO VİÇ

MEHMET DOĞAN

daş bir destandan başka bir şey ol
mayan şerefli direnişi, kitleleri 
ciddi olarak etkiledi. Sivil toplum 
kurumlan, siyasî partiler ve niha
yet belli ölçüde resmî kuruluşlar 
konuya derece derece ilgi göster
di.

Türkiye’nin hayli batısından 
konuşan; konuşmakla kalmayan, 
aksiyonuyla çağdaş İslâm dünyası
nın vicdanı olarak öne çıkan Ali- 
ya İzzetbegoviç’in yaptığını Os- 
manlının gölgesi çekildikten son
ra Osmanlı bakiyyesi topraklarda 
yapan olmamıştı o güne kadar. 
Aliya, bir asır boyunca istikrarlı 
şekilde etnik temizliğe maruz bı
rakılmış bir coğrafyada, her şe
yin rağmına varolmayı sürdüreni 
kuvvetli şekilde hatırlattı.

Geçen yüzyılda “Şark Mesele- 
si”nin bir cüzü olarak Avrupa İs- 
lâmdan/müslümanlardan temiz
lendi; bu etnik görünümlü bir “di
nî” temizlikti. Bosna Osmanlının 
son terk ettiği yerlerden(1878 
Berlin Konferansı, 1909’da İtti

hatçı hâkimiyetine kadar şeklen 
Osmanlıya bağlı sayıldı). Bu ta
rihten sonraki yarım asır, Balkan 
ve Doğu Avrupa müslümanları 
için izi ancak üç dört kuşak sonra 
silinebilen acıların, zulümlerin, 
kıyımların tarihidir. Bu yarım 
asırda bütün Balkanların dindar 
unsurları büyük ölçüde Türki
ye’ye, İstanbul’a muhacir oldular.

Türkiye Cumhuriyeti’nin mil
letlerarası kurucu belgesinde, bu 
dramın, yani muhaceretin son 
perdesi yazılmıştı. Avrupa’nın 
müslüman (veya Türk) unsurlar
dan tamamen temizlendiği Lo
zan’da resmen kabul edildi. Artık 
Doğu Avrupa’nın ve Balkanların 
geleceğinde müslümanların, türk- 
lerin içeriden söyleyecek hiç bir 
sözü olmayacaktı. Türkiye’nin de 
Batı Trakya hariç, konuşacağı 
mevzu bulunmayacaktı.

Aliya, Cumhuriyetin başlan
gıç döneminde Türkiye sınırları 
içinde yaşasa idi, bin dokuz yüz 
otuzlarda, öğrenim çağında bir ço
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cuk olarak, ilk ve orta tahsilini ya
pacaktı. Bu yıllarda, Türkiye’de 
din/İslâm Lozan yapılandırmasına 
uygun olarak aidiyet hanesinden 
çıkarılmıştı. Bu yüzden dinî teza
hürler en alt seviyeye indirdilmiş 
ve dinî öğretim tamaman ortadan 
kaldırılmıştı. Türkiyeli Aliya 
(Ali), ancak ailesinin verebildiği 
kadar kısıtlı dinî bilgiye sahip ola
cak, hatta okumak, bilgi edinmek 
için dahi dinî kitap bulamayacak
tı. Öyle anlaşılıyor ki, 1878 Berlin 
Anlaşması ile terk edilen Bos
na’da, dinî merkezler tamamen 
tahrip edilmemiş, dinî öğretim or
tadan kaldırılmamıştı. Aliya’mn 
bundan ne kadar etkilendiğini 
bilmiyoruz elbette. Sırp Krallığı
nın 2. Dünya Savaşı sonrasında 
yıkılması, Yugoslavya’nın kurul
ması, Rusya’ya göre daha esnek 
bir komünist sistemin oluşturul
ması, müslümanları nasıl etkiledi? 
Bunu ayrıntılı olarak bilmiyoruz. 
Fakat, Türkiyedeki lak(çi) siste
min din karşıtlığı üzerine oturan 
öğretisi, bir iç baskı mekanizması 
olarak hükmünü yürütmüş; Yu
goslavya konümizminin müslü- 
manlar üzerindeki baskısı ise, ha
rici baskı addedilerek tepki gör
müş, aidiyeti güçlendirmiş olmalı
dır. Nitekim, Aliya’nın genç yaş
larda dinî eğilimlerini ortaya koy
duğu biliniyor. 1970’lerde Ti- 
to’nun Yugoslavya’da yaşayan 
“müslüman” milletinin varlığını 
tanıdığı da bilinenler arasında.

Aliya’mn cenazesi münasabe- 
tiyle bulunduğumuz Bosna’da, 
müslüman din adamları, Osman- 
lıdan kalma kıyafetleri içinde do
laşıyorlar, kendinden emin ve et
kili bir konumda oldukları hemen 
hissediliyordu. Reisülulemanın 
son noktayı koyduğu cenaze me
rasimi bunun belirtilerindendi. 
Cenazenin defnedilmesinden 
sonra, ikindi namazını müteakip, 
bir çok camide zikir sesleri duyu
luyordu. Akşam namazı için ünlü 
Gazi Hüsrev Bey camiine vardığı

mızda, bir küliye ortasında bulu
nan bu güzel camiin yanındaki sa
at kulesinin saati ezani 12’yi gös
teriyordu. 12, yani “akşam” vakti. 
Demek ki, muvakkit, hâlâ ezanî 
vakte göre saaati ayarlamaya de
vam ediyordu. Bizim için Ahmet 
Haşim’in “Müslüman saati” yazı
sındaki nostaljiden başka anlamı 
kalmamıştı ezanî saatin. Fatih Ca
miinde bulunan dinî teşkilatın 
sembolü camiin minaresinden 
sarkıyordu: Ay yıldızlı yeşil bay
rak!

Aliya, Yugoslavya’da yaptıkla
rını Türkiye’de yapsa idi... Elbet
te Yugoslavyadaki gibi mahkûm 
edilip zindana konulmakla kalma
yacak, “irtica hortlatan” bir kişilik 
olarak sistematik karalama kam
panyalarına maruz bırakılacaktı.

Türkiye’nin yakın tarihi Aliya 
tipi kahramanların yetişmesini, 
ortaya çıkmasını, ortaya çıkması 
hâlinde kendini kabul ettirmesini 
imkânsız kılıyordu. Türkiye o yüz
den İslâm dünyasına yüzünü dön
düren ve bütün müslüman dünya
nın atıf merkezi olan kahramanlar 
çıkaramadı. Hatta sahih kahra
manlar çıkarmaması için özel bir 
öğretim ve iletişim sistemi oluştu
ruldu.

Türkiye’nin sonradan anaya
salarla koruma altına alınan tek 
parti ideolojisi bir tek kahraman 
kabul etmektedir, ondan sonra 
onun gibi bir kahramanın yetiş
mesi kesinlikle mümkün değildir. 
Nitekim, Cumhuriyetin tek kah
ramanı olmuştur, ondan sonra ge
lenler, onun gölgesinde kalmışlar
dır. Buna karşılık, Türkiye, mo
dern dünyada yerini almak için 
rejime göre “nâkıs”, “defolu” li
derler yetiştirmiştir. Bu liderler, 
gerçek kişiliklerini ancak Cumhu
riyet ideolojisinin boşluklarını de
ğerlendirerek ortaya koyabilmiş
lerdir. Onların “defo”ları siyaset 
adamı olarak dindarlıkları ile dini 
veya dindarları dikkate almaları
dır. Türkiye’de gerçek modernleş

menin yolunu açan bu zamane 
kahramanları buna rağmen, mer
kezî sistem ve rejim muhafazakâr
ları tarafından sürekli dışlanmış
lar, tel’in ve tezyif edilmişlerdir.

Adnan Menderes bunlardan 
biridir. Türkiye’de çok partili ha
yatın, demokrasinin halk nezdin- 
deki kahramanı odur. Askerî bir 
darbe ile yönetimden uzaklaştırıl
mış ve sonu idam olmuştur.

1960 Darbesi sonrasının ABD 
patentli lideri Demirel bir başka
sıdır, o idamdan kurtulmuş ama, 
“intihar” etmiştir!

Turgut Özal, fikir arkaplanı da 
olan bir lider olarak 1980’lerde 
çok önemli rol oynamıştır. Onun 
Türkiye’yi aşan etkisi sistemin ni- 
gahbanları tarafından korku ve 
endişe ile takip edilmiş, ölümü bu 
ideolojik merkezleri rahatlatmış
tır.

Necmeddin Erbakan, İslâm 
dünyasına dönük bir çehre olarak 
belirli bir popülarite kazanmış 
ama, oligarşik iç güçler tarafın
dan, bazı zaafları istismar edilerek 
şiddetli yıpratma kampanyalarına 
maruz bırakılmıştır.

Aliya İzzetbegoviç Bosna’da fi
kir ve siyaset adamı olarak kendi
ni kabul ettirdikten sonra, Türki
ye’nin modem dönem kahraman
lık zihniyeti tam mânasıyla çök
müştür. Aliya, Osmanlı olarak, 
müslüman olarak, hatta bir an
lamda Türk olarak varolmanın, 
bu varoluşu dünyaya kabul ettir
menin mümkün olduğunu cümle 
âleme ısbat etmiştir.

Bu sonucun, Türkiye’de bir za
mandır yapılandırılmış olan tarih 
idrakini değiştirecek mahiyette 
olduğu şüphe götürmez. OsmanlI
nın Doğu Avrupa’dan ve Balkan
lardan çekilmesi, bir son değil, 
uzun sürmüş bir fetret olarak ka
bul edilebilir. Tarihin bu bölgede
ki akışında, Osmanlı bakiyesi un
surların, müslümanların rol sahibi 
olması artık şaşırtıcı bir durum de
ğildir. ■
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Giriş

C umhuriyet tarihi boyunca, farklılıklar 
gösterse de, halk; horlanan, aşağılanan, 
ezilen, süründürülen, hakkını arayama- 

yan, hakarete uğrayan, ama vergi ve asker vermek 
zorunda olan, ne olduğu bilinmeyen bir Ötekidir. 
Daima tehlikeli görülmüştür. CH P+Bürok- 
rat+Ağa-Patrondan oluşan mutlu bir azınlık 
halkı daima baskı altında tutmayı ilke edinmiş
tir. Halk ise her seçim döneminde, bu baskı gru
bunun karşısında olduğunu var saydığı siyası kad
roları desteklemiş ve tek başına iktidar yapmıştır. 
Halkın seçip iktidar yaptıkları ise her seferinde as
keri darbelerle iktidardan uzaklaştırılmıştır. Ver
gi veren ve ülkeyi kanı ile savunan bir halkı, va
tandaş olarak görmeyen bir zihniyet, halkın seç
tiklerinin hareket alanını her darbeden sonra da
ha da daraltmıştır. Böylelikle Türkiye’de ki 
% 3’lük mutlu bir azınlık; vatandaş kabul edilme
yen ötekilerin hükümetlerini her an kontrol et
me, engelleme ve gerekirse tasfiye etme imkanına 
kavuşmuştur.

Şimdi de benzer bir senaryo sahnelenmek iste
niyor gibidir. Hükümetin hazırladığı YÖK yasa ta
sarısı taslağı ile başlatılan tartışmaların, taslağın 
muhtevasından ziyade hükümet üyelerinin kimli
ğine yöneltilmesi ve bu tartışmaya katılan aktör
lerin kimlikleri, AKP hükümetine karşı özel bir 
girişimin başlatıldığı sinyallerini vermektedir. 368 
milletvekili ile tek başına iktidar olmanın rahatlı
ğım hiç yaşayamadan, ciddi bürokratik engelle-

“Fısk ile olmaz cihan harâp,

Eyler ânı müdâhane-i âlimân harâp” 

Şair İzzet Molla

melerle karşı karşıya kalmıştır AKP hükümeti. 
Kullanılan üslup, Refahyol zamanında General 
Osman Özbek, Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş’ın 
kullandığı üslupla aynıdır. Senaryo aynı fakat ak
törler değişmiş gözükmektedir. ‘Beşli çete’nin gö
revini şimdi(lik) YÖK, üniversiteler,TUSİAD ve 
bazı sendikalar üstlenmiş gibidir. Bu çalışmada bu 
konu ele alınıp İncelenmektedir.

Bu yazının daha iyi anlaşılabilmesi için Um- 
ran’ın 102.(Şubat 2003) sayısında yayınlanan ya
zının bir kez daha okunması faydalı olacaktır.

YÖK Yasa Tasarısının U ç Evresi

AKP 3 Kasım seçimlerine giderken hükümet ol
duklarında yapacakları işlere ilişkin kamuoyuna 
bir deklarasyonda bulunarak rey istemiştir. Halk 
da AKP’nin seçim beyannamesini beğenmiş ol
malı ki %35’ lik bir oy oranı ile AKP’ ye tek başı
na iktidar olma ruhsatı vermiştir. AKP’nin seçim 
beyannamesinde, acil olarak ele alıp değiştirecek
leri konulardan birinin de YÖK olduğu açıkça be
lirtilmiştir. Dolayısıyla bugünkü YÖK, Üniversi
teler Arası Kurul ve üniversite yönetimlerinin, 4 
Kasımdan itibaren Yüksek öğretimle ilgili bir dü
zenlemenin yapılacağını bilememeleri ve göreme
meleri mümkün değildir. Eğer gerçekten bunu gö
rememiş veya bilememişlerse yanlış yerlerde otur
muş olmaktadırlar.

Tartışılan Yüksek Öğretim Kanun Tasarısı 
Taslağının bugüne gelişinde 3 evre bulunmakta
dır: 1-Acil Eylem Planı Aşaması, 2- Milli Eğitim
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Bakanı Erkan Mumcu Dönemi, 3- MEB Hüseyin 
Çelik Dönemi.

1. Evre: Acil Eylem Planı Aşaması

AKP hükümet olur olmaz hazırladığı acil eylem 
planına Yüksek Öğretimin yeniden yapılandırıl
masını koymuş ve bunu kamuoyna açıklamıştır. 
Hükümetin acil eylem planında YÖK yasasına 
ilişkin yapılacaklar (SP9’dan SP28’e kadar olan 
maddeler), ana hatları ile belirtilmiştir. İşin ilginç 
yanı, Hükümetin acil eylem planında yapmak is
tedikleri ile YÖK yönetiminin düşünceleri arasın
da büyük bir paralelliğin bulunmuş olmasıdır. Bu 
noktanın bugün hatırlanması, YÖK ve üniversite 
yönetimlerinin bugünkü tutumlarını anlamakta 
faydalı olacaktır:

Eğitim sistemi hantal, aşırı merkeziyetçi ve 
bürokratiktir. Eğitim yönetiminde halk dışlan
mıştır.

Acil Eylem planı(SP-l 1):
“Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı 5 0 ’yi aş

kın birimi ve 5500 personeli ile hizmet üretemez ha
le gelmiştir. Bu hantal yapı küçültülerek yetkile
rin çoğu yerel yönetimler reformu çerçevesinde 
illere devredilecektir.”

Prof. Dr. Kemal Gürüz:

" . . .  Dolayısıyla ikinci ilke, sistemin ürünle
rini kullanan ve kendi alanlarındaki başarıları ile te
mayüz ederek toplumda saygınlık kazanmış kişiler ile 
velilerin sistemin yönetimine, sadece danışman 
olarak değil, karar yetkileri ile katılmalarıdır...

...3 .3 .1340  tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat 
Kanunundan başlayarak günümüze kadar çıkarılmış 
olan 12 kanun ve bunlara dayanarak kurulan örgüt 
yapısı ve yayımlanan çok sayıdaki yönetmelik, siste
mi hiçbir ülkede görülmeyen ölçüde merkezi ve 
bürokratik bir yapı içine hapsetmiştir. Bu yapı 
içinde, bırakınız sistemin ürünlerini kullanan toplu
mun diğer kesimlerini ve ebeveynleri, yönetici ve öğ
retmenlere dahi hiçbir inisiyatif tanımayan, yö
neticileri ve kurumlan bütçelerinin sahibi kıl
mayan, pazar koşulları ve rekabeti tamamen 
dışlayan, sistemin en önemli unsuru olan öğret
menleri sıradan memur addeden ve kaliteye öne
mi vermeksizin, öğretmenler, öğrenciler ve kurum
lar arasında her ne pahasına olursa olsun eşitlik sağla
mayı zımnen amaç edinmiş marazi bir eşitlik anlayışı 
olmuştur.” ^

Yükseköğretim Kurulu Koordinasyon yap
malı, asıl yetkileri Üniversiteler Kullanmalıdır. 

Acil Eylem planı(SP-21):
“Yükseköğretim sistemi merkezi, bürokratik ve 

sorun çözmede yetersiz kalan, hantal bir yapıda
dır. Bu durum değiştirilerek YOK, koordinatör ve 
uzun vadeli eğitim planlaması yapan Yükseköğ
retim Koordinasyon Kurulu haline getirilecek, 
idari ve akademik özgürlükleri daha da artırıla
caktır.”

Prof. Dr. Kemal Gürüz
‘Yüksek öğretim Kurulunun yetkileri, yüksek 

öğretime ayrılan kamu kaynaklarını tek kalem bütçe
ler ve torba kadrolar olarak üniversiteler arasında da
ğıtmak, üniversiteleri işlevsel olarak sınıflandırmak, 
özel yüksek öğretim kurumlarını denetleyerek akredite 
etmek ve yüksek öğretimi koordine etmekle sınır
landırılmalıdır . ”'

Büyük Üniversitelerin Bölünmesi 
Acil Eylem plam(SP-23):

“ ...B u  üniversitelerden bazıları 6 0 0 0 0 ’i 
aşan sayıda öğrenci mevcutları ile çok büyümüş, 
hantallaşmıştır. Mesela, İstanbul üniversitesi, 
Marmara üniversitesi, Qazi üniversitesi ve Sel
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çuk üniversitesi 6 0 -70bin civarında öğrencileri 
olan üniversitelerdir. Kaliteli bir eğitim ve yöne
tim için optimum rakamın 2 0 0 0 0  civarında ol
duğu düşünüldüğünde, bu üniversitelerin duru
mu daha iyi anlaşılır.. Dolayısıyla, bu üniversi
teler bölünmek suretiyle herbirinden ikişer üni
versite çıkarmak mümkündür.”

Prof. Dr. Kemal Gürüz:
“Büyük şehirlerimizdeki, öğrenci sayısı aşırı de

recede artmış olan üniversitelerimiz birlikte ele 
alınarak bölünmeli ve yönetilebilir büyüklükteki 
üniversitelere dönüştürülmelidir.” ̂

Prof.Dr. Kamil Mutluer (Kemal Gürüz Za
manında YOK Yürütme Kurulu Üyesi):

“Çok kampüslü büyük üniversiteler daha kü
çük üniversitelere bölünmeli ve bölünen üniversi
teler de yeni birimler eklenmek suretiyle kapasite artı
rımı yoluna gidilmelidir" T'

Yukarıdaki karşılaştırmalardan Acil Eylem 
Planı ile KemaÎ Gürüz’ün geçmişteki görüşleri 
arasında büyük paralellikler olduğu görülmekte
dir. Bugün hükümetin Acil Eylem Planında 
Yapmak istediklerini ogün kendisi, çözülmesi 
gereken sorunlar olarak dile getirmiştir. 
1 9 9 5 ’de söylediği fikirlerinden bugün Kemal 
Gürüz vazgeçmiş olabilir. Bu nedenle Gürüz 
kendi beyanlarına sahip çıkmayıp onları çok ra
hat eleştirebilir. Bu da onun en doğal hakkıdır. 
Acil Eylem Planında yer alan hususları, bir bi
lim adamı hüviyeti ile, bir bilimsel üslupla eleş
tirebilir ve konuyu kamuoyu önünde tartışmaya 
açabilirdi. O bunu yapmayıp saldırgan ve tahrik 
edici militan bir üslup kullanmış ve konuyu 
bambaşka bir alana çekmeye kalkışmıştır(3): 

“Türkiye’de molla rejimi olmasını isteyenler, 
Türkiye cumhuriyetini, çağdaş çizgiden saptırmak is
teyenler, entarisiyle dolaşıp Vahabi bataklığı öz
leminde olanlar vardır...

A B D ’deki ikiz kulelere yapılanlar, kökten 
dinci terörün açık bir göstergesidir. Bunun finans 
kaynağı ve fikri yapısı, Vahabi bataklığı ve molla 
rejimidir. Vahabi bataklığı olan Pakistan’da, medre
seler açılmış ve Taliban orada yetişmiştir... 
T B M M ’deki Milli Eğitim Komisyonunda dini 
eğitim alan, geçmişte zorunlu 8 yıllık eğitime 
aleni karşı koyanların ağırlık ve çoğunluk oluş
turmasına kimsenin ses çıkarmaması beklenme
melidir.”

2. Evre: Milli Eğitim Bakanı 
Erkan Mumcu Dönemi

Bu dönemde Yüksek Öğretimle ilgili sivil eksenli 
bir Yasa Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır. 12 Eylül 
darbesince şekillendirilmiş bir kanun, baştan sona 
radikal bir değişikliğe tabi tutulmuştur. Hazırla
nan Kanun Taslağı, internet sitesine konmuş ve 
tüm kamuoyuna duyurulmuştur. İlgili kurum ve 
kuruluşlardan resmen görüş istenmiş, ayrıca inter
net aracılığıyla herkesin görüşlerini bildirmeleri 
ifade edilmiştir. Değişik çevrelerden görüşler ge
lince, taslak yeniden düzenlenip yeni şekli ile in
ternet sitesine konmaktaydı. Bu nedenle devamlı 
değişen ve gelişen bir taslak sözkonusu idi. Bu ev
rede her şey kamuoyunun gözü önünde açık ve 
aleni yapılmaktaydı.

Yüksek Öğretimin sorumluluk mevkiinde 
olanlar, taslağın bu şekilde oluşturulmasına karşı 
çıkmışlar ve taslağın muhtevasını tartışmaktan zi
yade Hükümeti eleştirmeyi ve Hükümete hakaret 
etmeyi daha uygun bulmuşlardır.

3. Evre: Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik Dönemi

Bu devrede Kanun Tasarısı, ikinci evrenin aksine 
kamuoyuna tamamen kapalı olarak hazırlanmış
tır. 2. Evredeki eleştirilerin etkisi altında kalına
rak taslağa son şekli verilene dek kamuoyuna, il
gili kurum ve kuruluşlara herhangi bir bilgi sunul- 
mamıştır. YÖK ve üniversiteler bü'kez de taslağın 
gizli hazırlanmasından şikayetle eleştirilere başla
mışlar ve Bakan Çeliği kapalı kapılar ardında ent
rika çevirmekle suçlamışlardır. Üniversitelerarası 
Kurul Başkanı ve Marmara Üniversitesi (MÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Tunç Erem, “Qizliliğin yanı sı
ra yasa taslağının kimlere hazırlatıldığı da belli 
değil. Niçin gizlilik içinde hazırlandığını da an
lamıyorum.. Taslak sızan şekliyle yasalaşırsa bunun 
bedelini hükümet öder. Bundan doğacak tatsız sonuç
lara da katlanmak zorunda kalır" (Radikal
05.07.2003) diyerek taslağın karanlık bir şekilde 
hazırlandığını ifade etmekte ve de hükümeti teh
dit etmektedir.

Fakat bu konuda asıl saldırı, İstanbul Üniver
sitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu tara
fından yapılmıştır: “Dünyanın hiçbir ülkesinde gizli
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lik içinde çıkan bir üniversite yasası olmamıştır. Tota
liter dönemlerde de, Stalin döneminde de, Hitler dö
neminde de. Ülkemizde geçirdiğimiz ihtilal dönemle
rinde de, hiçbir şekilde üniversite gibi bir üst bilim ku
rumu yasası gizlilik içinde çıkm adı.” (Radikal
05.07.2003)

Amaç bağcıyı dövmek olduktan sonra, tasarı 
ister açık isterse gizli hazırlansın sonuç değişme- 
mektedir. Şekil bahanedir. Amaç ise ortamı gere
rek sorunu bir hükümet sorunu haline getirmek
tir.

Yüksek Öğretimde Acil Reform İhtiyacı

Gerçekten üniversitelerde her şey süt liman mi
dir? Gerçekten de yasal bir değişikliğe ihtiyaç yok 
mudur? Üniversite camiası huzur içindemidir? 
Maalesef bu sorular, özgür bir şekilde tartışılama- 
mıştır. Yönetimler herhangi bir değişikliğe ihtiyaç 
olmadığını tehditkar bir üslupla tekrarlayıp dur
muşlardır. MEB’nin ‘Buyurun bunu beraber ya- 
palım’ teklifine, YÖK yönetiminin; ‘Hayır 2 5 4 7  
sayılı Yükseköğretim Yasası’nın hiçbir virgülüne 
dahi dokunulması gerekmiyor. Aynen böyle kal
ması gerekir. Bizim buna yapacağımız katkı da 
yoktur’

“Biz bu işin içinde olmayız, katkı sağlama
yız. Hazırladığınız yasa taslağına da karşıyız” 

(Hürriyet 04.07.2003, 1 1 .0 7 .2 0 0 3 )  şeklinde 
cevap vermesi, içinde bulundukları psikolojiyi 
yansıtması açısından önemlidir.

Baskıcı, Merkeziyetçi, Tehditçi Bir Sistem
Mevcut sistemde her şey, YÖK başkanmın, 

Rektörlerin ve Dekanların iki dudağı arasındadır. 
Adeta tepeden tabana doğru yayılan bir ‘şeflik / 
komiserlik sistemi’ oluşturulmuştur. YÖK üyesi 
Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, sistemin baskıcı, tehdit- 
kar, merkeziyetçi yapısını şu şekilde ifade etmek
tedir:

“YÖK’ü içine girince daha iyi tanıdım. Her şey 
Başkan Kemal Gürüz’e göre şekillendirilmiş. Dolayı
sıyla YOK sisteminden demokratik üniversite çıkar
mak mümkün değildir. Yasanın, yöneticilerin ve ku
rum adının sil baştan değiştirilmesi gerekir.” (Akit
1 4 .1 1 .2 0 0 1 )

Uygulanan baskının şiddetini o dereceye var
mıştır ki Öğretim elemanları, bu yasanın sadece

Kemal Gürüz’ü değiştirilmesini sağlayabilmesini 
bile yeterli görebilmektedir. Tüm Öğretim Üyele
ri Demeği Genel Başkanı Prof. D r.'Tahir Hati- 
poğlu; “Bu yasa yıllardan beri özlenen demokratik ve 
özgür üniversite yolunda atılmış önemli bir adımdır. 
YOK Başkanı Kemal Gürüz’ün görevden uzaklaştı
rılması bile başlı başına bir olaydır. Rektörlerin ikinci 
defa aynı göreve atanamayacaklarına yönelik düzen
leme ise devrim niteliğindedir. Rektörler ikinci defa 
aynı göreve gelebilmek için olmadık yöntemlere müra
caat ediyorlardı.”( Yeni şafak 05.07.2003) derken 
susturulmuş çoğunluğun bu psikolojisini dile ge
tirmiş olmaktadır.

Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma 
Demeği (ÜNDER) Başkanı Prof. Dr. Şefik Dur
sun ise mevcut yasanın cunta ürünü olduğundan 
dolayı dayatmacı özelliğine dikkat çekmektedir: 
“Mevcut yasa bir cunta ürünü. İhtilal sonrası çıkarıl
mış bir yasa. Bu yasa bugüne kadar hep cunta man
tığıyla hazırlandığı ve merkeziyetçi olduğu için tartışıl
dı. Hükümetin yapmak istediği şey büyük bir fırsattır. 
Dayatmacı yasadan sivil bir yasa çıkarılma imkânı 
doğmuştur. Üniversiteler, yöneticileriyle ve öğretim 
üyeleriyle buna destek vermeliler. Şu anda bir yasa 
yapılıyorken ve bunu yapanlar konuyla ilgili üniversi
telerden görüş bekliyorken, bunu savsaklamanın bir 
anlamı yok..." (Üniversite Öğretim Elemanları Da
yanışma Demeği (ÜNDER) Başkanı Prof. Dr. Şefik 
Dursun, Vakit 12.09.2003)

Tehdit, baskı ve karalama at başı gitmektedir. 
Yöneticilerin kışlada mı yoksa üniversitede mi ol
dukları belli değildir. Ağızlarından bazı paşaların 
ismini düşürmemekte, yapılan toplantılara emek
li paşaların (kendilerine biçilen rolden bihaber 
olarak) gelmesi sağlanıp onlar üzerinden baskı uy
gulanmakta ve güçlülük mesajı verilmektedir. 
Böylece gelecek dönem Rektörlük ve Dekanlık 
için Ankara bağlantıları sağlamlaştırılmaya çalı
şılmaktadır. Bundan dolayı da öğretim elemanları 
onların nazarında değersizdir.

Bütün bu gövde gösterilerinin uzantısında 
kendilerine karşı çıkanları, bölücü olmakla, mürte
ci olmakla suçlayabilmektedirler. Kendilerini üni
versite hocası olmaktan çok bir komiser, bir savcı 
veya bir hakim olarak görmektedirler. İÜ Rektörü 
Kemal Alemdaroğlu: “Anayasal düzeni yıkmak, ül
ke bütünlüğünü bozmak isteyen güçlerin organizasyo
nu bu. “Üstelik bunlar benim sözcüklerim değil, bun
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lar devlet güvenlik görevlilerinin sözcükleri.”.. “11 
Aralık’ta İstanbul Üniversitesinde ya 1 0 ’uncu  
Yıl M arşı’nı dinleyeceksiniz, ya PKK  M ar- 
şı’n ı . .” (Radikal, 03.12.2001 ,Y. Şafak,
07.12.2001) diyebilmesi üniversitelerin düşürül
düğü durumu yansıtması açısından önemlidir.

Susturulmuş Üniversite
Uygulanan bu baskı, şiddet, karalama ve suçla

ma kampanyalarının sonucunda üniversite hoca
larının büyük bir kesimi, kendi kabuklarına çeki
lip sessizce beklemeyi tercih etmişlerdir. Karşı ç ı
kanları da, sahte ihbarlarla ya görevden almışlar 
ya da 7/L maddesi ile denenmek üzere sürgüne 
göndermişlerdir. Böylelikle üniversiteler sustu
rulmuştur:

“Konuşma korkusu Üniversiteler kendilerini tar
tışmadıkları, kendilerini tartıştırmadıkları için siyasi 
erke koz verdiler. İnsanların birçoğu bazı üniversite
lerde konuşmaktan, yazmaktan, eleştirmekten, yanlı
şı söylemekten çekinir, korkar duruma geldiler. Dü
şünme, yazma, çizme yeteneği olanların çoğu köşele
rine çekildiler. Yeteneklerin üzeri küllendirildi.”( 
Prof. Dr. Mustafa G ök Çukurova üniversitesi Ziraat 
fakültesi, Radikal 21.08.2003)

Bu gerçeği, üniversiteleri ve yüksek öğreti
mi yönetenler maalesef zamanında görememiş
lerdir. Bu gün bile görebildikleri şüphelidir.

Öğretim Elemanlarından ve Halktan Kopuk 
Üniversite

Bugünkü üniversite ve yüksek öğretim yöne
timleri ne öğretim elemanlarının ne de halkın so
runları ile ilgilenmişlerdir. Öğretim elemanları
nın maaş, kadro, yayın gibi sorunlarına hiç ilgi 
göstermemiş üstelikte bu konularda ayırım ya
parak ehliyet, liyakat ve gelenekleri hiçe sayan 
davranışlarda bulunarak yerleşik tüm kuralları 
altüst etmişlerdir. Genel olarak üniversitelerin 
tümünde çifte standart uygulanmış olmasından 
çok yoğun şikayetler vardır ve yönetimler buna 
kulaklarını tıkamışlardır.

Diğer taraftan bu ülkenin sahibi halk değilmiş 
gibi halktan yükselen şikayet seslerini de duyma
mış ve duymamakta da ısrarcı olmuşlardır. Ü ni
versiteye girişteki puanlama sisteminin meslek li
selerinde yaptığı tahribat, tartışmaya açılmamak
ta; olay sadece İmam hatiplere'indirgenerek saptı

rılmaktadır. Bilimsellik kelimesini ağızlarından 
düşürmeyen üniversitelerin hiçbiri,Temmuz 1998 
tarihinde sınava çok kısa bir zaman kala, bir gece 
darbesi ile YOK un uygulamaya soktuğu sistemin 
sonuçlarını araştırmış / tartışmış değildir. Bu ko
nuda halktan yükselen çığlıklar, duymazlıktan ge
linmiştir:

“O dinamitin (Üniversiteye girişteki puanlama 
sistemi) nice başarılı gencin gelecek için bütün umut
larını yıktığını, kimilerini intiharın eşiğine getirdiğini, 
uğradıkları haksızlığın hayat boyu unutamayacakları 
bir ukde gibi içlerine oturduğunu, gencecik yürekleri
ne devlete karşı güvensizlik tohumları ektiğini imkanı 
yok tahmin edemezsiniz. O yönetmelik bir trajedi 
idi. Bir skandaldi. Tam  bir hukuksuzluk örne
ğiydi. Ve yaşayanlar şahidimdir ki, Cumhuriyet 
tarihi boyunca Milli Eğitimin öğrencilere attığı 
en büyük kazıktı.” (Gülay Göktürk, Dünden Bu
güne Tercüman, 14/10/2003)

YOK ve. Üniversite yönetimlerinin ‘3 may
munları oynamasının’ sonucunda yönetimler, 
hem halktan hem de öğretim üyelerinden tecrit 
olmuşlardır. Milliyet gazetesinde Trakya Üniversi
tesi Rektörü Prof. Dr. Osman İnce ile yapılan rö
portajda, ‘Sivil toplumdan yeterince destek alı
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yor musunuz, üniversite sanki köşeye sıkışmış, 
haklarını savunamıyor gibi, bunda YOK’e duyu
lan tepkinin de payı olsa gerek’ sorusuna verdiği 
cevap bir itiraf niteliği taşımaktadır: “Halkın üni
versitesi olma ve halkın sorunlarına öncelik ver
me konusunda görevimizi tam yapamadık. B ü
yük bir çoğunluğumuz sırça köşkümüzde kaldık. 
Şimdi sesimizi yükseltince ‘YO K’ü mü savunu- 
yorsun’ deniliyor. Bakın özlük haklarını hiç tartış
mıyoruz- Bugün bir asistana 706 milyon, bir öğretim 
görevlisine 776 milyon, bir doçente 1 milyar 362 mil
yon lira, profesöre 1 milyar 691 milyon ödüyoruz. 
Öğretim üyesini ek işe zorlayan bir dram yaşanıyor. 
Beyin göçünden sonra ‘bilgi göçü’ başladı. Ecevit 
hükümeti geçen yıl söz vermişti, ekonomik koşullar 
iyileştirilecekti. Yok, size çok daha trajikomik bir şey 
söyleyeyim. Rektörlere görev tazminatı verilmiyor. 
Ben Trakya Üniversitesi profesörleri arasında 28. sı
rada maaş alıyorum. Döner sermaye dahil. Benim 
yardımcım benden fazla alıyor." (Milliyet
04.08.2003)

YOK ve üniversitelerdeki şeflik sisteminin 
şefleri, gözlerini, kulaklarını, kalp ve gönüllerini 
halka ve öğretim elemanlarına kapattıkları için 
bir reforma, bir değişikliğe gitme lüzumu hisset
memişlerdir. Ta ki hükümet, bu sorunu Acil Ey
lem Planına alıp bir yasa taslağı hazırlamaya baş
layıncaya kadar. Bugün artık üniversitenin değişik 
kesimlerinde bir reformun zorunlu olduğu seslen
dirilmeye başlanmıştır. Başlangıçta ‘noktasını ve 
virgülünü değiştirmeye’ yaklaşmayanların, bugün 
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Yasasının çağdaş ol

madığını ve değiştirilmesi gerektiğini dile getirmiş 
olmaları ibret vericidir ve düşündürücüdür:

Rektörlere göre 25 4 7  sayılı yasa çağdaş de
ğildir ve değiştirilmelidir:

“1994 yılında Prof. Dr. Kemal Gürüz’ün koordi
natörlüğünde, Prof. Dr. Erdoğan Şuhubi, Prof. Dr. 
Celal Şengör, Prof. Dr. Kazım Türker ve Prof. Dr. 
Ersin Yurtsever tarafından hazırlanan ve TUSİAD  
tarafından yayımlanan ‘Türkiye’de ve Dünyada Yük
seköğretim, Bilim ve Teknoloji’ başlıklı raporun 244- 
sayfasında ‘Türkiye’nin hiçbir dönemde kendi 
içinde tutarlı bir yükseköğretim, bilim ve tekno
loji politikası olmamıştır ve halen de yoktur’ de
nilmektedir. Bu gözlemin bugün için geçerli oldu
ğunu düşünmekle beraber şu noktayı da vurgula
mak doğru olacaktır. Türkiye’de bazı kesimlerin tari
hin belirli kesitlerinde yükseköğretim politikaları ol
makla birlikte bu politikalar üniversiteler dahil yüksek 
eğitimin çeşitli paydaşları tarafından ya yeteri kadar 
benimsenmemiş veyahut anlaşılmamıştır.” (Prof. Dr. 
Üstün Ergüder Boğaziçi Üniversitesi Eski Rektörü, 
Radikal 27.08.2003)

“Hükümet, 20 Ağustos’a kadar üniversitelerden 
görüş bekliyor... AB üniversite normlarına, Bo- 
lonya deklarasyonuna, Amerikan üniversitele
rindeki ölçütlere uygun üniversitelerin ve T ü r
kiye’nin önünü açabilecek alternatif hazırlıkla
ra başladık.” (Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Osman İnce, Derya Sazak , . M illiyet
04.08.2003)

“23  yıldır YOK Kanunu tartışılıyor ancak ye
ni bir taslak yerine mevcut yasanın tartışılan yerleri 

düzeltilmeli, komisyon kurulmalı 
ve yürürlükte olan yasa düzeltil
meli. YO K ’ün bizim üzerimize 
baskısı yoktur, diyenlere üzü
lüyorum. Bize üç yıldır kadro 
verilmiyor.”( Dicle Üniversitesi 
Rektörü Prof. Fikri Canoruç, Ye
ni şafak 11.09.2003)

“Rektörleri, Amerika’da ve 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 
araştırma bordu belirlemeli ve 
Cumhurbaşkanı doğrudan 
atamalıdır. Seçimle gelen rek
törün, üniversitede radikal de
ğişiklikler yapması mümkün  
değildir. Biz bu üniversitede se



YÖK ÜZERİNDE PSİKOLOJİK SA VA Ş / CANOĞLU

çim zorluklarını gördük.” (KTÜ  Rektörü Prof. Dr. 
Türkay Tüdeş, Y.Şafak 11.09.2003)

Üniversiteler Arası Kurul Başkanlarma gö
re 2547  sayılı yasa çağdaş değildir ve değiştiril
melidir:

”Bizler statükocu değiliz, reformdan yanayız. 
Ancak üniversite reformu 2 ayda yapılamaz■ Atatürk 
bile üniversite reformunu 2-3 yıllık bir çalışma ile yap
tırdı..” (MÜ Rektörü ve Üniversiteler Arası Kurul 
Başkanı Prof. Dr. Tunç. E rem, Radikal,
05.07.2003)

“Avrupa Birliği ve dünya ile bütünleşme sürecin
de uyum ortamı sağlayacak, evrensel akademik stan
dartlara uygun ve yasa taslağı çalışmalarına temel 
oluşturacak çağdaş bir yükseköğretim modeli ge
liştirmek amacıyla bir komisyon kurulmuştur" 
(YTÜ Rektörü ve Üniversiteler Arası Kurul Başkanı 
Prof. Dr. Ayhan Alkış, Radikal 10.09.2003)

YOK Üyelerine Göre 2547 sayılı yasa çağ
daş değildir ve değiştirilmelidir:

Ancak bizler, üniversiteler ile ilgili olan 
değişiklikleri kendimiz zamanında yapmadığı
mızdan bugün bulunduğumuz durum ile karşı 
karşıyayız. Kendimiz bunu zamanında yapabi
lirdik. Bence Milli Eğitim Bakanlığı’mn önüne geçe
lim. YOK ile ilgili kurultay düzenleyelim bir hafta sü
re ile herkes konuşsun; böylece kapalı kapılar ardında 
bu işlerin konuşulmadığı imajını veririz” (Boğaziçi 
Üniv. Öğretim Üyesi ve YÖK Üyesi Prof. Dr. G ü
ven Alpay, Y.Şafak 11.09.2003)

“Bakana reaksiyon olarak 2547’yi savunuyor
duk. Bugün mevcut yasanın değişmesi gerektiği
ni, bunun heveslisi olduğumuzu bildirelim” 
(YÖK Üyesi Prof. Ali Aşkar, Y.Şafak, 11.09.2003

Üniversite Senatolarına Göre 25 4 7  sayılı 
yasa çağdaş değildir ve değiştirilmelidir:

12.08.2003 Tarihli Marmara Üniversitesi Se
natosu Kararında Avrupa Birliği çerçevesinde ya
pılan bir değerlendirmede 2547 sayılı Yüksek Öğ
retim Kanununun çağdaş, ilerici, eşitlikçi ve özgür 
bilim anlayışına yer verecek tarzda yeniden dü
zenlenmesi istenmektedir:

“Qünümüzde Avrupa Birliğine üyeliği hedef 
seçen Türkiye’nin kuşkusuz çağdaş, ilerici, eşit
likçi ve özgür bilim anlayışına yer veren bir yük

sek öğretim sistemine sahip olması gerekir. Bu  
sebeple, 25 4 7  sayılı Kanunun yeniden düzen
lenmesi kaçınılmazdır.” (M armara’nın Sesi , 
Ekim 2003, Sayı 153)

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunç 
Erem’in o dönemde aynı zamanda Üniversitelera
rası Kurul başkanı da olduğunu göz önüne aldığı
mızda yukarıdaki senato açıklaması ayrı bir önem 
kazanmaktadır.

Eğer hükümet Acil Eylem Planına yüksek öğ
retimin yeniden yapılandırılmasını almayıp bir 
Yasa Tasarısı Taslağı hazırlamamış olsaydı, yuka
rıdaki itiraf mahiyetindeki sözlerin hiçbiri muhte
meldir ki söylenmemiş olacaktı. Hiçbir rektör ve
ya yönetici, kamuoyuna Kemal Gürüz’e rağmen 
böyle bir açıklama yapmayacak ya da yapamaya
caktı. O nedenle sözkonusu edilen kanun taslağı, 
bütün eksikliklerine rağmen, YOK ve üniversite
leri tartışmaya açmış olması açısından çok önem
li bir işlev görmüştür.

YÖK’e Yüklenen Görev: Taşeronluk mu?

Yukarıdaki konuşmaların tümünde çağdaş, 
ABD ve AB standartlarına uygun bir Üniversi
te çalışmasının başlatıldığı söyleniyor. Bunun 
anlamı, 2547  sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
nun oluşturduğu yapı, çağdaş değildir, AB ve 
ABD üniversite standartları ile uyumlu değildir. 
Bugün bu konuşmaları yapanlar sanki sorumlu 
mevkide olmayan insanlardır. Genelde hepsi ya 
rektör ya da geçmişte rektörlük yapmış yani 
yetki ve sorumluluğu olan insanlardır. O neden
le bu noktada şu temel soruya cevap aranmalı
dır: Sizler, sorumlu mevkide insanlar olarak 
böyle bir sorunun çözümlenmesi için daha önce 
hangi girişimlerde bulundunuz? Bulundunuz da 
sizlere birileri mi engel oldu? Eğer böyle bir du
rum varsa bunlar kim veya kimlerdir?

Bu konuda Maltepe Üniversitesi İdare Hukuk
çusu ve YÖK üyesi Prof. Dr. Ülkü Azrak’m “Üni
versitelerin YÖK konusunda neden hep suskun 
kaldığı?” şeklindeki bir soruya verdiği cevap ufuk 
açıcıdır: “Biraz da Silahlı Kuvvetleri rahatsız 
eden bazı gelişmelerin ancak YOK sayesinde 
frenlenebileceği düşüncesine sahip oldukları 
için YÖK’ü sarsmamaya çalıştılar.” (Milliyet, 14 
Eylül 2003, Türkiye Üniversitesini Arıyor)
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Bu ifadelerden çıkan anlam şudur: üniversite
lerin ana amaçları arasında ‘Psikolojik Savaş Ha
rekatının’ sivil kanadı olarak hareket etmek var
dır. 12 Eylül Askeri darbesinin YOK ile birlikte 
üniversitelere yüklediği asıl misyon bu olmalı ki, 
1982 yılından bu yana üniversiteler, ülkeyi kilitle
mekte, cumhurbaşkanı ve başbakanlar ile sürekli 
kavga içinde olmaktadır.

Prof. Dr. Ülkü Azrak’m tespitini doğrular ma
hiyette bir başka açıklama da Serdar Turgut tara
fından yapılmıştır: “Devletin işlerini iyi bilen, olay
ları yakından takip eden bir arkadaşım 7-8 ay kadar 
önce bana ‘Bu dönemde iktidarı parlamento dı
şı muhalefet araçlarını kullanarak destabilize 
etmeye çalışacaklar, özellikle bazı sendikalara 
ve rektörlere dikkat et ‘ diye uyarmıştı. (Serdar 
Turgut, Aksam, 26.09.2003)

Türkiye’de ki %3’lük ‘Refahtan Şımarıp Azan 
Önde Gelen Küçük bir Azınlık’, toplumun siya
setle haşır neşir olmasından, hak arama alışkanlı
ğını kazanmasından sürekli şikayetçi olmuştur. 
Bunlara göre halk güvenilmezdir ve tehlikelidir.
2. sınıf vatandaş olarak kabul ettikleri toplumun 
büyük kesimi susturulmalı ve emrimize amade ol
malıdır. Bunun için Türkiye’nin Düzenine bu 
amaçla sürekli olarak çekidüzen verilmelidir. Bü
tün darbelerden sonra Türkiye’nin Düzeni buna 
göre şekillendirmişlerdir. Türkiye’nin bu yeni dü
zeninde bürokrasi etkindir. Her askeri darbeden 
sonra bürokrasi, daha da etkin hale getirilmiştir. 
İhdas edilen üst kurullar, hükümeti ve parlamen
toyu devre dişi bırakacak şekilde geniş yetkilerle 
donatılmıştır(Umran/102). Üst kurullar cumhuri
yetinde ülkeyi yönetme hakkı, halkın seçtiklerin
den ziyade atanmış bürokratlara aittir. Hüküme
tin ve parlamentonun hareket alanı kısıtlanmış
tır. Üst kurullar, hükümetleri halkın gözünden 
düşürebilecek operasyonları yürütme imkanına 
sahiptir. Üst kurulların bu şekilde oluşturulması 
ile darbe anlayışı da değişmiştir. Postmodem Sü
rekli Bürokratik Darbe diye adlandırdığımız bu 
darbelerde, Askeri Bürokrasinin çok fazla önde 
gözükmesine gerek yoktur. Sivil bürokrasi ve sivil 
görüntülü toplum örgütleri daha etkin ve baskın
dır. Ancak zorlanıldığında askeri bürokrasi, açık 
veya kapalı beyanatlar vererek darbenin sivil ka
nadını kuvvetlendirir ve rahatlatır. 28 Şubat süre
cinde, belli bir noktadan sonra, hükümeti düşür

me görevinin; ‘ Bundan sonra sivil kuvvetler dev
reye girmelidir’ denerek ‘Beşli Çeteye’ devredil
miş olmasının sebebi budur.

Şimdi bu perspektiften Ülkü Azrak ve Serdar 
Turgut’un açıklamalarına baktığımızda; Postmo
dem Sürekli Bürokratik Darbenin yeni taşeronla
rının Sendikalar, YÖK ve Üniversiteler olabilme 
ihtimali yüksek gözükmektedir. Böyle bir dönem
de Kara Kuvvetleri Komutanının YÖK başkanı ve 
rektörlerle görüşmesi bize ister istemez 28 Şubat 
operasyonlarını hatırlatmaktadır. Sanki benzer 
bir süreç birileri tarafından başlatılmak isteniyor. 
Orgeneral Aytaç Yalman’ın YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Kemal Gürüz ve rektörlere, “Üniversitelerin 
açılış törenlerini iyi değerlendirin, topluma laik
lik ile ilgili mesaj verin. Siz, Türkiye Cumhuri- 
yeti’nin vazgeçilmez ilkelerine sahip çıkan üni
versitelerin rektörlerisiniz• Türkiye Cumhuriye
tin in  temel felsefesinden taviz vermeyin. Çeliş
meleri izleyeceğim. Çörüşelim hocalarım” . (Ra
dikali 1.09.2003, Hürriyet, 12.09.2003) demesi 
ve kamuoyundan tepkiler gelince arkasından; 
Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterli- 
ği’nin,

“Bünyesinde sadece yükseköğrenim düzeyinde 21 
adet öğretim-eğitim kurumu bulunduran, bilim ve 
teknolojiden azami şekilde yararlanmayı hedef alan 
TSK  için Türkiye’deki eğitim sisteminin önemi aşi
kâr. Bu çerçevede, TSK 20 yılı aşkın bir süredir YOK  
yasası kapsamında yer almakta ve bu kurumda bir 
temsilcisi de bulunmaktadır. YOK Kanununda deği
şiklik öngören yasa taslağı üzerinde devletin ilgili bü
tün kurum ve kuruluşlarının önemle durması gerekli
liğine inanılmaktadır. Bu çerçevede Kara Kuvvetleri 
Komutanı da Genelkurmay Başkanlığı’nın bilgisi da
hilinde YOK Başkanı ve° sekiz üniversite rektörünün 
ziyareti sırasında kendileriyle bu konuda da görüşme
lerde bulunmuştur. TSK, Anayasamızın 42. madde
sinde de açıkça ifade edildiği gibi ‘Türkiye’de eğitim ve 
öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda 
çağdaş bilim v® eğitim esaslarına göre devletin gözetim 
ve denetimi altında yapılır’ temel ilkesini yürekten be
nimsemektedir.” (Radikal 15.09.2003) tarzındaki 
açıklaması nasıl yorumlanmalıdır. MGK’da birlik
te olan tarafların, birbirlerine bu şekilde mesaj 
iletmeleri ülke yönetimi açısından uygun ve ma
kul mudur?

Kara Kuvvetleri Komutanının YÖK Başkanı

32 Ümran-Kasım .2003



YÖK ÜZERİNDE PSİKOLOJİK SAVAŞ / CANOĞLU

ve rektörlerle görüşmesi, bir bilgilenme, eğitimle 
ilgili bir bilgi alışverişi olsaydı anormal karşılan
mayabilirdi. Ancak “Kamuoyu Oluşturucu Ha
ber Üretme Teknikleri”ne uygun olarak buluş
manın sunulması ve “Üniversitelerin açılış tö
renlerini iyi değerlendirin, topluma laiklik ile il
gili mesaj verin... Gelişmeleri izleyeceğim. Gö
rüşelim hocalarım” denmesi, izaha muhtaçtır. 
Kara Kuvvetleri Komutanının Hükümete karşı 
kamuoyu oluşturmak gibi bir yasal görevi bulun
mamaktadır. İşte bunun için kamuoyunun tepkisi 
çok sert olmuştur; ‘Herkes kendi görevini yap
malıdır’:

“Ordu bizim ordumuz• Hepimizin ordusudur. 
Herkes kendi işini yapsın. Konuyu.sivil zeminde tar
tışmak yerine askere götürüp, işi kilitlemeye çalışıyor
lar. Bu çok yanlış bir tavırdır. Bu meselenin askere 
götürülmesi yanlış. Ordunun ihtilallere yanaşmama
sını temenni ederim. İhtilale yanaşan orduyu düşüne
miyorum. Bu ordunun devletiyle de milletiyle de ara
sının iyi olmasını temenni ederim. Am a ordu kendi 
işini iyi yapmalı. Yasalarda ordunun görevinin ne ol
duğu açıkça ifade edilmiştir. Üniversiteyle ilgili bir dü
zenlemeyi yüksek öğretime ve ilgili siyasi iradeye bı
rakmaları gerekir. Başka bir hava oluşturmaya çalışı
yorlar bunlar. Kara Kuvvetleri Komutanıyla görüş
menin başka bir izahı yok. Aba altından sopa göster
mek gibi bir yolu izliyorlar. Bu üniversiteye yakışmaz, 
yanlış buluyorum.” (Üniversite Öğretim Elemanları 
Dayanışma Derneği (ÜNDER) Başkanı Prof. Dr. 
Şefik Dursun, Vakit 12.09.2003)

Üniversiteler Üzerinden Psikolojik Savaş

Bütün bunlar, Türkiye’de bir şeylerin ters gittiği
nin ve perde arkasında bir şeylerin dönmeye baş
ladığının işaretleridir. Nitekim bu görüşmeden 
sonra üniversitelerin açılış törenlerinde hemen 
hemen tüm rektörler, ‘kan dökmekten’ , ‘bedel öde
mekten , ‘Kubilay olmaktan ve 'teslim olmamaktan’ 
bahsetmişlerdir. Yani % 35 oy oranı ile tek başına 
halkın güvenini kazanan hükümete karşı rektör
ler, adı konmamış bir savaşı başlatmışlardır. Rek
törlerin üniversitelerin açılışlarında yaptıkları ko
nuşmaları, başka türlü değerlendirmekte gerçek
ten zorlanmaktayız:

“Yükseköğretim kanunları değişmez değil. Ancak 
bugün bir ucube ile karşı karşıyayız• Bunu kale

me alanların bile anlamaları mümkün değil. 
Çünkü entelektüel seviyeleri buna müsait de
ğil... Bana göre imam hatip liselerinin fonksiyo
nu bitmiştir ve kapatılmalıdır”(YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Kemal Gürüz, Y.Şafak 11.09.2003) 

“Tasarının bir diğer amacının da üniversitelere de 
türbanı serbest bırakmak ve imam hatip lisesi 
mezunlarının her fakülteye girmesine olanak sağla
yacak düzenlemeler okluğu anlaşılmaktadır. Bir za
manlar imam hatip liselerini arka bahçeleri olarak gö
ren zihniyetin devam ettiğini üzülerek izliyoruz• Ama 
bunu izlemekle kalacağımız s anılmamalıdır. 
Atamızın gençliğe hitabında buyurdukları şekil
de Cumhuriyetin ilkelerini ilelebet muhafaza ve 
müdafaa edeceğimizden kimsenin kuşkusu ol
mamalıdır. ” ( Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ferit Koçoğlu, Hürriyet, 24.09.2003) 

“ Temel hedefimiz, aklı ve bilimi temsil eden Ata
türkçü düşünceyi Türkiye genelinde korumak. Bu  
uğurda yeni Kubilaylar gerekiyorsa, biz yeni 
Kubilay olmaya hazırız” . (DEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Emin Alıcı, Hürriyet, 24-09.2003)

“Bu mücadele bir çağdaşlık mücadelesidir. 
Verilmesi gerekiyorsa, verileceğinden kimsenin 
şüphesi olmamalıdır. “Bu hükümete teslim ol
mayacağız• ” (İT Ü  Rektörü Gülsün Sağlamer, Va
kit 23.09.2003)

“Yükseköğretim yasa tasansı taslağının bu yıl 
mevcut haliyle çıkması durumunda, o günü Türk  
üniversite ve bilim tarihi için kara gün olarak 
ilan edeceğiz•” (O D TÜ  Rektörü Prof. Dr. Ural 
Akbulut, Vakit 23.09.2003)

“Bu yasa taslağı kanunlaştığı taktirde bu
nun bedelini hükümet ödeyecek ve bundan do
ğacak tatsız sonuçlara da katlanmak zorunda 
kalacaktır.” (Üniversitelerarası Kurul Bildirisi, 
D.B.Tercüman, 28.07.2003, Radikal 05.07.2003) 

“Bu bir reform değil, yıkım taslağıdır.” (Üni
versitelerarası Kurul Başkanı ve MÜ Rektörü Tunç 
Erem, Milliyet. 05.08.2003)

“Deklare edilmemiş kuşatma altında olabili
riz. Ama bu kadar öğrenci ve aileleri ile bu ku
şatmayı kırabiliriz. “ Sabana Üniv. Rektörü Prof. 
Dr. Tosun Terzioğlu Y.Şafak 11.09.2003)

“Karşımızda iyi niyetli bir hükümet yok. 
Önerilerin kesinlikle hükümete gönderilmemesi 
gerekmektedir.” (İÜ  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Nur Serter, Yeni Şafak 11.09.2003)
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“Bu hükümet bizi by pass edemez- Biz de 
bunları kendi silahı ile vuralım. YOK T  asarı- 
sı’nın AB kriterlerine uymadığını açıklayalım. 
Kamuoyunu bilgilendirelim. Kamuoyu duyuru
sunu Ata’nın huzurunda yapalım”. (M .U  Rek
tör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Güney, Y.Şafak
11.09.2003)

“Üniversiteler siyasî iktidarın etki alanı içine soku
luyor. Bu, Türkiye’yi karanlığın içine sokacak
tır. Bakanlığa gidecek cevap ve kamuoyuna bil
diri ayrı olsun. Bakanlığa gönderilecek yazıda 
kesinlikle öneriler kısmı bulunmamalı, sadece 
eleştiri olmalı.” 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü 
Prof. Ferit Berrıay Y.Şafak, 11.09.2003, D .B .T er
cüman, 10.07.2003)

Bütün bu rektörlerin konuşmasında; taslağın 
özüne ilişkin bir şey söylenmemesi ve konunun ıs
rarla meslek liseleri
ne değil de imam ha
tiplere getirilip daya- 
tılması, 28 Şubat 
benzeri bir kamuoyu 
hazırlama taktiğinin 
uygulandığı anlamı
na gelmektedir. Ka
muoyunun dikkati 
daha başka yönlere 
çekilerek toplum ge
rilmek istenmekte
dir. Aslında yapmak 
istedikleri, 27 Mayıs 
darbesi öncesinde za
manın İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami 
Onar’m “İstanbul’da öldürülen öğrenci sayısı az 
değil. Kamyonlarla taşınan bir çok ceset, Çeşit
li mezarlıklara gömülmüştür.” (D.B.Tercüman,
26.09.2003) tarzındaki beyanları ile yapmak iste
diği ile aynı amaçlı gözükmektedir. İÜ Rektörü 
Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’nun, ‘daha önce 
yaptığımızı yaparız’, ‘Ordu Gençlik el ele’ tar
zında ki söylemleri bu olguyu kuvvetlendirmekte
dir.

Basma yansıyan bu ve buna benzer tarzdaki bir 
çok beyanatın ortak noktası, Psikolojik Savaş tek
niğine uygun olarak ifade edilmiş olmalarıdır: 
Tehdit var, hakaret var, karalama ve aşağılama 
vardır. Taslağa ilişkin yorum ve değerlendirme ye
rine hükümet üyelerinin kimlikleri ön plana çıka
rılmaktadır. Konu Türban ve İmam hatiplere çe

kilerek toplum yanıltılmaya ve ortam gerilmeye 
uğraşılmaktadır. Makul, anlaşılabilir, kabul edile
bilir önerilerle meydana gelen yumuşama ortamı
nı, Psikolojik savaş uzmanları bozmaya uğraşmak
tadır. Hükümet sıkıştırılıp psikolojik savaşın bir 
parçası yapılmaya zorla'nmaktadır. İşte böyle bir 
ortamda dumanlı havayı sevenler, arzı endam 
ederek ortamı daha da germeye uğraşmaktadırlar. 
Ortamın gerilmesi ile kendisine bir pay düşebile
ceğini hayal etmektedirler. Bunların başında da 
Demirel gelmektedir: “Üniversitelerin bugün al
tında kaldığı tazyiki üzüntüyle karşılıyorum. Si
yasi iktidarların yapacağı en yanlış şey, üniversitelere 
el atmaktır. Türkiye’yi yönetecek insanları yetiştiren 
kadrolara el atıp ne yapacaksınız? Onlarla ancak iş
birliği yapılır. Üniversiteleri hizalandırmaya kalkmak, 
kafanızı taş duvara vurmaktır. Benden söylemesi!

Gayet açık konuşuyo
rum, siyasi bir maksa
dım yok. Siyasette uğ
raşacağım kimse de 
yok. Büyük bir yanlış 
yapılıyor, üniversiteleri 
siyasi istikamete doğru 
yönlendirmeye kalk
mak yanlıştır. Bırakın 
üniversiteleri bilimin 
istikametinde kalsın. 
Özerk üniversitelerden 
korkmayın, ama yön
lendirilmiş bilim ada
mından korkun. B u

nun için bırakın, bu ülkenin üniversitelerinin 
beyinleri hür olsun. Bu insanların görevlerini 
daha iyi yapması için gereken koşulları hazırla
yın” . (Vakit 23.09.2003) cümleleri arasına yerleş
tirdiği tahrik edici ifadelerle hükümeti beyana ve 
zora sürüklemeye çalışmaktadır. Kim bilir oluşa
cak bir kriz ortamında ANAP ve DYP gibi parti
leri birleştirme misyonunun kendisine tevdi edile
bileceğini düşünmektedir. Hükümet mensupları
nın bu noktaya dikkat etmesi gerekmektedir.

Sonuç: Hükümet Ne Yapmalıdır?

Hükümet, öncelikle Türkiye’de YOK ve üniversi
teler üzerinden başlatılan Psikolojik Savaşın adı
nı iyi koymalı ve okumalıdır. 28 Şubat sürecinde 
hükümetin düştüğü hataya düşmemeli, kararlı
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davranmalı, gelişmeleri halka anlatabilmeli ve ge
rekirse halkın hakemliğine başvurmalıdır.

Şu an birileri, Türkiye’yi bir psikolojik savaş 
ortamına sokarak germek istemektedir.

Psikolojik savaş gerilime dayanır, gerilim mey
dana getirmek asildir. İnsanların düşünmeden 
duyguları ile hareket etmesi istenir. Çünkü bu du
rumda gerçekleri görememeleri daha kolaydır ve 
daha kolay kandırılıp tahrik edilebilirler. Bu ne
denle hükümet üyeleri, ortamı gerecek konuşma 
ve beyanlardan kaçınmalıdırlar. Bu açıdan baktı
ğımızda psikolojik savaş uzmanlarının asıl hedefi 
Başbakandır. Başbakanı bu gerilim ortamının içi
ne çekerek hata yapmasına imkan verecek bir ze
min oluşturmaya çalışıyorlar. O nedenle Başba
kan, her şeye cevap verme hatasına düşmemelidir.

Sağlanan bu diyalog ortamının psikolojik sa
vaş uzmanlarınca bozulmak isteneceği hatırda tu
tularak hükümet yanlış adım atmamalıdır. Yasa 
tasarısının kapsamına giren konular komisyondan 
ayrı olarak ele alınıp ayrı kanunlarla çözüme ka
vuşturulması yoluna gidilmemelidir. Bundan son
ra her şey uzlaşma komisyonu ile birlikte yürütül
melidir. Ancak bir oyalama taktiğinin de kurbanı 
olunmamalıdır. O  nedenle çalışmanın bir takvimi 
olmalıdır. Takvimin sonunda hükümet, sorumlu
luğu üstlenip kararını vermeli ve uygulamaya gir
melidir. Bir adım ileri iki adım geri gibi bir politi
ka benimsenmemeli, geri adım atılmamalıdır. 
Toplumun güveni sarsılmamalıdır.

Üniversiteler bir taraftan Milli Eğitim Bakan
lığı diğer taraftan Maliye Bakanlığı ile ilişkilidir
ler. Bu iki bakanlık ve ilgileri varsa diğer bakan
lıkları da içine alan özel bir komisyon kurulmalı 
ve üniversitelerle ilgili işlemler ortak yürütülmeli, 
diyalog ortamını bozacak tepkilerden kaçınılmalı
dır. Bu bağlamda İÜ ’nün sosyal tesislerine el koy
ma girişimi durdurulmalıdır.

Diğer taraftan tarih boyu ulemanın ayrı bir gü
cü ve etkinliği olmuştur. O nedenle hükümet, 
‘ben memurlarımı muhatap almam’ havasında ol
mamalıdır. Üniversiteler ciddiye alınmalıdır.

Üniversite öğretim elemanlarının büyük bir 
çoğunluğu, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Yasasının 
değiştirilmesi taraftarıdır. Yanlış davranışlar yapı
larak bu arzu ve istek heder edilmemelidir ve bu 
yasa mutlaka değiştirilmelidir.

Üniversiteler yasasının toplumun her kesimi
nin katkısı sağlanarak çıkarılmasına gayret edil

melidir. Üniversiteler arası kurulla oluşturulan or
tak çalışma komisyonuna, meslek odalarından, 
sendikalardan, ana muhalefet partisinden, öğren
ci konseyinden, sanayicilerden, değişik akademik 
ünvanlı öğretim elemanlarından, yerel yönetim
lerden ve öğretim elemanlarına ilişkin dernekler
den temsilciler katılmalıdır.

Hazırlanan taslakta ki tepkisel maddeler düzel
tilmelidir. 7 kişilik geçici komisyon kaldırılmalı 
yeni yasanın uygulamaya sokulması belli bir peri
yot içerisinde doğal olarak yapılmalıdır.

Öğretim üyelerinin % 50’sini oluşturan Yar
dımcı Doçentlerin durumu daha kalıcı bir olacak 
tarzda bir çözüme kavuşturulmalıdır.

Üniversitelerin içinde bulunduğu ekonomik 
sıkıntılara el atılmalı, çözüm için özel komisyon
lar oluşturulmalıdır. Bununla ilgili olarak Üniver- 
site-Sanayi işbirliği gündeme getirilerek çözüm 
yolları araştırılmalıdır.

Disiplinle ilgili düzenlemelerde, düşünce öz
gürlüğü, inanç ve fikir özgürlüğünü kısıtlayacak 
hiçbir madde bulunmamalıdır. Tam özgür bir üni
versite inşa edilmelidir.

Üniversite evrenseldir ve dünyanın her tara
fından öğrenci kabul ederler. Yabancı öğrenci sa
yısı, bazen itibarlarının bir ölçüsü de olabilir. O 
nedenle 2547 Sayılı yasanın amaç kısmından yer 
alanlar, üniversite kavramının ruhuna aykırıdır. 
Bu maddeler, 12 Eylül darbesinin ürünüdür. Bu 
kısmın, spekülasyona ve yeni bir psikolojik savaşa 
imkan vermeyecek tarzda, uzlaşma ile kaldırılma
sına çalışılmalıdır.

Üniversiteler idari, malı ve akademik özerkli
ğe kavuşturulmalıdır. Kendi yöneticisini kendisi 
seçmelidir. Üniversitelerde ki tüm kurullar etkin 
hale getirilip, idarecilerin icracı özelliği artırılma
lıdır. Fakültelerde fakülte kurulları, üniversiteler
de senatolar en üst kuruluş olacak tarzda yapılan
dırılmaya gidilmelidir.

Yüksek öğretimin denetlenmesi üniversiteler
den bağımsız bir kurul tarafından yapılmalıdır.

Yüksek öğretimin planlanmasında ve yapılan
dırılmasında toplum katkısı sağlanmalıdır. ■
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SİYASALLAŞAN AYDIN 
BAĞLAMINDA YÖK TARTIŞMASI

MUZAFFER EMİN GÖKSU

U lemamız siyasallaşıyor ve gittikçe eğitimi 
siyasallaştırıyor, bunun için tezvirciliğe 
başvuruyor. Tezvircilik eski bir ulema 

hastalığıdır. Osmanlıda İlmiyenin bozulmuşluğu- 
nun tipik görünümlerinden birisi tafra atmaksa di- 
ğeri tezvircilikti. Tafra atmak kısaca, ayak oyunla
rıyla ön plana çıkmayı, başkalarının hak ve huku
kunu görmezlikten gelmeyi; tezvircilik ise düpedüz 
karalamayı, rakip gördüklerini bir yerlere ispiyon
lamayı, üstesinden geleceğine inandığı birilerine 
göndermelerde bulunmayı kapsıyordu. İlim bu 
ayak oyunlarının arasında kaybolmuştu. Bütün bu 
olup bitenlerin bir başka ifadesi eğitimin, dolayı
sıyla bilimin siyasallaşmasıydı.

Günümüzde benzer bir oluşuma YOK üzerinde
ki tartışmalar çerçevesinde şahit oluyoruz. YÖK 
bugün, olağanüstü dönemlerin ürünü olan bir ya
sanın değiştirilmesi ve özellikle ülkemizdeki gizil 
iktidarın, geleceğini güvenceye almak için oluş
turduğu düzenleme ve uygulamaların savunucusu 
durumundadırlar. Böylece bir taraftan da bu olağa
nüstü dönemin nasb ve tayin ediciliğinde aldığı 
ayrıcalıklara diyet borcu ödemeye çalışmaktadır. 
Gizil iktidar savunmacılığı da kendisini dokunul
mazlık zırhına büründürmenin en kolay yolların
dan birisi olarak gözükmektedir.

Gerçekten de bugün YOK uleması, üzerinde 
tartışılan konunun bilimsel açıklamasına girmek
sizin sistemin kutsallarının arkasına saklanıp hü
kümetin ve meclisin meşruiyetini tartışmakta, ta
rihte “tezvircilik” olarak bildiğimiz bir olumsuz 
tutumu sürdürmektedir. Günümüzde tezvirciliğin 
en kestirme yollarından birisi olarak görülen asker

kışkırtıcılığı da dahil, akla gelen hemen her yola 
başvurabilmektedir.

Aslında YÖK ulemasının bu tavrının önemli 
bir kısmı sırf ulemalık sıfatından kaynaklanmıyor, 
biraz da modern çağlarda yeniden üretilmiş bulu
nan aydın olgusunun tabiatına dayanıyor. Tabi İl
miyede yer almanın, olağanüstü bir siyasetin ürü
nü YÖK’ü temsil etmiş olmanın ayrıca getirileri 
vardır. Onun için biz bu yazımızda, modem bir 
oluşum olarak aydının temel niteliği; bilimcilik ve 
özellikle eğitimin siyasallaştırılması, bizzat siyase
tin istismarı ve nihayet YÖK’te yapılması gereken 
değişikliğin anlamı üzerinde kısaca durmak istiyo
ruz.

Genel Olarak Aydın

Sosyolojik olarak, geçmişten günümüze tüm top- 
lumlarda, işlevsel olarak bir halk-aydın ayrımının 
olduğu kabul edilir. Yani aşağıdaki sıradan halka 
karşılık, bilgi donanımı daha iyi olan bir kesim 
vardır. Çağlara, konjonktüre ve toplumlara göre 
bu kesimin adı farklı olagelmiştir. Mesela çok eski 
çağların büyücüleri, bir dönemlerin etkin ruhban 
sınıfı, modern dönemlerde medya gibi yerlerde üs
lenmiş entelektüelleri veya üniversite kürsülerini 
işgal etmiş bilim adamlar; büyücü, rahip, entelek
tüel, entelijansiya, ulema, akademisyen gibi farklı 
adlarla çağrılsa da bu zümreye ait oluşumlardır.

Bu toplumsal ayrışmanın temelinde bilgi vardır 
ve değişik statüleşme nedenleri gibi bilgi etkeni de 
genelde makul görülmektedir. Elbette daha çok 
bilgi sahibi olanların bir üstünlüğü ve ayrıcalığı
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vardır. Toplumlar temelde bu ayrıcalığa karşı çık
mamışlar, ancak onun kullanımındaki ekstra tu
tumlardan rahatsız olmuşlardır. Bu ikilem de dün
den bugüne süregelmiştir.

Geçmiş dönemlerde bilgin kesim çeşitliydi ve 
bu, bilgi türlerinin çeşitliliğinden kaynaklanıyor
du. Mesela bizim geleneksel kültürümüzde alim 
farklı, arif farklı anlamlar taşıdığı gibi Batıda da 
clerge, regulier, seküler, farklı türdeki bilgi sahip
lerini nitelendiriyordu. Modem çağlarda bilginin 
tekelleşmesi ve salt bir bilimsel bilgi tipine indir
genmesi sonucunda bilgi sahipleri de tek tipe indi. 
Artık bir tür aydın (entelektüel, entelijansiya) vardı. 
Bu değişimin en önemli yanı da aydının seküler- 
leşmesi (dünyevileşmesi) idi.

Batıda 16. yy. sonrasında yeni aydın tipi, bilim 
denen ve yalnızca bir nominal bilme üstüne otur
tulmuş bulunan bilime göre varolmuştu. Bilim ise 
yalnızca sınai/ kapitalist oluşumun alt yapısını teş
kil ediyordu. Bir başka deyişle sınai- kapitalist dü
zen bu ayrıcalıklı kesimin gemisini bütün tayfala
rıyla satın almıştı. Onlar yine kürek çekiyorlardı 
ama geminin rotası başkalarının elindeydi.

Burada anlatılmak istenen şey şüphesiz bilimin 
yanlılığı değil, onu temsil edenlerin taraflılığı, hal
ka karşılık güçten yana olmalarıdır. Ünlü Alman 
düşünür J. Habermes’ın da gösterdiği gibi bilim ve 
tekniğin de artık temel esprisi, bir güç birikimi 
sağlaması ve sınai- kapitalist oluşuma bir ideoloji 
görevi yerine getirmesiydi.

Gerçekten de modern çağların yeniden üretti
ği seküler bilgin tipi olan bu aydın genelde güçlü-

den yana olmuş, onların iktidarını meşrulaştırarak 
kendini ayakta tutabilmenin yollarını aramıştır. 
Julien Benda 1926’da yazdığı “Aydınların İhaneti" 
adlı eserinde onları toplum geneline ihanet et
mekle vasıflandırmıştır. Benda’nın açıklamalarına 
göre aydın denen kesim, bilgi ayrıcalığını kötüye 
kullanan bir ihanet şebekesidir. İnandıkları hiçbir 
kutsal olmadığı gibi modem değerlere bağlılıkla
rında da samimi değildirler. Meselâ demokrasiden 
yana gözükürler ama hiçbir zaman deruni bir de
mokrat olmamışlardır. Çünkü otoriteyi destekle
mek onların ayırıcı vasfı gibidir. Meselâ Koestler 
gibi düşünürlere göre aydınlardan alkış ve destek 
bulmasaydı Almanya’da Hitler’in faşizm hareketi 
gerçekleşmeyecekti.

Gerçekten bizde de darbeler aydınlar tarafın
dan meşrulaştırılmaya çalışılmış; ya baştan destek 
verilmiş ya da gerçekleştiriminden hemen sonra 
alkışlanmıştır. Meselâ toplumsal güven ortamını 
yok eden, ayrıcalık ve ayrımcılık üstüne oturan 28 
Şubat hareketi, hukukçu aydın kesimin muhtırayı 
ayakta alkışlamalarıyla start almış, YÖK’çü ulema
nın desteğiyle sürmüştür. Hala da o ortamın ay
rımcılıklarını sürdürme çabasındadırlar.

Bir anekdotta anlatıldığını göre 1960 Darbesi 
sonrasında Milli Birlik Komitesi, Anayasa profe
sörlerini toplar ve bir yemek sonrasında bir anaya
sa metni hazırlamaları talebinde bulunur. Dişleri
ni karıştırmakta olan bir anayasa profesörü, ülke
nin ihtiyaç duyduğu bir anayasa kaygısından uzak 
“nasıl bir anayasa istiyorsunuz•” diye sorar. Ko
mite başkanı Cemal Gürsel şaşkınlıkla “Bunu siz
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hocalarım daha iyi bilirsiniz, bir anayasa nasıl ol
ması gerekiyorsa öyle bir anayasa” diye cevap ve
rir.

Bu geldiğimiz noktada belirtmeliyiz ki aydın 
denen, toplumun bu istikrarsız kesimi içerisinde 
akademisyenlerin ayrı bir yeri vardır. Genel niteli
ği tasvir edilmeye çalışılan aydın içindeki özel ko
numu, onun gerek duyduğunda bilimi ıskalama
sında ve konjonktüre göre eğitimi siyasallaştırabil- 
mesinde düğümlenmektedir.

Akademisyenlik ve YOK

Şüphesiz bir camiayı bütünüyle yargılamak ve it
hamlarda bulunmak, hakkaniyete uygun düşmez. 
Ama yine de genel olarak söylemek gerekirse bek
lenenin aksine kişiliksiz insanların en çok rastlan
dığı yerlerden birisi akademisyenler camiasıdır. 
Genel geçer mantık ve davranışlara sıkça rastla
nır. Benda’nın analizine uygun uygun olarak halk 
geneline göre bir sağduyu sorunu yaşar. Söz konu
su ettiğimiz darbe alkışçılığı gibi davranışlar da 
buradan kaynaklanır; üst konumlara gelip yetki 
arttıkça da bu oran artar.

Akademisyenler sanıldığı kadar özgürlükçü de
ğildirler. Batıda da uzun zaman kilise otoritesini 
meşrulaştırmaya çalışmışlardı. Galile, Kepler, Ko- 
pemik gibi salt bilimcilikleriyle kilise karşıtı konu
ma gelmiş düşünürler genellikle üniversite dışın
dan kişilerdi. Bu statükoculuk bizde de aynı şekil
de süregelmiştir. Burada açıklayıcı olduğunu dü
şündüğüm bir anekdotumu belirtmek istiyorum:

12 Eylül darbesi sırasında orta öğretimde öğret
mendim. Darbe hükümetinin Başbakanı Bülent 
Ulusu, bütün devlet kurum ve kuruluşlarına gön
derdiği kılık kıyafete ilişkin bir tamimle herkesin 
belirlenen kurallara uymasını istiyordu. Daha son
raki uygulama ve tartışmalarda da mutlak bir me
tin olarak tutunulan bu genelgede kadın ve erkek
ler için iki düzine kadar kural sıralanıyordu: “Ba
yanların saçları bağlanmış, etekleri yırtmaçsız, 
pantolon yerine etek giymiş olacaklar, vb.” Hiç 
unutmam, öğretmenler kurulunda bayan öğret
menler ayağa kalkıp müdüre, “Başbakan bunu ka
rısına uygulasın” diyerek protesto etmişlerdi. Daha 
sonra da uygulama bu protestolarına uygun olarak 
gerçekleşti. Normlara uymama bir başka açıdan 
eleştirilse bile bu kurallara uymadılar. Yıllar sonra 
28 Şubat’ın başörtüsüyle partallaşma kararı üni

versitelere ulaştığı zaman toplantılardaki konuş
malar bu kararın bihakkın nasıl yerine getirilebile
ceğine ilişkindi. Vakıa kapılara durmaktan, ispi
yonculuğa, öğrenci disiplin yönetmeliğinin mad
delerini siparişe uygun şekilde tahrif etmeye kadar 
bir seri mücadele yöntemi geliştirildi, bilim ıska
landı ve eğitim büyük yaralar aldı. Üstten gelen 
bir talimatın değiştirilmesi mümkün olmasa bile 
sadece bir düşünüş ve tavır olarak anayasal haklar
dan yara alan eğitim düzenine kadar hiçbir insani 
değer sorgulanmadı. Tabir caizse ağırdan bile alın
madı, zaten bekleniyormuş gibi havada kapıldı.

İki ayrı alandaki kişilik farklarının en önemli 
sebeplerinden birisi şüphesiz akademik hayatın hi
yerarşi üzerine kurulmuş olmasıyla ilgilidir. Hiye
rarşinin örgütsel yapılarda bir yararı varsa da kötü 
işletildiği zamanlarda kişilikleri erozyona uğratan 
bir mekanizma haline gelebilmektedir. Kaldı ki 
YÖK konusunda olduğu gibi örgütsel yapının üst 
noktalarında yer alan kişilere ekstra bir pay ayrıl
dığı, imtiyazlarının güvenceye alındığı durumlarda 
kraldan çok kralcı olmamaları için bir sebep kal
mamaktadır. YÖK’ün üst örgütsel çerçevesi için
deki başkan ve bazı rektörlerle ilgili yolsuzluk iddi
alarının ustaca yargı dışı bırakılmaları bu noktayı 
açıklayabilecek bir argümandır. Cumhuriyetçilik, 
laiklik, Atatürkçülük bütün bunların üstüne iyi bir 
koruyucu olmaktadır. Sözüm ona onlar “cumhuri
yetçiliği” korurken, cumhuriyetçilik de onları gü
venceye almaktadır.

Ülkemizdeki akademik hayatın belki daha 
önemli sonuçlarından birisi bilimin ve eğitimin si- 
yasallaştırılmasıdır. Bu durum örgütsel yapının üst 
noktalarındaki kişilerde, özellikle gizil iktidarla  
flörtün arttığı oranda yükselmektedir.

Bilim ve Eğitimin Siyasallaştırılması

YÖK ulemasının bilime deruni olarak bağlanıp 
inandığını söylemek gerçekten zordur. Akademik 
süreçteki tezleri üzerine uluslar arası düzeydeki şa
ibe tartışmaları göründüğü kadarıyla kendilerini 
rahatsız etmemektedir. Esasen yüksek öğretimi si- 
yasallaştırmaktan çekinmemeleri de bu konumla
rına uygun düşmektedir.

Oldum olası insanlar siyasallaştırmanın yalnız
ca din alanında Uygunsuz kaçacağını sanmaktadır
lar. Halbuki her beşeri olgunun siyasallaştırılma- 
sından ve dolayısıyla da doğuracağı sakıncalardan
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söz edilebilir. Bu çerçevede ekonomi dahil din, 
hukuk, eğitim ve daha pek çok kurum siyasallaştı- 
rdabilmektedir. Böylece de siyasallaşmış hukuk 
adaletin, siyasallaşmış din faziletin, siyasallaşmış 
bilim hakikatin ortaya çıkmasını engellemektedir.

Şüphesiz siyasallaştırmanın en zararlı biçimle
rinden birisi bilim ve eğitim alanına ait olanıdır ki 
YOK alanında bunun en somut örneklerini yaşa
maktayız. Yani YÖK’ün zirvesi bunu doruk nokta
da temsil etmektedir.

YOK’ün siyasal davranışlarının başında olağa
nüstü bir siyasete sırtını dayayarak ÖSS’deki haksız 
uygulama kararıdır. Uzun vadede toplumun önünü 
kesmeye yönelen gizil iktidarın taleplerine uygun 
olarak yapılan düzenlemeyle meslek liselerine reva 
görülen haksız uygulama, hiçbir biçimde bilim 
adamlığıyla, tabii bir eğitimin sanav anlayışıyla 
bağdaştırılamaz. Böylesi bir işlem ancak çağı geç
miş faşist komünist türünden bir devlet mantığın
da var olabilir. Üstelik bu uygulamayla bütün me
deni ülkelerde teşvik edilen meslek lisesi olgusuna 
ters düşülmektedir.

Benzer bir durum Doğu dillerinde yaşanmakta
dır. Anlaşıldığı kadarıyla İran'a karşı gösterilen si
yasal tavra uygun olarak Fars dilleri kaldırılmak is
tenmiş, İmam Hatip liseleriyle ilgili planın meslek 
liseleri olarak genelleştirilmesi tavrında olduğu gi
bi, sözümona genel bir mantık kazandırmak üzere 
Doğu dilleri olarak genellenmiş ve hep birlikte tır- 
panlanmıştır. Fars dilini ve kültürünü bilmenin 
Irancılık olarak değerlen
dirilmesi tipik bir bilim 
siyasetçiliğidir. Bu bağ
naz tutuma karşılık ABD 
deki en önemli uzmanlık 
alanlarından birisinin 
İran uzmanlığıdır. İran’ın 
dil, tarih ve edebiyatını 
iyi bilenler büyük ilgi 
görmektedirler. ABD ra
kibini daha iyi tanımak 
gerektiğine inanmakta
dır. Bizim sistem koruyu
cuları ise pek çok konuda 
olduğu gibi konunun üs
tünü örtmek ve yasaklar 
getirerek çözmek iste
mektedirler.

YÖK’ün başındaki ki

şi (galiba YÖKleşme sürecindeki evrilmeye uygun 
olarak) tipik bir bilim komiserliğine soyunmuştur. 
Yurt dışına kendi elleriyle gönderdikleri sayısız 
gencin, bir yabancı diyarda, oradaki insanımızın 
oluşturduğu Türk kültür merkezleriyle ilişki kur
malarını irticai bir faaliyet olarak değerlendirerek 
anlaşmalarını feshetmiş, maddi ve manevi büyük 
mağduriyetlere uğratmıştır.

28 Şubat günlerinde bizzat YÖK Başkanı imza
sıyla rektörlüklere gönderilen bir yazıda akademik 
sürecin master ve doktora nitelikli tezlerinde han
gi konuların işlenmesi gerektiğine ilişkin yazıda bi
lim etiğiyle bağdaşmayan yönlendirmelerde bulun
muştur. YÖK başının son tartışmalardaki Alev Er- 
kilet Başer üzerine söyledikleri işin vahametini an
latmaya yetip artmaktadır. Başkan sayın Gürüz bir 
beyanında “Düşünebiliyor musunuz” diyor “üniver
sitedeki bir bayan ‘Orta Doğudaki Islâmcı Hare
ketler’ diye bir tez çalışması yapabiliyor. Biz de bu ba
yanı hemen kapının önüne bıraktık. Şimdi düşünüyo
rum da işi eksik yaptığımızı anlıyorum. Bu tezi kabul 
edenleri üniversiteden atmalıydık.” Bu ifadeleri dinle
yen kimsenin, eğer Çürüzleşmemiş ve YOKleşme- 
mişse, ülkenin en yüksek eğitim örgütünün nasıl 
ellere teslim edildiği konusunda yüzünü bir utanç 
kaplamaması mümkün değildir. Kimlerin, neyi ve 
nasıl araştıracağına karar veren bir yüksek öğretim 
kurumunun, özgürlükten ve bilimden yana olması 
düşünülemez. Bu bir faşizm mantığıdır. Esasen 
İmam Hatiplerle ilgili bir açıklamasında da “diplo

malarına bir işaret koya
lım takipleri kolay ol
sun, Diyanetin dışında 
da hiçbir yerde görev 
vermeyelim, dedim ama 
uygulamaya konulama
dı” diyor. Sayın Gürüz 
teklifinde Nazi dönemin
de olduğu gibi İmam Ha
tipli çocukların evlerinin 
kapılarına da bir işaret 
konulması maddesi de 
var mıydı merak ediyo
ruz.

Aslında eğitimin si
yasallaştırılmasına ilişkin 
daha başka argümanlar 
sıralanabilir. Ama bu ör
nekler bile YÖK mantı-
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ğınm ne denli siyasallaştığını, bilimi hafife aldığı
nı göstermeye yettiği kanaatindeyiz. Ne var ki 
böylesi bir siyasallaştırma yalnızca bilim ve eğitimi 
değil, kuralına uygun yapılmayan siyaseti de ıska
lamaktadır.

Siyasetin İstismarı

Siyasetin dışındaki her hangi bir şeyin siyasallaştı
rılması, aslında siyasetin de istismarıdır. Kuralına 
uygun yapılmadığı için siyaset de yara almaktadır.

Türkiye’de bu istismarın en belirgin yolların
dan birisi doğrudan siyasetle ilgisi bulunmayan ba
zı kişi ve kuruluşların kendilerini rejimle özdeşleş
tirmeleri, toplum genelini bir tehdit sayıp sistem 
korumacılığına soyunmuş olmalarıdır. Esasen bu 
davranış sistemi korumaktan çok, totaliter kaza
nından korumaya yaramakta sistem derin yaralar 
almaktadır. YOK’ün ve yandaşı bazı kişi ve kuru
luşların genel teması budur: YOK rejimdir, Cum
huriyet düzenidir ve bunda değişiklik yapmak, 
rejimi değiştirme girişimidir. Bir darbe yönetimi 
yasası YOK’ün sistemle nasıl özdeş olduğunu genel 
geçer bir mantıkla anlamak mümkün olmadığı gi
bi sistemi nasıllığına değiştirmek demek olduğu da 
belli değildir. Anlaşıldığı kadarıyla bir müessese 
belli bir kesim tarafından işletilirse rejim tamdır, 
onların icazet vermediklerince yürütülürse sistem 
de rejim de yara almış olur.

Söz konusu siyasal istismarcılık bu konuda her 
yola baş vurabilmekte, söylemde akıl- mantık sı
nırlarını zorlamaktadır. Bir kere ülke insanının ge
neli önüne konulmuş engelleri sahiplenirken, sa
vunur göründükleri değerler adına bile bir sıkıntı 
duymamaktadırlar. Meselâ Cumhuriyetçidirler 
ama cumhura ambargo koymakta, bu çerçevede 
Anadolu insanının yöneldiği meslek liselerini har
camakta beis görmemektedirler. Laiktirler ama 
halkın inanç ve kanaatlerine saygıları yoktur; çağ
daş demokratik değerlerden yana gözükürken bu 
mekanizmanın bütün ilkelerini (farazi bir devlet
çilik adına) hafife almakta bir sakınca duymamak
tadırlar. Son tartışmalarda YOK ileri gelenleri ül
kedeki tüm demokratik olguları basite almakta te
reddüt etmemişler, hükümet ve Meclisin meşru
iyetini bile tartışma konusu yapabilmişlerdir. Tar
tışmalardaki beyanlarından anlaşıldığına bu ku- 
rumların meşruiyet kaynağı demokratik teamülde
ki toplum değil, çoğu Anayasa ve yasalarda yazılı

bulunmayan bazı kurallardır, onların temsil ettiği 
düşünülen (ki bu kendileri olmalı) gizil otoritedir. 
Böylesi totaliter bir anlayışı savunurken de daral
dıkları yerlerde işi meydan okumaya dökebilmek
tedirler. Aldığı talimat uyarınca konuşmasının do
zajını ayarlayamayan bir rektör “hepimiz birer 
Kubilay olabiliriz” diyor, örnekliğini bilim dünya
sından değil, bir geçiş döneminin manipülatif ola
yından alıyor. Yine Üniversiteler Arası Kurul Baş
kanı sayın Alkış bir konuşmasında “YÖK bir re- 
jim sorunudur, yalnızca rektörleri ilgilendirmez. 
Halk sokağa dökülmeli, ama kimseden ses çıkmı
yor” diyor, kendi ayak oyunlarını bir rejim ve halk 
sorunu olarak gösteriyor. Sokağa dökülmesini bek
lediği halk olup bitenleri hayıflanarak izliyor. 
Bunlarla YÖK ulemamız galiba devri sabık yarat
mak için genel geçer mantjğı iptal etmeye çabalı
yor.

Bu arada belirtmeliyiz ki YÖK cephesinde 
kampanyaya katılan kişi ve kuruluşların tutarsız
lıkları sırıtıyor. Son seçimlerde halkın yaklaşık 
yüzde yirmilik teveccühünü iyi anlayamayan 
CHP, YÖK gibi, Anadolu çocuğu önündeki engel
lerin kaldırılmasını bir rejim sorunu olarak takdim 
edip sık sık askere müdahale göndermelerinde bu
lunuyor. Referansını demokratik olarak halkta de
ğil, müdahalelerde arıyor. Bu arada söze karışan 
patronlar klübü TÜ SİA D  modem kültürün uz
manlık anlayışıyla bağdaşmayacak şekilde sanki üç 
yıllık İmam Hatip Liseleri din görevlisi yetiştirme
ye yetiyormuş gibi bunun istihdamını tartışıyor ve 
ve din görevlisi ihtiyacının üzerinde öğrenci me
zun etmenin sakıncalarından bahsediyor. Bu okul
lara çocuğunu gönderen vatandaşımızın mantığını 
bir türlü anlamıyor. İnsanımız bu okullara dini bil
giler de almış bir lise gözüyle bakıyor; ayrıcalık de
ğil, herkesle birlikte serbestçe yarışmasını istiyor. 
İstihdam ise ayrı bir konudur ve çok genel bir so
rundur. Eğer liseler üniversitelere yerleştirilebil- 
meye, üniversite mezunları istihdam edilebilmeye 
göre düzenlenecekse, kimsenin tereddüdü olma
malıdır ki mevcut liselerin onda dokuzunun, üni
versitelerin ise en az yarısının kapatılması gerek
mektedir.

Burada üzerinde tartışılan ama YÖK camiası
nın bir türlü içeriğine girmediği yasa tasarısından 
da kısaca söz etmek yararlı olacaktır.
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YÖK Tasarısı ve Asıl Sorun

Aslında 1547 sayılı YÖK Kanunu, 12 Eylül 1980 
darbesinin olağanüstü şartlarında oluşturulmuş ve 
dolayısıyla da anti-demokratik yapısı başından be
ri toplumun değişik kesimlerince tartışıla gelmiş
tir. Ne var ki olumsuzluklar, 28 Şubat gibi yeni 
müdahalelerle pekiştirilmiş, yasa üzerinde bir deği
şiklik yapılmamışsa da uygulama bir kıyım meka
nizmasına dönüştürülmüştür. Rejimi kollama adı
na, düzmece gerekçelerle öğretim elemanları ko
vuşturma ve soruşturmaya uğramış, bazılarının iliş
kisi kesilmiş, akademik süreç baltalanmış, öğrenci
nin eğitim şevki kırılmıştır. YÖK ülkede dayanağı
nı Anayasal düzenden almayan uzun vadeli gizil 
iktidar kavgası uğruna, Anadolu çocuğunun önü
ne barikatlar kurmaktan çekinmemiş, özellikle 
kırsal kesimdeki halkın bütün dünyada olduğu gi
bi önemli yönelimlerinden birisi olan meslek lise
li mezunlarının siyasal/ entellektüel hayatta etkin 
olmalarının önüne geçmek üzere kararlar almıştır. 
Bilindiği gibi bunların başında üniversiteye giriş 
sınavı ve yerleştirme sisteminde yaptığı değişiklik
ler gelmektedir. Sonuç olarak, yapılan değişiklikle 
yaklaşık olarak düz lisenin seksen doğru cevabı ile 
meslek liselerinin yüz doğru cevabını eşitleştiren 
haksız bir karar almıştır. Toplum uzun bir süredir 
iktidar ettiklerinden bu adaletsizliğin giderilmesi
ni beklemektedir.

Özellikle YÖK un üst örgütsel yapısı (rejim ko
ruma adına) söz konusu gizil iktidar düzenlemesin
deki desteğine karşılık ciddi rantlar elde etmiş; 
YÖK, Üniversiteler Arası Kurul, pek çok rektör 
birer dükalık haline gelmiş, Meclis araştırma ko
misyonlarının yolsuzluk raporlarına rağmen siste
min kutsallarının altına sığman bu kişiler hakkın
da hukuki soruşturma bile açılamamıştır. Günü
müzde bu yapı bir yandan diyet borcu ödemekte, 
diğer taraftan koruyucu zırhın dışına çıkmamakta 
direnmektedir. Bundan dolayı taktik olarak YÖK 
yasa tasarısının içeriğine ilişkin hiçbir şey söyle
meden, hükümet ve meclisin meşruiyetini tartış
makta, “Bunlar İmam Hatiplere ayrıcalık getiri
yor” gibi basit demagojilerle bir yerlere gönderme
lerde bulunmaktadırlar. Böylece ülkemizdeki eği
timin nasıl çoraklaştırıldığı tartışmasını da göz ar
dı edebilmektedirler. Yani bugün YÖK yetkilileri
nin yaptığı düpedüz tezvircilik, siyasal manipülas- 
yondur.

Esasen eldeki mevcut YÖK yasa değişikliği ta
sarısı önceki hükümet döneminde “Uzun Vadeli 
Strateji ve 2001-2005 Sekizinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı” içinde hazırlanmış ve TBM M ’nin 
22.06.2000 tarihli 119. bileşiminde o zamanın 
particilerinin onayı ile kabul edilmişti. Bugün 
çokça tartışılan meslek liseleriyle ilgili yeni düzen
leme de 691. maddede yer almıştı. Burada “... ör
gün ve yaygın meslek eğitimine ağırlık verilecek, 
orta öğretimdeki mesleki-teknik eğitimin payı ar
tırılacak, üniversitelere giriş sınavlarında normal 
liseler ile meslek ve teknik lise mezunları arasında
ki farklı değerlendirmeler kaldırılarak, mesleki ve 
teknik eğitimin yaygınlaşması teşvik edilecek...” 
denmektedir. Beş yıllık kalkınma planlarının uy
gulaması ise Anayasanın 166. maddesinin bir ge
reğidir.

İlgi çeken taraflardan birisi YÖK uleması bu 
yasa çıktığı zaman itiraz etmemişti. Demek oluyor 
ki onun için nesnel bir gerçekliğin önemi yok, 
önemli olan bir şeyin kim tarafından yapıldığı, iti
razlardan neyin sağlanacağıdır.

Unutulmamalıdır ki, toplumca saygın olan ku
ruluşların, iktidar veya muhalefet, referansını 
halktan aldığının bilincinde olan hiçbir partinin 
bu haksızlığı savunması mümkün değildir. “İm am  
H atiplinin önünü açm ak” gibi toplumun bir kesi
minin önünün kesilmesi gerektiğine ilişkin man
tık da medeni dünyanın II. Dünya Savaşı sonra
sında tarihe gömdüğü faşist bir mantık tarzıdır.

Sonuç olarak denebilir ki; Hükümet YÖK ya
sa tasarısını mutlaka geçirmeli, bundan sonraki 
tartışma artık uygulamaya ilişkin eksikler olmalı
dır. Böylece YÖK erkanının Hükümet ve Meclisin 
meşruiyetine ilişkin tartışmaları da bitirilmelidir. 
Oluşumunda bir görüş beyan etmedikleri yasanın 
uygulamasında ortaya çıkabilecek lokal sorunlar 
üzerinde görüşleri değerlendirilmelidir.

Aydın olmanın doğasındaki bazı problemleri 
aşmak mümkün olmasa bile, ekstra tezvircilik dö
nemi kapanmalıdır. Hele sistemin kutsallarının 
arkasına saklanıp çıkar savaşı verme, yer yer faşi
zan eğilimler sergilemenin, gelişen, değişen ve kü
reselleşen dünyada artık anlamını gittikçe yitirdiği 
bilinmelidir. Siyasetin de, ortamında ve halktan 
referans alınarak yapılması gerektiği unutulmama
lıdır. ■
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b ir  eğ it im  v e  ü n iv e r s it e  
PERSPEKTİFİ

MUSTAFA ERDOĞAN

1. Giriş

H ükümetin yüksek öğretimin hukuki zemi
nini değiştirme girişimi dolayısıyla, bir sü
redir bu konuyu tartışıyor, daha doğrusu 

tartışır gibi yapıyoruz. Başlangıçta ben bu meselede 
epeyce ümitliydim, bu girişimin Türkiye’nin yükse
köğretim sistemini halihazırdakinden daha makul 
ve medeni bir topluma yakışır bir duruma getirebi
leceğini düşünüyordum. Hükümetin bir önceki 
Milli Eğitim Bakanı bu konuda gayet yerinde, üste
lik cesaret isteyen bir girişimde bulunmuş ve üni
versite sistemimizin kısmen ilkeler, ama daha ziya
de kurumsal yapılanma düzeyinde yeniden ele alın
ması meselesini tartışmaya açmıştı. Bunun “hayır
lı” bir girişim olduğu şuradan da bellidir ki akade
mik özgürlüğü ve özerk üniversite idealini önemse
yen herkes kurulduğundan beri YOK sisteminden 
şikayetçidir. Merkeziyetçi yapısı ve ona hakim olan 
komutacı zihniyeti göz önüne alındığında, bu baş
tan beri haklı bir şikayetti. Bu girişim ayrıca cesa
ret gerektiriyordu; çünkü statükoyla böylesine öz
deş hale gelmiş, “Devletin mahfuz alanı”na dahil 
ve her nasılsa parlamentoya bile meydan okuyabi
len (akademik özgürlüğü savunmak konusunda de
ğil tabii) bir kurumu reforme etmeyi gündeme ge
tirmek gerçekten cesaret isteyen bir işti.

Ne var ki, daha sonraki gelişmeler umulduğu 
gibi olmadı. Çünkü, hükümetin bu konudaki çalış
malarının bugün ulaştığı aşama meselenin esasıyla, 
maalesef, pek ilgili görünmemektedir. Denebilir ki, 
Türkiye’nin yükseköğretim sistemini ıslah etme 
amacıyla başlayan girişim zaman içinde bu amaç

tan uzaklaşmış ve mevcut YÖK oligarşisini tasfiye 
etme yolundaki bir gayretten ibaret hale dönüş
müştür. Esasen, son gelişmelere bakılırsa, hükümet 
bunu bile tam olarak yapabilecek gibi görünmü
yor. Her ne hal ise, yürürlükteki yasal düzenlemeyi 
taklit eden ve ondan da daha merkeziyetçi bir yük
seköğretim düzeni öngören bu taslak yasalaşırsa, 
belki sadece yükseköğretim düzeninin patronları 
değişecek, ama asıl problem çözülmeden kalacak
tır. Milli Eğitim Bakanı’nın iyi niyetine meselenin 
köküne inme dirayeti ve cesareti eşlik edemeyecek 
gibi görünüyor.

2. Eğitim Sorunu

Yükseköğretimin de bir parçasını oluşturduğu eği
tim sisteminin Türkiye’nin en büyük ve karmaşık 
sorunlarından biri olduğuna şüphe yok. Bu soru
nun büyükçe bir kısmı, diğer bütün kamu hizmet
leri gibi, eğitim sistemimizin de bürokratik zihniye
tin tasallutu altında olmasından kaynaklanıyor. 
Başka nedenler yanında, eğitimde devletçi zihniye
tin hakim olmasının bu problemin temelinde yat
tığını görmezlikten gelemeyiz. Ve ne yazık ki, bu 

-devletçi modelin şu veya bu ölçüde etkisi altında 
olduğumuz için, toplum olarak bu konuyu enine 
boyuna tartışamıyoruz. Bu eksik kalan tartışma 
gündeminin baş sırasında ise eğitimin toplum ve 
kamu hayatındaki yeri, başka bir ifadeyle eğitim
den ne beklediğimiz meselesi gelmektedir.

Günümüz dünyasında eğitim sisteminin temeli
ni kamu okulları sistemi oluşturmaktadır. Biz “mo- 
dernW”e her ne kadar “işlerifı olağan tarzı” gibi
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görünüyorsa da, bu sistem aslında insanlık tarihin- 
de oldukça yeni bir fenomendir. Eğitim-öğretim fa- 
aliyetinin genel ve zorunlu bir devlet fonksiyonu 
olarak ortaya çıkması, kendi mahiyetinin zorunlu 
kıldığı bir “gelişme” değildir. Kamu okulları sistemi 
esas itibariyle modem ulus devletin ideolojik bir 
aygıtıdır. İnsanlık tarihinin daha önceki dönemle
rinde eğitim devletin bir fonksiyonu olarak görül
müyor ve esas itibariyle aileler, hayır kurumlan ve 
dini organizasyonlar tarafından yerine getiriliyor
du. Modern devletin eğitimi kendi tekeline alıp 
merkezîleştirmesinin amacı tamamen ideolojiktir; 
büyük ölçüde, milli devletlerin, politik yollardan 
homojen bir “millet” yaratma veya etnik, kültürel 
yahut dini bakımdan heterojen olan bir halkı ho
mojen bir kütle haline dönüştürme “ihtiyacı”nın 
eseridir. Kişileri kendi olmak istediklerinden ve di
ni, kabilevi vb. birincil sosyal kimliklerinden so
yutlayıp asli ve en üstün aidiyet referansı olarak ta
sarlanan “ulus”ta eritmek için, elbette kendisini sa
dece “yurttaş” olarak gören “tip insanlar”ın yaratıl
masına ihtiyaç vardı. Bu amaca en iyi hizmet ede
bilecek olan araç ise zorunlu eğitime dayalı devlet 
okulları sistemiydi. Söz gelişi, Amerikan eğitim ta
rihi, bir yanıyla, Katoliklerin “Amerikanlaştırılma- 
sı”mn, kendi jargonlarıyla “özgürlük ve demokrasi
ye alıştırılması”nın tarihidir. Son on yıllarda İs
lam’ın demokrasiyle bağdaşabilirliği sorununu şüp
heci bir tavırla kendilerine dert edinen Amerikalı 
akademisyen ve entelektüeller daha önceleri de 
buna benzer şekilde Katolikliğin demokrasiyle uyu- 
şabilirliğini sorguluyorlardı.

Öte yandan, devletin politik formu ne olursa 
olsun (“milli devlet” veya değil), eğitim-öğretimin 
niteliği sorunu politik ilgilerin her zaman odağında 
yer almıştır. En başta, yeni bir “insan tipi” yarat
mak veya hakim hayat tarzını dönüştürmek iste
yen, totaliterlik yanlısı siyasi elitler eğitimin “öne- 
mi”nin fazlasıyla farkında olmuşlardır. Onun için, 
eğer mesela açıkça “kalkınmayı desteklemek” gibi 
pragmatik mülahazalarla hareket etmiyorlarsa, “ka
mu eğitimi”ni kastederek “ille de eğitim” diye tut
turanların aslında gönüllerinde veya kafalarında 
totaliter bir politik tasavvuru beslediklerinden şüp
he etmek gerekir. Çünkü, genel ve zorunlu devlet 
eğitimini hararetle desteklemek, “bütün çocuklar - 
yani, toplum- benim istediğim gibi olsun” demenin 
daha nazikçe bir ifadesidir. Bu ihtiras elbette poli
tik seçkinlerle sınırlı değildir; başkalarının “yaşam

tarzı”nı kafasına takmış olan kültür ve sanat adam
larını da, taraftarları arasında bilgi ve fikir dolaşı
mını kapalı bir grubun dar çerçevesine hapseden 
fikir önderlerini de, çocukların başka dünya görüş
lerini tanımalarını önlemek için yollar arayan dini 
önderleri de motive eden aslında aynı saiklerdir.

“Eğitim”in önemine en fazla vurgu yapanların, 
hangi ideolojik görüşten olursa olsunlar, insani va
roluşu devlet merkezli tasavvur edenler ve herke
sin kendileri gibi olmasını arzu edenler olması hiç 
de şaşırtıcı değildir. Çünkü, bunlar her şeyden ön
ce “öğretim”den değil “eğitim”den yanadırlar; yani 
istedikleri, çocukları ve gençleri bilgilendirmek, 
onların düşünce ufuklarını genişletmek, onlara ha
yat karşısında donanımlı hale gelmelerini sağlaya
cak beceriler kazandırmak olmayıp, hepsini zihnen 
ve bedenen bir kalıba sokmaktır. Bunlar, “eğitim 
sistemi” derken de, aslında müfredatını, personeli
ni ve teçhizatını tamamen devletin (başka bir ifa
deyle, bürokratların) belirlediği sözde kamu okulla
rını kastediyorlar. “Sözde” diyorum, çünkü devlet 
okulu olmak kamu okulu olmakla aynı şey değildir; 
devlet okulları aslında “kamu”nun değil bürokrat
larındır. Ama, başka konular (daha doğrusu, soyut 
tartışma) sözkonusu olduğunda “kamu”nun devlet
le aynı şey olmadığını söyleme eğiliminde olanlar, 
sıra eğitime gelince sırf devletin -yani, memurla
rın- kontrolünde oldukları için okulların “kamu
sal” olarak adlandırılmasını uygun görüyorlar. 
Çünkü bunlar, ister laik ister dini olsun kendi ide
olojik perspektiflerinin etkisinin kendi nispeten 
dar çevreleriyle (ev, akraba çevresi ve belki mahal
leyle) sınırlı kalmasıyla yetinemeyecek kadar tota- 
literyen tutkulara sahiptirler; onun için, bir gün 
devleti ele geçirebilecekleri ümidi içinde, ülkenin 
bütün çocuklarına kendi ideolojilerinin aşılanma
sını arzu ediyorlar.

Bu zihniyet devletin halihazırdaki yaklaşımıyla 
da uyuşmaktadır. Türkiye’nin carî eğitim sistemi, 
baştanbaşa ideolojik, devletçi, kollektivist ve mer
keziyetçidir. Gariptir, Türkiye’deki ideolojik statü
koya görünüşte muhalif olan kimileri eğitimdeki - 
ve tabii, bununla tutarlı olarak, hemen hemen her 
konudaki- devletçi yaklaşımlarıyla aslında bu bü
rokratik tahakküm rejimiyle aynı ortak paydada 
birleşmektedirler. Çünkü, “devlet, eğitim yoluyla 
değerlerimizi belirlesin, çocuklarımızı endoktrine 
etsin ve ‘özel’ olana (aslında böylelikle sivil olana 
da) aman göz açtırmasın!” dedikten sonra, sizin ha
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lihazırda devlete egemen olandan farklı bir ideolo
jiyi benimsemiş olmanızın hiç bir önemi yoktur. 
Bizim, eğer olacaksa, kamu eğitimde “iyi” ideoloji
lere değil, ideolojisizliğe ihtiyacımız var. İhtiyacı
mız olan çocuklarımızın sizin veya bir başkasının 
“hayırhah” ideolojisine göre “terbiye edilmesi” ol
mayıp; eğitimi şu veya bu ideolojinin tasallutun
dan kurtarmaktır.

Bir de kendimize şunu sormalıyız: Hadi diyelim 
ki, üzerinde demokratik yoldan mutabık kaldığımız 
kamu okullarının, özel okullarla (cemaat okulları, 
kilise okulları, ticari okullar, mahalli okullar vb.) 
birlikte, sistemin önemli bir parçasını oluşturması
na karar verdik; ama neden bu okullarda öğretim 
değil de “eğitim” yapılmasında ısrarlıyız? Tabii, bu 
soruyu sorarken, “ulus devlet misyonerleri” ile bir
likte yukarıda işaret ettiğim ideolojik grupların bu 
konudaki ısrarlarının gayet tutarlı olduğunu unu
tuyor değilim. Ama daha özgür, daha yaratıcı ve 
daha insani bir toplum için, çocuklarımızı hem 
ideolojik hem de davranışsal olarak standart bir 
kalıba sokmaya ayarlanmış eğitim yerine, “öğre
tim” gibi daha mütevazi bir hedefte mutabık olma
mız gerekmez mi? Niçin çocuklarımıza dünya hak
kında mümkün olduğunca tarafsız bilgi vermek ve 
onları hayatla daha kolay başa çıkmalarını sağlaya
cak yeteneklerle donatmakla yetinmeyip, şu veya 
bu inancı, ideolojiyi, politik .tutumu onlara aşıla
maya çalışalım ki? Eğer ideolojik yönlendirme doğ
ruysa, o zaman kimin inancı veya ideolojisi esas 
alınacak? Çoğunluğunki mi, memurlarmki mi, 
“ilahı hakikatler” mi, yoksa daha “ileri” olan dün
ya görüşü mü?...

Türkiye’deki devletçi eğitim sisteminin başka 
sakıncaları da var. Bu model, alternatiflerin önünü 
kapatmak suretiyle, ailelerin ve gençlerin tercih 
imkânlarını da ortadan kaldırmaktadır. Sözde özel 
okulların da müfredatı ailelerle birlikte serbestçe 
belirleme hukukî imkânı bulunmadığından, Türki
ye’deki herkes standardını devlet memurlarının 
belirlediği bir ideolojik ve davranışsal “tektipleştir- 
me mekanizmasından” geçmek zorundadır. Ve me
murlar bunu adeta ilahi bir misyon duygusuyla yap
tıkları için, ana-babalar olarak bizim buna rızamız 
olup olmadığını düşünmeyi aklilarına bile getirmi
yorlar. Ayrıca, bu sistem kişilik aşındırıcı, farklılığı 
anormallik gibi gören ve köleleştirici yapısıyla tam 
bir felâket olduğu gibi, finansman yöntemi bakı
mından da hem yetersiz hem de kamuya zararlıdır.

Ben şahsen devlet okullarının (belki de okulla
rın) hiç olmamasını tercih ederdim; ama madem ki 
var, bunların hem ailelere seçme imkânı tanıyan 
rekabetçi bir ortamda var olmasını isterim, hem de 
oralarda neyin, ne kadar ve kimin tarafından öğre
tileceğine karar verenler arasında olmak isterim. 
Aynısını siz de istemez misiniz?...

3. Yükseköğretim, Üniversite, Bilim Adamı

Yüksek öğretim konusu her ne kadar genel eğitim
den ayrı düşünülmesi gereken bir mesele ise de, 
onunla büsbütün ilgisiz olduğu da söylenemez. As
lında, ilk bakışta sanılabileceğinin aksine, yükse
köğretim de dahil olmak üzere “eğitim-öğretim” 
teknik olmaktan çok politik bir meseledir. Bunun 
başlıca iki nedeni var. İlk olarak, bir ülkede devlet 
eliyle yürütülen eğitim-öğretim faaliyetinin amaç
larının belirlenmesi teknik değil, tamamen politik 
bir iştir. Demokratik bir ülkede eğitim-öğretimle 
hangi kamusal amaçların gerçekleştirilmeye çalışı
lacağı şüphesiz özgür bir kamusal tartışmayı taki
ben halkın demokratik temsilcilerince belirlenme
si gerekir. İkinci olarak, eğitim-öğretimin “tekni- 
ği”ni onun arkasındaki sosyo-politik tasavvurdan, 
dolayısıyla da içeriğinden ve işlevinden ayırmak 
mümkün değildir. Eğitim-öğretimin yöntemi izle
necek amaçlara göre önemli ölçüde değişkenlik 
gösterebilir. Ayrıca, daha özel olarak Türkiye’de 
eğitim ve üniversite meselesi etrafında oluşmuş bu
lunan kamplaşma, mevcut durumdan kişisel ne
denlerle hoşnut olmayanları veya geleceğe dönük 
olarak ikbal peşinde koşanları bir yana bırakırsak, 
esas itibariyle tarafların politik bakışlarının birbi- 
riyle bağdaşmazlığından kaynaklanmaktadır.

Türkiye’de yüksek öğretimle ilgili problem, 
onun resmi (kanunda ifadesini bulan) amaçlarının, 
çok garip bir şekilde, ilk ve orta öğretimin amaçla
rıyla özünde aynı olduğu gerçeğinden başlamakta
dır. Mesleki-teknik yüksek öğretimin üniversite 
düzeninden ayrılmamış olmasının sebeplerinden 
biri budur. Ne var ki, yüksek öğretimi, ama özellik
le de üniversiteyi bu genel çerçeve içinde gören bir 
zihniyetin politikaya ve akademyaya hakim olduğu 
yerde doğru anlamda üniversitenin var olduğun
dan söz edemeyiz. Bir kere, bütün medeni ülkeler
de üniversitelerin öğretim işlevi de vardır, ama bir 
üniversiteyi “üniversite” yapan onun bir eğitim-öğ- 
retim kurumu olması değil, fakat bir özgür araştır
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da, yaptığı işin doğrulu- 
ğunun sınanma ve onay 
mercii olarak devleti ve 
politik iktidarı görme
yen ve ikbal peşinde 
koşmayan kimsedir. 
Açıktır ki, devletin 
akademisyenlerden res
mi politikaları ve tezleri 
her ne pahasına olursa 
olsun savunmalarını 
beklediği ve onların da 
bunu doğal karşıladığı 
bir yerde bu işi yapmak 
son derece zordur. Söz

ma platformu olmasıdır. Ayrıca, kanunlarla yükse
köğretim için bazı genel esaslar konabilirse de, üni
versitede yapılan öğretimin niteliği ve standartları 
üniversite dışından belirlenemez. Bilim adamları 
yaptıkları öğretimin içeriğinin devletin genel siya
setiyle uyumlu olmasını gözetmek zorunda değil
dirler. Çünkü, onlar öğrencilere “bilimsel bilgi”yi 
aktarmak durumundadırlar ve bu bilginin de doğ
ruluk veya uygunluk standardı şüphesiz iktidar sa
hiplerinin ihtiyaç ve 
beklentileri olamaz.

Doğru anlamda üni
versite evrensel doğru
ların arandığı, hasbi bil
gi ve hakikat arayışının, 
hür tefekkürün egemen 
olduğu yerdir. Doğru 
anlamda bilim adamı

gelişi, Türkiye’de çokça 
örneği görüldüğü gibi,
“uluslararası politika” disiplinini siyasi iktidarın ve 
hariciye bürokrasisinin dış siyasetinin meşrulaştırı- 
cısı haline getiren veya mesleki-akademik başarısı
nı bu konudaki “uyumlu” tutumuyla ölçen akade
mik unvan sahiplerine “bilim adamı” demek bu te
rime yazık etmektir. Yine doğru anlamda üniversi
te, bugün Türkiye’de olduğu gibi yukarıdan aşağıya 
doğru örgütlenmiş ve yarı-askeri disiplin içinde iş
leyen bir kurum değildir. İdari memurlarla akade
misyenlerin aynı -üstelik silahlı kuvvetlerin iç hiz
met yönetmeliğine benzeyen- bir disiplin mevzu
atına tabi olduğu, daha önce uygun gördüğü bir işi 
yapmaktan YOK başkanının talimatıyla vazgeçebi
lecek kişilik yapısındaki kimselerin üniversite rek

törü olabildiği, YÖK başkanmm garnizon komuta
nı edasıyla rektörleri azarlayabildiği, onlara akade
mik işler hakkında ilham, tavsiye ve destek vermek 
üzere bir kuvvet komutanının YÖK başkanını ve 
bazı rektörleri “kabul ettiği”... bir ülkede ciddi bo
yutlarda bir iiniversiter ve akademik faaliyetin ye
şermesi elbette beklenemez.

Üniversiteler, herhangi bir fiili baskı veya bas
kı korkusu yahut endişesi altında olmaksızın bilgi

nin özgürce arandığı “öz
gürlük adaları”, bilginin 
“kurtarılmış bölgele- 
ri”dir. Üniversitenin 
meslek mensubu -yani 
akademisyen- de görüş 
ve tecessüs ufku evreni 
(universe) kuşatan bilgi 
arayıcısıdır. Bilim ada
mının işi “evrensel” 
(üniversal) hakikati ara
mak ve gerektiğinde 
yüksek sesle haykırmak
tır. Akademisyen bunu 
yaparken kendisini o an 
için cismani olarak ko
nuşlanmış olduğu yeryü
zü parçasının (“ülke”si- 
nin) kültürel, entelektü
el ve siyasi sınırlarıyla 
bağlı saymayan, kendini 
her halükarda evrenin 
(üniverse) bir mensubu 
olarak gören kişidir. 
Bundan dolayı, bilgi ve 
hakikat arayışını evren

den daha dar bir mekana inhisar ettiren, duygu ve 
düşüncesini bu sınırlı aidiyetle kayıtlayan kişi doğ
ru anlamda bilim adamı değildir. Şüphesiz, bilim 
adamı da resmi-hukuki anlamda bir “yurttaş” oldu
ğu için, onun da elbette diğer yurttaşlar gibi birta
kım meşru ve makul yükümlülükleri olabilir. Ne 
var ki, bilim adamının bilimsel faaliyet esnasında 
tanıdığı bir tek meşru otorite vardır, o da bilginin 
otoritesidir. Onun içindir ki iktidar sahiplerinin 
otoritesine göre kendine yön çizmeye çalışan “yol
dan çıkmışlar”a bilim adamı denemez. Yine aynı 
nedenle, “resmi ideoloji memurları”ndan ve “ulu
sal çıkar” misyonerlerinden de bilim adamı olmaz, 
olmuyor da. Ne yazık ki, Türkiye’de üniversiteden
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ve akademisyenlerden beklenen tam da böyle bir 
şeydir.

Bazılarımızın aklına, akademik mesleğin alfabe
si mesabesinde olan bu evrensel doğruları tekrarla
maya bile gerek olmadığı gelebilir. Ne var ki, Tür
kiye söz konusu olduğunda durum hiç de böyle de
ğildir, tam tersine Türkiye’de bunları sık sık hatır
lamak ve hatırlatmak kesin bir ihtiyaçtır. Çünkü, 
sadece iktidar (sahici iktidardan söz ediyoruz) sa
hiplerinin değil, onların üniversite içindeki bilim 
adamı suretli uzantılarının da bu meselede aldıkları 
tutum, üniversite sorununa resmi bakışın bu belir
tilen standartlarla hiç ilgisi olmadığını, dahası böy
le bir üniversite kavramının o çevrelerce en hafi
finden karabasan olarak görüldüğünü göstermekte
dir.

Ve bu bizim üniversiteyle ilgili en temel mese
lemizdir. Daha açıkçası, Türkiye’de üniversite soru
nunu gerçekten halletmek için, en önce, bu emir- 
komuta zinciri içinde çalışan misyoner üniversite 
anlayışından vazgeçmeliyiz. Devlet seçkinleri üni
versiteleri devletin “ideolojik aygıtları” olarak gör
meye devam ettikleri sürece, Türkiye’de bilim ya
pılması ve doğru anlamda üniversitelerin oluşması 
mümkün değildir.

Nitekim, halihazırdaki yapısı itibariyle, YOK 
sisteminin antidemokratik ve hiyerarşik bir yapı
lanma olduğunda şüphe yok. Bu yapının amacı üni- 
versiter anlamda bilimsel bilgi üretimini bağımsız

ve güvenceli bir faaliyet haline getirmek olmayıp, 
tam tersine üniversiteleri “Devlet”in tedip ve terbi
ye aracı veya “ideolojik aygıtı” olarak görmek ve 
onlara bu anlayışla kumanda etmektir. Bu sistemin 
arkasındaki zihniyet üniversiteleri resmi ideoloji
nin şablonuna uygun insan tipi “yetiştirme yurtları” 
olarak görmektedir.

YÖK’ün halihazırdaki başkanı Kemal Gürüz’ün 
tipik bir temsilcisi olduğu hakim anlayış ve uygula
mada üniversiteler özgür araştırmanın değil, “Dev
let” in ve onun ideolojisinin kurtarılmış bölgeleri
dir. Bu sistemde öncelik “evrensellik”, “bilim”, 
“akademik özgürlük” gibi değerlerde değil; devlet, 
rejim, resmi ideoloji ve güvenliktedir. Nitekim Ke
mal Gürüz de kendisini özerk üniversite düşüncesi
nin temsilcisi ve sözcüsü olarak değil de devletin 
üniversite komiseri olarak görüyor.

4. Bazı Öneriler

Türkiye’de gerçekten “üniversite” olsun istiyorsak, 
her şeyden önce devlet erkanının bu zihniyeti terk 
etmesi gerekiyor. Bunun da somut göstergesi üni
versitelerin ideolojik eğitim ocağı olmaktan çıkarı
larak, hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin 
bilgiyi özgürce araştırdıkları, düşünme ve sorgulama 
yeteneklerini geliştirdikleri özgürlük mekanları ha
line dönüştürülmesi olacaktır. “İdeolojik üniversi
te c e  ne akademik özgürlük olur ne de -dolayısıyla- 

fikri yenilenme veya bilim.
Öte yandan, yükseköğre

timde gerçekten rekabetçi 
bir sisteme geçilmesi gere
kir. Böyle bir sistemde sade
ce üniversiteler değil, aka
demisyenler de birbirleriyle 
sürekli bir yarış içinde olma
lıdır. Bugünkü sistemde bir 
akademik personel asistan 
(araştırma görevlisi) olarak 
girdiği bir üniversiteden so
nunda profesör olarak 
emekli olabilir. Bunun için 
genellikle çok çalışması da 
gerekmez. Yardımcı Do
çentlik bir yana, akademik 
meslekte iş güvencesi sağla
yan Doçentlik ve Profesör
lük kadrolarına atanmada

E.A. Rauter, Düzene Uygun Kafalar bile rekabet yoktur, kadrolar
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zaten belli kişiler için açılır. Ayrıca, hangi ünvanı 
taşıyor olursa olsun, çalışan ile çalışmayanın, yük- 
sek muallimle araştırmacı akademisyenin farkı yok
tur. Akademik camianın büyük kısmı bu mesleği 
bir tür öğretmenlik olarak algılamakta ve öğretmen 
gelip öğretmen olarak (ama bu sefer “Profesör” Un
vanıyla) gitmektedir. Bu garip durumu, bir yandan 
öğretim ile araştırma faaliyetei arasında ayrım yapa
rak, öbür yandan da araştırmacı akademisyenler 
arasında rekabetçi bir piyasanın oluşmasını teşvik 
ederek ortadan kaldırmak mümkündür. Bu konuda 
belki de bir statü olarak profesörlüğü tamamen kal
dırmak ve Doktorasını yapmış herkesi karine yoluy
la eşit saymak en iyi yoldur. Bu, akademik personel 
arasında sırf kıdemden kaynaklanan haksız avantaj
ların önüne geçilmesini gerçekten sağlayabilir.

Ayrıca, üniversiteleri devletçi paternalizmin 
sultasından da kurtarmalıyız. Bu da her şeyden ön
ce, özgür araştırmadan korkmamayı ve üniversite 
mensuplarının kendilerini yönetebileceklerini, 
kendi işlerini görebileceklerini kabul etmeyi gerek
tiriyor. Bu nedenle, mesela özellikle akademik işle
ri yürütecek olanlar bakımından seçim ilkesinin 
ciddiye alınması ve bu arada bugünkü “rektör seçi
mi” adı altında oynanan müsamereye de son veril
mesi gerekiyor. Buna bağlı olarak, idari ve akade
mik işlerin daha belirgin bir şekilde birbirinden ay
rılmasına ihtiyaç var. Ayrıca, hem öğretim üyesi ol
mayan öğretim elemanlarının (asistan, okutman 
vb.) hem de öğrencilerin üniversite yönetimine ka
tılmasını sağlamalıyız. Sonra, her konuda, ama 
özellikle de akademik işlerde, ana karar birimleri
nin fakülteler ve üniversiteler olması gerekiyor, 
merkezi-hiyerarşik organlar değil.

Başka bir önemli üniversite meselesi de, öğre
tim üyelerine ilişkin mevcut sicil ve disiplin anlayı
şıyla ilgilidir. Bir kere, akademisyen bir idare ajanı 
değildir ki, onun için sicil tutulması gereksin. Bilim 
adamları için “memur sicili” tutmak en hafifinden 
ayıp bir iştir. Bir bilim adamı için tutulması gereken 
kayıt (sicil) sadece onun akademik performansıyla 
ilgili olan resmi ve açık bilgilerdir ki bu da zaten 
onun kariyerinin çeşitli aşamalarında elde ettiği 
akademik ünvanların ve yaptığı bilimsel yayınların 
bilgisinden başka bir şey olamaz. Öte yandan, hali
hazırdaki disiplin anlayışı iki bakımdan sakattır: Bi
rincisi, akademik personelle idari personelin aynı 
disiplin mevzuatına tabi tutulmasıdır. Mesela, bir 
memur için anlamlı olabilecek “amirlerine sözle 
saygısızlık etmek” disiplin suçunun bilim adamları

nın durumuna uymadığı çok açıktır. Çünkü, bir öğ
retim üyesinin dekan veya rektörle tartışma yapma
sını, münakaşa etmesini zorlaştırması, hatta engel
lemesi ihtimali bulunan böyle bir kuralın olduğu 
yerde akademik özgürlük tehlike altındadır, ikinci 
nokta, cari' disiplin mevzuatında hakim olan kışla 
mantığıyla ilgilidir. O kadar ki, bizim yürürlükteki 
disiplin yönetmeliğimizin adını değiştirerek pekala 
askeri bir karargah veya birlikte uygulayabilirsiniz.

Üniversitelerin acil ihtiyaçlarından biri, yete
nekli ve donanımlı öğrencileri akademik mesleğe 
yönlendirecek bir müşevvik sisteminin kurulması
dır. Buna bağlı olarak, bilim adamı yetiştirmeyi 
üniversite meselesinin ilk gündem maddelerinden 
biri olarak düşünmeliyiz. Mevcut ücret sistemi ve 
lisans üstü öğrenim için günden güne düşürülen 
standartlar (özellikle yabancı dil bilgisi bakımın
dan) birlikte düşünüldüğünde, bugünkü durumda 
“üniversite” denmeyi hak eden kurumlar bile orta 
vadede çökme tehlikesi altındadır. Mesleğe yeni 
başlayan bir elemanın eline geçen ücretin, aile des
teği almayan yetenekli ve bilgisel bakımdan dona
nımlı gençleri üniversiteye çekmesi mümkün değil
dir. Eğer Türkiye’nin geleceğinde üniversite diye 
bir şey olacaksa, halli gereken temel meselelerden 
biri de budur.

Üniversitelere merkezi yoldan öğrenci yerleştir
mekten de vazgeçmeliyiz. Bütün adaylar için zorun
lu, objektif kriterlere dayalı merkezi bir sınav siste
mini muhafaza etmek uygun olabilirse de, ondan 
sonraki aşamada öğrencilerin üniversitelere yerleş
tirilmesi ruhsuz bir merkezi kumanda sistemiyle 
olacak iş değildir; buna öğrencilerin ve ilgili üni
versitelerin ikili görüşmelerle kendilerinin karar 
vermesi gerekiyor. Bugünkü sistemde, binlerce, 
hatta onbinlerce öğrenci hiç istemediği -ve muhte
melen performansının düşük olacağı- fakülte veya 
bölümlere kaydolmak zorunda kalmaktadır.

Nihayet, yüksek öğretimin finansmanı meselesi 
de yeniden düşünülmelidir. Genel olarak eğitim ve 
öğretime daha fazla kaynak ayrılması gerekiyor. Bu
nunla beraber, herkes için bedava yüksek öğrenim 
de adaletsizdir. Üniversite zorunlu bir tahsil değil
dir; bu nedenle mali durumu elverişli olanlardan 
hizmetin karşılığının alınması, buna karşılık üni
versite tahsilini finanse edemeyecek olanlara geri 
dönüşlü kredi -ama gerçekten işe yarar miktarda bir 
kredi- verilmesinden başka yol yoktur. Bugünkü 
öğrenci kredisinin neredeyse hiçbir işe yaramadığı
nı herkes görüyor ve biliyor. ■
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YOK KANUNUNUN VE YENİ YOK 
KÂNÛNU TASLAĞININ 

DOKTRİNER TEMELLERİ

AHMED YÜKSEL ÖZEMRE

YÖK Kânûnunun Doktriner Temeli

Ü niversitelerimizin: 1) statüsü 1960 yılma 
kadar 4936 sayılı kânûna tâbî iken 1986 
yılına kadar 115, 116, 1750, 2547, 2653, 

2708, 2880, 2984, 3248 sayılı kânûnlar ve 243 sa
yılı Kânûn Hükmünde Kararname ile, ve 2) iç dü
zeni ile huzuru da:

A. 1981’den itibâren Yüksek Öğretim Kuru- 
lu’nun (YÖK un), ihdas edeceğ i idâri ve sosyal 
huzursuzluklar peşinen  idrâk  edilm eden, alela
cele alınmış: a) çelişkili, b) isâbetsiz, c) temkinsiz, 
hattâ ç) tahrik edici, d) meydan okuyucu, ve e) 
kamuoyunu dahi yaralayan tasarrufları, ve

B. Özellikle son Yüksek Öğretim Kurumu Baş- 
kanı’mn militanca tasarrufları, beyânâtları ve 
“Kuvvetler Ayrılığı Ilkesi”ne aykırı destek arayış
ları sâyesinde sürekli altüst edilmiş bulunmakta
dır.

Yukarıda sözü edilen kânûnlardan 116 sayılı 
kânûn ile üniversitelerden 46 öğretim üyesini ih- 
râc eden 115 sayılı kânûn 27 Mayıs 1960 târihli 
“Hükümet Darbesi”nin ve 2547 sayılı kânûn da
12 Eylül 1980 târihli “Hükümet Darbesi”nin he
diyeleri olmuştur.

Hâlen yürürlükte olan 2547 sayılı YÖK Kânû- 
nu mârifetiyle üniversitelerde askerî modele uy
gun bir emir-komuta zinciri ihdâs edilmiştir. Bu 
kânûn sâyesinde üniversitelerdeki hüküm ve ta
sarruf yetkilerinin en hayatî önemi haiz olanları 
akademik teâmüllere uygun ve demokratik bir bi
çimde karar alan kurullardan alınıp şahısların 
keyfine devredilmiş ve şahısların zaman zaman fa
şistçe davranabilmelerinin de böylelikle önü açıl

mıştır.
Üniversitelerimizde Anabilim Dalı Başkanı, 

Bölüm Başkanı, Enstitü Müdürü, Dekan ve Rek
törlerin 2547 sayılı kânûndan önceki uygulama
nın aksine, meslekdaşları tarafından seçilip atan
maları yerine, hiyerarşik makamların doğrudan 
doğruya atamaları yoluyla iş başına geçmeleri ve, 
ne tesadüf, bunların çoğunluğunun hep belirli bir 
takım ideolojilerin partizanları görünümünde ol
maları ya da hep belirli bir mahfelin üyeleri ya da 
sempatizanları olmaları üniversitelerimizde bir 
emir-komuta zincirinin teessüsünü mümkün kıl
mıştır.

Bundan ötürü tüm üniversite sistemi:
1) Emir almaya,
2) Aşırı merkeziyetçiliğe,
3) Yetkinin kötüye kullanılmasına, ve
4) Yalnızca üniversiter deontolojiye ve ahlâka 

değil, düpedüz ahlâka aykırı şahsî tasarruflara
müsait hâle getirilmiştir.
Bütün bunların ödünü olarak da doçentlik ve 

profesörlük iyice sulandırılmıştır. Bunun sonucu 
olarak ilmî literatüre hâkim olamayan nev-zuhur 
öğretim üyeleri doktora yaptırmak konusunda ye
tersiz kalmakta, bazen de öğrencilerinin önlerine 
koydukları derleme ya da intihal (çalıntı) tezleri 
ya da lisanüstü tezi dahi olamayacak tez müsved
delerini, büyük bir sâfiyetle, orijinal doktora tezi 
imiş gibi kabûl etmektedirler. Ayrıca, ne kadar 
kamudan gizlenirse gizlensin, başkalarının maka
lelerini intihâl eden ya da kitaplarının tercümesi
ne fütursuzca kendi adını koyan profesörler de zu
hur etmiş bulunmaktadır.

Emir-komuta zincirinin varlığı askeriye için
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bir fazilet ve askeriyenin zindeliğinin korunması 
için olmazsa olmaz bir şarttır. Ammâ velâkin, bu
nun benzeri bir zincirin üniversitede tesisi bu mü- 
essesede, maalesef, bir soysuzlaştırmaya ve süne- 
peleştirmeye yol açmış görünmektedir.

Sonuç olarak bugün Bölüm Başkanları’mn ıs- 
rarlı hatâlı ve tarafgir tasarruflarına karşı çıkabile
cek çapta Anabilim Dalı Başkanları, Dekanlar’m 
ısrarlı hatâlı ve tarafgir tasarruflarına karşı çıkabi
lecek çapta Bölüm Başkanları, Rektörler’in ısrarlı 
hatâlı ve tarafgir tasarruflarına karşı çıkabilecek 
çapta Dekanlar, Yüksek Öğretim Kurulu’nun isâ- 
betsiz ve temkinsiz tasarruflarına direnebilecek 
çapta Rektörler ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun 
isâbetsiz ve temkinsiz tasarruflarını önleyebilecek 
Devlet adamı fıkdânı vardır.

Bu, üniversitelerimizdeki “İlim Ahlâkı”m  soy
suzlaştıran “Akademik Teamüller”e sekte vuran 
bir “arz-ı ubûdiyyet devri”nin ihdâsma yol açmış
tır. Bu “arz-ı ubûdiyyet”e uymayanların ise bu idâ- 
rî görevlerde barınamadıkları ya da istifâya zorlan
dıkları yâhut da bu görevlerden re’sen uzaklaştırıl
dıkları gözlenmektedir.

Bunun sonucu olarak Türkiye’de Üniversite 
Evrensel Hedefi’nden  uzaklaştırılmıştır. Yüksek 
Öğretim’in Dünyâ’nın her yerinde Evrensel H e
defi. öğrencinin:

1. Objektif ve rasyonel olarak düşünmesini bir 
davranış biçimi hâline getirmesini,

2. Bunun için gerekli yöntemleri ve alışkan
lıkları kazanmasını,

3 . Yalnızca Hakikat’ı: A) araştırmasını, B) 
keşfetmesini, C) beyân etmesini, D) savunmasını, 
ve

4 . Kendi hatâlarını: A) teşhis, B) tesbit, C) 
temyiz ve Ç) kabûl edecek olgunluğa ulaşmasını

emsalsiz bir fazilet mertebesine yükseltmek
tir.

Ne yazıktır ki, hâlen yürürlükte olan 2547 sa
yılı Yüksek Öğretim Kânûnu’nun yüksek öğreti
min amacını ve yüksek öğretim öğrencilerinin 
hangi prensiplere göre yetiştirileceğini açıklayan 
4- maddesinin (a) fıkrasının ihtivâ ettiği 7 bendin 
tümü de yukarıda ifâde edilen, üniversitenin Ev
rensel Hedeflerinin hiç birisine temas etmemek
tedir.

Bu madde aynen şöyledir:
“Madde 4 . Yükseköğretimin amacı:
a) öğrencilerini:

1. Atatürk inkılabları ve ilkeleri doğrultusunda 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı,

2. Türk milletinin millî, ahlâkî, İnsanî, mânevî ve 
kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve 
mutluluğunu duyan,

3. Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tu
tan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu,

4- Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve 
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline geti
ren

5. Hür ve bilimsel düşünce gücüne, sâhip geniş bir 
dünyâ görüşüne sâhip, insan haklarına saygılı,

6. Beden, zihin, ruhu, ahlâk ve duygu bakımın
dan dengeli ve saygılı şekilde yetişmiş,

7. İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına 
ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi 
geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi ve 
beceri, davranış ve genel kültürüne sâhip vatandaşlar 
olarak yetiştirmek”

şeklindedir.
Sözkonusu bu 7 prensip yalnızca: 1) ailenin, 

ve 2) Orta Öğretim’in temin edebileceği siyâsî gö
rüş ve davranış biçimleri ile, yâni “Cumhuri- 
yet’imizin' resmî doktrini” ile ilgili bir takım duy
gusal ifâdelerdir. İlmî değil siyasî doktrin retori
ğidir; öğrencinin üniversite öncesinde aile ve Or
ta Öğretim’in işbirliğiyle kazanmış olması gereken 
bir takım hasletlere işâret etmektedir. Ama, eğer 
aile ve Orta Öğretim çocukta bu hasletlerin oluş
masını o âna kadar gerçekleştirememişlerse, bun
ları gerçekleştirmenin Yüksek Öğretim’in ana gö
revi ve hedefi addedip de bu dönemde gerçekleş
tirilebileceğini sanmak yalnızca devrimci geçi
nenlere has bir safdillik ve ütopyadır.

Ayrıca bu kânûn, bu maddesiyle, Türk üniver
sitelerinin yalnızca Türkiye vatandaşlarına mün
hasır olduğunu peşinen kabûl eden bir görgüsüz
lüğü de içermektedir. Üniversite, etimolojisi ge
reği, evrensel bir eğitim kuruluşudur. Bu itibârla 
bünyesinde başka milletlere mensûb öğrencileri 
de barındırır. Nitekim, gerçekten de üniversitele
rimizde farklı milletlere mensûb öğrenciler de var
dır; ama bunların Türkiye’nin siyasî doktrinine 
göre ve Atatürk inkılabları ve ilkeleri doğrultusunda 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı olarak yetişmelerini de 
bu doktrine inanmalarını da kânûn mârifetiyle zo
runlu kılmayı hedef almak, tek kelimeyle, abestir. 
Bu yabancı öğrencilerin: 1) Türk milletinin millî, 
ahlâkî, İnsanî, mânevî ve kültürel değerlerini taşıyan,
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2) Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, 3) 
Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorum
luluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren 
kimseler olmaları da düşünülemez.

Ayrıca üniversite hocalarının büyük bir kısmı, 
mesleklerinin mâhiyeti dolayısıyla, öğrencilerin- 
de bu türlü bir doktrini gerçekleştirecek: 1) istek, 
2) inanç, 3) bilgi, 4) irâde, 5) zaman ve 6) davra
nıştan zâten doğal olarak yoksundurlar. Öte yan
dan da öğrencilerin büyük bölümü kendilerine 
aşılanmakta olan objektif düşünme melekesi git
gide geliştikçe her şeyi yeni kazandıkları bilimsel 
yol-yordam ve yöntemlerin eleğinden geçirdikleri 
bir fikrî kriz döneminde bulunduklarından, zâten 
hemen her türlü zoraki doktrinleştirilmeye karşı 
doğal olarak tepki gösteren bir tutum içindedir
ler.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kânûnu’nda Yük
sek Öğretim’in amacı hakkında:

1) Üniversite tarafından gerçekleştirilmesi 
fiilen mümkün olmayan,

2) Üniversitenin tabiatına uymayan,
3) Ütopik
ibârelerin yer almış olmasına karşılık öğrenci

lerin yetişmesi açısından Yüksek Öğretim’in ev
rensel aslî hedeflerine hiç yer verilmemiş olması 
Türkiye’de Yüksek Öğretim’in bugün içinde bu
lunduğu:

Haşan Aycın, Gece Yürüyüşü

A) İçler acısı buhranın,
B) Çelişkilerin,
C ) Keyfîliklerin ve
Ç) Deontolojik ve etik gerilemenin
ana sebebini teşkil etmektedir. Kısacası, üni

versitelerimiz aslî ve evrensel hedeflerinden 
2 5 4 7 sayılı kânûn marifetiyle tecrid edilmiş bu
lunmaktadırlar.

Yeni YOK Kânûnu Taslağının 
Doktriner Temeli

AKP Hükümetinin hazırladığı yeni YÖK Kânûnu 
tasarısında ise pek çok yönden 2547 sayılı YÖK 
Kânûnu’nun yukarıda zikredilmiş olan 4 numara
lı maddesini andıran aşağıdaki 5 numaralı madde 
yer almaktadır.

“Ana ilkeler
Madde 5- Yükseköğretim kurumlan:
a) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrul

tusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin 
kazandırılmasını sağlamak,

[“Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı hizmet bilinci" ne 
demektir? Bunu üniversitelerimizdeki yabancı öğ
rencilere nasıl uygulayabiliriz? Üniversitenin bu 
“bilinci” zorunlu “Devrim Târihi” dersleriyle sağ
laması muhâldir. Çünkü bu ders, öğrenciler için 
de bu dersi verenler için de oldum olası, aynı na
karatların zevksiz tekrârından ibâret bir “sıkıntı” 
olagelmiştir. Ayrıca üniversitelerimizdeki yabancı 
öğrencileri de bu cendereye tâbi’ tutmanın pratik 
ne faydası vardır? Bu, eğitime hâlâ ideolojik ola
rak bakıldığının kanıtı değildir de nedir?]

b) Millî kültürümüzü evrensel kültür içinde geliş
tirerek öğrencilere, millî birlik ve beraberliği kuvvet
lendirici ruh ve irade gücü kazandırmak,

[Bu ibâre birilerine yaranmak için mânâsını ve 
neye delâlet ettiğini bilmediği barok ve fuzûlî söz
leri sıralayarak mâlümâtfuruşluk eden ve üstelik 
de bu tutumunun “aferin” ile ödüllendirileceğini 
ümid edenlerin vehmini yansıtıyor gibidir. “Millî 
kültürümüzü evrensel kültür içinde geliştirmek" 
bir kânûn teklifine konulabilecek en tâlihsiz, en 
isâbetsiz, en onur kırıcı, câhilce bir ibâredir. Millî 
kültürü, (her ne demekse) “evrensel kültür”den 
aşağı gören yâni kendi millî kültüründen âdetâ 
utanç duyan, esef edilecek bir hâleti yansıtmakta
dır.]
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c) Evrensel hukuk ilkeleri, Ana
yasa ve kanunlarda öngörülen temel 
hak ve hürriyetler ile adalet, özgürlük 
ve eşitlik gibi kavramları bilimsel alan
da gözetmek,

[“Evrensel hukuk ilkeleri” ne 
demektir? Anayasamız ve kânûnla- 
rımız “evrensel hukuk ilkeleri”ni 
dışlamakta mıdır ki bu kânûn tasla
ğında bu eksiklik giderilmeğe çalı
şılmaktadır? Ayrıca Anayasa’ya ve 
kânûnlara herkesin ve bu arada 
üniversitelerin de uyması zorunlu
dur. Burada bunun kânûn maddesi 
olarak hatırlatılması fuzûlîdir.]

ç) Hukukun üstünlüğünü ve ev
rensel insan haklarını savunmak ve bu 
bilincin toplum geneline yerleşmesi 
için faaliyette bulunmak,

[(Adâlet idrâki değil de) huku
kun üstünlüğü 1 ve evrensel insan 
hakları bilincini üniversitelerin 
toplum geneline yerleşmesi için ne 
gibi etkin faaliyette bulunulacağını 
doğrusu merak ediyorum. Üniversi
teler, bu gâyeyi gerçekleştirmek 
için, yüksek tirajlı ve (kimse para 
verip de almayacağı için) bedâvâ 
dağıtılacak gazeteler mi yayınlaya
caklar, radyo ve televizyon istas
yonları mı kuracaklardır? Bu (ç) 
fıkrası da tazammun ettiği husûslar 
idrâk edilmeden lâf olsun diye tas
lağa dercedilmiş görünümündedir.]

d) Eğitim-öğretim ve araştırma fa 
aliyetlerinde mevcut kaynaklan; reka
betçi bir anlayış içinde, şeffaflık ve he
sap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda etkin ve verimli 
bir biçimde kullanmak,

[Bu çok kötü redaksiyonda “hesap verilebilir- 
lik  ilkesi” ne anlama gelmektedir? Bu ilke hangi 
kânûnda açıklanmıştır? Ayrıca “rekâbeti teşvik 
edici tutum’ u anlıyorum da “rekâbetçi anlayış” 
nedir? Çok merak ediyorum.]

e) Öğretim elemanlarını ders, araştırma ve yayın- 
lannda özgür kılmak,

[Üniversitenin öğretim elemanlarını araştırma 
ve yayınlarını yönlendirmemesi, üniversite zihni
yetinin kemâliyle tecellî ettiği her yerde, zâten

akademik bir gelenektir. Fakat öğ
retim elemanları derslerinde aslâ 
özgür olamaz ve olmamalıdırlar. 
Bir öğretim üyesinin hangi dersi, 
hangi müfredât çerçevesinde vere
ceği: 1) bu öğretim üyesinin isteği
ne, fakat 2) yetkili Fakülte ya da 
Enstitü kurullarının da kayda geçi
rilen müsaadesine bağlı olmalıdır 
(Bu, en -azından ben üniversitedey
ken böyle idi), e) fıkrasının ders ko
nusunda tanıdığı özgürlük geçerli 
olursa bir öğretim üyesi, meselâ so
rumluluğunda gözüken “Integrodi- 
feransiyel Denklemler” dersi yeri
ne bir sömestre boyunca pekâlâ 
“Shakespeare-Francis Bacon Etki- 
leşmesi”ni ders niyetine anlatabilir 
(Benim zamanımda öğretim üyeleri 
derslerde özgür olsalardı, en azından 
bunun saçmalığını gözler önüne ser
mek için ben bunu bir kere olsun böy
le yapardım).

f) Karar alma ve uygulama süreç
lerinde çoğulculuğu ve demokratik 
katılımı sağlamak,

[Kânûn taslağının ilgili diğer 
maddelerinde üniversitelerdeki 
yetkili karar kurullarının çoğulcu
luğu ve demokratik katılımı sağla
yacak biçimde teşekkül ettirilmiş 
olduğu görülmektedir. Bu durumda 
bu f) fıkrası da bu 5. Madde’de bu
lunmaması gereken fuzûlî bir reto- 

' riktir.]
g) Her türlü eylem ve işlemde; 

herkesin eğitim-öğretim hakkını, sos
yal devlet anlayışı çerçevesinde gözeterek fırsat eşitli
ğini sağlamak,

[Herkesin eğitim-öğretim hakkı zâten Anaya- 
sa’nın teminâtı altında olup “sosyal devlet anlayı- 
şı”n a(!) bağlı kılınamaz. Bu son ibâre fuzûlîdir.] 

ğ) Eğitim-öğretimi; öğrenci odaklı kılmak ve öğ
rencilerin bu süreçlere etkin katılımını sağlayacak ön
lemler almak,

[“Eğitim-öğretimi öğrenci odaklı kılmak” ne 
demek istediği anlaşılmayan muğlâk bir ifâdedir. 
Üniversitede eğitim ve öğretim yalnızca ve yalnız
ca “1) hakikati araştırma, 2) teşhis etme, ve 3) bi

f a

t

Haşan Aycın, Bocurgat v ^ ı /
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limsel hatâlarda geri dönme haysiyeti” odaklı ki- 
lınabilir. Gerisi siyasal ve popülist retoriktir, ves
selam!]

h) Bilimsel araştırmaların temel hak ve hürriyetle
ri ve insanlık onurunu zedeleyecek şekilde kullanıl
masını engellemek,

[Bu, üniversitenin görevi değildir. Görevi 
olabilmesi için bu kânûn taslağındaki gibi bir gö
revlendirme maddesi yetmez. Bu görevin gerekli 
kıldığı yetkiyi uygulayabilecek imkânların üniver
siteye ayrı ve ayrıntılı bir kânûnla bahşedilmesi de 
gerekir. Bir öğretim üyesi belirli bir kimyasalın 
hayvanlar üzerinde geçici bir hafıza kaybına yol 
açtığını tesbit edip de bunu bilimsel bir makâley- 
le yayınlar da bu sonucu meselâ belirli bazı mah- 
feller insan üzerinde de denemek isterse üniversi
te buna nasıl ve hangi yaptırımla engel olabile
cektir ki?]

ı) Bilimsel çalışmalarda ve diğer faaliyetlerde; ka
mu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum ör
gütleri, ulusal ve uluslararası bilim kuruluşlarıyla iş
birliği yapmak,

[Bu ifâde, herhangi bir kısıtlayıcı şart ihtivâ et
mediğinden, sanki bütün bilimsel çalışmalar için 
bir zorunluluk imiş gibi bir hüküm getirmektedir. 
Bu doğru değildir. Bir öğretim üyesi meselâ Yük
sek Enerji Fiziği’ndeki “Sicimler Teorisi” hakkın
da bir bilimsel çalışma yaparken “kamu kurum ve 
kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri, ulu
sal ve uluslararası bilim kuruluşlarıyla işbirliği 
yapması” ne zorunludur ve ne de gereklidir. Bu 
bakımdan bu fıkranın redaksiyonu da diğerleri- 
ninki gibi iltibâsa yol açmağa müsaid fâhiş bir ace
miliktedir.]

i) Eğitim-öğretim plân ve programlarım; bilimsel 
esaslar çerçevesinde, ülke ve bölge ihtiyaçlarına göre 
hazırlamak, uygulamak ve geliştirmek,

[Bu kânûn taslağını hazırlayanlardan, en azın
dan, meselâ: 1) Genel Rölâtivite Teorisi, 2) Sino
loji, 3) Fizikte Matematik Metotlar, 4) Bilim T â
rihi, 5) Akseleratörler, 6) Dîvan Edebiyâtı, 7) Os- 
manlı’mn inhitat Yılları, 7) Tayristorlar, 8) Uzak
tan Algılama ve Teşhis, 9) Genetik, 10) Tansör 
Hesabı, 11) Harmoni ve Kontrpuan, 12) Genel 
Cerrâhîye Giriş, 13) Kozmoloji, ve 14) Tıbbî De
ontoloji ... ilh gibi derslerin eğitim-öğretim prog
ramları çerçevesinde ülke ve özellikle de bölge ih
tiyaçlarına göre nasıl A) hazırlanacaklarını, B)

uygulanacaklarını, ve C) geliştirileceklerini açık
lamalarını bekliyorum.]

j) Eğitim-öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetlerin 
yürütülmesinde; kültürel ve tarihsel değerler ile çevre
yi korumak ve bu bilinci geliştirmekle, [Kültürel ve 
târihsel değerlerin korunması İçişleri, Kültür ve 
Millî Eğitim Bakanlıklarının; çevreyi korumak ise 
gene İçişleri Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı’mn ve 
Orman Bakanlığı’nm görevleridir. Bu görevleri 
üniversitelere yüklemek abestir çünkü bu üniver
sitelerin işi değildir ve onlar bu işi yürütemezler.] 
yükümlüdür."

Sonuç

Bu kadarlık bir açıklama YOK Kânûnu tasarısının 
bu hâliyle çözümden ziyâde, zaman içinde, sonu 
gelmeyecek hukukî tartışmalara gebe olduğuna 
yeterince işâret etmektedir. Tasarının geri kalan 
kısmı hakkındaki düşüncelerimi kâğıda dökme
min ise geri kalan ömrümü aşabileceğinden endî
şe ettiğimden buna hiç teşebbüs etmedim.

Hükümetlerin üniversiteler söz konusu oldu
ğunda her çeşit ideolojik, popülist ibârelerden te- 
cerrüt etmeleri ve üniversitenin Evrensel Hede
finin , öğrencinin:

1) Objektif ve rasyonel olarak düşünmesini bir 
davranış biçimi hâline getirmesini,

2) Bunun için gerekli yöntemleri ve alışkan
lıkları kazanmasını,

3) Yalnızca Hakîkat’ı: A) araştırmasını, B) 
keşf etmesini, C) beyân etmesini, D) savunması
nı, ve

4) Kendi hatâlarını: A ) teşhis, B) tesbit, C) 
temyiz ve Ç) kabül edecek olgunluğa ulaşmasını

emsalsiz bir fazilet mertebesine yükseltmek 
olduğu husûsuna kendilerini odaklamaları gerek
lidir. Aksi hâlde üniversitelerimiz kânûn mârife- 
tiyle evrensel amaçlarından uzaklaştırılmış ola
caklardır. ■

1 Burada vahim bir kavram kargaşası vardır. Hukuk ancak 
adaletin iyi ya da kötü bir yansımasıdır. Adalet idrâki hu
kuk idrâkinin üstünde yer alır ve böyle telkin edilmelidir. 
Nazi Almanyası da, Stalin Rusyası da, Franco İspanyası 
da, Pinochet Şilisi de birer hukuk devleti idiler ama âdil 
birer devlet olamadılar. Hukuku en üst düzeyde “doku
nulmaz bir kutsal” kılmak adâletsizlikleri önemsiz kılma
nın, ne yazık ki, bahânesi olabilmektedir.
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yü k sek ö ğ r etim  r efo r m u n d a  
GEÇ KALINDI

CAFER MARANGOZ

M illetler ve medeniyetler arası yarışın 
tüm hızıyla devam ettiği günümüzde bi
lime, bilimin güvenilir rehberliğine her 

zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Bir 
toplumun başı dik ve refah içinde yaşayabilmesi, 
önemli ölçüde bilim ve teknolojideki gücüne bağ- 
lıdır. Teknoloji, bilimsel bilginin uygulama alanı
na aktarılmasıdır. Bilim, bilimsel zihniyet ve yete
ri kadar bilgi üretimi olmadan teknolojide ve uy
gulama alanlarında ilerleme olmaz. Bilim üretil
meden, yeterli bilgi birikimi olmadan, sadece tek
noloji ithali yoluyla, milletler arasında devam 
eden baş döndürücü siyasi, sosyal, kültürel, eko
nomik yarışı sürdürmek ve medeniyetler yarışını 
kazanmak şöyle dursun, mevcut durumumuzu ve 
yerimizi korumak bile mümkün değildir.

İleri ülkelerde yükseköğretim ve özellikle üni
versiteler, özerkliğe ve akademik özgürlüğe sahip 
“bilgi ve hizmet üreten fabrikalar” olarak ta
nımlanmaktadır. Gelişmemiş ülkelerde ise üni
versite ulus devletin ideolojik silahı olarak bilinir. 
Halbuki, en değerli servet, en büyük zenginlik, 
en iyi rehber, en kuvvetli güvenlik gücü ve en iyi 
silah bilgidir. Bilginin önemi arttıkça yükseköğ
retimin önemi de artmaktadır. Uluslararası yarış
ta üniversitelerde üretilen bilginin kalitesi ve 
ekonomiye olan katkısı, gittikçe belirleyici rol 
oynamaktadır. İşte bu yüzden, yükseköğretimi ve 
üniversiteyi ilgilendiren sorunlar, sadece bizde 
değil gelişmiş ülkelerde de üzerinde çok düşünü
len, kafa yorulan temel meselelerin başında gel
mektedir.

Üniversitenin Ü ç Önemli Özelliği

Batılı bilim adamları, üniversitenin olmazsa olmaz 
üç özelliğinin olduğunu, diğer özelliklerinin değiş
tirilebileceğini ve gerektiğinde terk edilebileceği
ni belirtmişlerdir (1 -2 ). Korunması gereken üç 
özellik şunlardır: l.Yeni bilgi üretme görevi: Di
ğer kurumlardan farklı olarak üniversite, herhan
gi bir sorunun sorulabildiği ve herhangi bir ceva
bın verilebildiği bir yerdir. İşte bu akademik öz
gürlüktür ve mutlaka yasayla güvence altına 
alınmalıdır. 2 . Ölümsüz doğrulan koruma ve 
yayma görevi: Üniversite artık sadece üst düzey 
kamu görevlilerini yetiştiren bir kurum değil, kit
le eğitimi veren bir büyük kurumdur. Topluma 
doğruları söyleyen ve toplumun lokomotifi olan 
üniversitedir. 3 . İnsanlığa hizmet görevi: Ü ni
versite yakın çevrenin, ülkenin ve tüm insanlığın 
ekonomik, politik, eğitim, sağlık, sosyal ve diğer 
problemlerine çözüm üretmekle görevlidir.

Diğer Ülkelerde Neler Oluyor?

Tüm ileri ülkeler, 1990’lı yıllarda yükseköğretim 
sistemlerinde reform denecek kadar önemli deği
şiklikler yaptılar. Yeni bin yılın girişimci, üretken, 
sanayi ile entegre olmuş, toplumun ve ekonomi
nin lokomotifi haline gelmiş, özerk-özgür, çağdaş 
üniversitelerini oluşturdular. Bu amaçla İngiltere 
ve İsveç 1992’de, Avusturya 2002’de yeni yükse
köğretim yasaları çıkardılar (3 -16 ). Üyesi olmaya 
çalıştığımız Avrupa Birliğinde ve aday ülkelerde
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eğitim ve yükseköğretim sistemleri sürekli olarak 
yenilenmekte ve asgari bir uyum için çalışmalar 
sürdürülmektedir.

Yükseköğretim sistemi için öngörülen yapısal 
değişiklik ilk olarak, 25 Mayıs 1998’de Alman, 
Fransız, İngiliz ve İtalyan Eğitim Bakanlarının im
zaladığı Sorbon Deklarasyonu’nda (17)  yer aldı. 
Daha sonra, 19 Haziran 1999’da Avrupa’ daki 31 
ülkenin Eğitim Bakanları, Bolonya Deklarasyo- 
nu’nu (18) imzaladılar. (Bolonya Deklarasyonun
da Türkiye Milli Eğitim Bakanı’nın imzası yok
tur). Türkiye Prag Bildirisini (18-19 Mayıs 2001) 
imzalayarak, yükseköğretimde A B’ye uyum için 
gerekli reformları yapacağını taahhüt etti. Avrupa 
Yükseköğretim Alanı adı verilen plan son kez 18- 
19 Eylül 2003 Berlin Toplantısında 33 ülkenin 
Milli Eğitim Bakanlarınca ele alındı ve 2010 yılı
na kadar gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar be
lirlendi.

Bizde Yükseköğretim

2003 yılında üniversite giriş sınavına 1502644 
kişi başvurmuş, bunların ancak 3 1 1498’i, yani 
yaklaşık % 20’si yerleştirilmiştir. Sınav sonucu 
tercih yapanların sayısı 796266’dır. Bunlardan 
484 bin 762 lise mezunu açıkta kalmıştır. Son 
günlerde yaşananlar bu acıklı tablodan bazı ke
simlerin pek etkilenmediğini göstermektedir. 
Halbuki 2002 yılında Avustralya’da elli bin öğ
renci üniversiteye yerleştirilemedi diye adeta kı
yamet kopmuştu.

1995 yılında Türkiye’ de yükseköğretim çağ 
nüfusunun (18-24 yaş) % 18’i, bir yükseköğretim 
kurumunda okumaktaydı ve bu oranla Türkiye 
Dünya ülkeleri arasında 60-sırada bulunmaktaydı. 
Söz konusu oran ABD ’de %81, Noreç’te % 55, 
Güney Kore’de %52, Fransa’da & 50, Birleşik 
Krallıkta %48, Yunanistan’da &38 idi. Aynı dö
nemde, 1998 Dünya Gelişmişlik Göstergelerine 
göre bir milyon nüfusa düşen araştırmacı-teknis- 
yen sayısı Türkiye’de 200 iken, İsveç’te 6000, 
Fransa’da 5000, Norveç’te 5000, Güney Kore’de 
2300, Avusturya’da 2000 idi.

1995 yılında yükseköğretimdeki öğrenci başı
na kamu kaynaklarından yapılan harcama Türki
ye’de 755 dolar, Avrupa’da 65 8 5  dolar dünya or
talaması ise 3 3 7 0  dolar idi.

Üniversitelerin Verimi

Yükseköğretimin başarısı verimiyle ölçülür. Ü ni
versitelerin veriminin temel göstergeleri şunlardır

1. Mezun ettiği öğrencilerin kalitesi ve işlerin
deki başarıları

2. Dünya bilimine yapmış olduğu katkı, yani 
ürettiği bilgi

3. Üretilen bilginin paraya dönüştürülmesi ve 
pazarlanması (patent)

4. Çevreye, millete ve dünya insanlığına sun
duğu hizmet.

Dünya bilimine yapılan katkının ölçüsü belli 
dergilerde yayınlanan makale sayıları, bu makale
lerin aldığı atıf sayıları ve alman patent sayıları
dır.

TÜ BİTA K ’ın bulgülarına göre, Türkiye 1999 
yılında SCI (Science Citation Index)’ye giren 
makale sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 
25. sırada bulunmaktaydı. Ancak, Türkiye’nin 
gerçek yeri bu değildir. Çünkü ülke nüfusları dik
kate alındığında, Türkiye’nin dünya ülkeleri ara
sındaki yeri 51. sıra olmaktadır. Bu sıralamada 
Türkiye’nin ilk 40 ’a girebilmesi için yıllık makale 
sayısını en az iki katma çıkarması gerekir(19). 
Makalelerin aldığı atıf sayısına göre yerimiz daha 
da geridedir ve alman patent sayısına göre yapıla
cak bir sıralamada ise en gerilerde kaldığımız bi
linmektedir. Türkiye’nin 2001 yılında dünya bili
mine katkısı %0.7 dir. Aynı dönemde ABD’nin 
katkısı %27.5, İspanya’mn %2.5, Güney Kore’nin 
% 1.7, İsrail’in %1.2 dir(20).

Almanya’nın Hamburg şehrinde 1978’de ku
rulan Hamburg - Harburg Üniversitesi’nin 
1999’da 3500 öğrencisi, 100’ü profesör olmak üze
re 500 de öğretim elemanı vardı. Teknoloji ala
nında ve mühendislik eğitiminde öne çıkan ve 
endüstri ile sıkı bağlantıları olan bu üniversite yıl
da yaklaşık 100 patent üretmekte ve patentlerden 
elde edilen gelirler ilgili araştırıcılar ile kurumlar 
arasında paylaştırılmaktadır(21).

Patent başvurusu yapan 90 ülke içinde Türki
ye 1995 yılında ancak 64. sırayı alabilmiştir. 1999 
yılında Almanya 74232, İngiltere 31326, Fransa 
20000, İtalya 9613, İsviçre 6412 ve Türkiye 325 
patent başvurusu yapmıştır.

Üniversite toplumun lokomotifidir. İlerlemek,
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kalkınmayı sağlamak, sosyoekonomik ve politik 
problemleri çözebilme gücüne sahip olabilmek 
için birinci sınıf üniversitelere ihtiyaç vardır. A n
cak, yukarıda yer alan istatistik sonuçlarına bakı
lınca, üniversitelerimizin yetersiz olduğu, uygula
nan yükseköğretim sisteminin başarılı olmadığı ve 
Türkiye’nin yükseköğretim reformunda çok geç 
kaldığı anlaşılır.

Sorun Nerede?

Bir yükseköğretim sistemiyle ilgili sorunların ana 
kaynaklan şöyle sıralanabilir: Zihniyet, misyon 
(amaç), özerklik ve akademik özgürlük, sevk ve 
idare (yönetim), alt yapı, üniversiteye giriş siste
mi, müfredat ve öğretim metodu, kalite kontrolü, 
finans, öğretim üyesi yetiştirme, hesap verebilirlik 
ve etkili denetim.

Yukarıda sıralanan sorunların, en azından bir 
kısmını çözmek amacıyla mevcut Hükümet yeni 
bir Yükseköğretim Yasa Tasarısı oluşturmuş ve 
tartışmaya açmıştır. Bu yazıda daha çok üniversi
te yönetimi ile üst yönetim (YOK) üzerinde duru
lacak ve ileri ülkelerde görülen yeni eğilim ve uy
gulamaların ışığında bazı temel öneriler sıralana
caktır.

Yüksek Öğretim
Kurulu (YÖK)

Devlet üniversiteleri sadece öğretim üyelerinin ve 
üniversite rektörlerinin değil, bütün milletin ma
lıdır. Üniversite halktan toplanan vergilerle ve 
çok az da olsa öğrencilerden alman öğrenim harç
larıyla ayakta durmaktadır. Bu nedenle, bütün 
paydaşlar bir şekilde üniversite yönetiminde söz 
sahibi olmalıdır. Yani, parayı veren düdüğü daha 
çok çalmalıdır.

Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinde son on yıl
da gerçekleştirilen reformlarla üniversite yöneti
mi, ABD’deki üniversitelerin yönetimine benzer 
hale gelmiştir. Bu yönetim şeklinin temel özelliği, 
üniversite ile hükümet arasında bulunan ve her 
ikisinden de bağımsız olan bir ara kurumun varlı- 
ğıdır( 13-16). Mütevelli heyet, üniversite meclisi, 
yöneticiler kurulu v.s gibi adlar verilen bu kurum, 
üniversitenin misyonunu belirler. Gelişme planı
nı yapar, hükümetle olan irtibatı sağlar, finansla

ilgili problemleri çözer, rektörlüğün çalış
ma sistemini düzenler ve rektör seçimin
de en etkili rolü oynar. Avusturya’daki 
Üniversite Meclisi (University co- 
uncil) ile İsveç’te her üniversite 
için oluşturulan bir Yönetim 
Kurulu (Board of 
Governors) birer 
mütevelli heyet 
olarak düşünüle
bilir.

YÖK Nasıl
Oluşmalı?

B i r i n c i  
Ö n e r i :
Anayasa 
değişik-

Haşan Aycın, Gece Yürüyüşü

dilerek Yükseköğretim Kurulu üyeleri (21 kişi) 
TBMM tarafından seçilmelidir. Hiç değilse, üye
lerin 1/3’ünü TBM M , 1/3’ünü hükümet ve 
1/3’ünü de Üniversiteler Arası Kurulun belirledi
ği adaylar arasından Cumhurbaşkanı seçmelidir.

İkinci Öneri: Anayasa değişikliğine gidilme
den 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda ya
pılacak değişiklikle, YÖK üyelerinin yarıdan bir 
fazlası, en az doktora yapmış, çalışmalarıyla ve 
eserleriyle saygınlık kazanmış adaylar arasından 
Bakanlar Kurulu tarafından, geriye kalan üyeler 
de diğer paydaşlar tarafından seçilmelidir.

Türkiye şartlarında, her üniversite için ayrı bir 
ara-özerk kurul veya mütevelli heyet oluşturmak 
şimdilik daha zordur. Bu nedenle, YÖK üniversi
telerin hepsi için genel bir “mütevelli heyet” gi
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bi düşünülmeli ve Anayasada yapılacak değişik
likle rektör atamaları (kriterler ile birlikte ilan, 
müracaat ve değerlendirme safhalarını takiben) 
bu kumla bırakılmalıdır.

Eğer Anayasa değişmeyecekse, Cumhurbaşka
nı, YOK’ün belirleyeceği iki adaydan birini rektör 
olarak atamalıdır.

Rektör Seçimi

YOK’ten sonra en önemli sorun rektör ve rektör 
adayı seçimi ile ilgilidir. Mevcut YOK Yasasına 
göre, rektör hem yasamanın hem yürütmenin 
hem de yargının başıdır. Bu kadar yetki ancak 
krallarda bulunmaktadır. Üniversitelerde yasama 
ile yürütme birbirinden mutlaka ayrılmalıdır.

Tüm öğretim üyelerinin katıldığı bir rektör 
veya rektör adayı seçiminden vazgeçilmelidir. 
Rektörleri YÖK belirlemelidir. YÖK, Rektör 
adaylığı için en az 5 yıl profesörlük yapmış olma, 
eser ve deneyim sahibi olma gibi bazı temel şart
lar getirmelidir.Yani, yöneticilik deneyimi olma
yan ve üstelik bilimsel açıdan da yetersiz olanların 
aday olmaları yasayla engellenmelidir.

Boşalacak rektörlük en az iki ay önce YÖK ta
rafından ilan edilmeli, kriterlere uyan istekliler 
özgeçmiş ve yayın listeleriyle başvurmalı, başvuru
lar YÖK’ün oluşturacağı bir seçici kurul tarafın
dan değerlendirilmeli en uygun adayları YÖK ge
nel Kurulu belirlemeli ve YÖK başkanı bu aday 
veya adayları onaya sunmalıdır.

Rektör Adaylarını Öğretim Üyeleri Seçmemeli

Hükümetin hazırladığı yasa taslağında rektör seçi
mi ile ilgili maddede yer alan seçim sistemine, ya
ni bir üniversitede görev yapan tüm öğretim üye
lerinin katıldığı bir seçim sistemine ileri ülkelerde 
rastlanmaz. Bu konuda A B ’deki uygulamalar ve 
yönelimler iyice incelenmelidir. Avusturya, Dani
marka ve Norveç son bir yıl içinde seçim siste
minden vazgeçmişlerdir. Ayrıca, böyle bir sistem 
bizim bünyemize de uygun değildir.

Devlet üniversitelerinde rektör seçimi için ha
len uygulanan ve eskisine göre biraz daha iyi olsa 
da uygulanması düşünülen sistemin dört önemli 
zararı unutulmamalıdır(22):

1. Zaman ve verim kaybı

2. Kutuplaşmaya sebep olması
3. Yönetimin seçime endeksli hale gelmesi
4. Daha az oy alanların atanmasının (çoğu za

man böyle olmaktadır) yol açtığı sürekli huzursuz
luk.

Üniversitelerde rektör seçimi ile üniversite 
özerkliğini ve çağdaşlığı özdeşleştirenlerin ileri 
sürdükleri, fakat hukuk, akıl ve mantık açısından 
tutarsız olan bir düşünce vardır: O da; “apartman 
yöneticisini, köylü muhtarını seçiyor da öğretim 
üyeleri niçin yöneticilerini seçmesin” şeklindeki 
görüştür. İlk bakışta çok çekici gelen bu düşünce, 
hem doğm değildir, hem de sonuçları açısından 
telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olmak
tadır. Apartmanda yöneticiyi seçenler apartman
daki dairelerin sahipleri veya kiracılarıdır. Köyde 
muhtarı seçenler de köyün sahipleridir. Halbuki, 
üniversitenin tapusu öğretim üyelerinde değildir. 
Öğretim üyeleri paydaşlardan sadece küçük bir 
bölümünü oluştururlar. Devlet üniversiteleri bü
tün toplumun malıdır. O halde, mal sahipleri bir 
şekilde üniversite üst yönetiminde ve üniversite 
yönetiminde söz sahibi olmalıdır.

Rektör adayı olanlar ile, daha başlangıçta on
lara yakın destek verenler, seçim çalışmalarına en 
az bir yıl öncesinden başlamaktadırlar. Seçmen 
kazanmak maksadıyla, oy hakkı olan öğretim üye
leri tekrar tekrar ziyaret edilmekte ve saatler süren 
konuşmalar-tartışmalar yapılmaktadır. Böylece, 
araştırmaya eğitime ve bilim üretmeye ayrılması 
gereken binlerce saatlik zaman boşa harcanmakta 
ve sonuçta üniversitenin verimi düşmektedir. Bir 
üniversitede, özellikle rektör seçiminin olduğu 
yıl bilim üretiminin azaldığı ve verimin düştüğü 
açıktır.

Seçim çalışmaları, öğretim üyelerinin gruplara 
ayrılmalarına, kutuplaşmalarına ve kısır çekişme 
içine düşmelerine yol açmaktadır. Çünkü, ne pa
hasına olursa olsun, rakipler yıpratılmak ve yok 
edilmelidir. O halde, günün tehdit ve tehlike ola
rak algılanan suçu ne ise rakipler o suçla suçlan
mak, etki ve yetki sahibi üst makamlara durma
dan ihbar ve iftira yağdırılmalıdır. Evet, ne yazık 
ki olan budur. Akademik hayatlarında, yabancı 
dilde 10 sayfalık bir araştırması bile olmayan mili
tan bilim adamları, araştırma, eğitim, öğretim ve 
topluma hizmet işini bırakıp, rakiplerini suçla
mak, yıpratmak ve yok etmek için, içi yalan ve if
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tira ile dolu yüzler
ce sayfa yazıyı hazır
layarak üst makam
lara ve etkili çevre
lere postalamakta
dırlar.

H e p s i n d e n  
önemlisi, üniversite 
rektörlerinin çoğu 
zaman seçime en
deksli bir yol izle
meleridir. Mevcut 
rektör, bir sonraki 
seçimde ilk sırayı 
kapabilme veya bir 
yandaşına devrede- 
bilme endişesiyle üniversiteyi yönetme ihtiyacını 
duymaktadır. Bazı üniversitelerimizde, seçim yılı
nın son aylarında bile mantar gibi yardımcı do
çent ataması yapılmaktadır. Akademik eleman 
alımı için verilen ilanlarda serbest rekabeti teşvik 
edici ifadeler yerine, yandaşları tanımlayıcı ifade
lere yer verilmektedir. Böyle bir tutum en azından 
görevi kötüye kullanma değil midir? Asistan alın
masından, yardımcı doçent, doçent ve profesör 
kadrolarının ilanına kadar bütün basamaklarda 
hem ilk hem de son sözü rektörün söylemesi doğ
ru mudur?..

Akademik kadrolara eleman alma ve terfi işle
rinde ileri ülkelerde uygulanan kurallar, yani ser
best rekabet kuralları uygulanmadıkça, adama 
göre iş kuralı gözetildikçe, içten beslenmenin 
önüne geçilmedikçe veya rektör seçiminde vere
ceği oya göre, ya da siyasi görüş ve düşüncesine 
göre adam aramaya devam edildikçe çağdaş, özerk 
ve özgür üniversiteden söz edilemez.

Koçi Bey, 1631 yılında Dördüncü Murat’a 
sunduğu raporda “bilginin devamı bilginlerledir. 
O yüzden yüce ataları zamanında bilgiye ve bil
ginlere olan hürmet ve ikram hiç bir devlette ol
mamıştır... Bugün ilim yolu dahi fevkalade bo
zulmuştur... İlmiyeye ait yüksek makamların 
şunun bunun aracılığı ile verilmesi doğru değil- 
dir”demektedir(23). Aradan bunca zaman geç
mesine rağmen değişen bir şey yok... Ancak, bili
nen bir şey var: O  da, ileri ülkelerin çağdaş üni
versitelerinde Koçi Bey’in savunduğu prensiplere 
harfiyen uyulduğudur. Amerika Birleşik Devletle

rinde yüksek öğretimin “ amiral gemisi “ olarak 
bilinen Harvard Üniversitesinde 11 yıl süreyle 
dekanlık yapmış H . Rosovsky bu hususu açıkça 
ifade etmektedir:

“Sürekli kadroya atama yapılırken ideal öl
çülerimiz sadece beyinle ilgilidir. En iyi bilim 
adamı-öğretmenleri aramaktayız ve bunların ay
nı zamanda berbat kişilikleri varsa, ne yapalım, 
bilim uğruna bağrımıza seve seve taş basarız”. 
“Rektöre bir bilim dalındaki en iyi bilim adamı
nı kendi düşüncesine göre seçme yetkisi veril- 
memiştir”(24). Çünkü Harvard’m rektörü aynı 
şehirdeki Yönetim Kuruluna, yönetim kurulu ise 
Gözetim Kuruluna karşı sorumludur. Bizde ise 
rektör YÖK’e şikayet edilebilir. YOK’ün yaptığı 
ise, şikayetçiyi rektöre bildirmekten ibarettir.

Avrupa’dan Örnekler
Avrupa Birliği üyesi olan dört ülkede, yükse

köğretimde yönetimin nasıl olduğu aşağıda özet
lenmiştir. Bu özetler de önerilerimizin ne kadar 
isabetli olduğunu göstermektedir. Yapılan son re
formlarla, A B üyelerindeki yükseköğretim siste
mi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yükseköğ
retim sistemine benzer hale gelmiştir. ABD’deki 
sistemin en önemli özelliği her üniversitenin bir 
mütevelli heyetinin olması ve rektörü bu heyetin 
atamasıdır.

1. Avusturya: Üniversite senatosu 3 kişiyi 
teklif eder, Üniversite Meclisi rektörü belirler. 
Senatonun 12-24 üyesi vardır. Bu üyelerin tümü 
seçimle gelir.

Üniversite Meclisi (University Council):
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Meclis 5,7 veya 9 üyeden ibarettir. Bu üyeler üni
versitedeki diğer kurullara üye olamazlar. Beş kişi
lik Meclisin üyeleri şöyle seçilir: a ) . İki üyeyi Se
nato seçer b) İki üyeyi Federal Hükümet atar c) 
Bir üye karşılıklı anlaşma ile belirlenir. Rektörü 
atayan üniversite meclisi başkanmı kendisi seçer. 
Rektör meclisin üyesi değildir(13).

2. Almanya: Almanya’da rektör seçimi küçük 
bir grupça (üniversite profesörlerini, diğer öğretim 
elemanlarını ve idari personeli temsil eden yakla
şık 35 kişilik bir grup) gerçekleştirilir. Atamayı 
Eyalet Eğitim Bakanı yapar ve bu rektör sadece 
akademik rektördür, mali konularda yetkili değil
dir. Mali konularda yetkili olan KANZLER’i 
Eyalet Eğitim Bakanı atar(25-26).

3. Fransa: Tüm yüksekokul müdürlerini Milli 
Eğitim Bakanı atar. Üniversite rektörünü ise, her 
biri 20-40 arasında üyeye sahip olan Bilim Kuru
lu, Yönetim Kurulu ve Öğrenci İşleri Kurulu ortak 
toplantıda seçer ve Milli Eğitim Bakanı atar. Bu 
üç kuruldaki akademisyenlerin miktarı % 60 ka- 
dardır(25-27).

4 . İsveç: Her Üniversitenin bir Yönetim Ku
rulu (Board of Governors) vardır. Yönetim Kuru
lu üye sayısı 15’i geçmemektedir. Yönetim Kuru- 
lu’nun başkanmı ve üyelerin yarıdan bir fazlasını 
Hükümet atamakta, diğer üyeler ise öğretim ele
manları ve diğer paydaşlar tarafından seçilmekte
dir. Kurul Başkanı o üniversitede kadrolu eleman 
değildir. İşte rektör adayını bu kurul belirler ve 
atamayı (en çok 6 yıl süreyle) Hükümet ya- 
par( 1 4 ,1 5 ,2 5 ,2 6 ,2 8 ).

Özet ve Öneriler

1. Çıkarılacak yeni Yükseköğretim Yasası’nda 
akademik özgürlük ve özerklik tam olarak tanım
lanmalı ve güvence altına alınmalıdır. Akademis
yenler fikir, söz ve yazıları nedeniyle zarara uğra
tılmamalıdır. Siyasi iktidarlara ve diğer kurumlara 
üniversitelerin günlük yönetimine müdahale im
kanı verilmemelidir. Siyasi iktidarın yükseköğre
timle ilgili görevi, doğrudan yönetim ve denetim 
değil, gözetimdir.

2. Bir Milli Mütevelli Heyet gibi görev yap
ması gereken yeni YÖK’ün üyelerini, üniversitele
rin gerçek sahibi adına, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi seçmelidir. Seçilecek üyelerde en az. dok

tora yapmış olmak, araştırma, eğitim-öğretim, hiz
met ve yönetimde deneyim sahibi olmak ve her
hangi bir siyasi partiyle ilişkisi olmamak gibi özel
likler aranmalıdır.

3. Rektörleri ya doğrudan YÖK atamalı veya 
rektör adaylarını YÖK belirleyip onaya sunmalı
dır. Bütün öğretim üyelerinin katılacağı bir seçim 
sistemi tekrar geriye, karanlığa ve bataklığa dönüş 
olur. Böyle bir durum üniversiteleri göz göre göre 
yok oluşa sürüklemektir. AB ve OECD ülkelerin
de seçim sistemi tamamen terk edilmektedir(29). 
Eğer mevcut seçim sistemi korunacaksa, yeni 
bir yasa çıkarmaya hiç gerek yoktur.

4- Üniversitede yasama organı ile yürütme or
ganı birbirinden ayrılmalı, bu organlardan birisine 
üye olan diğerine olmamalıdır. Rektörün hem ya
sama, hem yürütme hem de yargının başı olması 
doğru değildir.

5. Hesap verebilirlik açıkça tanımlanmalıdır. 
Kimin kime hesap vereceği belli olmalı, görevini 
kötüye kullanan, taraf tutan ve başarısız olan rek
törden ve diğer yöneticilerden hesap soracak etki
li bir organ bulunmalıdır. Yetki ile sorumluluk 
dengelenmedikçe ve hesap verebilirlik bulunma
dıkça mali özerklik yarar değil zarar getirir.

6. Akademik kadrolara atamada tam am en. 
açık, şeffaf, üniversal ve özellikle rekabete dayalı 
bir sistem getirilmelidir. Adama göre iş ilanları 
verilmemeli, işe göre adam aranmalı. Yasal düzen
leme, serbestçe yarışanlar arasından sadece akade
mik açıdan en iyisinin seçilmesini sağlayacak güç
te ve yeterlilikte olmalıdır.

7. Yasada, iç ve dış denetim, kalite güvencesi,
verimlilik ve kalite kontrolü ile ilgili organlar, ku
rumlar ve düzenlemeler yer almalıdır. ■
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Giriş

B u yazıda, kısaca YOK diye bilinen Yükse
köğretim Kurulu’ nun kuruluş amacı, or
ganları, organlarının oluşum ve işleyiş 

tarzı, bunların görevleri anlatılmaktadır. Bu ara
da bağlı kuruluşlar ve görevlerinin yanı sıra, öne
mine binaen mevcut mevzuata göre Rektör ata
malarının prosedürü ve bunda Yükseköğretim 
Kurulunun rolü açıklanmaya çalışılmaktadır.

Kuruluş Amacı

Yükseköğretim Kurulu, Anayasamızın 131. mad
desinde ifade edildiği gibi ‘Yükseköğretim Ku- 
rumlarınm öğretimini planlamak, düzenlemek, 
yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurulula
rındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma fa
aliyetlerini yönlendirmek, bu kurumlarm kanun
da belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda ku
rulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis 
edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılma
sını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştiril
mesi için planlama yapmak’ maksadı ile kurul
muştur.

Yükseköğretim Kurulu; üniversiteler, Bakan
lar Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığınca seçi
len ve sayıları, nitelikleri ve seçilme usulleri ka
nunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve 
öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profe
sörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşka
nınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğ

rudan doğruya seçilen üyelerden oluşur. Kurulun 
teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma 
esasları 4 kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yükse
köğretim Kanunu ile düzenlenmiştir.

Yükseköğretim Kanununun 6. maddesinde 
Yükseköğretim Kurulu; ‘tüm yükseköğretimi dü
zenleyen ve yükseköğretim kurumlannm faali
yetlerine yön veren, bu kanunla kendisine veri
len görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve 
kamu tüzelkişiliğine sahip bir kuruluş’ şeklinde 
tanımlanmıştır.

Yükseköğretim Kuruluna; Yükseköğretim 
Denetleme Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştir
me Merkezi ile gerekli planlama, araştırma, geliş
tirme, değerlendirme, bütçe, yatırım ve koordi
nasyon faaliyetleri ile ilgili birimler bağlıdır.

Organları ve Bunların Oluşumları

Yükseköğretim Kurulunun organları, Genel Ku
rul, Başkan ve Yürütme Kurulu'ndan oluşur. 
Yükseköğretim Kanununun 6. maddesine göre 
Yükseköğretim Kurulu; Cumhurbaşkanı tara
fından, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı 
hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sure
tiyle seçilen yedi, Bakanlar Kurulunca, temayüz 
etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya 
emeklileri arasından, (hakim ve savcı sınıfından 
olanlar için Bakanlığı ve kendilerinin muvafaka
ti alınmak kaydıyla) seçilen yedi, Genelkurmay 
Başkanlığınca seçilen bir, Milli Eğitim Bakanlı
ğınca seçilen iki, Üniversitelerarası Kurulca,
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Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerin
den seçilen yedi, kişiden oluşur. Cumhurbaşkanı 
tarafından doğrudan seçilen yedi üyenin dışında
ki diğer seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanı
nın onayı ile kesinleşir. Bu üyeliklerin seçimleri 
bir ay içinde; Cumhurbaşkanı tarafından onay
lanmayanların yerine yeni adayların seçimleri ise 
iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhur
başkanınca doğrudan atama yapılır.

Yükseköğretim Kurulu, 2 Ağustos 1997 tari
hine kadar kanun gereği yukarıda belirtilen ma
kamlarca seçilen yirmi dört üyeden oluşuyordu. 
Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan 
iki üyenin atamasının Anayasanın 131. maddesi
ne aykırı bulunması nedeniyle Anayasa Malike- 
mesi’nin 2 Ağustos 1997 gün ve 23068 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 1997/21 Esas, 
1997/48 Karar sayılı kararı ile iptal edilmiş, o ta
rihten günümüze kadar Genel Kurul başkan da
hil yirmi iki kişiden oluşmaktadır.

Yükseköğretim Genel Kurulu

Yükseköğretim Genel Kurulu, yukarıda belirtilen 
şekilde seçilip atanan üyelerden oluşur. Kurul 
üyeliğinin süresi dört yıldır. Dört yıllık görev sü
resi biten üyeler ile herhangi bir sebeple Kurul
dan ayrılanların yerine yeniden dört yıl süreyle 
seçim ve atama yapılır. Süreleri sona eren üyele
rin Kurula yeniden seçilmeleri mümkündür . 
Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl 
süreyle bir Başkan seçer. Genel Kurul, her yarı 
yılda en az üç defa toplanır. Başkanın çağrısı ve
ya üyelerin en az üçte birinin yazılı isteği üzerine 
olağanüstü toplantılar yapılabilir. Milli Eğitim 
Bakanı, gerekli gördüğü hallerde, Kurula katılır 
ve başkanlık eder. Yükseköğretim Genel Kuru- 
lu’nun toplantı nisabı ondörttür. Genel Kurulda 
kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile 
alınır. Oylamalarda eşitlik olması halinde, Baş
kanın oyu iki sayılır. Genel kurula seçilen üyele
rin kurumlan ile ilişkisi devam eder. Yükseköğre
tim Kurulunun, asli görevleri ile ilişkileri kesil
meyen üyeleri hariç, diğer üyeleri, seçim ve göre
ve devamlarında, kanunlarda öngörülen yaş had
dine tabi değildirler.

Genel Kurul, Yükseköğretim Kanunu ile ken

disine verilen görevlerden, Yükseköğretiminin 
planlaması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denet
lenmesi, yönetmeliklerin hazırlanması, yükse
köğretim üst kuruluşlarıyla, üniversitelerce hazır
lanan bütçelerin tetkik ve onaylaması ile rektör
lüklere aday gösterme dışında kalan yetki ve gö
revlerinden uygun gördüğü bölümleri Yürütme 
Kuruluna devredebilir.

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu, başkan dahil dokuz kişiden olu
şur ve tamamı Genel Kurul üyeleri arasından se
çilir. Yürütme Kuruluna katılacak olan ve Genel 
Kurul Üyeleri arasından seçilecek iki başkan ve
kilinden biri Kurul Başkanınca; diğeri ise Genel 
Kurul tarafından seçilir. Genel Kurulca Yürütme 
Kuruluna katılacak diğer altı üyenin ikisi Cum
hurbaşkanınca doğrudan atanan; ikisi Bakanlar 
Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığınca seçilen; 
ikisi ise Üniversitelerarası Kurul tarafından seçi
len üyeler arasından seçilir. Hakim ve savcı sını
fından olan üye, Yürütme Kurulu üyeliğine seçi
lemez.

Kurul üyeleri sürekli görev yaparlar. Kurul 
Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri; kamu yararı
na çalışan demek ve kurumlar ile vakıflar ve 
bunların kurmuş olduğu kurum ve kuruluşlarda 
herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Ba
kanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışın
da herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuru
luşlarda çalışamazlar. Yürütme Kurulu’nun Baş
kan ve Üyelerinin ücretleri 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa göre en yüksek Devlet me
muruna ödenen aylık (ek gösterge, yan ödeme ve 

, her çeşit tazminatlar dahil) iki katını geçmemek 
üzere Bakanlar Kurulu’nca tespit edilir. Yürütme 
Kurulunda görev alanlara ayrıca kamu kurulula
rınca ücret ödenmez. Emekli olanların ise emek
li aylıklarının ödenmesine devam olunur. Yürüt
me Kurulu’nda görev alan kamu personelinin her 
türlü özlük hakları saklı kalır ve aylıksız izinli sa
yılırlar.

Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında 
herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, 
hastalık ve mazeret izinleri hariç bir ay hizmete 
devam etmeyen Yürütme Kurulu üyeleri görevle
rinden ayrılmış sayılırlar.
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Başkan

Yüksek Öğretim Kumlu Başkanı, Kurul üyeleri 
arasından Cumhurbaşkanınca dört yıl süreyle 
atanır. Yükseköğretim Genel Kurulu ile Yürütme 
Kurulu’na başkanlık eder. Başkanın yokluğunda, 
Başkanın görevlendirdiği başkan vekillerinden 
biri Başkana vekalet eder.

Kanun ve yönetmelik hükümleriyle Yükse- 
köğretim Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu ka
rarlarının uygulanmasından sorumlu olan Baş
kan, Kurulu temsil eder, seçimi Kurula verilen 
akademik personelin ve diğer kişilerin atamaları
nı yapar.

Yükseköğretim Kurulunun Görevleri

a) Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda be

lirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda ku
rulması, geliştirilmesi, eğitim-öğretim faaliyetle
rinin gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alan- 
lannm ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının 
yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa 
ve uzun vadeli planlar hazırlamak, üniversiteler 
tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar 
çerçevesinde etkili bir biçimde kullanılmasını 
gözetim ve denetim altında bulundurmak,

b) Yükseköğretim kurumlan arasında bu Ka
nunda belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrul
tusunda birleştirici, bütünleştirici, sürekli, 
ahenkli ve geliştirici işbirliği ve kordinasyonu 
sağlamak,

c) Üniversite çalışmalarının en verimli dü
zeyde sürdürülmesi için büyümenin sınırlarını 
tespit etmek ve yaz öğretimi, gece öğretimi, ikili 
öğretim gibi tedbirler almak,

d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedef
leri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması 
çerçevesi içinde;

(D  Yeni üniversite kurulmasına ve gerekti
ğinde birleştirilmesine ilişkin önerilerini veya 
görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,

(2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve 
yüksekokul açılmasına, birleştirilmesi veya kapa
tılması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversite
lerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve 
gereği için Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,

Yükseköğretim kurumlan içinde bölüm, ana- 
bilim ve ana sanat dalları ile uygulama ve araştır
ma merkezi açılması, birleştirilmesi veya kapatıl
ması; konservatuar, meslek yüksekokulu veya 
destek, hazırlık okul veya birimleri kurulması ile 
ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gele
cek öneriler üzerine karar vermek,

Eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğura
cak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine 
veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversi
telerden gelecek önerilere göre veya doğrudan 
karar verip uygulatmak,

(3 ) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükse
köğretim kurumlarının kuruluş, amaç ve esasları
nı inceleyerek görüşlerini ilgili makama sunmak,

e) Yükseköğretim kurumlarmda eğitim-öğre
tim programlarının asgari ders saatlerini ve süre
lerini, öğrencilerin yatay ve dikey geçişleriyle ve

*\\VER S/y
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yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğre
nim yapmalarına ilişkin esasları Üniversitelera
rası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmek,

f) Üniversitelerin ihtiyaçlarını, eğitim-öğre- 
tim programlarını, bilim dallarının niteliklerini, 
araştırma faaliyetlerini uygulama alanlarını, bi
na, araç gereç ve benzeri imkanlar ve öğrenci sa
yılarını ve diğer ilgili hususları dikkate alarak; 
üniversitelerin profesör, doçent ve yardımcı do
çent kadrolarını dengeli bir oranda tespit etmek,

g) Her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet 
raporlarını inceleyerek değerlendirmek; üstün 
başarı gösterenlerle, yeterli görülmeyenleri tespit 
etmek ve gerekli önlemleri almak,

h) Üniversitelerin her eğitim-öğretim progra
mına kabul edeceği öğrenci sayısı önerilerini in
celeyerek kapasitelerini tespit etmek; insan gücü 
planlaması, kurumların kapasiteleri ve öğrencile
rin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğre
timdeki yönlendirme esasların da dikkate alarak 
öğrencilerin seçilmesi ve kabul edilmesi ile ilgili 
esasları tespit etmek,

ı) Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurulu
lara girişte imkan ve fırsat eşitliği sağlayacak ön
lemleri almak,

j)  Her eğitim-öğretim programında öğrenci
lerden alınacak harca ait ilgili yükseköğretim ku
mullarının önerilerini inceleyerek karara bağla
mak,

k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversi- 
telerce hazırlanan bütçeleri tetkik ve onayladık
tan sonra Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,

1) Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuştur
mak ve karara bağlamak, öğretim elemanların
dan bu Kanunda öngörülen görevleri yerine ge
tirmekte yetersizliği görülenler ile bu Kanunda 
belirlenen yükseköğretimin amaç, ana ilkeleri ve 
öngördüğü düzene aykırı harekette bulunanları 
rektörün önerisi üzerine veya doğrudan, normal 
usulüne göre, yükseköğretim kurumlan ile ilişik
lerini kesmek veya denenmek üzere başka bir 
yükseköğretim kurumuna atamak,

m) Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel 
milli komiteler ve çalışma grupları kurmak, 

n) Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmek
te olan üniversitelere gelişmiş üniversitelerin 
eğitim-öğretim ve eleman yetiştirme alanlarında

yapacağı katkıyı gerçekleştirmek için gelişmiş 
üniversiteleri görevlendirmek ve bu konudaki 
uygulama esaslarını tespit etmek,

o) Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğre
tim kurumlarının bu kanun hükümlerine göre 
açılması hususundaki görüş ve önerilerini Milli 
Eğitim Bakanlığına sunmak, bu kurumlara ilişkin 
gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunları gözet
mek, denetlemek,

p) Yurt dışındaki yükseköğretim kuruluların
dan alınmış ön lisans, lisans ve lisans üstü diplo
maların denkliğini tespit etmek,

r) Yükseköğretim Kanunuyla kendisine veri
len diğer görevleri yapmaktır.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu

Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Yükseköğre-
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tim Kurulu adına üniversiteleri, bağlı birimlerini, 
öğretim elemanlarını ve bunların faaliyetlerini 
gözetim ve denetim altında bulunduran, Yükse
köğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu; Yükseköğ
retim Kurulu tarafından önerilecek beş profesör 
üye, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay tarafından 
gösterilecek üçer aday arasından Yükseköğretim 
Kurulu tarafından seçilip önerilecek birer üye, 
Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakan
lığınca seçilecek birer üyeden oluşur. Bu suretle 
tespit edilen Yükseköğretim Denetleme Kurulu 
üyelerinin atanmaları, cari usullere göre yapılır. 
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı, bu 
kurul üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı tarafından atanır.

Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin 
görev süresi iki, diğerlerinin ise altı yıldır-Genel- 
kurmay Başkanlığınca seçilen üye, diğer özlük 
hakları saklı kalmak kaydı ile maaşsız izinli sayı
lır. Diğer üyelerin kurumlan ile ilişikleri kesilir. 
Kurul üyelerinin yaş haddi öğretim üyelerinde ol
duğu gibidir-

Genelkurmay Başkanlığınca seçilenin dışın
daki üyelerin üçte biri her iki yılda bir yenilenir. 
Süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri 
mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin nor
mal süreden önce sona ermesi halinde, eski üye
nin kalan süresini tamamlamak üzere aynı statü
de yenisi seçilir.

Kurul üyelerinin ücretleri, Yükseköğretim 
Kurulu üyelerine ödenen ücreti geçmeyecek şe
kilde Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Emekli 
olarak seçilenlerin emekli maaşlarının ödenme
sine devam edilir.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeleri, 
Bakanlar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu tara
fından verilen istisnai geçici görevler dışında hiç 
bir kamu kuruluşu veya özel kuruluşta ücretli ve 
ücretsiz çalışamazlar. Üyelerden geçici görevlen
dirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde, 
yıllık izin hariç, toplam üç ay hizmete devam et
meyenler kuruldan ayrılmış sayılır.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerin
den görev süreleri sona ereceklerin yerine seçim
ler Eylül ayında yapılır ve atanan üyeler seçimi 
izleyen Ocak ayı başında göreve başlarlar.

Yükseköğretim Denetleme 
Kurulunun Görevleri

a) Yükseköğretim Kurumlarmda, eğitim-öğretim 
ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen ama
ca ve ana ilkelere uygunluğunu Yükseköğretim 
Kurulunca hazırlanacak esaslara göre ve onun 
adına denetlemek,

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından 
bu Yükseköğretim Kanunun 53’üncü maddesine 
göre istenen soruşturmaları yapmak,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından Yükse
köğretim Kanununa göre verilecek diğer görevle
ri yapmak,

şeklinde sayılabilir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükse
köğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçeve
sinde yükseköğretim kurumlarına öğrenci alın
ması amacıyla sınavları hazırlayan ve yapan, öğ
renci isteklerini de göz önünde tutarak Yükse
köğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre 
değerlendiren, öğrenci adaylarının yükseköğre
tim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu 
faaliyetlerle ilgili araştırmaları ve diğer hizmetle
ri yapan, Yükseköğretim Kuruluna bağlı, bir ku
ruluştur.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yük
seköğretim kurumlarının isteği üzerine yükseköğ
retim kurumlarına anket, doçentlik sınavları da
hil her düzeyde sınav ve değerlendirme ile öğren
ci kayıt işlemlerini ve Yükseköğretim Kurulunca 
verilecek diğer işleri yapar.

Merkez, bu hizmetleri ücret veya bedel karşı
lığı yapar.Toplanan ücret veya bedeller Yükse
köğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Fonunda toplanır.Fonun ita amiri Yüksek öğre
tim Kurulu Başkamdir. Bu fon öğrenci seçme ve 
yerleştirme hizmetleri için kullanılır. Fondan ya
pılacak harcamalarda ve diğer mali hususlarda 
döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır.Fonun 
yönetim, işletme ve denetim esasları Yükseköğ
retim Kurulunca tespit edilir.Her yıl sonunda 
fondan artan meblağ gelecek yılın fon hesabına 
aktarılır.
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Rektör Atamaları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. mad- 
desi gereğince; devlet üniversitelerinde rektör, 
profesör akademik unvanına sahip kişiler arasın
dan görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak 
üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek 
adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. 
Rektörün süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı 
yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dö
nemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üni
versite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişi
liğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oy
la yapılır-Oy veren her öğretim üyesi oy pusula
sına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda 
öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunma
sı şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 
saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime gedi
lir. Bu toplantıda en çok oy alan 6 kişi aday ola- 
rak seçilmiş sayılır, bunlardan Yükseköğretim 
Kurulu’nun seçeceği üç kişi atanmak üzere 
Cumhurbaşkanına sunulur. Vakıflarca kurulan 
üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rek
törün atanması, ilgili mütevelli heyet tarafından 
yapılır. Rektörlerin yaş haddi 67 dir. Ancak rek
tör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitin
ceye kadar yaş haddi aranmaz.

Sonuç

Yukarıda anlatılanlardan anlaşılacağı gibi anaya
sada sadece Yükseköğretim Kurulu’nun amacı, 
üyelerinin hangi kişi ve kurumlarca belirlenip 
atanacağı genel olarak ifade edilmekte hangi ku
rumun ne kadar üye belirleyeceği, YOK Başkanı’ 
nın nasıl atanacağı gibi diğer çok önemli husus
lar ilgili 2547 sayılı kanunla düzenlenmektedir. 
Dolaysıyla zaman zaman kamuoyunda rahatsızlık 
konusu olan ve YOK Başkanı ve üyelerinin seçi
liş şeklinin değiştirilmesi bir kanun değişikliği 
meselesi olup anayasa değişikliğini gerektirme
mektedir.

Yükseköğretim Kurulu başkanı hem genel ku
rulun hemde yürütme kurulunun başkanı olup 
denetleme kurulu başkanını seçme ve atama yet
kisine sahiptir. Bu da Rektör, dekan ve öğretim 
üyelerinin üzerinde demoklesin kılıcı gibi bir

baskı aracı olarak kullanflabilmektedir. Bunun 
bariz örnekleri yakın geçmişte, kendilerini YÖK 
Başkanı’nın emrinde hisseden denetleme kurulu 
başkan ve üyelerinin hazırladıkları zorlama ve 
yapay raporlarla, görevlerinden alınan rektörler
le yaşanmıştır.

Bir diğer önemli husus da kanunun verdiği 
yetkiye dayanarak Yükseköğretim Genel Kurulu
nun görevlerinin çok önemli bir kısmının yürüt
me kuruluna devredilmesinin sağlanmasıdır. 
Böylece Başkanlar yirmi iki kişilik genel kurul
dan çıkartmakta zaman zaman zorlanacakları ka
rarları, sürekli görev ile beraber çalıştıkları dokuz 
kişilik yürütme kurulündan kolaylıkla çıkartma 
yolunu seçebilmektedir. Zaten ülkemizin birçok 
kamu kuruluşunda yaşanan ‘kurulların konumla
rı itibarıyla başkanların güdümüne girmeleri ve 
asli işlevlerini hür iradeleriyle yerine getireme
meleri’ hususu bu kurullar için de ziyadesiyle iş- 
leye gelmiştir.Bunda başkanların, özellikle bazı 
üyeleri kritik kararların alınacağı toplantılar ön
cesinde birlikte veya ayrı ayrı toplayarak ‘asker 
böyle istiyor’, ‘Cumhurbaşkanı böyle istiyor’ gibi 
o günkü konjonktüre uygun ifade ve uyarılarla, 
yönlendirmelerinin rolü de yadsınamaz.

Özellikle rektör atamalarında bu telkin ve 
yönlendirmelerin daha yoğun olarak yaşandığı 
bilinmektedir. Bu nedenledir ki Yükseköğretim 
Kurulu’na ulaşan altı rektör adayından üniversi
tesinde en fazla oy alan adayların Cumhurbaşka
nına sunulacak listede yer almamalarına karşılık 
tek oy alan adayların bile bu listeye girdiklerini 
kamuoyu yakınen bilmektedir.'

Sonuç-olarak geçmişte ve günümüzde Yükse
köğretim Kurulu Başkanlari uygulamada yasa ile 
kendilerine verilen yetkilerin çok fazlasını kul
landıkları, kurumdan ziyade kendilerini çok daha 
fazla ön planda tutma çabası içinde oldukları gö
rülmektedir. Benzer durum maalesef rektörler 
için fazlasıyla gözlenmekte, yönetimde oldukları 
süre içinde isterlerse hiçbir öğretim elemanı bir 
üst akademik kadroya atanamamaktadır.

Bu nedenle ilgili yasalarda yapılacak değişik
liklerde, mutlaka bu husus değiştirilmeli kurulla
ra başkanlık edenlerin değil demokratik ve man
tıklı bir şekilde oluşturulacak kurulların bizzat 
yetkili ve sorumlu olmaları sağlanmalıdır. ■
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Ümran Dergisi, son zam anlarda AKP hükümetine karşı yürütülen psikolojik 
savaşta öncelikli araç o larak  kullanılan Y O K  ve Üniversite yönetimleri 

konusunda değerli bilim ve siyaset adam larım ızın görüşlerine başvurdu. 
Bu görüşleri aşağıda sunuyoruz.

Hazırlayanlar:
Hikmet Erdem, Halil Çonkar, Emrah Kulaklı, Abbas Apaydın

Muhafızların Paranoyak Refleksi
Şefik Dursun

Ü zülerek söyleyeyim ki; Ana Muhalefet 
Partisi, bazı üniversite rektörleri ve çağ 
açıp kapatan bir ordunun bazı mensupla- 

rı birlikte hareket 
ederek milletin arzusu 
hilafına bir durum or
taya çıkarıyorlar. 
Meclisin bu kanunu 
değiştirem eyeceğin
den, bu işin iktidarın 
yetkisinde olduğunu 
görmek istemiyorlar. 
Kabul edilebilecek bir 
durum değil bu. M ec
lis bu ülkede hür ve 

açık seçimlerle oluşmuşsa bu iradeye saygı göster
mek lazım. Yani milletin iradesine saygı göster
mek lazım. Yasaları beğenmeyebiliriz ama çıktık
tan sonra ona uymak durumundayız. Benim de be
ğenmediğim yasalar var. Ben onları düzeltmek 
için uğraşıyorum. İşte 2547 sayılı yasa. Kimseye 
haksız yere suçlamada bulunmuyoruz. Yanlışlığı 
ortaya koyuyoruz ve bu yanlış diyoruz. Biz Milli 
Eğitim Bakanlığına da Üniversite Eğitim Eleman
ları Dayanışma Demeği olarak teklifimizi götür
dük. Bu çalışmalarla ilgili birikimlerimizi aktar
dık. Ama ne kadar yankı buldu; çok az. Öğretim 
üyeleri, meslek liseleriyle ilgili hükümetin mecli
se sevkettiği taslağı bahane ederek kuruldaki gö

rüşmeleri sürdürmekten vazgeçtiler. Daha geçmiş
te ise süre verildi. On güne kadar kendileri görüş 
bildireceklerdi, bildirmemişlerdir ve zaten bildir- 
meyeceklerdi.

Bazıları işi gücü bıraktı, ‘meslek lisesi mezunla
rı üniversitede istedikleri yere gelemesin, böylece 
Cumhuriyet korunsun’ diyor. Çok basit bir değer
lendirme. Bunu bir paranoya olarak görüyorum 
ben. İstanbul Üniversitesi rektörü ‘ikinci kez se
çilmeksem cumhuriyet tehlikeye düşer’ propa
gandasını yaptı. Cumhuriyet bir tek insana mı 
bağlı? Bir rektör başka birinin seçilmesini Cum
huriyet için tehlikeli görebiliyor.. O kadar aşırı bir 
değerlendirme şekli ki bu; korku, bir paranoya 
hali söz konusu. Sanki cumhuriyet onlar olmadan 
yaşamayacak..

Bilgi çağı hızla toplumun sosyal yapısını ve 
teknolojiyi değiştiriyor. Dolayısıyla insan hakları 
ve özgürlükleri yani artık insan öne çıkıyor. Cum
huriyetin işte bu konuda gelişmesi gerekiyor. Ü ni
versitelerde ve bazı diğer kurumlarda temel hak ve 
özgürlükler zedelendi; Cumhuriyetin ise üniversi
tenin ve öğrencinin haklarını koruması gerekiyor. 
Bu millet buna layık değil mi? Bazı özgürlükleri 
bahşetmek için A B ’ye mi muhtaç kaldık?

Üzerinde konuştuğumuz kavganın sebebi üni
versite değil. Kavganın sebebi siyasidir ve üniver
siteleri manivela olarak kullanıyorlar. Üniversi
te manivela olarak kullandığında örneğin Kemal 
Gürüz her türlü tehdidi savurabiliyor. Niçin? O 
makamda olduğu için. Kimin makamı? Milletin 
makamı. Toplumun insanlara verdiği emanete in
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sanların sahip çıkması gerekir. Ama bugün muha
lefet, rektörler ve ordu elele millete yönelmiş bir 
gücü kullanıyorlar. Milletin neyi kaldı? Artık her- 
şeyi istediğiniz hale getirdiniz. Mesela İmam Ha
tipleri bitirdiniz. Şunu sormak lazım. B azı insan- 
lan n  bu  ülkede yaşam asını istem iyor m usunuz 
y oksa? Böyle mi Cumhuriyet kurtulur? Bu Cum
huriyet bizimdir; bazı gruplar hep kendi menfaati
ne kullanacaklar değil ki? Bu devlet bizim, üniver
site de bizim, başkasının değil.

Meslek liselilerin üniversiteye girmemesiyle 
Cumhuriyet ve rejim sorunu çözülmez. Öğretim 
üyelerinin kendi sorunlarını çözeceği bir ortak 
platform olmalı ve bunun yetkisi olmalı. Neticede 
de öğretim üyelerine huzur ve güven sağlanmalı.. 
Hükümet bu işi yapmak istiyorsa gücünü göster
meli ve her şeyden önce böyle bir güce eriştiğini 
ispatlamalı. Eğer uygun bir değişiklik yapdmazsa 
bu fırsat bir daha zor ele geçer. Zaten onlar bu de
ğişiklikler için seçildiler. H üküm et bu  işi ya çöze
c ek  ya  da gidecek. Çok hassas bir konudur bu 
yüksek eğitim meselesi. Örneğin bir Kıbrıs mese
lesi gibi değildir. YÖK mevzuunda bir çentik var; 
hükümet bu meseleye o çentikle tutunmuş vazi
yette. Halledebilirse bence toplumun beklediği 
büyük bir sorunu çözmüş olur.

Aslında siyasal iktidar da kendi işini yapmalı, 
rektörler de ordu da kendi işini yapmalı. Meslek 
liselerinin hakkını bir yıl daha zayi etmek, gasp 
etmek ülkeye zarar verir. Bunlar eğitim politika
sıyla ilgili olmayan siyasi işlerdir. Siyasi polemik
ler, endişeler, manipülasyonlar sonucu mağdur 
edilen imam hatiplerin mağduriyeti gidermek sis
temin boynunun borcudur.

Süleyman Demirel muhalefetteyken YOK yok  
edilm elidir diyordu. Üniversiteler nasıl değiştirili
yor? Üniversiteler kullanılıyor mu? Kim kullanı
yor? Bunları sormak lazım. Geçmişte bunu söyle
yen bugün niye başka türlü diyor? ‘Dün dündür, 
bugün bugün müdür’ yoksa? '

Üniversitelerin kendilerine bağlı olması, kul
lananlara bir güç ve ayrıcalık veriyor. Üniversite 
sırtına binerek bu gücü kullanırsınız. TSK  da ya
pıyor, bu gücü kullanıyor. Darbeciler de bunu kul
lanıyor. Çünkü bir güç merkezi. Ü niversiteyi ş e 
killendirm ek bir ayrıcalıktır. 12 Eylül’den sonra 
Üniversite üzerindeki güçlerini direk kullanmadı
lar. Ancak ne oldu. “P ost” b ir darbe  oldu. Yani

hesaplar gene oraya geldi bu darbe sonrası. Esas 
hedef hep üniversite oldu. 28 Şubat’tan sonra bir 
rektör -hiç yasal hakkı olmadığı halde- genelge 
yayınladı. Ve şimdi kimse düşüncesini ifade ede
miyor. 12 Eylül tipi bir sessizlik var.

Öğretim elemanları çok fazla konuşamıyor. 
Üniversitelerde rektörde bulunan yetkilerin öğre
tim üyelerine verilmesi lazım. Mesele sorunları 
çözmekse, hizmet de zaten kuramların sorunlarını 
çözmektir. İşte rektör bunu öğretim üyeleriyle bir
likte yapacak. Şimdi ne yapıyorlar? Öğretim üye
lerini topluyorlar ama onların karar alma yetkisi 
yok, sadece düşüncesini söyleyebilen kişileri din
liyorlar, sonra hep kendileri siyasi olarak karar alı
yorlar ve sonra da öğretim üyelerinin dediğini ya
pıyoruz diyorlar. Ama böyle değil. 12 Eylül’den 
sonra da bu böyle gidiyordu şimdi de. Yani rektör 
kalkıyor, ‘siz bizim düşündüğümüzü nasıl tenkit 
edersiniz’ diyor veya ‘bu fakülteye hizmet etmeye
ceğim’ diyor, fakülteler arasında ayırımcılık yapı
yor. Mesele beni destekleyenler - desteklemeyen
ler meselesi.. Rektörler fiili olarak yetkilerini böy
le kullanıyorlar. 2547 sayılı yasa o zamanda öğre
tim üyelerine söz hakkı vermiyordu, 28 Şubat’tan 
sonra da vermiyor. Buna ben paran oya  diyorum. 
Mesela benim eşimin başörtüsünden dolayı ona 
sağlık karnesi vermediler. Skandal.. Üniversite 
mensubu olmakla sağlık karnesindeki fotoğraf 
arasında ne alaka var. Ne ilgilendiriyor bu rektö
rü. Böyle garip şeyler oldu 28 Şubat’tan sonra. İş
te 2 8  Şubat yapım cılarının üniversite rektörle
riyle kesiştiği, buluştuğu n okta larda  bu  tür pat
lam alar m eydana geldi. 28  şubatçıların  istek le
ri, rektörlerin  iradeleriyle üniversitede kesişm iş
tir.

Bir askeri yetkilinin çıkıp ‘bu kanunu çıkara
mazsınız’ demesi zaten konsantrasyonu fark lı  
darbelerdir. 28 Şubatın havasını taşıyan uygula
malar bunlar. Siz bir bürokratsınız. İşinizi yapın. 
Hiç kimsenin söylediği bilimsel değil, sadece 
mevkilerini, erki koruma refleksi bunlar. Üniver
siteler milletindir, birilerinin babasının çiftliği de
ğil. Ayrıca Türkiye’nin gelişmesi üniversitelerin 
gelişmesine bağlı, özgürleşmesine bağlı.

Mevcut üniversite kanunu kesinlikle kişiye 
bağlı. Rektörlerin icraatlarına bakın ve karşılaştı
rın göreceksiniz. Neticede bu kanunun değişmesi 
lazım ama sivil toplum kuruluşlarının düşüncele
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rini alarak, öğretim üyelerinin görüşünü alarak. 
Hiç kimse de bunu sürüncemede bırakmamalı.

Ana Muhalefet Partisi aslında siyaseti meclis
te yapması gerekirken bakıyorsunuz Enez’de rek
törlerle birlikte Yüksek Öğretim Kanununu görü
şüyor, hükümete karşı tavır belirliyorlar. Kara 
Kuvvetleri Komutanıyla görüşüyorlar. Ardından 
Genel Kurmay Başkanlığından bir açıklama; ‘bi
zim bilgimiz var’ şeklinde. Irak’a gidecek askerle
rin orada konuşlanacakları yerleri açıklarken G e
nel Kurmay Başkanı’na gazeteciler soruyor: Mes
lek liseleriyle ilgili tavırları nasıl görüyorsunuz? O 
da diyor ki, ‘endişe ediyoruz’. ‘Bu anayasanın ilgi
li maddeleriyle çelişiyor mu, çelişmiyor mu, dik
kat edilmesi gerekir’ diyor. Böyle kendilerini mil
letin üzerinde görenler, yüksek öğretimle ilgili, 
İmam Hatiplerle ilgili karar verebiliyor, ‘kapatın’ 
diyor. Türkiye’de herkes kendi işiyle uğraşması ge
rekirken herkes yüksek eğitim kurumuyla uğraşı
yor. Çünkü kurum üzerinde söz ve güç sağlamak 
demek Türkiye’de iktidar olmak demek.. Bazı ki
şiler Türkiye’de iktidar olduklarını göstermek için 
yüksek öğretimdeki etkinliğini göstermeye çalışı
yor. Birbiriyle alakalı tüm bu tavırlar iletişim so
nucu sağlanmış olan tavırlar. Perde arkasından 
milletin girmediği yerlerde birlikte konuştuklarını 
düşünüyorum ben. İstanbul Üniversitesi rektörü 
“ordu-millet elele” kampanyası başlattı. Öbür ta
raftan, ‘ordu içerisindeki bazı insanlarla konuşup 
onların bu tarzda demeçler vermesini sağlayalım’ 
anlayışındalar.

Ana Muhalefet Partisi zannediyor ki üniversi
teler kendilerinin arka bahçeleri. İşi tamamen si
yasete döktüler ve üniversitenin esas sorunları 
olan konular geride kaldı. YÖK siyasallaşacak de
diler. Ama bakın YÖK şimdi zaten siyasallaşmış 
durumda. Millet olmadan hiçbir işin yürümeyece
ği ortada. Bu konuda meclisin, iktidarın, sivil top
lum örgütlerinin ağırlık koyması kadar doğal bir 
şey olamaz. 28 Şubat’tan sonra üniversitede yapı
lan her şey siyasidir. Kubilaycı kesilmeleri, Men
deres örneği vermeleri., hepsi siyasidir.

Eğer Türkiye’de ekonomi ve sosyal yapı ilerle
miyorsa üniversite sorunundadır bunun kökü. 
Üniversiteler ve öğretim üyeleri üretmek için uy
gun bir ortam arzuluyor. Bu huzurlu ortam 28 Şu- 
bat’tan sonra bozuldu. Üniversiteler rahat bırakıl
malı ki Türkiye çağa ayak uydurabilsin. Üniversi

te olarak öğretim üyesi sorununu ben çözerim ve 
bilimsel araştırmalara ben karar veririm. Sen güç 
odağı olarak, toplum mühendisi olarak ‘belli ko
nularda araştırma yapamazsın’ diyemezsin. Rezil
liğimiz bu üniversite sorunundan kaynaklanı
yor. Yani hortumun da soygunun da diğer huzur
suzlukların temeli üniversite sorunudur.

Şimdiye kadar Yüksek Öğretim Kanunu hep 
ihtilallerle düzenlendi. Şimdi bir sivil iktidar Yük
sek Öğretim Kanunu yapmaya talip oluyor. Dün
ya hızla gelişirken bu gelişmelere ayak uydurmaya, 
örneğin A B’ye girme konusunda bir takım deği
şiklikler yapmaya çalışıyor. Bu ortamda üniversi
tede farklı düşünceler rahatlıkla tartışılabilmelive 
üniversiteler gelişmeye öncülük etmelidir.

Çocuklar benliklerini değiştirip öyle üniversi
teye gidiyorlar. Üniversiteye yakışmayacak bir du
rum. Ben bu öğrenciyi alırım şunu almam diyor. 
Bu olacak şey mi? Bilgi üretiyorsun sen, senin gö
revin bu. Cumhuriyeti kollamak ve yaşatmak gö
revi senin görevin değil. Kim öğrenmek istiyorsa 
ve bunu hak etmişse öğretim üyesi olarak ona bil
giyi vermek durumundasm. Seçici olamazsın bu 
konuda.. Bir sivil toplum örgütü başkanı ve öğre
tim üyesi olarak herkesin eşit şartlarda üniversite
ye girebilme hakkına sahip olması gerektiğini dü
şünüyorum. Sınavda kim daha fazla yapıyorsa o 
kazanmalı.

“Yolsuzluklarını Örtbas Etmek 
İstiyorlar”

Bozkurt Yaşar Oztürk

Objektif bir değerlen
dirme yapmak gere
kirse; mevcut hükü
metin şu andaki tutu
mu içerik olarak doğ
ru, metot olarak yan
lış. İçeriksel doğruluk 
şu: 2547 sayılı YÖK 
yasası mutlaka değiş
meli. Başka çıkar yolu 
yok. Gelecek yasa ne 

kadar kötü olursa olsun mevcut yasadan kötü ola
maz. Bunu iyi bilmek lazım. Bunu YÖK Araştırma
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Komisyonunda vardığım araştırmalara dayanarak 
söylüyorum. Çünkü 2547 sayılı kanun yamalı bir 
bohça. İkincisi 12 Eylül Anayasasından gücünü 
alan YOK başkanı imparator; rektörler imparator- 
cuklar. Yani antidemokratik bir yasa. Şimdi eğer 
biz gerçekten çağdaş üniversite istiyorsak 2547 sa
yılı kanununu değiştirmeliyiz. Hükümet de bun- 
dan yana. Yalnız şimdi testereyi kendimize doğru 
çekelim. Hükümetin önceki bakanı Erkan Mum
cu bu işi iyice sulandırdı. Nasıl? Hazırlıksız bir ta
sarı oldu. Hiç bu işlerle uğraşanlarla konuşmadan, 
istişare etmeden sulandırılmış, ucube, çok alelace
le bir tasarı ortaya konmuştur. Sayın bakan Hüse
yin Çelik bey de maalesef sulandırılmış olarak bu
nu kucağında buldu. Maalesef aynen bir önceki 
bakan gibi -elinde olmadan- bu işi bilenlere fazla 
danışmadan kendi çevresindeki bazı kişilere sora
rak işe başladı. Sayın Çelik bir danışma kurulu 
oluşturdu, ama grubu geniş tutmalıydı. Sivil top
lum ve öğrenci kuruluşlarını ve YOK komisyonu 
raporunu değerlendirmeliydi. Nerede yanlış var, 
nerede hata var, hangi hortumlar var biz bunları 
öneriler kısmında ortaya koymuştuk. Oradan da 
faydalanılmadı. Komisyon başkanı Mustafa Gül’e 
de danışılmadı. Burada şu anda hükümette mev
cut olan iki kişi var: Sayın Azmi Ateş, sayın Prof. 
Dr. irfan Gündüz. Onlardan da faydalanılabilir
di. Zannedersem acele oldu. Hükümet mehter ta
kımının tersi gibi yani bir ileri iki geri hareket et
ti. Yıprandı, bu olmamalıydı. Bakan ne yapmalıy
dı? Topu ayağında tutmamalıydı, bu işi bilenlere 
pas etmeliydi. Biz biliyoruz iddiasında da değiliz 

• ama en azından bu konuda öğrenci kuruluşları ol
sun, demekler olsun, sivil kuruluşlar olsun görüş 
alınmalıydı. Mesela öğrenci elemanları demeği 
başkanı Prof. Dr. Şefik Dursun beyden niçin fay
dalanılmadı? Faydalanılabilirdi. Ama her şeye 
rağmen Sayın bakan Çelik beyin iyi niyetine de 
bu işi başaracağına da ben inanıyorum.

Biz birkaç arkadaşla bir araya gelip tasarı üze
rinde çalıştık; araştırmalar yaptık, yanlışlarını bize 
göre tespit ettik. Halbuki bu işte daha önce yar
dımda bulunmuş olsaydık bir ileri iki geri durumu 
olmazdı. Aslında bana sorulsaydı, Bakan olsaydım 
önce meclise anayasanın 80 ve 81. maddelerini 
getirirdim. Çünkü bunlar cumhurbaşkanına YÖK 
üye ve başkanını, rektörleri atama yetkisi, veriyor. 
YÖK kanunu değişti ama anayasanın o maddeleri

kalırsa, kanun anayasaya aykırı olacak ve Anaya
sa Mahkemesi bunu iptal edebilecek. Önce ana
yasadan başlaması lazım; sonra kanunla devam et
mesi lazım. Anayasanın 80 ve 81. maddeleri ön
celikle değişmeli. 368 milletvekili var, bunu kul
lanması lazım. Ayrıca bu maddelerin değişmesi 
gerektiğini cumhurbaşkanı da biliyor. O  da değiş
meli dedi komisyona. Çünkü demokratik değil. 
Cumhurbaşkanı rektörü ve YÖK başkanını niye 
seçsin ki? Öğrenciler ve öğretim üyeleri de bu işin 
içine katılarak ve bir kere, seçilen rektör bir daha 
seçilmeyerek bu seçim sistemi yeniden düzenlen
melidir ki ikinci seçimde bunu baskı unsuru ola
rak kullanmasın. Şimdi o metot eğer uygulanırsa o 
zaman demokrasi olur ve üniversite yüksek lise 
olmaktan kurtulur. Düşünce potansiyelinden yok
sun, sadece okuduğunu ezberleyen, araştırmadan 
uzak, düşündüğünü söylemekten uzak öğretim 
üyeleri oluştu. Hele hele rektörün dediğinin aksi
ne söyleyenlere bakın, başlarına neler geldi. Ör
neğin yakın zamanda İstanbul Üniversitesinde 
bir profesörün, üniversite yönetimi hakkında söy
ledikleri üzerine Çatalca’da bir balık çiftliğine sü
rüldüğü vakidir. 100. Yıl Üniversitesinde profe
sörün profesörlüğü elinden alınıyor. Böyle iş olur 
mu? Profesörlük bir anlık iş mi? Şimdi burada eğer 
biz demokrasi istiyorsak, eğer biz özgür düşünen 
insanlar istiyorsak, o zaman önce kendimize çeki 
düzen vermemiz lazım. 12 Eylül anayasası antide
mokratik bir 2547 sayılı yasa ortaya koydu; anaya
sanın 80 ve 81. maddeleri uygun değil, şimdi biz 
de bunu öncekiler gibi yapamayız. Kemal Gü- 
rüz’ün yerine başkasını getirerek bu iş olmaz. 
Çünkü onun yaptığının aynısını yapabilir. Biri gi
der biri gelir. Şunu diyorum: Bizim YÖK başkanı- 
nın ve rektörlerin yetkilerini kötüye kullanmala
rından sıkıntımız var.

Testerenin öbür ucuna gelecek olursak; -bunu 
kimse söyleyemez, ben söylüyorum- karşı çıkışla
rın ve tepkilerin hiçbirinin altında bilimsel bir ge
rekçe yoktur. Tasarıya karşı gelen üniversite ve 
YÖK, bu tasarıyı okuduklarından dolayı karşı de
ğiller. Ben okudum, onlar okumadı. Niye karşısı
nız diyoruz? ‘Ben hepsine karşıyım’ diyor. Somut 
bir gerekçesi yok, çünkü incelememişler. Sebep 
aslında şu: Geçmişte yapmış oldukları yolsuzluk
ların sıkıntıları var karşı gelenlerde. Yapılan yan
lışların sıkıntıları var. Biz Araştırma Komisyonu
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olarak 7 tane Kemal Gürüz hakkında, 5 tane Ke
mal Alemdaroğlu hakkında olmak üzere toplam 
33 tane suç duyurusunda bulunduk. Ankara Cum
huriyet Başsavcılığına başvurduk. O  da bunu ileti
yor. Müsaade istiyor. ‘Bu suç duyurusuna gerek 
yok’ diye YOK kurulu karar alıyor. Savcılık dava 
açamıyor. Bize diyorlar ki; siyasiler ne yaptınız? 
Olayı vatandaş bilmiyor. Biz ne yapalım? 
TBM M ’nin üzerinde bir makamın olduğunu, 
mahkemelerin üzerinde bir makamın olduğunu 
ben nerden bileyim. Ben meclisten aldığım güçle 
suç duyurusunda bulunuyorum. Ama YOK kurulu 
kabul etmiyor. Bu ne demek? ‘İktidar yani halk 
benim işime karışamaz; beni denetleyemezsin, 
ben farklıyım’ demek. ‘Ben yolsuzluğa devam ede
ceğim’ demektir bu. Bu daire 12 Eylül anayasasıy
la çizilmiş. Vekiller milletin haklarını koruyamı- 
yorlar, anayasadaki bu yetkiye rağmen. Ayrıca in
sanları kandırmak için iki şeye sığmıyorlar. Birin
ci genç kızların örtülerini kendi yolsuzluklarının 
üzerini örtmek için kullanıyorlar, İkincisi Ata
türk’ün arkasına gizleniyorlar. Can alıcı nokta 
bu: Mevcut YÖK yasasına karşı çıkanlar başörtü
sünü ve Atatürk’ü kamuflaj olarak kullanarak yol
suzluklarına devam ediyorlar. Nedir yolsuzlukları 
derseniz; YÖK raporumuz açık. Örneğin yurt dışı
na doktoraya burslu gitmek için almanız gereken
4 üzerinden 2.8 ortalama gerekliliği ihlal edilerek, 
bazı durularda 2.61 puanı olanı sınava almışlar. 
Bu bir örnek. Bir diğer örnek Avcılar’da 850 mil
yar lira keşif bedeli var. İhaleye çıkması lazım, 
çünkü indirilebilir, ama davetiye usulü 1 trilyon 
350 milyara ihalesiz işi verebiliyor. Bunlar basit 
örnek. Gürüz hakkında neler neler var, bir ince
leseniz. Bilimsel dergiler kütüphanelere gönderi
lir. Bir yıl 900 bin dolara şirketle anlaşma yapıla
rak dergi siparişi veriliyor. Dergiler gelmiyor, ama 
aynı dergiyle anlaşma yenileniyor. 1 milyon 800 
bin dolar gidiyor. Sonra araştırıyoruz ki böyle bir 
araştırma firması yok. Hayali bir firma ve Kemal 
Gürüz’ün o firmayla görüştüğünü söyleyen belge
ler var. Niceleri var. Bilmeniz gereken bir şey da
ha var: Bugün 2547 sayılı yasaya karşı çıkanlar 
geçmişte yaptıklarından korkuyorlar. Zamanaşımı 
da yok zaten. Denize düşüp de yüzme bilmeyen in
sanlar gibi çırpmıyorlar. Mesele bu.

Biz birçok üniversiteyi gezdik, inceledik. Her 
gittiğimiz yerde herkes 2547 sayalı yasaya ateş

püskürüyor, herkes. Nerde Türkan Saylan, nerde 
Aysel Çelikel? YÖK üyesi olduktan sonra nerde- 
ler? Bunlar karşı çıkıyorlardı, şimdi ne oldu? Bizim 
karşımızda ağlayanlar şimdi niçin çıkıp konuşmu
yorlar? Acaba mevki mi bu insanları değiştirdi? 
Bize söylediklerini unuttular mı? Niye arkasında 
değiller? Sindirilmişliktir bu. Dikkat edin bunlar 
makam sahibi oldular.

Şu ah meslek liseleriyle ilgili düzenlemeyi uy
gun görmeyenler bunun haksızlık olduğunu bili
yorlar. İmtihan, eşit şartlarda bilgi ve becerinin 
ölçülmesidir. Ana unsur şartların eşit olmasıdır. 
Bu olmazsa olmazdır. Biri geride öbürü ilerde ol
maz. Haksızlık var.

Yürüyüş yapanlar, çelenk koyanlar iyi niyetli 
değiller. Bunlar suyu bulandırarak geçmişlerini 
aklamak istiyorlar.

Ana muhalefet ise, muhalefet yapmak için 
muhalefet yapıyor. Mesela Behram Şimşek’in eği
timcilikle ne ilgisi var? Kaç gün öğretmenlik yap
mış? Kaç tane öğrenciye ders vermiş? Herkes işini 
yapsın. CHP eğitim komisyonuna gönderecek eği
timci bulamıyor. Şimşek diyor ki; meslek liseleriy
le ilgi yasa çıkarsa anayasanın 80 ve 81. maddele
rine aykırı olacağı için mahkeme bunu iptal eder. 
Hiç bir alakası yok. Bu maddeler belirttiğimiz gibi 
onunla alakalı değil ki. Bunu söylemek saçmalık. 
Diyanet İşleri Başkanı diyor ki; ‘dini yobazlar 
medyada tartışıyor’. YÖK meselesi de böyle. Bil
meyenler konuşmasın.

Türkiye’de Üniversite Var mı?
Mehmet Bekaroğlu

Üniversiteleri hiçbir zaman bir teknik konu ola
rak ele alıp konuşma
dık; “bilgi ve teknolo
ji üretme ve yayma en 
iyi şekilde nasıl olur, 
ülke gençlerini yetiş
tirmek, diploma sahi
bi yapmak ve onları 
geleceğe hazırlama
nın en uygun yolu ne
dir?” soruları üzerine 
kimse ciddi bir şekil
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de kafa yormadı. Aslında üniversitelerimizin hi
kayesi Türk modernleşmesinin hikayesi ile bütü
nüyle örtüşür. Türk modernleştirici eliti, üniversi
teleri, modernleştirmenin bir aracı olarak görmüş 
ama ufku hiçbir zaman modernleşmenin özünü 
kavramaya'«yetmediğinden modernleşme ile mo
dern bilginin bağlantısını kuramamış, yüzeysel ve 
şekli müdahaleler ve düzenlemelerle uğraşıp dur
muştur. Bu nedenle Türk üniversitelerinde, bilgi 
üretilmesinin asgari koşulu olan serbest üniversite 
ortamı hiçbir zaman tesis edilememiştir. Bu an
lamda Türk üniversiteleri hiçbir şekilde modern 
üniversite olmamışlardır.

Bilindiği gibi, bugün tartışma konusu olan 
üniversitelerdeki YOK sistemi 12 Eylül anlayışı
nın ürünüdür. 12 Eylül anlayışı ise Türk şekli mo
dernleşmesinin en kaba örneğidir. YÖK Kanunu, 
Milli Güvenlik Konseyi’nin ilk icraatlarından bi
ridir. 12 Eylül öncesi üniversitelerde meydana ge
len olayları sistem için ciddi bir tehdit olarak al
gılayan darbeciler, daha anayasa yapmadan YÖK 
Kanunu çıkararak üniversiteleri kontrol etmek is
temişlerdir. Elbette felsefi arka plandan yoksun 
olma ve bilgi eksikliği söz konusu ama bu akla zi
yan sistemin kurulmasında en önemli etken, 12 
Eylül darbecilerinin güvenlik endişesi, hatta para
noyası olmuştur. Toplumsal ilişkilerinin her ala
nında kendini hissettiren güvenlik paranoyası, 
üniversitelerde ağır ve üniversite kavramı ile teli
fi kabil olmayan bir baskı mekanizmasına dönüş
müştür. Öyle ki, bilgiden korkulur hale gelinmiş 
ve 2547 sayılı YÖK Kanununun ilkeler bölümün
de üniversite öğretim üyelerinin araştırmalarını 
yaparlarken nelere dikkat etmeleri gerektiği bile 
yazılmıştır. Bugün Türk üniversitelerinde akade
misyenler, evrensel bilgi üretirken “Acaba bölün
mez bütünlük ve laik cumhuriyet ilkelerine ters 
düşer miyim? diye üç kere düşünmek durumunda
lar, aksi takdirde her an kendilerini kapının 
önünde bulabilirler.

Bu anlayışın getirdiği uygulamalar, 12 Eylül 
döneminin ilk yıllarında bağımsız düşünen yüzler
ce öğretim elemanının üniversitelerle ilişkisini 
kesmiştir. Devam eden yıllarda da bağımsız düşü
nen akademisyenler üzerinde benzer baskılar de
vam etmiş, yine bir çoğu üniversitelerden ayrıl
mak zorunda kalmış, kalanlar da sindirilmiştir. Bu 
şekilde üniversiteler, 12 Eylül darbe konseyi üye

lerinin önünde esas duruşa geçen öğretim eleman
larına kalmıştır. Buna rağmen 90 ’lı yıllardan iti
baren baskı ortamına direnen, sorunlu da olsa ba
ğımsız araştırma yapmaya çalışan özgür düşünceli 
akademisyenler, az da olsa, görünmeye başlamış, 
ne var ki, 28 Şubat bu yeni filizlerin de köküne 
kibrit suyu dökmüştür.

Şimdi üniversiteler, 12 Eylül ve 28 Şubat’ın 
esas duruş ve brifing günlerinde çöreklenen bir 
anlayış ve kadronun elindedir. Bu anlayış üniver
siteleri bilgi üreten ve yayan kurumlar olarak de
ğil, resmi ideolojinin kaleleri, koruyucu ve yayıcı 
araçları olarak görüyor, dolayısıyla üniversiteler, 
“Bölünmez bütünlük ve laik Cumhuriyet” için 
tehdit olabilecek unsurlardan uzak tutuluyor.

Üniversiteleri yeniden kurma iddiası, bu anla
yışı gözden geçirmeyi gerektiriyor. Bilgiden kork
mayan, bağımsız araştırma ve özgür ortamı esas 
alan yeni bir anlayışla üniversitelerde reform ya
pılmaya karar verildiğinde bu sefer, yirmi yılı aş
kın bir süreden beri devam eden YÖK sisteminin 
oluşturduğu statükoyu, iktidarları için korumak is
teyecek bir kadronun direnişi ile karşı karşıya ka
lınacaktır. Bugün aslanlı yolda arş yiğitler yürüyü
şü yapanlar bunlardır.

Bu süre içinde üniversitelerde söz sahibi, hatta 
tutunmanın ölçüsü, bilimsellik değil, esas duruşta 
hizayı korumak ve brifinglere uyum yeteneği ol
muştur. Şu anda her biri birer dukalığa dönüşen 
rektörlüklerin etrafında her üniversitede en az yü
zer kişilik bir iç kadro oluşmuştur. Bu kadro, YÖK 
sisteminin rektörlere verdiği padişah yetkilerine 
dayanarak kendi çaplarında müthiş bir iktidar gü
cü kullanmaktadırlar. İstemediklerini atabilen, is
tediklerini yükseltip atayabilen, ayrıca döner ser
meye manipulasyonları ile diğer öğretim üyelerine 
göre daha çok kazanan rektör ve adamları, ağızla
rından köpükler atarak Onuncu Yıl Marşı okur
ken, “Bölünmez bütünlük ve laik Cumhuriyet”ten 
çok bu iktidar gücünü koruruma güdüsü ile hare
ket ediyorlar. Tehdit ve gerginlik politikasını sür
dürüyorlar çünkü statükoyu, dolayısıyla iktidarla
rını ancak bu şekilde koruyabileceklerine inanı
yorlar.

Hükümetin YÖK Kanununu değiştirmek iste
mesine karşı çıkan rektör ve adamlarını anlamak 
mümkün. Ama sayıları 3-5 bin olan bu iç kadro
nun direnişine karşılık üniversitelerde yıllardan
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beri dışlanan bağımsız bilim insanları ve bu konu
lara duyarlı olan çevrelerden Hükümete bir des
tek de gelmiyor. Bunun nedeni, bağımsız akade
misyenler ve konuya duyarlı çevrelerin Hüküme
tin yapmak istediklerinden emin olmamalarıdır; 
Hükümet, gerçekten üniversitelerde bağımsız ve 
özgür/serbest bir ortam oluşturmak, dolayısıyla 
bilgi üretme ve yaymanın imkanlarını mı hazırla
yacak, yoksa üniversitelerdeki mevcut iktidarları 
değiştirip yerine başkalarını mı ikame edecek, 
YOK sistemimi değişecek, rektör ve adamları mı?

Hükümetin hazırlamış olduğu tasarı YÖK sis
temine dokunmuyor, bu, üniversiteleri ve akade
misyenleri vesayetten kurtaracak bir düzenleme 
değil. Zaten Anayasanın 130. ve 131. Maddeleri 
durdukça böyle bir düzenlemenin bir anlamı da 
yoktur.

Üniversiteler konusunda temel sorun, ser
best/özgür araştırma ve tartışma ortamını oluştu
rulmasıdır. Bu sağlandıktan sonra iş kolaylaşır; 
konu teknik bir soruna dönüşeceğinden üniversi
telerde mali ve idari yapının nasıl olacağı bulmak 
sorun olmaktan çıkar. Dünyanın değişik ülkele
rinde farklı yapılar var ama hepsinin esası, kayna
ğı sağlayan otoritenin mali denetimi ile bilimsel 
ve idari özekliktir. Türkiye’de kaynak milletten 
toplanan vergiler olduğuna göre mali denetimi 
TBMM, dolayısıyla Sayıştay yapacak ama üniver
siteler idari ve bilimsel olarak özerk olacaklar. Bu
nu kabul ettikten sonra yapılacak tek iş kanun 
tekniğine uygun kısa bir metin yazmaktır.

“Meslek Liselerinin Önünü Açmaya 
Kararlıyız”

Mehmet Tekelioğlu

Biliyorsunuz, Türki
ye’de yüksek öğretim
le ilgili düzenlemeler
12 Eylül sonrasında 
yapıldı. Ondan bu ta
rafa da bu kanunda 
birçok değişiklikler 
oldu. Toplumun her 
kesimi -buna üniver
siteliler de dahil- yük

sek öğretimde bir değişiklik ihtiyacını belirtiyor
lar. Bu konuda aşağı yukarı kamuoyunda bir itti
fak var. Ancak hükümetin yapmak istediği birta
kım değişikliklere karşı farklı görüşler de öne sü
rülüyor. Biz hiçbir zaman Türkiye’de kamuoyunu 
karşımıza alarak politika yapmak durumunda de
ğiliz. Tersine kamuoyunu dikkate almaktan yana
yız. Bu bakımdan 58. hükümet kurulunca döne
min Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu bir İnter
net sitesi açtı ve bütün toplum kesimleri buraya 
görüşlerini bildirebilir dedi. Bu şekilde katılımcı 
bir anlayışla bu işe kalkıştık. Daha sonra sayın 
Hüseyin Çelik Milli Eğitim Bakanı olunca o da 
bu anlayış içerisinde devam etti. Ancak araların
da şöyle küçük bir fark oldu: Erkan Mumcu’nun 
davetine üniversiteler icabet etmediler, görüş bil
dirmeyeceklerini beyan ettiler. Özellikle YÖK 
başkanı görüş bildirmeyeceğini beyan etti. Üstelik 
de kendisi diğer üniversite rektörlerini görüş bil
dirmekten alıkoydu. Böyle bir zorlama içerisinde 
oldu. Bu tavır olunca Hüseyin Çelik de dedi ki; o 
zaman biz tasarıyı hazırlayalım ve bunun üzerin
den görüş isteyelim. Aradaki tek fark budur. Tabi, 
Türkiye A B ’ye girmeye uğraşıyor. Dünyada çok 
önemli değişiklikler meydana geliyor. Bütün bun
lara Türkiye’nin yüksek öğretim sisteminin de 
ayak uydurması gerekir. Şimdi Türkiye’de milli 
gelir düşükse eğer, bunda toplumun her kesiminin 
kusuru ya da katkısı vardır. Eğer bu kusur olarak 
ortaya çıkıyorsa bunda üniversiteler de pay sahibi
dir, siyaset de pay sahibidir. Dolayısıyla böyle bir 
değişiklik mutlaka gerekli.

Bu değişikliğin iki türlü olabileceğini düşün
dük: 1- Anayasayı değiştirerek bu değişiklikleri 
yapabiliriz. Yani yüksek öğretimle ilgili anayasada 
bazı hükümler var, bunları değiştirerek yapabiliriz. 
2- Anayasa hükümlerini değiştirmeden yüksek 
öğretim kanununda bir değişiklik yapabiliriz. Ve 
katılımcı anlayış doğrultusunda o zaman 
CHP’den bu konuda görüş istedik. Arkadaşlarımız 
gittiler görüştüler ve dediler ki; ‘Anayasada 
YÖK’le ilgili bir takım hükümler var, beraber 
bunları tartışalım, değiştirelim’. Maalesef CHP 
buna katkı vermeyeceğini söyledi. Bahane oljarak 
da dokunulmazlıkları gösterdi. Dokunulmazlıklar
la beraber ele alabileceğimizi söyleyince gene ya
naşmadılar. Dolayısıyla anayasayı değiştirme te
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şebbüsümüz bu şekilde yarım kaldı. Şu anda Ak 
Parti Anayasayı değiştirecek güce sahip. Ancak 
dediğimiz gibi toplumun tüm kesimleri katkıda 
bulunsun istiyoruz. Çünkü Anayasa gibi yasalar 
genel bir uzlaşmadır, sadece toplumun bir kesimi
nin talebiyle değiştirilmemesi gerekir. Nitekim 
Avrupa Birliğine giriş için biliyorsunuz bazı hü
kümler değiştirildi bu da genel bir uzlaşma netice
si oldu. Dolayısıyla da herhangi bir problem çık
madı.

Şimdi üniversite kanununda yapılması istenen 
değişikliklerin temelinde şu yatıyor. Bir defa üni
versitelerdeki baskıcı ortamın mutlaka ortadan 
kalkması gerekiyor. YOK’ ün dayatmacı anlayışı
nın mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Öyle ki bu 
YÖK dolayısıyla benim internet siteme sayamaya
cağım, söyleyemeyeceğim kadar talep geldi. Ve 
bütün bunlar YÖK’ün baskıcı anlayışından şika
yetçi idiler. Bunu herkes biliyor. Bundan şikayet
çi olmadığını söyleyen bir tek rektörler var. An
cak üniversitenin tabanına gittiğiniz zaman mut
laka üniversite kanununun değişmesi gerektiğini 
anlıyorsunuz. Öyle ki rektörlerin baskıcı tutumla
rından o kadar şikayetçi ki üniversitenin tabanı, 
mutlaka rektörlerin süresi bir dönemle sınırlı kal
sın istiyor. Tabi ki üniversitede şu anda mevcut 
dayatmacı anlayış nedeniyle bu tabanın sesi çok 
fazla çıkmıyor. Onlar ancak gizli yerlerde, örtülü 
mekanlarda bunları dile getirebiliyorlar. Açık 
açık bunları dile getirdikleri zaman üniversitedeki 
konumlarının tehlikeye gireceklerini söylüyorlar. 
Dolayısıyla üniversitede biz önce.özgürlüğü temin 
etmek istiyoruz. Çünkü şu anda üniversitede öz
gürlük var diyenler maalesef yanılgı içerisindeler. 
Bu sözde bile yok. Bir çok üniversite rektörüne so
rarsanız eğer; size üniversitelerdeki gelişmeleri an
latmaya çalışacaklardır.

Türkiye’nin bilimsel yayın bakımından nerden 
nereye geldiğini size anlatmaya çalışacaklardır. 
Ancak bütün bunlar göstermeliktir ve bunların 
Türkiye’ye bir katkısı olmamıştır. Dolayısıyla Tür
kiye’de yüksek öğretim kanununu mutlaka değiş
tirmek istiyoruz.

Biz ortaya bir tasarı koyduk, buna kamuoyu
nun destek vermesini, görüş bildirmesini ve genel 
mutabakat içerisinde bir fikrin oluşmasını istedik. 
Gelişmeler ise şu şekildedir: Bu tasarı ortaya çı
kınca Üniversitelerarası Kurul’da görüşüldü ve

kurul buna katkı vermeyeceğini beyan etti. A n
cak kuruldaki bazı rektörler bu işin dışında kalma
nın doğru olmayacağını söylediler. Birtakım zor
luklara rağmen Üniversitelerarası Kurul kendi 
içerisinden bir kurul oluşturdu ve bakanlıkla otu
rup bir müzakere zemini aradı. Buna başbakanın 
da çok katkısı oldu ve şunu söyledi: ‘Siz bakanlık
la birlikte müzakere edin, anlaşabildiğiniz nokta
ları ortaya çıkartın, anlaşamadığınız noktalarda da 
ben yardımcı olayım, sizi bir noktada buluşturma
ya çalışayım.’ Bu çerçeve içerisinde Üniversitele
rarası Kurulun oluşturduğu komisyon üç toplantı 
yaptı ve iyi bir noktaya kadar geldi. Ancak bu ara
da üniversiteye 2004’te giriş için yapılacak sına
vın takvimi yaklaşmıştı. Burada da meslek lisele
ri üzerinde bir haksızlık var, malum. Bu haksızlı
ğın giderilmesi için bakanlık tek maddelik bir ta
sarı hazırladı ve kılavuz basılacağı için bu kılavu
za yetişsin istedi. Buradaki haksızlık temel olarak 
şudur: Türkiye’de biz meslek liselerinin oranını 
orta öğretimde % 60-70’lere çıkarmak istiyoruz. 
Genel liseler ise % 20-30’larda kalmalıdır diye dü
şünüyoruz. Şu anda bu oran tam tersidir. Eğer siz 
meslek liselerinin önünü açmazsanız bu oran bu 
şekilde kalmaya devam eder. Bütün gelişmiş ülke
lerde ise bu oran bizim öngördüğümüz şekildedir. 
Üstelik ortaöğretim boyunca öğrencinin izlenme
si ve kabiliyetine göre yönlendirilmesi söz konu
sudur. Şimdi biz bu oranı ters çevirebilmek için 
önce meslek liselerinin önünü açmak zorundayız. 
Ayrıca Türkiye’de genel bir anlayış vardır; bizim 
insanımız haklı olarak üniversite tahsilini çok 
önemser. Bu bakımdan da çocukları mutlaka yük
sek tahsil yapsın isterler. Şimdi eğer siz bu şekilde 
tutacak olursanız bu oranı, genel lisedekiler üni
versiteye giremezse 18 yaşını geçmiş ve bir meslek 
öğrenme çağını bitirmiş oluyorlar. Eğer üniversi
teye de giremezlerse o zaman hem kendi psikolo
jileri bozuluyor, hem de ailelerin psikolojisi bozu
luyor ve Türkiye’de kalifiye olmayan işsizler ordu
suna biz katkıda bulunmuş oluyoruz. Halbuki mes
lek lisesi sayesinde çocuklar hem meslek öğrenmiş 
olurlar, hem de kabiliyetleri varsa üniversiteye 
girmiş olurlar. Böylece de aileler çocukları meslek 
lisesine göndermekten kaçınmaz. Ben bu arada 
çok sayıda meslek lisesinin müdürüyle görüştüm. 
Onların söyledikleri şu: ‘Ben hem çocuğum mes
lek sahibi olsun istiyorum, hem de mühendis ol
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sun istiyorum. Bu mümkün mü hocam’ diye soru- 
yorlar veliler. Biz de diyoruz ki; ‘eğer üniversiteye 
gitmek istiyorsa bu mevcut sistem içerisinde 
mümkün değil, çok dezavantajlı durumda olur.’ 
Böyle dediğimiz zaman adam çocuğunu alıyor gi
diyor. Böylece meslek liselerinde hem sayıca bir 
azalma meydana geliyor, hem de nitelik olarak bir 
düşüş meydana geliyor. O  bakımdan biz meslek li
selerinin önünü açmak istedik. Bu kanun tasarı 
komisyona gelince biraz önce dediğim komisyon, 
‘görüşmelerimiz bitmiştir’ şeklinde bir tavır gös
terdi. Başbakan gene katılımcı anlayışın gereği 
olarak bunları çağırdı ve uzlaşma yolu aradı. O za
man şu ortaya çıktı. Üniversitelerarası kurulla ba
kanlığın oluşturduğu heyet Aralık ayma kadar ye
ni üniversite kanunu hazırlayacak ve bu meslek li
selerinin mağduriyeti o kanun içerisinde giderile
cek. Böyle olunca biz de komisyonda ‘Bu zaman 
içinde üniversite sorunlarını tartışalım’ kararı al
dık. Bunun için bir alt komisyon kuruldu ve bu 
komisyon üniversiteye girişteki sorunları tespit 
edecek, üniversite kanununda bunun nasıl yer al
ması gerektiği hususunda çalışacak. Dolayısıyla da 
Aralık başında kanun meclise gelecek, ve başba
kanın ifadesiyle 2004 yılma yeni yıla yeni üniver
site kanunuyla girilmiş olacak. Şu anda gelinmiş 
olan durum budur.

Bir küçük nokta daha var: Üniversitelerarası 
kurulla bakanlığın oluşturduğu heyet arasında gö
rüşmelerde şöyle bir anlayış ortaya çıktı. Türki
ye’de gelişmiş üniversiteler var, gelişmekte olan 
da var. Dolayısıyla bunları aynı hükümlerle idare 
etmek yanlıştır. O bakımdan genel çerçeve kanu
nu hazırlayalım ve üniversiteleri kendi kurullarını 
oluşturmakta, kendi kararlarını almakta büyük öl
çüde serbest bırakalım. Dolayısıyla da gelişmiş 
olan bir Boğaziçi ile gelişmekte olan Van 100. 
Yıl’ı aynı hükümlerle idare etmeye çalışmayalım. 
Çünkü öğretim üyesi sayısı, öğrenci sayısı farklı; 
verilen imkanlar farklı, kütüphanesi, internet im
kanı farklı. Dolayısıyla her üniversite kendi kurul
larını oluşturmakta kendi kararlarını almakta ser
best olsun.

Bu arada meslek liseleriyle alakalı mağduriye
tin giderilmesiyle ilgili olarak; sınav kılavuzlarını 
yetiştiremesek bile bu kılavuzlarda sonradan bir 
değişiklik yaparak da bu mağduriyeti bu sene gide-' 
biliriz. Neticede meslek liseleri bir bütün olarak

ele alınmalı ve genç neslin eğitimli, vasıflı meslek 
sahibi olmaları için önünün açılması gerçekleşti- 
rilmelidir. Biz de bunu yapmaya azimliyiz.

YÖK: 
“Bir Kadro Hareketi”

Mehmet Çiçek

Bildiğiniz gibi parla
menter demokrasiler
de meclisin üzerinde 
hakimiyet olarak bir 
iradenin olmaması 
gerekir. Hakimiyet 
kayıtsız şartsız mille
tindir ifadesi mecliste 
slogan olarak kulla
nılmış olmasına rağ
men bazı kurum ve 

kuruluşlar meclis denetimi dışarısına çıkarılmıştır, 
ve Anayasada da bu kuruluşlara yer verilmiştir. 
Burada bir kısır döngü oluşmuştur. Herhangi bir 
şekilde bu kuruluşların düzenlemesine gidildiğin
de karşımıza Anayasa değişikliği yaparak böyle bir 
düzenlemenin yapılabileceği durumu ortaya çık
mıştır. Anayasayı değiştirmek geçmiş iktidarlar 
döneminde sayı olarak mümkün olmadığı için 
maalesef bu herkesin şikayet ettiği, bütün kesim
lerin rahatsız olduğu Anayasanın bu maddelerine 
kendisini dayamış ve buna sığınmış olan kuruluş
lar -bunların başında YOK geliyor- hakkında hiç
bir işlem yapılamamıştır.

Şu an YOK kurulduğu zamandan itibaren -ide
olojik konumları ne olursa olsun- bütün öğretim 
üyeleri YÖK’ün icraatından şikayetçidir. Bütün 
kesimler, istisnasız YOK’ün üniversiteleri bilimsel 
araştırmalardan, akademik özelliklerden uzaklaş
tırdığını, katı seyyaliyeti olmayan, suplex olama
yan kurallar içerisinde yöneten bir kuruluş oldu
ğunu ifade etmiş olmasına rağmen bu durumda 
hiçbir değişiklik yapılamamıştır. Binlerce akade
mik kariyer sahibi öğretim üyesi YÖK yönetim 
kurulunun iki dudağı arasına almış olduğu karar
larla eğitim - öğretim kurumlarınm dışına itilmiş
tir. Bunların bir kısmı özel eğitim kurumlarına 
geçtiler, bir kısmı ise açıkta kaldı. Milyarlarca lira
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harcanarak eğitim camiamıza katılmış olan bu be- 
yinler maalesef YÖK’ün klasik şablonuna göre ha
reket etmedikleri için mağdur edilmiştir.

Öğreniciler üniversite girişinden başlamak su
retiyle eğitim öğretime devam ettikleri süre içeri
sinde ve mezuniyet süreci içerisinde, akıl almaz 
yönetim baskıları sonucunda lise ve dengi okullar 
seviyesinde yönetilir hale gelmiştir. Yani üniversi
te öğrencileri bilimsel araştırmalar yapan ve bu 
manada kendisini akademik kariyer sahibi olmaya 
hazırlayan insanlar olarak hayatlarında başarılı, 
Türkiye’ye katkıda bulunan bir seviyede yetiştir
mesi gerekirken klasik liselerin bir üst eğitim ku
rumlan konumunda olmuşlardır.

YÖK’ü kim kontrol edecek? YÖK’ü kontrol 
erecek herhangi bir merci yok. Gene kısır döngü- 
lü bir denetim mekanizması var. YOK yönteminin 
atamış olduğu rektörler veya dekanlar YÖK yöne
timini oluşturmuşlardır. Aynı havuz içerisinde bu
lunan insanlar ahbap çavuş ilişkisi içerisinde yö
netim kadrolarını oluşturmuşlardır. YÖK rektörü 
seçmiştir, rektör dekanları seçmiştir, rektörler de 
YÖK’Ü seçmiştir. Aynı tandansta düşünen, aynı 
tarzda hareket eden insanlardan oluşan bir kadro 
olmuştur YÖK.

Hastalığı tespit ettikten sonra problemleri an
cak çözebilirsiniz. YÖK Başkanı kendisini Mecli
sin üzerinde görüyor. Hemen insanın aklına şu ge
liyor: Peki YÖK Başkanı Meclisi yok sayan bir an
layışı niye sergiliyor? Kime güveniyor? Hangi kay
naktan gücünü alıyor? Demokratik ülkelerde bu 
güç anayasadan ve meclisten alınır. Meclis üzerin
de bir kuruluş yoktur ve olamaz. Şu an YÖK kanu
nunu veya ilgili anayasa maddesinin bu çarpıklığı
nın düzeltilmesi lazım. La’yusel, kimseye hesap 
vermeyen anlayışın ortadan kaldırılması lazım. 
Hükümetin şahıslarla işi yoktur ama YÖK başka
nı, dekanlar veya rektörler kendisini bağımsız, he
sap vermeyen mercide görmemelidir, düzenleme
de bu yönde olacaktır. Şimdi bu düzenleme nasıl 
yapılır? Anayasa değişikliği önemli olaydır. Bu
nun için konsensüs gerekir, tek başımıza değiştire
bileceğimiz anlayışı demokratik değildir teknik 
olarak mümkün olsa bile. Bu ilkeden hareketle 
herkese Genelkurmay ve sivil örgütler dahil her
kese görüşü soruldu. Ama YÖK dedi ki; ‘sizin böy
le yetkiniz yok, bunu yapamazsınız. Anayasaya ay
kırı’. ‘Bakanlık olarak siz bizim muhatabımız de
ğilsiniz’ dedi.

Şimdi ne yapılmak isteniyor?
Üniversite özerk olsun, kimsenin fiili baskısı 

olmasın, akademik eğitim olsun, Üniversite Tür
kiye’nin problemlerini perspektif olarak araştır
sın. Misal olarak ırak politikası; siz hiç duydunuz 
mu bu konuyla araştırma yapan bir üniversite. 
Stratejik katkı duydunuz mu?.

Türkiye’de hükümetin politikasıyla alakalı ça
lışmalar yapan onlara yön gösteren enstitülere ih
tiyaç var. Tamam birçok ihtiyaç var ama bizim 
bunları çözmemiz lazım, yoksa şimdiki gibi lüzum
suz ve basit meseleleri gündeme taşımamamız la
zım. Uğraşacak önemli meselelerimiz var.

“Üniversiteler Proje Üretmeli”
Hali t Vergili

Üniversite ve YÖK 
bugünlerde oldukça 
gündemde. Ancak bu 
konu başka meselele
rin fitili yapılmak is
teniyor ve iyi amaç
larla değil kötü niyet
lerle gündemde tutu
luyor. Yaşları kemale 
ermiş prof.lar asker
lerden brifing alarak 
başlıyorlar gündemi 

paylaşmaya. Düne kadar Mao maşuku olduğunu 
saklamayan siyasetçi, komutanlara akıl vermeye 
çalışıyor. Çağdaş, ulusalcı, hatta kuvayi milliyeci 
geçiniyor ve açıkça takiyye yaptığı bilindiği halde 
takdir ediliyor, kollanılıyor, belki de o izlenim bi
nlerinin ekmeğine yağ sürüyor. Ulusçularla Ma- 
ocular birlikte YÖK’ü savunuyorlar; doğrudan 
halkın iktidar olmasına karşı çıkarak kolkola yü
rüyorlar. A t izi it izine karışıyor.

Üniversite sorunu, asıl liseli gençleri etkiliyor, 
hem de üniversite sınavından çok önce. Sınav sis
temi liselerdeki en zeki gençlerin; üç hatta dört yıl 
boyunca üç yüz kelime ile ilgilenen, kafasını prob
lem çözümünden kaldıramayan, okumayan, oku
maya zaman ayıramayan, çevresi ile ilişkilerini da
raltan kişiler olmasına yol açıyor. Meslek liseleri, 
Anadolu insanının bu okullara ilgisi nedeniyle
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üniversiteye girişte dezavantajlı duruma getirili
yor. Herhangi bir konuda yetenekli olabilecek 
gençlerin bu okulu tercih etmesi halinde önleri 
kesiliyor. Gençler yeteneklerini geliştiremiyor, 
kabiliyetleri köreliyor. Düz liseler özendiriliyor, 
ancak mezunlarının sadece % 10’u üniversiteye 
girerken geri kalanlar işsiz, mesleksiz yığınları 
oluşturuyor.

Üniversiteye girenler de çok şanslı değil; çoğu 
istedikleri bölüme giremediği için verimsiz bir 
üniversite dönemi geçiriyor. Mezuniyet sonrası 
mesleğini icra etmeyen binlerce insan topluma gi
riyor. Üniversitede gerçekten mesleğini öğrenen, 
branşında başarılı olan insanlar üniversite dışında 
çalışma alanı buluyor. Asistan kalanların büyük 
çoğunluğunu ise öğretim üyelerinin akraba veya 
tanıdıkları oluşturuyor. Devlet üniversitelerinin 
ulusal ve uluslararası başarısı gittikçe azalıyor. Son 
zamanlarda bir çok büyük işletme kendisine ge
rekli meslek erbabını yetiştirmek için kendi üni
versitesini kurdu. Yıllardır üniversitede hocalık 
yapan, idarecilik, yöneticilik yapan şahısların bu 
durumları konuşmaya, bunları gündem yapmaya 
yüzleri yok. Ardamarları çatlamış, koltuk derdine 
düşmüşler. Ana sınıfı çocuklarmn dahi teklif edil
se itiraz edeceği rektör seçme oyununa itiraz ede
miyor, ses çıkaramıyor ve büyük ihtimalle de ko
nuşmaktan bile korkuyorlar. Düşünün; beş kişi 
oyuna katılıyor; YÖK en az oy alan üç kişiyi Cum
hurbaşkanına sunuyor ve isterse o da en az oy 
alan, hatta sadece kendi oyunu alan birini rektör 
atayabiliyor. Bu da demokratik(!) bir seçim olu
yor.

Üniversitede yurt sorunu, öğrenim sorunu, ki
tap sorunu, kütüphane sorunu, doktorluk, doçent
lik sorunu, kendi dekanını, rektörünü seçme, se- 
çememe sorunu, konuşabilme, özgürce yazma so
runu yok mu? Hiçbir üniversitede hiçbir hoca ko
nuşmadığına göre herşey dört dörtlük ya da hiçbi
rinin konuşma özgürlüğü yok.

Üniversiteler topluma ne kazandırmışlardır? 
Toplumla ilgili proje hiç üretmişler midir? Ü ni
versitelerde 80 öncesi öğrenci kavgaları vardı; 
şimdi ise sırtlarını derin güçlere dayamış, tüm üni
versitelerin parasal imkanları dahil idari, akade
mik ve personel tasarrufları iki dudakları arasında 
olan hakim sınıfın saltanatlarını kaybetmemeleri 
için verdikleri büyük bir mücadele sözkonusu.

Kendi yöneticilerini bile seçemeyen, hatta böyle 
bir dertleri dahi olmayan pasif konumdaki bu ho
calar, Türkiye’de demokrasinin gelişmesini en az 
isteyen belki de istemeyen en güçlü grup olarak 
milletin karşısına çıkıyorlar. Milletin kendi ken
dini yönetmesini istemiyorlar; halkın seçtiği ikti
dara razı olmuyorlar. 27 Mayıs’ta 12 Eylül’de dar
becilere elleri kızarmcaya kadar alkış tutan en 
güçlü grup bunlardı. 12 Eylül anayasasının mimar
ları üniversitelerin en popüler hocalarıydı. YÖK 
kanunlarını hazırlayıp yüzlerce arkadaşının atıl
masını sağlayanlar da, 20 yıl önce bu anti demok
ratik YÖK’e hayır diye kampanya başlatanlar da, 
o gün kanunlar anti demokratik diyenler de bu
gün bir sultandan daha fazla imtiyaza sahip üni
versite yöneticileridir.

Yeni tasarıya karşı çıkan bu yöneticiler mukte
dirlere mesaj göndererek işe başladılar. Bunlar da
hili bedhâhlar mıdır? Gaflet, dalâlet ve hıyânet 
içinde midirler? Yoksa şahsi menfaatlerini müs
tevlilerin, hortumcuların, menfaatperestlerin si
yasi emelleriyle tevhid etmiş mi bulunuyorlar? Bu 
konuda bir şey söyleyemesem de, ben bu mukte
dirlerin bilimsel potansiyelleri ve zeka seviyeleri 
konusunda olumlu düşünmüyorum. Kaçak binası
nı yıktırmamak için bahçesine heykel diken ince 
zekalı menfaatperest benzerliğinde olduğu gibi ül
kenin kasasını boşaltan gazete+banka sahibi hor- 
tumcuların, Fadime Şahin masallarıyla muktedir
leri uyutup nasıl ülkeyi soyduklarını hep beraber 
yaşadık. İşte, üniversitelerin hakim sınıfları da 
kendi koltuklarını korumak, menfaatlerinden ol
mamak için özellikle muktedirlere yeldeğirm enle' 
rini göstererek tartışmaya başlı yoriar. “İstemezük.. 
Kubilay.. Ortaçağ..” diyerek hançerlerini yırtanla
rı bir kalem geçip Alemdaroğlu’nun yeldeğirme- 
niyle başlayalım. Ulusal Kanal müdavimlerinden 
biri olan Alemdaroğlu, başörtüsü ve İmam Hatip 
okullarıyla giriş yapıyor.

İmam hatipler liselerle eşit şartlarda sınava so
kulmak isteniyor. İmam Hatipler sadece iyi bilgili din 
adamı yetiştirmelidir.

- Başörtüsü dini simgedir. Dini simgeler anayasa
nın 1. 2. ve 3. maddesine göre üniversitelerde yasak
tır. ”

Ey muktedirler! Şu halkın seçtiği iktidarın 
yel değirmenlerine dikkat edin!

Asıl konuşulması gereken konulara ise araları-
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na başka yeldeğirmenleri konarak giriliyor:
ikinci dönemindeki tüm rektörler bir daha seçil

meyecek. Bu durumda 19 rektör var. Bunlar, kanun 
çıkınca 1 ay içinde ayrılmak zorunda.

- Birinci döneminde olan rektörlerin çoğunun gö
rev suresi 2004’te bitecek. Bunların seçilmeme olası
lığı çok büyük.

- Rektörlüklerine, Başbakanın önereceği iki kişi
den birinin Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı 15 
veya 18 yeni kurulacak üniversite sözkonusu.

- A KP’nin atayacağı veya bu dönemde seçilecek 
rektörler politize olur. Öğretim üyeleri politize olursa 
80 öncesine dönülür; öğrenciler de politize olur. Bu
gün bütün rektörler Atatürkçüdür; bunlar harcana
caklar.

- 1980 öncesinde üniversiteler halktan kopuktu. 
YOK’ten sonra tüm insiyatifYÖK yönetimine kaldı. 
Koordinasyon oluştu. Bu yasa koordinasyonu orta
dan kaldırıyor.

- Şimdiki yasada 7 kişi Üniversiteler Arası Kurul, 
7 kişi Bakanlar Kurulu, 7 kişi doğrudan Cumhurbaş
kanı, 1 kişi Genelkurmay tarafından atanıyor. Yeni 
yasada ise: 6 kişi Üniversiteler Arası Kurul, 8 kişi 
Bakanlar Kurulu, 2 kişi doğrudan Cumhurbaşkanı, 1 
kişi Genelkurmay tarafından seçilecek. Seçilmiş kişi
lerin ağırlığı artıyor. Cumhurbaşkanı devre dışı kalı
yor.

- M .E .B . İsterse YÖK’ü toplantıya çağırıyor (Bu 
şu anki yasada da mevcut) . . . ”

“Siz nasıl bir yasa istersiniz? ” sorusuna 
Alemdaroğlu’nun verdiği cevap gerçekten ibret- 
lik:

Eksik ve fazlasıyla bu yasa 22  yıldır uygu
lanılıyor; üniversitedeki demokrat yöneticiler ol
ması nedeniyle anti demokratik gibi gözüken 
maddeler uygulamada demokratikleştiriliyor. 
Bu nedenle bu yasa aynen kalmalıdır. Ata

türk’ü aşmak mümkün değildir. Başka düşünce
lerin yeri yoktur.”

ODTÜ Rektörü de Üniversiteler Arası Kurul 
Başkanı Alkış da biraz daha yumuşak bir tavırla 
aynı şeyleri söylemektedirler. İmam Hatip ve ba
şörtüsü bunlar için en büyük yeldeğirmenleridir.

Bir de AKP’nin genel olarak ne istediğine bir 
göz atalım. Acil Eylem Planında eğitim ve üniver
sitelerle ilgili yapılmak istenen değişiklikler bazı 
başlıklarda toplanmış. Birkaç önemli maddesi kı
saca şöyle:

“SP 21- Yüksek öğretim sistemi, merkezi, bürok
ratik ve sorun çözmede yetersiz kalan hantal bir yapı
dadır. Bu durum■ değişerek YÖK, koordinatör ve 
uzun vadeli eğitim planlaması yapan Yüksek Öğretim 
Koordinasyonu Kurulu haline getirilmelidir. İdari ve 
akademik özgürlükleri daha da arttırılmalıdır.

SP 23- Bu üniversitelerden bazıları 60 .000’i aşan 
sayıda öğrenci mevcutlan ile çok büyümüş ve hantal
laşmışlardır. Kaliteli bir eğitim ve öğretim için mevcu
dun optimum 20.000 civarında olduğu düşünüldü
ğünde bu üniversitelerin durumu daha iyi anlaşılır. 
Dolayısıyla bu üniversiteler bölünmek sûretiyle her bi
rinden ikişer üniversite çıkarmak mümkündür.

SP 24- Üniversiteler üzerindeki YÖK ve rektörler 
müdahalesi kaldırılarak üniversitelerdeki tüm akade
mik birimlerin yöneticilerinin seçimle iş başına geldiği 
bir sistem krulacak ve fakülte ve diğer kurullarda öğre
tim elemanları ve öğrencilerin temsili sağlanacaktır."

Şimdi her şey anlaşılıyor değil mi?
Dilerim kimse kendi şahsi menfaatini öne çı

kararak ülkenin geleceğinin önüne tıkaç olmaz. 
Dilerim iktidar sahipleri ülke gençliğinin önünü 
kesen, herşeyi kendilerinin bildiğini sanan yedi 
başlı ejderhalara prim vermez. Üniversitelerimiz 
kaliteli bilim adamlarının, kaliteli yönetici ve 
meslek sahiplerinin yetiştirildiği yerler olur. ■

(Doyasıya soCuduğıımuz mü6arek %gmazan İçiminin 
tüm İsiam coğrafyasına hayır ve Seref̂ et yağdırmasını 

‘Erfuum r-${ghimin 'den niyaz eder; 
yanaşan (Rgmazan (Bayramınızı tebrii^ederiz.

Ümran
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SARP YOKUŞU AŞMAK İÇİN FIRSAT: 
RAMAZAN

KERİM BULADI

B ir rahmet kaynağı, hidayet rehberi, bir açıkla
ma ve Müslümanlar için bir müjde olarak 
vasıflanan1 Kur’ân-ı Kerim’in indirilmeye 

başlandığı mübarek Ramazan ayma kavuşmanın 
saadetini yaşıyoruz.

Kurân-ı Kerim’de, bu mübarek aydan başka Al
lah Teâlâ’nm medhine nail olmuş ve ismi açıkça 
ifade edilmiş bir ay yoktur. Bu aya, diğer aylar içe
risinde ayrı bir imtiyaz veren, hiç şüphesiz 
Kur’ân’ın inişine başlangıç olmasıdır. İnsanları ir
şat ederek onları doğru yola, istikamete ve hedef 
götüren ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah’la 
buluşturan Kur’ân-ı Kerim, bu ayın şereflenmesine 
vesile olmuştur.

Bu kadar kıymetli, eşsiz ve mübarek olan bir 
ayı nasıl değerlendirebiliriz? Böyle bir nimetin şük
rünü nasıl eda edebiliriz? Bu ayın ruhunu, anlamı
nı, içeriğini, amelimizde, işimizde, söz ve davranış
larımızda yansıtmanın yolu, çaresi nedir? Kısaca bu 
sorulara cevap aramaya çalışalım.

Oruç

Ramazan ayını diğer aylardan farklı kılan orucun 
farz olmasıdır. Ummet-i Muhammed’in, nefis ter
biyesinde başvuracağı en önemli ibadet, hiç şüphe
siz oruçtur. “Her kim inanarak ve mükafatını Al
lah’tan bekleyerek Ramazanda oruç tutarsa, 
onun geçmiş günahları bağışlanır.”2, “Oruç ateş- 
ten bir kalkandır.”3, “ ...O ruç benim içindir. 
Oram mükafatını ancak ben veririm.”4 gibi ha
disler, orucun, günahların bağışlanmasına, cehen
nemden kurtulmaya ve her şeyden önce Allah Te- 
âlâ’nın rızasına ulaşmaya imkan hazırlayan bir iba

det olduğunu belirtmektedir. Cehennem azabın
dan kurtulmak isteyen, Allah’ın rızasına erişmeyi 
dileyen, günahlarından arınmayı talep eden herkes 
için oruç, tarifine ve anlatılmasına, lisanların güç 
yetiremeyeceği bir ibadettir, içinde ilahî rızanın 
toplandığı ve gizlendiği bir ibadetin sırrına, ruhu
na, hedef ve gayesine ancak Allah’ın inayeti ile 
muvaffak olunur.

“Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere 
farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki 
korunursunuz.”5 âyetin son cümlesinde özellikle 
vurgulandığı gibi, oruç sayesinde nefsin arzularına 
hakim olunur, günahlardan sakınarak takvaya eri
şilir. Bu âyet, orucun hikmetini, faydasını, maksa
dını, hedefini ve sebebini en geniş bir şekilde ifade 
etmektedir. Maddi, manevî, dinî ve dünyevî mak
satları tek bir kelimede (takvâ) toplayan bu âyet, 
orucun farz kılınma amacını da bununla özetlemiş
tir. Takvâya ermek, Allah’a saygı, sevgi ve kulluk 
göstermek isteyen her mü’minin, oruç tutması ge
rekir. Çünkü mü’min, âyette işaret edildiği gibi, 
oruçla kıvama gelir, kemale erer, takvâ ile müzey
yen olur, kalbini ve gönül alemini kirleten unsur
lardan temizlenir.

Oruç, İslam dininin en büyük esaslarından biri
dir. Her zaman ve her halükârda terbiye edilmedi
ği taktirde kötülüğü emreden nefse karşı, oruçla ci- 
had edilir. Hırs, dünya malına tamah, yiyecek, içe
cek, giyecek ve cinsi arzulara olana aşırı talepler
den nefsi alıkoyan ibadet, oruçtur. Hayatın lezzet
leri, kulluğun tadı, iradenin kıymet ve mukaveme
ti oruçla anlaşılır. Bu sebeple son derece önemli 
olan oruç ibadetini sözle, fiille, amelle ve kısaca 
bütün azalarla tutmak ve tezyin etmek gerekir. Ele,
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dile, kalbe, his, düşünce ve bütün or
ganlara hakim olarak oruç tutmanın 
vereceği hazzı, hiçbir şey sağlayamaz.

ibadetlerde Yoğunlaşmak

Ramazan ayı, ibadetlerin, hayır ve ha
senatın yoğunlaştığı bir ay olarak sos-: 
yal hayatımızda önemli bir yer tut
maktadır. İdrak edilen her Ramazan 
ayı, takdir edilen ömür defterinden bir 
yaprağın eksildiğini hatırlatmakta ve 
ebediyete irtihalin yaklaştığını ilan et
mektedir. İçinde bin aydan daha hayırlı 
bir gece ile donatılan bu ayın değerini 
bilmek her mü’minin görevidir.
Mü’min, bu ayda her zamankinden daha uyanık, 
titiz, disiplinli olmalı, ibadetlerini artırmalı, nefis 
tezkiyesine her zamankinden daha fazla ağırlık ver
melidir.

Her inanan, “Evveli rahmet, ortası mağfiret, 
sonu cehennemden azat olmak” diye nitelendiri
len bu ayda, namazlarla urucunu (yükselişini) ta
mamlamalı, oruçla nefsini temizlemeli, zekat ve sa
dakalarla malını arındırmalı, infaklarla cömertli
ğin zirvesine ulaşmaya çalışmalı, nafile ibadetlerle 
kemale ermenin yollarını aramalıdır. Bu açıdan 
Ramazan ayı, aynı zamanda rahmete, bağışlanmaya 
ve cehennemden kurtulmaya erebilmek için tam 
anlamıyla bir fırsat ayıdır. Bu izah, ‘Ramazan ayı 
dışında aynı hassasiyetin gösterilmesine gerek yok
tur, Ramazan ayı nasılsa gelecek, ibadetlerimizi, 
tevbemizi o zaman yoğunlaştırır, günahlardan arın
manın yollarını o vakit ararız’ anlamında asla anla
şılmamalıdır.

Allah Teâlâ’mn değer atfettiği bu ayda ibadet
lerin artırılması, nefis muhasebesinin derinleştiril
mesi, infak müessesesinin daha hızlı, düzenli, ye
rinde ve zamanında çalıştırılması büyük önem ka
zanmaktadır.

Hak ile batılın, haram ile helâlin, iyilik ile kö
tülüğün, doğru ile yanlışın birbirine karıştırıldığı , 
küfür, şirk, hiyânet, nifak ve iki yüzlülüğün hakim 
olduğu, zulmün, haksızlığın, kötülüklerin, faizin, 
rüşvetin, yoğunlaştığı, israf, lüks ve konforun hayat 
tarzı haline getirildiği, fitne, fesat, hile ve desisenin 
çevreyi kuşattığı bir ortamda Ramazan ayının rah
met ve müjde iklimine sığınmaktan başka çare 
yoktur.

Hz. Peygamber (s) şöyle buyurmaktadır: “Ka

ranlık gecenin (zifiri) karanlıklarına benzeyen 
fitneler zuhur etmeden amellerde yarışın. (Zira o 
fitneler ortaya çıktığı vakit) kişi, mü’min olarak 
sabahlayacak, kâfir olarak akşamlayacak, yahut 
m ü’min olarak akşamlayacak, kâfir olarak sa
bahlayacak, dinini bir dünya metaı mukabilinde 
satacaktır.”6

Hadis, gecenin zifiri karanlığı gibi fitneler orta
ya çıkıp iş işten geçmeden amel ve ibadetlere ağır
lık verilmesini talep etmektedir. Ayrıca dünya 
menfaati uğrunda, dinin hükümlerinin hesaba 
alınmayacağına; menfaatin, dinin hükümlerinden 
önde tutulacağına işaret etmektedir. Bu hadisin or
taya koyduğu mesajın, tezahürleri, sanki bugün or
taya çıkmış vaziyettedir. Bu konuda farklı değer
lendirmeler yapılabilir, ancak kanaatimize göre bu 
hadisin ortaya koyduğu gerçekler bugün daha fazla 
tecelli etmiş durumdadır.

Şairimiz, şiirini yazdığı dönemdeki sosyal çevre
yi ne güzel tasvir etmiştir.

Biz dünyadan nereye 
Göçelim, yâ Muhammed?
Yeryüzünde riyâ, inkâr, hiyânet 
Altın devrini yaşıyor.
Diller, sayfalar, satırlar 
(Ebu Leheb öldü) diyorlar.
Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed;
Ebû Cehil, kıtaları dolaşıyor!7 
Şair, bugün hayatta olsaydı, yaşadığımız dünya 

ve çevrenin belki de daha başka ve ilginç fotoğra
fını bize sunar ve bu fotoğrafın kareleri daha karan
lık ve dehşet verici görüntülerle gözümüzün önüne 
gelirdi. Ancak biz nereye göçelim, nereye hicret 
edelim, nereye sığınalım? Sığınacağımız yer A l
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lah’m engin rahmetidir. İşte o engin rahmetin coş
tuğu, sağanak sağanak boşandığı aydayız. Rahmet 
ayı Ramazanın güzelliklerini en kesif bir şekilde so
luklamanın, Ramazan nefesi ile mana ve madde 
alemini ferahlatmanın tam zamanıdır.

Ramazan ve Sosyal Dayanışma

Dayanışma, toplumsal hayatin en önemli unsuru
dur. Dayanışma sayesinde bireyler, aileler, akraba- 
lar* komşular, arkadaşlar ve insanlar birbirlerini se
ver ve sayar. Kişisel ve toplumsal meselelerin çözü
mü ancak sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın 
oluşturduğu güç ve destekle mümkün olur.

İnsanlar arasında sosyal dayanışmanın gerekli
liğine şu âyet önemle işaret etmektedir. “Ey insan
lar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarat
tık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere 
ve kabilelere ayırdık...”8

Ayet, Hz. Adem ile Havva’dan çoğalan insan
ların, çeşitli kavimlerden, kabilelerden, oymaklar
dan ve boylardan oluştuğuna işaret etmektedir. 
Ayrıca insanlar arasındaki soy-sop farkının bir ay
rılık ve tefrika sebebi değil, aksine insanların bir
birlerini tanıyıp anlaşmalarına ve kaynaşmalarına 
vesile olacağına vurgu yapmaktadır. Tanışma, kay
naşma ve anlaşmanın en temel unsuru ve tamam
layıcısı ise sosyal dayanışma ve yardımlaşmadır.

Ramazan ayı bu açıdan düşünüldüğünde, daya
nışma, yardımlaşma, paylaşma, kaynaşma ve mu- 
babbetleşme ayı olarak karşımıza çıkar ve gönülle
rimizde taht kurar. Sosyal dayanışma, toplumun is
tikrarını, güvenini, huzur ve emniyetini sağlar. Bir
lik ve beraberliğin, toplum düzeninin korunmasın
da sosyal dayanışmanın fonksiyonu oldukça büyük
tür. Bu açıdan sosyal dayanışma ve yardımlaşma
nın doruğa çıktığı Ramazan ayı, regülatör görevi 
görmekte ve toplumun ahengini ve nizamını sağla
maktadır.

Kur’ân-ı Kerim’in zekat, sadaka, infak ve yar
dımlaşmayı emretmesinin altında yatan hikmet, 
sosyal dengenin kurulmasıdır. Böyle bir dengenin 
kurulması halinde ne zengin ile fakirin, ne amir ile 
memurun, ne de işveren ile işçinin arasında ada
vet, husumet, kin, nefret, haset, sevgisizlik oluşur. 
Herkesin mesuliyetini idrak ederek hareket ettiği 
bir cemiyette ancak kardeşçe yaşamaktan söz edile
bilir. Bu yönüyle Ramazan ayına, herkesin kendine 
geldiği ve kendini tanıdığı idrak ayıdır, diyebiliriz. 
Herkese görev bilincini tekrar hatırlatan bu müba

rek ayın, fert, cemiyet ve millet hayatına kazandır
dığını hiçbir şey kazandıramaz.

Toplumu oluşturan her mü’min, maddi ve ma
nevi açıdan elde ettiği kazanımlarmı, diğer insan
larla paylaşmasını bilmelidir. Bu anlamda, her fer
din toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya katkı 
sağlayacağı kendine has bir birikimi, imkanı ve ka
biliyeti vardır. Hiç olmazsa tatlı dile veya bir içim 
suya, bir dilim ekmeğe sahiptir. Bu açıdan her bi
rey, kapasitesine göre sosyal dayanışma ve yardım
laşma müessesesinin birer tabii üyesidir. İşte Rama
zan ayı, bu temsil kabiliyetini ve imkanını göster
meye her aydan daha elverişli, daha feyizli, daha 
bereketlidir.

Müslümanlar arasında sosyal dayanışma ve yar
dımlaşmanın temel referanslarını çeşitli âyetler 
bizlere sunmaktadır. Ancak biz, birkaç âyetle yeti
nerek yazımızı tamamlamaya çalışacağız.

“Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş 
nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gü
nünde yakını olan bir yetimi veya aç-açık bir 
yoksulu doyurmaktır.!9

Gösteriş, gurur ve iftihar için mal tüketen, lüks 
ve konfor uğrunda servet harcayan kimse, sarp yo
kuşu aşmada başarılı olamaz. Zira, bu âyetlerden 
önceki âyetlerde böyle bir insandan söz edilmekte
dir. Âyetler, sarp yokuşu aşmanın ne demek oldu
ğunu ve bunu aşmak için hangi ilke ve prensiple
rin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Sarp yokuşu 
aşmak, zirveye tırmanmak elbette insan nefsine zor 
gelir. Ancak hızlı hızlı koşup da yarışı kazanan ve 
harıl harıl nefes alan bir küheylânm binicisi gibi 
zevkyâb olmak, nefsin dizginlerini ele alarak sarp 
yokuşu tırmanmaya bağlıdır.

Ramazan ayı, bu sarp yokuşu  aşmak için bir fır
sattır. ■
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Ramazan ayı... Şehrullah... Oruç günleri...
Mü’minler için ne anlam ifade ediyor?
“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı 

gibi size de oruç farz kılındı. Ta ki korunasınız-’’ (Ba
kara-183)

“O Ramazan ayı ki, Kur’an onda indirilmiştir. 
(Bakara-185)

Ramazan kelimesi sözlükte şu manaları içer
mektedir: Yaz sonunda, güz mevsiminin evvelinde 
yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur; güne
şin hareretinin şiddetinden kızgın yerde yalın 
ayak yürümek ve yanmak; kılıcın iki taş arasına 
konulup, keskinleştirmek için dövülmesi, bir de 
Allah’ın güzel isimlerinden bir isim...

Ramazan orucu; arınm a, bilenm e ve korunm a  
eylemi olarak mü’minlerin hayatına yansıyor.

Ramazan yağmuru; kirlerden ve kirlilerden 
arınm a m evsim i. .. Cahiliyenin kokuşmuş ve kir
li havasından kurtulup vahyin iklimini soluma se
feri... Kirli işleri ve kirli hesapları kapatma kara
rı... Kirli ellerin, çirkin işlerde gösterdikleri cesa
rete, karşı koyabilme yürekliliği...

Ruhlardaki çölleşme, yüreklerdeki çoraklaşma 
bu yağmura muhtaç... Kir, kin, küf, pas... Çürü
yen bir toplum... İnsanlık bu yağmurla ne zaman 
buluşacak?

Ramazan yağmuru ile başlayan bir temizlik ha
rekatı... Temizleme ameliyesi... Temizlenme ey
lem i... Önce kendimizden başlayarak... Bu yağ
mura gözyaşlarımızın iştirakini sağlayarak bilen
me, arınma, direnme disiplinine dahil olmak du
rumundayız.

Ramazan ateşi... İştah, şehvet, heva, hırs 
ateşlerini etkisizleştirecek oruç ateşi... Yüreklere 
bu ateş düşmeden öteler ötesi ile iletişim kurula
bilir mi? İslami yaşam, “avuçta tutulan kor a teş” 
değil miydi? Bu “ateş”e razı olanlar, sebat edenler 
ancak ebedi ateşten kurtulacak ve kazanacak. 
Oruç, fıtratta gizli olan dinamikleri harekete geçi
rip, ateşlemektir.

Ramazan, bilen m ektir ... Şirke, zulme, münke- 
re karşı duyarlılığın, teyakkuzun uç noktası... Mü
cadele ruhu ile müzeyyen ve mücehhez olmak... 
Derunî bir donanım, kalbi bir tekâmüldür...

Hz. Meryem kamuoyunun itham, iftira ve fit
nesini “sükut orucu” ile karşılıyordu. Bu bir tavır 
alıştır.

“Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlar-- 
dan birini görürsen: ‘Ben Rahm ana oruç adadım, 
onun için bugün hiçbir insanla konuşmayacağım.’de" 
(Meryem-26)

Oruç bir seferdir, Ramazan seferberliği... Süf
liden, ulviye... Faniden Baki’ye... Kasvetten haş
yete... Rabbani bir yakınlaşma zeminidir oruç...
Takarrubu İlahi__  Rabbe yakın durmak...
O ’nunla beraber olmanın hazzını tatmak... İradi 
ve bilinçli bir beraberlik...

Oruçla hayata müdahil olmak... Yaşamdaki sı- 
radanlaşmaya, yabancılaşmaya, savrulmaya karşı 
duyarlılık ve sorumluluk yenilenmesi..; Rutin dı
şı bir çıkış... İçsel bir inkişaf... Aşkın bir atılım ... 
İçkin bir miraç...

Bireysel ve toplumsal yıkım ve yok oluş karşı
sında ihyâ  ve inşâ  çabası... Ayılm a ve arınm a
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günleri... Günü birlik gel-gitlerin kargaşasından 
“Hesap Günü”nün ciddiyetine yönelmek...

Ramazan mektebinin müntesip ve müdavim
leri olarak hayatı programlamak sorumluluğu al
tındayız. Kişilik gelişimi, kimlik kazanımı, kalite 
ve hizmet atılımı için “tekamül dersleri”dir oruç 
günleri...

Ramazan günlerimize ve gündemlerimize neler 
yükledik? Bu Ramazan, geçen ömrümüz için bir 
“telafi sınavı” olamaz mı? Yoksa bu Ramazan 
günleri de kafadarların, yarenlik için “şu iftar se
nin, bu ziyafet benim” mantığı ile kafalarına göre 
takılma alışkanlığı ile mi devam edecek?

Oruç ile soluklanmak... Toplumsal kırılmalar, 
ruhsal bunalımlar, ahlaki çürümeler karşısında bir 
Ramazan nefesi.. . Bir soluk vahiy ile dirilmek...

“Kulluk ”ta derinleşme... Islami yaşam düze
yini geliştirme cehdi... Kulluğa çeki-düzen verme 
becerisi... İşte oruç tüm bunları içeriyor ve öneri
yor:

“Oruç bir kalkandır”
Orucun korum asına  girmek... Korkular, kuş

kular, kaygılar karşısında korunma... Kaygan ze
minde ayakları sağlamlaştırma, adımları hızlan
dırma çabası... Bu açıdan bugünler “kulluk kalite
mizi” test edebilme fırsatını bize veriyor.

Oruç aynı zamanda “irade”nin bağımlılıklar
dan, zaafiyetlerden, acziyetlerden sıyrılma ve öz
gürleşme eylemidir. Rabbin rızası ile buluşmak

için bir irade ortaya koymaktır. 
Sonuçta hedeflenen ise; A l
lah’ın ahlâkı ile ahlâklan- 
mak... O’nun izzeti ile izzetlen- 
mek... Nuru ile nurlanmak... 
Allah’ın boyası ile daha bir gü
zel boyanmak arzusu...

Ramazan’m rahmetini yaşa
mın her anma taşımak gereki
yor... Yılın tamamını hatta bir 
ömrü ramazanlaştırmak... Ha
yatı Ramazan duyarlılığı, 
K u r’an bilinci ile kucakla
mak...

Oruç, korunmamız ve sıh
hat bulmamız için bize önerilen 
bir tebdil-i havadır... Dünya
nın kirlilik ve çirkinliklerinden 
sağlıklı ve sahici bir yaşam için 

hava değişimi... Onbir ayın kasvet, gaflet ve ata
letinden sıyrılmak ve soluklanmak için hayati bir 
fırsat...

İşte kavuştuğumuz Ramazan iklimi... Tut
makta olduğumuz oruç bizi nereye taşıyacak? Ki
minle buluşturacak? Kur’an ve Rasul(sav)’e yakın 
olma günlerinde biz nerede duruyoruz? Kitab’la 
barışık, Nebi(as) ile tanışık olma mevsiminde ha
yatımızın seyrinden haber verebilir miyiz?

Bugünler, Kur’an okumalarımıza bir nitelik, 
bir derinlik kazandırma zamanı... Kitab’m yüze
yinde gezinmekten öte özüne inmek.. Kitab’la 
aramızdaki soğukluğa son vermek... Kur’an sanki 
şimdi bize yeni iniyormuş gibi, bir heyecan ve me
rakla ona yönelmek... Kitab’a yoğunlaşma ve va
hiyle yoğrulma fırsatı önümüzde... Rasul(sav) ile 
belki de farkında olmaksızın aramızda oluşan me
safeyi kapatmaya çalışmak... Kitap ve Rasul’ün 
ciddi ve samimi takipçisi ve tâbisi olmak...

Önder ve örnek olan Rasul(sav)’ün Ramazan 
örnekliği nasıldı?

Orucu, infakı, teravihi, tilaveti, itikafı, istiğfa
rı, ihsan ve ihlası ile ashabını nasıl bir ufka hazır
lıyordu? Hayatın geçici lezzetlerinden hangi ulvi 
değerlere kanatlandırıyordu? Nasıl bir toplumsal 
model sunuyordu? Bu soruların en net cevabını 
Asrı Saadet Ramazanında bulabiliriz... Şimdi bu
nu yakalamak durumundayız...

Dünyevileşmenin, bireyselleşmenin, bencil
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yor:
“Gerçekten şeytan ademoğ- 

lunun damarlarında dolaşır. 
Onun için açlıkla onun dolaşım 
kanallarını daraltın, sıkıştırın.” 
(Buhari-Müslim)

Yine buyuruyor ki: 
“Ramazanda şeytanlar zin

cire vurulur.” (Buhari)
Ya şeytanların zincirini 

çözenler biz olursak? Peki ya

şeytanlaşanlara ne demeli? Tuttuğumuz oruç bizi 
dizginlemiyorsa, kime, ne diyebiliriz? “Haksızlık 
karşısında suskun duranlar” yoksa “sükut oru- 
cu”na mı niyetlendiler? Şeytanlara alkış tutanlar, 
saygılarını sunanlar üstelik saim olanlar, kimden 
sevap umuyorlar dersiniz?

Oruç tutanlar, az mı, çok mu? Bilemiyorum, 
ancak oruca niyetlenip de aç kalanlar ne kadar da 
çok!

Kendimize soracak mıyız?
Ramazanın başlangıcındaki “ben” ile bitimin

deki “ben” arasında bir değişim ve gelişim görebi
liyor muyuz?

R am azan  yağmuru ile beslenecek, tevbe, tev- 
hid, takva ekseninde oluşacak bir ıslah ve ihya mı 
yoksa ye’s ve yıkımı alın yazgısı görme yanılgısı 
mı?

Görünen nedir?
Yoksa umutlar bir başka Ramazana mı? ■

leşmenin tüm olumsuzluklarına karşın oruç kalka
nı. .. Ramazan düzen ve düzeyi... Bir hamle ayı... 
Moral ve güven günleri...

Oruçla birlikte bir rüzgar estirebilmek... Ce
saret, muhabbet, vahdet aşılayacak bir meltem... 
Rehavet, gaflet ve zilleti kıracak bir nefha... Psi
kolojik yılgınlığı, yorgunluğu yenecek bir özgüven
ve azim...

Ramazan paylaşmaktır...
Bugünlerde soframızı kimlere açmayı düşünü

yoruz?
Hangi kapılara gitmeyi tasarlıyoruz? Ramazan 

ayı ziyaret listemizde kaç garibanın ismi var? Ök
süzlerin, yetimlerin, yoksulların başını okşamaya 
vaktimiz olacak mı? Elimiz uzanacak mı onlara?

Teravih namazı için, cami tercihimiz hangi 
kıstaslara göre olacak? En hızlı namaz kıldırma re
koru, bu yıl hangi cami görevlisinde? Bir saat yol 
gidip, camiden on dakika erken çıkmak için, za
mandan tasarruf etmeye ka
rarlı gibiyiz...

Sadaka-i fıtrimizi hangi li
mit üzerinden hesaplamayı 
düşünüyoruz? Arpa ekmeği 
yememiş olsak bile fitreyi arpa 
üzerinden hesaplamak, bize 
daha ekonomik gelmiyor mu?

Ramazan, festival, fuar, şö
len, şenlik ve şamatasını aşıp- 
ta gerçekten Ramazan’a ulaşa- 
bilsek!.. Kendimizle yüzleşe- 
bilsek!

Biz neyin peşindeyiz? Ra
mazan keyfiyetinin mi, yoksa 
keyfinin mi? Gerçekten han
gisini önemsiyoruz?

Allah Rasulu (sav) uyarı-
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B ir ibadet niçin yapılır? Şüphesiz böyle bir so
ruya çok farklı perspektiflerden cevap üret- 
mek mümkündür. Bu cevaplar, kişinin Allah 

ile ilişkisinin derecesini de ele veren bir içeriğe de 
sahip olacaktır.

Nitekim İslâm ulemasının bu konuda yaptıkları 
sıralama yeterince fikir vericidir. İbadetler Allah’a 
(cc) sırf Allah oldukları için, daha sonra Allah’ın 
emri olduğu için, son olarak da cennet ümidi ve ce
hennem korkusuyla yapılanlar biçiminde bir derece
lendirmeye tabi tutulmakta, en makbul ibadetin ilk 
sıradaki saikle yapılan olduğu Fıkıh kitaplarında ifa
de edilmektedir. Bu, aslında bir mü’minin insan ola
rak Allah ve ibadete nasıl bakması gerektiğini de 
işaretlemektedir.

Ancak “ibadet” konusunun tartışılması gerekn 
bir başka boyutu ise, ibadetlerin bir mü’min için ne 
anlama geldiğiyle ilgilidir. Bu, aynı zamanda Al
lah’ın kullarına ibadetleri niçin vaz’ettiği sorusunun 
bir başka versiyonudur. Şüphesiz burada ibadetlerin 
“Vaz’i” konumunu tartışacak değiliz. Bir başka deyiş
le, niçin namazın ya da orucun bu formda farz kılın
dığı tartışmaya konu olamayacak bir sorudur. Biz 
sosyolojik bir indirgemeciliğe düşmeden, ibadetlerin 
mü’minler üzerinde oynadığı rolü ve bu bağlamda 
ibadetin hangi fonksiyonları icra ettiğini tartışmak 
istiyoruz. Bu çerçevede önce genel olarak ibadet üze
rinden genel bir değerlendirmenin ardından, “Ra
mazan” ve “oruç” özelinde konuya yaklaşmak istiyo
ruz. Âyet, hadis ve Hz. Peygamber’in (s) hayatına re
feranslarla perspektifimizi genişletmek ve yeni açı
lımlar elde etmek arzusundayız.

Genel olarak bakıldığında dinler çoğunlukla üç 
kısımdan oluşmaktadırlar. Bunlar, itikat, ibadet ve

ahlaktır. İslam tarihi içerisinde bu bağlamda tartışı
lan konulardan birisi de, itikat ile ibadet veya bir 
başka deyişle, iman-amel münasebetidir. Bu tartış
malar şu temel sorudan başlamaktadır: “Amel iman
dan bir cüz müdür?” Şüphesiz sosyal, siyasal bir takım 
uzantıları ve sonuçları da bulunan bu soruya verile
bilecek farklı cevaplar, aynı zamanda ibadetlerin ko
numunu da belirleyecektir.

Fakat bizim burada esas olarak ilgilendiğimiz 
nokta, ibadetin gerek birey gerekse toplum hayatın
da, veya bireysel hayatından başlayarak toplumsal 
hayatına kadar insanın üzerinde icra ettiği dini tec
rübe ve heyecan boyutudur. Yine diğer yandan iba
detler, tekrarlarla hem mü’minin imanına katkı, 
hem de zihinsel düzlemde ona bir bilinç ve düzey ka
zandırırlar. Sözgelimi; günde beş vakit namaz kılan 
bir mü’min bu tekrarlarıyla imanını güçlendirir, bi
reysel ve toplumsal düzeyde farklı deneyim ve heye
canlar yaşar, ayrıca Allah, insan, dünya hakkında 
yüksek bir bilince sahip olur. Bu, aynı zamanda o 
mü’min için bir arınma sürecidir. Herhalde “Namaz 
insanı kötülüklerden alıkoyar” ifadesi bu çerçevede 
anlamlıdır. Bunun dışında ibadetler tekrarlarıyla za
manın geçiciliği ve tüketiciliği gözönüne alındığın
da, insanın tükenmesinin karşısında durur, mü’mi
nin tükenmişlik duygusunu sona erdirir ve ona dina
miklik kazandırır.

Kısaca ibadetle ilgili ortaya koymaya çalıştığımız 
bu dört kavram, ibadete anlam ve önemini vermesi 
açısından dikkate değerdir. Bu dört kavram dina
miklik, bilinç, heyecan ve tükenmeye karşı durmak
tır. Şu husus asla akıldan çıkarılmamalıdır ki, iba
detler peygamberlerden bile sakıt olmaz. Kimi za
man entelektüel ve felsefi donanımları oldukça yük
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sek kişilerin, ibadetin bu değerini vermeyen tutum' 
ları karşısında hep bu hususu hatırlamışımdır. Bun- 
dan sonra bu dört kavram etrafında Ramazan’ı ve 
Oruç ibadetini değerlendirmeye çalışacağım.

Dinamiklik kanaatimizce, “ibadet” etrafında ko
nuşulabilecek en önemli olgu olarak görünmektedir. 
Şüphesiz ibadetlerin bir formu, uygulanış biçimi var
dır. Ancak bu formun içinde kaybolan dina
miklik ibadetten isteneni vermeyecek
tir. Bu bakımdan dengenin çok iyi 
korunması gerekmektedir. Me
selâ, geniş halk katmanların
da çokça dile getirilen “kıl 
beşini gör işini" 
bir söylem, daha baştan 
bu dinamikliği kaybet
miştir.

Ramazan’da bu dina
mikliği işaretleyen bir
çok göstergeler mevcut
tur. Öncelikle Ramazan 
bir arınma ayıdır. Nitekim 
Hz. Peygamber’in (s), Ra- 
mazan’ı rahm et, bereket ve 
mağfiret üçgeninde açıklarken 
bir mü’minin Ramazan’ı başın
dan sonuna kadar yaşaması muhte
mel bir değişimi ifade etmektedir. Zaten 
bir ay süren Ramazan ayı, bu arınmayı imkan 
olarak veya en azından bir başlangıç imkanı olarak 
insanlara vermektedir. Bu, Ramazan ayı boyunca 
mü’minin teyakkuz halini koruması gerektiğine de 
aynı zamanda bir işarettir.

ibadet, ibadet bilinciyle yerine getirilen bir anla
mı içkindir. Sıradanlaştığı, heyecan ve bilinç düzeyi 
kaybedildiği anda artık âdetten olmaya başlar. Ra
mazan ayı, gerçekten diğer ibadetlerden daha fazla 
bir “hava" yaratan niteliğe sahiptir, insanlar daha 
oruç gelmeden maddi anlamda bir çok hazırlıklar 
yapmaya, onu beklemeye başlarlar. Bu “hava”mn 
önemsenerek bir imkana dönüştürülmesi, mü’minle- 
rin içindeki heyecanı uyandırması, bilinç düzeyinin 
arttırılması mümkündür. Bu anlamda Ramazan ayı
nı hayatımızın yeni bir başlangıcı kılarak, yeni bir 
yaşam, yeni bir bilinç yakalamak gerekmektedir. Bu 
sebeple öğrendiğimiz bir çok bilgilerin uygulamasını 
pratik olarak gerçekleştirmek gerekmektedir.

Kanaatimizce, eğer kendisine yeni bir hayat ön
gören mü’min, Ramazan ayında kendisine bir plân 
yapar ve bu plânı Ramazan ayı ile sınırlı olmayan bir

sürekliliğe sahip kılarsa başarılı olabilecektir. Bu 
bağlamda, Kur’an okumak ve anlamaktan, fakirleri 
doyurmaya, bilgilerimizi arttırmaktan bunları prati
ğe aktarmaya kadar belki hayatımızın içinde ihmal 
ettiğimiz bir çok şeyi Ramazan’da yoğunlaştırabilir, 
Ramazan’dan sonra ise sürekliliğini sağlayabiliriz. 
Bir kere öncelikle ve önemle şu unutulmamalıdır ki;

“Ahiret âleminde geçen hayırlı ibadetler yap
mak temel hedef ve gaye olmalıdır.” Bu 

sebeple yaşadığımız hayatı yeni
den gözden geçirerek, çocuğu

muz, eşimiz, akrabamız ve gi
derek tüm dünyaya karşı 

çok büyük sorumlulukları
mızın olduğunu unutma
mak gerekir.

Hayatın bu muha
sebesi ciddi anlamda 
önem taşımaktadır. Bu
rada gördüğümüz eksik
lik ve aksaklıklar düzelti

lerek yola devam edilme
lidir. İkinci olarak, Rama

zan, bir Kur’an ayı olduğun
dan Kur’an’ı tekrar okumak 

ve anlamak faaliyetlerimizden 
biri olmalıdır. Bü okuma ve anlama 

faaliyeti Ramazan’da yoğunlaşmakla bir
likte, Ramazan’dan sonra da devam etmeli, ha

yatın sonuna kadar az da olsa sürekliliği olan bir iba
dete dönüştürülmelidir. Oruç, namaz vb. ibadetler 
için ciddi bir vakit plânı yapılarak, gündüz oruç; ge
ce ibadet, arınma, tövbe ve en önemlisi dua ile meş
gul olunmalıdır. Ramazan sonunda hissedilebilecek 
olan arınma, heyecan ve bilinç Ramazan’dan sonra 
da devam ettirilmelidir. Ramazan ayında fakirleri 
davet ederek, onlara yardım ederek ve bir teamül 
haline gelen zekatını ödeyerek mü’min mali açıdan 
da yardım elini uzatmalıdır. Tabii ki burada bütün 
detaylarıyla bir plânın maddelerini verecek değiliz. 
Ancak önemli olan elinden gelen her şeyi yapmak
tır. Çünkü bir mü’min, yapma imkanı varken yap
madığından hesaba çekilecektir.

Bu açıdan, ilk önce Ramazan ve oruçtan başlaya
rak ibadetleri ve sonra giderek yaşamı sıradanlıktan 
kurtarmak kesinlikle herkesin kendi elindedir. Bu, 
tekrar mü’mine dinamiklik, sonra heyecan, giderek 
bilinç kazandıracağı için “tükenme”sinin önünde 
duracaktır. Bu metafiziği keşfetmek önemlidir. Sade
ce kesin bir karar vermek gerekir. ■
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KUR’ÂN GÜNLÜĞÜ:
RAMAZAN YANGINI

MÜNİB ENGİN NOYAN

H er sene bir öncekinden daha zor geliyor ar
tık bana, mubârek Ramazanı karşılarken 
mubârek Ramazan hakkında bir yazı kale

me almak.
“Ramazan Coşkusunu” yaşamamaktan değil ha - 

sakın yanlış anlaşılmaya! Elbette, daha mubârek üç 
aylar girerken tarifi imkânsız bir heyecan sarıyor, her 
mü’min ve mü’mine gibi bu fakîrin de garip gönlü
nü... Hamd ü senâda bulunuyorum geceler boyu sa
baha kavuşmaya doğru dönen saatlerde Hak 
Te’âlâ’ya, celle celâluhu, bana bir kere daha nasîb 
ettiği için mubârek Ramazanı olanca bereket ve rah
metiyle idrâk edebilmeyi. Ama her sene biraz daha 
yoğunlaşan ince bir burukluk eşlik ediyor “Ramazan 
Sevinci”me, coşkuma.

Cânım Filistin’in işgal altındaki topraklarında 
tutulan oruçların, iftar ve sahur sofralarının, terâvih 
namazlarının hüznüydü önceleri “Ramazan Coşku- 
mu-Sevincimi” gölgelendiren.

Sonra Afganlı kardeşlerimin dile kolay çile ve 
meşakkat içinde yaşamak durumunda bırakıldıkları 
mubârek Ramazanlar eklendi buna.

Sonra da Iraklı kardeşlerimin hayatlarını karar
tan zulmün yangınlı acısı tuz biber ekti üzerine, ifta
rın o en güzel ilk lokmaları bir türlü geçmez oldu bo
ğazımdan. ..

“Ekspres” ya da “Jet” tavsif edilen âhır zaman te
râvih namazlarının sığlığı ve abesliği her geçen gün, 
her geçen sene daha yoğun bir sıkıntı vermeye baş
ladı garip gönlüme... Bol yıldızlı otellerin görgü ve 
edeb yoksunu bir şaşaa ile donatılmış devâsâ salon
larında, besbelli yalnızca “Dostlar alış-verişte gör
sün!” aymazlığı içinde, “körlerle sağırlar birbirini 
ağırlar” misâli verilen gösterişli ve müsrif iftar davet
leri daha bir itici, hatta tiksindirici gelmeye başladı 
Muhammedi rûhun irşadıyla inşirah bulmaya, şekil
lenmeye çalışan hayat kavrayışıma...

... ve her sene mubârek Ramazan’ı karşılamak

nasîb olduğunda, fakîre yapılan davetlerde, hem di
lim döndüğünce, sözle, hem de gücüm yettiğince, 
kalemimle hep aynı sıkıntılara işaret edip, kapkara 
dipsiz bir kuyuya taş atarcasma, hiçbir şeyin değiş
mediğini müşahade etmek durumunda kalmanın, 
beni, mü’min ve mü’minler için asla câiz olmadığını 
adım gibi bildiğim bir bezginliğe doğru sürüklediğini 
hissetmek, artık iyice yormaya, yıpratmaya başladı 
beni.

Seküler post-kapitalist ve dahi post-modern sö
mürü düzeninin doymak bilmez iştahı Hicrî onbe- 
şinci yüzyılın ilk çeyreğinde, aymaz bir şaşkınlığın 
zirvelerinde fink atmaya başlayan, kokuşmuş Batı 
medeniyetinin mukallidi müslüman burjuvaziyi yep
yeni ve besbelli pek verimli bir av sahası olarak keş
fetti. Yılın onbir ayında Müslümanın, kendi ifadele
riyle “namaz ihtiyacını” hiç umursamayan, yani onu 
hiç adam yerine koymayan lüks otellerin pîri ve “du
ayen”!, mescid fukarası binasında, besbelli sırf yeni 
avını tavlayabilmek için, “namaz odaları”(!) tahsis 
ettiğini bile duyurdu, hiç utanmadan-arlanmadan! 
Böylece yepyeni bir terim daha katılmış oldu ve kor
karım çok geçmeden de tedâvüle girip yerini alacak
tır, öncelikle ve de özellikle “part-time müslüman- 
lar” arasında: “Namaz Odası”. Ne menem yerlerdir, 
hangi odalardır, nasıl döşenmişlerdir, sözgelimi ge
nel teamülleri üzere, seccâde yerine yıpranmış bir 
çarşaf eskisi mi serilmiştir yere, kıbleleri doğru mu
dur, odalar tezakkum hizmeti veren “mini-bar”ların- 
dan arındırılmışlar mıdır, abdest, tuvalet ve/veya 
duşta mı alınacaktır... doğrusu görmek isterim.

“Zengin iftar açık-büfeleri”nde, kelle başı yakla
şık on aileyi adam gibi doyuracak bir ücret mukabili 
kifâf-ı nefs edecek olanlar, iftar genellikle tek başına 
yapılmayacağına göre, hesap pusulalarını “gold” kre
di kartlarıyla öderken acaba hiç düşünmeyecekler 
midir, hiçbir “gold card”m geçerli olmayacağı o Bü
yük Hesap. Gününde karşılarına çıkacak olan asıl
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hesabı öderken kredilerinin sıfıra düşmüş olabilece
ğini?

Ya o “halka açık” -ki milletin ve dahi Ümmet-i 
Muhammedin aslî unsuru olan “sıradan halk”a “ka
palı” yerlerin, şu sıralarda pek bir revaçta olan âhir 
zaman söylemiyle “kamusal alanlar”ın da bulunduğu 
ima ve de itiraf edilmektedir böylece- “Ramazan 
Şenliklerinde boy gösterecek olan “pop yıldızla- 
rı”na, bu şenliklerin tertipçileri nasıl bir rakam öde
mektedir ücret olarak? “Pop yıldızlarımız” özel indi
rimli bir “Ramazan tarifesi” mi uygulamaktadır, yok
sa mübarek Ramazan vesilesiyle, hiç olmazsa geçmiş 
günahlarına keffâret olsun diye fî Sebîlillâh mı arz-ı 
endam ve de icrâ-i zenaat etmektedirler buralarda? 
Mubârek Ramazanın rûhuna uygun özel bir “reper
tuar” hazırlamışlar mıdır, yoksa sözleri ve müziğiyle 
ruhları kirleten, zihinleri-gönülleri Islâmın hiç de 
hoş ve uygun görmediği zeminlere çelen, “Hani be
nim alkışım? Elleri görmek istiyorum elleri” nâmla
rıyla desteklenmiş, bol “kafa sallama”lı, “haydi bü
tün eller havaya’l ı  abuk-subuk terânelerini mi ısıtıp 
ısıtıp çıkartacaklardır yine “sevgili halkları”mn hu
zuruna?

Geçen sene mubârek Ramazan vesilesiyle kale
me aldığım ve yine bu dergide yayımlanan bir yazım
da: “E ilerinden gelse mubârek Ramazanı bir tür “Ulus
lararası Tıka-Basa Yeme-lçme ve Çöküş Dönemi Os- 
manlı Yozlaşmışlığını Yâdedip Yaşatma Festivali” haline 
getirip, kendi dinleri dahil herşeyi ama herşeyi “Tüketim- 
Yalnızca Tüketim-llle de Tüketim” ilkesine uygun ola
rak bir para harcatma ve sömürü tuzağı haline getirmeyi 
başarmış olan Hıristiyan B atının, halis özü artık tama
men unutulan Noel ve Paskalya şenliklerinin “Soft &  
Light İslâm" versiyonuna dönüştürecekler! “Fena mı ca
nım, bundan âlâ turistik gelir kapısı mı olur? Alan mem
nun, satan memnun... Sen de kıyısından ince ince nos
talji takıl... Orucuna, namazına karışan mı var! İs
lâm'da eğlence yok, neşe yok diyenlere inat, hem oruç 
tut, hem eğlen! Dünyanın dört bucağından gelecek ecne
bilere yılda bir kere ‘Ramazan Nostaljisi a la Soft & 
Light İslâm’ kaskalla! Cebin para görsün, görmese bile 
yüzün gülsün! ” Hatta biri çıkıp da Hristiyan-Müslüman 
Kardeşlik Diyalogu çerçevesinde gerçekleştirilecek Noel 
Babalı ve Paskalya Tavşanlı bir post-modem Ramazan 
Şenliği de teklif edebilir bu meyanda! Coca Cola Com- 
pany sponsorluğunda söylenen “Jingle Bells” şarkısı eşli
ğinde ve ‘black strob-light’ altında kendinden ışıltılı, po
liüretan külahlanyla rakseden semâzenleri ve Sultanah
met meydanında “Sordum San Çiçeğe’ diye ilahi çığıra 
çığıra devekuşu koşulmuş kağnı üzerinde etrafına gülü
cükler saçarak dolaşan Noel Baba’yı görür gibi oluyo
rum!" demiştim, “Amaç hep aynı: İslâm'ın her dem ak

tif dinamizmini felç etmek! Yani mubârek Ramazan’m 
bugüne taşıdığı öz ve ruhtan ilham alıp, feyz alıp mubâ
rek Kur’ân’la olan ilişkimizi tazelememizi, toplumsal da
yanışmanın, kardeşçe paylaşmanın, aynı ortak paydada 
bir kez daha eşitlenip buluşmanın, tevazûun, sessizliğin, 
içe dönük derin bakışın, gönüllü fedâkârlığın tek tek in
sanlara ve giderek bütün bir topluma, koca bir ümmete 
kazandırdığı annmayı, bilinç ve duyarlılık uyanışını en
gellemek! Yani Müslümarun can damarlanndan birini 
daha kesmek!" Aradan koca bir yıl geçti. Sonuç aynı. 
Hatta daha da beter. Kehânet mi? Hâşâ! Acı dolu 
bir gözlem ve yanılmış olmayı dilettiren sağlam bir 
tesbit yalnızca.

Amerikalı Müslüman şair kardeşim Abdulhayy 
Daniel Moore mubârek Ramazan orucunu anlattığı 
o güzelim dizelerinden birinde “oruç ölüme talim et
mektir” diyor, “Kaçınılmaz bir kesinlikle gelir her sene 
mubârek Ramazan -  tıpkı ölüm gibi ve hep ufkundadır 
mü’minin, mü’minenin. Bu yüzden genellikle güzel ölür 
Müslümanlar: bir ömür boyu yaşadıkları, idrâk ettikleri 
mubârek Ramazanlar ruhlarını yumuşatıp ve onlan O 
Kaçınılmaz Olan a hazırlamıştır çünkü!"

Fakîrin payına da bu sene yine, yaralı ve üzgün 
gönlü sızlaya sızlaya, aynı temenni, dâvet ve niyâzda 
bulunmak kalıyor sonuçta:

Gelin biz biz olalım bu yapmacıklı aldatmacalara hiç 
olmazsa bu defa kanmayalım, onlara gözümüzü, kulak
larımızı ve gönlümüzü sımsıkı kapatalım. Mubârek Ra
mazan’ ı bugün sahip olduğumuz nimetlerden alabildiğine 
istifade ederek ve istifade ettirerek ve bugünümüze, artık 
aynı hataları bir daha tekrar etmeme kararlılığı içinde sa
hip çıkalım. Yarının insansoyuna örnek olabilecek içerik 
yoğunluğundaki mubârek Ramazanları Islâmın rûhuna 
sadakatle inşa ederek idrak etmeye çalışalım. Eksenimiz 
mübarek Kur’ân ve onu hayata aktarmanın en güzel, en 
değerli modeli olan Sünnet-i Rasûlullâh, sallallâhu aley
hi ve sellem, olsun. Düşüncelerimiz, sohbetlerimiz, dav
ranış ve beklentilerimiz bu mubârek ayda hep oraya 
odaklansın; gündelik hayatın yozlaştınp kendine benzet
tiği eğlence ve sohbet anlayışımızı yeniden gözden geçir
memize vesile olsun. Oruçlarımız kamımızı değil, ruhu
muzu daha iyi bir kul, daha iyi bir Müslüman olma işti
yakıyla acıktırsın. Terâvih namazlanmız bizi bundan 
böyle bütün farz namazlarımızı cemaatle kılmaya heves
lendirsin, namazın bir tevhid eylemi olduğunu bize ye
niden hatırlatsın. Sahurlarımız ihmal ettiğimiz teheccüd 
namazlanmıza uyanabilmek için ihtiyaç duyduğumuz 
antrenmana dönüşsün.

Bırakın, mubârek Ramazan hak olan aslî hükmü
nü ifa etsin! Yarma mubârek Ramazan’m geçmişten 
kalan çarpık bir karikatürü değil, yaşayan rûhu ve di
namizmi, özü ve hikmeti miras kalsın!
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DİREKLERARASI EĞLENCELERİNDEN
MAHZUN RAMAZANLARA

MUSTAFA MİYASOĞLU

S on  yıllara kadar Ramazan deyince, hep 
Direklerarası eğlenceleri gelirdi laik çev
relerin aklına. Bunu fırsat bilip Kur’an ve 

hadis derlemeleri hediyesi bahanesiyle, promos
yon kampanyaları düzenler ve sık sık dinlerine 
hakaret ettikleri halkla riyakâr bir ilişki sürdürür
lerdi. Bu yolda tiyatrocularla işbirliğine girmeleri 
şaşırtıcı olmazdı kimseye. Sabahlara kadar eğle
nir ve yılbaşı Ramazan’a rastladığı zamanlarda da 
içkili bir gecenin sabahında oruç tutulabilir mi 
fetvalarına başvururlardı. Fakat son yıllarda du
rum değişti: Oruç tuttuğuna bu halkı pişman et
mek, mukabele dinleyişini burnundan getirebil
mek ve türbe ziyaretlerini zehir etmek için elle
rinden geleni yapanların sayısı çoğaldı. Bir bakı
ma Direklerarası eğlencelerinin çehresi değişti 
denebilir. Ramazanlar mahzun oldu...

Karagöz ve Ortaoyunu eğlenceleri, garip se
naryoların her yıl tekrarlandığı tuhaf oyunlara 
dönüştü. Aktörleri, figüranları değişse de oyunlar 
hiç değişmiyor. Seyirci bıktı, oyuncular bıkmı
yor...

. Elbette Osmanlı’nın Ramazanı da Bayramı da 
farklıydı. Hele iftar sofraları ile fakirlere dağıtılan 
diş kiraları dünyada benzeri olmayan bir ziyafet 
gibi hafızalara kazınmıştır. Bunlar kaybedilmiş 
birer Cennet gibi yaşlıların hatıralarında yer alı
yor. Fakat bugünlerde oruç tutulan günlerin aynı 
hazla hatırlanabileceğim sanmıyorum. Buna ki
min hakkı var?

Bu toplumda Ramazan ayma “on bir ayın bir

sultanı” denir, biraz da misafir gözüyle bakılırdı. 
O  yüzden, ilk günlerinde Selâtin Camilerin mah
yalarında “Hoş geldin” diye karşılanır, son günle
rinde de “Elvedâ” diye yolcu edilirdi. Pek çok ga
zetede Ramazan sayfaları düzenlenir, bazı köşele
rin adı da Ramazan Sohbetleri başlığını taşırdı. 
Bu ayda insan ilişkileri kadar yazarların olaylara 
bakış tarzı da daha munis olurdu. Ahmet Ra- 
sim’in böyle bir ay boyunca yazdığı özel yazıları 
bu adla kitaplaştırdığı biliniyor.

Son yıllarda Ramazan ayında gündeme geti
rilmesini tesadüf sayamayacağımız konular tartı
şılıyor basın ve televizyon yayınlarında. Dinle il
gili bu tartışmalarda, konunun uzmanı olmayan 
insanları konuşturmanın garip tezahürleri ortaya 
çıkıyor. Artık televizyonlarda reyting hesabı ya
pan programcılar, marjinal tipleri bulup ekrana 
getiriyor ve onları akıl almaz argümanlarla tanış
tırmaktan garip bir zevk alıyorlar.

Önceki yıllarda yaşadığımız Ramazan heyeca
nının böylece yok edilmek istendiği görülüyor. 
Bütün dünyada dine karşı alâkanın, hiç değilse 
dindarlara saygının her yıl biraz da daha arttığını 
farkeden pek çok laikperest saçmalıyor. O  yüz
den son yıllardaki Ramazanların mahzun olduğu
nu düşünüyorum. İftar çadırlarına, kitap fuarları
na ve son yıllarda öksüzlerle yetimlerin daha çok 
Ramazan aylarında sevindirilmesine rağmen bu
nun böyle olduğu, gazetelerle televizyon prog
ramlarında görülüyor.
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Meczuplarla Siyaset Şovları

Ramazan günlerinde meczuplarla cezai ehliyeti 
olmayan insanlar gündeme getiriliyor. Medya 
her Ramazan ayında İslâm ile “irtica” kavramı 
arasında bağlantı kurarak bu milletin temel de
ğerlerini aşındırıyor. İslâm’ın kaynaklarına dön
mek iddiasındaki bazı medyatik insanlar da her 
yıl biraz daha geleneksel dinî hayata saldırıyor ve 
bununla Kur’an arasında ilişki olmadığını savu
nuyor. Böylece İslâm dini ile İslâm kültürü arası
na akıl almaz uçurumlar sokulmak isteniyor. 
Sanki dinine bağlı her
kes biraz tuhaf...

Bununla aslında şu
nu söylemek istiyorlar:
Siz, dindar olduğunu 
söyleyenler! Oruç tutup 
namaz kılanlar! Müslü
man olarak bu toplumda 
hiçbir doğrunun sözcüsü 
olamazsınız. Siz bu dini 
benimsemekle öylesine 
suçlu duruma gelmiş in
sanlarsınız ki, Hıristiyan 
kültüründeki ilk günah
tan kıyamet kopuncaya 
kadar işlenecek bütün 
suçlara kadar hepsinden 
sorumlusunuz. Ezelî ve 
ebebî suçlusunuz. Bun
dan da kurtulamazsı
nız...

Bazı medya mensup
larının benimsediği ve 
Ramazan aylarında be
lirgin hâle getirdikleri söylemin temelinde bu 
ana fikir var. Her türlü siyasi beceriksizlik, reza
let, soygun ve yolsuzluk, bu söylemin arkasına 
gizleniyor. Atatürkçülük, batıcılık ve bütün bun
ları temsil ettiğini sandıkları çağdaşlıkla maske
lemeye çalıştıkları zulüm, baskı ve yanlış yöneti
mi mazur göstermenin tek gerekçesi, Türkiye’de 
dikkati çeken İslâm’ın varlığıdır. Aslında böyle 
bir söylemi savunmak, çağımızın en büyük sahte
kârlığıdır.

Halbuki Müslümanlar, Ramazan ayında oruç

için sahura kalkmak, imsak yapmak ve iftar et
mek istiyorlar...

Her önemli dönemeçte sıkıntı yaşayan, yolu 
sürekli çıkmaz sokağa giren ve duvara tırmanma
ya zorlanan bir sosyal topluluk kendini doğru ifa
de edemezse, orada durup düşünmek gerekir. 
Bundan kurtulabilmek için suçu başkalarına ha
vale ederek kenara çekilmek ve soğuk savaş söy
lemleri oluşturmak çıkar yol olmadığı gibi, sosyal 
ve siyasî varlığını sürdürebilmek için de sıkıştık
ça söylem değiştirilemez...

Politikacıların birbirlerini köşeye sıkıştırmak 
için Ramazan ayını fırsat 
bilmeleri, dine saygısız
lıktır. Bu hazin durum
dan, ortak kültür değer
leri taşıyan her okur ya
zar sorumludur. Rama
zan gündemine kayıtsız 
kalarak dinimizin çarpı
tılmasına rıza gösteren
lere de yazık. Dini tebliğ 
iddiasındaki insanların 
meczuplarla veya marji
nallerle ekrana çıkma 
yarışma girmeleri garip 
bir tutarsızlık. Tartışma
da hakikat güme gidiyor.

Din duygusunu haya
tının temel meselesi gö
renlerin sözcülüğüne so
yunanlar, sadece iktidara 
gelme hesabı yapıyorlar, 
bunun için haksızlık kar
şısında susuyorlarsa, ya
zıklar olsun. Sürekli ka

çak güreşene, kaypak ve müphem konuşana, sı
kıştıkça ağız değiştirene kimse saygı göstermez. 
Hele de bir topluma bir mesaj iletmek veya hiz
met etmek davasını güdenlerin karakter zaafı hoş 
değil. Kendilerini “kurtarıcı lider” gibi gösteren
lerin ilk saldırıda sinmeleri ve yapılan hücumları 
geçiştirmek için başlarını eğmeleri İslâm’ın vakâ- 
rma yakışmaz. Kapıkullarından kurmay, çorbacı
lardan kumandan olmayacağı bilinir.

İktidara gelmek için her yolu meşru görenlere 
Makyavelist denir. İktidar karşılığında inançla
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rından her türlü tâvizi verenler, acaba oturmak 
istedikleri koltukta nasıl hizmet verebilirler? 
Halbuki, becerikli politikacdar, iktidara gelme
den de halkın meselelerini çözümlemeye çalışa
bilen insanlardır. En azından çözüm üretebilirler. 
Bunu yapabilenler bir millete lider olabilir. Liya
kat ehliyetle ilgilidir ve başarısı görülmeyenin 
şansı yoktur.

Beceriksiz politikacıların birbirleriyle hesap
laşmalarını yanlış zeminde yapmaları yüzünden 
garip şeyler oluyor. Halkın dinî duygularını hesa
ba katmayanlar, bu duyguları ranta dönüştüren
lere duydukları hıncı Ramazan ayında ortaya ko
yuyorlar. Böyle bir hesaplaşma, gerçekten sami
mi olarak dininin emirlerini yaşamak isteyenleri 
çok üzüyor. Zaten halkın gözünde ciddî bir itiba
rı olmayan politikacıların bu tür hesaplan çok da 
tuhaf oluyor. Küçük hesaplarla hacir altında siya
set yapanlara da saygı duyulmaz.

Şehrin Kültürü ve Söylemi

“Şehr-i Ramazan” çok farklı, müstesna bir aydır. 
İnsanların yaşadığı beldeler arasında kutsal yerler 
olduğu gibi kutsal dönemler de vardır. İçinde Ka
dir Gecesi’nin bulunduğu Ramazan böyle bir ay
dır. Kur’an bu ayda inmiş ve Kadir Gecesi, için
de böyle bir gece olmayan bin aydan daha hayır
lı diye ifade edilmiştir.

Her şeyi Ramazan çevresinde düşünebilirsek, 
onun manası anlaşılabilir. Kültür bu ayın söyle
mini de belirler. Böyle bir ayda huzur içinde ya
şamak, hayatî faaliyetlerini asgarîye indirerek 
Allah için oruç tutmak isteyen insanları kimse
nin huzursuz etmeye hakkı yok. İbadet hürriyeti
ni güvence altına alması gereken devletin, bu ay
da Müslümanları çeşitli şekillerde rahatsız eden
lere izin vermemesi gerekir. Laik devlet her türlü 
inanca eşit mesafede ise, dine saygısızların din
darları rahatsız etmesini önlemeyi görevleri ara
sında saymalıdır. Böyle konularda duyarlı olma
yan idarecilere halkın saygı duymasını kimse 
bekleyemez.

Samimi Müslümanlar, kendilerini doğru ifade 
etmenin önemi üzerinde durmuyorlar. Kendile
riyle kişilik bozukluğu yaşayan paranoyak mec
zuplar arasına mesafe koyamayan ve zaman za

man kendi inançlarının onlar tarafından çarpık 
bir şekilde topluma sunulmasına müdahale etme
yen kültür ve siyaset çevrelerinin durumları ger
çekten şaşırtıcı. Kendilerini ifade edemeyenlerin 
yanlış tanınması son derece tabii...

Bir köşede oturarak dini sadece teşbih, takke, 
şalvar ve çarşaftan ibaret görenlerle bunları irti
caın sembolü gibi gösterip dininin gereklerini ye
rine getirmeye çalışanları potansiyel suçlu gibi 
görenler var. Bu arada, dinî motiflerle tarikat ve 
tasavvuf gibi bu milletin gönlünde müstesna bir 
yere sahip olan değerleri menfaatlerine alet 
edenler yok değil. Mevlâna, Yunus Emre, Hacı 
Bayram ve Hacı Bektaş Veli gibi şair evliyalarla 
dinini ve milliyetini idrak etmiş halkı gerçekten 
istismar eden insanlar da var. Fakat bunların var
lığı, dinin ve tarikatların hakikatini inkâr etme
yi ve dindar halkı üzecek yayınlar yapmayı haklı 
göstermez. “Alisiz Alevilik” diyenlere kızarak 
Ehl-i Beyt muhabbetini terketmenin yanlış oldu
ğu gibi.

Bütün bunlar dikkate alınınca, son yıllarda 
Ramazanın rahmet ayı değil, karmaşık hesapların 
otaya konduğu zahmet ayı haline geldiğini görü
yoruz. Bu ayın söylemi ibadet huzurunu bozacak 
nitelikteyse, bunun her çevrede sorumlusu olma
sı gerekir.

Yukarda belirttiğimiz türden tartışmaları hiç 
dikkate almayarak dinî hayatını yaşayanlar için 
Ramazan, belki de eşine ender rastlanacak güzel
likte “sanal bir hayat dönemi”dir. Yıllarca öyle 
yaşayanlarımız var. Yeniden böyle saf bir duyar
lık, ruhî ve zihnî huzur içinde Ramazanı yaşaya
bileceğimiz günün hasretiyle...

Bazı mahkumların tuttukları ölüm orucu, Ra
mazan orucu yerine Türkiye’nin gündemine otu
ruyorsa, bu ayın kültürü de tehlikeye girmiş de
mektir. Bir şehrin kültürü tehlikeye girmişse, 
onun manası da güme gidebilir, söylemi de çarpı- 
tılabilir. Şimdi böyle bir durumu yaşıyoruz. O 
yüzden son yıllardaki Ramazanlar, bunca yıllık 
hayatımda hüznü en fazla duyduğum aylar oldu. 
Mahzun Ramazanlarda ne sohbetin ve ne de iftar 
muhabbetlerinin tadı var. İçimi dolduran bir hü
zünle, “Sebep ey!” diye seslenmek istiyorum... ■
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b ir  h id a y e tin  o y k u su  
Mİ HERMANA DE Mİ CORAZON

ZELİHA SARE YILDIZ

G eçen senenin yine böylesine güzel bir 
sonbaharıydı. Kız kardeşimle birlikte 
Aydos ormanlarına doğru uzanan cadde- 

nin geniş kaldırımında, her zamanki gibi, ikindi 
sonrası serinliğinin tadını çıkararak yürüyüşümü
ze devam ediyorduk. O gün ‘kalbim in  kız kard e
şi’ ile tanışacağımı nereden bilebilirdim?!..

“İstanbul’un balkonu” diye adlandırılan ve yü
rüme mesafesinden Marmara adalarını bile parıl
tılar arasında zevkle seyredebildiğimiz sevgili Ay
dos eteklerine, yabancı aksanlı bir ‘selâm’ öylesi
ne bir anlam katmıştı ki, şimdi dahi Irene’nin gü
lümseyen gözlerine eşlik eden içten ‘selâmları 
hep kulaklarımda. Evet, kimden geldiğini ne kız 
kardeşimin ne de benim bildiğimiz bir selam ile 
başlamıştı sımsıcak ve samimi dostluğumuz. Ha
tırlıyorum da, insanların birbirine bir ‘merhaba’yı 
bile çok gördüğü zamanımızda ‘kim bu kadın’ diye 
şaşkın şaşkın bakmıştım kız kardeşim Sevde’nin 
yüzüne. Ta ki irene küçük kızı Elif Deniz’le anla
madığımız bir dili konuşana dek. Hemen merak 
edip sormuştum:

“Pardon, hangi dili konuştunuz- ■, nerelisiniz?” 
Hemen kendine özgü sıcacık gülümsemesi be

lirmişti yüzünde:
“Güney Amerikalıyım, Kolombiyalı; İspanyolca 

konuşuyoruz” demişti.
Sanki yıllar öncesinden tanıdığım birisiyle ge

ne yıllar sonra karşılaştığım hissine kapılmıştım. 
Ben memleketi ve kimliğiyle ilgili merakımı gide
recek sorular sorarken onun bizi dikkatle tepeden 
tırnağa süzmesi gözümden kaçmamıştı. Soruları
ma verdiği cevapları kısa keserek, samimi bir eda

ile başörtülerimizin ne kadar yakıştığını ve başör
tülü genç kızların çok hoşuna gittiğini söylemişti. 
Başlangıçta onun bir Hıristiyan olduğunu düşüne
rek, buna rağmen bizim başörtülerimizden rahat
sızlık duymayıp tam tersine hoşlanması beni şa
şırtmıştı doğrusu. Ama bir yerde yanılmışım: Da
yanamayıp; “Siz Hıristiyansınız değil mi?" diye sor
duğumda, gözlerinin içi parlayarak ve sesinin to
nuna sonsuz bir özgüven katarak “Yo/c canım, E l
hamdülillah M üslüm anım ” demişti.

Ayak üzeri tanışmamızda eşi Ayhan Bey’in R i
zeli bir denizci olduğunu ve Kolombiya’da tanışıp 
Peru’da evlendiklerini, iki kızı ve bir de hiç Türk
çe bilmeyen annesiyle tam dokuz yıldır İstan
bul’da yaşadığını öğrenmiştim. Hemen telefonu
nu istemiş, kendi telefonumu vermiş ve kendisini 
mutlaka arayıp misafir etmek istediğimi söyledik
ten sonra selamlaşıp ayrılmıştım. Ama hayır, as
lında ayrılmamıştım; zira ne o gün ne de sonraki 
günler çıktı aklımdan ve hayatımdan irene Mu- 
nllo Reyes...

Her buluşmamızda çok daha fazla şükrettik A l
lah’a; ve birbirimize çok daha samimi bağlandık. 
Öyle ki, ben Kıbrıs’a gittiğimde bile maille, mek
tupla, telefonla haberleşerek sürdürdük ve pekiş
tirdik bu dostluğumuzu. Onunla her sohbetimizde 
bir kez daha iman ettik Yaratan’a ve her sohbeti
mizin mihverine Kur’ân yerleşti, doğal olarak...

Hep içimdesin ‘mi herm an a  de m i corazon’, 
her zaman yanıbaşımdasm... Senin bana lütfetti
ğin ve beni çok duygulandıran tanımlamadan da
ha güzelini bulamadım senin için: ‘kalbim in  kız- 
kardeşi’ ...

Umrarı•Kasım -2003 91



RAMAZAN İKLİMİ

Müslüman Oluş Seremonisi,
Evliliğin İlk Yılları ve Geleneksel Müslümanlık

Kolombiya’da Louis Alberto ve Eva’nın kızı ola
rak dünyaya gelen Irene’nin İslam’ı nasıl kabul et
tiğini ve bu süreçte neler hissettiğini sanki bir ço
cuğun dinlemekten bıkmadığı masal gibi defalar
ca dinledim; özellikle de onu başka insanlarla ta
nıştırdığımda:

Hani derler ya, ‘kaderin garip bir cilvesi’; işte 
öylesi bir takdir-i ilahî, okyanus ötelerine yük ta
şıyan bir geminin kaptanı olan Türkiyeli Ayhan 
Bey ile Kolombiyalı irene hanımı bir sahil kentin
de buluşturmuş. Türkiye nere, Kolombiya nere?! 
Ayhan Bey’in bir Müslüman erkek olarak dürüst
lüğü, sadakati, kişiliği, evlilik kurumuna bakışı 
müthiş bir güven vermiş irene hanıma... Ay
han’la evlenmeye karar verme aşamasında, bütün 
arkadaş ve akrabalarının tepkisiyle karşılaşmış; 
ona ‘bir insanın dünyada başına gelebilecek en kötü 
şeyin bir Müslüman’la evlenmek olduğunu’ söyleye
rek şu meşhur Kızım  O lm adan A sla  filmini izlet
tirmişler. ‘Bu Müslümanlar barbardır, savaştan baş
ka bir şey bilmezler, dört kadınla birden evlenirler de
yip vazgeçirmeye çalışmışlarsa da Ayhan’ın aşkı 
hep ağır basmış; irene biraz korksa da, zihninde 
bazı soru işaretleri olsa da onunla evlenmeye karar 
vermiş.. Resmi nikahları Peru’da, dini nikahları 
gemide kıyılmış...

ilk zamanlar, mali sıkıntılar yüzünden Ay
han’ın ailesiyle birlikte yaşamak zorunda kalmış

irene ; ve “İslam” adına kendisine dayatılan gele
neklere bakarak zaman zaman o izlediği filme hak 
verdiği de olmuş. Ta uzaklardan çıkıp geldiği bu 
yabancı topraklarda şeklî Müslümanlığı yaşamak, 
kendisine çok zor gelmiş. İslâmiyet’in özüne ve 
esasına ilişkin doğru dürüst hiçbir şey anlatılma
dan öncelikle Müslümanlığın şekil şartını yerine 
getirmesi istenmiş ve hemen başını örtmeye zor
lanmış. Irene’nin bu daha önce hiç görmediği şe
ye karşı tepkisi, ilk öğrendiği Türkçe kelime ile ol
muş: ‘istemiyorum . (Bir yıl sonra annesi Eva’nın 
evlat hasretine dayanamayıp yanına gelmesiyle 
kendini daha bir güçlü hissederek örtüsünü çıkar
mış ve üzerindeki ‘anlamsız’ baskılar da nispeten 
azalmış.)

Evliliğinin bu ilk zamanlarında gelenek icabı 
telaffuz ettiği ve ne anlama geldiğini bilmediği bir 
Kelime-i Şahadet ve şekil şartı olarak taktığı ba
şörtüsü ile sözde Müslüman olmuş irene. Ama 
“Müslümanlık” hakkında tatmin edici bilgilere 
sahip olmadan bazı formalitelere uymak zorunda 
kalması, çok sevdiği eşinin -deniz seyahatleri ne
deniyle- her zaman yanında olamaması mutlulu
ğuna gölge düşürmüş. “Neredeyse” diyor; “evlendi
ğime pişman olmuş, içe kapanmıştım; hayatım altüst 
olmuştu. Ayhan ve ailesi Türkiye’den kaçıp ülkeme 
geri dönebileceğimden endişe eder hale gelmişlerdi.” 
Lâkin bugünkü konuşmalarımızda şunu da itiraf 
etmekten kendini alamıyor: “Ç ok şükür ki bu din
le tanışmışım; eğer bilseydim ki Müslüman olacaktım, 
o çektiğim sıkıntılara gene razı olurdum.”
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Kur’ân’la Tanışma, Kelime-i Şahadet’e 
Gerçek İman ve Asıl Mutluluk

Ayhan Bey’in bir İspanya seferinde sora sora bir 
antikacıda bulup satın aldığı İspanyolca Kur’ân 
mealiyle tanışana dek bu dinin yaşanmaz bir din 
olduğunu düşünüyormuş irene. Üstelik, ‘Müslü
manların Tannsı’nm  ‘kutsal kitabında  kendilerine 
adam öldürmeyi, kan dökmeyi, vahşeti, barbarlı
ğı... emrettiğini sanıyormuş; daha doğrusu Ko
lombiya’da iken ‘Hıristiyanların Tannsı’nm  çok 
merhametli, ‘Müslümanların Tanrısı’nm  ise çok 
merhametsiz olduğunu(!) öğretmişler kendisine. 
Daha önce İncil de okumuş İrene... İspanyolca 
Kur’ân’ı ilk eline aldığında bu tür duygular ve te
reddütler içinde bir bir yapraklarını çevirip oku
maya başlamış. (Üzerinde hangi tarihte basıldığı 
belirtilmeyen, iki ciltlik ‘antika’ İspanyolca 
Kur’ân çevirisini heyecanla getirip bana göster
mişti İrene: Kitabın kapağındaki ‘El Coran’ başlı
ğının hemen altında ‘Mohama’ ibaresi yazılı. Da
ha ilk bakışta Kur’ân-ı Kerîm’in Allah sözü değil 
Hz. Muhammed’in yazdığı bir kitap olduğu intibaı 
verilmek isteniyor gibi. Zaten kitabın kapağını 
dolduran at sırtında elindeki eğri kılıcı ile etrafa 
haşin bakışlar fırlatan temsili bir Hz. Muhammed 
resmi her şeyi anlatmaya yetiyor. Neyse ki, İre- 
ne’nin anlattığı kadarıyla İspanyol mütercim 
Joaquin Garcia-Bravo Kur’ân’m Arapça metnine 
mümkün olduğunca sadık kalabilmiş.)

Mübarek Kitabımızı ilk okuduğunda neler his
settiğini, İncille Kur’ân arasında nasıl bir fark 
gördüğünü ve ilk intihaları
nın neler olduğunu, ailecek 
yaptığımız bir sohbette ba
bam kendisine sorduğunda 
şunları söylemişti İrene:
“Kur’ân’da Allah’ın doğrudan 
bize konuşması, doğrudan in
sanlara seslenmesi beni çok 
etkiledi. Incil ise bir hayat hi
kayesi gibi; daha çok Hz.
Isa’nın ve arkadaşlarının ba
şından geçenleri anlatıyor.
Kur’ân’ı okudukça gördüm ki,
Allah çok merhametli, çok 
bağışlayıcı; affetmeyi, sabret
meyi, başkalarına vermeyi, 
yardım etmeyi, yalan söyle

memeyi.. emrediyor. Allah’ın bana emrettiği h iç
bir şey akla-mantığa aykırı değil; yasakladığı her 
şey ise kötü ...”

irene, o gün-bugündür, Kur’ân’ı elinden bıra- 
kamadığını, defalarca okuduğunu, her âyetinin, 
her sayfasının kendisini büyülediğini ve İslâm’a 
olan inancını pekiştirdiğini söylüyor: “Saracı- 
ğım” diyor(bana ‘Sara’, anneme ‘Meri Hanım’ di
ye hitab eder); “Ben K ur’ân-ı Kerim’i baştan so
na okuyup bitiriyor, ama bırakamıyor; hemen 
gene okumaya başlıyor. ” İrene, gerçekten de 
Kur’ân’ın her satırına iman eden, Kur’ân âşığı bir 
Mümin. “K ur’ân’ı okuduğum zaman anladım 
Kelime-i Şahadetin anlamını ve işte o zaman 
gerçekten îman ettim” diyor irene. “Allah’ın 
Ipi”ne sımsıkı sarılıyor ve heyecanla çocuklarına 
da öğretiyor Kitâb-ı Kerîm’i.

Kur’ân-ı Kerim’in daha yakın dönemlerde ya
pılan İspanyolca çevirisini de bir arkadaşından al
mış irene. İslam hakkında oldukça önyargılı, Ire- 
ne’nin Müslüman olmasını engellemeye hevesli 
ve Kur’ân’ı okuduğu taktirde İslam hakkındaki 
müspet düşüncelerinin değişeceğini düşünen ar
kadaşı, Yüce Kitabımızı, “İşte irene, çok merak et
tiğin, aradığın kitap” diyerek önüne atmış alaycı 
bir tavırla; “oku da vazgeç bu sevdadan” dercesi- 
n e... Arkadaşının bu inatçı ve mağrur tutumunu 
üzülerek anlatırken; “bana ne büyük iyilik yaptığı
nın farkında değildi, zavallı” diyerek acıyor ona...

Ogün-bugündür o arkadaşının hediye(!) ettiği 
Kur’ân’ı elinden hiç düşürmeyen irene, ne nama
zını ne de orucunu ihmal eder... Dahası, her ko

nuşmamızda üzerinde ısrarla 
durduğumuz gibi İslamiyet’i 
sadece namaz ve oruçtan iba
ret görmez; zira o öğrenmiştir 
artık dinin bütün bir hayat 
olduğunu... Ama doğrusunu 
söylemek gerekirse, namaz 
kılmayı nasıl öğrendiğini, ilk 
namazlarını nasıl kıldığını an
latırken onu dinlediğimde 
“bir müminde namaz bilinci, 
ibadet aşkı böyle olmalı” de
mekten kendimi alamadığımı 
hatırlıyorum. Onun samimi
yetine, inancına ve mücadele 
gücüne hayran kalmamak el
de değil. Namaz sûrelerini ve
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duâları tam ezberleyemediği için yazıp duvara asa
rak oradan okumaya başlamış, bazen de önüne 
koyduğu kitaptan yararlanmış. Günler sonra na
mazı bütün detaylarıyla kavramış ve hiç aksatma- 
maya gayret etmiş. Giderek namazlarında daha bir 
huşû duymuş, huzur dolmuş. “Özellikle secde 
anında kendimi Allah’a çok daha yakın hissedi
yorum” diyor. Bir araya gelişimizde ‘beraber namaz 
yaparız di mi canım?’ teklifi, duymaktan en hoşnut 
olduğum cümlesidir... Birlikte kıldığımız namaz
lar en tatlı namazlarımızdır; biri KolombiyalI, di
ğeri Türkiyeli iki Müslümanın aynı inançla, aynı 
kıble’ye yönelerek aynı tevhid eylemiyle Allah’a 
ibadet etmesi yaşanabilecek en güzel şey....

Başörtüsü ve Tesettür:
Bedeni Örterek Ruhen Yücelmek

Gene “selâm’aleyküm canım, nasılsın” diye başla
yan bir telefon konuşmasında aldım Irene’nin bu 
defa kendi isteğiyle başörtüsü örttüğünün haberi
ni. Tahmin etmemiş de değildim. Ve ilk mektu
bumda detaylı bilgileri almak için ardı ardına so
rular sormuştum; o da başörtüsünün asla ilk örttü
ğündeki gibi kendisine ağır gelen ve yaşlılık imajı veren 
bir kumaş değil, ona daha fazla güven ve korunma 
hissi veren, Müslüman kimliğinin onurlu bir 
göstergesi olduğunu yazmıştı. Sömestr tatiline gel
diğim günün ilk saatleri içinde onu görmek için 
ailemi bile kıskandıracak bir acelecilikle gitmiş
tim yanına; başörtülü haliyle bir kez daha ona sa
rılarak Allah yolunda imanla attığı adımlara bir 
yenisini ekleyişini tebrik etmek için. Zaten her za
man gülen güzel yüzünde örtünün verdiği asaleti, 
ruh yüceliğini okumak hiç de zor olmadı benim 
için; tabi Irene’ye hediye alma konusundaki ka
rarsızlığım da bir çırpıda siliniverdi.

Başörtüsü taktıktan sonra kendi nefsindeki ve 
hayatındaki değişimin çok olumlu olduğunu an
lattı irene: Geçen eğitim sezonu başındaki veda
laşmamızdan sonra, Sevde’yle ve annemle sık sık 
görüşmeye devam etmişler. Ramazan ayında karşı
lıklı iftar ziyaretlerinde bulunmuşlar ve bizim bi
nada konu-komşu birlikte kıldığımız teravihlere 
hiç aksatmadan katılmış irene. Nihayet Rama
zan’ ın ikinci haftasında kesin olarak örtünmeye 
karar vermiş.. Kafasına takılan çeşitli sorulara tat
min edici cevaplar almak için, babamın da evde 
bulunduğu bir Pazar günü ailemden randevu talep 
etmiş; iki saat diye düşünülen aile sohbeti tam beş

saat sürmüş. Babam diyor ki; “öyle mantıklı, öyle 
akıl ve merak dolu sorular soruyordu ki, doğrusu 
çok şaşırdım.” Ajandasına İspanyolca not aldığı 
onlarca soruyu kırık-dökük konuştuğu Türkçe’siy
le dillendirmeye çalışmış; babam da mümkün ol
duğunca yalın bir dille açıklamalarda bulunmuş. 
Diyor ki irene; “Ben başörtüsü takma kararımı 
verdim ve örttüm, ama bunu bütün arkadaşlarıma 
ve herkese karşı savunabilmeliyim. Bu yüzden ka
fama takılan hiçbir soru kalmamalı.” Ramazan’m 
bitiminde bayram sabahı sitemizde tertiplenen ge
leneksel bayram sofrasına da katılmış irene ve o 
sıralar komşumuz olan Şule Yüksel Şenler abla da 
sofranın şeref misafiri imiş. Televizyon programla
rından tanıdığı Şule ablayla tanıştırmışlar kendi
sini. Öyle sarılmışlar ki birbirlerine; görmeye de
ğer bir manzaraymış; dakikalarca ağlamışlar. O 
gün yaşadıklarını hiç unutamadığını söylüyor ire
ne...

Başörtüsü taktığı günden beri hayatı, yaşayışı, 
ibadetleri bir başka güzelleşmiş irene’n in ... Allah 
güzel ve temiz giyinenleri sever inancıyla daha dik
katli, daha bakımlı ve güzel giyiniyor. Yalnız örtü
süne tepkiler onu hem sevindirmiş hem üzmüş. 
Başta eşi olmak üzere sevenleri onu tebrik etmiş
ler tabi; yalnız, mahalleli bir tanıdığı kendisine, 
“böyle yapmakla bir Atatürk düşmanı olduğunu 
ve bölücülere destek verdiğini” söylediğince irene 
bu cehaletin karşısında hayli şaşırmış. Demiş ki 
ona, “başörtümün Atatürk’le ne ilişkisi olabilir; 
hem benim geldiğim ülkede Atatürk’ü kimse tanı
maz ki!” Yine üzülüp acımadan edemiyor bu tür 
insanlara; “Allah hidayet versin, inşallah" diyor.

Bu yaz da bitiyor benim için ve okula döner
ken o buruk vedalaşmaları yapmak zorunda kalı
yorum. Gene Irene’nin benim için yaptığı özel 
Kolombiya yemeklerinden Empanadas’lı sofra ba
şındaki uzun ve tatlı sohbetimizden sonra, mutla
ka birbirimizi arama ve karşılıklı yazışma sözleri 
verip sımsıkı sarılarak ayrılıyoruz. Ve şimdi hâlâ, 
pencereden başını uzatıp ‘kalbinin kız kardeşi’ne 
“Guidarte y Allah te proteja” (Kendine dikkat et, 
Allah seni korusun) deyişi gözlerimin önünde, ve 
hep benimle birlikte olan duaları kalbimde...

irene sayesinde öğrendiğim az İspanyolca ile 
yazımı bitirmemi lütfen anlayışla karşılayın: Allah 
nos proteja (Allah hepimizi korusun), mi hermana 
de mi corazon (kalbimin kız kardeşi)... ■
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B en ülkem için varım” bi
çiminde görüntü verip 
yalnızca kendisinin çıka

rını düşünmeyen kalemlerden 
biri, yıllar önce şu çarpıcı görüşü 
savunmuştu: Türkiye Müslü
manlarının en büyük sorunu, ne 
iktidarda olmamaktan kaynakla
nan güç yoksunluğudur ne de 
ekonomik yetersizlik... Türkiye 
Müslümanlarının en önemli 
yoksunluğu ahlâk ve güzel duy
gusunun yokluğu.

Ne o gün anlaşıldı bu tespitin 
doğruluğu, ne de bugün anlaşıla
bilme olanağı bırakıldı. (Üstelik 
‘iktidar’a rağmen bu böyle!) 
Frenkçe ifadesiyle etik ve este
tik, yoksunluğumuzun yokluğu
nu hissetmediklerimizin en ba
şındaki yerini hâlâ koruyor. Ça
ğımızda felsefenin ilgi alanında 
kalan ve felsefe dendiğinde akla 
diğerlerini getirtmeyen iki disip
lininin yokluğu konusunda ge
çen zaman zarfında, bir arpa bo
yu olsun yol katedilebilmiş mi?

Bu soruya gönül ferahlığıyla 
“Evet!” karşılığını verebilecek
lerle bir ilişiğimiz yok. Ne ki bu 
tespitin geçerliliğini damarların
da hissedenlerden ümit kesmek 
kimin haddi.

Sahiden de en fazla eksikliği 
hissedilenlerin ortaya çıkmasını 
sağlayan ana unsurun yardımıyla, 
yani eleştirel bir gözle bakıldığın
da, kendisinin belirleyici vasfını 
müslümanlık diye dillendirenle- 
rin, değil yalnızca kültür ve sanat 
alanında, hayatın tüm evrelerini 
kuşatan eylemlerinde yapıp et
tiklerine bakıldığında en çok ek
sik olanın güzellik olduğu göz
lemlenecektir. Ahlâk mı? Sorgu
lanması bile yersiz kaçmaz mı?

Yine de, bir bakın bakalım 
son 80 yıldır kendi aralarında pa
ra toplayarak yaptırdıkları cami
lerin haline; hangisi, bırakın ye
ni bir özellik barındırmayı, güzel
likten pay alabilmiş? Hangisi bı
rakalım Sinan’ın torunlarına ya- 
kışabilirliği, kendi çapında este
tik bir meydan okumadan iz taşı
yabilmekte? Haydi diyelim ki ca
miler ortak bir birliktelikle inşa 
edildiği için kişisel zevkleri ve 
tercihleri yansıtacak nitelikleri 
barındıramıyor; ya bu insanların 
yaşadıkları ve kendi elleriyle 
yaptıkları evler? Teknik olarak 
öyle olmazsa da bu evlerin kaçı 
gecekondu estetiğini aşmış du
rumda?

‘Köylülük’ yaftası ne 
kadar yerinde?

İlk anda ‘köylülük’ diyesi geliyor 
insanın bu durumun gerekçesine 
ama bu da doğru değil; çünkü bu 
insanların köylerindeki 100 yaşı
nı geçen evlere bakın bir de. Ne 
harika evler, ne kadar ihtiyaçlara 
göre tanzim edilmiş bir güzellik 
var değil mi bu yapılarda? Üste
lik, her birinin yerel ve yörel ge
reksinimleri gözeten, bölgesel 
duyarlılığı yansıtan nitelikleri, 
değil kentten kente, kasabadan

kasabaya, dahası köyden köye 
farklılaşan kimlikleri birebir 
yansır o yapılara. Peki bu insan
lar büyük şehirlere geldiklerinde 
ne oluyor da yalnızca kırmızı tuğ
laların üstüste konulduğu bina
larda oturmayı göze alabilir hale 
geliyorlar?

Bir de köylerinde inşa ettik
leri betonarme evlerine bakın. 
Hiç mi yanıbaşlarmdaki babala
rının, dedelerinin yaptıkları ev
lere bakmıyorlar? Bu kadar mı 
‘koparılmışlar’?

Evet, koparılmışlık bu!

Pespayeliğin dizboyu

Bir bakın kendilerinin ayırıcı 
vasfının ‘müslümanlık’ olduğunu 
söyleyen insanların yayınevle- 
rinden çıkan kitaplara; en azın
dan ayırıcı vasfını belirtirken ay
nı kavramı kullanmayanların ya
yınevlerinin kitaplarıyla bir kar
şılaştırın. Farkı göreceksiniz. Bi
rinde, taklit de olsa, ağababala
rından aparma da olsa, yine de 
belirli bir estetik düzey; öbürün
de en iyisi kitch’e yaklaşabilmiş, 
arabesk ve gereksiz süslerle iğfal 
edilmiş bir kapak ve tasarımdan 
bihaber bir elden çıkmalığını 
haykıran bir sayfa düzeni ve san
ki “Bana yaklaşma!” diye haykı-
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ran bir hava.
içerik mi? içeriği dilerseniz 

hiç karıştırmayalım.
Ya da karıştıralım. Eski yeri 

Beyazsaray İş Hanı’nda olduğu 
için aynı adla anılan kitapçıların 
yayınlarında, Türkiye meselele
rini sahici boyutlarıyla ele alma
yı deneyen, Müslümanlar’ın ihti
yaçlarına karşılık getirebilen, 
onları ‘öteki’yle yüzleştirebilen, 
hatta bu yüzleşmeyi bir yüzyüze 
gelmenin ötesine taşıyabilen kaç 
eser bulabilirsiniz?

Kaç eser dünyada olup biten
leri size lâyığıyla anlatabilir?

O yayınevlerinden çıkan kaç 
eser size Türkiye’nin ve sizin dur
duğunuz yerin ne idüğü konu
sunda sağlıklı donandırır? Daha 
acısı, kaçının dili, en azından 
uluorta Türkçe düzeyinde?

Peki ne vardır onca kitabın 
sayfalarında? Sizi bir yerlere taşı
mayı amaçlamayan, belki de bu
lunduğunuz yerin tadını çıkar
manıza olanak tanıyan, size alt
tan alta halinize rıza göstermeyi 
öğütleyen derme çatma karala
malar.

“Ama o kitaplar çok satıyor!”

diyenleri duyar gibiyim. Hem 
etik hem de estetik düzeyimizin 
bu kadar aşağılarda seyretmesi
nin nedenlerinden birini yakala
mış oluruz böylelikle.

Çok satana, medyatik olana, 
hem de en pestpayesine duydu
ğumuz doymak bilmez açlık...

Televizyon ekranlarında gö
rülen bir şarkıcının albümü bi
zim için vazgeçilmezdir; yine o 
ekranlarda ahkâm kesen bir çey
rek entel bizim için çok büyük 
adamdır. Daha acısı, böyle bir 
keşmekeşte Etyen Mahçupyan 
gibi biri bizim için ‘büyük İslâm 
alimi’ olabilmektedir.

Tiyatroculuğun elif-bası dü
zeyindeki doğru telâffuz ‘mahare
tini’ becerebiliyor diye kasetlere 
şiir okuyan biri, bu mahallede 
‘büyük şair’ olabilmekte. Varsın 
bu arada bir sürü arabesk lâf şiir 
sanılmış olsun, yeni yetme bir 
sürü genç de şiir yazıyorum diye 
eline kalemi aldığında böylesi 
düzeysizliklerle yazdıklarını kar
şılaştırır olsun; ne gam!

Yoksa doğru olmayan, en bü
yük bilgi edinme araçları televiz
yon ve gazeteden ibaret bir kitle

den düzgün bir şeyler beklemek 
mi?

Ahlâk köşeye itildiğinde

Daha acısı, ister günlük bir gaze
tede köşe karalayanı olsun, ister 
dergilerde yayımladıklarını kitap 
haline getireni olsun, kaç yazarı
mız Türkçe’ye vakıf? Bırakın ye
ni ve kendine özgü bir dil anlayı
şı doğrultusunda dil geliştirmeyi, 
kaçı Türkçe’nin başını gözünü 
yarmadan meramını ifade edebi
lecek düzeyde?

Kitap piyasası böyle de, öteki 
‘piyasalar’ farklı mı? Ne gezer! 
Örneğin müzikte, resimde, sa
natta, ne bileyim, siyaset düşün
cesinde, tarihte, hele hele felse
fede neredeyiz? Sahiden bir so
run bakalım kendinize, hem 
Türkiye ölçeğinde, hem de dün
ya ölçeğinde neredeyiz? Türki
ye’deki uğraşdaşlarıyla (bile) ya
rışacak kaç ressamımız, başkası
nın söylediklerini yalapşap tek
rar etmenin ötesine geçen kaç 
tarihçimiz, kaç araştırmacımız 
var? Kendi kendine gelin-güvey 
olurcasına açılan yarışmalarda
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dostlar alış-verişte görsün kabi
linden verilen ‘kapalı devre’ 
ödülleri saymazsak (ki sayma
makta haksız sayılmayız) kaç eser 
sahiden bir ödülü hak edecek 
farklılıklarla kuşanmıştır?

Demek ki en büyük eksikleri
mizin İkincisine, ahlâk’a bir yeni 
bahis açmaya gerek kalmıyor. 
Zaten estetik düzeydeki bunca 
yoksunluğumuzun baş etmenle
rinden biri değil mi ahlâk ala
nındaki fukaralığımız?

İşte bu gerekçeyle, vukufiyet 
bir yana, yanlışlıkla ya da özen
tiyle bile olsa ‘estetik’ diyenleri 
ayrı bir kefeye koymalı.

Eleştirmen denen büyücü

Türkiye’de eli kalem tutanlar 
arasında gündelik politika doğ
rultusunda yazı karalayanların 
dışında kalan küçük bir zümrecik 
çapında olsun, sahici sanat ve 
kültür meselelerinden söz açan 
kaç kalem erbabı var? Sorunun 
doğrusu şu: Böyle bir kişi bu ül
kede, hele kendisinin ayırıcı vas
fını İslâm’la bağmtılandıranların 
arasında yaşayabilir mi?

İyi de bu niçin böyle?
Böylesi bir soruya bir çırpıda 

karşılık bulmak, bir fiskeyle dev
rilecek oyun kâğıtlarından ev in
şa etmekten farklı olabilir mi! 
Yine de üzerinden iş görmeye 
başlanabilecek bir önerme öne 
sürülebilmeli. Bana göre bu 
önermenin ana sacayaklarından 
biri, ülkemizdeki eleştiriden na- 
sipsizlik olsa gerek.

Yeni bir şey söylemediğimin 
ayrımındayım ama doğru bir şey 
söylemek, ne diye illâ ki yeniliği 
beraberinde getirsin! Bilmekte
yim: Türkiye’de edebiyat ve sa
nat üzerine bir şeyler söylenilen 
her ortamda söz dönüp dolaşıp şu

ifadeye gelir: Türkiye’de eleştir
men yok.

Haksız ya da yanlış bir tespit 
değil bu. Hatta, eleştirmen olma
dığı, bir eleştiri anlayışı oluşma
dığı için, iyi edebiyat, iyi sanat 
ürünleri de yok, dense yeri. Ü l
kemizde, edebiyatta ve sanatın 
öteki dallarında gözlemleneme- 
yen ‘kalite’nin oluşması için zo
runlu birincil öğe, sanatı ve sa
natçıyı yönlendirebilecek denli 
güçlü eleştiri anlayışlarının ve 
bir eleştiri anlayışından güç alan 
eleştirmenlerin varlığı.

Türk tarzı eleştirmen

Halbuki biz bugün, eleştirinin 
olmayışının çok acı sonuçlarıyla 
karşı karşıyayız. Bir sürü sanatçı
mız, yazarımız, çizerimiz var ama 
hakedilmiş ünü Kapıkule’yi ge
çen çok az ismimiz var. Onların 
önemli bir kısmı da sanattaki ye
teneklerinden değil de siyasi gö
rüşlerinden dolayı o payelere 
ulaşmışlar. Kimileri için zaten 
sanat bahane. Batılı bir ortamda 
adının geçmesi için yapmayacağı 
fedakârlık, çiğnemeyeceği ilke, 
satmayacağı kutsal, savunmaya
cağı düşünce yok öylelerinin. 
Böylelikle, hiç de hak etmediği 
halde mevcut kültür sanat 
‘kast’mm tayin ettiği kimi isim
ler, zaman zaman piyasaya sunu
lur, göklere çıkarılır ve bir daha 
da yere indirilmez.

Bu yapay pohpohlama (ya da 
kimileyin acımasız ve haksız ka
ralama) bazen de bile isteye gör
mezden gelme uygulamaları, ül
kemizde sanat adına kayda değer 
anlayışların ortaya çıkışını, gele
nek ve anlayışların kök salışını 
ciddi biçimde engellemekte. Ki
mi bireysel çıkışların da önü tı
kanmakta aynı uygulamalar yü

zünden.
Her nasılsa, birilerinin tayin 

ettiği isimler, sürekli, bıkmadan 
usanmadan gündeme alınır ve 
okurun, sanatseverin önüne sü
rülür. Böyle bir ortamda genç ve 
yetenekli sanatçının, eğer sözko- 
nusu kastla bir ilişiği yoksa, bir 
biçimiyle o kudret simsarlarına 
kancayı atamamışsa ya sanatın
dan taviz vererek piyasa şartları
na uyma ya da silinip gitme olur 
kaderi.

Peki eleştirmen yeteneğin
den yoksunluk mu bunun nede
ni? Ne yani, onca yazara, çizere 
karşın bir tanecik olsun eleştir
men yetiştiremememizi nasıl 
açıklamalı?

İşin ne yetenekle ilgisi var as
lında ne de potansiyelle. Eleştir
menin tezahür edememesinin 
nedeni şu: Türkiye’de nesnel 
eleştiri anlayışı üzerine görüşle
rin ve bu görüşlere dayanan uy
gulamaların fincancı katırlarını 
ürkütmesinin bedelini ödemeyi 
göğüsleyecek bir gözükaralık, ge
rektiğinde adı geçen kastların 
maskaralaştırmalarına dayana
cak çelik bir irade, olağan bir in
sanın sınırlarının kaldırabileceği 
bir yük değil de o yüzden bu 
amansız işe sıvananların emeği 
kursaklarında bırakılmakta.

Türk edebiyatının eleştirel 
bir düzlemde yeniden ele alın
ması ve bir bütünleştirme anlayı
şı içerisinde kurallaştırılması, 
sürgit devam eden öznel yargılar 
yerine nesnel temellere oturtul
ması, şimdilik bir hamhayal sta
tüsünde. (Bedrettin Cömert ve 
Hüseyin Cöntürk adlarını ve bu 
adların başlarına gelenleri anım
satırım.)

Fakat hayaller de olgunlaşa
bilir. ■
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M U A M M E R  Y A L Ç IN

Edebiyat, güzel sanatların bir kolu 
olması bakımından doğrudan doğ
ruya güzellikle ilgili, güzeli arama, 
güzele ulaşma yolunu seçmiş bir 
anlatı türü olmalı. Güzel nedir? 
Güzel, insan ruhunun hoşlandığı, 
haz duyduğu, rahatladığı kısacası 
ruha uygunluk gösteren her şey. 
Her ruh, her şeyden aynı ölçüde 
hoşlanır, zevk alır mı? Başka bir 
deyişle bütün ruhların objeler kar
şısındaki tutumu aynı, güzellik öl
çütleri bir midir? İşte bu sorulara 
“evet” deme olanağı yoktur.

Yeryüzünde ilk insandan bugü
ne değin güzelle güzel olmayanın ( 
çirkinliklerin) dünyaya hakim ol
ma savaşı vardır. O nedenle yeryü
zü, kimi zaman güzellik yoğun, ki
mi zaman da çirkinlik yoğun hava
lara sahne olmuş. Aslında çirkinli
ği savunan yok. Herkes kendi gü
zelini ortaya koyma, kendi güzellik 
ölçülerini hakim kılabilme savaşı 
veriyor. Burada önemli olan, güzel 
diye takdim edilenin ruha göre mi 
yoksa nefse göre mi olduğu sorusu
dur. Ruhun kaynağı Allah olduğu 
için ruha hoş gelen güzel, gelme
yen de çirkin olarak kabul edilme
lidir. Çünkü insanların birleşebile
ceği tek ortak nokta -kimileri ka
bul etmese de- yaratılıştır.

Güzelin hakimiyet savaşı, o 
duygu ve düşüncenin şanına yara
şır biçimde yapılmalıdır. Çirkini 
göstererek güzelliği ortaya koyma
ya çalışmak, aslında bir strateji ha

tasıdır; çünkü bununla, farkında 
olmadan, belki de yaşanan hayatta 
olmayan, tamamen kurgusal yan
lışların insanların öğrenmesine 
yol açılmış olur. İnsanların bilme
diği kötülüğü yapma olasılığı dik
kate alındığında bunun ne denli 
büyük yanlış olacağı hesaplanabi
lir. Kirli yoldan temiz suyun akma
yacağı gibi, yanlışla doğrunun, gü
zelin anlatılamayacağı, anlatılsa 
bile beraberinde yararı kadar da 
zarar getireceği iyi bilinmelidir.

“(...) Masalın, çocukları eğ
lendirerek aldattığını hiç akla ge
tirmeyerek, fabla ‘çocukların ah
lak dersi’ demek için ne kadar kör 
olmalıdır. Çocuklar, fablın yalan 
bölümündeki çekiciliğe kapılırlar, 
gerçeği göremezler. Böylece, bir 
dersi tatlılaştırmak için yapılan 
şey, onların o dersten yararlanma
larına engel olmaktan başka bir 
sonuç vermez. Fabllar, büyük in
sanların bilgilerini artırabilir; fa
kat çocuklara gerçeği açıkça söyle
mek gerekir. Gerçeğin üstüne bir 
örtü çekilecek olursa çocuk onu 
açma güçlüğüne katlanmaz.

Lafontaine’in fabllarını bütün 
çocuklara belletirler; fakat çocuk
ların biri bile fabllardaki verilmek 
isteneni anlamaz. Onlar, bu anla
mı anlayabilecek yetenekte olsa
lardı durum daha da kötü olurdu. 
Çünkü fabllardan çıkacak ahlak 
dersinde iyi ile kötü öylesine birbi
rine karışmış bir halde ve çocuk

ların yaşıyla öylesine uyumsuz ki, 
bu dersler onları iyilikten çok kö
tülüğe götürecektir.

Fablları okuyan, çocukları izle
yiniz. Göreceksiniz ki, okudukları
nı uygulamaya fırsat buldukları za
man, yazarın o masalı yazma mak
sadının tam tersi davranışlar gös
terir; düzeltilmesi istenen eksik ve 
yanlışlarını düzeltecek yerde kö
tülüğü sevmeye eğilim gösterirler. 
Örneğin içinde aslan bulunan 
fabllarda aslan, gösterişli, etken bir 
hayvan olduğu için çocuk aslan 
rolünü hemen kabullenir. Bu ço
cuk, bir bölüşmeye başkanlık etti
ği zaman aslan gibi davranır ve bö
lüşülecek şeyin hepsini kendi alır. 
‘Sivrisinek ile Aslan’ fablında siv
risinek aslanı yere vurduğu vakit iş 
değişir; çocuk artık aslan değil siv
risinektir. Göğüs göğse çarpışama- 
yacağı kimseleri iğneleye iğneleye 
öldürmeyi öğrenmiştir.”

İslâm hukukunda da değişme
yen doğrularda bildirilen marufun 
öğretilmesi ve yaşanması esas alın
mıştır. Marufun yaşama sokulduğu 
sırada bir de münkerin işlenmesi 
mecburiyeti ortaya çıkarsa, sırf 
münkerin işlenmemesi, genel ya
şam içinde yer edinmemesi için 
iyiliğin terki önerilmiştir. Çünkü, 
doğru düşünceden kaynaklanan is
tendik davranışların insan yaşamı 
içinde kendine sürekli yer bulabil
mesi oldukça zordur. Zira insanın 
içinde kendi aleyhine kötülükle iş 
birliği yapan bir nefis vardır. Buna 
karşın kötülük bulaşıcı hastalık gi
bidir; bulaştı mı nerede ne zaman 
nasıl ortaya çıkacağı pek belli ol
maz.

Savaş, kurulu düzeni değiştir
me gayretidir, en genel anlamıyla. 
Kurulu düzen, iyi de kötü de olabi
lir. Hangisi olursa olsun, statükoyu 
korumak barış, yıkma çalışması, 
gayreti savaştır. Verilen mücadele
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ne için olursa olsun onu haklı gös
termek gerekir. Çünkü insanlar 
hep haklının, güzelin, iyinin ya
nında yer alma eğilimindedir. Ve
rilen mücadelenin, bir kötülüğün 
ikamesi için olduğunu söyleme 
cesaretini gösterenler, aslında 
kendi sonlarının başlangıcını ilan 
etmişlerdir. (ABD Başkanı ve İn
giltere Başbakanının ülkelerinde 
değişik çevreler ve geniş halk ke
simlerince -mahkemede olmasa 
bile- yargılanıyor olması bunun en 
çarpıcı ve güncel örneğidir.) O ne
denledir ki insanlar, niyetleri ne 
olursa olsun, yaptıklarını kamu
oyuna güzel gösterme çabasında
dır. İşte bu güzel gösterme çabası 
savaşın edebiyatıdır.

İnsanlar, bütün bir insanlık ta
rihi boyunca savaş edebiyatından 
yararlanma yoluna gitmişlerdir. 
Bu yolla ortaya konan güzellik, 
uzun ömürlü olmuş ve geniş halk 
kitleleriyle paylaşılma olanağı 
bulmuş; güzellik dışında bir olguy
sa o da amacına ulaşmıştır. Böyle- 
ce popüler olmayan kültürler oluş
muş; bu kültürler de medeniyetler 
meydana getirmiştir.

Çevrecilik düşüncesi başka bir 
deyişle çevreyi koruma, güzelleş
tirme düşüncesi kurumsallaşma 
çalışması, Batı toplumlarmda or
taya çıkmıştır. Bunun temelinde 
tanrıya olan saygısızlık, tanrı tanı
mazlık vardır. Hristiyan ve Yahu- 
diler, en değişmeyecek olanı (va
hiy) değiştirip karşılığında peşin 
bir ceza ile muhatap olmadığını 
gördü. Karşı çıkmanın, aykırı bir 
tutum içinde olmanın özgürlük ol
duğu kanısına vardı. Bu anlayış, 
onları acımasızca doğayı bozmaya 
yöneltti. Doğayı bozma yönelimi 
sadece kendi yaşadıkları bölgelerle 
sınırlı kalmadı. Kıtaları aşarak bü
tün bir dünyayı hedef aldılar. Yer
li halkların durum karşısındaki

karşı çıkışlarını hafifletmek ya da 
engelleyebilmek, yaptıklarının 
doğruluğunu diğer insanlara da be
nimsetebilmek için bir savaş ede
biyatı başlattılar.

Gerçi bu insanlar, tanrı buyru
ğunu bozduklarında kendileri ile 
tanrıyı eş hale getirdiler. Çünkü 
tanrı buyruklarının yerine tanrı 
adına kendi buyruklarını koydular 
ve bütün bir dünyayı bu yarı kutsal 
buyruklarla yönetmeye kalktılar. 
Diğer bütün insanları birer köle 
(kul) mesabesinde gördükleri için 
onların haklarını da özgürlüklerini 
de kendileri tayin ettiler. O denli 
ki, “En iyi diğer, kendilerine en iyi 
hizmet eden diğerdir.” biçiminde 
özetlenebilecek bir sistem kurdu
lar. Bunu da öyle bir sundular ki, 
bu sunum tam anlamıyla “savaşın 
edebiyatı” oldu.

Yukarıda Yahudi ve Hristiyan- 
larm dini değiştirme gayretine gir
diklerine, tanrı buyruklarının yeri
ne kendi buyruklarını ikame etme 
yoluna gittiklerinden, Batı dille
rindeki karşılığıyla söylemek gere
kirse dini reforme ettiklerinden 
söz etmiştik. Akıllara peki “İs
lâm’daki tecdit hareketi bir tür re
form değil mi?” diye gelebilir. 
Şimdi buna biraz açıklık getirelim.

İslâm’da tecdit vardır; olagel
miştir ve olacaktır da. Çünkü tec
dit bir ayıklama hareketidir. Vahiy 
ve onun yaşanırlığını sağlayan 
sünnetin uygulamaları sırasında 
türlü nedenlerle dinde olmayan; 
ancak dindenmiş, dinin bir kura
lıymış gibi - İslâm’ın içine giren / 
sokulan kulların düşünceleri buna 
bağlı olarak koydukları kuralları 
(bidat ve hurafe), vahiy ve sünne
tin dışına çıkarma eylemidir tec
dit.

Tecdide konu olan bidat ve 
hurafeler dine iki yolla girer: bun
lardan biri, samimi ama yanlış gay

retler sonucu, diğeri de dinin safi
yetini bozma, tanrı ile denkleşme 
gayretleridir. Hangi nedenle olur
sa olsun dine bidat ve hurafe karış
tıranlar nefesin ebediyen kesilme
sinden sonra başlayacak hayatta 
kendine eş koşmaya çalıştığı o Al
lah tarafından mutlaka cezalandı
rılacaktır. Bidat ve hurafe ehli bu
na inanmasa da.

Reform, temelinde vahiy ve o 
vahyi insanlara iletme, iletirken 
de vahyin anlaşılırlığını sağlayan 
peygamber sözlerine karşı bir be
ğenmeme, bir adavet vardır. Baş
ka bir ifadeyle reform, tanrı buy
ruklarının yerine kendi süfli dü
şüncelerini ikame etme rezilliği
dir.

Kısaca söylemek gerekirse tec
dit, dine sokulan bidat ve hurafe
leri ayıklama ve atma; reform ise 
dinin asliyetini bozma, dindeki ba
zı kuralların sırf dünyevi menfaat
lere (Gözünü dünya sevgisi bürü
müş, tanrıdan uzaklaşmış insanlar 
için geçerlidir.) dokunması nede
niyle dinden çıkarılıp beşeri ku
ralların dine katıştırılması eylemi
dir. Bu biçimiyle tecdit hareketle
ri bir erdem, reform hareketleri de 
şirk olarak değerlendirilmelidir.

Dinin toplumsallığı göz önün
de tutulduğunda yapılan tecdidin 
de reformun da anlatılmaya doğru
luğunun kanıtlanmaya gereksin
mesi vardır. Tecdidin anlatılma
sında edebiyat savaşı, reformun 
anlatılmasında da savaşın edebiya
tı en açık biçimde karşımıza çık
maktadır.

Sonuç olarak edebiyatın sava
şı güzeli bulma, güzeli anlatma; sa
vaşın edebiyatı da her şeye rağ
men, güzellik duygusunun geneti
ğini bozarak onun içselliğinde ki
mi değişikliklere yol açma, yapıla
nı güzel gösterme çabasıdır, dene
bilir. ■
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TV DİZİLERİNİN TOPLUMSAL 
TEHDİDE KATKISI

N İY A Z İ F IR A T  E R E S

H er geçen gün tv kanalla- 
rındaki yerli dizi sayısı 
yerli dizi furyasına bağlı 

olarak artmaktadır. Kaliteli kalite
siz bir çok dizi tv kanallarının rey
ting savaşına cephane olmuş du
rumdadır. Bu dizi filmler aynı za
manda topluma zarar verici birer 
bomba gibi düşünülebilir. Hatta 
kitle imha silahı olarak bile düşü
nebileceğimiz bu tv dizileri, her 
gün gözümüzün önünde toplumsal 
değerleri, ahlakı, sağlığı, aile yapı
sını, sürekli tehdit etmektedir.

Toplumda kanayan bir yara gi
bi duran sigara, alkol ve uyuşturu
cu madde bağımlılığı her geçen 
gün artarken, bu tv dizileri de art
maya devam etmektedir. Tedbir 
alınmazsa devam edecektir de. 
Okullarda sigara içme yaşı ilköğre
tim sıralarına kadar düşerken, lise
lerde öğrenciler içki markaları ve 
kokteyller üzerine muhabbet et
mektedir.

Aileler ve öğretmenler bu du
rumdan şikayetçi gibi gözükseler 
de, bu durum sadece söylemlerle 
şikayet aşamasından öteye gitme
mektedir. Zira bir çok okul yöneti
cisi bu konuda duyarsız ve aciz du
rumdadır.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Baş
kanlığının gayreti ile İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü sigara 
kullanımına karşı hassasiyetle yak
laşarak, bu cemiyet tarafından 
Sağlık Bakanlığına gönderilen ve 
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün

27.07.2003 tarih ve 11384 sayılı 
yazısına istinaden yazdığı yazıyı bir 
üst yazı ile tüm ilçelerdeki resmi 
ve özel okul müdürlüklerine okul 
yöneticilerinin bu konunun üze
rinde hassasiyetle durmaları ve 
tedbir almaları için göndermiştir.

Bu yazıya istinaden okul yöne
ticilerinin nasıl bir hassasiyetle 
konuyu ele alacaklarını merak edi
yorum doğrusu. Çünkü sigara ol
gusu okullarda neredeyse aleni ha
le gelmiştir.

Sigara, diğer zararlı maddelere 
de geçiş kapısıdır. Çünkü sigara
nın bulunduğu ortamlarda genel
likle alkol, uyuşturucu ve kumarın 
da bulunduğu bilinmektedir. Siga
rayı deneyen ve alışkanlık haline 
getiren kişi çoğunlukla diğerlerini 
de deneyecektir. Bütün bu madde
lerin kullanımı ve bu maddelerin 
kullanıldığı ortamlar kişinin sağlı
ğının yanı sıra ahlakını ve tüm ya
şam kalitesini olumsuz etkileye
cektir.

Tek tek deformasyona uğrayan 
kişiler ise bir topluluk olarak düşü
nülürse geleceğin kalbine saplan
mış bir hançer gibidir. Bu hançe
rin sapı ise duyarsız, para ve şöhret 
peşindeki tv yöneticileri, yapımcı
ları ve oyuncularıdır.

Tv dizilerinde günlük hayatın 
bir parçası olarak düşünülen bu 
kötü alışkanlıklar, bir kısım kitle
nin kendi yaşantılarının bir parça
sı olduğundan normalmiş gibi göz
ler önüne sunulmaktadır.

Toplumda yetişen fertler er

genlik çağına ellerinde sigara ile 
duman altı olarak girmektedir. 
Reyting canavarlığı yapan tv prog
ramları, özellikle dizi filmler para 
için toplumu satmaktadır. Gelece
ğin anneleri ve babaları sigara ve 
alkolün zararları ile yeni nesiller 
yetiştirmeye çalışacaktır!

Duyarsız tv yöneticileri, prog
ram yapımcıları, yönetmenler, 
oyuncular kanayan yarayı cahilce 
ve bile bile deşmektedirler. Rey
ting rekorları kıran Asrruılı Konak 
adlı tv dizisinin bölümlerinde il
kokul çağı çocuklarının bulundu
ğu sofrada içki içilen sahneleriyle 
ekrana gelirken, Serseri adlı dizi de 
efkar dağıtmak ve dertlerden kur
tulmak için sigaraların yakıldığı, 
içki alemlerinin yapıldığı sahnele
riyle huzurlarımıza çıkmaktadır. 
Yeni tv dizilerimizden Sultan Ma
kamı da bir bölümünde, kadınların 
evde toplandığı bir sahnede, kah
velerini içki katarak içen film ka
rakterleri ile toplumsal yaraya tuz 
basmaktadır.

Sevgili RTÜK üyeleri sanırım 
bu tür tv dizilerini ya seyretmiyor
lar ya da onlar da içki ve sigarala
rını alıp bu sahnelere eşlik ediyor
lar.

Bu tv dizileri çökmeye başla
yan ahlak sistemine ağır darbeler 
indirmekte ve yetkililerimiz bun
lara seyirci kalmaktadır.

Tv dizilerinin oyun karakterle
ri büyükleri bile etkilerken, geli
şim çağında olanları ve gençleri 
nasıl etkileyebileceğini siz düşü
nün.

Toplumun yeni üyelerini, genç 
beyinlerini en verimli olabilecek
leri çağlarında zehirleyen bu duru
ma bir son verilmelidir.

Duyarlı tv yöneticileri, yönet
menler, oyuncular, yapımcılar, öğ
retmenler, idareciler, anneler, ba
balar bu yazılanları bir düşünün ve 
doğru olanı yapmak için ise hiç 
durmayın, hareket geçin!
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Y A N S I M A L A R

DUA KAPILARI AÇIK

E R T U Ğ R U L  B A Y R A M O Ğ L U

“Allahım , ben isteklerimi 
sana yöneltmenin yolunu açık 

görüyorum. Sana doğru coşan 
ümit pınarlarımı dolu buluyo
rum. Sana ümit besleyene yar
dımın lütfunla hazırdır. Seni 
çağıranların yüzüne dua ka
pılan açıktır... Sana doğ 
ru hareket edenin me
safesi yakındır. Mu
hakkak ki kulla
rınla arana me
safe koymamış
sın, fakat ne 
var ki insanla
rın yaptıkları, 
onlara bir en
geldir...

“Ey Mevlam, 

günahımın çoklu 
ğundan konuşama
yan bir dille seni çağı
rıyorum. Ey Rabbim, gü
nahtan dolayı helaka yöne
len bir kalple sana niyaz ediyo
rum. Ey Rabbim, korku ve ümit 
içinde seni çağırıyorum. Ey 

Mevlam, günahlarıma baktı
ğımda dehşete kapılıyorum, 
ama senin keremine baktığım
da umutlanıyorum. Eğer beni

affedersen bu senin merhamet
lilerin en üstünü olduğun için
dir ve eğer beni cezalandırırsan 
hakkımda zulmetmiş olmazsın. 

(...)

“Ey Mevlamız, yaptıklarımı
zın karşısında neye müstehak 
olduğumuzu biliyoruz, ama sen 
halimizi biliyorsun, biz de bili
yoruz ki sen katından bizi eli 
boş döndermezsin... Ey çok ba

ğışlayan; senin nurunla hidaye
te erdik, fazl ve ihsanınla gani 
olduk, nimetinle sabahladık ve 
akşam ettik. Günahlarımız sa
na aşikardir. Allahım, senden 
af diliyoruz ve tekrar sana dö
nüyoruz... isimlerin mukaddes
tir, medhin yücedir, tüm eser 
ve nişanelerin güzeldir...

“Allahım, dirimizi, ölümü
zü... erkeğimizi, kadınımızı, kü
çüğümüzü, büyüğümüzü, efen
dimizi ve kölemizi affet. A l- 
lah’dan dönenler yalan dediler 
ve onlar zor bir sapıklığa düştü
ler ve onlar açık bir hüsrana 
uğradılar... A llahım , önem li 

olan dünya ve ahiret işle
rimde bana yardım et, 

bana acımayanı bana 
musallat etme. Ken

di katından bana 
daima bir koruyu
cu nasip eyle. 
Verdiğin güzel 

nim etleri elim
den alma. Kendi ’ 

lütuf ve keremin
den bol, helâl ve 

temiz rızk nasip eyle. 
“Allahım, bana bir 

daha günah işlememek 
üzere tövbe etmeyi nasip ey

le. Kalbime, iyi iş yapmayı il
ham eyle. İyi olanla amel etme
yi, gece, gündüz ve beni yaşattı
ğın sürece senden korkmayı ba
na nasip eyle, Ey Alemlerin 
Rabbi.”

İmam Zeynel Abidin
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YANSIMALAR

Önünde Kâbe, Arkasında Azrail, 
Sağında Cennet, Solunda Cehennem

Hatem-i Esam’a biri geldi ve;
- Bana namazı öğret, dedi
Hatem-i Esam anlatmaya başladı;
- Evvel abdest al, dışını su, içini tevbe ile arıt. Ondan 

sonra mescide var. Kâbe’yi iki kaşın arasında, Azrail’i ar
kanda, cenneti sağ, cehennemi sol tarafında, sırat köprü
sünü ayağının altında farzet. Hepten gönlünü hakka ver 
ve Hakk’ı bil. Azametle tekbir al, korkuyla otur, heybet
le Kur’ân oku, tevazu ile rüku eyle ve secde kıl; zarılıkla 
tahiyyat oku ve Allah’a selam ver. İnşaallah kabul olur.

t i l k i  v e  o r u ç

Tilki ormanda gezmektedir. Bir ağacın da

lında asili bir geyik budu görür. Karnı açtır ama 

şüphelenip kontrol etmeye başlar ve bunun bir 

tuzak olduğunu anlar; geyik budu bir iple pom

palı bir tüfeğe bağlıdır. Epeyce uzağa giderek 

yatıp uyumaya başlar. Biraz sonra bir kurt gelir, 

budu görür, yatan tilkiyi de. Tilkiye sorar, “Ne 

yapıyorsun dostum?”. T ilki cevap verir;

- Hiç... Yatıyorum.

- Orada bir bud var.

- Evet var.

- Neden yemedin?

Tilki sakin bir şekilde cevap verir;

- Bugün orucum.

Kurt kendinden gayet emin bir şekilde “O  

zaman ben yiyeyim” der içinden. Ete doğru iler

leyen kurt ete dokunur dokunmaz tüfek patlar; 

ortalık toz duman içinde kalır, kurt perişan bir 

şekilde yerde sürünmeye başlar. Tilki ise sakin 

bir şekilde budu yemeye başlar. Kurt kafasını 

zorlukla kaldırır vr tilkiye sorar:

- Lan şerefsiz hani oruçtun?

Tilki pişkin, pişkin cevap verir;

- Biraz önce top patladı duymadın mı?

“Ey Kuran okuyanlar, Kuran-ı Kerim kalplerinize neler ekmiştir? Bahar yağmurları 
yeryüzünü yeşillendirdiği gibi Kur’ân-ı Kerim de kalbin yağmurudur, onu canlandırır.”

Malik bin Dinar

“Bir hükümdarın veya büyük bir beyin himayesi bizi huzurlu ve her türlü tehlikeden 
uzak tutmaya yeter. Halbuki yegane koruyucu ve vasi olarak Tanrımız var. Öyleyse 
niçin bu himaye, kaygı ve korkularımızı ortadan kaldırmaya yetmiyor.”

Epictetos

Taat bir hazinedir, anahtarı dua, anahtarın dişleri ise helal lokmadır
Yahya B. Muaz
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A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

TÖVBEKÂR

FA H R ED D İN  GÖR

S iyasetin kâh içinde kâh ya
nında kâh etrafında dönüp 
duranları çok görmüş, çok 

dinlemişsinizdir. Kimi vefasızlık
tan dem vurur, kimi ihanetten; ki
mi kârdadır, kimi ziyanda; kimi ik
bâl peşinde, kimi geçim derdin
de...

Siyasetçinin yanında olmanın 
dünyevi menfaatleri umulur ki gö
ze batmak için değişik yöntemler 
geliştirilir; hele bol keseden men
faatler dağıtılıyorsa ‘biz de bir şey
ler yapsak’ diye düşünenler çoktur.

Çok eski zamanda bir hüküm
darın sarayının yakınında bir yer
de oturan kendi halinde bir karı 
koca yaşarmış. Ülkede hükümdar
larının hiçbir hediyeyi karşılıksız 
bırakmadığı, on misli ile mukabe
lede bulunduğu anlatılır dururmuş.

Kadın kocasına: “Hükümdara 
bir hediye de biz götürelim, baka
lım bize ne karşılık verecek; bari 
yoksulluğumuz biraz hafifler” di
ye ısrar edip dururmuş.

Adam: “Yahu hanım! Biz ona 
nasıl bir hediye götürebiliriz ki, o 
da bize bir şeyler versin. Hem 
sonra huzuruna bizi sokmazlar; 
kapıcısı var, vekilharcı var, vezir
leri var; hangi birine derdimizi 
anlatabiliriz?” diye işi uzatırmış.

Kadın: “Bahçedeki güzel ka
yısılardan bir sepet doldururuz, 
sen de bunu hükümdara götürür
sün, pek güzel bir hediye olur” 
demiş. Ve gitmesi için de ısrar et
miş. Adamın da aklı bu işe yatmış. 
Sepeti doldurduğu gibi doğru sara
yın kapısına gitmiş.

Nöbetçi: “Nereye gidiyor
sun?” demiş.

Adam: “Hükümdarı görmeye 
geldim” demiş.

Nöbetçi: “O zaman git, şurada 
bekleyenlerin yanında dur, sonra 
seni götürürler” demiş. Sonra bir 
görevli gelip onları tek sıraya sok

muş, ‘sağa dön’, ‘sola dön’ komut
larıyla karanlık dehlizlere doğru 
yol almışlar; Sonra bir kapı karşı
larında belirivermiş. Onları geti
ren adam kapıyı açıp; “içeri girin” 
dedikten sonra kapıyı üstlerine ka
pamış.

Eli sepetli adam: “Biz nereye 
geldik” diye yanmdakine sormuş.

O da “Hapishaneye” demiş.
Adam “Ne hapishanesi!?” de

yince;
“Biz mahkumlarız, cezamızı 

burada çekecekmişiz” demiş 
mahkum.

Adam şaşkın bir şekilde: 
“Ama benim bir suçum yok, ben 
hükümdara kayısı getirmiştim, 
hepsi bu” diye durumunu anlat
mış.

Mahkum: “Sen, derdini anla
tana kadar buradan bir senede 
zor çıkarsın. Buraya yemek bıra
kanlardan başkası uğramaz, onlar 
da zaten sağır ve dilsizdir” deyin
ce adamcağız yığılıp kalmış.

Aylar geçmiş, bir gün hüküm
dar sarayda dolaşmaya çıkmış; zin
dana da uğramış.

Mahkumlara tek tek suçlarını 
soruyormuş. Mahkumlar da “Ben 
ceza kanununun falanca madde
sinden yatıyorum”; bir diğeri “ben 
de falanca maddeden mahkum ol
dum” diye cevap veriyorlarmış. Sı
ra bizim garibana gelmiş ve sormuş 
hükümdar suçunu.

O da “Ben kayısı maddesin
den mahkum oldum” deyince, 
hükümdar yanındakilere dönüp;

“Bizim kanunlarda böyle bir 
madde hatırlamıyorum, bu ne bi
çim madde ilk defa duyuyorum” 
deyince adam başından geçenleri 
bir bir anlatmış.

Hükümdar çok üzülmüş ada
mın haline; “Olan olmuş bir kere, 
geçmişe bir şey yapamam ama şim
di için dile benden ne dilersen” 
buyurmuş.

Adam; “Sağlığınızı” diye cevap 
vermiş.

Hükümdar; “Olmaz öyle şey, 
bir şeyler istemelisin” deyince, 
adam:

“O zaman, bir tek lira altın, 
bir balta, bir de Kur’an-ı Kerim 
istiyorum” demiş.

Hükümdar; “Verilsin, ama 
bunları ne yapacağını bana söyle” 
demiş.

Adam: “Balta ile kayısı ağacı
nı kökten keseceğim, sonra bana 
bu aklı verip beni aramayan karı
mı bir altın lira verip boşayaca
ğım” demiş.

“Peki ya Kur’an-ı Kerim’i ne 
yapacaksın?” deyince padişah; 
adam şu cevabı vermiş:

“Kur’an’a el basıp bir daha 
hükümdar yanına yaklaşmaya 
tövbe edeceğim.”

Bol tövbeli günler dileğiyle.
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ÜMRAN EK /1

YÖK YOLSUZLUK RAPORU

TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU

YÖK, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve üniversite giriş sınavlarıyla ilgili olarak ileri 
sürülen yolsuzluk ve iddiaların araştırılarak üniversitelerde yaşanan sorunlara çözüm bu- 
lunabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, M eclisteki görüş
meler neticesinde bir araştırma komisyonunun oluşturulmasına karar verilmiştir. 25. 
11. 1999 yılında faaliyetlerine başlayan komisyon 13.4.2000 tarihinde son toplantısını 
yaparak çalışmalarını bitirmiştir. Komisyon başkanlığını Elazığ m illetvekili Mustafa Gül 
yapmış ve toplam 13 üye komisyon çalışmalarına katılmıştır.

Biz; bu komisyon raporunun; günümüzde yaşanan YÖK tasarısıyla ilgili tartışmala
ra ışık tutmak adına yolsuzluk iddialarını doğrulayan saptanmış ciddi usulsüzlükleri, 
özellikle karar ve neticeleri derleyerek küçük bir özetini sunuyoruz.
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ÜMRAN EK

Tahsis Edilen Arsaların Kullanım ve Tasarruf Biçimi

Maliye Bakanlığı tarafından imar parsellen üzerinden 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına tahsis edilen 5 parçadan 
toplam 310569 m2'İlk arsa site alanı, yine 6 parçada toplam 
827139 m2 yüzölçümlü arsa da ağaçlandırılacak alan olarak 
belirlenmiştir. (Ek: 4/a,b), (Ek: 9/a,b).

YÖK Başkanlığı 310569 m2 lik alan üzerinde 1982 yılın
da site inşaatı yapımına başlamış olup, bu konudaki irdeleme 
raporun "YÖK SİTESİ İNŞAATI” bölümünde yapılmaktadır.

Ağaçlandırılacak alan YÖK Başkanlığı kıymet ifade ebedi- 
lecek bir ağaçlandırma faaliyetinde bulunmamış, bu arsalar 
küçük miktarlarda hissedar olan Bilkent Üniversitesinin 
ağaçlandırma veya sair şekillerde işgaline maruz kalmıştır...

Bu konu ilerki bölümlerde ayrıca değerlendirilmiştir.

YÖK Sitesi İnşaatı
YÖK Başkanlığı tarafından bütçe ödenekleriyle, site için

de 26054 ada 5 parsel numaralı (plan değişikliğine göre 
26080 ada 25 parsel) tahsili arsa üzerinde bir blok derslik ( li
san eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere), 26054 ada 6 
parsel (plan değişikliğine göre 26080 ada 24 parsel) numa
ralı arsa üzerinde ikinci bir blok derslik inşaa edilmiş olup, 
inşaata başlama tarihi 1998 yılıdır.

Her iki dersliğin toplam alanı 18.000 m2 olup, geçici ka
bulün yapıldığı 1992 yılı toplam inşaat maliyeti
15.156.000.000 Hradır. (Ek: 61) Sözkonusu iki blok derslikte 
her biri 25 öğrencilik 70 adet derslik, 6 adet seminer odası, 6 
adet dil laboratuvarı, 76 adet okutman odası, 2 adet ses kayıt 
odası, 2 adet klima santralı, 2 adet kazan dairesi bulunmakta 
olup tefriş ve donanımları YÖK tarafından yapılmamıştır.

Bugünkü Tarih İtibariyle İnşaatların Fiili Durumu

Maliye Hazinesince tahsis edilen arsa üzerinde site inşa
atı kapsamında yapımı tamamlanan YÖK konukevi, lisan eği
tim merkezi (2 adet derslik) ve lojmanlar (10 adet), yapım gi
derleri YÖK bütçesinden karşılandığı halde satış ya da İrtifak 
hakkı işlemleri de tesis edilmeden 15.5.1991 ve 20.11.1991 
den itibaren kanun ve nizama aykırı olarak bila bedel Bilkent 
Üniversitesinin tasarrufuna bırakılmıştır.

Mevcut olmayan ada ve parsel numaralı arsa üterinde ir
tifak hakkı tesisi işlemleri yürütülürken, 4.10.1990 tarih ve 
2899 sayılı Çankaya Belediye Encümesince onaylanan imar 
plan değişikliğiyle YÖK ve ÖSYM hizmet binalarının bulun
duğu tamamı maliye Hâzinesine ait 26054/4 parsel ve 
150838 m2 arsa parçalanmış ve 26054/24 parsel no’lu 48-738 
m2 lik parsel oluşturulmuştur. Bu çerçevede bundan önce 
düzenlenen belgeler sahte evrak niteliğindedir.

Tahsisli arsalar üzerinde YÖK tarafından inşaa edilen bi
naların bedelsiz olarak Bilkent Üniversitesinin kullanımına 
bırakılması

a. 26080 ada 27 parsel numaralı, 48739 m2 yüzölçümlü 
arsa üzerindeki yapılaşma

Bu parsel numaralı arsa, YÖK ve ÖSYM hizmet binaları

nın bulunduğu YÖK’e tahsili arsanın 4.10.1990 tarih ve 
75890/3 no’lu imar planıyla parçalanmasıyla oluşturulmuş
tur. Bu değişiklikten önce, 1988 yılında bu kısım üzerinde 
YÖK Konukevi inşaatı tamamlanmış ve aynı yılda Bilkent Üni- 
versitesi’ne ait Bilintur A.Ş. ne, YÖK tarafından kiraya veril
miştir. YÖK Konukevi tamamen YÖK bütçesinden yapılan 
harcamalarla inşa edilmiştir, inşaat maliyeti raporun YÖK si
tesi inşaatı bölümünde belgeler üzerinden tahsil edilmiştir.

YÖK Konukevi, üzerinde bulunduğu arsanın Bilkent Üni
versitesinin 49 yıl süreyle kullanımına bırakılması sırasında, 
Maliye Bakanlığı yetkililerinin Bilkent Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı (aynı zamanda YÖK Başkanı) Prof. Dr. Ihsan 
DOĞRAMACI ile (onaylarda ita amiri olarak imtası yeralmak- 
tadır) tarafından tereddüde yer vermeyecek şekilde kesin ola
rak bilinmektedir. Arsanın üzerindeki tesislerle birlikte Bil
kent Üniversitesi lehine irtifak hakkı tesisini talebeden YÖK 
Genel Sekreteri Uygun TAZEBAY imzalı yazıyla bu konuda 
Maliye Bakanlığı (M illi Emlak Genel Müdürlüğü) bilgilendi
rilmiştir.

Bu durum açıkça bilinmesine rağmen, düzenlenen Bakan 
onayı, tutanak, taahhüt senedi, resmi senet adı altındaki res
mi vesaik üzerinde gösterilmeyerek gizlenmiştir.

Bu fiil, Hazine zararı da oluşması nedeniyle Türk Ceza 
Kanununun 340 ncı maddesinde tamamlanan evrakta sahte
karlık suçunun unsurlarını taşımaktadır. Buna göre, suçun 
oluşması İçin özel kasıt aranmakta, genel kasız yeterli bulun
maktadır. Arsaların üzerinde YÖK Konukevinin varlığının res
mi evrakı düzenlenyen memurlarca bilinmesi genel kaşıtın 
varlığını göstermektedir. Bu durum suçun manevi unsurunu 
oluşturmaktadır.

Evrakı düzenleyen suçun faili memurdur. YÖK Başkanı 
Prof. Dr. İhsan Doğramacı ve ilgili Maliye personeli TCK an
lamında memur sıfatını haizdir. Resmi evraka Bilkent Üniver
sitesi adına imza koyan İhsan Prof. Dr. Doğramacı’nın suça 
İştiraki sözkonusudur. Başka bir analtımla, resmi evrakı özel 
kişi olarak düzenleyen Prof. Dr. İhsan Doğramacı ve ilgili 
maliye memurları arasında iştirak bulunmaktadır.

Suçun maddi unsuru, resmi evrakın şekil bakımıdan sa
hih, muhteva bakımından kısmen veya tamamen sahte olma
sıdır. Buna göre, düzenlenen evrak, şekil bakımından sahih; 
arsa üzerinde inşaat yapılacağından sözedilerek 8579 m2 den 
oluşan kapalı alanı bulunan romukevinln varlığının belgelere 
geçirilmemesi ve böylece zarar oluşması (oluşan zarar bir ta
raftan binanın bedelsiz olarak Bilkent Üniversitesinin tasarru
funa bırakılması, diğer taraftan da YÖK bütçe ödenekleriyle 
yapılan binanın YÖK'ün tasarrufundan çıkarılması nedeniyle 
sözkonusudur) suçun maddi unsurunu teşkil etmektedir.

Suç teşkil ettiği kanaatine varılan bu fiil işlenme tarihin
den itibaren 10 yıllık dava zamanaşımına tabi olup, bu konu
da tanzim edilen ilk sahte evrak 8.8.1990 tarihli Bakan Ona
yıdır. Bundan sonra da sahte evrak tanzimi devam etmekte
dir. Bilkent Üniversitesi adına Prof. Dr. İhsan Doğramacı ve 
Ankara Defterdarlığınca imzalanan taahhüt senedi de onay ta
rihinden sonra düzenlenmiş sahte vesikadır.

Bu çerçevede, sözkonusu arsa üzerinde irtifak hakkı tesi
sine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı yetkililerinin münferiden
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veya Bilkent Üniversitesi yetkilileriyle müştereken düzenle
dikleri Onay, tutanak, taahhüt senedi, resmi senet başlığı al
tındaki tüm resmi vesaiki TCK'nun 340 ıncı maddesi çerçe
vesinde nitelendirmek gerekmektedir.

Kaldı ki irtifak hakkı tessi işletmelerinde imzası bulunma
yan Ankara Defterdar Yardımcısı Tahsin Dimli, 21 Mayıs 
1993 tarih ve 65350 sayılı yazıyla irtufak hakkı tesisinden 
(15.5.1991) önce arsa üzerinde Otelcilik Eğitim Merkez bina
sı bulunduğunu işaret ederek yapılacak işlem olup olmadı- 
ğınn bildirilmesini Milli Emlak Genel Müdürlüğünden iste
miştir. Bakanlık, Milli Emlak Genel Müdürü M. Akif Hamza- 
çebi imzalı yazısıyla sözkonusu binanın tesis edilen irtifak 
hakkı kapsamında değerlendirilmesini tallmatlandırmıştır.

Bu konuda binayı yaparak tamamlayan YÖK Başkanlığın
dan bilgi alınmamış, YÖK Başkanlığı yetkilileri de arsanın 
tahsisinin kaldırılması üzerine Maliye Bakanlığını bilgilendir- 
memiştir. Böylece Hazine zararının devamı sağlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesince kamulaştırılan arazi ve 
arsaların Bilkent Üniversitesinin hukuki tasarrufuna 
bırakılması

Hacettepe Üniversitesince kamulaştırılan arazilerden Bil
kent Üniversitesine satışı yapılanların sık sık imar plan deği
şikliklerine tabi tutulması bu alandaki tespitin tüm boyutla
rıyla ortaya çıkarılmasını güçleştirmiştir. Bu nedenle ortaya 
çıkan kamu zararının boyutu ve büyüklüğü kesin olarak ölçü- 
lememiştir.

Ancak, satış işleminin gerçekleştirildiği 1991 yılı için 
1990 yılı asgari emlak vergisi m2 birim fiyatı (15000 lira) 
esas alınan dahi ortaya çıkan kamu zararının (toplam satılan 
alan x1990 yılı m2 birim fiyatı) ödenen miktar hesabıyla 
(3 .5 8 3 .6 5 8 x1 5 0 0 0 )-5 1 0 .0 0 0 .0 0 0 = 5 3 .7 5 4 .8 7 0 .0 0 0 -
510.000.000=53.244.870.000 liradan aşağı olmaması gerek
mektedir.

Hacettepe Üniversitesinin bütçe ödenekleriyle kamulaş
tırdığı alanlardan 3.394.300 m2 gayrimenkul üzerinde 1986 
yılında Bilkent Üniversitesi lehine m2 si bir lira (iz bedeli) dan 
irtifak hakkı tesis edilmiş, 1991 yılında da bu miktara ilave 
yapılmak suretiyle toplam 3.583.658 m2 imarlı arsa aynı Üni
versiteye m2 ‘si 140 liradan Bilkent Üniversitesine satışı da 
yukarıdaki kapsamda değerlendirilmelidir.

Bilkent Üniversitesi bir özel hukuk tüzel kişisi olup, ge
nel, katma ve özel bütçeli bir kamu kuruluşu olmadığından 
tahsis işlemi gerçekleşmemiş, ancak Maliye Bakanlığı 
29.11.1985 tarih ve 44971 sayılı Müsteşar Yardımcısı İ.Tali 
Dinçel İmzalı yazıyla arsa üzerindeki Maliye Hâzinesi hisses- 
sinin protokol yapılarak Bilkent Üniversitesince bedelsiz kul
lanımını uygun görmüştür. (Ek: 136)

Oysa, bu tarihte yürürlükte bulunan Devlete Alt Taşınmaz 
Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak 
Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği (16.12.1984 tarih ve 
18607) s. R.G) hükümlerine göre; mülkiyeti Maliye Hâzinesi
ne ait bir gayrimenkulün genel, katma ve özel bütçeli kamu 
kurumlan dışında bedelsiz kullanımı mümkün olmayıp, yapı
lan işlem kanunsuzdur.

16463 ada 3 parsel sayılı arsanın parçalanmasıyla oluş

turulan ve Bilkent Üniversitesi hisseleri devam ettirilen arsa
ların Maliye Hâzinesi payları üzerinde Bilkent Üniversitesi fu
zuli şagil durumunda olup (halen YÖK’e tahsisli bulunan ve 
26080 ada 5 parselden parçalanan 26080 ada 30 parselde 
olduğu gibi) Maliye Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı bu konuda 
gerekli idari ve hukuki müeyyide İşlemlerini yerine getirme
miştir.

Yukarıdaki belge ve tespitler göstermektedir ki; Maliye 
Hâzinesi adına kayıtlı gayrimenkuller Bilkent Üniversitesinin 
bedelsiz kullanımına bırakılarak kanunsuz işlem yapılmış, di
ğer taraftan bu arsalar üzerinde aynı üniversitenin fuzuli şagil 
durumu Maliye Bakanlığı ve YÖK Başkanlığınca önlenme
miştir. Nitekim Maliye Bakanlığınca yapılan kanunsuz işlem, 
Bilkent Üniversitesi Rektör Vekili Gündoğdu Akkor imzalı, 
24.4,1987 tarih ve 1074/87-28 sayılı yazıda “üniversitemize 
göstermek lütfunda blunduğunuz yakın ligi ve destek” şeklin
de ifadelendirilmiştir. (Ek: 142)

g. 26080 ada 6 parsel numaralı ve 96708 m2 yüzölçümlü 
taşınmaz malın 82318 m2 sinin Hazine’ye, 14380 m2 sinin de 
Bilkent Üniversitesine kayıtlı olduğu, imar planında ağaçlan
dırma alanı olarak ayrıldığı, Üniversitece satış talebi yapıldığı,

h. 26080 ada 20 parsel numaralı ve 58795 m2 yüzölçü
mü taşınmaz malın 58277/558040 hissessinin Hâzineye, 
476763/558040 hissesinin Bilkent Üniversitesine, kalan kı
sımların ise Hacettepe Üniversitesi ve şahıslara alt olduğu, 
imar planında ağaçlandırma alanı olarak ayrıldığı, tamamının 
ağaçlandırılmış olduğu,

Ankara Defterdarlığı Emlak Müdürlüğünün dosyaları üze
rindeki incelemeden ve mahallinde yapılan tespitlerden (Ek: 
29) anlaşılmaktadır.

Gerek YÖK Başkanlığına tahsisli olan gerekse tahsisli ol
mayan, büyük hissedar Maliye Hâzinesinin Bilkent Üniversi
tesi ile müştereken malik olduğu gayrlmenkuller ağaçlandır
ma ya da tesis yapılması suretiyle adı geçen Üniversitenin fu- 
zulan işgaline maruz bırakılmıştır.

Tahsisli olan gayrimenkullere vaki tecavüzler YÖK Baş- 
kanları, tahsisli olmayanlara yönelik olanlar ise Maliye Ba
kanlığınca önlenme yoluna gidilmemiştir. Bu konu raporun 
inceleme bölümünde belgeler üzerinden değerlendirilmiştir. 
Örneğin, 16850 ada 15 parsel arsa Bilkent Üniversitesince 
stadyum ve çim saha olarak kullanılmaktadır.

YÖK Matbaasına İlişkin Hususlar
2547 sayılı Kanuna göre, YÖK Başkanlığına bağlı ÖSYM 

nezdinde kurulmuş olan “Yükseköğretim Kurulu Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Fonu’nun ita amiri YÖK Başkanı olup 
(m. 10), 57 İnci maddeye göre bu yetkiyi ÖSYM Başkanına 
devredebilir.

ÖSYM Fonu, ertesi yıllara sürekli olarak gelir artığı dev
rettiğine ve 1999 yılı sonu itibariyle devredilen gelir 28 tril
yon lira civarında olduğuna göre; yukarıda özellikleri belirti
len sürekli form makinasının YÖK Matbaasına alınması için 
gerekli kaynak fazlasıyla mevcuttur.

Sürekli form baskı makinasının da ilavesiyle YÖK matba
ası ÖSS-ÖYS sınav hizmetleri dahil YÖK Başkanlığı ve 
ÖSYM Başkanlığının her türlü baskı İşlemini yapabilecek ka
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pasiteye kavuştum tabi lirdi.
Bu konuda YÖK Başkanlığı ve ÖSYM Başkanlığınca her

hangi bir faaliyete girişilmemiştir.
Sürekli form baskı makinası esas itibariyle cevap kağıtla

rını basmakta kullanılmaktadır, bununla birlikte YÖK matba
ası cevap kağıtlarını basım işi dışında kalan YÖK ve ÖSYM 
hizmetlerini herhalde yerine getirebilecek kapasitededir.

Durum böyle olmakla birlikte, ÖSYM’nin sınav hizmetle
ri dışında kalan işleri de Mteksan AŞ'ne yaptırılmıştır. Buna 
göre, 1998 yılında 6.1. milyar, 1999 yılında da 10.4 milyar il- 
ra tutarında bu nev’i iş ÖSYM tarafından Meteksan AŞ’ne 
yaptırılmıştır. (Ek: 162,163)

Aynı yıllar itibariyle sınavlar dışında kalan işlerden olup, 
YÖK matbaasına yaptırılan işler 17.5 ve 12.8 milyar liradır. 
(Ek: 164/a,b; 165) Örneğin, 1998 yılında, “personel kartı, 
personel İzin takip cetveli, ÖSYM baskılı sarı zarf, ödeme fiş
leri, pencereli zarf, soru örnekleri kitapçığı" gibi YÖK matba
asında yaptırılabilecek işler Meteksan Matbaacılık AŞ'ne yap
tırılmıştır (Ek: 162) Bu durum 1999 yılında da bu şekilde ce
reyan etmiştir.

Sürekli form baskı İşleri dışında kalan bu nev’i işler YÖK 
matbaasında yapılabilecek durumdadır.

YÖK Matbaasının Manas Üniversitesine Devredilmesi
YÖK Döner Sermaye işletmesi kurulduğu tarihten bu ya

na etkin bir şekilde çalıştırılmamış olup, elde ettiği faaliyet 
geliri yıllar İtibariyle çok sınırlı bir miktarlarda kalmıştır. Bu
nunla birlikte bazı yıllarda zarar etmiştir.

YÖK Başkanı Mehmet Sağlam'ın görev dönemi içinde 
matbaanın etkin çalıştırılması için, ÖSYM Başkanlığı matba
aya iş yaptırması konusunda tallmatlandırılmışsa da sonuç 
alınamamıştır.

YÖK Başkanı Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz’ün görev 
dönemirde de bu durum devam etmiş, YÖK. Başkanlığının 
ÖSYM’den uzak durması nedeniyle, ÖSYM Başkanlığı sınav 
hizmetleri dışında kalan baskı işlerini dahi Meteksan A.Ş. ne 
yaptırmış, Döner Sermaye işletmesi yeterli gelir imkanlarına 
kavuşmamış, elde edilen gelirler işçi ücretlerini dahi karşıla
mamış ve sonuçta İşletme 1998 ve 1999 yıllarında zarar et
miştir.

Döner Sermaye işletmesinin gelir-gider dengesini iyileş
tirmek bir yana YÖK yürütme kurulu 2.2.1999 tarih ve 
99.4.225 sayılı kararıyla matbaaya ait makine ve teçhizatın 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne devredilebileceği
ni kararlaştırmış ve konuya ilişkin 14.7.1999 tarih ve 
99/13163 sayılı Bakanlar Kurlu Kararı istihsal edilmiş ve 
matbaa belli şartlarla adı geçen Üniversiteye devredilmiştir.

YÖK Döner Sermaye işletmesi halihazırda neredeyse 
gayrifaal durumdadır ve İşletme sermayesini tüketmektedir.

Nitekim, başlangıç miktarı 250.000 lira olan ve 1994 yı
lında 3 milyar liraya çıkarılan işletme sermayesi, işletmenin 
zarar etmesi sonucunda aşınarak 28.3.2000 tarihi İtibariyle 
454.577.913 liraya gerilemiştir. Döner Sermaye İşletmesinin 
zarar etmesinden ve sermayesinin aşındırmasından işletme
nin İta amiri olan YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz doğru
dan sorumlu olup, hakkında Türk Ceza Kanununun 230 un

cu maddesi çerçevesinde soruşturma açılması gerektiği dü
şünülmektedir.

ÖSYM Başkanlığı ve Yüklenici Firmanın ÖSS Sınav Sü
recindeki Ağırlığı ve Rolü

ÖSYM Başkanı Fethi Toker imzalı 03.02.2000 tarihli (Ek: 
184) de yer alan tespite göre; yüklenici firma ÖSS sınavına 
İlişkin tüm baskı, nakliye, sınav uygulama ve geçici işgücü 
ihtiyaçlarının temini işlerini üstlenmektedir. Bunların dışın
daki tüm İşler ÖSYM tarafından yerine getirilmektedir.

Diğer taraftan, müteahhit firmaya yaptırılan çok sayıda iş 
YÖK matbaasına yaptırılacak niteliktedir. Bu çerçevede sü
rekli form baskı makinasında yapılacak işler dışında kalan 
tüm işler ÖSYM tarafından YÖK matbaasında yaptırılabile
cek niteliktedir.

Örneğin, yüklenici firmanın yaptığı işler olarak gösterilen 
“sınav uygulama yönergesi” , salon aday yoklama listesi, sa
lon sınav tutanağı ve kapı kartonlarının, “görevli adlarının yer 
alacağı formların ve görev kartlarının’’ vb. baskı ve hazırlama 
işlemleri için sürekli form baskı makinasına ihtiyaç bulunma
maktadır ve YÖK matbaasında yapılabilecek durumdadır.

ÖSYM yetkilileri YÖK matbaasının kullanılmama gerek
çesi olarak, sürekli form baskı makinası yokluğunu, güvenlik 
sorunu, alan yetersizliğini başlıca göstergeler olarak ileri 
sürmüşlerdir.

Sınav Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesinde 
YÖK-ÖSYM İlişkisi

ÖSYM Başkanlığı’nın üstlendiği başta ÖSS olmak üzere 
tüm sınav hizmetlerinin ihale süreci ve işlemleri rekabetten 
uzak yapılmış ve böylece sağlıklı bir şekilde tespit edilmeyen 
tahmini bedel ve ihale bedeli üzerinden yürütülmüştür.

YÖK Yürütme Kurulu ve ÖSYM Fonu’nun ita amiri olan 
YÖK Başkanları bu konuda gerekli tedbirleri almamışlar ve 
YÖK Başkanlığı bu konularda bir araştırma-inceleme yapma
yarak ÖSYM tarafından sunulan bilgi ve değerlendirmelerle 
yetinmiştir. (Ek: 191,192,193)

Ancak YÖK Başkanı Mehmet Sağlam sınav hizmetlerinde 
öncelikle YÖK Matbaası imkanlarının kullanılması, dışarıya 
yaptırılması zorunlu hallerde ihtiyaçların firmalardan karşı
lanması yolunda 29.11.1994 tarih ve 052 sayılı yazıyla 
ÖSYM Başkanlığını talimatlandırmışsa da bu girişim sonuç 
vermemiştir.

1998 ve 1999 yıllarında ÖSYM ne yapılan İş tutarının 
17.5 ve 12.8 milyar lira olduğu dikkate alındığında YÖK mat
baasının, ÖSYM hizmetlerinde çok sınırlı ölçüde kullanıldığı 
anlaşılmaktadır.

YÖK Yayın ve Dokümantasyon Merkezinin TÜBİTAK’a 
Devri ile İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük 
iddiaları

Konuyla ilg ili olarak hazırlanan raporda;
“Devir işlemleri ile ilgili olarak kurumda herhangi bir ra
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por düzenlenmemiş, birimin oldukça büyük bir kısmı devre
dilecek olan Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanından ya
zılı veya sözlü hiçbir bilgi alınmamış, devir kararı makam 
onayına bağlanmamış, tartışma konusu dahi yapılmamıştır. 
Tutanaklarda belirtilmemesi sebebiyle, konunun, devir kara
rını veren YÖK Genel Kurulunda tartışılıp-tartışılmadığı res
men belli değildir.

2886 sayılı Devlet ihale kanunun gereğince, yasada be
lirtilen ve idarece tercih edilerek olan usullerden her hangi 
biri ile, ihaleye çıkarılması gereken işin ihalesi de yapılma
mıştır.

Bu eylemlerle, devlet işleyişinde yasal zorunluluk olan 
belge düzenleme sistemi terkedilmiş, kurumsal ve açık olma
sı gereken kamu hizmetleri şifai, kişisel ve yarı kapalı hale 
getirilmiştir.

Devir işlemlerinin başlatılabilmesi İçin-şart olan M illi 
Eğitim Bakanlığı onayı (onay tarihi 05.06.1996) beklenme
den 16.05.1996 tarihinde, Bakan onayından yaklaşık 20 gün 
önce, YÖK İle TÜBİTAK arasında devir protokolü imzalan
mıştır. Bu hususu da yasalarla hüküm altına alınan Devlet 
sisteminin işleyişjne aykırı fiili bir durum olduğu açıktır.

1996,1997 ye 1998 Yıllarında YÖK- Tarafından Yurtdı- 
şına Gönderilen Öğretim Elemanı Seçme Sınavlarının Usulü
ne Göre Yapılmadığı iddiası ile ilgili olarak;

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanunun 33. Maddesi uyarınca Araştırma Görev
lisi Kadrosuna atanmak suretiyle doktora eğitimi için yurdışı- 
na eleman göndermek üzere hazırlanan sözlgü sınav çağrısı 
İlân metni, 1996 yılı için 27-28 Mayıs 1996 tarihleri arasın
da Sabah, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde, 1997 yılı için 
değişik tarihlerde Hürriyet ve Sabah gazetelerinde yayımlan
mıştır. 1998 yılı için ilân verilmemiştir. (Ek: 14/1-2; 15/1-2). 
Bu ilân metinlerindeki koşulları taşılan adayların sözlü sına
va davet edilmişlerdir. Bu yıllara ait sözlü sınav jürileri deği
şik üniversitelerde görev yapan farklı branştan oluşan (13) 
üyeden oluşmaktadır. (Ek: 6/5; 7 /4 ; 8/2)

Başvuru koşullarını sağlayan adayların belirtilen tarihler
de jüri tarafından sözlü sınava alınmışlar, sözlü sınav tuta
nakları tutulmuş ve İlgili makama verilmiştir. (Ek: 6/1-9; 7/1- 

.31; 8/1-14) 1998 yılında yapılan sözlü sınavın 3. grup jüri 
üyeleri adayları hakkında “kazandın-kazanmadın” vaya “pu
an” vererek değerlendirme yapmayıp bunun yerine (+), (-) 
İşareti kullanarak tutanakta değerlendirme yapmışlardır. Bu
nunda ne anlama geldiği kuşku uyandırmakta ve aynı işaret 
alan ve aynı branştan olan adayların yurtdışına göndermede 
adaylar arasındaki seçimi zorlaştırdığı ve haksızlığa neden ol
duğu dikkati çekmektedir. (Ek: 8/11-14)

Milli Eğitim Şura Kararlan Arasında
1. Örenci yerleştirme Sınavının kapsamını orta öğretim 

programları doğrultusunda genişletilmesi ve çeşitlendirilme
si gerekmektedir.

2. Orta öğretiminin etkili hale getirilmesi için üniversite 
girişte bazı önlemlerin alınması zorunlu görülmektedir.

3. Giriş sınavında kullanılan psikolojik ve-eğitsel ölçme

araçlarının hazırlanması ve geliştirilmesi için ölçme ve de
ğerlendirme servislerine önem verilmelidir.

4. Ortaörğtim başarı puanı ve adaleti sağlayacak şekilde 
yeniden düzenlenmelidir.

5a. Yükseköğretime geçişte; Türk Dili ve Edebiyatı bütün 
alanlarda Yabancı Dil, Matematik, Bilgisayar, gibi dersler ise 
İlgili alanlarda değerlendirilmelidir.

Millî Eğitim şûra kararları arasında “ ....... Mesleki Teknik
Öğretim Kurumlarından Mezun olanlardan, isteyenlerin ken
di alanları doğrultusunda Meslek Yüksek Okullarının diplo
ma veya sertifika amaçlı programlarına sınavsız giriş olanağı 
verilmelidir.”

15 ve 16 ncı M illî Eğitim şhurasında alınan ve yükseköğ
retim Kurulu’nu doğrudan ilgilendiren bu kararlar yeni sınav 
sisteminde dikkate alınmamıştır. Şhura kararlarının bir kısmı 
uygulamaya konulmuşsa da bu uygulama yeni problemlere 
yom açmıştır.

Yeni Sınav Sistemindeki; 
Puan Türleri, ÖSS Soruları, Hesaplanması ve Tercihler
Yükseköğretime öğrenci yerleştirme için yapılan Seçme 

Sınavı 1974’te başlayan merkezi sınav sistemi 1981 yılından 
İtibaren iki basamaklı, 1999 yılında ise Yüksek Öğretim Yü
rütme Kurulu’nun 7.10.1998 tarih ve 98.38.2545 sayılı kara
rı ile tek basamaklı sınav şeklinde uygulanmıştır. Alınan ka
rar aynı yıl uygulamaya konulmuştur.

Yeni Sistemin Getirdiği Problemler
1) Ortaöğretime devam eden ve kendisini belli bir doğ

rultuda ve tercih edeceği alan doğrultusunda yoğunlaştıran 
ve ÖSYM’nin daha önceki yıllardan sorduğu sorulara göre 
hazırlanan öğrencilerin müktesep hakları dikkate alınmamış
tır.

2) Ortaöğretim kurumlarından mezunolan ve bir yükse
köğretim kurumuna girememiş olup ta yüksek öğretim giriş 
sınavına hazırlanan ve ÖSYM’nin çıkardığı 1999 önceki sınav 
klavuz kitaplarındaki açıklamalarla verilen haklar hiçe sayıl
mış ve müktesep hakları gasp edilmiştir.

3) Ortaöğretim kurumlarında Sınıf Geçme Yönetmeliğine 
göre belirlenen alanlar. Öğretdim Programları ders çizelgele
ri ve ortaöğretim kurumlarında daha önceki sınav sistemine 
gire açılan yetiştirme kursları ve uygulamaları dikkate alın
mamıştır.

4) 1999 ÖSS sınavında adayların kendi başarıları hangi 
yüzdelik dilimine girebileceklerini bilmedikleri ve geçmiş yıl
ların yüzdelik tercih dilimlerine göre tercihlerini yapmış ol
malarından, dolayı puanı yüksek başarılı birçok öğrenci açık
ta kalmış, öğrenci ve veliler mağdur edilmiştir.

5) Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı, ortaöğretim başarı 
puanı ve Ortaöğretim kurumlan ÖSS puan ortalamalarıyla 
illşkilendirilmesi ve bu yönde ağırlıklandırılması, aynı ve 
farklı ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler ara
sında genellik ve eşitlikilkesi zedelenmiştir. Adayın ferdi ba
şarısı okulun başarısı yani belli bir grubun başarısıyla ilişki- 
lendirilerek başarılı veya başarısız örencller aleyhine/heline
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gibi olumsuz sonuçlar doğurmuştur.
Dolayısıyla sistem ÖSS puan ortalamaları düşür olan 

okuldan mezun başarılı adaylar cezalandırılırken, ÖSS puan 
ortalamalır yüksek olan okuldan mezun olan başarısız öörğn- 
cileri ödüllendirmiştir. Dolayısıyla sınavla öğrenci alan belli 
okullar lehine bir sonuç ortaya çıkarmış geri kalmış bölgeler
de ve taşra liselerinden mezun başarılı öğrencilerin önü ke
silmiştir. bu ise çoğunlhuğu oluşturan genel liselerde oku
yan dar gelirli ailelerin çocuklarının yüskeöğretime geçişte 
önü kesilmiştir.

6) Kalkınma planlarında öngörülen %35'lik genel lise 
%65’lik Mesleki ve Teknik liselere yapılanmasını ters yönde 
etkilemiş ve meslek liselerineakışı engellemiş, meslek lisele
rine olan talebi azaltmıştır.

7) Anadolu Öğretmen Liselerinden mezun olan adayların 
öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarını terchi etmele
ri halinde ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0.5’lik katsayı 
ile çarpılmalarının yanında meslek lisesi gibi düşünülerek
0.15’lik yani (0.5+0.15)’lik katsayı ile çarpılarak puanı hesap 
edilmiştir, bu İse aynı programı uygulayan genel liselerden 
ve diğer Anadolu liselerinden aynı alandan mezun olan öğ
renciler aleyhine bir durum ortaya çıkmış ve eşitlik ilkesine 
uyulmamıştır.

8) Ayrıca da diğer meslek liselerinden mezun olanlardan 
farklı bir katsayı uygulanmasına gidilmiştir.

ÖSS sınavında sorulan sorular ortaöğretim kurumların- 
da uygulanan programlarla tam olarak örtüşmemektedir.

ÖSS’de sorulan fen ve matematik sorularının ağırlığı 
9’ncu sınıfta okutulan derslerden oluşmaktadır. Bu ise öğren
ciye iki yıl önce okuduğu dersleri, dershanelerden tekrar gör
me ihtiyacı gibi bir durum ortaya çıkarmaktadır. Öğrencibu 
boşluğu doldurmak yoluna gitmektedir. Bu durum ise ders
hanelere olan talebi İlse 1. sınıftan başlamasına yol açmakta
dır. Sosyal alanda, Fen ve Matematik sorusunu kim fazla ya
parsa onun şansını artırmaktadır. Öğrenci ise okulda görme
diği bu derslerin boşluğunu okul dışında doldurma yönüne 
gitmektedir.

3. Yabancı Dil alanından mezun öğrencilerden EA (Eşit 
Ağırlıklı) puanlarının hesap edilmesi için Matematik ve Fen 
derslerini de yapmaları gerekmektedir. Halbuki öğrenciler 
10. ve 11. sınıfta bu desleri görmekmektedir, (Ek-: 2/2,3/4)

Bu durum İse özellikle merkezlerden uzak olan genel li
selerden mezun olan öğrenciler aleyhinde bir durum ortaya 
çıkarmıştır. Genel liselerde özel yeteneği olan çalışkan, disip
linli ve alanında başarılı olan öğrencileri mağdur etmiştir. Or
ta öğretimdeki başarısı ve puanı aynı olan öğrencilerden okul 
ÖSS ortalaması yüksek olanlar lehine bir durum ortaya çıkar
mıştır. Bu durum ise 1-13 puan arasında bir dilim demektir. 
1 puanlık dilime 8-10 Bin kişinin yerleştirildiği bir sistemde 
çok önemli bir hale gelmiştir. (EK-:1-4/2)

Üniversite Yönetimi ile Vakıf ve Dernek Yönetiminin Içi- 
çe Girmesi

dernek ve vakafların genellikle ve çoğunlukla üniversite

personeli tarafından oluşturulması ve faaliyetlerini o kurum 
bünyesinde yürütmesi, dernek ve vakfa ayrıcalık kazandır
maktadır. Üniversite yöneticilerinin dernek ve vakıfların yö
netiminde de bulunmaları İdare hukuku açısından yasaklan
mamış olmakla birlikte uygulamada muhatapları tarafından 
karışıklığa sebebiyet verilmiş, dernek ve vakıflara hukuki, 
mali ve idari ayrıcalıklar sağlanmıştır.

Rektörün Evinin Telefon Giderlerinin Bütçeden Ödendiği 
Konusu

İ.Ü. Genel Sekreteri Nurettin Güven’in telifi ve Rektör 
Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun 08.01.1998 tarihli oluruna 
istinaden (Ek: 1 dosya)?

Rektörün görüşmelerinin sağlanabilmesi için bir adet şe
hirlerarası ve milletler arasına açık direkt telefon hattının tah
sis talep edilmiş bu talebe uygun olarakta abonesi İstanbul 
Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere Ortaköy Mahallesi gücü 
kızı Sokak Naciye Sultan Sitesi D Blok adresine Türk Teleko- 
mun Seri No: 2029445 sayılı faturası ile 212/236 70 00 nu
maralı telefon bağlanmıştır.

Dosya içindeki belgelerin İncelenmesinde sözkonusu fa
tura bedellerin Katma Bütçe’den ödendiği görülmüştür.

Kamu konutları Yönetmeliği’ne bağlı (1) sayılı cetvelden 
"özel tahsili konutlar” başlığını taşıyan kısmını da özeltahsis- 
li konutlarda telefon bulunacağı yazılı İse de bu şekilde ko
nutlardan yararlanacaklar arasında Üniversite Rektörleri sa
yılmamıştır. Kaldı ki sözkonusu adres kamu konutu olmayıp 
Rektörün şahsi ikametgahıdır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermayesinin Umur 
Sezgin Adlı kişi tarafından denetlenip denetlenmediği ve kar
şılığında ücret alıp almadığı konusu;

Ancak İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vak- 
fı'nın 01.02.2000 itibariyle,

Pamukbank Beyazıt Şubesi 18.246.592.530. TL
iş Bankası Aksaray Şubesi 465.154.70 $
iş Bankası Yenicami Şubesi 

98.636.008.925.TL
Bulunduğu tespit edilmiştir.
Oysa Vakıflar Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre 

Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün Ek 1 ncl maddesine gö
re;

Bütün Vakıflar paralarını Devlet Bankalarına ya da Vakıf
lar Bankasına yatırmak zorundadır. Özel banka olan Pamuk
bank ve iş Bankasına İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yar
dım Vakfı’nın para yatırıması anılan Tüzüğe dolayısıyla mev
zuata aykırı bir uygulamadır. (Ek: 220)

Mevzuata Uygun Olmayan Diğer Hususlar
1.1999 yılı Bütçe Kanununda 2886 sayılı kanunun 51/a 

maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacak işlerin sınırı
4.000.000.000 Tl olarak belirlenmiştir. Döner sermayeli ku
ruluşlar ihale yönetmeliğinin 44/a maddesinde; 2886 sayılı 
kanunun 51/a maddesine göre belirlenen sınırı aşmayan ve 
süreklilik göstermeyen işlerin pazarlıkla yapılabileceğinin
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belirtilmesine rağmen süreklilik gösteren yapım işleri pazar
lık limitinin altında keşif tespit edilmek suretiyle sürekli ola
rak TEPE PROJE UYGULAMA VE PAZARLAMA TİCARET 
A.Ş.’ne yaptırılmıştır. Dolayısıyla 4.000.000.000TL'nin altın
da keşif tespit edilerek yapılan ve süreklilik gösteren işler 
Döner Sermayeli kuruluşlar ihale Yönetmeliğinin 44/a mad
desine aykırı olarak gerçekleştirilmiştir.

Aynı maddenin 44/b maddesinde; önceden düşünülmesi 
mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkma
sı üzerine acele olarak yapılması gerekip kapalı veya açık tek
lif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler; d i - . 
ğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya sağlanamayacağı 
açıkça belli olan işlerin; 1999 yılı Bütçe Kanununda edileme
yen veya sağlanamayacağı açıkça belli olan işlerin; 1999 yılı 
Bütçe Kanununda belirlenen 4.000.000.000 TL sınırın üzerin
de olsa dahi pazarlıkla yapılabileceği belirtilmiştir.

Oysa, TEPE firmasına yaptırılan yapım işlerinin Yönet
melikte belirtilen hükümlere uymadığı çünkü söz konusu iş
ler ani ve beklenmedik işlerden olmamasının yanısıra diğer 
ihale usulleri ile temin edilmesi mümkün olmayan işlerden 
de değildir. Bu nedenle yapılan işlemlerde mevzuat hüküm
leri açıkça ihlal edilmiştir, bu nedenle, mevzuata aykırı işlem
lerin gerçekleştirilmesinde sorumluluğu bulunan ve aşağıda 
isim unvan ve görevleri belirtilenler hakkında yasal işlem ya
pılması gerekmektedir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

1. Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretimin uzun va
deli planlanmasını yapan, bu plan kapsamındaki uygulama
ları değerlendirerek öneriler geliştiren Yükseköğretim Ku
rumlan arasında “eş güdüm”ü sağlayan bir üst kuruluş ola
rak yeniden yapılandırılması,

2. Yükseköğretim Kurulunun planlama ve koordinasyon 
görevi dışındaki görevlerinin akademik bir üst kuruluş olan 
Üniversitelerarası Kurula bırakılması, bu çerçevede üniversi
te senatosu, yönetim kurulu, fakülte kurulu ve fakülte yöne
tim kurullarının görev ve yetki alanlarının genişletilmesi,

7. Yeni üniversite ve fakülte kurulmasına ilişkin hukuki 
düzenlemelerin objektif ölçülere bağlanması ve evrensel bil
giye katkı yapma ve eğitim öğretim işlevleri için gerekli do
nanım, personel ve akademik altyapı oluşturulmadan yeni 
üniversite açılmaması,

8. Üniversitelerin Türkiye’nin tüm illerinde fonksiyonel 
amaçlı olarak açılmasının belli bir süre hedeflenerek plan
lanması bu amaçlara evrensel bilgiye katkı yapma ve eğitim 
işlemleri için gerekli donanım, personel ve akademik altyapı 
için kaynak ayrılması ve elektronik ortamda üniversite eğiti
minin sağlanması,

10. Yükseköğretime giriş sistemimizin eleştirileri en aza 
indirecek, fırsat eşitliğini sağlayacak ve mevcut eksiklikleri 
giderecek objektif bir sistem halhine getirilmesi için Öğrenci 
Sevçme ve Yerleştirme Merkezince iyi bir planlama ile Üni
versitelere yerleştirilemeyen bir milyonun üzerindeki lise ve 
dengi okul mezunlarının yükseköğretim kurumlarına yerleşti
rilmesi için bütün üniversitelerde ikinci öğretim, yaz sömes-

teresi ve açık öğretim gibi eldeki imkanları daha rasyonel 
kullanarak ve planlayarak iki yıl içinde öğrenci seçme sınav
larının, öğrenci daha rasyonel kutlanarak ve planlayarak iki 
yıl içinde öğrenci seçme sınavlarının, öğrenci yerleştirme sı
navına dönüştürülmesi ve üniversiteye girmeyen öğrenci kal
mamasının sağlanması,

13. Vakıf Üniversiteleri ile Devlet üniversiteleri arasında
ki öğretim üyesi istihdamı ve ücret rejimi vb. konulardaki hak
sız rekabet şartlarının giderilmesi ve vakıf üniversitelerinde iş 
Kanunu çerçevesinde istihdam esaslarının düzenlenmesi,

14. Bugün üniversitelerin genellikle tartıştığı veya tartı
şılmasına neden olduğu konuların akademik konulardan zi
yade, kılık kıyafet, seçme sınavları, öğrenci affı gibi idari; ek 
ders ve döner sermaye katkı payı gibi mali nitelikli konular 
olması nedeniyle, üniversitelerin bilimsel çalışmalarından zi
yade bu tür konularla gündeme geldiği ve bu durumun Üni
versiteleri toplum nezdinde tartışılır kıldığı,

25. Meslek liseleri ve genel liselerin ÖSS’de puan hesap
larında yapılan farklılık eğitimde fırsat eşitliği açısından ada
letsizliğe sebep olmaktadır. Bu durumun yeniden incelenerek 
adaletsizliğin giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması,

29. YÖK Başkanlarının bazı üniversite rektörlerini istifaya 
zorlayarak idari özerkliği zedeleyecek şekilde baskı yapmala
rının önlenmesi,

31. Üniversiteler bünyesinde kurulan Dernek, Vakıf ve 
bunlara ait iktisadi işletme ve şirketlerin gelirlerinin büyük 
bir kısmının üniversite katma bütçeleri ile diğer bütçelerinden 
elde edildiği, kamu otoritesi suistimal edilmek suretiyle der
nekler, vakıflar ile bunların iktisadi işletme ve şirketlerine 
kaynak aktarılması uygulamasının gerek bütçe ilkeleri gerek
se kamu harcamaları disiplinini bozduğu bu nedenle, kamu 
kaynaklarının mali mevzuata tabi olmayan özel hukuk tüzel 
kişisi statüsünde bulunan bu oluşumlara aktarılmasına im
kan sağlayan hukuki düzenlemelerin gözden geçirilmesi ay
rıca. Üniversitelerin sahip oldukları mali kaynakların daha 
rasyonel kullanımı için tek bir bütçe içinde toplanması yö
nünde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması.

32. Başta 2547 sayılı Yükseköğretim ve 2944 sayılı Yük
seköğretim Personel kanunu olmak üzere yükseköğretim 
mevzuatının tespit edilen aksaklıkları giderecek şekilde ve 
önerilen....... doğrultusunda değiştirilmesi gerektiği,

36. Yüksek öğrenime gelen öğrenciler aktif dinamik or
tama hazır değildir. Yaklaşık yaş ortalaması 17-18 arası olan 
gençler, orta öğretiminden; okuma ve araştırma, çok kaynak
la çalışma yardımcı kaynaklara başvurma alışkanlıkları ka
zandırılmadan yüksek öğretime geliyor. Yüksek öğretimin her 
dalında yaşanan bu alt yapı eksikliği, orta öğretim aşamasın
da hatta ilk öğretim kurumlarında öğrencilerin aktif eğitim or
tamına hazırlanmaları sağlaması.........

38. YÖK Döner Sermaye işletmesinin zarar ettirilmesi ve 
sermayesinin aşındırılması nedeniyle ita amiri olan YÖK Baş
kanı Prof. Dr. Kemal Gürüz hakkında T.C.K.’nun ilgili madde
leri çerçevesinde soruşturma açılmas,

40. ita amiri olduğu ÖSYM Başkanlığının sınav hizmetle
rine ilişkin ihale işlemlerindeki rekabeti engelleyici aykırılık
ları gidermek üzere gerekli tedbirleri almaması nedeniyle
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz hakkında T.C.K.’nun 230 
uncu maddesi çerçevesinde soruşturma açılması,

43. YÖK Dokümantasyon Merkezi’nin TÜBİTAK'a devir 
işlemlerinde belge düzenleme sistemine titizlikle uyulmadığı, 
aleniyet ilkesi uygulanmayarak kamu hizmetlerinin yazılı ku
rallar yerine, sözlü talimatlarla yerine getirildiği, hizmet bina
sı ve ayniyatın bedelsiz devrinde, yapılan şikayetlerin aksine 
kamu zararının oluşmadığı,

47. Üniversite giriş sınav sistemin (ÖSS) YÖK tarafından 
yeniden gözden geçirilerek, yaşanan aksaklıkların giderilme
si, meslek ve teknik lise çıkışlı adayların mağduriyetlerini gi
derecek tedbirlerin alınması.

49 * 1998 Yılında yapılan sözlü seçme sınavında jüri 
üyeleri tarafından adayların (+), (-) işaretleri ile değerlendiril
diği, bu değerlendirmenin ne anlama geldiği ve aynı branş
tan (+) alan iki adayın seçiminin nasıl yapıldığının anlaşılma
dığı,

* 1997 ve 1998 yıllarında yapılan sözlü sınavda, aynı 
branştan puanları yüksek olan bazı adayların yurtdışına gön- 
derilmeyip, bunların yerine puanları düşük olan adayların 
gönderildiği,

* YÖK tarafından yurtdışındaki üniversitelerde doktora 
eğitimi yapmak için araştırma görevlisi gönderilmesi iiçin 
1996 yılında üç büyük gazeteye, 1997 yılında İki büyük gaze
teye ilan verildiği, 1998 yılında ise ilan metni YÖK tarafından 
hazırlanmış olmasına rağmen gazetelere ilan verilmediği, 
böylece başarısız adaylar korunarak haksız ve keyfi işlem te
sis edildiği,

51. Fakülte Dekanları ile öğretim elemanlarının sicilleri
nin birinci sicil amirlerince doldurulması ve ikinci sicil amir
lerine gönderilmesinde “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 
Yükseköğretim Kurumlan Sicil Yönetmeliği’nde belirlenen 
sürelere uyulmadığı ve zaman zaman eski tarihli sicil doldu
rulduğu ve aynı şekilde ilgili mevzuata uyulmayarak keyfi 
davranıldığı, olumsuz sicil verilmesinde çoğu zaman YÖK 
Denetleme Kurulunca yapılmış bir incelemeye dayanmaksızın 
işlem tesis edildiği,

55. YÖK ile ilgili tüm konular birlikte değerlendirildiğin
de, Kurulun iş, işlem ve kararlarının kurulduğu yıldan beri 
hiçbir denetim tabi tutulmadığı ve bunun sonucunda da bir 
çok kanunsuz ve usulsüz işlemlerin yapıldığı da dikkate 
alındığında, Kurulun iş, işlem ve kararlarının Cumhurbaşkan
lığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenmesi,

61. Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak üni
versiteye alt resmi telefonu evinde kullanması ve konuşma 
bedelini katma bütçeden ödettirmesi nedeniyle 1.3.1998-
2.11.1999 tarihleri arasında ödenen 476.045.000 TL'lik tutar 
ile varsa bu tarihten sonra ödenen miktarın i.Ü.Rektörü Prof. 
Dr. Kemal Alemdaroğlu’ndan tahsil edilmesi ve adı geçen 
hakkında YÖK tarafından disiplin kovuşturması yapılması ay
rıca, görevini suistimal nedeniyle hakkında T.C.K’nun 
240’ncı maddesi hükmü gereğince soruşturma açılması,

66. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 1998 yı
lının çeşitli tarihlerinde düzenlenen üç adet sempozyum için 
üniversite sosyal tesislerinde toplam 4.105 kişiye verildiği 
belirtilen yemek için Üniversite katma bütçesinden yapılan

toplam 14.299.750.000 TL ödemeye ilişkin evraka ekli liste
lerde adları bulunan bazı kişilerin sözkonusu yemeğe katıl
madıklarını Komisyonumuz huzurunda beyan etmeleri ve ye
mek düzenlenen mekânın bu sayıda kişiye yetecek kapasite
de olmadığı dikkate alındığında; gerçek dışı belge düzenlen
mesi nedeniyle belgeleri tanzim edenler hakkında T.C.K'nun 
ilgili hükümleri çerçevesinde soruşturma açılması ve ortaya 
çıkacak kamu zararının ilgililerden tazmin edilmesi,

68. Devletihale Kanununa aykırı olarak üniversiteye ait 
otoparkların ihalesiz bir şekilde bedelsiz olarak üniversite 
■vakfına devredilmesi hususunun Maliye bakanlığınca incele
nerek sonuçlandırılması,

69. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce 1998 yılı içeri
sinde emanet ve diğer ihale usulleri ile gerçekleştirilen çeşit
li yapım işlerinde noksan veya hiç yapılmayan imalatların 
hakkedişlere dahil edilerek ödeme yapıldığı Sayıştay deneti
mi ile tespit edildiği halde, sadece ortaya çıkan kamu zararı
nın tahsil edilmesi yoluna gidildiği oysa yapılmayan veya 
noksan yapılan imalatların hakkediş ve ekli belgelerde yapıl
mış gibi gösterilmesi fiilinin suç teşkil etmesi nedeniyle so
rumlular hakkında soruşturma açılması,

72. İstanbul Üniversitesinde gerek öğretim üyeleri ve 
idareciler, gerekse öğrenciler arasında yaşanan olumsuzluk 
ve huzursuzlukların 2547 sayılı Kanunun Rektörlere verdiği 
geniş yetkilerin yanısıra Rektör Prof. Dr. Kemal Alemdaroğ- 
lu’nun “ben ne dersem o olur” yönetim anlayışı ve üslubun
dan kaynaklandığı,

73. İ.Ü.Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu İstanbul 
üniversitesi ve Yükseköğretim Mevzuatı adıyla Dr. Yusuf Ak
ça tarafından kaleme alınan ve İ.Ü’nce neşredilen kitabın 2. 
baskısında, Baskı ve Film Merkezi yetkililerine bizzat emir ve
rerek, 2547 sayılı kanunun ek 17 inci maddesini metinden çı
karttırmak suretiyle TBMM’nin yapmış olduğu yasayı yok 
saymış, daha sonrada yürürlükteki yasaya rağmen çıkarmış 
olduğu, yönetmeliklerle “ ikna odaları” na kadar varan, başta 
öğrenim hakkı olmak üzere, temel hak ve özgürlükleri ihlal 
eden uygulamalar yapmıştır ve yapmaya devam etmekte
dir..!,.. Bu nedenle Rektör Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu hak
kında ilgin yasa maddelerine göre işlem yapılmak üzere so
ruşturma açılması,

75. İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden, vakıf um-’ 
versitelerinde görev almak isteyenlerden bazılarına izin veril
diği, bazılarına izin verilmediği, bazı vakıf üniversitelerinde 
görevlendirme yapıldığı halde bazı vakıf üniversitelerine gö
revlendirme yapılmadığı hem öğretim üyeleri hem de vakıf 
üniversiteleri arasında ayrım yapıldığı bu hususların herhan
gi bir kritere dayandırmadığı ve keyfi olduğu kuruluşu 
TBMM.tarafından kabul edilmiş bazı vakıf üniversitelerin üni
versite olarak kabul etmediği bizzat Rektörün ifadesinden an
laşıldığından konuyla ilişkin olarak YÖK tarafından inceleme 
yapılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.
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YARDIMCI DOÇENTLERLE İLGİLİ YASAL 
DÜZENLEME YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ 
(ÜNDER)

Yardımcı doçentlerle ilg ili yasal düzenleme yapılırken, 2547 
sayılı kanunun yaklaşık 20 yıllık uygulanmasının sonuçları, 
başarılı ve başarısız yönleri,-Yardımcı Doçentlerin.de İçinde 
bulunduğu akademisyenlerce tartışılmalıydı. Bu tartışmanın 
sonucunda bir düzenlemeye gidilmeliydi. Anlaşılan bu yapıl
mamış veya yapılamamıştır. Yeni Yüksek Öğretim Yasa Tasa
rısı kanunlaşmadan önce böyle bir toplantının yapılması üni
versitelerin geleceği açısından yararlı olacaktır.

Mevcut yasalar (2547,2914 Sayılı yasalar) çerçevesinde 
Yardımcı Doçentlerin Sorunları aşağıda ki gibi özetlenebilir:

Atanma süresi ve Toplam süre: 2 veya 3 yıllık sözleş
meli olarak atanmaları ve toplam sürelerinin 12 yıl ile sınır
landırmaları.

Kadro Dereceleri: 3. derecenin üstüne çıkamamaları.
Ek Gösterge Katsayıları: Öğretim Görevlileri ile aynı ol

ması.
Makam Tazminatı: Doçent ve Profesörlere verilen ma

kam tazminatını alamamaları.
Yukarıdan görülebileceği gibi Yardımcı Doçentlerin du

rumu, sadece Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde değil; 
özlük haklarına ilişkin düzenlemeyi İçeren 2914 sayılı Yüksek 
Öğretim Personel Kanunu ile birlikte ele alınmalıdır. Bu ne
denle MEB’nln hazırladığı Yüksek Öğretim Kanun Taslağında 
kİ Yardımcı Doçentlerle ilgili düzenleme tartışılırken; 2914 
Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu da göz önüne alın
malıdır.

1.Yardımcı Doçent Tanımı

2547 Sayılı Kanun ile MEB’liğlnin hazırladığı Yeni Yük
sek Öğretim Kanun Tasarısının Yardımcı. Doçentleri nasıl ta
nımladığı anlaşılmadan yardımcı doçentlerle İlgili yapılan dü
zenlemeyi tartışmak çok verimli olmayabilir. Bu nedenle bu 
yasaların yardımcı doçentleri nasıl tanımladığına yer verile
cek, sonra da gerekli tartışma yapılacaktır.

1.1 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununda Yardımcı 
Doçent Tanımı

Yardımcı doçentlik, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 
ile yüksek öğretime girmiş bir kavram olup Madde 3'un ilg i
li fıkralarında tanımlanmaktadır:

"Madde 3...
ı) öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında gö

revli öğretim
üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yar

dımcılarıdır.
m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görev

li profesör,
doçent ve yardımcı doçentlerdir.

(1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sa
hip kişidir.

(2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unva
na sahip

kişidir.
(3) Yardımcı doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile ta

mamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik 
belge ve yetkisini kazanmış, İlk kademedeki akademik unva
na sahip kişidir.

n) Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptır
makla yükümlü

bir öğretim elemanıdır.
o) Okutman: Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim 

programlarında
ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya 

uygulayan öğretim elemanıdır.
p) Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, 

belirli süreler
için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, 
çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır.”

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 2547 Sa
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yılı Yüksek Öğretim Kanununun 3. Maddesini esas alarak öğ
retim elemanlarının özlük haklarını düzenlemiştir. 2914 sayı
lı Yüksek Öğretim Personel Kanunun 3. maddesinde Öğretim 
üyelerini, öğretim elemanları içerisinde ayrı bir sınıf olarak 
nitelendirilmekte ve öğretim üyelerinin kimlerden meydana 
geldiğini açıklamakta ve atanma kadro derecelerini belirle
mektedir:

“Madde 3. - Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıf
ları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir:

Öğretim üyeleri sınıfı 
Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden 
oluşur.
a-Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izle

yen aybaşından itibaren birinci derecenin,
b-Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen 

aybaşından itibaren üçüncü derecenin,
c-Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atan

dıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin, 
İlk kademe aylığını alırlar.

Yukarıdaki (a), (b) ve ( c ) bentlerine göre üst dereceye 
atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra 
geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararla
nırlar.”

1.2 MEB’liğinin Hazırladığı Yüksek Öğretim Kanun Tasa
rısında Yardımcı Doçent Tanımı

Yardımcı doçent, MEB’liğinin Hazırladığı Yüksek Öğretim 
Kanun Tasarısının 3. Maddesinde aşağıda ki gibi tanımlan
maktadır:

“ Madde 3...
m) Öğretim elemanı: Yükseköğretim kurumlarında gö

revli öğretim üyeleri öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğre
tim yardımcılarını,

n) Öğretim üyesi: Yükseköğretim kurumlarında görevli 
profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,

1)Profesör: Doçentlik unvanım aldıktan sonra Üniversite
lerarası

Kurulun belirleyeceği ölçütleri yerine getirerek en yüksek 
düzeydeki akademik unvana yükseltilen öğretim üyesini,

2)Doçent: Doçentlik sınavını başaran öğretim üyesini,
3)Yardımcı doçent: Doktora çalışmasını tamamladıktan 

veya tıpta uzmanlık ya da belli sanat dallarında yeterlik bel
ge ve yetkisini kazandıktan sonra, Üniversitelerarası Kurul 
ile üniversitenin koyduğu koşulları yerine getirerek ilk düzey
deki akademik unvana yükseltilen öğretim üyesini,

o) Öğretim görevlisi: Öğretim üyesi bulunmayan alanlar
da ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü, konusun
da uzmanlaşmış öğretim elemanını,

ö) Okutman: Çeşitli öğretim programlarında ortak olan 
dersleri okutan ve/veya uygulayan öğretim elemanını, 

p) Öğretim yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında 
görev yapan araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve 
eğitim-öğretim plânlamacılarını ifade eder."

Yeni kanun tasarısında Yardımcı doçentler ‘ilk düzeydeki

akademik unvana yükseltilen öğretim üyesi’ olarak tanımlan
maktadır. Atanma kavramı yerine yükseltilme kavramının kul
lanıldığına dikkat edilmelidir. Oysa tasarının 5. bölümünde 
Madde 27’ de ise Yardımcı doçentliğe atanma kavramı kulla
nılmaktadır. Tasarının 3. maddesinde Profesörler için en yük
sek düzeydeki akademik unvana yükseltilen öğretim üyesi ta
nımlaması yapılmaktadır. Burada yükseltme kavramı kullanı
lırken; Madde 30’da Profesörlerin ‘yükseltilme ve atanması’ 
kavramı geçmektedir. Doçentler de ise yükseltilme ve atanma 
kavramları ayrı ayrı prosedürler için kullanılmaktadır Madde 
28, Madde 29).

1.3 İrdeleme
Gerek 2547 Sayılı Kanunda gerekse hazırlanan Yüksek 

Öğretim Kanun Tasarısında; Yardımcı Doçentler, Öğretim 
elemanları evrensel kümesinin öğretim üyeleri alt kümesinin 
bir elemanı olup ilk kademede ki akademik unvana sahip ki
şi olarak tanımlanmaktadır. Profesörler ise en yüksek düzey
deki akademik unvana sahip kişilerdir.

2547 sayılı yasa ile yeni yasa tasarısının Yardımcı Do
çentlere bakışı genel olarak aynıdır. Yeni taslakta ‘Üniversite
lerarası Kurul ile üniversitenin koyduğu koşulları yerine ge
tirme’ ifadesi tanıma eklenmiştir. Bu da tanımın özüne tesir 
eden bir unsur değildir,

2547,2914 sayılı kanunlarda ve MEB’ lığının Yüksek Öğ
retim Kanun Tasarısında Öğretim üyeleri, akademik özellikli 
ayrı bir sınıf olarak tanımlanmaktadır. Buna g ö re , öğretim 
üyelerinin yükseltilme ve atanmalarında Öğretim elemanları
nın diğer sınıflarına göre ayrı bir prosedüre tabi tutulmaları 
doğaldır. Kendi içlerinde ise ortak özelliklerinin getirdiği ve 
gerekli kıldığı tutarlı bir bütünlük bulunmalıdır. Diğer öğretim 
elemanlarına nazaran farklı bir statüde bulunmaları, kendi 
aralarında ortak bir standarda sahip olmaları genelleme açı
sından gereklidir. Bu açıdan bakıldığında Profesör, Doçent ve 
Yardımcı doçentlerin yükseltilme ve atanmalarında ve bulun
dukları kadrolarda ki statülerinde (Daimi veya Sözleşmeli) 
bazı ortak temel kriterlerin olması gerekir.

Öğretim üyeleri olarak kendi içlerinde ki hiyerarşiden 
dolayı farklı maddi duruma( ücret ve ek ders göstergesi, kad
ro unvan göstergesi ve makam tazminatı göstergesi gibi..) 
sahip olmaları doğaldır. Nitekim 2914 sayılı yüksek öğretim 
personel yasasının 3., 7., 8., 11., 12. maddelerinde bu yakla
şım tarzını belli boyutları ile görmek mümkündür.

Dolayısıyla yardımcı doçentlerin ücret, kadro dereceleri 
ve atanma durumları bu temel bakış açısından ele alınıp in
celenmeli ve tartışılmalıdır. Ancak MEB’liği, 2914 Sayılı Yük
sek Öğretim Personel Kanununda şimdilik bir değişiklik yap
madığı için Yardımcı Doçentlerin sorunlarını, öğretim ele
manlarının özlük haklarını düzenleyen 2914 sayılı yasa üze
rinden tartışmak durumundayız.

2. Kadro Dereceleri

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 3. 
maddesinde(yukarıda verildi), öğretim elemanları sınıflandı
rılarak farklı başlangıç derecelerine atanacakları ifade edil
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mektedir. Buna göre yardımcı doçentler, öğretim üyeleri ara
sında ki hiyerarşiye uygun olarak başlangıç olarak 5.derece 
kadroya atanabilmektedirler.

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 7. ve 8. 
maddelerinde öğretim elemanlarının derece ve kademe yük
selmesinin koşulları belirtilmektedir:

“Madde 7. - Öğretim elemanları;
Yükselebilecekleri derecede aynı unvanlı boş bir kadro

nun bulunması,
Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin 

üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmaları, Bu süre 
İçinde olumlu sicil almış bulunmaları, şartıyla bir üst derece
ye yükseltilebilirler.

Madde 8. -  Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, 
bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış ve olumlu sicil 
almış olmalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kade
menin bulunmasına bağlıdır.

Kademe İlerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarihten 
geçerli olmak üzere yapılır."

Madde 8, öğretim elemanlarının kademe İlerlemesine, 
Madde 7 ise öğretim elemanlarının derece ilerlemesine iliş 
kindir. Teorik olarak bu maddelerde, yardımcı doçentlerin 1. 
ve 2. dereceye kadar yükselebilmesine engel bir durum bu
lunmamaktadır. Ancak 2914 sayılı yasada yer alan ‘Ek Gös
terge Cetveli’, kapalı bir şekilde yardımcı doçentlerin derece 
yükselmelerini engellemektedir. Bu ek gösterge cetveli ile 
Yardımcı Doçentler üçüncü(3) derecenin sekizlnci(8) kade
mesinden yukarı çıkamamaktadırlar:

Akademik unvana sahip olmayan Öğretim görevlileri 
veya fakülte bitirmiş üniversite mezunları, birinci dereceye 
kadar yükselebilirken; yüksek lisans ve doktora yapmış 
akademik unvanlı yardımcı doçentlerin 1. dereceye yükse- 
lememesinin nedeni anlaşılamamaktadır. (Aşağıda 'Ücret 
Durumu’ başlıklı alt bölümde verilen 2914 sayılı Yüksek 
Öğretim Yasasının üniversite ödeneğine ilişkin 12.maddesi 
diğer öğretim elemanlarının 1. dereceye kadar çıkabileceği
ni ‘ek gösterge cetvelindekine benzer bir şekilde ifade et
mektedir.)

. Bu kısıtlama, öğretim üyeleri arasında bir hiyerarşi oluş
turmak amacıyla getirilmişse; aynı kısıtlama, doçentler için 
de olmalıydı ve doçentler de 1. dereceye kadar yükseleme- 
meliydiler. Bu olmadığına göre 2914 sayılı kanun, kendi için
de bir disiplin oluşturamamakta ve uygun bir genelleme ya
pamamaktadır. Dolayısıyla Yardımcı doçentlerin 1. dereceye 
kadar yükselmesinin engellenmesi, yanlış olmuştur ve bu 
uygulama adil de olmamıştır.

MEB’lığının hazırladığı Yüksek Öğretim Kanun Tasarı- 
sında( Madde 27) yardımcı doçentlerin 1. dereceye kadar çı
kabilmeleri öngörülerek gerekli düzeltme yapılmıştır. Yüksek 
Öğretim Kanunu, öğretim elemanlarının özlük hakları ile İlg i
li düzenleme içermemektedir. O nedenle Yeni Yüksek Öğre
tim Kanun Tasarısında Yardımcı Doçentlerin 1. dereceye ka
dar çıkabileceğini ön gören kısım çıkarılmalı ve 2914 Sayılı 
Yüksek Öğretim Personel Yasasına konmalıdır.

3. Ücret Durumu
Mevcut yasalarda Öğretim üyelerinin ek ders ücreti, üni

versite ödeneği ve makam tazminatına İlişkin yapılmış düzen
lemenin adil olduğu söylenemez. Bu konularda akademik hi
yerarşiye bazen uyulmuş bazen de uyulmamıştır.

3.1 Ek Ders Ücreti ve Üniversite Ödeneği
Öğretim üyelerinin ücret, ek ders ücreti, üniversite öde

neği ve makam tazminatında ki farklılıklar yükselme için teş
vik edici mahiyettedir. Bu durumu, gerek ek ders ücreti(Mad- 
de 11) ve gerekse üniversite ödeneğinde(madde 12) görebil
mekteyiz:

“Madde 11 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 36.ın- 
cı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü sa
ati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanla
rına, unvanlarına göre Yükseköğretim Kurulu tarafından be
lirlenecek mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler 
için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer al
ması ve fiilen yapılması şartıyla en çok 20 saate kadar ek ders 
ücreti ödenir....

“Madde 12 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) me
mur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın;

a)Profesö.rlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, De
kan

Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olan İle Profesörlük 
kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara % 245'i,

b) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara % 215’i,
c) Doçent kadrosunda bulunanlara % 175’i
d) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara % 165’i,
e) Diğer öğretim elemanlarında
1 inci dereceden aylık alanlara % 130’ u,
2inci dereceden aylık alanlara % 117’i,
3 üncü dereceden aylık alanlara % 110’u,
4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlara % 104’u,
Diğer derecelerden aylık alanlara % 98’i,
her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.
Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi 

tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.”
Profesör, doçent ve yardımcı doçent arasında farklı kat

sayılar uygulanarak akademik unvanlar arasında bir ayırım 
yapılmıştır.Bununla beraber Ek Gösterge Cetvelinde Yardım
cı Doçentlerle birinci dereceye çıkmış Öğretim Görevlisi, 
Okutmanlar ve diğer Öğretim Yardımcıları arasında katsayı 
açısından bir fark gözetilmemiştir. Her iki grup için katsayı, 
3600 olarak belirlenmiştir. Burada akademik hiyerarşi bozul
muş ve yardımcı doçentler aleyhine bir düzenleme yapılmış
tır. Yardımcı doçentler mağdur edilmiştir.

3.2 Makam Tazminatı
Yardımcı Doçentler, öğretim üyeleri sınıfında kabul edil

miş olmalarına rağmen bu sınıfın üyelerinden ayrıcalıklı tutu
lup mağdur edildiği diğer bir konu da makam tazminatıdır. 
2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun Ek Madde 
2’si makam tazminatının düzenlenmesine ilişkindir:

“Ek Madde 2- (Ek: 20/3/1997-KHK-570/7 md.)
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Bu Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kad
ro ve görev unvanlarına atananlara hizalarında belirtilen gös
terge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile 
çarpımı sonucu bulunan miktarda Makam Tazminatı ödenir.

Makam Tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir ver
giye tabi tutulmaz. Makam tazminatının hak edilmesinde ve 
ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

Bu tazminattan yararlananlara ayrıca diğer kanunlarda 
belirtilen Yüksek Hakimlik Tazminatı ve Makam Tazminatı 
ödenmez."

Yüksek Öğretimle ilgili düzenleme yapılırken 2914 Sayı
lı Yüksek Öğretim Personel Kanunu da ele alınarak yeniden 
düzenlenmeli, yardımcı doçentlerin özlük haklarına ilişkin 
yukarıda dile getirilen mağduriyetleri giderilmelidir.

4 Yardımcı Doçentlerin Atanmaları ve Yardımcı Doçent
likte Kalabilme

Süreleri
2547,2914 sayılı yasalar ve MEB’lığının hazırladığı Yük

sek Öğretim Kanun Tasarısı, üniversite öğretim elemanlarını 
akademik açıdan öğretim üyeleri ve diğerleri olacak tarzda iki 
ana gruba ayırmıştır. Kadro derecesi, ek ders ücreti, yönetim 
ve fakülte kurullarda temsil edilmeleri ve rektörlük seçimleri
ne katılmaları gibi alanlarda Yardımcı doçentler, öğretim üye
leri içerisinde mütalaa edilmiş; üniversite ödeneği, makam 
tazminatı ve atanma gibi alanlarda ise sözleşmeli olan diğer 
öğretim elemanları sınıfı içerisinde düşünülmüştür.

4.1 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Yaptığı Dü
zenleme

Yeni Yasa Tasarısının getirdiği düzenlemenin değerlen
dirilebilmesi için 2547 Sayılı yasa da var olan mevcut duru
mu, öncelikli olarak göz önüne almakta fayda vardır.

2547 Sayılı yasada yardımcı doçentlerin atanmaları, 23: 
madde kapsamında ele alınmaktadır:

“Madde 23-
a-Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçent

lik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir-fakülte 
ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan,rektörlüğe bağlı ens
titü ve yüksekokullarda müdürler;biri o birimin yöneticisi, bi
ri de o üniversite dışında olmak üzere üç profesör veya do
çent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazı
lı mütalaa İsterler-Dekan veya ilg ili müdür kendi yönetim ku
rullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre su- 
nar-Atama, rektör tarafından yapılır-Yardımcı doçentler bir 
üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için 
en çok 12 yıla kadar atanabilirler-Her atama süresi sonunda 
görev kendiliğinden sona erer-

b-Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar:
(1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversi

telerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca 
tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış 
olmak,

(2) Fakülte,enstitü veya yüksekokul yönetim kurulların
ca,biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik 
bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türk

çe'den yabancı dile,yabancı dilden Türkçe’ye 150-200 keli
melik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak-

c-(260/7) Yürürlükten kaldırılmıştır
2547 Sayılı Yasa genel bir çerçeve ortaya koymuş, ayrın

tılar ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ 
çerçevesinde ele alınmıştır:

“MADDE 8. Yardımcı doçentlik için başvuran istekliler
den yabancı dil sınavında basari gösterenler, özgeçmişlerini, 
bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını dört nüsha olarak ilgili 
dekanlık veya müdürlüğe, yabancı dil sınavı sonucunun teb
liğini izleyen üç gün içinde teslim ederler....

Adayların durumlarını incelemek üzere ilân edilen kadro
lar için, fakültelerde veya fakültelere bağlı kuruluşlarda de
kan, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürler, 
biri o birimin yöneticisi, diğeri o üniversitenin veya yüksek 
teknoloji enstitüsünün dışından olmak üzere, adayın başvur
duğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti on 
beş gün içinde tespit eder. Dekan veya ilg ili müdür her aday 
için bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları gönde
rerek, bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerini ister.

Dekan veya ilgili müdür yazılı görüşlerin alınmasından 
sonraki ilk yönetim kurulu toplantısına konuyu götürür, aday 
veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya 
birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu ge
rekçeli olarak tercihini belirtir. Dekan veya müdür kanaat ve 
önerilerini dosya ile birlikte rektöre sunar.

Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek 
gerekli işlemleri yürütür.”

2547 Sayılı yasa ve bu yasaya bağlı olarak yapılan ‘Öğre
tim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yar
dımcı doçentlerle ilgili yaptığı düzenleme aşağıda ki madde
ler çerçevesinde tartışılmasında fayda vardır:

1-Yardımcı doçentler, 2 veya 3 yıllık sözleşmeli olarak 
atanmaktadır. Bu sürecin sonunda, görevleri kendiliğinden 
sona ermektedir. Yönetim isterse yeniden atama yapar, iste
mezse yapmaz. Yönetim atama yapıp yapmamakta serbesttir. 
Yeniden atama yapmadığı taktirde hiçbir gerekçe göstermek 
zorunda değildir.

Akademik hayatın ilk kademesinin bu şekilde düzenlen
mesine ilişkin anlaşılabilir makul bir neden gösterilmemiştir 
ve de gösterilmemektedir.

2- Bir yardımcı Doçent, kendi üniversitesinde toplam 12 
yıl yardımcı doçentlik yapabilir. Ancak başka bir üniversiteye 
giderse yardımcı doçent olarak yeniden atanabilir. Kendi üni
versitesinde yeniden yardımcı doçentliğe atanamamakta ve
12 Yılın sonunda üniversitesi ile ilişkisi kesilmektedir.

3- Yardımcı Doçentlik Jürilerinde anabilim dalının hiçbir 
etkisi yoktur. Jürilerde konusu ile ilgili olsun veya olmasın 
birim yöneticileri yer almaktadır.

4-Atama konusunda rektöre geniş yetki verilmiş; bütün 
aşamaları olumlu olarak geçen adayı, atayıp atamamakta ser
best bırakılmıştır.

5- Yabancı Dil sınavı üniversiteler,tarafından yapılmakta
dır. Üniversitenin öğretim üyesine olan ihtiyaca bağlı olarak 
sınav ağırlaştırılıp kolaylaştırılabilmektedir. Bu konuda da yö
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neticilere geniş bir serbestlik alanı tanınmıştır.
6- Dil sınavında başarılı olan yardımcı doçent adaylarının 

dosyalarında bulunması gereken evraklar; 
özgeçmişleri, 
bilimsel çalışmaları,

(varsa) yayınları 
olarak belirtilmektedir.
Jürilerin değerlendirme yapması için gerekli evrakların 

hangi kriterler çerçevesinde değerlendirileceği belli değildir. 
Sistemde keyfilik vardır. Yönetimlere geniş hareket alanı ta
nınmıştır.

İstenen evraklar içerisinde yayınların ciddi bir ağırlığı ol
madığı, varsa ifadesi kullanılarak belirtilmektedir. Yayınların 
başlangıçta bu kadar esnek olmasının nedeni, o günün Tür
kiye Koşullarıdır. Yasanın çıktığı döneme baktığımızda Türki
ye'nin değişik yerlerinde üniversiteler kurulmakta, değişik 
alanlara fakülte ve Meslek Yüksek okulu açılmaktaydı ve bun
lar için de acilen öğretim elemanına ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı 
karşılamak ve buralara akademik personel gitmesini teşvik 
etmek için başlangıçta, Doktorayı bitirenler kendi üniversite
lerinde ancak 3 yıl sonra yardımcı doçentliğe atanırken; baş
ka üniversitelerde hemen atanabilmekteydi. Yayınlara fazla 
bakılmamaktaydı. Yabancı dil sınavı son derece esnek tutul
muştu. Bu teşvik edici ve kolaylaştırıcı atamalardan dolayı 
büyük şehirlerin dışında ki üniversiteler, öğretim üyesi ihti
yacını nispeten hızlı bir şekilde tamamlayabilmiştir.

Bu ilk nesil yardımcı doçentler, Anadolu’da ki yeni kuru
lan üniversitelerin gerçek anlamda kurucuları olmuşlardır. 
Her türlü külfeti, büyük bir fedakarlıkla üstlenmişlerdir. Ken
dilerine zaman ayırmayıp kurumun bir an önce kurumsal 
kimliğe kavuşabilmesi için seferber olmuşlardır. Bu gün 12 
yıl barajına gelip takılanlar da bunlardır.

Ancak daha sonra ki yıllarda üniversiteler yerleşip geliş
tikçe, öğretim üyesine olan ihtiyaç azaldıkça yardımcı do
çentliğe atanma kriterleri gittikçe ağırlaştırılmaya başlanmış
tır. Bu gün İçin hemen hemen her üniversitenin yardımcı do
çentliğe atanma ile ilg ili kriterleri mevcuttur. Bazı üniversite
ler, Doçentlikte ki ‘Asgari Koşul Tablosu’nun birinci bölü
münde ki şartlara benzer şartlar koymuşlardır. A sınıfı bir 
dergide tek başına yapılmış yayın istenmektedir. Demek ki bu 
gün için yardımcı doçentliğe atanma, düne nazaran çok daha 
fazla ağırlaştırılmıştır. Hatta son zamanlarda Yardımcı do
çentliğe atanma ile ilgili kriterlerin YÖK tarafından hazırlan- 
makta olduğu ve atamaların merkezi bir değerlendirme ile ya
pılacağı söylenmeye bile başlanmıştı.

Mevcut durumla ilgili yapılan bu değerlendirmenin uzan
tısında MEB’lığının hazırladığı Yüksek Öğretim Kanun Tasarı
sının getirmek istediği düzenleme daha rahat tartışılabilir.

4.2 MEB’lığının Hazırladığı Yüksek Öğretim Kanun Tasa
rısının Yaptığı 

Düzenleme
MEB’lığının hazırladığı Yüksek Öğretim Kanun Tasarısı

nın 27. Maddesi ile Geçici 5. Maddesi Yardımcı Doçentlerin 
atanmasını düzenlemektedir:

“Madde 27- Bir üniversitede fakülte ve yüksekokulların 
isteği üzerine açık bulunan yardımcı doçentlik kadroları rek
törlükçe ilân edilir. Ancak, herhangi bir üniversitede doktora
sını tamamlamış öğretim elemanlarından yardımcı doçentlik 
şartlarını yerine getirenler için çalışmakta olduğu yükseköğ
retim kurumunda bölümün talebi olması durumunda, kadro 
talebinden itibaren üç ay içerisinde kadrolar rektörlükçe ilan 
edilir, ilâna, bilim/sanat dalı adı dışında herhangi bir koşul 
yazılamaz, ilgili kurumun yönetim kurulu; profesör veya do
çent unvanlı üç kişilik bir komisyon oluşturur. Üyelerden bi
ri adayın başvurduğu bilim/sanat dalının başkamdir. Diğer iki 
üye ise başka üniversitenin aynı bilim/sanat dalından seçilir. 
Bilim/sanat dalı başkanının profesör veya doçent olmadığı 
durumlarda her üç üye de başka üniversitelerden seçilir.

Komisyon üyelerinden, Üniversitelerarası Kurul ve üni
versite senatosunun belirlediği puanlama ölçütleri çerçeve
sinde, her adayı puanlandırmaları ve değerlendirmeleri ve bir 
ay içerisinde raporlarını yazılı olarak göndermeleri istenir. İl
gili yönetim kurulunun ilk toplantısında; adayların aldığı pu
an ve komisyon üyelerinin değerlendirmeleri doğrultusunda 
alınan olumlu karar üzerine, rektör tarafından en geç on beş 
gün içinde atama yapılır.

Yardımcı doçentlik kadrosu devamlıdır. Ancak, onuncu 
yılın sonunda, üniversite yönetim kurulunca aynı bilim dalın
dan oluşturulan komisyon tarafından doçentlik başvurusu 
için Üniversitelerarası Kurulca belirlenen eserlerle ilgili as
gari ölçütleri yerine getiremediği anlaşılan yardımcı doçent
ler, öğretim görevlisi kadrosuna atanırlar. Eserlerle ilgili as
gari ölçütleri yerine getirdiği anlaşılan yardımcı doçentler, 
doçentlik için gerekli yabancı dil puanı aranmaksızın öğretim 
üyeliği görevine devam ederler. Yardımcı doçentler birinci 
derecenin son kademesine kadar yükselme hakkına sahiptir.

Yardımcı doçentliğe başvuruda;
1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını almış veya Üni

versitelerarası Kurul tarafından tespit edilecek belli sanat dal
larının birinde yeterlik kazanmış olmak,

2) Doktora veya tıpta uzmanlık yeterliliğini aldıktan son
ra en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Üniversitelerarası Kurul tarafından eserlerle ilgili ola
rak belirlenen asgarî ölçütler çerçevesinde, üniversite sena
tosunca tespit edilerek Üniversitelerarası Kurul tarafından 
onanmış olan ölçütleri sağlamış olmak,

4) ÖSYM’nin yaptığı merkezî yabancı dil sınavında; Üni
versitelerarası Kurulun yardımcı doçentler için belirlediği as
garî puanı almış olmak koşullan aranır.

Geçici Madde 5- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
yardımcı doçent olarak görev yapanlar için Üniversitelerarası 
Kurulca belirlenen doçentlik başvurusu için aranan asgari 
yayın ölçütlerini yerine getirme süresi, yardımcı doçentliğe 
atandıkları tarihten itibaren on beş yıldır.

4.3 İrdeleme
Yeni yasa tasarısının yardımcı doçentlerle ilgili getirdiği 

düzenleme aşağıda tartışılmaktadır.
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1-Yeni yasa tasarısı, yardımcı doçentlerin atanmasında 
bölüm ve anabilin dallarını daha etkin hale getirmektedir.

Bölümün talebi olması durumunda, kadro talebinden iti
baren üç ay içerisinde kadroların rektörlükçe ilan edilme 
mecburiyeti getirilmiştir.

Jüri üyelerinden birinin adayın başvurduğu bilim/sanat 
dalının başkanı olması zorunluluğu getirilerek anabilim dal
ları etkin kılınmıştır.

2-Yeni Yasa tasarısı keyfiliği engellemeyi hedeflemiş gö
zükmektedir:

İlânlara özel koşulların yazılması engellenerek şahsa 
bağlı kadro ilanlarına manı olunmak istenmektedir. İlan edi
len kadrolar tüm adaylara açık hale getirilmiş, ilan aşamasın
da kimse için özel bir koruma yapılmamış olmaktadır.

Ayrıca bölüm kadro talebinin rektörlükçe 3 ay içerisinde 
ilan edilme ve atamanın 15 gün içerisinde yapılma mecburi
yeti getirilmiş olması, keyfi uygulamaları engelleyebilecektir. 
(Ancak kadronun 3 ay içerisinde ilan edilebilmesi için önce 
kadronun var olması gerekir. Aksi taktirde rektörlük zor du
rumda kalacaktır. Bu nedenle yasada, ‘Kadronun var olması 
halinde kadro talebinden itibaren üç ay içerisinde kadrolar 
rektörlükçe ilan edilir’ şeklinde bir düzeltme yapılmalıdır.)

Yabancı dil sınavının merkezi sistemle yapılması, bir bo
yutu ile keyfi uygulamaları engelleyecektir. Ancak bu aşama
da ki yabancı dil sınavı, doçentlik yabancı dil sınavı gibi ağır 
olmamalıdır. Aksi taktir de bu gün doçentlikte yaşanan sıkın
tı, bu durumda yardımcı doçentlikte yaşanmaya ve ciddi bir 
öğretim üyesi sıkıntısı çekilmeye başlanabilinecektir.

Bu nedenle yabancı dil sınavından ne beklendiği, önce
likle tesbit edilerek sınav seviyesi ve baraj seviyesi belirlen
melidir.

Akademik hayatın her aşamasına yabancı dil sınavı kon
muş olmasına rağmen, akademisyenlerin yabancı dil sıkıntı
sı çekmiş olması üzerinde öncelikle durulmalı ve akademik 
hayata yeni atılan gençlerin( araştırma görevlilerinin) dil so
runlarının çözülebilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Yeni yasa tasarısında Yardımcı doçentliğe başvurabilmek 
için ‘Üniversitelerarası Kurul tarafından eserlerle ilgili olarak 
belirlenen asgarî ölçütler çerçevesinde, üniversite senato
sunca tespit edilerek Üniversitelerarası Kurul tarafından 
onanmış olan ölçütleri sağlamış olmak,’

Şartının getirilmesi ile 2547 sayılı yasa da var olan es
neklik ortadan kaldırılmıştır. Jürilerin değerlendirmelerinde 
daha objektif ölçütler konmuştur. Bu keyfiliklere belli bir bo
yutta mani olabilecektir.

Ancak yeni yasa tasarısında, Üniversitelerarası Kurulun 
belirleyeceği asgari müştereklerin yanı sıra Üniversite Sena
tolarınca üniversitenin yapısına(gelişimi ve ihtiyaçları) bağlı 
olarak ölçütler tespit edilmiş olması, uygulamalara kolaylık 
ve esneklik kazandıracaktır.

3~ Yeni Yasa Tasarısı Yardımcı Doçentliğe atanmayı 
mevcut duruma nazaran daha da zorlaştırmıştır:

Yardımcı Doçent olma şartları Doçent olma şartlarına 
yakınlaştırılmıştır

Üniversite de yapılan yabancı dil sınavı merkeze alınarak,

‘Üniversitelerarası Kurul ve üniversite senatosunun belirledi
ği puanlama ölçütleri’ getirilerek, jüri üyelerinin ikisi ‘başka 
üniversitenin aynı bilim/sanat dalından’ seçilerek yardımcı 
doçent olma şartlan, doçent olma şartlarına yakınlaştırılarak 
ağırlaştırılmıştır.

Yardımcı Doçentliğe baş vurabilmek İçin 2 yıl bekleme 
mecburiyeti getirilmiştir.

2547 Sayılı yasa ilk çıktığında, başka bir üniversitede he
men yardımcı doçentliğe baş vurulabilirken; doktorayı yaptı
ğı üniversiteye başvurabilmek için 3 yıl bekleme mecburiye
ti getirilmişti. Kısa bir müddet sonra bu uygulamadan vaz ge
çilmişti. Ayrıca doçentliğe baş vurabilmek için de 3 yıl yar
dımcı doçent olarak çalışma şartı konmuştu Daha sonra bun
dan da vaz geçilmiştir.

Yeni yasa tasarısı hazırlanırken geçmişte getirilen sonra 
da vaz geçilen bu süre koymanın fayda ve zararları, üniversi
te camiası içinde öncelikle tartışılmalıydı. Bir.araştırma gö
revlisi, hiç aksama olmadığını varsayarak, en az 2 yıl yüksek 
lisans, en az 4 yıl doktora için çalışmaktadır. Dolayısıyla bir 
araştırma görevlisi hiçbir aksama olmadığını varsayarsak 
üniversite hayatının 7. yılında yardımcı doçentliğe baş vura
bilme hakkına sahiptir. Bu süre içerisinde eğitim öğretim fa
aliyetlerine yardımcı olmaktadır. Temel bilimler ve Teknik 
alanda çalışan araştırma görevlileri, bizzat atölye ve laboratu
ar uygulamalarını yürütmektedirler. Sağlık alanında ihtisas 
yapanlar klinik çalışmalarına çok yoğun olarak çalışmaktadır
lar. Yanı eğitim ve öğretim için iyi bir deneyim kazanmış dü
rümdalar. Böyle bir deneyime sahip olanların, 2 yıl daha bek
letilmiş olmasının gerekçeleri tartışılmalıdır.

Bu iki yıllık bekleme süresi, ders verme mecburiyeti ol
madan daha rahat yayın yapmaları için konmuşsa; şu iki nok
tanın unutulmaması gerekir: 1-Bu süre içerisinde araştırma 
görevlileri yapa geldikleri görevlerine devam etmektedirler.
2-Yardımcı doçentliğe baş vurabilmek için gerekli ölçütler, 
mevcut sistemde olmayan, üniversitelerarası kurul ve sena- 
tolarca belirlenmiş olduğundan bu şartları sağlayamayanlar 
otomatik olarak bekleyeceklerdir. Bundan dolayı 2 yıllık bek
leme süresine ihtiyaç yoktur.

Diğer taraftan ortalama 7 yıllık bir sürede doktor unvanı
nı alanlar, 2 yıl daha bekleyip yardımcı doçentliğe baş vur
duklarında yaklaşık 10 yıllık bir sürede öğretim üyesi olabil
mektedirler. Öğretim elemanları, piyasaya göre daha düşük 
maaşla çalıştıklarından maaş düşüklüğünün getirdiği olum
suzluğa bir de süre uzaması katılırsa, öğretim üyeliğinin ca
zibesinin azalma tehlikesi ile karşı karşıya kalınabilir. Bu da 
zeki ve başarılı gençlerin meslekten uzaklaşmasına sebebiyet 
verebilir.

2 Yıllık süre, öğretim üyeliğini diğer öğretim elemanla
rından ayırmak ve kendi içinde de bir standart oluşturmaya 
dönükse bu makul olarak değerlendirilebilir. O taktirde sis
tem kendi içinde diğer unsurlarla beraber bütünlük arz etme
lidir. Yardımcı doçentler, bazı konularda öğretim üyeleri sını
fı içerisinde, bazı konularda da diğer öğretim elemanları sını
fı içerisinde düşünülmemelidir. Ek Gösterge Cetveli,Makam 
Tazminatı ve atanma konularında da bir bütünlük olmalı öğ
retim üyelerinin sahip olduğu haklara yardımcı doçentler de
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sahip olmalıdır. Bu durumda bile bu süre, üniversitelerde ça
lışan öğretim elemanları için uzun bir süredir.

Diğer taraftan Yeni Yasa Tasarısında yer alan 2 yıllık 
bekleme süresi, üniversitelerde düşük maaşla çalışıp dokto
rasını yapan öğretim elemanlarını. piyasa da yüksek maaşla 
çalışan ve fakat doktora yapmış olanlara göre cezalandırmak
tadır. Eğitim öğretim tecrübesi olmayanla olan aynı şekilde 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle, Yardımcı Doçentlere her 
boyutu ile öğretim üyeleri sınıfının bir elemanı olarak bakmak 
şartıyla, yardımcı doçentliğe başvuruda aranan 2 yılık bekle
me şartı, aşağıda ki gibi düzenlenmelidir:

2) Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinde çalışıp 
Doktora veya tıpta uzmanlık yeterliliğini alanlar, Doktora ve
ya tıpta uzmanlık yeterliliğini aldıktan sonra üniversitede en 
az bir yıl; Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinde çalış
mayıp Doktora veya tıpta uzmanlık yeterliliğini alanla i s e , 
Doktora veya tıpta uzmanlık yeterliliğini aldıktan sonra üni
versitede en az iki yıl çalışmış olması gerekir.

Yardımcı Doçentliğe 10 yıllık bir üst sınır getirilmektedir:
Yeni Yasa Tasarısı Yardımcı Doçentlik için bir taraftan 

‘devamlıdır’ derken; diğer taraftan 10. yılın sonunda yeni bir 
değerlendirilmeye tabı tutmaktadır.

Doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulca be
lirlenen eserlerle ilgili asgari ölçütleri yerine getirip getirme
diğine göre ya yardımcı doçentliğe devam edebilmekte ya da 
öğretim görevlisi kadrosuna atanmaktadırlar.

Önerilen yeni sistem, mevcut sistemde ki 2-3 yıllık söz
leşmeyi ortadan kaldırırken 12 yıl olan maksimum süreyi de, 
tek bir sözleşme ile, 10 yıla indirmektedır.Yeni Yasa tasarısı; 
süresini tamamlamış olan ve fakat doçentlik şartlarını sağla
yamayan yardımcı doçentlerin işine, 2547 sayılı yasa da o l
duğu gibi son vermemekte tenzili rütbe yaptırarak onları öğ
retim görevlisi olarak çalışmalarına müsaade etmektedir.

Aynı kurumda kalarak ve fakat tenzili rütbe yapılarak ça
lıştırılan öğretim elemanının psikolojisi ve çalışma verimi göz 
önüne alınmamıştır. Eğitim ve öğretimi nasıl etkileyeceği pek 
düşünülmemiştir. 10 yıl stresine girenlerin, yedek iş arayışı
na girebilecekleri göz önüne alınmamıştır.

Eğer bu süre, yardımcı doçentlerin performansının de
ğerlendirilmesi böylece akademik hayatın daha verimli hale 
getirilmesi için konmuşsa; o taktirde bu uygulama yanı per
formans ölçümü, getirilmek İstenen sistemin kendi içinde tu
tarlı olabilmesi için, tüm öğretim üyelerini içerecek şekilde 
genişletilmelidir.

Gerek 2547 Sayılı yasa, gerekse Yeni yasa tasarısı, öğre
tim üyelerini akademik bir sınıf olarak bir bütün olarak ele al
mamaktadır. Akademik hayat kendi içerisinde tezatlı, tutarlı 
olmayan istisnalar içeren düzenlemelere tabı tutulmuştur. 
Oysa kanunlar, mümkün olduğu kadar genel bir yapı ortaya 
koymalıdır. Bu açıdan baktığımızda Öğretim üyelerinin hepsi 
ya sözleşmeli ya da daimi statülü olmaları gerekir. Profesör 
ve doçentlerin daimi statüde; yardımcı doçentlerin istisna 
edilerek sözleşmeli ve kalma sürelerinin de kısıtlı olması, ge
rek 2547 sayılı kanunun gerekse Yeni Yasa tasarısının önem

11 çelişkilerinden biridir.
Eğer referans en yüksek akademik kadro(Profesör)’nun 

daimi statüde olması ise; bu referans alınıp, doçent ve yar
dımcı doçentlerin durumu buna göre düzenlenmeliydi. Bu 
durumda doçentler de sözleşmeli statüde olmalı, ancak söz
leşme süreleri yardımcı doçentlere göre daha uzun bir süre
yi kapsamalıydı.

Aynı durum yardımcı doçentlikte kalma süresi için de 
söylenebilir. 2547 sayılı yasaya göre aynı üniversitede yar
dımcı doçentlikte kalma süresi 12 yıl olarak düzenlenmiştir. 
Bu sürenin sonunda görevi kendiliğinden sona ermektedir. 
Aynı üniversitede 12 yıl sonrasında atanamayanların, başka 
üniversitelerde atanabilmesindeki sır anlaşılamamaktadır. 12 
yıl yetersizliğin bir ölçüsü ise o taktirde başka üniversiteler
de de atamanın yapılmaması gerekir. Dolayısıyla 2547 sayılı 
yasadaki 12 yıl kısıtlamasının mantıki bir tutarlılığı yoktur.

Aynı şey yeni yasa tasarısı için de söylenebilir. Yeni ya
sa tasarısı 2-3 yıllık sözleşme süresini kaldırmış üst lim iti de 
10 yıl olarak tespit etmiştir. 10 yılın sonunda devam veya ta
mam kabilinden bir değerlendirme öngörmektedir.

Eğer öğretim üyeliklerinde süre açısından bir standart
laşmaya gidilecekse; daimi statüde olup emeklilik yaşı ile sı
nırlanan profesörlükte kalma süresi referans alınıp doçent ve 
yardımcı doçentlikte kalma süreleri buna göre düzenlenme
liydi. Bu yapılmamış sadece yardımcı doçentlikte kalma sü
resine bir üst limit getirilmiştir. Yeni yasa tasarısında 10 yı
lın sonunda yapılacak değerlendirmeye bağlı olunması me
selenin özünü değiştirmemektedir. Bu açıdan hem 2547 sa
yılı yasa hem de yeni yasa tasarısı, hukuki normlara sahip ya
salar olarak gözükmemektedir.

2547 Sayılı yasa ile Yeni Yasa Tasarısında öğretim üye
lerinin atanma ve yükseltilmesi ile ilgili maddelere baktığı
mızda, 3 farklı durum söz konusydur:

1-Yardımcı doçentler için atanma tabiri kullanılıyor ve 
prosedür, tek bir işlemle bitirilmektedir.

2- Doçentlikte doçent unvanı, kadrodan bağımsız olarak 
düşünülmüştür, iki aşamalı bir prosedür yürütülmektedir. 
Kadrodan bağımsız olarak önce yükseltilme; sonra kadroya 
bağımlı olan atanma işlemi yapılmaktadır.

3- Profesörlükte ise Kadroya bağımlı olarak yükseltilme 
ve atanma birlikte yapılmaktadır.

Yardımcı doçentlerin durumu ile Profesörlerin durumu 
bu noktada benzerlik arz etmektedir. Ancak yardımcı doçent
lerde atanma; profesörlerde ise yükseltilme ve atanma tabir
leri birlikte kullanılmaktadır. Aynı durum 2547 sayılı yasa için 
de geçerlidir. Bu şekilde farklı bir terminoloji kullanılması 
dalgınlıkla yapılan bir hatamı; yoksa yardımcı doçentliği ger
çekten kalıcı akademik bir unvan olarak kabul etmemekten mi 
kaynaklanmıştır anlaşılamamaktadır. Yardımcı doçentlerin 
sözleşmeli olarak düşünülmesi ve 2547 Sayılı yasaya göre
12 yılla, Yeni yasa tasarısına göre 10 yılla sınırlandırılmasın
da geçici bir unvan olarak algılandığı söylenebilir. Kanımızca 
asıl sorun da, bu konuda zihinsel bir berraklaşmanın olma
mış olmasıdır.

Eğer öğretim üyeleri için bir standart oluşturulmak iste
niyorsa bu 3 akademik unvan, kadrodan bağımsız olarak dü-
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